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أسامء الله الحسنى -الحلقة الثالثة-
علمه عليه السالم بالغيب
عليهم السالم

الحث عىل زيارة الحسني عليه السالم

(السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم عليك يا وارث آدم صفوة اهلل.
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم علي ـ ـ ـ ـ ــك ي ـ ـ ــا وارث نوح نيب اهلل.
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم علي ـ ـ ــك يا وارث إبراهيم خليل اهلل.
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم عليـ ــك يا وارث موسى كليم اهلل.
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم عليـ ـ ـ ـ ـ ــك يا وارث عيسى روح اهلل.
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم علي ـ ـ ـ ـ ــك يا وارث حممد حبيـب اهلل.
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم عليك يا وارث أميـر املؤمنني ويل اهلل.
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك يا ابـ ـ ـ ـ ــن حممد املصطفـى.
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك يا ابـ ـ ـ ـ ــن علي املرتضـى.
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك يا ابـ ـ ـ ـ ـ ــن فاطمة الزهراء.
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم عليك يا ابـ ـ ــن خــدجيـة الكبـرى.
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم عليـ ـ ــك يا ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اهلل وابن ثاره).

زيارة المالئكة
لإلمام الحسين
* عن احلسن بن عبد اهلل بن حممد
ابن عيسى ،عن أبيه ،عن احلسن بن
حمبوب ،عن إسحاق بن عمار ،عن أبي
عبد اهلل عليه السالم قال :مسعته يقول:
«ليس من ملك يف السماوات إال وهم
يسألون اهلل ع ّز وجل أن يأذن هلم يف
زيارة قرب احلسني عليه السالم ،ففوج
()1
ينزل وفوج يعرج».
* وعن احلسن بن حمبوب ،عن
داود الرقي ،قال :مسعت أبا عبد اهلل
عليه السالم يقول« :ما خلق اهلل خلقًا
أكثر من املالئكة ،وأنه ينزل من السماء
كل مساء سبعون ألف ملك يطوفون
بالبيت احلرام ليلتهم ،حتّى إذا طلع
الفجر انصرفوا إىل قرب النيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم فيسلمون عليه ،ثم
يأتون قرب أمري املؤمنني عليه السالم
فيسلمون عليه ،ثم يأتون قرب احلسني
عليه السالم فيسلمون عليه ،ثم يعرجون
إىل السماء قبل أن تطلع الشمس ،ثم
تنزل مالئكة النهار سبعون ألف ملك،
فيطوفون بالبيت احلرام نهارهم،
حتّى إذا غربت الشمس
انصرفوا إىل قرب
عليه السالم
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
فيسلمون عليه ،ثم يأتون قرب أمري
املؤمنني عليه السالم فيسلمون عليه،
ثم يأتون قرب احلسني عليه السالم
فيسلمون عليه ،ثم يعرجون إىل السماء
()2
قبل أن تغيب الشمس.
* عن سعد بن عبد اهلل ،عن احلسني
ابن عبد اهلل ،عن احلسن بن علي بن
أبي عثمان ،عن حممد بن الفضيل ،عن
إسحاق بن عمار ،عن أبي عبد اهلل عليه
السالم قال« :ما بني قرب احلسني عليه
()3
السالم إىل السماء خمتلف املالئكة».
*عن القاسم بن حممد بن علي بن
إبراهيم ،عن أبيه ،عن جده ،عن عبد
اهلل بن محاد األنصاري ،عن عبد اهلل
ابن سنان ،قال :مسعت أبا عبد اهلل عليه
السالم يقول« :قرب احلسني عليه السالم
مكسرًا
عشرون ذراعًا يف عشرين ذراعًا ّ
روضة من رياض اجلنة ،منه معراج إىل
السماء ،فليس من ملك مقرب وال نيب
مرسل إال وهو يسأل اهلل تعاىل أن يزور
احلسني عليه السالم ففوج يهبط وفوج
()4
يصعد.
*عن عبد اهلل بن عماد ،عن إسحاق
بن عمار قال :قلت ألبي عبد اهلل عليه
السالم جعلت فداك يا بن رسول اهلل،
كنت يف احلري ليلة عرفة فرأيت حنوًا

من ثالثة آالف أو أربعة آالف رجل
مجيلة وجوههم ،طيبة رحيهم ،شديد
بياض ثيابهم ،يصلون الليل أمجع ،فلقد
كنت أريد أن آتي قرب احلسني عليه
السالم وأقّبله وأدعو بدعوات ،فما كنت
أصل إليه من كثرة اخللق ،فلما طلع
الفجر سجدت سجدة ،فرفعت رأسي
فلم أر منهم أحدًا.
فقال لي أبو عبد اهلل عليه السالم:
«أتدري من هؤالء؟» ،قلت :ال ،جعلت
فداك ،فقال« :أخربني أبي عن أبيه،
قال :م ّر باحلسني عليه السالم أربعة
آالف ملك وهو يقتل فعرجوا إىل
السماء ،فأوحي اهلل إليهم :يا معشر
املالئكة مررمت بابن حبييب وصفيي
حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وهو
يقتل ويضطهد مظلومًا فلم تنصروه،
فانزلوا إىل األرض إىل قربه فأبكوه
شعثًا غربًا إىل يوم القيامة ،فهم عنده
()5
إىل أن تقوم الساعة».
ــــــــــــــــــــــــــ
( )1ثواب األعمال وعقابها :ص.121
( )2حبار األنوار :ج ،100ص.118
( )3مستدرك الوسائل :ج ،10ص.320
( )4حبار األنوار :ج ،101ص.60
( )5كامل الزيارات للشيخ القمي.

إعداد :محمد رزاق

كلمة العدد

والدة املعصومني عليهام السالم

يف هذا الشهر الشريف شهر ذي القعدة حدثت مناسبات كرمية ومهمة ،البد من االهتمام واالحتفاء بها.
كوالدة السيدة فاطمة املعصومة عليها السالم وأخيها غريب طوس اإلمام علي بن موسى الرضا عليهما السالم ودحو
األرض ،ووالدة الصحابي اجلليل واحلواري ألمري املؤمنني عليه السالم حممد بن أبي بكر رضي اهلل عنه وآخرها شهادة اإلمام
اجلواب ابن اإلمام الرضا عليهما السالم.
وحيث أن املقام ال يسع للحديث عن كل هذه املناسبات ارتأينا أن نتعرض إىل مناسبتني عزيزتني أال وهما والدة املعوصم
واملعوصمة فرعي الدوحة الكاظمية عليهم السالم.
اإلمام علي بن موسى الرضا عليهما السالم
هو اإلمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السالم وهو االمتداد الطبيعي للنبوة وأحد أفراد العرتة الطاهرة الذي ميثل جزءًا
من الثقل األصغر الذي من متسك به وبالثقل األكرب جنى من الضاللة واستمسك بالعروة الوثقى ،فاحلديث عن اإلمام الرضا
عليه السالم حيتاج إىل جملدات لكي حنيط بزوايا حياة هذا البحر الزاخر ،ولكن لضيق املقام نتعرض لذكر بعض خصائصه
لتكون لنا قدوة وأسوة (فلقد كان عليه السالم) ذا خلق نبيل يذكره إبراهيم بن العباس بقوله:
((ما رأيت أبا احلسن الرضا عليه السالم جفا أحدًا بكلمة قط وال رأيته قط على أحد كالمه حتى يفرغ منه وما رّد أحدًا
مد رجله بني يدي رجلني وال رأيته شتم أحدًا من مواليه ومماليكه قط ...اخل)).
عن حاجة يقدر عليها وال ّ
السيدة فاطمة المعصومة بنت اإلمام موسى الكاظم عليهما السالم
يكفي يف منزلتها ذكر ما ورد فيها من أهل البيت عليهم السالم كما يف القول:
أ ــ قال اإلمام الرضا عليه السالم« :من زارها فله اجلنة».
ب ــ وقال عليه السالم أيضًا وهو خياطب سعد األشعري« :يا سعد عندكم لنا قرب :قلت :جعلت فداك قرب فاطمة عليها
السالم بنت موسى بن جعفر عليه السالم؟ قال :بلى ،من زارها عارفًا حبقها فله اجلنة».
ج ــ وعن اإلمام اجلواد عليه السالم قال« :من زار قرب عميت بقم فله اجلنة».
وورد يف زيارتها« :السالم عليك يا بنت ولي اهلل ،السالم عليك يا أخت ولي اهلل ،السالم عليك يا عمة ولي اهلل.»...
وهذا الوصف ذاته وصفت به عقيلة اهلامشيني السيدة زينب بنت اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليهما السالم،
فلذا كان لفاطمة املعصومية سالم اهلل عليها هذه املكانة اجللية. ..
املشرف العام

5

اضاءات من سرية العرتة

مبدأ املبعث النبوي
ومـــــا القـــــــــــــى
صلى اهلل عليه وآله وسلم
رسول اهلل
مــــــــــــــــن األذى
كان بدء الوحي يف غار حراء ،وهو
جبل على ثالثة أميال من مكة ،ويقال:
هو جبل فاران الذي ورد ذكره يف التوراة
إال أن الظاهر هو أن فاران اسم جلبال
مكة كما صرح به ياقوت احلموي ال
()1
خبصوص حراء.
دور خديجة

عليها السالم

روى ابن إسحاق فقال( :كانت خدجية
أول من آمن باهلل ورسوله وصدق ما
جاء به ،فخفف اهلل بذلك عن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم؛ ال يسمع
شيئًا يكرهه من رٍد عليه وتكذيب له
فيحزنه ذلك إال فرج اهلل عنه بها ،إذا
رجع إليها تثبته وختفف عنه ،وتصدقه
()2
وتهون عليه أمر الناس).
وكان صلى اهلل عليه وآله وسلم أول
ما ابتدأ به من النبوة حني أراد اهلل
كرامته ورمحة العباد به ال يرى شيئًا
إال جاءت كفلق الصبح ميكث على
ذلك ما شاء اهلل أن ميكث ،وحبب إليه
اخللوة ،فلم يكن شيء أحب إليه من أن
خيلو وحده.
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علي
وروى ابن شهر واجمللسي عن ِّ
ّيب صلى اهلل
ابن إبراهيم القميَّ :
(إن الن ّ

عليه وآله وسلم ملّا أتى
له سبع وثالثون سنة
كأن
كان يرى يف نومه َّ
آتيًا أتاه فيقول :يا رسول اهلل
فلما طال عليه األمر
فينكر ذلكّ ،
وكان بني اجلبال يرعى غنمًا ألبي طالب
فنظر إىل شخص يقول له :يا رسول
اهلل ،فقال له :من أنت؟ قال :جربئيل،
أرسلين اهلل إليك ليتّخذك رسو ًال،
فأخرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
حممد
وسلم خدجية بذلك ،فقالت :يا ّ
إّني ألرجو أن يكون كذلك وكان رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يكتم ذلك
فنزل جربئيل عليه السالم وأنزل عليه
حممد قم
ماء من السماء فقال :يا ّ
توضأ للصالة ،فعّلمه جربئيل الوضوء
ّ
وغسل الوجه واليدين من املرفق ومسح
الرأس والرجلني إىل الكعبني وعّلمه
َّ
فلما َّ
مت له صلى اهلل
السجود والركوعّ ،
عليه وآله وسلم يصّلي ركعتني ركعتني
يف ّ
كل وقت).
علي بن أبي طالب عليه السالم
وكان ُّ
يألفه ويكون معه يف جميئه وذهابه وال
علي عليه السالم إىل
يفارقه ،فدخل ٌّ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
فلما نظر إليه يصّلي قال:
وهو يصّليّ ،
يا أبا القاسم ما هذه؟ قال« :الصالة

اليت أمرني اهلل بها».

فدعاه إىل اإلسالم فأسلم وصّلى
معه ،وأسلمت خدجية وكان ال يصّلي
وعلي وخدجية عليهم
إ ّال رسول اهلل
ٌّ
فلما أتى لذلك أّيام دخل أبو
السالمّ ،
طالب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم ومعه جعفر فنظر إىل رسول
وعلي جبنبه يصلّيان ،فقال جلعفر:
اهلل ٌّ
عمك ،فوقف
يا جعفر صل جناح ابن ّ
جعفر بن أبي طالب عليه السالم من
فلما وقف جعفر على
اجلانب اآلخر(ّ ،)3
يساره برز رسول اهلل صلى اهلل عليه
وتقدم ،وأنشأ أبو
وآله وسلم من بينهما َّ
طالب يف ذلك يقول:
إن علّيًا وجعفرًا ثقيت
َّ
عند مل ّم الزَّمان والكرب
ّيب وال
واهلل ال أخذل الن َّ
بين ذو حسب
خيذله من َّ
عمكما
ال ختذال وانصرا ابن ّ
()4
أخي ألُ ّمي من بينهم وأبي

علي
وروى احلاكم النيسابوري ،عن ّ

اضاءات من سرية العرتة

عليه السالم قال:
«كنّا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم ّ
مبكة فخرج يف بعض نواحيها
فما استقبله شجر وال جبل إ ّال قال له:
()5
السالم عليك يا رسول اهلل».
ّ
صلى اهلل عليه وآله وسلم
النبي
يقيم
صـــــــــــالة الجمــــــــاعة فـي
علي وخديجة عليهما السالم عند
بيت اهلل الحرام
حممد بن يعقوب،
َّ
حدثنا أبو العباس ّ
حدثنا أمحد بن عبد اجلّبار ،روى ابن
َّ
سعد احلاكم النيسابوري عن ابن عفيف،
عن أبيه ،عن ّجده عفيف قال :كنت امرءًا
احلج وكان
تاجرًا فقدمت مين أّيام
ّ
العّباس بن عبد ّ
املطلب امرءًا تاجرًا،
فأتيته أبتاع منه وأبيعه ،قال :فبينا
حنن إذ خرج رج ٌل من خباء يصّلي جتاه
الكعبة ث ّم خرجت امرأة فقامت تصّلي،
وخرج غالم يصّلي معه ،فقلت :يا عّباس
الدين ما ندري ما
الدين؟ َّ
إن هذا ّ
ما هذا ّ
حممد بن عبد اهلل يزعم
هو؟ فقال :هذا ّ

وأن كنوز كسرى وقيصر
أن اهلل أرسلهَّ ،
َّ
ستفتح عليه ،وهذه امرأته خدجية بنت
عمه
خويلد آمنت به ،وهذا الغالم ابن ّ
علي بن أبي طالب آمن به ،قال عفيف:
ّ
فليتين كنت آمنت به يومئذ فكنت أكون
ثانيًا تابعه.
حممد بن
[عن] إبراهيم بن سعد ،عن ّ
إسحاق ،قال يف احلديث :إذا خرج من
فلما رآها
السماء ّ
خباء فوثب نظر إىل ّ
قد مالت قام يصّلي ث ّم ذكر قيام خدجية
خلفه(.)6
إنذاره
لعشيرته األقربين

صلى اهلل عليه وآله وسلم

إن من الوقائع التارخيية اليت مرت
بها السرية النبوية هي مرحلة اإلنذار
والدعوة إىل اهلل تعاىل لعامة الناس
وذلك بعد أن مضى على بعث النيب
ثالث سنوات وقيل مخسًا كان النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم فيها قد اختذ
منهاج الدعوة اخلاصة وهو ما فهمه
كثري من املؤرخني على انه مرحلة سرية

يف حني انه مل يكن بذلك املفهوم فما
هو سوى تغري يف طريقة الدعوة إىل
اهلل تعاىل واإلميان به ولذلك حينما
نزل أمر اهلل تعاىل بالدعوة العامة فقال
َن
سبحانه(( :فَاصْدَعْ بِمَا ُتؤْمَرُ وَ َأعْ ِرضْ ع ِ
الْمُشْ ِركِنيَ)).

فكان أول ما بدأ به النيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم وحبسب التوجيه
القرآني أ ْن بدأ بعشريته ،ويف ذلك يروي
ابن إسحاق قائ ً
ال :عن ابن عباس عن
علي بن أبي طالب عليه السالم قال« :ملا
نزلت هذه اآلية على رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم(( :وَ َأنْذِرْ عَشِريَتَكَ
أْ َ
َن َّاتبَعَكَ
ال ْقرَبِنيَ * وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِم ِ
مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ)).
دعاني رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
فقال لي :يا علي إن اهلل تعاىل أمرني
أن أنذر عشريتك األقربني قال :فضقت
بذلك ذرعا ،وعرفت أني متى أباديهم
بهذا األمر أرى منهم ما أكره ،فصمت
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على ذلك وجاءني جربئيل فقال :يا
حممد إنك إن مل تفعل ما أمرت به
عذبك ربك فاصنع لنا يا علي صاعا
من طعام ،واجعل عليه رجل شاة ،وامأل
لنا عسا من لنب ،ثم امجع لي بين عبد
املطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت
به ،ففعلت ما أمرني به ،ثم دعوتهم
أمجع وهم يومئذ أربعون رجال يزيدون
رجال أو ينقصون رجال فيهم أعمامه
أبو طالب ومحزة والعباس وأبو هلب،
فلما اجتمعوا له دعاني بالطعام الذي
صنعت له فجئت به ،فلما وضعته
تناول رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله جذمة من اللحم
فنتفها بأسنانه ،ثم
ألقاها يف نواحي
الصفحة ،ثم
قال :خذوا
بسم

اهلل ،فأكل القوم حتى صدروا ماهلم
بشيء من الطعام حاجة وما أرى إال
مواضع أيديهم وأيم اهلل الذي نفس
علي بيده إن كان الرجل الواحد منهم
ليأكل ما قدمت جلميعهم ،ثم جئتهم
بذلك العس فشربوا حتى رووا مجيعها،
وأيم اهلل إن كان الرجل الواحد منهم
ليشرب مثله ،فلما أراد رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله أن يكلمهم بدره أبو هلب
إىل الكالم فقال :لشد ما سحركم
صاحبكم ،فتفرق القوم ومل يكلمهم
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ،فقال
لي من الغد :يا علي إن هذا الرجل
قد سبقين إىل ما مسعت من القول
فتفرق القوم قبل أن أكلمهم ،فعد لنا
من الطعام مبثل ما صنعت ،ثم أمجعهم
لي ،قال :ففعلت ثم مجعتهم فدعاني
بالطعام فقربته هلم ،ففعل كما فعل
باألمس وأكلوا حتى ما هلم به من
حاجة ،ثم قال :أسقهم فجئتهم بذلك
العس فشربوا حتى رووا منه مجيعا،
ثم تكلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
فقال :يا بين عبد املطلب إني واهلل
ما أعلم شابا يف العرب جاء قومه
بأفضل مما جئتكم به إني قد
جئتكم خبري الدنيا واآلخرة،
وقد أمرني اهلل عز وجل
أن أدعوكم إليه ،فأيكم
يؤمن بي ويؤازرني
على أمري فيكون
أخي ووصيي
و و ز ير ي
و خليفيت
يف أهلي
من

بعدي؟ قال :فأمسك القوم ،وأحجموا
عنها مجيعا ،قال :فقمت وإني ألحدثهم
سنا وأرمصهم عينا ،وأعظمهم بطنا،
وأمحشهم ساقا ،فقلت :أنا يا نيب
اهلل أكون وزيرك على ما بعثك اهلل
به ،قال :فأخذ بيدي ،ثم قال :إن هذا
أخي ووصيي ووزيري وخليفيت فيكم،
فامسعوا له وأطيعوا ،قال :فقام القوم
يضحكون ويقولون ألبي طالب :قد
أمرك أن تسمع البنك وتطيع»(.)7
بدء مرحلة التبليغ العام
للناس
فلما
علي بن إبراهيم القميّ :
قال ّ
أتى لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم بعد ذلك ثالث سنني أنزل اهلل
َن
عليه(( :فَاصْدَعْ بِمَا ُتؤْمَرُ وَ َأعْ ِرضْ ع ِ
الْمُشْ ِركِنيَ)).
فخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم وقام على احلجر وقال:
«يا معشر قريش ويا معشر العرب
أدعوكم إىل عبادة اهلل وخلع األنداد
واألصنام وأدعوكم إىل شهادة أن ال
إله إال اهلل وأّني رسول اهلل ،فأجيبوني
متلكوا بها العرب وتدين بها لكم العجم،
وتكونون ملوكًا يف اجلنّة».
جن
فاستهزؤوا منه وضحكوا وقالواَّ :
حممد بن عبد اهلل وآذوه بألسنتهم،
ّ
فقال له أبو طالب :يا ابن أخ ما هذا؟
قال:
عم هذا دين اهلل الذي ارتضاه
«يا ُّ
ملالئكته وأنبيائه ودين إبراهيم واألنبياء
من بعده ،بعثين اهلل رسو ًال إىل
النّاس».
إن قومك ال يقبلون
فقال :يا ابن أخي َّ
هذا منك ،فاكفف عنهم! فقال« :ال
بالدعاء».
أفعل ّ
فإن اهلل قد أمرني ُّ
َّ
فكف عنه أبو طالب وأقبل رسول اهلل
الدعاء يف
صلى اهلل عليه وآله وسلم يف ُّ
ّ
ّ
وحيذرهم ،فكان من
كل وقت يدعوهم

وسلم فأشار جربئيل إىل بصره فعمي،
ومر به األسود بن
َّ
ثم مات بعد ذلكَّ ،
عبد يغوث فأشار جربئيل إىل بطنه
انشق بطنه،
فاستسقى فانتفخ حتّى
َّ
ومر به العاص بن وائل فأشار جربئيل
َّ
إىل رجله فدخلت جذلة يف أمخص
قدميه( )11وخرجت من ظاهر قدمه
ومر به ّ
الطالطلة
فورمت رجله فماتَّ ،
فتفل جربئيل يف وجهه فخرج إىل
السموم فاحرتق
جبال تهامة فأصابه ّ
واسود فرجع إىل منزله فلم يدعوه أن
َّ
يدخل وقالوا :لست بصاحبنا فخرج
من منزله فأصابه العطش فما زال
انشق بطنه وهو قول اهلل
يستسقي حتّى َّ
()9
ك َفيْن َ
َاك الْمُسْ َتهْ ِزئِنيَ)).
تعاىل(( :إِنَّا َ
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مسع من خرب ما مسع من أهل الكتب
فلما رأت قريش من يدخل يف
يسلمون ّ
اإلسالم جزعوا من ذلك ومشوا إىل
أبي طالب وقالوا :اكفف عنّا ابن أخيك
وسب آهلتنا
فإّنه قد سفّه أحالمنا
َّ
وفرق مجاعتنا ،فدعاه
وأفسد شّباننا َّ
إن القوم
أبو طالب فقال :يا ابن أخي َّ
قد أتوني يسألونك أن َّ
تكف عن آهلتهم،
قال« :يا ع ّم ال أستطيع أن أعصي أمر
رّبي فكان يدعوهم ّ
وحيذرهم العذاب».
فاجتمعت قريش إليهم فقالوا :ندع
ثالمثائة وستّني إهلًا ونعبد إهلًا ،فحكى
اهلل سبحانه قوهلم:
((وَع َِجبُوا َأنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ
ك َّذابٌ * َأجَعَلَ
كافِرُونَ ه ََذا سَاحِرٌ َ
الْ َ
آْ َ
اللِهَ َة إِ َلهًا وَاحِدًا إِنَّ ه ََذا َلشَيْءٌ عُجَابٌ *
وَان َْط َلقَ الْم أَ ُ
ن امْشُوا وَاصْبِرُوا
َل مِنْهُمْ َأ ِ
ِكمْ إِنَّ ه ََذا َلشَيْءٌ يُرَادُ * مَا
عَلَى َآلِهَت ُ
سَمِعْنَا بِه ََذا فِي الْمَِّلةِ آْ َ
الخِرَةِ إِنْ ه ََذا إِاَّل
ِلاَق * َأؤُنْ ِزلَ عَ َليْهِ ِّ
الذ ْ
كرُ مِنْ بَيْنِنَا
اخْت ٌ
ب َْل هُمْ فِي ش ٍّ
َك مِنْ ذ ْ
ِك ِري ب َْل َلمَّا
اب)).
ي َُذو ُقوا ع ََذ ِ
ثم اجتمعوا إىل أبي طالب فقالوا :يا
َّ
أبا طالب إن كان ابن أخيك حيمله على
هذا الفعل العدم مجعنا له ما ًال فيكون
أكثر من قريش ما ًال ،فدعاه أبو طالب
وعرض ذلك عليه فقال له رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم:
عم ما لي حاجة يف املال فأجيبوني
«يا ُّ
الدنيا وملوكًا يف اآلخرة
تكونوا ملوكًا يف ُّ
فتفرقوا».
وتدين لكم العرب والعجم َّ
ثم جاؤوا إىل أبي طالب فقالوا :يا
َّ
أبا طالب أنت سّيد من سادتنا وابن
وسب آهلتنا
أخيك قد سفّه أحالمنا
َّ
فهلم ندفع إليك أبهى
وفرق مجاعتنا َّ
َّ
فتى يف قريش وأمجلهم وأحسنهم وجهًا
وأشّبهم شبابًا وأشرفهم شرفًا عمارة
ابن الوليد ،يكون لك ابنًا وتدفع إلينا
حممدًا لنقتله ،فقال :ما أنصفتموني
ّ

تسألوني أن أدفع إليكم ابين لتقتلوه
إلي ابنكم ألُرّبيه،هذا واهلل
وتدفعون َّ
أن الناقة
ما ال يكون أبدًا أتعلمون ّ
إذا فقدت ولدها ال حتن إىل غريه،
ثم نهرهم فهموا باغتياله فمنعهم أبو
طالب من ذلك وقال فيه:
محيت الرسول رسول اإلله
ببيض تالال مثل الربوق
أذب وأمحي رسول اإلله
محاية عم عليه شفيق
وأنشد أيضًا:
يقولون لي دع نصر من جاء باهلدى
وغالب لنا غالب كل مغالب
وسلم إلينا أمحدًا واكفلن لنا
بنيا وال حتفل بقول املعاتب
فقلت هلم اهلل ربي وناصري
()8
على كل باغ من لؤي بن غالب
في ذكر كفاية اهلل
المستهزئين وما ظهر فيها
من اآليات
روى القمي يف تفسريه فقال :وكان
املستهزئون برسول اهلل مخسة نفر:
الوليد بن املغرية ،والعاص بن وائل
السهمي ،واألسود بن املطّلب وهو
ّ
أبو زمعة ،واألسود بن عبد يغوث من
بين زهرة ،واحلارث بن الطالطلة
فمر الوليد بن املغرية
اخلزاعي ،قالَّ :
ُّ
برسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
ومعه جربئيل عليه السالم فقال له« :يا
حممد هذا الوليد بن املغرية وهو من
ّ
املستهزئني» ،فقال« :نعم».
مر برجل من خزاعة على باب
وكان َّ
املسجد وهو يريش نبا ًال له( )9فوطئ
على بعضها فأصاب أسفل عقبه قطعة
من ذلك فدميت وأشار جربئيل إىل
الدم حتّى صار على
ذلك املوضع فسال َّ
فراش ابنته فصاحت ابنته وقالت :يا
َّ
جارية
احنل وكاء القربة( )10فقال هلا
الوليد :يا بنّية ما هذا ماء القربة ولكنّه

دم أبيك فامجعي لي ولدي وولد أخي
فلما حضروا أوصاهم
فإّني مّيتّ ،
ومر األسود بن
بوصّية وفاتت نفسهَّ ،
ّ
املطلب برسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

ــــــــــــــــــــــــــ
( )1الصحيح من سرية النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم للسيد جعفر مرتضى :ج،2
ص.251
( )2السري واملغازي البن إسحاق :ص.132
( )3البحار للمجلسي :ج ،18ص.184
( )4األمالي للصدوق :ص.598
( )5املستدرك على الصحيحني :ج،2
ص.621
( )6الطبقات الكربى البن سعد :ج،8
ص.18
( )7حبار األنوار للمجلسي :ج ،18ص191
ــ .193
( )8مناقب آل أبي طالب البن شهر :ج،1
ص.55
( )9أبري النبل وأريشها أي أحنتها وأعمل
هلا ريشًا( .النهاية).
( )10الوكاء :رباط القربة وحنوها وكل ما
شد رأسه من وعاء وحنوه.
( )11أمخص القدم :باطن الكف من القدم
الذي ال يصيب األرض ورمبا يراد به القدم
كلها.
( )12موجز السرية النبوية للسيد نبيل
احلسين :ص.92

بقلم :السيد نبيل الحسني
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 1ــ أدب الحسين عليه
السالم
عن اإلمام الباقر عليه السالم قال:
«ما َت َكلَّ َم الحْ ُ َسينُْ َبينَْ َي َد ِي الحَْ َس ِن
الس َ
ال ُم إ ْعظامًا َلهَُ ،و َال َت َكلَّ َم
َعَليِْه َّ
محُ َ َّم ُد بْ ُن الحَْ َن ِفَّيِة َبينَْ َي َد ِي الحْ ُ َسينْ ِ
الس َ
ال ُم إ ْعظامًا َلهُ».
َعَليِْه َّ
 2ــ عفوه عليه السالم
احملدث القمي :رأيت يف بعض
قال
ّ
الكتب األخالقية ما هذا لفظه:
قال عصار بن املصطلق :دخلت
املدينة فرأيت احلسني بن علي عليهما
السالم ،فأعجبين مسته ورواؤه ،وأثار
من احلسد ما كان خيفيه صدري ألبيه
من البغض ،فقلت له :أنت ابن أبي
تراب؟
فقال عليه السالمَ« :نَع ْم».
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فبالغت يف شتمه وشتم أبيه ،فنظر
إلي نظرة عاطف رؤوف ث ّم قال:
ّ

هلل ِم َن َّ
جيم ِب ْس ِم
ُ
«أعوذ ِبا ِ
الشيْ ِ
طان َّ
الر ِ
ْ
يم(( :خُذِ الْعَ ْفوَ وَأمُرْ
ا ِ
هلل الرَّحمْ ِن َّ
الر ِح ِ
َن الْجَاهِلِنيَ * وَإِمَّا
بِالْعُرْفِ وَ َأعْ ِرضْ ع ِ
ان نَز ٌْغ فَاسْ َتع ِْذ بِ َّ
اللهِ
يَنْزَ َغنَّكَ مِنَ الشَّي َْط ِ
إَِّنهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِنَّ َّالذِينَ َّات َقوْا إِذَا مَسَّهُمْ
ان تَ َذ َّ
كرُوا َف ِإذَا هُمْ
َطائِفٌ مِنَ الشَّي َْط ِ
مُبْصِرُونَ * وَإِخْوَا ُنهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْ َغيِّ ُثمَّ
اَل يُ ْقصِرُونَ))».
ث ّم قال عليه السالم ليَ :
ض
«خِّف ْ
َعَلي َك أسَت ْغ ِفر َ
اهلل لي َوَل َكَّ ،إن َك َل ْو
ْ
ْ ُ
اسَتَعنْتَنا أل ْع َ
استرَ ْ َف ْدتَنا
ناكَ ،وَل ْو ْ
ْ
استرَ ْ َش ْدتَنا أل ْر َش ْد َ
َل َر َف ْد َ
ناك».
ناكَ ،وَل ْو ْ

قال عصام :فتوسم مين الندم على
ما فرط مين ،فقال عليه السالمَ ((« :ال
ْكمُ الْيَوْمَ يَ ْغفِرُ َّ
َكمْ
اللهُ ل ُ
تَ ْث ِريبَ عَ َلي ُ
أم ْن أ ْه ِل ّ
ام
وَهُوَ َأرْحَمُ الرَّاحِمِنيَ))ِ ،
الش ِ
أنْ َت؟».

ْشَنٌة
قلت نعم ،فقال عليه السالمِ :
«شن ِ
اك اهللُ َوبّي َ
َم»َ ،حّي َ
أ ْع ِر ُفها ِم ْن ْ
اك
أخزِ
انَْب ِس ْ
ض
ط إَليْنا يف َحواِئ ِج َك َوما َي ْع ُر ُ
ْض ِل َظن َ
ْد أف َ
ِّك إ ْن شاَء
َل َك تجَ ِ ُدني ِعن َ
اهللُ تَعاىل».

علي األرض مبا
قال عصام :فضاقت ّ
رحبت وودت لو ساخت بي ،ث ّم سللت
إلي
منه لواذًا وما على األرض ّ
أحب ّ
منه ومن أبيه.
 3ــ قبوله عليه السالم
العذر
قال الع ّ
حممد بن
المة مجال الدين ّ
يوسف الزرندي احلنفي يف نظم درر
السمطني :وروي عن علي بن احلسني
ّ
عليهما السالم قال :مسعت أبي
احلسني بن علي عليهما السالم يقول:
هذِه األ ُذ ِن َوأومى
َمين َر ُج ٌل يف ِ
«َل ْو َشت َ
إىل الُْي ْمنىَ ،وأ ْعت َ
َذَر لي يف ْ
األخرى،
ني
ْمن َ
َل َقِبلْ ُت ذِل َك ِمنْهَُ ،وذِل َك َّ
ري املُؤ ِ
أن ِ
أم َ
الس َ
ال ُم َح َّدَثين
َعِل ِّي بْ َن أبي طاِل ٍب َعَليِْه َّ
هلل َصّلى اهللُ
َّأن ُه سمَ ِ َع َج ّدي َر ُس َ
ول ا ِ
ض
َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم َيقُو ُلَ :ال َي ِرَد الحَْ ْو َ
َم ْن لمَ ْ َي ْقَب ْل الُْع ْذَر ِم ْن محُ ِ ٍّق أ ْو ُمبْ ِط ٍل».
 4ــ حلمه عليه السالم
قيل جنى له غالم جناية توجب
العقاب ،فأمر به أن يضرب ،فقال:

 5ــ اصفرار لونه عليه
السالم عند الوضوء
قيل كان اإلمام احلسني بن علي
توضأ تغيرّ لونه
عليهما السالم إذا ّ
وارتعدت مفاصله ،فقيل له يف ذلك
«ح ٌّق لمَِ ْن َو َق َف
فقال عليه السالمَ :
ص َف َّر َل ْون ُه
َبينَْ َي َد ِي المَِْل ِك الجَْ ّباِر أ ْن َي ْ
فاصلُهُ».
َوَي ْرَتِع َد َم ِ
كان إذا قام
وروي أّنه عليه السالم َ
للصالة يصف ّر لونه ،فقيل له :ما هذا
ّ
الذي نراه يعتارك عند الوضوء؟ فيقول
ون َبينَْ َي َد ِي َم ْن
عليه السالم« :ما َت ْد ُر َ
أِري ُد أ ْن أ ُقوَم؟».
 6ــ جوده عليه السالم
وكرمه
قال أنس :كنت عند احلسني عليه
السالم فدخلت عليه جارية فحّيته
بطاقة رحيان ،فقال عليه السالم هلا:
هلل».
«أنْ ِت ُح َّرةٌ ِلَو ْجِه ا ِ
فقلت :حتييك بطاقة رحيان ال خطر
هلا فتعتقها؟ قال عليه السالمَ« :كذا
أدَبنا اهللَُ ،
قال اهللُ تَعاىل(( :وَإِذَا حُيِّي ُتمْ
َّ
َ
بِ َتحِيَّةٍ َفحَيُّوا بِأحْسَنَ مِنْهَا َأوْ رُدُّوهَا))،
أح َس َن ِمنْها ِعتْقُها».
َو َ
كان ْ
 7ــ كيفية معاشرته عليه
السالم
روي أن اإلمام احلسن اجملتبى خرج
فأضل طريقه لي ً
ّ
ال،
ذات يوم إىل سفر
فم ّر براعي غنم فنزل عنده فألطفه
فلما أصبح دّله على
وبات عندهّ ،

فلما جاء الوقت شغل اإلمام احلسن
ّ
عليه السالم بشيء من أموره عن قدوم
املدينة ،فجاء ال ّراعي وكان عبدًا لرجل
من أهل املدينة فصار إىل اإلمام
احلسني عليه السالم وهو يظنّه اإلمام
احلسن عليه السالم ،فقال :أنا العبد
بت عندي ليلة كذا ،ووعدتين
الذي ّ
أن أصري إليك يف هذا الوقت ،وأراه
عالمات عرف اإلمام احلسني عليه
السالم أّنه اإلمام احلسن ،فقال سيد
الشهداء له« :لمَِ ْن أنْ َت يا ُغال ُم؟» ،فقال:
لفالن.
قال عليه السالمَ« :ك ْم َغَن ُم َك؟».

قطوف دانية من السرية الحسينية

كاظِمِنيَ الْ َغي َْظ))؛ قال
يا موالي(( :وَالْ َ
عليه السالمَ :
«خلُّوا َعنْهُ».
َن
فقال :يا موالي(( :وَالْعَافِنيَ ع ِ
َّاس))؛ قال عليه السالمَ « :ق ْد َع َف ْو ُت
الن ِ
َعن َ
ْك».
قال :يا موالي(( :و َّ
َاللهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِنيَ))؛ قال عليه السالم« :أنْ َت
ْت
هلل َوَل َك َض ْع ُف ما ُكن ُ
ُح ٌّر ِلَو ْجِه ا ِ
أ ْع َ
طيك».

الطريق ،فقال له اإلمام احلسن عليه
السالم« :إّني ماض إىل ضيعيت ث ّم
أعود إىل املدينة».
وو ّقت له وقتًا وقال له« :تأتيين به».

قال :ثالمثائة ،فأرسل إىل ال ّرجل
ّ
فرغبه حتّى باعه الغنم والعبد فأعتقه،
ووهب له الغنم مكافأة ملا صنع مع
«إن اّلذي
أخيه ،وقال عليه السالمَّ :
ْد َك أخي َو َق ْد كافأت َ
ُك ِب ِف ْعِل َك
بات ِعن َ
َمَعهُ».
وعن عمرو بن دينار قال :دخل
احلسني عليه السالم على أسامة بن
زيد وهو مريض وهو يقول :وا غماه،
فقال له احلسني عليه السالمَ« :وما
َغ ُّم َك يا أخي؟».
قال :ديين وهو ستون ألف درهم.

«هَو
فقال احلسني عليه السالمُ :
َعَل ّي».
قال :أخشى أن أموت.

فقال اإلمام احلسني عليه السالم:
ُوت َحتّى أ ْق ِضَيها َعن َ
ْك».
«َل ْن تمَ َ
قال :فقضاها قبل موته( .املصدر:
موسوعة كلمات اإلمام احلسني عليه السالم:

ص )620
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حبوث يف سورة احلمد()4

(( ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ)).
قد تبني مما ذكرناه يف احللقة
السابقة يف معنى الصراط املستقيم
أمور ،منها:
إن الطرق إىل اهلل خمتلفة كماال
ونقصا وغالًء ورخصا ،يف جهة قربها
من منبع احلقيقة والصراط املستقيم
كاإلسالم واالميان والعبادة واالخالص
واالخبات ،كما أن مقابالتها من الكفر
والشرك واجلحود والطغيان واملعصية
كذلك ،قال سبحانه:
ِك ٍّل دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِ ُلوا وَلِيُوَِّفيَهُمْ
((وَل ُ
َأعْمَا َلهُمْ وَهُمْ اَل ي ُْظ َلمُونَ)).

12

وهذا نظري املعارف اإلهلية اليت
تتلقاها العقول من اهلل فإنها خمتلفة
باختالف االستعدادات ومتلونة بألوان
القابليات على ما يفيده املثل املضروب

يف قوله تعاىلَ (( :أنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
َفسَا َلتْ َأوْدِي ٌَة بِ َقدَ ِرهَا)).
وثانيها :انه كما إن الصراط املستقيم
مهيمن على مجيع السبل ،فكذلك
أصحابه الذين مكنهم اهلل تعاىل فيه
وتوىل أمرهم ووالهم أمر هداية عباده
حيث قال(( :وَحَسُنَ ُأو َلئِكَ رَفِيقًا))،
ُّكمُ َّ
اللهُ وَرَسُو ُلهُ
وقال تعاىل(( :إَِّنمَا وَلِي ُ
و ََّالذِينَ َآمَنُوا َّالذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ
َّكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)).
وَيُؤْ ُتونَ الز َ
واآلية نازلة يف أمري املؤمنني علي
عليه السالم باألخبار املتواترة وهو
عليه السالم أول فاتح هلذا الباب من
األمة وسيجيء متام الكالم يف اآلية.
وثالثها :إن اهلداية إىل الصراط
يتعني معناها حبسب تعني معناه،
وتوضيح ذلك أن اهلداية هي الداللة
على ما يف الصحاح ،وفيه ان تعديتها
ملفعولني لغة أهل احلجاز ،وغريهم
يعدونه إىل املفعول الثاني بإىل ،وقوله

هو الظاهر ،وما قيل :إن اهلداية إذا
تعدت إىل املفعول الثاني بنفسها،
فهي مبعنى اإليصال إىل املطلوب،
وإذا تعدت بإىل فبمعنى إراءة ،الطريق
مستدال بنحو قوله تعاىل(( :إَِّنكَ اَل
تَهْدِي مَنْ َأحْبَبْتَ وَ َلكِنَّ َّ
اللهَ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ)).
حيث إن هدايته مبعنى اراءة الطريق
ثابتة فاملنفي غريها وهو االيصال إىل
املطلوب قال تعاىل(( :وَ َلهَدَيْنَاهُمْ صِر ًَاطا
مُسْ َتقِيمًا)).
وقال تعاىل(( :وَإَِّنكَ َل َتهْدِي إِلَى
صِرَاطٍ مُسْ َتقِي ٍم)).
فاهلداية باإليصال إىل املطلوب
تتعدى إىل املفعول الثاني بنفسها،
واهلداية بإراءة الطريق بإىل ،وفيه
إن النفي املذكور نفي حلقيقة اهلداية
اليت هي قائمة باهلل تعاىل ،ال نفي هلا
أصال ،وبعبارة أخرى هو نفي الكمال
دون نفي احلقيقة ،مضافا إىل أنه
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منقوض بقوله تعاىل حكاية عن مؤمن
ُون َأهْد ُ
ِكمْ
آل فرعون(( :يَا َقو ِْم َّاتبِع ِ
سَبِيلَ الرَّشَادِ)).
فاحلق انه ال يتفاوت معنى اهلداية
باختالف التعدية ،ومن املمكن ان يكون
التعدية إىل املفعول الثاني من قبيل
قوهلم دخلت الدار.
وباجلملة فاهلداية هي الداللة واراءة
الغاية بإراءة الطريق وهي حنو ايصال
إىل املطلوب ،وامنا تكون من اهلل
سبحانه ،وسنته سنة األسباب بإجياد
سبب ينكشف به املطلوب ويتحقق به
وصول العبد إىل غايته يف سريه ،وقد
بينه اهلل سبحانه بقولهَ (( :فمَنْ يُ ِردِ َّ
اللهُ
ْلاَم)).
َأنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِ ِ
لإْس ِ
وقولهُ (( :ثمَّ تَلِنيُ جُ ُلودُهُمْ وَ ُق ُلوبُهُمْ إِلَى
اللهِ َذلِكَ هُدَى َّ
ِك ِر َّ
ذ ْ
اللهِ يَهْدِي بِهِ
مَنْ يَشَاءُ)).
وتعدية قوله تلني بإىل لتضمني معنى
مثل امليل واالطمينان  ،فهو اجياده
تعاىل وصفا يف القلب به يقبل ذكر
اهلل ومييل ويطمئن إليه ،وكما أن سبله
تعاىل خمتلفة ،فكذلك اهلداية ختتلف
باختالف السبل اليت تضاف إليه فلكل
سبيل هداية قبله ختتص به ،وإىل هذا
االختالف يشري قوله تعاىل(( :و ََّالذِينَ
جَاهَدُوا فِينَا َلنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُ َلنَا وَإِنَّ َّ
اللهَ َلمَعَ
الْمُحْسِنِنيَ)).
إذ فرق بني ان جياهد العبد يف سبيل
اهلل ،وبني أن جياهد يف اهلل ،فاجملاهد
يف األول يريد سالمة السبيل ودفع
العوائق عنه خبالف اجملاهد يف الثاني
فإنه إمنا يريد وجه اهلل فيمده اهلل
سبحانه باهلداية إىل سبيل دون سبيل
حبسب استعداده اخلاص به ،وكذا
ميده اهلل تعاىل باهلداية إىل السبيل
بعد السبيل حتى خيتصه بنفسه جلت
عظمته.
ورابعها :إن الصراط املستقيم ملا
كان أمرا حمفوظا يف سبل اهلل تعاىل
على اختالف مراتبها ودرجاتها ،صح
ان يهدي اهلل االنسان إليه وهو مهدي

فيهديه من الصراط إىل الصراط،
مبعنى أن يهديه إىل سبيل من سبله
ثم يزيد يف هدايته فيهتدي من ذلك
السبيل إىل ما هو فوقها درجة ،كما
أن قوله تعاىل :إهدنا الصراط (وهو
تعاىل حيكيه عمن هداه بالعبادة)
من هذا القبيل ،وال يرد عليه :إن
سؤال اهلداية ممن هو مهتد بالفعل
سؤال لتحصيل احلاصل وهو حمال،
وكذا ركوب الصراط بعد فرض ركوبه
حتصيل للحاصل وال يتعلق به سؤال،
واجلواب ظاهر.
وكذا اإليراد عليه :بأن شريعتنا أكمل
وأوسع من مجيع اجلهات من شرائع
األمم السابقة ،فما معنى السؤال من
اهلل سبحانه أن يهدينا إىل صراط
الذين أنعم اهلل عليهم منهم؟ وذلك أن
كون شريعة أكمل من شريعة أمر ،وكون
املتمسك بشريعة أكمل من املتمسك
بشريعة أمر آخر وراءه ،فان املؤمن
املتعارف من مؤمين شريعة حممد
صلى اهلل عليه وآله وسلم (مع كون
شريعته أكمل وأوسع) ليس بأكمل
من نوح وإبراهيم عليهما السالم مع
كون شريعتهما أقدم وأسبق ،وليس
ذلك إال أن حكم الشرائع والعمل بها
غري حكم الوالية احلاصلة من التمكن
فيها والتخلق بها ،فصاحب مقام
التوحيد اخلالص وان كان من أهل
الشرائع السابقة أكمل وأفضل ممن
مل يتمكن من مقام التوحيد ومل تستقر
حياة املعرفة يف روحه ومل يتمكن نور
اهلداية اإلهلية من قلبه ،وإن كان عامال
بالشريعة احملمدية صلى اهلل عليه وآله
وسلم اليت هي أكمل الشرائع وأوسعها،
فمن اجلائز أن يستهدي صاحب املقام
الداني من أهل الشريعة الكاملة ويسأل
اهلل اهلداية إىل مقام صاحب املقام
العالي من أهل الشريعة اليت هي
دونها.
ومن أعجب ما ذكر يف هذا املقام ،ما
ذكره بعض احملققني من أهل التفسري

جوابا عن هذه الشبهة :إن دين اهلل
واحد وهو االسالم ،واملعارف األصلية
وهو التوحيد والنبوة واملعاد وما يتفرع
عليها من املعارف الكلية واحد يف
الشرائع ،وإمنا مزية هذه الشريعة على
ما سبقها من الشرائع هي أن األحكام
الفرعية فيها أوسع وامشل جلميع
شؤون احلياة ،فهي أكثر عناية حبفظ
مصاحل العباد ،على أن أساس هذه
الشريعة موضوع على االستدالل جبميع
طرقها من احلكمة واملوعظة واجلدال
األحسن ،ثم إن الدين وان كان دينا
واحدا واملعارف الكلية يف اجلميع على
السواء غري أنهم سلكوا سبيل ربهم قبل
سلوكنا وتقدموا يف ذلك علينا ،فأمرنا
اهلل النظر فيما كانوا عليه واالعتبار مبا
صاروا إليه.
أقول :وهذا الكالم مبنى على أصول
يف مسلك التفسري خمالفة لألصول
اليت جيب أن يبتين مسلك التفسري
عليها ،فإنه مبين على أن حقائق
املعارف األصلية واحدة من حيث
الواقع من غري اختالف يف املراتب
والدرجات ،وكذا سائر الكماالت
الباطنية املعنوية ،فأفضل األنبياء
املقربني مع أخس املؤمنني من حيث
الوجود وكماله اخلارجي التكويين
على حد سواء ،وإمنا التفاضل حبسب
املقامات اجملعولة باجلعل التشريعي
من غري أن يتكي على تكوين ،كما أن
التفاضل بني امللك والرعية إمنا هو
حبسب املقام اجلعلي الوضعي من غري
تفاوت من حيث الوجود اإلنساني.
وهلذا األصل أصل آخر يبنى عليه،
وهو القول بأصالة املادة ونفي األصالة
عما وراءها والتوقف فيه إال يف اهلل
سبحانه بطريق االستثناء بالدليل،
وقد وقع يف هذه الورطة من وقع ألحد
أمرين :إما القول باالكتفاء باحلس
اعتمادا على العلوم املادية وإما إلغاء
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التدبر يف القرآن باالكتفاء بالتفسري
بالفهم العامي.
وخامسها :إن مزية أصحاب الصراط
املستقيم على غريهم ،وكذا صراطهم
على سبيل غريهم ،إمنا هو بالعلم ال
العمل ،فلهم من العلم مبقام ربهم ما
ليس لغريهم ،إذ قد تبني مما مر :إن
العمل التام موجود يف بعض السبل
اليت دون صراطهم ،فال يبقى ملزيتهم
إال العلم ،وأما ما هذا العلم؟ وكيف
هو؟ اإلجابة يف قوله تعاىلَ (( :أنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً َفسَا َلتْ َأوْدِي ٌَة بِ َقدَ ِرهَا)).
ويشعر بهذا املعنى قوله تعاىل...(( :
يَرْف َِع َّ
ْكمْ و ََّالذِينَ ُأو ُتوا
اللهُ َّالذِينَ َآمَنُوا مِن ُ
الْعِ ْلمَ دَرَجَاتٍ.))...
كلِمُ
وكذا قوله تعاىل(( :إِ َليْهِ يَصْعَدُ الْ َ
َّ
الطيِّبُ وَالْعَم َُل الصَّالِحُ يَرْ َفعُهُ)).
فالذي يصعد إليه تعاىل هو الكلم
الطيب وهو االعتقاد والعلم ،وأما
العمل الصاحل فشأنه رفع الكلم الطيب
واإلمداد دون الصعود إليه تعاىل.
يف الكايف عن اإلمام الصادق عليه
السالم يف معنى العبادة قال« :العبادة
ثالثة :قوم عبدوا اهلل خوفا ،فتلك عبادة
العبيد ،وقوم عبدوا اهلل تبارك وتعاىل
طلب الثواب ،فتلك عبادة االجراء ،وقوم
عبدوا اهلل عز وجل حبا ،فتلك عبادة
األحرار ،وهي أفضل العبادة».
ويف نهج البالغة :إن قوما عبدوا اهلل
رغبة ،فتلك عبادة التجار ،وان قوما
عبدوا اهلل رهبة فتلك عبادة العبيد،
وان قوما عبدوا اهلل شكرا فتلك عبادة
األحرار.
ويف العلل واجملالس واخلصال ،عن
اإلمام الصادق عليه السالم قال :إن
الناس يعبدون اهلل على ثالثة أوجه:
فطبقة يعبدونه رغبة يف ثوابه فتلك
عبادة احلرصاء وهو الطمع ،وآخرون
يعبدونه خوفا من النار فتلك عبادة
العبيد ،وهي رهبة ،ولكين اعبده حبا

له عز وجل فتلك عبادة الكرام ،لقوله
عز وجل(( :وَهُمْ مِنْ َفز ٍَع يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ)).
ولقوله عز وجلُ (( :ق ْل إِنْ ُ
كنْ ُتمْ
ْكمُ َّ
ُتحِبُّونَ َّ
اللهُ)).
اللهَ ف ََّاتبِعُونِي يُحْبِب ُ
فمن أحب اهلل عز وجل أحبه ،ومن
أحبه اهلل كان من اآلمنني ،وهذا مقام
مكنون ال ميسه إال املطهرون.
وقد تبني معنى الروايات مما مر من
البيان ،وتوصيفهم عليهم السالم عبادة
األحرار تارة بالشكر وتارة باحلب ،لكون
مرجعهما واحدا ،فان الشكر وضع الشيء
املنعم به يف حمله ،والعبادة شكرها أن
تكون هلل الذي يستحقها لذاته ،فيعبد
اهلل ألنه اهلل ،أي ألنه مستجمع جلميع
صفات اجلمال واجلالل بذاته ،فهو
اجلميل بذاته احملبوب لذاته ،فليس
احلب إال امليل إىل اجلمال واالجنذاب
حنوه ،فقولنا فيه تعاىل هو معبود ألنه
هو ،وهو معبود ألنه مجيل حمبوب،
وهو معبود ألنه منعم مشكور بالعبادة
يرجع مجيعها إىل معنى واحد.
وروي بطريق عامي عن اإلمام
الصادق عليه السالم يف قوله تعاىل:
((إياك نعبد)) ،يعين« :ال نريد منك
غريك وال نعبدك بالعوض والبدل :كما
يعبدك اجلاهلون بك املغيبون عنك».
فالرواية تشري إىل ما تقدم،
من استلزام معنى العبادة للحضور
ولإلخالص الذي ينايف قصد البدل.
ويف حتف العقول عن اإلمام الصادق
عليه السالم يف حديث« :ومن زعم أنه
يعبد بالصفة ال باإلدراك فقد أحال
على غائب ،ومن زعم أنه يعبد الصفة
واملوصوف فقد أبطل التوحيد الن
الصفة غري املوصوف ،ومن زعم أنه
يضيف املوصوف إىل الصفة فقد صغر
بالكبري ،وما قدروا اهلل حق قدره».
ويف املعاني عن اإلمام الصادق عليه
السالم يف معنى قوله تعاىل(( :اهدنا
الصراط املستقيم)) يعين« :أرشدنا إىل
لزوم الطريق املؤدي إىل حمبتك ،واملبلغ
إىل جنتك ،واملانع من أن نتبع أهواءنا

فنعطب ،أو أن نأخذ بآرائنا فنهلك».
ويف املعاني أيضا عن اإلمام أمري
املؤمنني علي عليه السالم :يعين« :ادم
لنا توفيقك الذي أطعناك به يف ماضي
أيامنا ،حتى نطيعك كذلك يف مستقبل
أعمارنا».
فالروايتان وجهان خمتلفان يف اجلواب
عن شبهة لزوم حتصيل احلاصل من
سؤال اهلداية للمهدي ،فالرواية األوىل
ناظرة إىل اختالف مراتب اهلداية
مصداقا والثانية إىل احتادها مفهوما.
ويف املعاني أيضا عن اإلمام علي عليه
السالم« :الصراط املستقيم يف الدنيا
ما قصر عن الغلو ،وارتفع عن التقصري
واستقام ،ويف اآلخرة طريق املؤمنني
إىل اجلنة».
ويف املعاني األخبار أيضًا عن اإلمام
علي عليه السالم :يف معنى ((صراط
الذين)) قال« :أي :ــ أنه ــ اهدنا صراط
الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك
وطاعتك ،ال باملال والصحة ،فإنهم
قد يكونون كفارا أو فساقا ،قال :وهم
الذين قال اهلل:
ُ
((وَمَنْ يُط ِِع َّ
اللهَ وَالرَّسُولَ فَأو َلئِكَ
مَعَ َّالذِينَ َأنْعَمَ َّ
اللهُ عَ َليْ ِهمْ مِنَ النَّبِيِّنيَ
وَالصِّدِّيقِنيَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِنيَ وَحَسُنَ
ُأو َلئِكَ رَفِيقًا))».
وجاء يف العيون عن اإلمام الرضا
عليه السالم عن آبائه عن أمري املؤمنني
عليه السالم قال« :لقد مسعت رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول:
قال اهلل عز وجل :قسمت فاحتة الكتاب
بيين وبني عبدي ،فنصفها لي ونصفها
لعبدي ،ولعبدي ما سئل ،إذا قال العبد:
((بسم اهلل الرمحن الرحيم)) ،قال اهلل جل
علي
جالله :بدأ عبدي بامسي ،وحق ّ
أن أمتم له أموره ،وأبارك له يف أحواله؛
فإذا قال(( :احلمد هلل رب العاملني)) ،قال
اهلل جل جالله :محدني عبدي ،وعلم أن
النعم اليت له من عندي وان الباليا اليت
دفعت عنه بتطولي ،أشهدكم أني أضيف
له إىل نعم الدنيا نعم اآلخرة وأدفع عنه
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باليا اآلخرة كما دفعت عنه باليا الدنيا؛
وإذا قال(( :الرمحن الرحيم)) ،قال اهلل
جل جالله :شهد لي عبدي أني الرمحن
الرحيم أشهدكم ألوفرن من رمحيت
حظه وألجزلن من عطائي نصيبه؛
فإذا قال(( :مالك يوم الدين)) ،قال اهلل
تعاىل :أشهدكم ،كما اعرتف بأني أنا
املالك يوم الدين ،ألسهلن يوم احلساب
حسابه ،وألتقبلن حسناته وألجتاوزن
عن سيئاته؛ فإذا قال(( :إياك نعبد))،
قال اهلل عز وجل :صدق عبدي ،إياي
يعبد أشهدكم ألثيبنه على عبادته ثوابا
يغبطه كل من خالفه يف عبادته لي؛
فإذا قال(( :وإياك نستعني)) ،قال اهلل
تعاىل :بي استعان عبدي والي التجأ،
أشهدكم ألعيننه على أمره ،وألغيثنه يف
شدائده وآلخذن بيده يوم نوائبه؛ فإذا
قال(( :إهدنا الصراط املستقيم * صراط
الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم
وال الضالّني)) ،قال اهلل عز وجل :هذا
لعبدي ولعبدي ما سئل ،وقد استجبت
لعبدي وأعطيته ما أمل وآمنته مما منه
وجل».
فما روى قريبا منه الصدوق يف
العلل عن اإلمام الرضا عليه السالم،
والرواية كما ترى تفسر سورة الفاحتة
يف الصالة فهي تؤيد ما مر مرارا أن
السورة كالم له سبحانه النيابة عن
عبده يف ما يذكره يف مقام العبادة
وإظهار العبودية من الثناء لربه وإظهار
عبادته ،فهي سورة موضوعة للعبادة،
وليس يف القرآن سورة تناظرها يف
شأنها وأعين بذلك:
أو ًال :إن السورة بتمامها كالم تكلم
به اهلل سبحانه يف مقام النيابة عن
عبده فيما يقوله إذا وجه وجهه إىل
مقام الربوبية ونصب نفسه يف مقام
العبودية.
وثانيا :إنها مقسمة قسمني ،فنصف
منها هلل ونصف منها للعبد.
وثالثا :أنها مشتملة على مجيع املعارف

القرآنية على إجيازها واختصارها فان
القرآن على سعته العجيبة يف معارفه
األصلية وما يتفرع عليها من الفروع من
أخالق وأحكام يف العبادات واملعامالت
والسياسات واالجتماعيات ووعد ووعيد
وقصص وعرب ،يرجع مجل بياناتها
إىل التوحيد والنبوة واملعاد وفروعاتها،
وإىل هداية العباد إىل ما يصلح به
أوالهم وعقباهم ،وهذه السورة كما هو
واضح تشتمل على مجيعها يف أوجز
لفظ وأوضح معنى.
وعليك أن تقيس ما يتجلى لك من
مجال هذه السورة اليت وضعها اهلل
سبحانه يف صالة املسلمني مبا يضعه
النصارى يف صلواتهم من الكالم املوجود
يف إجنيل متى ،وهو ما نذكره بلفظه
العربي( :أبانا الذي يف السماوات،
ليتقدس امسك ،ليأت ملكوتك ،لتكن
مشيتك كما يف السماء كذلك على
األرض ،خبزنا
كفافنا ،أعطنا اليوم ،واغفر لنا ذنوبنا
كما نغفر حنن أيضا للمذنبني إلينا ،وال
تدخلنا يف جتربة ولكن جننا من الشرير
آمني).
يف
تأمل
اليت
املعاني
تفيدها ألفاظ هذه
اجلمل بعنوان انها
معارف مساوية ،وما
يشتمل عليه من األدب
العبودي ،إنها تذكر.
أوال :أن أباهم (وهو
اهلل تقدس امسه) يف
السماوات!! ثم تدعو
يف حق األب بتقدس
وإتيان
امسه
ونفوذ
ملكوته
مشيته يف األرض كما
هي نافذة يف السماء ،ولكن
من الذي يستجيب هذا الدعاء
الذي هو بشعارات األحزاب

السياسية أشبه؟ ثم تسأل اهلل إعطاء
خبز اليوم ومقابلة املغفرة باملغفرة،
وجعل اإلغماض عن احلق يف مقابل
اإلغماض ،وما ذا هو حقهم لو مل جيعل
اهلل هلم حقا؟
وتسأله أن ال ميتحنهم بل ينجيهم من
الشرير ،ومن احملال ذلك ،فالدار دار
االمتحان واالستكمال وما معنى النجاة
لوال االبتالء واالمتحان؟ ثم اقض
العجب مما ذكره بعض املستشرقني
من علماء الغرب وتبعه بعض من
املنتحلني :أن اإلسالم ال يربو على
غريه يف املعارف ،فان مجيع شرائع
اهلل تدعو إىل التوحيد وتصفية النفوس
باخللق الفاضل والعمل الصاحل ،وإمنا
تتفاضل األديان يف عراقة مثراتها
االجتماعية!!(امليزان يف تفسري القرآن
للسيد الطباطبائي :ج ،1ص)25
إعداد :السيد نبيل الحسني
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يشعر اإلنسان دائمًا بضرورة ُش ْك ِر َم ْن
قدم له خدمة ،أو سّهل
أح َس َن إليه أو ّ
ْ
ً
وقدره ...مهما كان
له أمرا ،أو احرتمه ّ
األمر صغريًا.
قاس
والشكر هلل تعاىل ،الذي ال ُي ُ
بعباده ،صفٌة من صفات األولياء،
نعم
الذين يشكرونه تبارك وتعاىل على ٍ
ال تحُ صى ،وعطايا ال يحُ ُ
يط بها عق ٌل
أردت اإلحاطَة بنعم اهلل عز
بشري ،ولو َ
وجل عليكّ ،
لتعذر ذلك واستحال إذا
كنت منصفًا يف إرادتك هذه.
وم ْن ذا الذي أحصى ودّون هبات
َ
اهلل تعاىل إليه ...من نعمة التوحيد
واإلميان ،إىل التشهد واإلسالم،
إىل التدين وااللتزام ،إىل االمتناع
عن املعاصي ،فالتوفيق إىل الصالة
والصيام والصدقة وخدمة اآلخرين...
إىل السكينة واألمن وهدوء البال...
إىل نعمة العقل واإلدراك ،والصحة
والقوة ،وسالمة البدن واألطراف ...إىل
نعمة النظر والسمع واللسان ،إىل نعمة

األهل واألوالد واإلخوان ...إىل نعمة
املأوى والرزق احلسن واألمن يف الوطن
والنجاة من اهلالك ...إىل ما هنالك من
نعم وافرة نعجز عن إدراكها فض ً
ال عن
استقصائها.
أفال جيدر بنا أن نشكر رّبنا وبارئنا...
واهلل تعاىل ال يقاس بشيء قط.
وهذه املسألة اهلامة واحلساسة،
وتأثرياتها على النفس اإلنسانية
واملنطلقات الروحية ...قد أخذت قسطًا
وافرًا من كالم أمري املؤمنني علي عليه
السالم يف نهج البالغة. ...
ْسوا
ومما قاله عليه السالم« :ال َتن َ
عند الِنَعم ُشك َركم».
وقال عليه السالم« :إذا َو َصَل ْت إليكم
ُ
أطراف النعم ،فال ت ِّ
ُنفروا أقصاها بقلة
الشكر».
فنحن نالحظ أنه قد أوجب علينا
الشكر على النعمة لتدوم وتستمر ،ألن
أقصاها ،واملنتظر منها الذي مل يصل،
مرتبط بأطرافها الواصلة ،ودوام الشكر
يستلزم دوام النعم وكثرتها ،ويف هذا
َكرْ ُتمْ
إشارة ،لقوله تعاىلَ (( :لئِنْ ش َ

ك َفرْ ُتمْ إِنَّ ع ََذابِي
أَ َل ِزيدَن ُ
َّكمْ وَ َلئِنْ َ
َلشَدِيدٌ)).
ومن دواعي الشكر أيضًا ،يا أخي،
ُ
ترك املعاصي ،ألن الشكر الصادق
واحلقيقي إمنا يكون باألقوال واألفعال،
بل هو باألفعال أه ّم وأثبت وأصدق،
ومن أبرز مظاهره ترك املعصية ،ألنك
ال ميكن أن تتصور شاكرًا وهو يف الوقت
نفسه عاص والعياذ باهلل.
ويشري األمري عليه السالم إىل أن اهلل
تعاىل لو مل يتوع ْد َوَينْه عن املعصية،
لكان جيب تركها شكرا ومحدا وتقديرًا
كمظهر وتعبري
له تبارك وتعاىل ،أي
ٍ
توعد على ذلك
عن الشكر ،فكيف وقد ّ
سبحانه؟! يقول عليه السالم« :لو مل
معصَيِتِه لكان جيب أ ْن
ّ
يتوع ِد اهللُ على ِ
ال ُي ْعصى شكرًا لنَع ِمِه».
ومن دواعي الشكر أيضًا ،وصو ُل املرِء
إىل مبتغاه ،وجناحه يف عمله ،وفالحه
يف هدفه ومقصده ،وهدايته إىل رشده...
فيستلزم ذلك مالحظة جالله وعظمته
يسر لي أمري ،وأنا َم ْن
عز وجل ،وكيف ّ
أنا يف الذنوب يف كل يوم.

إعداد :الشيخ وسام البلداوي

عىل ضفاف نهج البالغة

يقول أمري املؤمنني عليه السالم:
ص ِدك ،فك ْن
أنت ُه ِد َ
« ...وإذا َ
يت ل َق ْ
ْ
أخ َش َع ما تكو ُن لربك».
ومن دواعي الشكر ،أن ترى تواُت َر ِنَع ٍم
َ
ون َغيرِْ َك ِم َن اآلخرين
ُمعّينٍة
عليك ُد َ
صحتهم أو
الذين رمبا أصيبوا يف
ّ
أطرافهم أو رزقهم أو أعزائهم ...فتخجل
من نفسك وتزيد من شكرك ،كما يقول
اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم:
«وأ ْكِثر أ ْن ُ
تنظ َر إىل َم ْن ُف ِّ
ضلْ َت عليه،
فإن ذِل َك ِم ْن أبواب الشكر».
ّ
ومن صفات أهل اإلميان والتُقى ،ويف
كل احلاالت ،الشك ُر واحلمد ،خاصًة يف
أوقات تو ّفر وسائل الرتف والراحة ،حيث
إن أكثر الناس يف مثل هذه احلاالت،
ّ
ينسون أو يسهون أو يغفلون ...ويتلّهون
مبا أحاط بهم وال يذكرون اهلل تعاىل إال
يف وقت الشدة ...وهذا من بطر النعمة،
والعياذ باهلل.
يقول اإلمام علي عليه السالم يف نهج
البالغة:
ّاس ،بتقوى اهلل،
ِ
«أوصيكم ُّأيها الن ُ
وكثرِة حمَ ْ ِدِه على آالئه إليكم ،وَن ْعماِئِه
َعلي ُك ْم ،وبالِئِه َل َديْكم ،فكم َخ َّص ُك ْم
ِبِن ْع َمة ،وتدارككم برمحٍة! أ ْعَو ْرتمُ له
فسرت ُكم ،وتع ّرضتُم ألخذه فأ ْمَهَل ُك ْم».
وقال عليه السالم عن املؤمن والتقي:
«ويف املكاره صبور ،ويف الرخاء
شكور».
وقال عليه السالم:
«َن ْسأ ُل اهلل سبحانه أ ْن يجَ ْ َعَلنا وإياكم
ُقص ُر به عن
ممِ َ ْن ال ُتبْ ِط ُرُه ِن ْع َمٌة ،وال ت ّ
طاعة رّبه غاية ،وال تحَ ُ ّل به بعد املوت
()1
ندامة وال كآبة».
ما هو الشكر الالزم على
النعمة؟
هو االعرتاف بالنعمة ،مع تعظيم
منعمها.
سؤال :هل أحد من اخللق يكافئ نعم
اللهّ تعاىل بشكر ،أو يويف حقها بعمل؟
جواب :ال يستطيع ذلك أحد من
العباد ،من قبل أن الشيء إمنا يكون
كفوًا لغريه ،إذا سد مسده ،وناب منابه،

وقابله يف قدره ،وماثله يف وزنه.
وقد علمنا أنه ليس من أفعال اخللق
ما يسد مسد نعم اللهّ عليهم ،الستحالة
الوصف للهّ تعاىل باالنتفاع ،أو تعلق
احلوائج به إىل اجملازاة.
وفساد مقال من زعم أن اخللق
حييطون علمًا بغاية اإلنعام من اللهّ
تعاىل عليهم واإلفضال ،فيتمكنون من
مقابلتها بالشكر على االستيفاء للواجب
واإلمتام.
فنعلم بهذا تقصري العباد عن مكافأة
نعم اللهّ تعاىل عليهم ،ولو بذلوا يف
الشكر والطاعات غاية املستطاع،
وحصل ثوابهم يف اآلخرة تفض ً
ال من
اللهّ تعاىل عليهم وإحسانًا إليهم ،وإمنا
مسيناه استحقاقًا يف بعض الكالم ،ألنه
وعد به على الطاعات ،وهو املوجب له
على نفسه بصادق وعده ،وإن مل يتناول
شرط االستحقاق على األعمال ،وهذا
خالف ما ذهبت إليه املعتزلة.
روى أبو عبيدة احلذاء عن أبي
جعفر عليهالسالم قال« :قال رسول
اللهّ صلىاهللعليهوآله :قال اهلل تعاىل:
ال يتكل العاملون على أعماهلم اليت
يعطونها لثوابي ،فإنهم لو اجتهدوا
واتعبوا أنفسهم وأعمارهم يف عبادتي،
كانوا مقصرين غري بالغني (يف عبادتهم
كنه عبادتي ،فيما يطلبون) من كراميت،
والنعيم يف جناتي ،ورفيع الدرجات
العلى يف جواري ،ولكن برمحيت
فليثقوا ،وفضلي فلريجوا ،وإىل حسن
الظن بي فليطمئنوا فإن رمحيت عند
ذلك تدركهم ،ومبنيّ ابلغهم رضواني
(ومغفرتي وألبسهم عفوي) وبعفوي
اُدخلهم جنيت ،فإني أنا اللهّ الرمحن
الرحيم ،بذلك تسميت».
وعن عطا بن يسار ،عن أمري املؤمنني
عليهالسالم قال« :يوقف العبد ،بني يدي
اللهّ  ،فيقول اهلل ملالئكته :قيسوا بني
نعمي عليه وبني عمله.
فتستغرق النعم العمل ،فيقول :هبوا
له النعم ،وقيسوا بني اخلري والشر منه،
فإن استوى العمالن أذهب اللهّ الشر

باخلري وأدخله اجلنة ،وإن كان له فضل
أعطاه اللهّ بفضله ،وإن كان عليه فضل
ــ وهو من أهل التقوى ،ومل يشرك باللهّ
تعاىل ــ فهو من أهل املغفرة ،يغفر اللهّ له
برمحته إن شاء ويتفضل عليه بعفوه».
والشكر :هو االعرتاف بالنعمة مع
ضرب من التعظيم ،وهو مستحق
باإلحسان خاصة.
قال اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم:
اجَع ِل الَْع ْفَو َعنُْه
«ِإَذا َق َد ْر َت َعَلى َع ُدِّو َك َف ْ
ُش ْكرًا ِللُْق ْدَرِة َعَليِْه».
وقال عليه السالم أيضًا« :الَْع َف ُ
اف
ِزيَن ُة الَْف ْق ِر ُّ
والش ْك ُر ِزيَن ُة الِْغنَى».
«م ْن
وقال أمري املؤمنني عليه السالمَ :
أُ ْع ِط َي َأ ْرَبعًا لمَ ْ يحُ ْ َر ْم َأ ْرَبعًاَ :م ْن أُ ْع ِط َي
وم ْن أُ ْع ِط َي
ُّ
اإلجاَبَةَ ،
الد َعاَء لمَ ْ يحُ ْ َرِم َ
ُ
لمَ
َ
َ
ْ
ْ
َ
الت ْوَبة
وم ْن أ ْع ِط َي
َّ
يحُ ْ َرِم القُبولَ ،
ُ
وم ْن أ ْع ِط َي
االسِت ْغ َفاَر لمَ ْ يحُ ْ َرِم المَْ ْغ ِف َرةََ ،
ْ
ُّ
الش ْك َر لمَ ْ يحُ ْ َرِم ِّ
الزَياَدةَ».
قال الشريف الرضي :وتصديق ذلك
كتاب اهلل تعاىل حيث قال يف الدعاء:
َكمْ)) ،وقال يف
((ادْعُونِي َأسْ َت ِجبْ ل ُ
االستغفار(( :ومَنْ يَعْم َْل سُوء ًا َأوْ ي َْظلِمْ نَ ْفسَهُ
اللهَ ي َِجدِ َّ
ُثمَّ يَسْ َت ْغفِ ِر َّ
اللهَ َغ ُفور ًا رَحِيم ًا)) ،وقال
َّكمْ))،
َكرْ ُتمْ أَ َل ِزيدَن ُ
يف الشكرَ (( :لئِنْ ش َ
التوْب َُة عَلَى َّ
اللهِ لَِّلذِينَ
وقال يف التوبة(( :إَِّنمَا َّ
يب
يَعْمَ ُلونَ السُّوءَ بِجَها َلةٍ ُثمَّ يَ ُتوبُونَ مِنْ َق ِر ٍ
اللهُ عَ َليْ ِهمْ وكانَ َّ
ف َُأولئِكَ يَ ُتوبُ َّ
اللهُ
عَلِيم ًا حَكِيم ًا)).
َه َدَّن َك
وقال اإلمام عليه السالم« :ال ُيز ِّ
وف َم ْن ال َي ْش ُك ُرُه َل َكَ ،ف َق ْد
فيِ المَْ ْع ُر ِ
َي ْش ُك ُر َك َعَليِْه َم ْن ال َي ْسَت ْمِت ُع ِب َش ْيٍء ِمنْهُ،
و َق ْد ُت ْدِر ُك ِم ْن ُش ْك ِر َّ
الشاِك ِر َأ ْكَث َر ممِ َّ ا
َأ َضا َع الَْكا ِف ُر واللهَُّ يحُ ِ ُّب المْحُْ ِسِننيَ».
وقال عليه السالمِ« :إ َّن َق ْومًا َعَب ُدوا
ُّجاِر ،وِإ َّن َق ْومًا
اللهََّ َر ْغَبًة َفِتلْ َك ِعَباَدُة الت َّ
يد،
َعَب ُدوا اللهََّ َر ْهَبًة َفِتلْ َك ِعَباَدُة الَْعِب ِ
وِإ َّن َق ْومًا َعَب ُدوا اللهََّ ُش ْكرًا َفِتلْ َك ِعَباَدُة
األح َراِر( .قبسات من نهج البالغة للسيد
ْ
سامي خضرا)46 :
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مدارات فكرية

وجوب غض البرص للنساء

وحرمة استعامل الطيب لغري الزوج
عن موسى بن جعفر ،عن آبائه
عليهم السالم قال« :قال علي عليه
السالم :استأذن أعمى على فاطمة
عليها السالم فحجبته ،فقال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم هلا :مل
حجبته وهو ال يراك؟

بغض
فعندما يأمر اهلل تعاىل الرجال ّ
ُضوا ِم ْن
ني َيغ ُّ
ْمِن َ
النظر يقولُ (( :ق ْل ِللُْمؤ ِ
وج ُه ْم)).
َأبْ َصاِر ِه ْم وَيحَ ْ َف ُظوا ُف ُر َ

قالت :إن مل يكن يراني فإني أراه
وهو يشم الريح.

ألن النظر سهام الشيطان املسمومة
ّ
يرمي بها ّ
كل من يريد أن يضّله وجي ّره
للفساد.

فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم :أشهد أنك بضعة مين».
ّ
غض البصر وآثاره
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أن نظر الرجل للمرأة األجنبية
كما ّ
حرام ويؤّدي إىل الفساد ،كذلك نظر
املرأة للرجل األجنيب حرام أيضًا،
خصوصًا لو صاحب تلك النظرة شهوة
ّ
ولذة.

َات
ْمن ِ
يقول بعدها مباشرةَ(( :و ُق ْل ِللُْمؤ ِ
ض َن ِم ْن َأبْ َصاِر ِه َّن وَيحَ ْ َف ْظ َن
َيغ ُ
ْض ْ
وج ُه َّن)).
ُف ُر َ

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم« :النظر سهم من سهام إبليس،
فمن تركها خوفًا من اهلل أعطاه اهلل
إميانا جيد حالوته يف قلبه».
وهلذا ملا سأل رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم ابنته عليها السالم« :لمِ َ
حجبته وهو ال يراك؟» قالت يف جوابه:
«إن مل يكن يراني فإني أراه وهو يشم
الريح» ،هو درس كبري جلميع النساء
هلن ارتباط بالزهراء عليها
الالتي ّ

السالم وأوالدها املعصومني عليهم
السالم ،خصوصًا ابنها صاحب العصر
والزمان عليه السالم؛ فإن من الواجب
على كل شيعي عاشق للقاء مواله أن
يبتعد أوال عن كل الذي يغضب اهلل
تعاىل ،ثم السعي لكسب رضا الباري
جل وعال ،ومن خالل أداء العبادات
وإظهار والية أهل بيت نبيه عليهم
السالم أن يدفع عن نفسه الظلمات
والرذائل النفسانية وينّور روحه وفكره
بنور واليتهم وحمّبتهم.

وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«اشتد غضب اهلل على امرأة ذات بعل
ّ
مألت عينيها من غري زوجها».

إن الكثري من أسباب احنراف
شباب أمتنا يعود إىل تهيئة األرضية
لذلك االحنراف ،واليت من ضمنها
النظرات ذات املغزى املتبادلة بني
الشباب والشابات ،وعادة يصحب

صلى اهلل عليه وآله وسلم على النظر
وأنه زنا للعني بقولهّ :
«لكل عضو من ابن
آدم حظ من الزنا :فالعني زناه النظر،
واللسان زناه الكالم ،واألذنان زناهما
السمع ،واليدان زناهما البطش،
والرجالن زناهم املشي ،والفرج يصدق
ذلك ويكذبه».
فالنساء الالتي غرسن يف قلوبهن
بذر حمبة سيدة النساء عليها السالم،
وتعاهدنها بالسقي والنمو يف قلوبهن
يطلنب بذلك معرفتها ورضاها ،وهن
عطشى شربة وصل ابنها صاحب
فعليهن أن
العصر والزمان عليه السالم؛
ّ
حيفظن نظراتهن عن الرجال األجانب
قدر اإلمكان ،وال خيرجن من البيت
إ ّال لضرورة ،وإذا خرجن فليحفظن
حجابهن وسرتهن عن كل ناظر؛ ليكون
ذلك درسًا يف العفة والطهارة.
بأنهن من
فأين النساء الالتي ّ
يدعني ّ
شيعة وحميب سيدة نساء العاملني؟!
ليستفدن من عفافها وتقواها درسًا
يف العفة واحلجاب ليس يف احلياة
فحسب ،بل عليهن أن ّ
يفكرن يف حجاب
وسرت أنفسهن حتّى بعد املوت أيضًا،
وإىل آخر حلظات عمرهن يسعني
لكسب رضا صاحب العصر والزمان
عليه السالم ليشملهن بدعائه ورعايته.
الطيب في مذهب
استعمال
ّ
عليهم السالم
أهل البيت

إن استعمال الطيب للرجال يف
مستحب وله قيمة خاصة،
اإلسالم
ّ
حتى إن رسول اهلل صلى اهلل عليه
إلي من دنياكم
وآله وسلم قال« :حّبب ّ

فعن الصادق عليه السالم قال« :كان
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
ينفق على الطيب أكثر مما ينفق على
الطعام».
وقال الباقر عليه السالم« :كان يف
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
أحد غريه مل
ثالث خصال مل يكن يف ٍ
يكن له يفءٌ :وكان ال مي ّر يف طريق فيم ّر
فيه بعد يومني أو ثالثة إ ّال عرف أّنه قد
مر فيه؛ لطيب عرفه.
وكان ال مي ّر حبجر وال بشجر إال
سجد له.
وكان صلى اهلل عليه وآله وسلم ال
يعرض عليه طيب إ ّال تطّيب به ،ويقول:
هو طيب رحيه ،خفيف حممله ،وإن مل
يتطّيب وضع إصبعه يف ذلك الطيب ثم
لعق منه.
وكان صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول:
«جعل لذتي يف النساء والطيب ،وجعل
قرة عيين يف الصالة والصوم».
استعمال الطيب للنساء!
إن هذه السنة مؤكد عليها ،حتى من
ّ
يصرف عليها كثريًا يف شراء الطيب ال
يعد مسرفا.
ّ
لكن هذا املعنى للنساء يكون معكوسًا،

مع أن تطّيب املرأة املسلمة لزوجها من
متطلبات احلياة الزوجية.
أما لو وصل طيب املرأة إىل مشام
ّ
الرجل األجنيب ،إضافة إىل أّنها تكون
مورد غضب اهلل تعاىل ،فبعملها هذا
تؤّدي إىل هيجان الشهوة عند رجال
وشباب اجملتمع؛ فلذلك قالت الزهراء
عليها السالم ألبيها رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم:
«إ ْن ملْ يك ْن يراني فإني أراه وهو يش ّم
الريح».

فالنيب وأهل بيته عليهم السالم
أّكدوا كثريًا على هذا املطلب وأوصوا
رجال املسلمني أن ال خترج نساؤهم
وهن متطيبات ،كما أوصوا
من البيت ّ
النساء بذلك أيضًا.

مدارات فكرية

تلك النظرات مزاح إضافة إىل الدالل
احلد؛ مما يؤدي إىل إغراق
الزائد عن ّ
الشاب يف عامل الشهوة ،واجنرار النساء
إىل الفساد.
ليس اعتباطًا أن يؤّكد رسول اهلل

ثالث :الطيب ،والنساء ،وقرة عيين يف
الصالة».

فمعنى جواب الزهراء عليها السالم
هو :حتى لو كنت يف البيت بال حجاب
حاسة الش ّم
والرجل ضرير ،لكن لديه ّ
فبإمكانه أن يش ّم رائحيت ،وال أرضى
للمسلمني أن يغفلوا عن ذكر اهلل تعاىل
احلد ويساقون إىل غري
إىل هذا
ّ
طريقه.

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
«أي امرأة تطّيبت ثم خرجت من
وسلمّ :
بيتها ،فهي تلعن حتّى ترجع إىل بيتها
متى ما رجعت».
ويف حديث آخر قال صلى اهلل عليه
وآله وسلم« :أيمّ ا رجل تتزّين امرأته
وخترج من باب دارها ،فهو دّيوث ،وال
يسميه دّيوثًا».
يأثم من ّ

واملرأة إذا خرجت من باب دارها
متزّينة متعطرة ،والزوج بذلك راض؛
يبنى لزوجها بكل قدم بيت يف النار».

وقال اإلمام الصادق عليه السالم:
«أيمّ ا امرأة تطّيبت لغري زوجها مل يقبل
اهلل منها صالة حتى تغتسل من طيبها
كغسلها من جنابتها».
إن النساء الالتي يطلنب شفاعة
ّ
الزهراء عليها السالم من حلظة املوت
ووقوفهن يف حمكمة
إىل قيام الساعة،
ّ
عليهن مراعاة هذه
العدل اإلهلية؛ جيب
ّ
األوامر الصادرة عن أهل بيت النبّوة
عليهم السالم ،وتهيئة أنفسهم للعمل
بتلك األوامر( .أسرار فضائل فاطمة عليها
السالم :ص)309
إعداد :الشيخ وسام البلداوي
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اهلل تعالى هو الذي يعطي
المودة للزوجين
أتى ذات يوم شاب وقال :قبل الزواج
كنت ال أحب امرأة غري زوجيت ،وكنت
أعشقها وتعشقين ،ولرمبا كنت أحب
إطالة النظر إىل باب دارها!
وكان كل ما يتعلق بها حمبوبا عندي،
امسها ،عائلتها ،وحتى الشارع الذي
تسكن فيه.
لكن ،بعد الزواج أصيبت عالقتنا
بالفتور ثم بالتنافر ،واليوم أتعجب كيف
كنت أحبها ،أنا اآلن ال أطيق حتى النظر
إليها ،وال أدري ملاذا؟!
إن املشكلة هي أن احلب بينه وبني
زوجته مل يتحول إىل عالقة إنسانية،
وإمنا بقيت العالقة ميكانيكية.
ومثل هذه العالقة ليست ناجحة ،ألن
اإلنسان له ُبعدان روحي وجسمي.
فأنت ال تريد أن تأكل فقط ،بل تريد
قدم لك الطعام يف
أن تأكل بذوق؛ فإذا ّ
مزبلة فلن تطيقه ،بل تفضل أن تعيش
جائعًا ،على أن تأكل يف أجواء غري
مناسبة.
فهو يريد إشباع رغباته ،وشهواته
ضمن

اإلطار اإلنساني ،بينما احليوان ينطلق
يف غريزته بعيدًا عن ذوق اجلمال ،فهو
يأكل يف أي ظرف ،وأي مكان ،غري أن
اإلنسان يبحث عن اللذة يف ظروفها
تسودها احملبة والرمحة.
وكما على الزوج أن حيرتم زوجته ،فإن
عليها أن حترتم زوجها ،وأن تساهم يف
عقد الصداقة معه ،وهلا يف ذلك األجر
والثواب.
يقول اإلمام الصادق عليه السالم« :إن
قومًا أتوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم فقالوا :يا رسول اهلل ،إنا رأينا
أناسًا يسجد بعضهم لبعض.
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم :لو أمرت أحدًا أن يسجد ألحد
ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها».
واملطلوب هو أن حترتم زوجها على
األقل.
وهكذا فال جيوز أن يتبادل الزوجان
كلمات تنم عن قلة االحرتام ،ألن ذلك
ناتج من قاعدة واحدة ،وهي :غياب
الصداقة بني الزوجني.
يقول احلسن بن أبي العالء( :كنت
جالسًا عند أبي عبد اهلل عليه السالم،
إذ جاء رجل يشكو امرأته فقال اإلمام
عليه السالم« :آتين بها» ،فأتاه بها،
لزوجك
فقال اإلمام عليه السالم« :ما
ِ
يشكوك؟» ،فقالت :فعل اهلل به وفعل (أي
أنها تكّلمت عليه).
فقال هلا أبو عبد اهلل عليه السالم:
ثبت على هذا مل تعيشي إال
«أما أنك إن ِ
ثالثة أيام» ،فقالت :واهلل ما أبالي أ ّال
أراه أبدًا.

فقال أبو عبد اهلل عليه السالم لزوجها:
«خذ بيدها فليست تبيت يف بيتك أكثر
من ثالثة أيام».
يقول ناقل احلديث( :فلما كان اليوم
الثالث دخل علينا الرجل ،فقال له
فلعت
أبو عبد اهلل عليه السالم« :ما
ْ
زوجتك؟».
قال :واهلل دفنتها الساعة) ،فقلت:
جعلت فداك ،ما كان حال هذه املرأة؟
متعدية عليه،
فقال عليه السالم« :كانت ّ
فَبرت اهلل له عمرها ،وأراحه منها».
إن اهلل تعاىل هو الذي يعطي املوّدة
للزوجني ،إذ يقولَ(( :و َجَع َل َبيَْن ُك ْم َمَو َّدًة
َورَحمْ َ ًة)).
فإذا قطع أحد الطرفني حبل املودة،
فهو يقطع حبل اهلل بينهما ،وهذا ما
يؤدي إىل أن يقطع الباري حبل عمره،
ومن هنا فإن زرع احملبة يف اجلو العائلي،
مسؤولية الزوجني معًا ،وال جيوز أن
يقطعها أحدهما بأي حال من األحوال.
وقد تسأل :كيف أصنع؟ هل احملبة
واملودة بيد اإلنسان؟
واجلواب هو:
أما
رّبنا يعطي املواد األولية للمحّبةّ ،
تنميتها ،وزيادتها فبيد اإلنسان ،وهذا
يتطلب منك كزوج أن تركز على شيء
وتهتم به ،وتوحي إىل نفسك حببك له،
وسرعان ما ستجد مبرور الزمن أنك
حتبه فع ً
ال ،فلماذا ال تزرع حمبة زوجتك
يف قلبك؟!

إعداد :محمد رزاق
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امنحا التقدير الالزم
لبعضكما
أتعرف ملاذا ختفق الكثري من الفتيات
اجلميالت ،واملثقفات منهن على وجه
اخلصوص ،يف احلصول على زوج
مناسب؟ أو خيفقن يف عالقاتهن الزوجية
بعد االرتباط بالزوج املطلوب؟
قد تكون الفتاة اجلميلة مغرورة
بنفسها ،فال تعرف قيمة التقدير الالزم
لكسب زوجها.
ّ
وهناك الكثري من اجلميالت ،الالتي
أخفقن يف احلياة ،وعشن حياة العزوبة
إىل النهاية ،هلذا السبب.
فاجلميلة باعتبارها مطلوبة ،ال تعرف
كيف تكون مؤّدبة ،وكيف تكون مرآة
للزوج ،يرى فيها نفسه ،بدل أن حتاول
دائمًا أن ترى نفسها يف زوجها.
تقدر
إن الزوجة الناجحة هي اليت ّ
منجزات زوجها ،فإذا قام بعمل صاحل
شجعته عليه ،وحينئذ تكون هي املرآة
ّ
اليت يرى فيها الرجل ُحسنه ومجاله.
وهل بيننا َمن يكره املرآة ،إذا أظهرت
حماسنه؟ أو حتى مساوئه أيضًا؟
وكما الفتاة ،كذلك الرجل ،فمعظم
الشباب الراغبني يف الزواج ،ال يهمهم
أن تكون الزوجة املنشودة رّبة بيت من
الطراز الرفيع ،بقدر ما يهمهم أن تُشبع
الزوجة ثقتهم بأنفسهم ،وإحساسهم
بقدراتهم ،وتشجعهم على اخلريات،
وتنفض عن نفوسهم أتعاب العمل.
يقول احلديث الشريف( :جاء رجل
إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
دخلت ــ البيت ــ
فقال :إن لي زوجة إذا
ُ
تلقّتين ــ أي استقبلتين ــ ،وإذا خرجت
شّيعتين ،وإذا رأتين مهمومًا قالت :ما
يهمك؟ إذا كنت تهتم لرزقك فقد تكفل
به غريك ــ أي اهلل تعاىل ــ ،وإن كنت
تهتم بآخرتك فزادك اهلل همًا).
فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلمّ :
«بشرها باجلنة ،وقل هلا:
عمال اهلل ،ولك يف اجلنّة
إنك عاملٌة من ّ
كل يوم أجر سبعني شهيدًا».
وهكذا فإن من واجب الزوجة منح
التقدير املخلص للطرف اآلخر ،يف كل
ما يرتبط باألعمال الصاحلة.
كما أن ذلك من واجب الزوج جتاه
زوجته ،بل إن األمر أوجب ،حينما تكون
املسألة مرتبطة بالزوج ،ألن الرجل قد
جيد التقدير املخلص من اجملتمع ،وقد
يقدر
جيد نتاج عمله فيه ،ولكن من ّ

أعمال الزوجة إذا أهمل الزوج ذلك؟ من
يقدر قيامها بواجباتها البيت واألوالد
ريُه؟
غَ
فإذا مل ُيقدر الرجل أعماهلا ،تصبح
بال تقدير ،وبالنتيجة تعيش يف فراغ،
وتفقد ثقتها بنفسها.
واملرأة اليت فقدت ثقتها بنفسها،
تهدم البيت الزوجي على رأس الزوج،
ولن تكون زوجة صاحلة ،ألنها ال تثق
بنفسها وعملها.
ومع األسف فإن كثريًا من الرجال
ال يقدرون اجلهد الذي تبذله املرأة،
يف سبيل ظهورها باملظهر الذي يروق
للزوج ،أو عند إطعام الزوج مبا يرتاح
إليه ،ويف تهيئة ظروف احلياة ،واملعيشة،
واملطالعة ،والعمل ،والبيت.
وهنا مالحظة هامة ،وهي أن جهد
ينصب بالدرجة األوىل
املرأة األساسي
ّ
على الزوج ،وما تقوم به من عمل ،سواء
ما يرتبط مبجاالت العالقة معه ،أو
ما يرتبط بثيابها ،وزينتها ،وجبسمها،
كله للزوج ،وهو حينما يظهر تقديره
يقدر عم ً
ال كان له
هلا ،فإنه يف الواقع ّ
بالدرجة األوىل.
ً
إذًا ،لمِ َ يكو ُن الرجل خبيال بكلمة
تشجيع ينتفع بها هو قبل غريه؟! وكيف
ال يرى الزوج أن من واجبه تقدير جهود
زوجته ،بينما يلومها وينتقدها إن رأى ما
يزعجه منها؟!
إن الرجل بقلة التقدير يهدم البيت
الزوجي على نفسه ،بينما التقدير
وسيلة ممتازة ،يستطيع الرجل بواسطته
أن يدفع زوجته إىل اجلهة اليت يريدها،
فمن طريق تشجيعها على احلسنات،
ينمي فيها حب اإلحسان،
يستطيع أن ّ
والقيام بالعمل الصاحل.
واملرأة حبساسّيتها تلتقط التشجيع،
مما
وال تنساه ،وحتاول أن تفعل املزيد ّ
يكسبها التقدير.
فتعّلم كيف متنح التقدير املخلص
يف خمتلف املناسبات ،وفتّش عن أي
سبب لتمنحه هلا ،فإذا خدمتك زوجتك
يف البيت ،فاشكرها على كل صغرية
وكبرية.
ً
ً
حتب طعاما معينا ،وهي
وإذا كنت ّ
حتب لونًا آخر ،فامدح النوع الذي حتّبه
ّ
ستحب هذا النوع،
الزمن
ومبرور
أنت،
ّ
وسوف تصنع لك ما يرضيك.
قدم لك صاحب مطعم
ترى ،إذا ّ
تقدر منه ذلك ،وتقول
طعامًا جيدًا ،أال ّ

له :شكرًا؟! وهل زوجتك ّ
أقل قيمًة من
صاحب املطعم؟!
أنت يف املطعم تدفع مثنًا للخدمة،
ولكن الزوجة ال تأخذ منك مثنًا على
خدمتها ،وهي ال تنتظر منك سوى
التقدير ،والعطاء املعنوي ،فلماذا تبخل
عليها بذلك؟! أال تشكر من يقدم لك
الشاي أو القهوة يف مقهى؟! وملاذا ال ترى
أن من واجبك أن تشكر زوجتك ،حينما
ّ
تصنع لك مثل ذلك؟!
هذه (الطباخة) الدائمة لديك،
ربعة لك بعملها ،اليت تغسل ثيابك من
املت ّ
غري أن يكون ذلك من واجبها الشرعي
أو ال ُعر ّ
يف ،أال تستحق التقدير؟!
ليس من واجب املرأة الكنس ،والطبخ،
وما شابه ذلك ،ومع ذلك فهي تفعل كل
تقدر عملها
ذلك بال مثن ،فلماذا ال ّ
هذا؟
لقد جاء يف بعض األساطري أن امرأة
قروية ،كانت تصنع الطعام كل يوم لرجال
عشريتها ،من دون أن تسمع منهم كلمة
شكر أو تقدير ،ولكنها أتت ذات مرة
مبقدار من علف املاشية ،ووضعته
أمامهم بد ًال من الطعام.
فصرخ الرجال يف وجهها ،وقد حسبوا
مسًا من اجلنون قد أ ّ
مل بها ،فما
أن ّ
كان منها إ ّال أن قالت هلم( :وما أدراني
أنكم ستالحظون الفارق ،فأنا مل أكن
أعرف أنكم ستفرقون بني الطعام ،وبني
العلف).
وأضافت( :لقد ظللت أطهو لكم
الطعام عشرين عامًا ،فلم أمسع منكم
طوال هذه املدة ما يطمئنين إىل أنكم
تف ّرقون ح ّقًا بني الطعام وعلف املاشية!
فألنها مل تكن تتلقى أي تقدير على
عملها السابق ،أعطتهم درسًا ال ينسونه
يف األخالق املطلوبة منهم جتاه من
خيدمهم.
وكما يف تعامل الرجال مع زوجاتهم،
كذلك األمر يف تعامل الزوجات مع
أزواجهن.
إن يف تقدير املرأة للرجل ،وتشجيعها
له ،تأثري السحر عليه ،فكم من امرأة
صنعت من زوجها بط ً
ال تارخييًا ملا
أعطته من التشجيع ،حتى قيل( :إن وراء
كل رجل عظيم امرأة)؟!(سلسلة فن التعامل
مع الناس للسيد هادي املدرسي)
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ما هو سوء الخلق؟

وهو التضجر ،وانقباض الوجه ،وسوء
الكالم ،وأمثال ذلك.
وهو أيضا من نتائج الغضب ،كما
أن ضده ــ أعين (حسن اخللق باملعنى
األخص) وهو أن تلني جناحك :وتطيب
كالمك ،وتلقى أخاك ببشر حسن ــ من
نتائج احللم ،وأكثر ما يطلق سوء اخللق
وحسنه يف األخبار يراد به هذا املعنى،
وال ريب يف أن سوء اخللق مما يبعد
صاحبه عن اخلالق واخللق ،والتجربة
شاهدة بأن الطباع متنفرة عن كل سّيئ
اخللق ،ويكون دائما أضحوكة للناس،
وال ينفك حلظة عن احلزن واألمل ،ولذا
قال اإلمام الصادق عليه السالم« :من
ساء خلقه عذب نفسه».
وقد يعرتيه ألجله الضرر العظيم،
هذا كله مع سوء عاقبته يف اآلخرة
وأدائه إىل العذاب األبدي ،ولذا ورد به
الذم الشديد من الشريعة.
قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم« :ملا خلق
اهلل اإلميان قال :اللهم
قوني ،فقواه حبسن
اخللق والسخاء،
وملا خلق اهلل الكفر
قال :اللهم قوني،
بالبخل
فقواه
وسوء اخللق».

وروي أنه قيل له صلى اهلل عليه وآله
وسلم( :إن فالنة تصوم النهار وتقوم
الليل وهي سيئة اخللق تؤذي جريانها
بلسانها ،قال« :ال خري فيها! هي من
أهل النار».
وعنه صلى اهلل عليه وآله وسلم قال:
«سوء اخللق يفسد العمل كما يفسد
اخلل العسل».
وعنه صلى اهلل عليه وآله وسلم قال:
«إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل
درك جهنم».
وعنه صلى اهلل عليه وآله وسلم قال:
«أبى اهلل لصاحب اخللق السيئ بالتوبة»
قيل :فكيف ذاك يا رسول اهلل؟! قال:
«ألنه إذا تاب من ذنب وقع يف ذنب أعظم
منه» .وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«سوء

اخللق ذنب ال يغفر».
وقال اإلمام جعفر بن حممد عليهما
السالم« :إذا خلق اهلل العبد يف أصل
اخللق كافرا مل ميت حتى حيبب اهلل
إليه الشر ،فيقرب منه ،فابتاله بالكرب
واجلربوت ،فقسا قلبه ،وساء خلقه،
وغلظ وجهه وظهر فحشه ،وقل حياؤه،
وكشف اهلل تعاىل سره ،وركب احملارم
ومل ينزع عنها ،ثم ركب معاصي اهلل،
وأبغض طاعته ،ووثب على الناس ال
يشبع من اخلصومات ،فاسألوا اهلل
العافية واطلبوها منه».
وقال بعض األكابر( :لئن يصحبين
فاجر حسن اخللق أحب إلي من أن
يصحبين عابد سّيئ اخللق).
وطرق العالج يف إزالته :أن يتذكر أوال
أنه يفسد آخرته ودنياه ،وجيعله ممقوتا
عند اخلالق واخللق ،فيعد نفسه إلزالته،
ثم يقدم الرتوي والتفكر عند كل حركة
وتكلم ،فيحفظ نفسه عنده ــ ولو
بالتحمل والتكلف ــ من صدور
سوء اخللق ،ويتذكر ما ورد يف
مدح حسن اخللق الذي هو
ضده ويواظب حتى تزول
على التدريج آثاره بالكلية.
طرق اكتساب
حسن الخلق
قد عرفت أن ضد هذه
الرذيلة (حسن اخللق

اخالقك هويتك

باملعنى األخص) ،فمن معاجلاتها أن
يواظب عليه حتى ترتفع آثارها بالكلية.
وأقوى البواعث على اكتسابه واملواظبة
عليه أن يتذكر ما يدل على شرافته
ومدحه عقال ونقال.
أما حكم العقل على مدحه فظاهر ال
حيتاج إىل بيان ،وأما النقل فاألخبار
اليت وردت به أكثر من أن حتصى،
وحنن نورد شطرا منها تذكرة ملن أراد أن
يتذكر ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم« :ما يوضع يف ميزان امرئ
يوم القيامة أفضل من حسن اخللق».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم« :يا
بين عبد املطلب! إنكم لن تسعوا الناس
بأموالكم ،فالقوهم بطالقة الوجه،
وحسن البشر».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم أيضا:
«إن اهلل استخلص هذا الدين لنفسه ،وال
يصلح لدينكم إال السخاء وحسن اخللق،
أال فزينوا دينكم بهما».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم أيضا:
«حسن اخللق خلق اهلل األعظم».
وقيل له صلى اهلل عليه وآله وسلم( :أي
املؤمنني أفضلهم إميانا؟ قال« :أحسنهم
خلقا»).
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم« :إن
أحبكم إلي وأقربكم مين جملسا يوم
القيامة أحسنكم خلقا».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«ثالث من مل يكن فيه واحدة منهن فال
يعتد بشيء من علمه :تقوى حتجزه عن
حمارم اهلل ،وحلم يكف به السيئة وخلق
يعيش به يف الناس».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم أيضًا:
«إن اخللق احلسن مييت اخلطيئة ،كما
متيت الشمس اجلليد».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم« :إن
العبد ليبلغ حبسن خلقه عظيم درجات
اآلخرة وأشرف املنازل ،وإنه يضعف
العبادة».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم ألم
حبيبة «:إن حسن اخللق ذهب خبري
الدنيا واآلخرة».
وقال هلا ــ بعد ما سألته أن املرأة يكون

هلا زوجان يف الدنيا فتموت وميوتان
ويدخالن اجلنة أليهما هي؟ ــ« :إنها
ألحسنهما خلقا».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم« :إن
حسن اخللق يبلغ بصاحبه درجة الصائم
القائم».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم« :أكثر
ما يلج به أميت اجلنة تقوى اهلل وحسن
اخللق».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«أفاضلكم أحسنكم أخالقا ،املوطئون
أكنافا الذين يألفون ويؤلفون».
وقال أمري املؤمنني علي بن أبي طالب
عليهما السالم« :املؤمن مألوف ،وال خري
فيمن ال يألف وال يؤلف».
وال ريب يف أن سّيئ اخللق تتنفر عنه
الطباع ،فال يكون مألوفا.
وقال اإلمام أبو جعفر الباقر عليهما
السالم« :إن أكمل املؤمنني إميانا
أحسنهم خلقا».
وقال عليه السالم« :أتى رجل رسول
اهلل ،فقال :يا رسول اهلل! أوصين فكان
فيما أوصاه أن قال( :إلق أخاك بوجه
منبسط)».
وقال اإلمام الصادق عليه السالم« :ما
يقدم املؤمن على اهلل عز وجل بعمل بعد
الفرائض أحب إىل اهلل تعاىل من أن
يسع الناس خبلقه».
وقال عليه السالم« :الرب وحسن اخللق
يعمران الديار ويزيدان يف األعمار».
وقال عليه السالم« :إن اهلل تبارك
وتعاىل ليعطي العبد من الثواب على
حسن اخللق كما يعطي اجملاهد يف
سبيل اهلل يغدو عليه ويروح».
وقال عليه السالم« :ثالث من أتى
اهلل بواحدة منهن أوجب اهلل له اجلنة:
اإلنفاق من إقتار ،والبشر جلميع العامل،
واإلنصاف من نفسه».
وقال عليه السالم« :صنايع املعروف
وحسن البشر يكسبان احملبة ويدخالن
اجلنة ،والبخل وعبوس الوجه يبعدان من
اهلل ويدخالن النار».
ومن تأمل يف هذه األخبار ،ورجع
إىل الوجدان والتجربة ،وتذكر أحوال

املوصوفني بسوء اخللق وحسنه ،جيد أن
كل سّيئ اخللق بعيد من اهلل ومن رمحته،
والناس يبغضونه ويشمئزون منه ،ولذا
حيرم من برهم وصلتهم ،وكل حسن
اخللق حمبوب عند اهلل وعند الناس،
فال يزال حمال لرمحة اهلل وفيوضاته،
ومرجعا للمؤمنني بإيصال نفعه وخريه
إليهم ،وإجناح مقاصده ومطالبه منهم،
ولذلك مل يبعث اهلل سبحانه نبيا إال وأمت
فيه هذه الفضيلة ،بل هي أفضل صفات
املرسلني وأشرف أعمال الصديقني،
ولذا قال اهلل تعاىل حلبيبه مثنيا عليه
ق
ومظهرا نعمته لديه(( :وَإَِّنكَ َلعَلى خُ ُل ٍ
عَظِي ٍم)).
ولعظم شرافته بلغ رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم فيه ما بلغ من
غايته ،ومتكن على ذروته ونهايته ،حتى
ورد( :بينا رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم ذات يوم جالس يف املسجد،
إذ جاءت جارية لبعض األنصار وهو
قائم فأخذت بطرف ثوبه فقام هلا
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم فلم
تقل شيئا ومل يقل هلا النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم شيئا ،حتى فعلت ذلك
ثالث مرات ،فقام هلا النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم يف الرابعة ،وهي خلفه،
فأخذت هدبة من ثوبه ثم رجعت ،فقال
هلا الناس :فعل اهلل بك وفعل! حبست
رسول اهلل ثالث مرات ال تقولني له شيئا
وال هو يقول لك شيئا! ما كانت حاجتك
إليه؟ قالت :إن لنا مريضا فأرسلين
أهلي ألخذ هدبة من ثوبه يستشفى بها،
فلما أردت أخذها رآني فقام ،استحييت
أن آخذها وهو يراني ،وأكره أن أستأمره
يف أخذها ،فأخذتها))4(.

ـــــــــــــــــــــــــ
( )1الكايف للكليين :ج ،2ص.117
( )2من ال حيضره الفقيه للشيخ الصدوق:
ج ،4ص.387
( )3من ال حيضره الفقيه للصدوق :ج،4
ص.386
( )4جامع السعادات للمحقق النراقي :ج،1
ص.274

إعداد :السيد نبيل الحسني
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مباحث عقائدية

محكمة يوم القيامة
يف أعــمـــاقنــــــا

ملا كانت قضية احلياة بعد املوت
وحمكمة يوم القيامة العظيمة تعترب
قضية جديدة على إنسان يعيش يف هذه
فإن اهلل أوجد
الدنيا الضيقة احملدودةَّ ،
لنا مثًال مصغرًا لتلك احملكمة يف هذه
الدنيا ،هي حمكمة الضمري ،إ ّال َّأنها
كما قلنا صورة مصغرة هلا.
إن اإلنسان حياكم على األعمال اليت
عدة من احملاكم.
يقوم بها يف ّ
أّوهلا هي احملاكم البشرية العادية ،بكل
ما فيها من ضعف ونقص واحنرافات.
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أن هلذه احملاكم
وعلى ال ّرغم من َّ
بعض التأثري يف ختفيف نسبة ارتكاب
أن األسس اليت أقيمت
اجلرائم ،إ ّال َّ
عليها هذه احملاكم ال تتكفل بتحقيق
العدالة كاملة ،وال ميكن أ ْن ينتظر منها
ذلك.

والقضاة
املوضوعة
فالقوانني
الفاسدون وتفشي الرشوة واحملسوبيات
واملنسوبيات واملناورات السياسية وآالف
األُمور األخرى تؤدي كلها إىل إضعافها
بأن عدمها
إىل درجة ميكن القول معها َّ
ألن وجودها
خري من وجودها ،وذلك َّ
يساعد على تنفيذ مآرب املتنفذين
املشؤومة.
وحتى لو كانت قوانينها عادلة،
وقضاتها متقني وواعني.
فإن هناك الكثريين من اجملرمني
َّ
القادرين على إخفاء معامل جرائمهم،
أو املاهرين الذين يستطيعون تزييف
املستندات واألدلة حبيث ال جيد القاضي
طريقه بوضوح ،فيجردون القوانني بذلك
من حمتواها.
احملكمة الثانية اليت حياكم فيها
اإلنسان هي حمكمة (نتائج األعمال).
إن ألعمالنا آثارًا ونتائج تصيبنا على
َّ

املدى القريب أو البعيد .وإذا مل يكن
هذا حكمًا عامًاَّ ،
فإنه يصدق على األقل
بالنسبة لكثري من الناس.
لقد رأينا حكومات شيدت حكمها
على الظلم واجلور واالعتداء وارتكبت
كل جرمية شاءت ،ولكنها يف النهاية
وقعت يف فخاخ نصبتها بنفسها وسقطت
يف شباك هي اليت نسجت خيوطها،
فحاقت بها ردود أفعاهلا ،فانهارت
وتالشت حتى مل يبق هلا أثر.
وملا كانت نتائج األعمال هي العالقة
بني العلة واملعلول والعالئق اخلارجية،
فقلما استطاع أحد أ ْن ينجو من خمالبها
بالتزوير والتزييف ،كما يفعلون يف
احملاكم العادية .ولكن كل ما يف األمر إن
عامة وشاملة ،وهلذا
هذه احملاكم ليست ّ
فهي ليست قادرة على جعلنا يف غنى عن
حمكمة يوم القيامة.
أما احملكمة الثالثة :وهي أدق وأقسى
ّ

من حماكم النوع الثاني ،فهي حمكمة
الضمري.

إن يف أعماق اإلنسان قوة غامضة
َّ
يطلق عليها الفالسفة اسم (العقل
العملي) ،ويسميها القرآن (النفس
اللّوامة) ،ويصطلح عليها املعاصرون
باسم (الضمري) أو (الوجدان).
فما أ ْن يقوم اإلنسان بعمل ما ،خريًا
كان أم شرًا ،حتى تعقد هذه احملكمة

جلسة بدون ضوضاء وال تشريفات،
ولكن بكل جد ووفق األصول ،وتبدأ
احملاكمة ،ويصدر احلكم ،ثوابًا أو عقابًا،
يتم تنفيذه بهيئة آثار نفسية.
قد يكون عقاب اجملرمني أحيانًا من

الشدة والقسوة حبيث يتمنى اجملرم
املوت ويستقبله بكل ترحاب ويفضله
على احلياة ،ويكتب فى وصيته :انتحرت
ختلصًا من عذاب الضمري!
وأحيانًا يكون الثواب على عمل اخلري
كبريًا يشيع الفرحة والسرور يف نفس
فاعله ويضفي عليه حالة من االطمئنان
واهلدوء النفسي مما يصعب وصف ما
فيه من العذوبة واللذة.
إن هلذه احملكمة خصائص معينة:
َّ
 .1يف هذه احملكمة قاضيها وشاهدها
ومنفذ أحكامها واملتفرج فيها واحد ،وهو
الضمري الذي يشهد ويقضي ويصدر
احلكم ثم يشمر عن ساعد اجلد وينفذ
احلكم.
 .2يف هذه احملكمة خبالف ما جيري
يف احملاكم العادية اليت يكثر فيها
الضوضاء واملظاهر ،وقد تطول فيها
حماكمة قضية واحدة لسنوات طوال ــ
جترى احملاكمة بسرعة الربق يف أكثر
احلاالت إ ّال إذا اكتنف القضية بعض

 .3احلكم يف هذه احملكمة يتم يف
مرحلة واحدة ،فال استئناف وال متييز،
بات.
بل هو حكم نهائي ّ
 .4هذه احملكمة ال تصدر أحكام
العقوبات فقط ،بل هي حتكم باملكافأة
واإلثابة .أي َّإنها حمكمة تنظر يف قضايا
اجملرمني واحملسنني معًا ،فتعاقب املسيء
وتثيب احملسن.
 .5عقوبات هذه احملكمة ال تشبه
عقوبات احملاكم العادية ،إذ ليس فيها
سجون حقيقية ،وال سياط للجلد ،وال
أعواد للشنق ،وال حمرقة للحرق ،ولكن
عقابها يكون أحيانًا حارقًا وسجنها
إن الدنيا على سعتها
قاسيًا حبيث َّ
تضيق باإلنسان ،كأضيق سجن انفرادي
يف سجن رهيب.
وعليه ،فإن هذه احملكمة ال تشبه
أّيًا من احملاكم العادية ،بل هي من نوع
حمكمة يوم القيامة.
إن هذه احملكمة من العظمة حبيث
َّ
إن القرآن يقسم بها كما يقسم مبحكمة
َّ
املعاد ،فيقول:
ُ
س
َوم القِيَامَةِ وَال ُأ ْقسِمُ بِالنَّ ْف ِ
((ال أ ْقسِمُ بِي ِ
َّ
اللوّامَةِ أيَحْسَبُ االنْسَانُ أنْ َلنْ نَجْمَعَ
ع َِظامَهُ بَلَى قادِرينَ عَلَى أنْ ُنسَوِّىَ بَنَانَه)).

بديهي إن هذه احملكمة ،لكونها دنيوية
على كل حال ،فيها من النقائص ما ال
جيعلنا نستغين عن حمكمة يوم القيامة،
وذلك:
ألن نطاقها ضيق ال يستوعب
َّ .1
كل شيء ،بل تتناسب مع نطاق تفكري
اإلنسان نفسه وإدراكه.
 .2هنالك أشخاص على درجة من
املكر والدهاء حبيث َّإنهم يستطيعون أ ْن
خيدعوا حتى ضمائرهم وحيرفوها.
 .3قد يكون نداء الضمري يف بعض

أن وجود احملكمة
وهكذا يتبني لنا َّ
البد
الرابعة ،حمكمة يوم القيامة ،أمر ّ
()1
منه.
ما الفرق بين الوجدان
والنفس
الوجدان معناه تلك القوة الكامنة
يف النفس اإلنسانية وهي من احلقائق
الفطرية اليت متيز األعمال الصاحلة
من غريها واليت يصطلح عليها أيضا ً
بالوجدان األخالقي.

مباحث عقائدية

أن املنظومة الشمسية
ويف الواقع ،كما َّ
بنظامها العجيب قد متثلت مصغرة جدًا
يف قلب ّ
بأن
الذرة ،كذلك ميكن القول َّ
حمكمة يوم القيامة قد متثلت مصغرًا
يف داخلنا.

الغموض مما يتطلب بعض الوقت
لفحص أدلة القضية وإزاحة سجف
الغفلة عن نظر القلب ،ولكن بعد التأكد
يكون صدور احلكم قطعيًا.

اجملرمني من الضعف حبيث َّإنه ال يصل
إىل مسامعهم.

والذي معناه هو القوة املدركة املودعة
يف باطن كل فرد واليت هلا القابلية على
التمييز بني اخلري والشر ،وهذه تسمى
عند علماء النفس بالوجدان األخالقي.
صرخة اإلمام احلسني عليه السالم
جاءت لكي تحُ يي الضمري والوجدان
الذي أماتتهما السلطة األموية ،وإن لوال
احلسني عليه السالم ملا كانت هناك
ضمائر حية تعيش يف هذا الوجود،
ألن األمة أخذت تتسافل حنو اخلضوع
والذل واالنكسار ،فرآها احلسني عليه
السالم تسري حنو النزول واهلبوط يف
وادي الظلمة والظالم وحنو عامل املادة
املتدنية الفانية.
فصرخ اإلمام احلسني عليه السالم
صرخت ُه حتى تتفجر الضمائر يف النفوس
املظلمة ألنه هو النور املسيطر على عامل
الظالم الدامس والساقي الذي يروي
العطاشى من زالل املعرفة اإلهلية.
ثورة اإلمام احلسني عليه السالم
جاءت لكي تبين الوجدان األخالقي وكل
قوة كامنة يف النفس البشرية واحملافظة
على تلك الفطرة اليت هي حقيقة باطن
كل فرد(.سلسلة أصول الدين للشيخ ناصر
مكارم الشريازي :ص)692
إعداد :الشيخ وسام البلداوي
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اعالم الشيعة

األصبغ بن ُنباتة اجملاشعي
ذلك العهد العظيم اخلالد! وهو الذي
روى وصية أمري املؤمنني عليه السالم
()1
إىل ابنه حممد بن احلنفية.
وكان من القالئل الذين أُذن هلم

اسمه ونسبه
هو أبو القاسم أصبغ بن نباتة (بضم
اشعي
النون) التميمي احلنظلي املجُ ِ
الكويف ،تابعي ثقة.
خاصة اإلمام أمري املؤمنني
وكان من ّ
علي عليه السالم ،ومن الوجوه البارزة
ّ
بني أصحابه ،وأحد ثقاته عليه السالم.
وهو مشهور بثباته واستقامته على
حب اإلمام علي بن أبي طالب عليهما
ّ
السالم.
صفاته رضي اهلل عنه
وصفته النصوص التارخيّية القدمية
علي عليه
بأّنه
شيعي ،وأّنه مشهور ّ
حبب ّ
ّ
السالم؛ وكان يوم صفني على (شرطة
اخلميس) ،ومن أُمرائهم.
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عاهد اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم
على التضحية والفداء واالستشهاد؛
وشهد معه اجلمل ،وصفّني ،وكان
معدودًا يف أنصاره األوفياء املخلصني؛
وهو الذي روى عهد مالك األشرت
رضوان اهلل تعاىل عليه الذي عهده إليه
أمري املؤمنني عليه السالم ملا واله مصر؛

باحلضور عند اإلمام أمري املؤمنني عليه
السالم بعد ضربته.
وكان شيخا شريفا ناسكا عابدا وكان
من ذخائر علي عليه السالم ممن قد
بايعه على املوت ،وهو من فرسان أهل
العراق وكان عند سلمان رضي اهلل عنه
وقت وفاته وبكائه على أمري املؤمنني عليه
السالم عند بابه ملا ضربه ابن ملجم لعنه
اهلل ودخوله عليه وهو معصوب الرأس
بعمامة صفراء وقد نزف الدم واصفر
()2
وجهه.

وع ّد األصبغ يف أصحاب اإلمام احلسن
ُ
عليه السالم أيضًا.
شجاعته وقتاله
علي بن أبي طالب
ملا ح ّرض اإلمام ّ
عليه السالم أصحابه ،فقام إليه األصبغ
ابن نباتة فقال :يا أمري املؤمنني! قدِّمين
يف البقّية من الناس؛ فإّنك ال تفقد لي
اليوم صربًا وال نصرًا.
أما أهل الشام فقد أصبنا منهم،
ّ
وأما حنن ففينا بعض البقّية ،ائذن لي
ّ
«تقدم باسم اهلل
عليّ :
ّ
فأتقدم؟ فقال ّ
والربكة».
تقدم وأخذ رايته ،فمضى وهو يقول:
ّ
حتّى متى ترجو البقايا أصب ُغ

دم ُغ
ّ
إن الرجاء بالقنوط ُي َ

أما ترى أحداث دهر تنب ُغ

فادُب ْغ هواك ،واألدي ُم ُيدَب ُغ
والرفق فيما قد تريد أبل ُغ
اليوم شغل وغدًا ال تفر ُغ

فرجع األصبغ وقد َ
خض َب سيفه دمًا
ورحمه ،وكان شيخًا ناسكًا عابدًا ،وكان
إذا لقي القوم بعضهم بعضًا يغمد سيفه،
ممن قد بايعه على
علي ّ
وكان من ذخائر ّ
املوت ،وكان من فرسان أهل العراق،
يضن به على
علي عليه السالم
ّ
وكان ّ
()3
احلرب والقتال.
حضوره موضع قبر اإلمام
الحسين بن علي بن أبي طالب
عليهم السالم
أخرج أبو نعيم عن أصبغ بن نباتة قال:
أتينا مع علي موضع قرب احلسني ،فقال:
«هاهنا مناخ ركابهم ،وموضع رحاهلم،
ومهراق دمائهم ،فتية من آل حممد
يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم السماء
()4
واألرض».
وأّول مقتل لإلمام احلسني عليه السالم
()5
صنّفه هو أصبغ بن نباتة اجملاشعي.
إنه من ثقات اإلمام أمير
المؤمنين عليه السالم
عده اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم
ّ
من ثقاته ،كما ورد عن ابن طاووس يف
(كشف احملجة) من كتاب (الرسائل)
حملمد بن يعقوب الكليين أنه قال:

فقال :مسهم لي يا أمري املؤمنني،
فقال« :أدخل :أصبغ بن نباتة ،وأبا
الطفيل عامر بن واثلة ،كناني ،وزر بن
حبيش ،وجويرة بن مسهر ،وجندف بن
زهري ،وحارث بن مصرف ،واحلارث
األعور ،وعلقمة بن قيس ،وكميل بن
()6
زياد ،وعمري بن زرارة».
روايته لحديث الغدير
كتب أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه
أيام صفني كتابا إىل معاوية بن أبي
سفيان وأرسله إليه بيد أصبغ بن نباتة
قال األصبغ :فدخلت على معاوية وهو
جالس على نطح من األدم متكئا على
وسادتني خضراويتني ،ومن ميينه عمرو
ابن العاص ،وحوشب ،وذو الكالع وعن
مشاله أخوه عتبة وابن عامر بن كريز
والوليد ــ الفاسق بنص القرآن ــ ابن
عقبة ،وعبد الرمحن بن خالد ،وشرحبيل
ابن السمط ،وبني يديه أبو هريرة وأبو
الدرداء والنعمان بن بشري ،وأبو أمامة
الباهلي ،فلما قرأ الكتاب قال :إن عليا
ال يدفع إلينا قتلة عثمان.
قال األصبغ :يا معاوية؟ ال تعتل بدم
عثمان فإنك تطلب امللك والسلطان ،ولو
كنت أردت نصره حيا لنصرته ،ولكنك
تربصت به لتجعل ذلك سببا إىل وصول
امللك.
فغضب من كالمي فأردت أن يزيد
غضبه فقلت ألبي هريرة :يا
هذا؟ إني أحلفك بالذي ال إله
إال هو عامل الغيب والشهادة،
وحبق حبيبه املصطفى عليه
وآله السالم إال أخربتين

فقلت له ،فإذا أنت يا أبا هريرة؟
واليت عدوه وعاديت وليه ،فتنفس أبو
هريرة الصعداء وقال :إنا هلل وإنا إليه
()7
راجعون.
كان ممن رأى اإلمام أمير
المؤمنين عليه السالم في
أيام جرحه
عن سعد اإلسكاف ،عن أصبغ بن نباتة
قال :قال علي عليه السالم« :إن خليلي
حدثين أني أضرب بسبع عشرة متضني
من رمضان وهي الليلة اليت مات فيها
موسى وأموت الثنتني وعشرين متضني
من رمضان وهي الليلة اليت رفع فيها
()8
عيسى»
وقال :ملا ضرب ابن ملجم لعنه اهلل
أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليه
السالم غدونا نفر من أصحابنا أنا
واحلارث وسويد بن غفلة ومجاعة معنا،
فقعدنا على الباب فسمعنا البكاء فبكينا
فخرج إلينا احلسن بن علي عليهما
السالم فقال« :يقول لكم أمري املؤمنني:
انصرفوا إىل منازلكم» ،فانصرف القوم
غريي ،فاشتد البكاء من منزله فبكيت
فخرج احلسن عليه السالم فقال« :أمل
أقل لكم انصرفوا؟».

اعالم الشيعة

عن علي بن إبراهيم بسنده إىل أمري
املؤمنني عليه السالم :أنه دعا كاتبه
عبيد اهلل بن أبي رافع فقال« :أدخل إلي
عشرة من ثقاتي».

أشهدت يوم غدير خم؟ قال :بلى
شهدته ،قلت :فما مسعته يقول يف
علي قال :مسعته يقول :من كنت مواله
فعلي مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد
من عاداه ،وانصر من نصره ،واخذل من
خذله.

قال :وبكيت فدخل ،فلم يلبث أن خرج
فقال لي« :أدخل» ،فدخلت على أمري
املؤمنني عليه السالم فإذا هو مستند،
معصوب الرأس بعمامة صفراء قد نزف
واصفر وجهه ما أدري أوجهه أصفر
أم العمامة فأكببت عليه وقبلته وبكيت
فقال لي« :ال تبك يا أصبغ فإنها واهلل
اجلنة» ،فقلت له :جعلت فداك إني أعلم
واهلل إنك تصري إىل اجلنة وإمنا أبكي
لفقداني إياك يا أمري املؤمنني ،جعلت
فداك حدثين حبديث مسعته من رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله ،فإني أراك ال
أمسع منك حديثا بعد يومي هذا أبدا،
()9
قال عليه السالم :نعم يا أصبغ.»...
وفاته رضوان اهلل تعالى عليه
وقد أّرخ صاحب الذريعة وفاته ما بعد
القرن األول اهلجري بينما ذكر بعض
أن وفاته كانت يف عام  64هـ.
املصادر ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1نهج السعادة للشيخ احملمودي :ج،5
ص.126
( )2حبار األنوار :ج ،75ص 52من اهلامش.
( )3موسوعة اإلمام علي بن أبي طالب عليه
السالم يف الكتاب والسنة حملمد الريشهري:
ج ،12ص.63
( )4شرح إحقاق احلق :ج ،27ص.291
( )5موسوعة شهادة املعصومني عليهم
السالم ،إعداد جلنة احلديث يف معهد باقر
العلوم :ج ،1ص.7
( )6وسائل الشيعة للحر العاملي :ج،30
ص.235
( )7الغدير للشيخ األميين :ج ،1ص.203
( )8شرح إحقاق احلق للسيد املرعشي :ج،8
ص.791
( )9غاية املرام وحجة اخلصام للسيد هاشم
البحراني :ج ،5ص.302

إعداد :الشيخ وسام البلداوي

فقلت :ال واهلل يا بن رسول اهلل ما
تتابعين نفسي ،وال حتملين رجلي أن
انصرف حتى أرى أمري املؤمنني عليه
السالم.
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عىل مائدة البحث العلمي
إن من املآسي اليت حلت باإلسالم هو تعرض سرية النيب
ّ
األعظم صلى اهلل عليه وآله وسلم وسنته لتدخل اخللفاء
وأشياعهم فدونت بعض أجزائها حسبما خيدم املصاحل
الشخصية هلذا اخلليفة أو ذاك ،ناهيك عن تأثرها باألجواء
اليت أضفتها أحداث السقيفة وما أعقبها من تكتالت داخل
اجملتمع املدني لتتوسع إىل الشام والعراق.
إن التاريخ اإلسالمي هو أيضًا مل يكن مبنأى عن تلك
كما ّ
التدخالت سواء على مستوى السلطة احلاكمة ،أو على مستوى
املصنّف ،أو الرواة الذين أُ ِخ َذ عنهم سري احلدث.
والشواهد على هذه احلقيقة املفجعة كثرية جدًا.
فأما سرية النيب األعظم صلى اهلل عليه وآله وسلم فقد
تصدى لتدوينها جمموعة من املؤرخني اهتموا بادئ األمر بذكر
املغازي واحلروب وهو ما يكشف عن تأثر اجملتمع العربي بهذه
األجواء اليت تدخلت يف تعميقها أمور كثرية.
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منها:

 1ــ ما كان موروثًا اجتماعيًا غلب عليه

الطابع القبلي الذي امتازت به جمتمعات اجلزيرة العربية قبل
اإلسالم.
 2ــ ومنها ما كان تبعًا طبيعيًا ملا شهدته اخلالفة بعد وفاة
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم من أحداث عصيبة ،وهذا
أخطر من األول ،الجتماع عدة عوامل يف ظهوره ،كالعامل
العشائري ،والديين ،والسياسي ،والشخصي.
فان تدوين السرية النبوية تأثر بها أشد
وتبعًا لتلك العوامل ّ
التأثري ،والشواهد على ذلك كثرية نعرض هلا يف املسائل
اآلتية:
دور حكام بني أمية وأشياعهم في تدوين
السيرة النبوية والتالعب بها
إن أول حماولة جلمع السرية وتدوينها ومن ثم نسخها كانت
ّ
يف زمن احلاكم األموي عبد امللك بن مروان حسبما ذكره الزبري
ابن بكار يف املوفقيات ،فقال« :قدم سليمان بن عبد امللك إىل
مكة حاجًا سنة  82هـ ،فأمر أبان بن عثمان بن عفان( )1ان
يكتب له سري النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ومغازيه.

عىل مائدة البحث العلمي

فقال له أبان :هي عندي ،قد أخذتها مصححة ممن أثق به،
فأمر سليمان عشرة من ال ُكتّاب بنسخها ،فكتبوها يف رق ،فلما
صارت إليه نظر فإذا فيها ذكر األنصار يف العقبتني ويف بدر،
فقال :ما كنت أرى هلؤالء القوم هذا الفضل ،فإما أن يكون أهل
بييت غمصوا عليهم ،وإما أن يكونوا ليس هكذا!
فقال أبان :أيها األمري ،ال مينعنا ما صنعوا أن نقول باحلق،
هم ما وصفنا لك يف كتابنا هذا.
فقال سليمان :ما حاجيت إىل أن أنسخ ذاك حتى أذكره
ألمري املؤمنني لعله خيالفه ،ثم أمر بالكتاب فخرق ،ورجع
فأخرب أباه عبد امللك بن مروان بذلك الكتاب.
فقال عبد امللك« :وما حاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه
فضل ،تُع ّرف أهل الشام أمورًا ال نريد أن يعرفوها؟!.
قال سليمان :فلذلك أمرت بتخريق ما نسخته».

()2

واحلادثة اليت م ّر ذكرها ال حتتاج إىل تعليق ،فهي واضحة
الداللة يف تدخل حكام بين أمية يف تدوين السرية النبوية؛ ويا
ليت ان األمر اقتصر على التدخل يف كتابتها ،بل حرق هذه
السرية وإتالفها لكونها مل تتضمن بني ثناياها أي ذكر لبين

أمية يف مواضع اخلري اليت ح َفلت بها سرية النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم.
وما أدري ما هو ذنب السرية إذا كان بنو أمية قد تعاقدوا مع
الشر فكانوا حضورًا معه أينما حضر؛ هذا من جانب.
واجلانب اآلخر :إذا كانت السرية النبوية يف زمن عبد امللك
ابن مروان ينتهي بها احلال إىل احلرق خللوها من ذكر طيب
آلل عبد امللك بن مروان فكيف يكون حاهلا وهي تضم مناقب
بين هاشم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب عليه السالم.
ولذلك :كانوا إذا م ّر بهم حديث فيه ذكر لعلي بن أبي طالب
عليه السالم يتعاملون معه تعام ً
ال خاصًا يدل عليها الشاهد
اآلتي:
«إن خالدًا القسري( )3ــ وهو أحد
روى أبو الفرج األصفهانيّ :

والة بين أمية ــ طلب من أحد الرواة أن يكتب له السرية فقال
الكاتب :فإنه مير بي الشيء من سرية علي بن أبي طالب،
أفأذكره؟
()4
فقال خالد :ال ،إ ّال أن تراه يف قعر جهنم».
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والسؤال املطروح هو:
أفبعد هذا البغض لعلي بن أبي طالب عليه السالم كيف يكون
حال أبيه ،أبي طالب عليه السالم يف عقول بين أمية؟ أال تغلي
أدمغتهم بضحضاح نار حقدهم على أبي طالب عليه السالم.
إذن :هذا هو حال تدوين السرية النبوية يف عصر ملوك بين
أمية ،وهي أي هذه السرية ترتبط مبن يقولون أنهم من أتباع دينه
فكيف تكون عندهم سرية من ال يعتقدون به؟ وكيف تكون سرية
من يبغضونه كل هذا البغض الذي دلت عليه الرواية.
دور حكام بني العباس
في تدوين السيرة النبوية
بعد أن انتهت حماولة كتابة السرية النبوية يف حكم عبد امللك
ابن مروان بتلك النهاية املفجعة فضاعت معها معامل أمٍة كاملٍة
وأحرقت اجنازات الرسالة احملمدية يف حقبة أساسية لقيامها،
وهي بيعة العقبتني ،ومعركة بدر مع ماهلما من اخلصوصية اليت
فان حال تدوين
أظهرتها اآليات القرآنية ،فمع كل هذا وغريهّ ،
السرية النبوية يف دولة بين العباس وما تالها إىل يومنا هذا مل
يكن أفضل مما كان عليه يف العهد األموي.
أن الفارق بني العصر األموي والعصور اليت تلته ــ فض ً
ال
غري ّ

عن تدخل السلطة العباسية ــ هو تعرض شيخ كتاب السرية
رمحه اهلل ورواته الثالثة إىل هجمات متتالية منذ أن بدأ حيدث
الناس عن سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وإىل هذا
الوقت.
متى كتبت السيرة النبوية
في دولة بني العباس؟
إن أول من كتب السرية النبوية يف هذه احلقبة الزمنية بشكل
ّ
منظم ومرتب مجع فيه املغازي والسيرّ هو حممد بن إسحاق،
حتى لقب بـ«شيخ كتاب السرية» .وصار من كتب بعده عيا ًال
()5
عليه
وقد روى ابن سعد قائ ً
ال« :كان ابن إسحاق أول من مجع مغازي
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وخرج من املدينة قدميًا فلم

يرِو عنه أحد منهم غري إبراهيم بن سعد وأتى ــ ابن إسحاق ــ أبا
جعفر املنصور باحلرية فكتب له املغازي فسمع منه أهل الكوفة
()6
بذلك السبب».
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وقد حاول البعض إثارة الكثري من التساؤالت حول ابن إسحاق
ألغراض متعددة .مما دعا أحد كتاب السرية النبوية وهو ابن
سيد الناس أن يضع مقدمة يف أول كتابه( )7تضمنت مجيع
اآلراء والتساؤالت اليت دارت حول هذه الشخصية ألجل دفع
هذه اآلراء وبيان صحة ما يرويه ابن إسحاق يف السيرّ واملغازي

لكونها األصل الذي يعتمد عليه يف السرية النبوية.
دور ابن هشام في تغيير السيرة النبوية

فبعدما انتقل إىل جوار رّبه ،روى عنه ثالثة من الرواة وهم
كل ِمن:
 1ــ يونس بن بكري.

 2ــ زياد بن عبداهلل البكائي.
 3ــ حممد بن سلمة احلراني.
وتعود السرية اليت بني أيدينا إىل زياد بن عبداهلل البكائي
وقد روى عنه ابن هشام حتى باتت السرية النبوية اليوم تعرف
بامسه؛ وابن هشام هو :أبو حممد عبداهلل بن هشام بن أيوب،
احلمريي ،املعافري ،الذهلي ،البصري املولد ،واملصري النشأة
()8
والوفاة.
وكتاب يف
«كتاب يف أنساب محري وملوكها،
ٌ
له مصنفات منها ٌ
وكتاب يف قصص
شرح ما وقع يف أشعار السيرّ من الغريب،
ٌ
األنبياء ،وكتاب التيجان .فض ً
ال عن مجعه للسرية النبوية اليت
تدخل يف تدوينها بشكل كبري دل عليه قوله واعرتافه بذلك
حينما ذكر نسب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم.
فقال« :وأنا إن شاء اهلل مبتدئ هذا الكتاب بذكر إمساعيل
ابن إبراهيم ــ عليهما السالم ــ ومن ولد رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم ــ إىل أن يقول ــ  :وتارك بعض ما ذكره ابن
إسحاق يف هذا الكتاب ،مما ليس لرسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم فيه ذكر ،وال نزل فيه من القرآن شيء ،وليس سببًا
لشيء من هذا الكتاب ،وال تفسريًا له ،وال شاهدًا عليه ،ملا
ذكرت من االختصار ،وأشعارًا ذكرها مل أر أحدًا من أهل
العلم بالشعر يعرفها« ،وأشياء بعضها يشنع احلديث به!!»
«وبعضها يسوء بعض الناس ذكره»!! .وبعض مل يقر لنا البكائي
()9
بروايته»
ولقد أق ّر كثري من احلفاظ بتدخل ابن هشام يف تدوين
السرية النبوية فحذف منها ما شاء.
فقد قال الصفدي« :نقحها وحذف مجلة من أشعارها».

()10

وقال ابن خلكان« :مجع سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
()11
وسلم وهذبها وخلصها».
وقال الذهيب« :مسعها من زياد بن عبداهلل صاحب ابن
()12
إسحاق ونقحها وحذف مجلة من أشعارها».
وقال ابن كثري« :وامنا نسبت إليه ،فيقال سرية ابن هشام،

والسؤال املطروح هو :أفبعد هذا التدخل الواضح يف سرية
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وتعرضها هلذه اهلجمة
من احلذف والطمس وتضييع احلقائق ،كيف سيطمئن املسلم
إىل أن كثريًا مما «يسوء بعض الناس ذكره» كان فيه بيان
حلقيقة إميان ،أو نفاق كثري من الشخصيات اإلسالمية اليت
لعبت يد السلطة يف إبرازها يف اجملتمع؟!.
أو لعل «مما يسوء بعض الناس ذكره» هو أجماد بين هاشم،
وشيخهم أبي طالب عليه السالم ،مما دفع ابن هشام إىل تركه
وحذفه من سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم؟!

عىل مائدة البحث العلمي

مل تنتِه احلملة اليت شنت على سرية النيب األكرم صلى اهلل
عليه وآله وسلم بعد وفاة مصنّفها حممد بن إسحاق.

النه هذبها ،وزاد فيها ،ونقص منها ،ومرر أماكن ،واستدرك
()13
أشياء».

وعليه :كيف ينقاد دعاة السلطة وأرباب املصاحل إىل حقيقة
إسالم أبي طالب رضوان اهلل تعاىل عليه وذكره سيسوء شانئي
علي بن أبي طالب عليه السالم؟

ــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أبو سعيد أبان بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد
مشس ،كان واليا على املدينة لعبد امللك بن مروان سبع سنني ثم عزله
عنها؛ عده الرازي يف املدينني ،وقد روى عنه أبو الزناد وبنيه بن وهب
وعبد اهلل بن أبي بكر والزهري ،مات بالفاجل يف خالفة يزيد بن عبد
امللك عام 105هـ؛ الطبقات البن سعد :ج ،5ص 151ــ 152؛ وذكره الرازي
يف اجلرح والتعديل ،وابن حبان يف مشاهري علماء األمصار ،وابن حجر
يف تقريب التهذيب.
( )2املوفقيات للزبري بن بكار :ص 322ــ .323
( )3خالد بن عبد اهلل بن يزيد بن أسد بن كرزة ،أبو اهليثم البجلي
القسري ،أمري مكة للوليد بن عبد امللك ،وأمري العراقني هلشام بن عبد
امللك وهو من أهل دمشق؛ تاريخ دمشق البن عساكر :ج ،16ص135؛ قال
الذهيب عنه يف الكاشف :ج ،1ص( :366ناصبيًا ّ
عذب وقتل)؛ وقال ابن
خلكان يف وفيات األعيان :ج ،5ص( :427كان يتهم يف دينه ،بنى ألمه
كنيسة تتعبد فيها)؛ وقال الذهيب يف ميزان االعتدال :ج ،1ص ،633ويف
تاريخ اإلسالم :ج ،8ص( :83ناصيب بغيض ظلوم)؛ قال ابن معني( :رجل
سوء يقع يف علي)؛ وقال أيضا الصديف يف الوايف :ج.156 ،13
( )4األغاني ألبي الفرج األصفهاني :ج ،22ص ،15من رواية املدائين.
( )5السري واملغازي البن إسحاق ،حتقيق سهيل زكار :املقدمة ص،9
طبع دار الفكر.
( )6سري أعالم النبالء للذهيب :ج ،7ص ،48طبع مؤسسة الرسالة.
( )7عيون األثر :ص 19ــ  ،26طبع مؤسسة عز الدين.
( )8أنظر ترمجة ابن هشام :وفيات األعيان البن خلكان :ج،3
ص.177
( )9السرية النبوية البن هشام :ج ،1ص2؛ السري واملغازي البن اسحاق،
حتقيق سهيل زكار :ص 15من املقدمة.
( )10الوايف بالوفيات للصفدي :ج ،19ص.142
( )11وفيات األعيان البن خلكان :ج ،3ص.177
( )12تاريخ اإلسالم للذهيب :ج  ،15ص .281
( )13البداية والنهاية البن كثري :ج ،10ص.308

بقلم :السيد نبيل الحسني
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لفظ ومعنى

أمساء اهلل احلسنى

الحلقة ()3

الملِ ُ
ك
َ
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وتقدسَ ،مِل ُك
املَِل ُك هو اهلل ،تعاىل ّ
املُلُوك له املُلْ ُك وهو مالك يوم الدين وهو
َمِل ُ
يك اخللق أي ربهم ومالكهم.
ويف التنزيل(( :مالك يوم الدين))؛ قرأ
ابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر
ومحزة(( :مَلِك يوم الدين)) ،بغري َألف،
وقرأ عاصم والكسائي ويعقوب مالك،
بَألف.
وروى عبد الوارث عن َأبي عمرو:
َملْ ِك يوم الدين ،ساكنة الالم ،وهذا من
اختالس أبي َعمرو.
وروى املنذر عن َأبي العباس َأنه اختار
مالك يوم الدين ،وقال :كل من يمَ ِْلك فهو
مالك ألنه بتأْويل الفعل مالك الدراهم،
ُ
ومالك يوم الدين ،يمَ ِْل ُك
ومالك الثوب،
إقامة يوم الدين؛ ومنه قوله تعاىل:
((مالِكُ ا ُمل ْلكِ)).
قال :وأما َمِل ُك الناس وسيد الناس
ورب الناس فإنه َأراد َأفضل من هؤالء،
ومل ُي ِر ْد َأنه ميلك هؤالء ،وقد قال تعاىل:
((مالِكُ ا ُمل ْلك))؛ أال ترى أنه جعل مالكًا
لكل شيٍء فهذا يدل على الفعل؛ ذكر هذا
بعقب قول َأبي عبيد واختاره.
واملُلْ ُك معروف وهو يذكر ويؤنث

ومَل ُكوته:
كالسلْطان؛ و ُملْ ُك اهلل تعاىل َ
ُّ
()1
سلطانه وعظمته.
ملك الشيء :أي حازه وانفرد باستعماله
واالنتفاع به أو التصرف فيه.
واالسم مالك ..وأملكه الشيء أو ملكه
الشيء أي جعله ملكا له ..ومتلك الشيء
أي امتلكه.
(واملََلك) بفتح امليم والالم هو واحد
املالئكة ،وهو جنس من خلق اهلل تعاىل
نوراني لطيف كجربئيل وعزرائيل
عليهما السالم) ،أما (املَِلك) بفتح امليم
وكسر الالم ،فهو اسم من أمساء اهلل
احلسنى ..وهو يعين ذو امللك وصاحب
التصرف فيما ميلك جبميع الوجوه ما
علمناه منها وما مل نعلم.
حني ميلك اإلنسان شيئا يقول له
مالك ..ولكن ملكه حمدود حبدود ما
ملكه من أشياء.
وقد يستخدم االسم (ملك) مع
اإلنسان ..ولكن يالحظ أنه يأتي دائما
مضافًا ..كأن نقول ملك بلجيكا أي ولي
السلطة ببلجيكا.
هذا عن ملك اإلنسان ..أما عن ملك
احلق جل وعال فإن األمر خيتلف ،ألنه
سبحانه وتعاىل ليس مالكا فحسب ..بل
هو امللك ...الذي ميلك األشياء وميلك
من ملكها.
إذا امتلك إنسان قطعة أرض فإنه

يصري مالكا ...أما اهلل سبحانه وتعاىل
فهو امللك ألنه ميلك هذا اإلنسان وميلك
قطعة األرض حبكم كونه اخلالق هلما
وللكون بأكمله ...إن من يشرتي شيئا
يصري مالكا له ..فمن باب أوىل أن ملكية
اخلالق ملا خلق أجلى وأوضح.
وملك اهلل تبارك وتعاىل لكونه يتضمن
مفهوم امللكية البسيطة واملستقى من
ملكية الناس لبعض متاع الدنيا ويزيد
عليه بوجوه أخرى ..فملكية اإلنسان
ملكية رمزية ،أما ملكية اهلل جل وعال
فهي ملكية حقيقية.
إن احلق تبارك وتعاىل ميلك خملوقاته
وال يشركه يف هذه امللكية أحد ويف ذلك
يقول سبحانه وتعاىل:
()2
أْ
اللهَ َلهُ مُ ْلكُ السَّمَاوَاتِ و َ
(( َأنَّ َّ
ْض)).
َالر ِ
ويقول ع ّز وجل(( :وَلَِّلهِ مُ ْلكُ السَّمَاوَاتِ
()3
و أْ َ
ْض و َّ
َاللهُ عَلَى ُ
ك ِّل شَيْءٍ َقدِيرٌ)).
َالر ِ
وقال اهلل تعاىل(( :وَلَِّلهِ مُ ْلكُ السَّمَاوَاتِ
()4
و أْ َ
ْض وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِ َليْهِ الْمَصِريُ)).
َالر ِ
قيل :وال يزيد يف ملكك من أطاعك،
أي ال يوجد تدخل خارجي يف ملكه
سبحانه وتعاىل.
وهما تنزيه له تعاىل من أحوال ملوك
الدنيا ،إذ كان كمال سلطان أحدهم
بزيادة جنوده وكثرة مطيعه وقلَّة املخالف
والعاصي له ،ونقصان ملكه بعكس ذلك
وهو سبب لتسلَّط أعدائه عليه وطمعهم
فيه.

أما عن ادعائك بأنك نفذت احلكم
فإنك تكون بذلك قد أمته ،فإن ذلك فهم
مغلوط ،ألنك يف حقيقة األمر نفذت
إرادة اهلل مبوته ،ومل متته بإرادتك
وقدرتك.
ملك الشيء ملكا ،من باب ضرب:
احتواه قادرا على االستبداد به.
وامللك بالض ّم :اسم من ملك على
الناس أي :تولىَّ أمرهم.
ومجلة (حيوينا ملكك) حال مؤّكدة
()10
ملضمون اجلملة قبلها.
والسلطان هنا مبعنى :الوالية ،وعطفه
على امللك من عطف الشيء على مرادفه،
()11
حنو ِإنمّ ا أشكو بّثي وحزني ِإىل اهلل.
قوله عليه السالم« :مالك امللك» أي:
مالك جنس امللك فيتص ّرف فيه تص ّرف
املالك فيما ميلكون.
كل ملك وملكّ ،
قيل :املراد به ّ
فكل
مالك دونه هالكّ ،
وكل ملك دونه يهلك.
وقيل :أي مالك العباد وما ملكوا،
وقيل :مالك أمر الدنيا واآلخرة.
إن العبد إذا
قال بعض أرباب القلوبّ :
أن امللك هلل ،وهو مالك ّ
كل شيء،
حتقّق ّ
ّ
تنكب عن وصف الدعوى ،وتربأ من
احلول والقوى ،فسلَّم األمر ملالكه ،ومل
يفزع إىل احتياله عند طلب اخلالص

وامللك :بالض ّم يطلق على الوالية
العامة على اخللق ــ ويعبرّ عنه بالسلطنة
ّ
ــ وعلى اململكة ،ومملكته تعاىل عبارة عن
املوجودات كلَّها ،وهو صاحبها ومالكها.
الغزالي :املوجودات كلَّها مملكة
قال
ّ
واحدة له تعاىل ،وهو صاحبها ومالكها.
وإنمّ ا كانت املوجودات كلُّها مملكة
واحدة ،ألّنها مرتبطة بعضها ببعض،
وإن كانت كثرية من وجه فلها
فإّنها ّ
وحدة.
ومثاهلا بدن اإلنسان ،فإّنه مملكة
حلقيقة اإلنسان ،وهي أعضاء كثرية
خمتلفة ،ولكنّها كاملتعاونة على حتقيق
غرض مدّبر واحد.
فكذلك العامل كلَّه كشخص واحد،
وأجزاء العامل كأعضائه ،وهي متعاونة
على مقصود واحد ،وهو إمتام غاية
اخلري املمكن وجوده على ما اقتضاه
اجلود اإلهلي ،وألجل انتظامها على
منسق ،وارتباطها رابطة واحدة
ترتيب ّ
كانت مملكة واحدة ،واهلل تعاىل صاحبها
()13
ومالكها.

لفظ ومعنى

فأما سلطانه تعاىل فلما كان لذاته
ّ
وكمال قدرته مستوليا وهو مالك امللك
ممن
يؤتي امللك من يشاء وينزع امللك ّ
ّ
ويذل من يشاء بيده اخلري وهو
يشاء
على ّ
كل شيء قدير.
مل يتصّور خروج العاصي بعصيانه عن
سلطانه حتّى يؤّثر يف نقصانه ،ومل يكن
()5
لطاعة الطائع تأثري يف زيادة ملكه.
وقيل( :امللك) امللك هو مالك امللك
قد ملك كل شيء ،وامللكوت ملك اهلل
عز وجل زيدت فيه التاء كما زيدت يف
رهبوت ورمحوت ،تقول العرب :رهبوت
خري من رمحوت أي ألن ترهب خري من
()6
أن ترحم.
ولقد كلف اهلل رسله عليهم أفضل
الصالة والسالم بإخبار الناس بهذه
امللكية ..وبالفعل كان الرسل مجيعًا
يدعون الناس إىل اإلميان مبلكية
احلق تبارك وتعاىل ،كما يدعونهم إىل
اإلميان بعقيدة التوحيد اخلالص ،ولقد
كلف اهلل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم بأن خيرب الناس بأنه جل وعال هو
امللك الذي له ملك السموات واألرض،
فقال عز وجل:
ُول َّ
(( ُق ْل يَا َأيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَس ُ
ْكمْ
اللهِ إِ َلي ُ
جَمِيعًا َّالذِي َلهُ مُ ْلكُ السَّمَاوَاتِ و أْ َ
ْض اَل
َالر ِ
إِ َلهَ إِاَّل هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ف ََآمِنُوا بِ َّ
اللهِ وَرَسُولِهِ
النَّبِيِّ أْ ُ
المِّيِّ َّالذِي يُؤْمِنُ بِ َّ
َكلِمَاتِهِ
اللهِ و َ
()7
كمْ تَهْ َتدُونَ)).
و ََّات ِبعُوهُ َلعََّل ُ
ومن آثار ملكه عز وجل لكونه أ ْن
ميلك استبدال هذا الكون أو بعض منه
خبلق جديد ..ويف ذلك يقول عز وجل:
اللهِ و َّ
((يَا َأيُّهَا النَّاسُ َأنْ ُتمُ الْ ُف َقرَاءُ إِلَى َّ
َاللهُ
ْكمْ
هُوَ الْ َغنِيُّ الْحَمِيدُ ( )15إِنْ يَش َْأ ي ُْذهِب ُ
ْ
ق جَدِيدٍ ( )16وَمَا َذلِكَ عَلَى َّ
اللهِ
وَيَأتِ بِ َخ ْل ٍ
()8
بِعَ ِزي ٍز)).
كما ميلك أيضًا أن يضيف إىل كونه ما
ليس فيه كما قال ّ
جل وعال(( :الْحَمْدُ لَِّلهِ
سمَاوَاتِ و أْ َ
ِكةِ
فَاطِ ِر ال َّ
ْض جَاع ِِل الْمَلاَئ َ
َالر ِ
رُسُلاً ُأولِي َأجْنِحَةٍ مَ ْثنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ يَ ِزيدُ
ق مَا يَشَاءُ إِنَّ َّ
اللهَ عَلَى ُ
ك ِّل
فِي الْ َخ ْل ِ
()9
شَيْءٍ َقدِيرٌ)).
ً
ومن هذه اآلثار أيضا أنه تبارك
وتعاىل حييي ومييت ويشاء حني يشاء

وال يشاركه يف ذلك أحد ..وقد رأينا
ذلك الذي حاج إبراهيم يف ربه ..هذا
الرجل الذي أتاه اهلل ملكا ،فتخيل جبهله
أنه ميلك اإلحياء واإلماتة فظن أنه إذا
حكم على إنسان باملوت ثم عفا عنه فقد
أحياه ..وإذا نفذ فيه احلكم فقد أماته.
كان ميلك النيب إبراهيم عليه السالم
أن يقول له :إن عفوك عن هذا اإلنسان
بعد أن حكمت عليه باملوت ليس إحياء،
ألن اإلحياء يكون من العدم أو يكون من
املوت ،وأنت مل تفعل هذا وال ذلك ،وإن
افرتضنا جدال أنك عفوت عنه بعد أن
حكمت عليه باملوت ،فإنك بذلك ال تكون
قد أحييته ..وإمنا أبقيت على حياته
واليت كانت له قبل أن حتكم عليه أو
تعفو عنه.

من مهالكه ،فال يقول :بي ،وال يقول:
لي ،وال يقول :منيّ ؛ وهلذا قال بعضهم:
()12
التوحيد إسقاط الياءات.
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علم اإلمام الرضا عليه السالم
بالغيب
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عن احلمريي عبد اهلل بن جعفر ،عن
أبي حبيب النباجي أنه قال :رأيت يف
منامي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم وقد دخل يف قرييت يف مسجد
النباج ،فجلس وأتي بأطباق فيها متر،
فدخلت عليه فقبض قبضة من ذلك
إلي فعددته وكان مثاني
التمر فدفعه ّ
عشرة مترة ،فقلت :إني أعيش مثاني
عشرة سنة وأنا يف أرضي.
إذ قيل لي قدم الرضا عليه السالم من
املدينة ورأيت الناس يسعون إليه ،فصرت
إليه فإذا هو يف املسجد ،وبني يديه أطباق
علي السالم
فيها متر ،فسّلمت عليه فرّد ّ
ث ّم تناول قبضة من ذلك التمر فدفعه
إلي فعددته فكان مثاني عشرة مترة،
ّ
فقلت :زدني يا بن رسول اهلل ،فقال« :لو
زادك رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
()1
شيئًا لزدتك».
نطق الجماد بإمامة اإلمام
عليه السالم
الرضا
عن أبي جعفر حممد بن جرير
الطربي قال :حدثنا علي بن قنطرة
املوصلي ،قال :حدثنا سعد بن سالم،
قال :أتيت علي بن موسى الرضا عليه

السالم وقد جاش الناس فيه وقالوا :ال
يصلح لإلمامة ،فإ ّن أباه مل يوص إليه،
فقعد منّا عشرة رجال فكلموه.
فسمعت اجلماد الذي من حتته يقول:
هو إمامي وإمام كل شيء ،وإنه دخل
املسجد الذي يف املدينة ـ يعين مدينة أبي
جعفر ـ فرأيت احليطان واخلشب تكّلمه
()2
وتسّلم عليه.
إحياء األموات
عن أبي حممد عبد اهلل بن حممد قال:
حدثنا إبراهيم بن سهل قال :لقيت علي
ابن موسى الرضا عليه السالم وهو على
دابته ،فقلت له من أركبك على هذا؟
وتزعم الناس أن أباك مل يوصك ومل
يقعدك هذا املقعد ،واّدعيت لنفسك ما
مل يكن لك.
فقال لي« :وما داللة اإلمام عندك؟»،
قلت :أن يكلم مبا وراء البيت وأن حييي
ومييت.
فقال« :أنا أفعل ،أما الذي معك
فخمسة دنانري ،وأما أهلك فإنها ماتت
منذ سنة وقد أحييتها الساعة وأتركها
إلي لتعلم
معك سنة أخرى ثم أقبضها ّ
أني إمام بال خالف».
علي الرعدة ،فقال :أفرج روعك
فوقع ّ
فإنّك آمن ،ث ّم انطلقت إىل منزلي فإذا
بأهلي جالسة ،فقلت هلا :ما الذي

جاء بك؟ فقالت :كنت نائمة إذ أتاني آت،
السمرة ،فوصفت لي صفة
ضخم شديد ّ
الرضا عليه السالم ،فقال لي :يا هذه
قومي وارجعي إىل زوجك ،فإنك ترزقني
ً ()3
بعد املوت ولدًا ،فرزقت واهلل ولدا.
كالمه عليه السالم مع الجن
عن علي بن حممد بن حممد بن
احلسن ،عن سهل بن زياد ،عمن ذكره ،عن
حممد بن جحرش قال :حدثتين حكيمة
بنت موسى عليه السالم قالت :رأيت
الرضا عليه السالم واقفًا على باب بيت
احلطب وهو يناجي ولست أرى أحدًا.
فقلت :يا سّيدي ملن تناجي؟ فقال:
الزهرائي أتاني يسألين
«هذا عامر
ّ
إلي».
ويشكو ّ
أحب أن امسع كالمه،
فقلت :يا سيدي ّ
محمت
فقال لي« :إنّك إن مسعت كالمه
ِ
سنة».
أحب أن امسعه،
فقلت :يا سيدي
ّ
فقال لي« :امسعي) ،فاستمعت فسمعت
شبه الصفري ،وركبتين ا ُ
حل ّمى فحممت
()4
سنة
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يف تفسري اإلمام العسكري عليه
إن جربئيل عليه
السالم أنه قالّ :
السالم ملّا حضر رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم وقد اشتمل بعباءته
القطوانية على نفسه وعلى علي عليه
السالم وفاطمة واحلسن واحلسني
عليهم السالم ،وقال:
«اللهم هؤالء أهلي ،أنا حرب ملن
حاربهم ،وسلم ملن ساملهم ــ إىل أن قال
ــ فقال جربئيل عليه السالم :يا رسول
اهلل ،اجعلين منكم.
قال :أنت منا ،قال :أفأرفع العباءة
وأدخل معكم؟ قال :بلى ،فدخل يف
العباءة».
ث ّم خرج وصعد إىل السماوات إىل
امللكوت األعلى وقد تضاعف حسنه
وبهاؤه.
فقالت املالئكة :قد رجعت جبمال
خالف ما ذهبت به من عندنا! قال:
وكيف ال أكون كذلك وقد ش ّرفت بأن
جعلت من آل حممد وأهل بيته؟
قالت األمالك يف ملكوت السماوات
حق لك هذا
واحلجب والكرسي والعرشّ :
()1
الشرف أن تكون كما قلت.
وجاء يف احملاسن :عن علي بن حسان
الواسطي ــ رفع احلديث ــ قال :أتت امرأة
اجلن إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه
من ّ
وآله وسلم فآمنت به وحسن إسالمها،
فجعلت جتيئه يف ّ
كل أسبوع ،فغابت عنه
أربعني يومًا ث ّم أتته ،فقال هلا رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم« :ما الذي أبطأ

بك يا جنّية؟».
فقالت :يا رسول اهلل ،أتيت البحر الذي
هو حميط الدنيا يف أمر أردته ،فرأيت على
ّ
شط ذاك البحر صخرة خضراء ،وعليها
رجل جالس قد رفع يديه إىل السماء وهو
حبق حممد وعلي
يقول( :اللهم إني أسألك ّ
وفاطمة واحلسن واحلسني عليهما السالم
إال ما غفرت لي).
فقلت له :من أنت؟ قال :أنا إبليس،
فقلت :ومن أين تعرف هؤالء؟ فقال :إّني
عبدت ربي يف األرض كذا وكذا سنة،
وعبدت رّبي يف السماء كذا وكذا سنة،
ما رأيت يف السماء أسطوانة إ ّال وعليها
مكتوب( :ال إله إال اهلل ،حممد رسول اهلل،
علي أمري املؤمنني ،أّيدته به.
مروي أيضا يف اخلصال،
وهذا اخلرب
ّ
عن اإلمام الصادق عليه السالم بأدنى
تفاوت ،ويف أخره هكذا :اهلي إذا بررت
قسمك وأدخلتين نار جهنم فأسألك حبق
حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني
إ ّال خلصتين منها ،وحشرتين معهم.
فقلت :يا حارث ،ما هذه األمساء اليت
تدعو بها؟ قال لي :رأيتها على ساق العرش
من قبل أن خيلق اهلل آدم بسبعة أالف سنة
فعلمت أنهم أكرم اخللق على اهلل ع ّز وجل
فأنا أسأل اهلل حبقّهم.
فقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«واهلل لو أقسم أهل األرض بهذه األمساء
()2
ألجابهم».
ويف كتاب مصباح األنوار :بإسناده إىل
املفضل قال :دخلت على الصادق عليه
ّ

فضائل العرتة الطاهرة عليهم السالم

من فضائل العرتة
الحلقة الثالثة
الطاهرة عليهم السالم

السالم ذات يوم فقال لي:
«يا مفضل هل عرفت حممدًا وعلّياً
وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم
كنه معرفتهم؟».
قلت :يا سيدي ،وما كنه معرفتهم؟ قال
عليه السالم:
مفضل من عرفهم كنه معرفتهم كان
«يا ّ
مؤمنا يف السنام األعلى».
قال :قلت :عرفين ذلك يا سيدي ،قال
عليه السالم:
مفضل تعلم أّنهم علموا ما خلق اهلل
«يا ّ
ع ّز ّ
وجل وذرأه وبرأه ،وأنهم كلمة التقوى،
وخزّان السماوات واألرضني واجلبال
والرمال والبحار ،وعلموا َكم يف السماء من
جنم وملك ،ووزن اجلبال وكيل ماء البحار
وأنهارها وعيونها؛ وما تسقط من ورقة إال
علموها ،وال حّبة يف ظلمات األرض وال
رطب وال يابس إال يف كتاب مبني وهو يف
علمهم وقد علموا ذلك.
فقلت :يا سّيدي ،قد علمت ذلك وأقررت
مفضل ،نعم يا
به وآمنت ،قال :نعم ،يا ّ
مك ّرم ،نعم يا حمبور ،يا طّيب طبت وطابت
()3
لك اجلنّة ّ
ولكل مؤمن بها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1تفسري اإلمام احلسن العسكري :ص،376
ح.261
( )2اخلصال للصدوق :ج ،2ص ،639ح.13
( )3القطرة من حبار مناقب النيب والعرتة
للسيد أمحد املستنبط :ص.63

إعداد :محمد رزاق صالح
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كشف الريبة عن أحكام الغيبة
الجبعي
للشهيد السعيد زين الدين ُ
العاميل الشـــامي املعــــــروف بـ
(الشهيد الثاين) املستشهدسنة965هـ
مل يزل علم األخالق مدار اهتمام
علماء الطائفة اإلمامية وذلك ألنها سنام
اإلسالم والرسالة احملمدية فباألخالق
امتاز هذا الدين عن غريه ملا ورد يف
القرآن والسنة من كم كبري من األحاديث
واألحكام اليت ترسم للمسلم طريقة
العيش وبناء النفس.
من هنا :برز عدد من الفضالء
األجالء والعلماء األعالم للكتابة عن هذا
العلم اجلليل ودأبوا على بيان مضامينه
وتوضيح غاياته وطريقة العمل به ومنهم
الشهيد السعيد املعروف بالشهيد
الثاني.

ثم يشرع رمحه اهلل ببيان هذه األقسام
وما يتعلق بها من الغيبة.

فكان مما خصص من مصنفاته هذا
الكتاب الذي اخرتناه لك عزيزنا القارئ
وهو:

أما الفصل الثاني ،فقد تناول فيه:
العالج الذي مينع اإلنسان عن الغيبة،
فيبدؤه بقوله:

كشف الريبة عن أحكام
الغيبة
وقد ابتدأه املصنف طيب اهلل ثراه وزاد
يف شرفه يف مقدمة أظهر فيها العلة اليت
دفعته لكتابة هذا السفر القيم ،فقال:
(فأما املقدمة للكتاب اليت أشار إليها
املصنف فاحتوت على تعريف الغيبة
لغة واصطالحًا ثم اتبعها جبملة من
األحاديث الشريفة واآليات املباركة حول
النهي عن الغيبة وعظيم ذنبها وآثارها.
أما الفصل األول ،فقد تناول :أقسام

36

(ملا عرفت أن املراد فيها ،ذكر
أخيك مبا يكرهه لو بلغه ،أو
اإلعالم به أو التنبيه عليه ،كان
ذلك شام ً
ال ملا يتعلق بنقصان يف
بدنه ،أو نسبه ،أو خلقه ،أو فعله،
أو قوله ،أو دينه ،أو دنياه ،حتى يف ثوبه،
وداره ،ودابته ،وقد أشار الصادق عليه
السالم إىل ذلك بقوله« :وجوه الغيبة
تقع بذكر عيب ،يف اخللق[ ،واخللق
والعقل] والفعل ،واملعاملة ،واملذهب،
واجلهل ،وأشباهه»).

الغيبة فيبدئه بقوله:

(اعلم أن مساوئ األخالق كلها ،إمنا
تعاجل مبعجون العلم والعمل ،وإمنا عالج
كل علة مبضاد سببها ،فلنبحث عن سبب
الغيبة أو ًال ،ثم نذكر عالج كف اللسان
عنها ،على وجه يناسب تلك األسباب.
فجملة ما ذكروه من األسباب الباعثة
على الغيبة عشرة أشياء قد نبه اإلمام
الصادق عليه السالم عليها ،إمجا ًال
بقوله« :أصل الغيبة متنوع بعشرة أنواع:
شفاء غيظ ،ومساعدة [مساءة] قوم،
وتصديق خرب بال كشفه ،وتهمة ،وسوء
ظن ،وحسد ،وسخرية ،وتعجب ،وتربم،
وتزين» ،وحنن نشري إليها مفصلة).
وميضي عليه الرمحة والرضوان ببيان
هذه األسباب الباعثة للغيبة ويظهر
عالجها برفع أسبابها بناًء على ما نص

عليه اإلمام الصادق عليه أفضل
الصالة والسالم.
أما الفصل الثالث ،فقد تناول فيه:
األعذار املرخصة يف الغيبة ،وقد ابتدأه
بقوله:
اعلم أن املرخص يف ذكر مساءة الغري،
هو غرض صحيح يف الشرع ،ال ميكن
التوصل إليه إال به ،فيدفع ذلك إثم
الغيبة ،وقد حصروها يف عشرة وهي:
 .1التظلم.
 .2االستعانة على تغيري املنكر.
 .3االستفتاء ،كما تقول للمفيت قد
ظلمين أبي أو أخي.
 .4حتذير املسلم من الوقوع يف
اخلطر.
 .5اجلرح والتعديل للشاهد والراوي.
 .6أن يكون القول فيه مستحقًا لذلك.
 .7أن يكون اإلنسان معروفا باسم
يعرب عن غيبته.
 .8لو اطلع العدد الذين يثبت بهم احلد
والتعزير على فاحشته.
 .9إذا علم إثنان من رجل معصية
شاهداها.

 .10إذا مسع أحد مغتابًا آلخر وهو
ال يعلم استحقاق القول عنه للغيبة وال
عدمه.

أما الفصل الرابع :فقد تناول فيه،
ما يلتحق بالغيبة عند التدبر وقد ابتدأه
بقوله:
(وله اسم خاص ،وقد تعلق به نهي
خاص ،ملا عرفت أن الغيبة تطلق على
ذكر ما يسوء الغري ذكره ويكرهه ،وال
يؤثره ،وعلى التنبيه عليه مبكاتبة،
وإشارة وغريهما ،وعلى حديث النفس
به ،وعقد القلب عليه ،وإن مل يذكره
دخل يف هذا التعريف أفراد أخرى ،من
املواضع احملرمة على اخلصوص وهو
أمور.
وهذه األمور اليت تناوهلا الشهيد
الثاني يف هذا الفصل نوردها هنا
اختصارًا.
 1ــ النميمة ،وهي :نقل قول الغري
املقول فيه.
 2ــ كالم ذي اللسانني ،الذي يرتدد بني
املتخاصمني وحنوهما.
 3ــ احلسد ،وهو كراهة النعمة على
الغري وحمبة زواهلا على املنعم عليه.
ثم يشرع عليه الرمحة والرضوان
ببيان هذه امللحقات بالغيبة يف كتابه.
أما الفصل اخلامس ،فقد تناول فيه:
كفارة الغيبة ،وقد ابتدأه بقوله:
(اعلم أن الواجب على املغتاب ،أن
يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله،
ليخرج من حق اهلل تعاىل ،ثم يستحل
املغتاب ليحله ،فيخرج عن مظلمته.
وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسف
نادم على فعله ،إذ املرء قد يستحل
ليظهر من نفسه الورع ،ويف الباطن ال

وأما اخلامتة هلذا الكتاب القيم ،فقد
تناول فيها :أحاديث مناسبة للمقام،
وابتدأها بقوله:
(فاعلم ــ وفقك اهلل تعاىل وأيدنا ــ
إن الغرض الكلي للحق تعاىل من اخللق
واملقصد األول من بعثة األنبياء ،والرسل
بالكتب اإلهلية ،والنواميس الشرعية إمنا
هو جذب اخللق إىل الواحد سبحانه،
ومعاجلة نفوسهم من داء اجلهل،
والتفاتها على دار القرار ،ورفضها هلذه
الدار ،ومحايتها أن ترد موارد اهلالك إذ
كانت من ذلك على خطر.
وتشويقا إىل ما ال عني رأت وال أذن
مسعت ،وال خطر على قلب بشر ،ثم
ما يلزم ذلك املقصود من تدبر أحوال
املعاش البدني ،وسائر أسباب البقاء
للنوع اإلنساني ،وكان ذلك موقوفًا على
االجتماع والتعاون ،والتعاضد بالتعلم
والتعليم ،وتذكري العارف الغافل بالعهد
القديم ،واستعانة كل واحد باآلخر يف
حتصيل نفعه ،إذ كان اإلنسان مدنيًا
بطبعه ،ال يستقل وحده بتحصيل
معائشه ،وال يقدر على استنباط مجيع
أغراضه من مآكله ورياشه ،فال جرم
توقف غرض احلكيم جل جالله على
االجتماع وتآلف القلوب واملوادة حاليت
احملاضر والغيوب ،فلذلك تضافرت
األخبار ،واآلثار باحلث على املوادة،
والنهي عن املباينة واحملادة ،وأكثر
على عباده لبعضهم بعضًا احلقوق،
وحذرهم من الكفران والعقوق ،ووعدهم
على التآلف والتعاطف جزيل الثواب،
وأوعدهم على ترك ذلك مزيد النكال
والعقاب ،كما ستقف عليه إنشاء اهلل
يف ضمن ما نورده من األخبار عن النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم وآله األطهار.
ولنذكر من ما يناسب هذه الرسالة
إثين عشر حديثًا إيثارًا لالختصار،
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وهذه املوارد العشرة اليت أوردها
الشهيد الثاني رمحه اهلل يف الكتاب
أظهر فيها شرحا وافيًا لكننا أوردناها
باإلشارة هنا فقط.

يكون نادمًا ،فيكون قد قارف معصية
أخرى).

ومن أراد الغاية يف ذلك ،فليطالعه من
الكتب املصنفة فيه ،ككتاب األخوان
للصدوق ابن بابويه ،وكتاب اإلميان
وكتاب العشرة ،وغريهما من كتب
الكايف للكليين قدس سره ،فإن فيها
بالغًا وافيًا ألهل االعتبار ،ودواًء شافيًا
ألولي األبصار.
وقد ارتأينا قصدًا لألجر والفائدة

أن نورد هنا احلديث األول الذي ذكره
الشهيد الثاني عليه الرمحة والرضوان
يف خامتة كتابه فبسنده وطريقه رمحه
اهلل تعاىل عن اإلمام أمري املؤمنني علي
ابن أبي طالب عليهما السالم قال« :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:
للمؤمن على أخيه ثالثون حقًا ،ال براء
له منها ،إال بأدائها أو العفو :يغفر زلته،
ويرحم عربته ،ويسرت عورته ،ويقيل
عثرته ،ويقبل معذرته ،ويرد غيبته،
ويديم نصيحته ،وحيفظ خّلته ،ويرعى
ذمته ،ويعود مرضته ،ويشهد ميتته،
وجييب دعوته ،ويقبل هديته ،ويكايف
صلته ،ويشكر نعمته ،وحيسن نصرته،
وحيفظ حليلته ،ويقضي حاجته ،ويشفع
مسألته ،ويسمت عطسته ،ويرشد
ضالته ،ويرد سالمه ،ويطيب كالمه،
ويرب أنعامه ،ويصدق أقسامه ،ويواليه
وال يعاديه ،وينصره ظاملًا ومظلومًا ــ
فأما نصرته ظاملًا فريده عن ظلمه ،وأما
نصرته مظلومًا فيعينه على أخذ حقه
ــ وال يسلمه وال خيذله ،وحيب له من
اخلري ما حيب لنفسه ويكره له من الشر
ما يكره لنفسه».
ثم قال عليه السالم« :مسعت رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول:
إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئًا
فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له
وعليه».
بقلم :السيد نبيل الحسني
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مواعظ وحكم

االبتـــســــامة

في القرآن والسنة
ما هي االبتسامة؟
َس َم وَتَب َّسم :وهو
َب َس َم َيبْ ِسم َب ْسمًا وابْت َ
َأ ُّ
الض ِحك وَأ َحسنُه.
قل َّ
ضاحكًا من
ويف التنزيلَ :فَتَب َّسم
ِ
التَب ُّسم أكث ُر َض ِحك
قوهلا؛ قال الزجاجَّ :
َ
األنبياء ،عليهم الصالة والسالم.
وقال الليثَ :ب َس َم َيبْسم َب ْسمًا إذا َفتَح
كاشر ،وامرَأة َب َّسامٌة ورجل
َش َفتَيه كاملُ ِ
َب َّساٌم.

ويف صفة النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم قيلَ :أنه كان ُّ
التَب ُّسم.
جل َض ِحكِه َّ
السحاب عن البرَ ْق :انَْك َّل
َس َم
ُ
وابْت َ
()1
عنه
وقيل :التبسم :الضحك.
والتبسم :دون الضحك ،يقال :بسم
بالفتح يبسم بسما فهو باسم ،وابتسم
()2
وتبسم.

والتبسم :هو ما ال صوت فيه من
()3
الضحك.
والتبسم :الضحك من غري صوت.
والتبسم :الضحك قليال ،أي :الضحك
()4
بغري صوت.
االبتسامة في القرآن الكريم
 1ــ قال اهلل تبارك وتعاىل:
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((حََّتى إِذَا َأتَوْا عَلَى وَادِ النَّم ِْل قَا َلتْ
َكمْ
نَمْل ٌَة يَا َأيُّهَا النَّم ُْل ادْخُ ُلوا مَسَاكِن ُ
َّكمْ سُ َليْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ اَل
اَل يَحْطِمَن ُ
ِكا مِنْ َقوْلِهَا
يَشْعُرُونَ * َف َتبَسَّمَ َضاح ً
ْكرَ نِعْمَ َتكَ
وَقَالَ رَبِّ َأوْ ِزعْنِي َأنْ َأش ُ
َّالتِي َأنْعَمْتَ عَ َليَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ)).
ورد يف علل الشرائع للشيخ الصدوق:
عن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب
القرشي قال :حدثنا منصور بن عبد
اهلل األصفهاني الصويف قال :حدثين
علي بن مهرويه القزويين قال :حدثنا
سليمان الغازي قال :مسعت علي بن
موسى الرضا عليه السالم يقول :عن
أبيه موسى ،عن أبيه جعفر بن حممد
عليهما السالم يف قوله عز وجل(( :فتبسم
ضاحكا من قوهلا)) .قال:
«ملا قالت النملة :يا أيها النمل ادخلوا
مساكنكم ال حيطمنكم سليمان وجنوده
محلت الريح صوت النملة إىل سليمان
وهو مار يف اهلواء والريح قد محلته
فوقف وقال :علي بالنملة فلما أتى بها
قال سليمان :يا أيتها النملة أما علمت

أني نيب وإني ال أظلم أحدا قالت النملة:
بلى.
قال سليمان :فلم حذرتهم ظلمي وقلت:
يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم؟ قالت:
خشيت ان ينظروا إىل زينتك فيفتتنوا
بها فيعبدون غري اهلل تعاىل ذكره ،ثم
قالت النملة :أنت أكرب أم أبوك؟ قال
سليمان :بل أبي داود ،قالت النملة :فلم
زيد يف حروف امسك حرف على حروف
اسم أبيك داود عليه السالم.
قال سليمان :ما لي بهذا علم ،قالت
النملة :الن أباك داود داوى جرحه (بود)
فسمي داود وأنت يا سليمان أرجو أن
تلحق بأبيك ،ثم قالت النملة :هل تدري
مل سخرت لك الريح من بني ساير
اململكة؟ قال سليمان :ما لي بهذا علم،
قالت النملة :يعنى عز وجل بذلك ــ لو
سخرت لك مجيع اململكة كما سخرت
لك هذه الريح لكان زواهلا من يدك
كزوال الريح ،فحينئذ تبسم ضاحكا من
()5
قوهلا».

 2ــ قال اهلل ع ّز وجل(( :وَ َأَّنهُ هُوَ َأ ْضحَكَ
ْكى)).
وَ َأب َ

وقال علي بن إبراهيم يف هذه اآلية:
أبكى السماء باملطر وأضحك األرض
()6
بالنبات.

 3ــ قال تبارك وتعاىل(( :وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ
ِك ٌة مُسْ َتبْشِرَةٌ)).
مُسْفِرَةٌ * َضاح َ

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم« :يا أنس هي وجوهنا بين عبد
املطلب ،أنا وعلي ومحزة وجعفر
وفاطمة واحلسن واحلسني ،خنرج من
قبورنا ونور وجوهنا كالشمس الضاحية
()7
يوم القيامة».
 4ــ قال ع ّز وجل(( :ف ََأمَّا َّالذِينَ َآمَنُوا
َفزَادَتْهُمْ إِميَا ًنا وَهُمْ يَسْ َتبْشِرُونَ)).

قيل الزيادة يف اإلميان ،ألنه إذا مل يكن
يف اإلميان زيادة أو نقصان ،لكان إميان
الناس مجيعًا كله سواء ،فلم يكن لبعض
على البعض اآلخر درجات يف اإلميان.
أي :ال يوجد تفاضل يف اإلميان
بني املؤمنني ،فيدخلون اجلنة ،وتكون
الدرجات يف اجلنة واحدة.
فلوجود اإلميان يدخل املرء إىل
اجلنة ،ولوجود االختالف يف درجات
اإلميان ،يكون يف اجلنة درجات املؤمنني
خمتلفة أيضًا.

حيث قال اهلل تعاىل((فزادهتم إميانا وهم
يستبشرون * وأما الذين يف قلوهبم مرض
()8
فزادهتم رجس ًا إىل رجسهم)).
 5ــ قال اهلل تبارك وتعاىلَ (( :ف ِإذَا
َأصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ
يَسْ َتبْشِرُونَ)).

قيل :هذه من آياته سبحانه وتعاىل
يبينّ لنا رمحته وعظمته ،أي :إن اهلل
تعاىل يرسل الرياح بشارة لنا ،حتى

 6ــ قال اهلل سبحانه وتعاىل(( :وَإِذَا
ذُ كِرَ َّ
اللهُ وَحْدَهُ اشْم ََأَّزتْ ُق ُلوبُ َّالذِينَ اَل
يُؤْمِنُونَ بِ آْ َ
الخِرَةِ وَإِذَا ذُ كِرَ َّالذِينَ مِنْ
دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْ َتبْشِرُونَ)).

عن حبيب بن املعلى اخلثعمي قال:
ذكر ألبي عبد اهلل عليه السالم ما يقول
أبواخلطاب ،فقال« :أحك لي ما يقول».

قلت :يقول يف قول اهلل عز وجل(( :وإذا
ذكر اهلل وحده)) ،إنه أمري املؤمنني
صلوات اهلل عليه(( ،وإذا ذكر الذين
من دونه)) ،فالن وفالن ،فقال أبو عبد
اهلل عليه السالم« :من قال هذا فهو
مشرك باهلل ع ّز وجل ،ثالثا أنا إىل
اهلل منه بريء ثالثا بل عين اهلل بذلك
()10
نفسه».
 7ــ قال اهلل ع ّز وجلَ (( :ف ِرحِنيَ بِمَا َآتَاهُمُ

َّ
اللهُ مِنْ ف َْضلِهِ وَيَسْ َتبْشِرُونَ بِ َّالذِينَ َلمْ
يَ ْلحَ ُقوا بِ ِهمْ مِنْ خَ ْلفِ ِهمْ َأاَّل خَوْفٌ عَ َليْ ِهمْ
و اََل هُمْ يَحْزَنُونَ ( )170يَسْ َتبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ
اللهِ وَف َْض ٍل وَ َأنَّ َّ
مِنَ َّ
اللهَ اَل يُضِيعُ َأجْرَ
الْمُؤْمِنِنيَ)).
قال الطربسي :أي يسرون بإخوانهم
الذين فارقوهم وهم أحياء يف الدنيا على
مناهجهم من اإلميان واجلهاد ،لعلمهم
بأنهم إذا استشهدوا حلقوا بهم ،وصاروا
من كرامة اهلل إىل مثل ما صاروا هم
إليه ،يقولون :إخواننا يقتلون كما قتلنا
فيصيبون من النعم مثل ما أصبنا.
وقيل :إنه يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر
من يقدم عليه من إخوانه ،فيسر بذلك
ويستبشر كما يستبشر أهل الغائب
بقدومه يف الدنيا عن السدي ،أي:
()11
يستبشرون بأن ال خوف عليهم.
االبتسامة في السنة النبوية
الشريفة

مواعظ وحكم

روي يف تفسري الربهان( :يعين
أضحك أمري املؤمنني عليه السالم
ومحزة وعبيدة ،وأبكى كفار مكة حتى
قتلوا ودخلوا النار).

ينزل علينا مطرًا من السماء ،كي يسقي
بها األرض وتنبت األرض من مثرتها،
والنعمة اإلهلية؛ وحيرك السفن بأمره
حتى يتنعم البشر من رمحة اهلل ومن
()9
نعمته.

وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم« :ال
وف َشيْئًا ،وأ ْن ُت َكلَِّم
تحَ ْ ِق َر ّن ِم َن امل ْع ُر ِ
أخاك وأنْ َت ُمنَْب ِس ٌ
َ
إن
ط إَليِْه َو ْج ُه َكّ :
وف».
ذِل َك ِم َن المَْ ْع ُر ِ
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم أيضًا:
وف َشيْئًا َوَل ْو أ ْن َتلَْقى
«ال تحَ ْ ِق َر َّن ِم َن المَْ ْع ُر ِ
َ
أخاك ِبَو ْجٍه َطلْق».
وقال أيضا صلى اهلل عليه وآله وسلم:
وف أ ْن تَاِتَيهُ،
« َال تحَ ْ ِق َر ّن شيئًا ِم َن المَْ ْع ُر ِ
َسقي،
َوَل ْو أ ْن ُت ْف ِرَغ ِم ْن َدلِْو َك يف إناِء املُ ْست ْ
أخاك َوَو ْج ُه َك ُمنَْب ِس ٌ
َ
ط
َوَل ْو أ ْن َتلَْقى
إَليِْه».
وقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم:
أخ َ
يك َل َك َص َد َقٌة ،وال
«َتَب ُّس ُم َك يف َو ْجِه ِ
تمُِيت
إن َكثَْرُة ّ
ُت ْكِث ِر ّ
الض ِح َكَ ،ف ّ
الض ِح ِك ُ
ال َقلْ َب».
«إن
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلمَّ :
َ
س يف ُو ُجوِه ْ
إخواِنِه».
اهلل ُيبِْغ ُ
ض المُْ ْعِب َ
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم
أيضًاَّ :
ّاس بأ ْمواِل ُك ْم،
َس ُعوا الن َ
«إن ُك ْم َل ْن ت َ
ول ِك ْن َي َس ُع ُه ْم ِمنْ ُك ْم َب ْس ُط الَو ْجِه َو ُح ْس ُن
ا ُ
خللُقْ».
وقال اإلمام علي عليه السالم:
«الَب َش َ
اش ُة ِحباَل ُة َمَو َّدِة».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( )3شرح اللمعة :ج ،1ص.125
( )4معجم ألفاظ الفقه اجلعفري.
( )5علل الشرائع للشيخ الصدوق :ج،1
ص ،72باب .63
( )6تفسري الربهان للسيد البحراني :ج،5
ص.207
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ـ مباحث الدعاء األول ـ احللقة ()28

قال عليه السالم،...( :حمَ ْ دًا ُن ْعت ُ
َق
هلل،
يم ِجَواِر ا ِ
يم نَاِر ا ِ
هلل إلىَ َكِر ِ
ِبِه ِم ْن أَِل ِ
َاح ُم ِبِه َم َ
ام
الِئ َكَت ُه المَُْق َّرِب َ
ني َون َ
ُض ُّ
حمَ ْ دًا ُنز ِ
ِبـِه أَنِْبيآ َءُه المُْـ ْر َسِلينَْ)...،
حنمده (محدًا نعتق به) ونفك (من
أليم نار اهلل) أي نار اهلل املؤملة ،حبيث
ننتهي (إىل كريم جوار اهلل) جوار اهلل
احملل الذي يلطف اهلل سبحانه على
اإلنسان يف ذلك احملل ،وهو تشبيه
للمعقول باحملسوس ،فكما أن اإلنسان
إذا كان يف جوار زعيم كبري يكون
مشمو ًال حلفظه ولطفه ،كذلك من كان
عند لطف اهلل وإحسانه ،وكريم اجلوار،
من إضافة الصفة إىل املوصوف ،أي
اجلوار صاحب الكرامة ــ مقابل االهانة
ــ.
ثم إن احلمد ملا كان باللسان وبالقلب
وبالعمل ،كان سببًا للعتق من النار،
والفوز باجلنة فاإلمام عليه السالم
يطلب منه تعاىل أن يو ّفقه ملثل هذا
احلمد ،ال جمرد محد اللسان ــ مث ً
ال ــ.
(محدًا نزاحم به) أي بذلك احلمد
(مالئكته املقربني) واملزامحة كناية عن
احلمد املشابه حلمد املالئكة ،واألصل
يف املزامحة وحدة املطلوب مع تعدد
الطالب ،ومن املعلوم أن احلمد ليس
شيئًا حمصورًا حتى تقع فيه املزامحة
مبعناها احلقيقي (ونضام به) أي
بذلك احلمد ،ونضام من الضم مبعنى
اجلمع ،ونضام مبعنى :ننضم (أنبيائه
املرسلني) حتى جنتمع (يف دار املقامة)
حيث الشرف األبدي مبرافقة األنبياء
(اليت ال تزول) فإن اجلنة أبدية (وحمل
كرامته) أي احملل الذي أكرمه ويكرم من
كان فيه ،وهو اجلنة (اليت ال حتول) أي
ال تتحول ،فليست مثل دار الدنيا اليت
()1
تتحول من حال إىل حال.

عتق العبد عتقًا :من باب (ضرب)،
وعتاقًا وعتاقة بفتح :األوائل خرج من
الرق وختّلص من العبودية ،والعتق
بالكسر اسم منه ،فهو عتيق وعاتق.
ويتعدى باهلمزة فيقال :أعتقته فهو
يتعدى بنفسه،
معتق على القياس ،وال ّ
فال يقال :عتقته.
وهلذا قال يف البارع :ال يقال عتق
العبد ،وهو ثالثي مبين للمفعول،
وال أعتق هو باأللف مبنّيًا للفاعل ،بل
متعد ،وال جيوز:
الّثالثي الزم وال ّرباعي ّ
ألن جميء مفعول من أفعلت
عبد معتوق؛ ّ
شاذ مسموع ال يقال عليه.
قال األزهري يف شرح ألفاظ املختصر:
العتق مأخوذ من قوهلم :عتق الفرس إذا
سبق وجنا ،وعتق فرخ الطائر :إذا طار،
ّ
كأن العبد ملا ف ّكت رقبته من
فاستقل ّ
ال ّرق ختّلص وذهب حيث شاء.
واألليم :فعيل من األمل.
قيل :هو مبعنى املؤمل ،كالسميع مبعنى
املسمع ،والنّذير مبعنى املنذر.
وقيل :هو مبعنى املتألمّ  ،يقال :أمل
كفرح فهو أليم ،كما يقال :وجع فهو
وجيع.
وصف به العذاب وحنوه للمبالغة،
كما يف قوله :حتّية بينهم ضرب وجيع
فإن األمل والوجع
جدهّ ،
جد ّ
على طريقة ّ
اجلد
حقيقة للمومل واملضروب ،كما ّ
إن ّ
ألن
للجاّد ،وهذا قول أكثر احملقّقني؛ ّ
جميء فعيل مبعنى مفعل مل يثبت يف
اللغة وإن ورد فشاذ ال يقاس عليه،
وإضافته إىل النار من إضافة الصفة
إىل املوصوف ،ومثله إضافة الكريم
إىل اجلواد ،وأضاف النار إىل اهلل
كما أضافها سبحانه إىل نفسه يف قوله
تعاىلَ(( :نا ُر اللهَِّ المُْو َق َدةُ)) ،تهوي ً
ال
ألمرها ،أو تلميحًا إىل اآلية.
قوله عليه السالم( :إىل كريم جوار

وعداه بإىل
اهلل) ،متعّلق بنعتق،
ّ
لتضمينه معنى نصري.
واملعنى :صائرين به على كريم جوار
اهلل.
والكريم :العزيز ،واحلسن املرضي
وخالف اللئيم.
واجلوار :بالكسر يف األصل :مصدر
جاوره جياوره جماورة ،وجوارا بالكسر
والضم.
قال اجلوهري :والكسر أفصح ،إذا
الصقه يف السكن.
قال الفيومي يف املصباح :واالسم
اجلوار بالض ّم.
إن االسم بالفتح كما ورد
والصوابّ :
يف ديوان األدب للفارابي.
ثم أطلق على اخلفارة مبعنى احلماية،
فكان الرجل إذا أراد سفرًا أخذ من سيد
كل قبيلة عهدًا فيأمن به ما دام جماورًا
أرضه وداخ ً
ال يف حدودها حتى ينتهي
إىل قبيلة أخرى فيفعل مثل ذلك ،فيقال:
هو يف جوار فالن أي :يف خفارته.
قال يف القاموس :اجلوار بالكسر أن
ذمة فيكون بها جارك
تعطي الرجل ّ
فتجريه.
واملراد به هنا أمان اهلل تعاىل من
العذاب ووقايته منه أو القرب منه
والرفعة عنده بواسطة نيل الثواب
تشبيهًا بالقرب املكاني فيكون من
اجملاورة حقيقة.
زمحه كمنعه ،زمحًا وزامحه زحامًا:
ضايقه يف اجمللس وغريه وفالن زاحم
اخلمسني :قاربها.
أي :محدًا يوجب غاية القرب منه
ألن
تعاىل ،حبيث نزاحم به املالئكة ّ
كمال القرب من الشيء مع كثرة الطالبني
للوصول إليه يوجب املزامحة ،وهذا على
وأما
القولّ :
بأن املالئكة أجسام ظاهرة ّ
على القول :بأّنها أرواح جم ّردة فهو من
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باب التمثيل.
واملالئكة :مجع مألك باهلمز ،وأصله
مألك بتقديم اهلمزة وضم الالم من
وقدمت
األلوكة وهي الرسالة ث ّم قّلبت ّ
الالم.
وقيل :مألك ،ومجع على فعائل مثل
مشل ومشائل ث ّم تركت همزة املفرد
لكثرة االستعمال وألقيت حركتها على
الالم فقيل َمَل َك ،وإحلاق التاء لتأكيد
تأنيث اجلماعة حنو حجارة ،وقد ال
تلحق ،هذا قول األكثر.
وقيل :مجع ملك واشتقاقه من ملك،
ملا فيه من معنى القّوة والشدة ،ومجع
هذا اجلمع باعتبار أصله الذي هو مألك
أن اهلمزة مزيدة وهو كما ترى.
على ّ
واملق ّربون :هم العّليون الذين شأنهم
االستغراق يف معرفة احلق والتنزه عن
اإلشتغال بغريه كما نعتهم اهلل عزوجل
النَهاَر لاَ
ون اللَّيْ َل َو َّ
بقولهُ(( :ي َسِّب ُح َ
ون)).
َي ْفترُ ُ َ
قوله عليه السالم( :ونضام به أنبياَءُه
املرسلني).
ضممت الشيء
الض ّم :اجلمع ،تقول ّ
وضامه أي :إجنمع
إىل الشيء فانض ّم
ّ
وضامه قومه
إليه ،وفالن نهض للقتال
ّ
أي :انضموا إليه.
واملعنى ننضم به إىل أنبيائه املرسلني،
وجنتمع يف دار القيامة معهم.

واألنبياء :مجع نيب ،فعيل مبعنى فاعل
من النبأ باهلمزة ،أي :اخلرب؛ ألنه أنبأ
عن اهلل تعاىل أي :أخرب ،وجيوز فيه
حتقيق اهلمزة وختفيفه ،يقال :نبأ ونّبى
وأنبأ وأنبى.
قال سيبويه :ليس أحد من العرب إال
ويقول تنّبأ مسيلمة باهلمز غري أنهم
تركوا اهلمزة يف النيب كما تركوه يف
الذرّية والربية واخلابية ،إال أهل مكة
فإنهم يهمزون هذه األحرف األربعة وال
يهمزون غريها وخيالفون العرب يف
ذلك.
وقال ابن السكيت يف إصالح املنطق:
قال يونس :أهل مكة خيالفون العرب
فيهمزون النيب والربيئة والذريئة
واخلابئة.
وغريهم يرتك فيها اهلمز لكثرة
االستعمال.
واملرسلني :مجع مرسل ،من أرسله:
بعثه برسالة يؤّديها فهو مرسل ،ورسول
فعول مبعنى مفعول ،وإمنا وصف األنبياء
باملرسلني؛ ألن الرسول أخص من النيب؛
ألن كل رسول نيب من غري عكس.
فقيل :الرسول الذي معه كتاب من
األنبياء ،والنيب الذي ينبئ عن اهلل
تعاىل وإن مل يكن معه كتاب ،هكذا قال
املفسرين.
غري واحد من ّ
ألن لوطًا وإمساعيل وأيوب
وفيه حبث ّ

ويونس وهارون كانوا مرسلني كما ورد
يف التنزيل ،ومل يكونوا أصحاب كتب
مستقّلة.
وقيل :الرسول من بعثه اهلل تعاىل
بشريعة جديدة يدعو الناس إليها،
يعمه ،ومن بعثه لتقرير شريعة
والنيب ّ
سابقة كأنبياء بين إسرائيل الذين كانوا
بني موسى وعيسى عليهم السالم.
ّ
ويدل عليه :إنه عليه السالم سئل عن
األنبياء فقال :مائة ألف وأربعة وعشرون
ألفًا ،قيل :فكم الرسول منهم؟ فقال:
مجًا غفريًا.
ثالمثائة وثالثة عشر ّ
وقيل :الرسول من يأتيه امللك بالوحي
عيانًا ومشافهة ،والنيب :يقال له وملن
يوحى إليه يف املنام.
وهذا القول مروي عن أبي جعفر وأبي
إن الرسول
عبد اهلل عليهما السالم قاالّ :
الذي يظهر له امللك فيكلمه ،والنيب هو
الذي يرى يف منامه ،ورمبا اجتمعت
النبوة والرسالة لواحد.
وعن زرارة قال :سألت أبا عبد اهلل
ان
عليه السالم عن قول اهلل تعاىلَ(( :وَك َ
َر ُسولاً َنِبًّيا)) ،ما الرسول؟ وما النيب؟
قال :النيب الذي يرى يف منامه ويسمع
الصوت وال يعاين امللك ،والرسول :الذي
يسمع الصوت ويرى يف املنام ويعاين
()2
امللك.
وقيل( :محدا نعتق به من أليم نار اهلل
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على كريم جوار اهلل) بكسر اجليم مبعنى
والذمة.
العهد
ّ
أي :عهد اهلل الكريم.
(محدا نزاحم به مالئكته املقربني)؛
أي :ننسلخ من عامل امللك وننتظم يف
سلك املالئكة املقربني حتى نزامحهم.
يتيسر هذا إ ّال بالصفات امللكّية،
وال ّ
وال ميكن حتصيل الصفات امللكية إال
باستكمال القوتني العاقلة والعاملة يف
نصاب الكمال وأقصى املدى والتخلق
بأخالق اهلل على ابلغ الضروب وأسبغ
أحق
الوجوه ليت ّم حقيقة احلمد على ّ
املراتب.
(ونضام به أنبياءه املرسلني) :من
وانضمت
ضامتهم؛ إذا اتّفقت بهم
ّ
ّ
إليهم.
ويف النهاية األثريية :يف حديث الرؤية:
ال تضامون يف رؤيته ،يروى بالتشديد
والتخفيف.
فالتشديد معناه :ال ينض ّم بعضكم إىل
بعض وال تزدمحون وقت النظر إليه،
وجيوز ض ّم التاء وفتحها على تفاعلون
وتتفاعلون.
وعلى هذا فاملعنى :ننض ّم به إىل
األنبياء واملرسلني ونزدحم بهم ،على نزع

اخلافض.
فسرناه وفاقًا للزخمشري يف
وما ّ
أساس اللغة أحكم واقوى.
وباجلملة هذه الصيغة من املفاعلة،
وجيوز نتضامم من التفاعل بهذا املعنى
أيضًا؛ أي :وجنتمع بذلك احلمد مع
أنبيائه املرسلني ،وال يكون ذلك إال
()3
باستعمال سنن املرسلني.
قدم عليه السالم املالئكة على
إنمّ ا ّ
األنبياء يف ّ
الذكر رعاية للرتتيب الواقع؛
ألّنهم الوسائط بني اهلل تعاىل وبني رسله
يف تبليغ الوحي ّ
والشريعة ،ال لكونهم
أفضل من األنبياء ،خالفًا للمعتزلة
ومن وافقهم ،وما قاله النيسابوري يف
تفسريه:
أن الشيعة وافقوا املعتزلة على
من ّ
فإن الشيعة
ذلك ،حمض افرتاء عليهمّ ،
أن األنبياء أفضل من
جممعون على ّ
املالئكة عليهم السالم.
قال الشريف املرتضى رضي اهلل عنه:
أن األنبياء أفضل
املعتمد يف القطع على ّ
من املالئكة عليهم السالم على إمجاع
الشيعة االمامية ألّنهم ال خيتلفون يف
هذا ،بل يزيدون فيه ويذهبون إىل أن
األئمة عليهم السالم أفضل من املالئكة،
ألن املعصوم يف
حجةّ ،
وإمجاعهم ّ
مجلتهم.
وقال الشيخ أبو جعفر بن بابويه
قدس سره :اعتقادنا يف األنبياء
ّ
واحلجج عليهم السالم
والرسل
ّ
أّنهم أفضل من املالئكة ألن
احلالة اليت يصريون إليها
أفضل وأعظم من حال
املالئكة عليهم السالم.
()4
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وإن للمالئكة طبقات متفاوتة يف
ّ
الشرافة وعدمها ــ وأشرفها طبقة هي
املالئكة املهيمة اليت باصطالح احلكماء
تسمى بـ(العقول اجملردة الفعالة)،
فكذلك للبشر أيضا درجات متفاوتة يف
القرب واملنزلة ،وأشرفها وأكملها درجة
األرواح النبوية اليت هي أيضا عقول
بالفعل ،وكما أن أول األرواح العقلية من
ال واسطة يف الشرف بينه وبني األرواح.
وكذلك آخر األرواح النبوية من ال
واسطة بينه وبني اهلل تعاىل كما قال
نبينا صلى اهلل عليه وآله وسلم« :لي مع
اهلل وقت ال يسعين فيه ملك مقرب وال
نيب مرسل».
فليعترب مع صنف من امللك صنف من
البشر ،فاإلنسان الكامل الواصل إىل
مقام امللك مساو معه يف الشرف ،ولكنه
أمت كما ًال منه باعتبار مجعّيته واحتوائه
على سائر املقامات ومروره عليها ،فلهذا
استحق للخالفة اإلهلية يف عامل األرض.
فقد انكشف لك أن اإلنسان ميكن
أن يصري يف آخر مقاماته أشرف من
املالئكة.
روي أن جربئيل عليه السالم أخذ
بركاب النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
حتى أركبه الرباق ليلة
املعراج ،وملا وصل إىل
بعض املقامات ختلف عنه
جربئيل وقال( :لو دنوت
أمنلة الحرتقت!).
وقال النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم« :أنا
سيد من خلق اهلل عز
وجل ،وأنا خري من جربئيل
وميكائيل وإسرافيل ومحلة العرش
ومجيع مالئكة اهلل املقربني وأنبياء اهلل
املرسلني».
وقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
أيضًا« :ما خلق اهلل خلقا أفضل مين وال
أكرم عليه مين» ،قال علي بن أبي طالب
عليهما السالم قلت« :يا رسول اهلل!
فأنت أفضل أم جربئيل؟».
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قال« :يا علي إن اهلل تبارك وتعاىل
فضل أنبياءه املرسلني على مالئكته
املقربني وفضلين على مجيع النبيني،
والفضل بعدي لك يا علي ولألئمة من
بعدك وإن املالئكة خلدامنا وخدام
()5
حمّبينا».
(العتق) مأخوذ من قوهلم :عتق
الفرس :إذا سبق وجنا ،وعتق فرخ
الطائر :إذا طار فاستقل ،كما أن العبد
ملا فكت رقبته من الرق ختلص وذهب
حيث شاء.
و(األليم) فعيل من األمل ،قيل( :هو
مبعنى املومل ــ كالسميع مبعنى املسمع،
والنذير مبعنى املنذر ـ).
وقيل( :مبعنى املتامل ،يقال :أمل ــ كفرح
ــ فهو أليم ،كما يقال :وجع فهو وجيع).
وصف به العذاب وحنوه للمبالغة ــ
كما يف قوله حتية بينهم ضرب وجيع
على طريقة جد جده ،فإن األمل والوجع
حقيقة للمومل واملضروب؛ كما أن اجلد
للجاد.
و(الكريم) :العزيز واحلسن املرضي،
وخالف اللؤم.
و(اجلوار) :إما من اجملاورة وهي:
القرب واالسم اجلوار الضم كما يف
املصباح ،والصواب إن االسم بالفتح.
أو من :أجر جيري ،مبعنى :األمان،
واإلضافة فيها بيانية ،وحيتمل أن يكون
من قبيل إضافة الصفة إىل املوصوف.
و(زمحه) كمنعه :ضايقه يف اجمللس
وغريه.
و(املالئكة) مجع مالئك باهلمزة،
وأصله مألُك بتقديم اهلمزة وضم الالم
ــ من األلوكة ،وهي :الرسالة ،ثم قلبت
وقدمت الالم.
واختلف العقالء يف حقيقتهم بعد
اتّفاقهم على أنها ذوات موجودة وجودا
جوهريا صوريا ال وجودًا عرضيًا ،فذهب
أكثر أهل اإلسالم إىل أنها أجسام لطيفة
نورانية إهلية خرية سعيدة قادرة على
التصرفات السريعة واألفعال الشاقة
والتشكل بأشكال خمتلفة ذوات عقول

دراكة؛ مسكنها السماوات ،وبعضها عند
اهلل أقرب من بعض وأكمل درجة.
و(الضم) اجلمع.
قال املتكلمون« :إنه عبارة عن اإلنسان
املخرب عن اهلل ،اصطفاه من بني
أمثاله مؤيدا من اهلل مبعجزات ربانية
وعلوم إهلية مستغنيا فيها عن واسطة
بشرية).
وقال احلكماء( :هو الكامل ــ النيب
واملرسل ــ يف قّوتي النظرية والعملية
حبيث ال يكون يف عصره أكمل منه يف
األفراد اإلنسانية).
ويف اصطالح العرفاء والصوفية( :هو
من خيرب عن الذات والصفات واألمساء
واألحكام اإلهلية).
قال القيصري يف شرح الفصوص:
(النيب شخص بعث على اخللق حتى
يهديهم إىل الكمال الذي تقرر يف
احلضرة العلمية هلم بسبب اقتضاء
استعدادات األعيان الثابتة له ،سواء كان
هذا الكمال إميانًا أم ال.
والرسالة أثرة علوية وخطوة ربانية
وعطية إهلية ال يكتسب جبهة وال ينال
بكسب.
وإمنا وصف (األنبياء) بـ(املرسلني)،
ألن الرسول أخص من النيب ،ألن كل
رسول نيب ،خبالف العكس.
إن اإلنسان وإن كان
ومما جيب أن يعلم ّ
ما مل يصر نبّيًا ال يصر رسو ًال ،لكن ليس
جيب منه أن يكون كل رسول أفضل من
كل نيب ،بل رب نيب مل يكن رسو ًال هو
أفضل وأقرب من كثري من املرسلني.
أال ترى خضر عليه السالم كان نبيًا
غري رسول وقد تعلم منه موسى عليه
السالم وكان من أعاظم الرسل ومن
أولي العزم منهم!
وألن الرسالة منقطعة والنبوة باقية
إىل يوم القيامة ،قال بعض العرفاء:
(الرسل أعلى مرتبة من غريهم ،جلمعهم
بني الرتبتني؛ لكن مرتبة واليتهم أعلى
من نبوتهم ،ونبّوتهم أعلى من رسالتهم،
ألن واليتهم جهة حقّيتهم.

قال صاحب الوايف( :النيب من أوحى
إليه بالعمل ،والرسول من أوحى إليه
والولي من حدثه امللك
بالعمل والتبليغ،
ّ
أو أهلم إهلامًا بالعمل ،واإلمام من حدثه
امللك بالعمل والتبليغ ،فكل رسول نيب،
وال عكس ،وكل رسول أو نيب أو إمام فهو
ولي أو حمدث ،وال عكس؛ وكل رسول
إمام ،وال عكس ،وال نيب إال وواليته أقدم
على نبوته ،وال رسول إال ونبوته أقدم
على رسالته ،وال إمام إال وواليته أقدم
على امامته.
والوالية باطن النبوة ،واإلمامة والنبوة
باطن الرسالة.
وكيف ما كان فليس جيب أن يكون
الولي أعظم من النيب وال من الرسول
وال من اإلمام ،وال النيب أعظم من
()6
الرسول؛ بل األمر يف الكل بالعكس.
قال الشاعر عبد املنعم الفرطوسي:
َخيرُْ حمَ ْ ٍد ُنعتق فيِه
ْدَي ْوِم الجَْ زاِء
ِم ْنَلظى النّاِر ِعن َ
وار
َوَننا ُل ُّ
الزلْفى بخِ َ يرِْ ِج ٍ
إللِه الِْعباِد ِعنْد الّلقاِء
زاح ُم ُق ْربًا
َخيرُْ حمَ ْ ٍد َل ُه ُن ِ
األص ِفياِء
فيِه ُغ ّر المْ الِئ ِك ْ
هلل نحُ ْ َش ُر فيِه
َخيرُْ حمَ ْ ٍد ِ
ريِة األنِْبياِء
مام لخِ َ
بانْ ِض ٍ
عال
يف محَ َ ٍّل ِم َن الَْك َ
رامِة ٍ
()7
ون انِْقضاِء
باق ِب ُد ِ
قام ٍ
َو َم ٍ
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مصطلحات أدبية

اآللية (الالإرادية)
()Automatisme
أصلتها السريالية تقوم
تقنية كتابية ّ
على كتابة الفكرة دومنا توقف (يف
غياب تام ألي شكل من أشكال
الرقابة العقلية وبعيدًا عن أي
اهتمام مجالي أو أخالقي).

()1

واآللية هي أيضا حركة
فنية ظهرت يف كيبيك يف أربعينيات
القرن املاضي قريبة من السريالية وإنها
متميزة عنها.
كان الرومانطيقيون األملان ــ كليست
حتديدًا (حول مسرح الدمى املتحركة)
( )1810قد باشروا اكتشاف القسم
املظلم الذي كبته العقل.
وهكذا ازداد االهتمام بالظواهر
املشابهة لآللية من مثل االرتعادات
وأمناط اهلذيان منذ ظهور الرومانطيقية
بذهنية مناهضة للعقلنة ،يف الثلث
األخري من القرن التاسع عشر اهتمت
العلوم الطبية بالروبصة (السرمنة:
السري والتكلم يف النوم) ،حباالت
التنويم املغناطيسي ،وباملكونات النفسية
اليت يصعب السيطرة عليها.
أمور أدخلها التحليل النفسي يف بداية
القرن العشرين حتت مفهوم الالوعي.
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لفظة اآللية استعملت بشكل الفت يف
العلوم اإلنسانية وخاصة مع جانيت

( )1889يف (اآللية
النفسية) .مع بريتون منذ
العام  1919يف (احلقول املغناطيسية)
الذي كتبه باالشرتاك مع (سوبول)،
وبشكل خاص بعد العام  1924مع ظهور
(بيان السريالية) الذي جعل من اآللية
التعريف الفعلي حلركته( :السريالية:
آلية نفسية خالصة نلجأ إليها للتعبري
سواء بالكالم أو بالكتابة أو بأي وسيلة
أخرى للتعبري عن واقع عملية التفكري).
يف امتدادات الرومانطيقيني األملان
وكصدى الكتشافات التحليل النفسي
احلديثة يف جمال التنويم املغناطيسي،
اعتربت اآللية كوضعية خاصة يف العقل
ال كمجرد تقنية أدبية.
أرست اآللية مقاييسها وتقدمياتها أكثر
ما أرست الفنون البالستيكية مع ظهور
الرسم السريالي (من دوشان إىل دالي
مرورًا بشرييكو) ثم التجريد الوجداني
(من دي كونينغ إىل بولوك مرورًا

بـ(روتكو)) ،متوهمة كقوة مدمرة
من قبل السرياليني األوائل أخذت
أهمية اآللية بالتناقص بقدر ما رمست
السريالية حدودها املفهومية والنوعية.
يف كيبيك يف أربعينيات القرن املاضي
قادت صدمة السريالية جمموعة
من الرسامني إىل التخلي عن السبل
التصويرية للحركة الباريسية لصاحل
التجريد.
جاراهم يف ذلك شعراء مثل س.غوفرو
(املندة املختلطة)؛ وب.م.البوانت (العذراء
أصال اآللية يف شعرية
احملروقة) اللذين ّ
فجر فيها اإلهلام الدينامي الشيفرات.
ّ
ظهرت اآللية عرب التاريخ أعلى من
السريالية نفسها ،ظهرت كتحد لكل
أشكال التشفري ومنوذجًا أعلى للتعبري
(اخلالص) ،وهي بهذه الشاكلة ارتبطت

دعا رامبو إىل فوضى احلواس اليت
كانت قريبة من ذلك ،ولكن اآللية أكثر
من جمرد إهلام يفيد منه الشاعر باتت
عنصرًا من تراث مشرتك.
(إن ما مييز السريالية هي دعوتها
للمساواة التامة بني مجيع البشر إزاء
الرسالة السامية).
كتب بريتون يف (الرسالة اآللية)؛ إنه
يستعيد هنا دعوة لوتريامون إىل شعر
(يصنعه اجلميع ال فرد واحد).
وهكذا فإن اآللية اليت صنفها
السرياليون مبدأ مجاليًا وأخالقيًا
تهدف إىل الطعن بالرتتيبات األدبية،
وبشكل أوسع بكل أشكال االستالب
االجتماعي.
أطروحة طليعية ،و ّفرت يف حدها
األقصى إمكانية ظهور أدب يتقامسه
اجلميع ،متت تارخييا مالحظة حدود
هذه املقولة.
بقي أن نشري إىل أن اآللية يف األدب
عرفت خالل القرن العشرين طرقًا
جديدة للتمظهر :من الغرابة أن األدب
الكامن يف ( )oulipoميكن النظر
إليه باعتباره حتو ًال جلمالية قطعت مع
أسطورة اإلهلام :يولد االبداع من سحر
الصدفة الذي ينبجس هو نفسه من
الضغوطات اليت يفرضها الكاتب على
نفسه وينفذها بطريقة آلية.
األبيديكتيكي (البرهاني)
()Epidictique
(األبيديكتيكي) أو الربهاني هو
السجل الذي حيوي مجيع خطابات
املدح والذم ،باملعنى الواسع حتيلنا لفظة
(أبيديكتيك) أحيانًا إىل اخلطابة وإىل
شعر األبهة.
إّنه أوال واحد من شرائح اخلطابة

يف األصل تعين اخلطابات الشفاهية
الكبرية اليت تلقى يف احتفال عام (أو
احتفالية ومنها املدح) يهدف إىل
اإلشادة (باملدينة) وأبطاهلا وآهلتها ،ثم
انتقل إىل خمتلف أنواع املوضوعات.
يف العصور القدمية يعترب املديح أرقى
من الذم ،وهلذا يرجع (األبيديكتيكي)
أحيانًا إىل (األونكومياستيك) (املدحي)
(تعين املدح (.)encomion
نفعيته أقل مباشرة من القضائي
والتداولي وأقل جدا ًال ــ يعاجل موضوعات
يبنى املوقف فيها على تواطؤ ما ــ يهتم
الربهاني بفن القول أكثر من اهتمامه
باحلقيقة ،من هنا رهانه اجلمالي
الرفيع.
وهكذا فإن شرائح كاملة من أدب
اخليال ذات املواضيع التارخيية تقريبًا
أمكن اعتبارها منبثقة من الربهاني.
يرجع التعظيم إىل الغنائية املفرطة يف
القدم ،نقدًا وحماكاة ساخرة (رابليه يف
(مديح ميسري غاسرت) ،كردان يف (مديح
النقطة) ،إيراسم يف (مديح اجلنون)).
جتسدت يف املعارضات واملدح اخلارج
على املألوف ،شكلت القصيدة الغنائية
البندارية على يد مالريب يف القرن
السابع عشر الشكل الشعري األعظم.
أما فيما يتعلق بالنثر الذي نادرًا ما
استخدم يف عصر النهضة ،فقد عرف
دفعًا جديدًا يف العصر الكالسيكي مع
مديح األمراء ،يف موازاة ذلك اختذ
املديح الرثائي منحى جديدًا مع ظهور
خطب التأبني اليت بلغت الذروة على يد
بوسييه إذ أضاف بعدًا تثقيفيًا دينيًا إىل
الثناء التقليدي على الفقيد.
التقريظ األكادميي تناول عظماء
الرجال ،مصادر املعرفة :حّول فونتينيل
مسرية النوع بإدخاله عليه بعدًا يتناول
السرية ،بعد ذلك تالشى املديح الشعري
(رغم متجيد أراغون لستالني يف الثرين
العشرين) ولكنه استمر يف األشكال

استمر املديح يف النثر ،من القصيدة
الغنائية (إىل فورييه) لربيتون ،إىل
طقس خطاب القبول يف (األكادمييا)،
إىل االحتفاالت بذكرى األموات،
إىل الكتابات الصحفية والسياسية
واإلعالنية.
كما ازدهر القدح ،رسائل اهلجاء،
وسائر األشكال االحرتافية ،وإن كانت
ال تظهر بشكل مستقل.

مصطلحات أدبية

مع فكرة اإلهلام :قوامه التعبري عن قسم
مقنع أو مكبوت ،يوتوبيًا ،يفرتض هذا
املفهوم وجود بدائية تعبريية ال ميكن
للغة ،مهما كانت درجة حريتها وجتاوزها
لألصول ،سوى خيانتها أو يف أحسن
األحوال التعبري عنها بشكل ضعيف.

الثالث إضافة إىل القضائي واالستشاري
التداولي.

املنبثقة عن املقطوعات الوصفية.

منذ البداية ،من الوظائف الثالث اليت
أدتها اخلطابة كانت الوظيفة الربهانية
أكثرها شهرة ذلك النها تتصدى ملا هو
مستحسن أو مستقبح أخالقيًا.
وسيلتها األساسية هي التضخيم،
وهي وإن كانت تنطلق أساسًا من واقع
ما ،إال أنها تقع يف حمظور اإلفراط
باملدح أو القدح.
وهذا ما يفسر لنا كيف أنها اعتربت
ومنذ العصور القدمية على أنها طنانة
جوفاء وأقرب إىل الكذب.
أخذ عليها أفالطون أنها تهدف
حتديدًا إىل نيل اإلعجاب أكثر مما
توخى التثقيف ،أي أنها تقدم اجلمالية
على احلقيقة.
يطرح النمط الربهاني مسألة
اجلمالية كوسيلة إقناع ،وإذا كنا ال نضع
اليوم كل األدب حتت رعايته ،يبقى أن
العديد من األنواع ،من البورتريه إىل
خطب التأبني ،إىل النقد التقريظي
للرواية واملسرح ذي األطروحة ،إىل
الغنائية الغرامية أو السريية جبميع
أشكاهلا ترجع إليه حبكم األمر الواقع
وحتليلها يستدعي الرجوع إىل هذا
()2
النمط األساسي.

ــــــــــــــــــــــــ
( )1أ.بريتون (البيان السريالية) ( 1924ـ
ص.)37
( )2معجم املصطلحات األدبية ،ترمجة:
الدكتور حممد محود.

إعداد :السيد نبيل الحسني
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مثار االقالم

السياسية والكاتبة اإلنكليــــزية

جيـــرتــــرود بيـــــل

قالت جريترود بيل وقد شاهدت
مراسم العزاء يف عاشوراء( :يف منتصف
متوز بدأ شهر حمرم و هو شهر البكاء
على اإلمام احلسني عليه السالم.

لقد شاهد أطفاله يتساقطون حتت
حراب األعداء وعندما قتل دهس جسده
على الرتاب ,و رأسه محل كجائزة
االنتصار إىل اخلليفة.

حرارة ال مثيل هلا كانت ترزح حتتها
أرض كربالء عندما حفيد النيب و
الستني أو السبعني من أتباعه حفروا
خنادق خميمهم ليس بعيدا عن جمرى
الفرات.

هذه القصة األليمة أخذت مكانا يف
خميلة نصف العامل احملمدي.

جيوش يزيد أحاطت بهم وقطعوا عليهم
طريق النهر وأي طريق لالنسحاب.
مل يكن هناك أي أمل للنجاة.
من كل النواحي مل يكن هناك أي
شيء سوى االنتقام بال شفقة من قبل
اخلليفة.

حاملني معهم مآسيهم و آالمهم واليت
مل ختفت وال قللت املشاعر اليت حتدثها
()1
إعادة سردها.)....
من هي جيرتريود بيل؟
جريتريود بيل كاتبة اجنليزية ومنقبة
آثار ومسؤولة سياسية رفيعة املستوى.
و قد اشتهرت ملساهمتها يف تأسيس
املتحف العراقي بعد احلرب العاملية
األوىل.

ضوء نريان املراقبة كانت تنعكس على
خيام األعداء و حني طلع النهار مل يكن
وراءهم سوى سهول جرداء ,سهول من
اآلالم والكآبة.

جريتيود مارجريت لوثيان بيل ,ولدت
يف  14متوز 1868م يف مدينة دورام ,يف
انكلرتا.

ولي اهلل مل حيصل على أي رمحة من
الناس.

كان جدها السري ايزاك لوثيان بيل
عضوا يف الربملان والذي كان شريكا
للسياسي واألديب الشهري بنجامني
ديسرايلي.

هو ,املقدس (اإلمام احلسني عليه
السالم) مت جتويعه وحرمانه من املاء.
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وتأ ّثرها باإلمام الحسني

سيرتها الذاتية

حصلت على احتكاكها األول بالسياسة

عليه السالم

والشؤون الدولية من خالل جدها
ورفاقه.
لقد تربت يف عائلة غنية وانتسبت
اىل جامعة اوكسفورد لتنال شهادة يف
التاريخ.
بعد خترجها من اجلامعة مباشرة
ذهبت إىل طهران عاصمة إيران حيث
كان عمها السري فرانك الستشيلز خيدم
فيها كوزير بريطاني.
و هذه الرحلة أثارت اهتمامها يف
الشرق األوسط ,املنطقة اليت أعطتها
كل طاقتها إىل نهاية حياتها.
يف عام 1899م زارت جريتيود بيل
فلسطني وسوريا بعد رحلة ناجحة يف
آسيا وأوربا والشرق األوسط.
وقد كانت كتاباتها حول جتاربها أثناء
الرتحال يف حول العامل أثارت انتباه
القراء الربيطانيني حول األجزاء البعيدة
من إمرباطوريتهم.
اعمال جيرتريود
خالل العقدين اللذين سبقا احلرب
العاملية األوىل تضمنت السفرنامه
(1894م) ,قصائد من ديوان حافظ
(1894م) ,اموراث اىل اموراث (1911م)،

مثار االقالم

وكذلك حافظت على رسائل كثرية واليت
مجعت ونشرت سنة 1927م.
وقد ساهمت لتصنع شكل العالقات
السياسية يف الشرق األوسط بعد انتهاء
احلرب العاملية األوىل وأصبحت أول
امرأة بريطانية والوحيدة اليت تطوعت
بشكل كامل للعملية.
خالل فرتة احلرب عملت يف فرنسا
قبل انضمامها إىل املكتب العربي يف
القاهرة ,مصر ،و يف فرنسا تعاونت مع
لورانس تياي (لورانس العرب) حملاولة
إجياد حتالفات بني القبائل العربية.
كتاباتها حول جتربتها يف الشرق
األوسط وخاصة يف العراق ال تزال يتم
تدريسها ويرجع إليها اخلرباء يف القرن
الواحد والعشرين.
احتالل القوات البريطانية
بغداد سنة 1917م
بالتزامن مع هذا االحتالل اخنرطت
جريتيود بإعادة رسم السياسة يف بالد
مابني النهرين.
حيث ساعدت قوات االنتداب لتنصيب
احلاكم فيصل األول على العرش امللكي
العراقي.
بإتقانها العربية والفارسية ساعدت
الدبلوماسيني الربيطانيني واحلكام
احملليني ليصنعوا البنية التحتية حلكومة

مستقرة.

أخيها.

وقد كانت املرأة الوحيدة يف اجتماع
القاهرة سنة 1921م بدعوة من وينستون
تشرشل لرسم حدود الدولة العراقية.

وليس هلا أي ولد حيث أنها مل تتزوج
أو تنجب يف حياتها.

على الرغم من اجنازاتها السياسية إال
أنها عارضت حق التصويت للنساء يف
بريطانيا.
و قد ادعت إن الغالبية العظمى للنساء
املعاصرات يف وقتها يفتقرن إىل تعلم
ومعرفة حول أساسيات العامل ليشاركن
يف النقاش السياسي.
وبقيت يف بغداد بعد صعود امللك
فيصل إىل سدة احلكم يف عام 1921م
وقد عملت على متويل وبناء متحف
اآلثار.
وقد كانت السباقة يف إجياد فكرة
إبقاء اآلثار يف بلدها األم بدال عن نقلها
إىل مراكز الدراسات األوربية.
ونتيجة جلهود جريتيود ظهر املتحف
الوطين العراقي والذي حيتوي على
أعظم تشكيلة آلثار بالد الرافدين.
وفاتها
توفيت جريتيود يف  12متوز عام
1926م يف مدينة بغداد.
وقيل بأن موتها كان نتيجة انتحار
بأخذ جرعة كبرية من احلبوب املنومة
نتيجة مشاكل صحية وقضية موت

وقد دفنت يف املقربة الربيطانية يف
بغداد وقد حضر جنازتها شركاؤها
وسياسيون بريطانيون وامللك العراقي.
ومت تسمية اجلناح األمين من املتحف
بإمسها بأمر ملكي.
أهم مؤلفاتها
صور فارسية ،طبع سنة ()1894
الصحراء و الزراعة ،طبع
()1907

سنة

من اموراث اىل اموراث ،طبع سنة
()1911
رسائل جريتيود بيل ،طبع سنة
()1927
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1من كتاب صور فارسية جليرتود بيل:
ص 23ــ  ،24نشر وطبع شركة وميبلدون
للطباعة ،لندن لسنة 2005م.
أرشيف مكتبة جامعة نيوكاسل االلكرتوني.
املوسوعة الربيطانية :Gertude Bill ,من
إعداد املوسوعة Wiki: Gertude_Bill

إعداد :سيد صفوان جامل الدين
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مباحث فقهية

مباحث كتاب الطهارة بني الفقه اإلمامي واملذاهب األربعة
وفق منهج الخالف االستداليل -الحلقة الثالثة-
مسح الرأس
* مسألة ( :)30مسح مجيع الرأس غري مستحب.
وقال مجيع الفقهاء :إن مسح مجيعه ــ أي الرأس ــ
()1
مستحب
ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن بقية املذاهب؛ قال
الشيخ الطوسي:
إن استحبابه حيتاج إىل دليل شرعي ،وليس يف الشرع ما
يدل عليه وأيضا أمجعت الفرقة على أن ذلك بدعة ،فوجب
نفيه.
* مسألة ( :)31استقبال شعر الرأس واليدين يف املسح
والغسل ال جيوز.
وقال مجيع الفقهاء :إن ذلك جائز.

()2

ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن بقية املذاهب؛ قال
الشيخ الطوسي:
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إمجاع الفرقة ،وأيضا ما ذكرناه ال خالف إن فرض الوضوء
يسقط به ،وما قالوه ليس على سقوط الفرض به دليل.

وأيضا روي عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم :أنه حني
علم األعرابي الوضوء قال له:
«هذا وضوء ال يقبل اهلل الصالة إال به».

()3

فال خيلو أن يكون استقبل الشعر ،أو مل يستقبله ،فإن كان
استقبل فيجب فيمن ال يستقبل أن ال جيزيه ،وقد أمجعنا على
خالفه .وإن كان ما استقبل الشعر ،فقد ثبت أن من خالفه ال
جيزيه ،وال يقبل اهلل تعاىل صالته.
* مسألة ( :)32موضع مسح الرأس ،مقدمه.
وقال مجيع الفقهاء :إنه خمري ،أي مكان شاء مسح مقدار
()4
الواجب.
ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن بقية املذاهب؛ قال
الشيخ الطوسي:
طريقة االحتياط ،فإن من مسح املوضع الذي قلناه فصالته
ماضية بال خالف ،وإن مسح موضعا آخر ففيه خالف ،وعليه
إمجاع الفرقة ،وخرب األعرابي أيضا يدل عليه على الرتتيب
الذي قلناه.
وقد رويت روايات من جهة اخلاصة موافقة للعامة ،بينا
()5
الوجه فيها يف الكتابني املذكورين.

* مسألة ( :)33من كان على رأسه مجة( )6فأدخل يده
()7
حتتها ،ومسح على رأسه أجزءه؛ وقال الشافعي :ال جيزيه.
ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن بقية املذاهب؛ قال
الشيخ الطوسي:
واألخبار املروية يف صفة وضوء رسول اهلل صلى اهلل عليه
()8
وآله وسلم أنه مسح رأسه ،تدل على ذلك.
* مسألة ( :)34إذا غسل رأسه ال جيزيه عن املسح.
وعن الشافعي روايتان :إحداهما مثل ما قلناه.

()9

واألخرى :إنه جيزيه ،وهو مذهب باقي الفقهاء.

()10

ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن بقية املذاهب؛ قال
الشيخ الطوسي:

وس ُك ْم))،
إمجاع الفرقة ،وأيضا قوله تعاىلَ(( :وا ْم َس ُحوا ِب ُرُء ِ
ومن غسل فلم ميسح ،ألن املسح غري الغسل.
وخرب األعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه ألن النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم مسح بال خالف.
* مسألة ( :)35املسح على العمامة ال جيوز.
وبه قال أبو حنيفة ،والشافعي ،ومالك.

()11

وقال الثوري ،واألوزاعي ،وأمحد ،وإسحاق :ذلك جائز.

()12

ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن بقية املذاهب؛ قال
الشيخ الطوسي:

ِكمْ)) ،فأوجب املسح على
قوله تعاىل(( :وَامْسَحُوا بِرُءُوس ُ
الرأس ،ومن مسح على العمامة مل ميسح رأسه.
وأيضا إمجاع الفرقة يدل على ذلك.
وروى يونس ،عن محاد ،عن احلسني ،قال :قلت ألبي عبد
اهلل عليه السالم ،عن رجل توضأ وهو معتم ،وثقل عليه نزع
()13
العمامة ملكان الربد؟ فقال« :ليدخل إصبعه».
غسل األعضاء
* مسألة ( :)36إيصال املاء إىل داخل العني يف غسل الوجه
ليس مبستحب.
قال أصحاب الشافعي :إنه مستحب وحكي عن ابن عمر
()14
مثل ذلك.
ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن بقية املذاهب؛ قال
الشيخ الطوسي:
إن األصل براءة الذمة ،والوجوب والندب حيتاجان إىل
دليل.

َكمْ)) ،ومل يقل
وأيضا قوله تعاىل(( :فَا ْغسِ ُلوا وُجُوه ُ
وأعينكم.

* مسألة ( :)37ال جيوز مسح األذنني ،وال غسلهما يف
الوضوء.
قال الشافعي :يستحب أن ميسحا مباء جديد؛( )15وقال أبو
حنيفة :إنهما من الرأس ،ميسحان معه؛( )16وذهب الزهري:
إىل أنهما من الوجه يغسالن معه؛( )17وذهب مالك وأمحد
إىل أنهما من الرأس لكنهما ميسحان مباء جديد؛( )18وذهب
الشعيب ،واحلسن البصري ،وإسحاق :إىل أن ما أقبل منهما
()19
يغسل ،وما أدبر ميسح مع الرأس.
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ِكمْ)) ،وهذا مسح رأسه.
قوله تعاىل(( :وَامْسَحُوا بِرُءُوس ُ

وخرب األعرابي يدل على ذلك أيضا ،ألنه مل يرو أنه غسل
داخل العني ،ولو كان غسلهما ملا جاز تركهما ،وأيضا إمجاع
الفرقة يدل على ذلك.

ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن بقية املذاهب؛ قال
الشيخ الطوسي:

َكمْ
إمجاع الفرقة ،وأيضا قوله تعاىل(( :فَا ْغسِ ُلوا وُجُوه ُ
َكمْ إِلَى
ِكمْ وَ َأرْجُل ُ
ِق وَامْسَحُوا بِرُءُوس ُ
وَ َأيْدِي ُ
َكمْ إِلَى الْمَرَاف ِ
ْن)) ،فأوجب غسل الوجه ،ومسح الرأس ،ومل يذكر
الْ َ
كعْبَي ِ
األذنني ،وأيضا خرب األعرابي يدل عليه.

وروى ابن بكري ،عن زرارة قال :سألت أبا جعفر عليه السالم،
أن أناسا يقولون :إن بطن األذنني من الوجه ،وظهرهما من
()20
الرأس؟ فقال« :ليس عليهما غسل وال مسح».
* مسألة ( :)38الفرض يف غسل األعضاء مرة واحدة،
واثنتان سنة ،والثالثة بدعة.
ويف أصحابنا من قال :إن الثانية بدعة،
عليه.

()21

وليس مبعول

ومنهم من قال :الثالثة تكلف )22(،ومل يصرح بأنها بدعة،
والصحيح األول.

()23

وقال الشافعي :الفرض واحد ،واثنتان أفضل ،والسنة
ثالثة؛( )24وبه قال أبو حنيفة ،وأمحد؛( )25وقال مالك  :مرة
أفضل من املرتني ،وحكي عن بعضهم إن الثالث مرات واجب.
ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن بقية املذاهب؛ قال
الشيخ الطوسي:
َكمْ)) ،ومن غسل
َكمْ وَ َأيْدِي ُ
قوله تعاىل(( :فَا ْغسِ ُلوا وُجُوه ُ

دفعة واحدة وجهه ويديه ،فقد أدى الفرض ،فمن ادعى أكثر
منه فرضا أو سنة فعليه الدليل.
وأيضا روى ابن حمبوب ،عن ابن رباط عن يونس بن عمار
قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن الوضوء للصالة؟
()26
فقال« :مرة مرة».
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الطهارة الصغرى
* مسألة ( :)39الفرض يف الطهارة الصغرى املسح على
الرجلني.

وقالوا كلهم :إن الكعبني :هما عظما الساقني )35(،إال ما
حكي عن حممد بن احلسن ،فإنه قال :هما الناتئان يف وسط
()36
القدم ،مع قوله بالغسل.

وقال احلسن بن أبي احلسن البصري ،وحممد بن جرير،
وأبو علي اجلبائي ،بالتخيري.

ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن بقية املذاهب؛ قال
الشيخ الطوسي:

وقال مجيع الفقهاء :الفرض هو الغسل.

()27
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وروي عن مجاعة من الصحابة والتابعني كابن عباس،
وعكرمة ،وأنس ،وأبي العالية ،والشعيب القول باملسح.
ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن بقية املذاهب؛ قال
الشيخ الطوسي:
َكمْ)) ،فأوجب
َكمْ وَ َأيْدِي ُ
قوله تعاىل(( :فَا ْغسِ ُلوا وُجُوه ُ
بظاهر اللفظ غسل الوجه ،ثم عطف اليدين عليه ،فأوجب
ذلك غسلهما ،ثم استأنف حكما آخر ،فقالَ(( :وا ْم َس ُحوا
وس ُك ْم)) ،فأوجب املسح على الرأس ،ثم عطف الرجلني
ِب ُرُء ِ
عليه ،فيجب أن يكون حكمهما حكمه يف وجوب املسح مبقتضى
()28
العطف ،كما أن الفرض يف غسل اليدين ،مبجرد العطف.
وأيضا روي عن أمري املؤمنني عليه السالم ،وابن عباس،
عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ،إنه توضأ ومسح على
()29
قدميه ونعليه.
وروي أيضا عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول اهلل صلى
()30
اهلل عليه وآله وسلم ،فمسح على رجليه.
ويف رواية أخرى قال« :إن يف كتاب اهلل املسح ،ويأبى الناس
()31
إال الغسل»
وروي عنه أنه قال« :غسلتان ومسحتان.

()32

وروي عن أمري املؤمنني عليه السالم أنه قال« :ما نزل
الفرقان إال باملسح» ،وعليه إمجاع الفرقة.
وروى حممد بن احلسني ،عن احلكم بن مسكني عن حممد
ابن مروان قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم:
«إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل اهلل منه
صالة».
قلت :وكيف ذلك؟ قال:

إمجاع الفرقة ،وأيضا فقد دللنا على أن املسح ببعض الرأس
والرجالن معطوفتان عليه ،فوجب أن يكون حكمهما حكمه،
حبكم العطف.
وروى زرارة وبكري ابنا أعني ،عن أبي جعفر عليه السالم أنه
قال يف املسح:
«متسح على النعلني ،وال تدخل يدك حتت الشراك وإذا
مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بني كعبيك
()37
إىل أطراف األصابع فقد أجزأك.
فأما الذي يدل على أن الكعبني ما قلناه ،هو أنه إذا ثبت
وجوب مسح الرجلني من غري ختيري ،فكل من قال بذلك قال:
إن الكعبني ما قلناه ،ومن خالف يف ذلك قال :بوجوب الغسل
أو التخيري ،وقد دللنا على أنه ال جيوز غري املسح ،فالتفرقة
بني املسألتني خروج عن اإلمجاع.
وروى زرارة وبكري ابنا أعني ،أنهما سأال أبا جعفر عليه
السالم ،عن وضوء رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم؟
فوصف هلما ،ثم قاال له :أصلحك اهلل ،فأين الكعبان؟ قال:
«هاهنا» ،يعين املفصل دون عظم الساق ،فقاال :هذا ما هو؟
()38
قال« :هذا عظم الساق».
المواالة
* مسألة ( :)41املواالة.
عندنا إن املواالة واجبة ،وهي أن يتابع بني أعضاء الطهارة،
وال يفرق بينها إال لعذر بانقطاع املاء ،ثم يعترب إذا وصل إليه
املاء  ،فإن جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء ،وإن بقي يف يده
نداوة بنى على ما قطع عليه.
وللشافعي قوالن :أحدهما ،أنه إذا فرق إىل أن جيف
أعاد )39(،وبه قال عمر ،وربيعة ،والليث.
والثاني :ال تبطل طهارته؛

()40

«ألنه يغسل ما أمر اهلل مبسحه.

()33

مسح القدمين
* مسألة ( :)40مسح الرجلني من رؤوس األصابع إىل
الكعبني.
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باملسح.

()34

والكعبان :هما الناتئان يف وسط القدم.
وقال من جوز املسح من خمالفينا :إنه جيب استيعاب الرجل

()41

وبه قال الثوري ،وأبو حنيفة.

وقال مالك وابن أبي ليلى ،والليث :إن فرق لعذر مل تبطل
طهارته ،وإن فرق لغري عذر بطلت ،ومل يعتربوا جفاف ما
()42
وضاه.
ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن بقية املذاهب؛ قال
الشيخ الطوسي:
إنه ال خالف أنه إن واىل صحت طهارته ،وإذا مل يوال فيه،
ففيه خالف.

وأيضا فقد ثبت أنه مأمور بإتباع الوضوء يف كل عضو إذا
واحد منها ،واألمر يقتضي الفور ،وترك املواالة ينافيه،
فعل
ً
وعليه إمجاع الفرقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مغين احملتاج :ج ،1ص.59
( )2أحكام القرآن البن العربي :ج ،2ص.572
( )3من ال حيضره الفقيه :ج ،1ص ،25ح.76
( )4أحكام القرآن للجصاص :ج ،2ص.341
( )5الكايف للكليين :ج ،3ص ،72ح.11
( )6اجلمة :هو االجتماع والكثرة.
( )7األم :ج ،1ص.26
( )8الكايف :ج ،1ص ،25ح.4
( )9فتح العزيز :ج ،1ص.355
( )10املغين احملتاج :ج ،1ص.53
( )11مقدمات ابن رشد :ج ،1ص.52
( )12أحكام القرآن للجصاص :ج ،ص.351
( )13تهذيب األحكام :ج ،1ص ،90ح.239
( )14املبسوط للسرخسي :ج ،1ص.6
( )15بداية اجملتهد :ج ،1ص.13
( )16شرح معاني اآلثار :ج ،1ص.34
( )17حتفة األحوذي :ج ،1ص.47
( )18املدونة الكربى :ج ،1ص.16
( )19سنن الرتمذي :ج ،1ص.55
( )20االستبصار :ج ،1ص.63
( )21مل نعثر على هذا القول يف مظان املصادر املتوفرة لدينا ،أما ما
قاله الصدوق يف اهلداية ،17 :ما لفظه :إن من توضأ مرتني مل يؤجر ،ومن
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وروى معاوية بن عمار( )43قال :قلت ألبي عبد اهلل عليه
السالم ،رمبا توضأت فنفد املاء ،فدعوت اجلارية فأبطأت
()44
علي باملاء ،وجيف وضوئي؟ قال« :أعد».

توضأ ثالثًا فقد أبدع؛ ويستفاد من كالم الشيخ الصدوق قدس سره :إن
الثانية مل يؤجر عليها هو غسل األعضاء يف الوضوء الواحد مرتني ،وعدم
األجر على الفعل ال يدل على عدم اجلواز ،وكونه بدعة.
( )22يف نسخة كما نقل عنها الشيخ البحراني يف احلدائق الناضرة:
ج ،2ص( 319ومنهم من قال :إن الثانية تكلف ومل يقل بأنها بدعة،
والصحيح األول).
( )23وهو قول الشيخ املفيد.
( )24فتح الباري :ج ،1ص.260
( )25سنن الرتمذي :ج ،1ص.64
( )26الكايف للكليين :ج ،3ص ،26ح.6
( )27تفسري الطربي :ج ،6ص.83
( )28تهذيب األحكام :ج ،1ص.60
( )29تهذيب األحكام :ج ،1ص ،63ح.172
( )30تهذيب األحكام :ج ،1ص ،63ح.173
( )31تهذيب األحكام :ج ،1ص ،63ح.174
( )32عمدة القاري :ج ،2ص.238
( )33التهذيب :ج ،1ص ،65ح.184
( )34أحكام القرآن للجصاص :ج ،2ص.345
( )35البدائع والصنائع :ج ،1ص.7
( )36املبسوط :ج ،1ص.56
( )37تفسري العياشي :ج ،1ص.298
( )38الكايف للكليين :ج ،3ص ،25ح.5
( )39بدائع الصنائع :ج ،1ص.22
( )40التفسري الكبري :ج ،11ص.155
( )41مراقي الفالح :ص.12
( )42أحكام القرآن للجصاص :ج ،2ص.356
( )43تهذيب األحكام :ج ،1ص ،88ح.98
( )44اخلالف للشيخ الطوسي.

إعداد :السيد نبيل الحسني
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الموسوعات

فـي التــــــاريخ
معارف عامة

52

)(Encyclopedia
املوسوعات هي عمل مرجعي
حيتوي على معلومات حول كل
أقسام املعرفة ,أو اليت تهتم
بقسم علمي معني بصورة
شاملة.
وجدت املوسوعات منذ أكثر من
( )2000سنة وقد ظهرت يف البداية
على شكل ملخصات دراسية سهلة
القراءة.
وكلمة ( )Encyclopediaمستمدة
من الكلمة اإلغريقية (Enkyklios
 )paudeiaومعناها (التعليم العام)
وكان املقصود منها نظام متكامل للتعليم
أو اإلحاطة به.
كلمة
استعمل
من
وأول
( )Encyclopediaiهو الكاتب
واملرتجم االملاني باول سكاليتش يف
كتابه املعنون:
(Knowledge of the world of
)Disciplines ro;Encyclopedia
(موسوعة أو معلومات عامل من املعارف)
وقد طبع يف باسيل عام 1559م.
والكثري من املوسوعات اليت سبقت
ذلك التاريخ كانت إما أعطيت عناوين
خيالية مثل ()Hortus deliciarum
(حدائق امللذات) أو يطلق عليها ببساطة
(قواميس).
وقد كانت كلمة قاموس تستعمل كثريا
للتعبري عن املوسوعات وان ريادة باول
سكاليتش مل تكن مقبولة للعوام حتى
قام دينيس ديدروت بتأليف عملة األنيق
(موسوعة التاريخ الفرنسي).
وال يزال يطلق على املوسوعات احلديثة
اسم (قواميس) ,ولكن من ناحية أخرى
ليس هناك أي قاموس جيد ممكن أن

يطلق
عليه اسم موسوعة.
إن معنى كلمة موسوعة قد تغري بشكل
ملحوظ خالل تارخيها الطويل.
واليوم معظم الناس يعتقدون أن
املوسوعة عبارة عن خالصات متعددة
األجزاء ملعلومات جاهزة ,وقد مت إضافة
خرائط وفهرسة مفصلة إليها ,وكذلك
العديد من املالحق مثل املصادر ,رسوم
توضيحية ,قوائم من االختصارات
وتعبريات لغوية أجنبية ,معاجم,
وغريها.
وكذلك يتوقعون أن يروا فيها سريًا
ذاتية لرجال ونساء مهمني من العصر
احلاضر واملاضي ,وكذلك يكون اعتياديا
لديهم أن يكون ترتيب املواضيع واملواد
حسب ترتيب األحرف األجبدية وبلغتهم
من خالل الكثري من الناس ويتم إعدادها
من قبل عامل موظف وذو مهارات عالية.
ولكن مل تبق أي واحدة من هذه
املواصفات املذكورة مسبقا على ما هي
عليه خالل املراحل املختلفة من التاريخ.
فاملوسوعات أصبحت بأحجام خمتلفة,
فقد تكون جمرد كتاب واحد من ()200
صفحة مكتوبة من قبل مؤلف واحد ,وقد
تصل إىل ( )100جزء أو أكثر.
وكمية العلوم املعطاة ختتلف حسب
التاريخ الزمين أو البلد ,وقد حذفت
الرسومات واخلرائط والسري الذاتية يف
العديد من املوسوعات ,ولفرتة طويلة مل

تكن
إضافة السري
الذاتية ألشخاص أحياء ممكنة.
والفهارس هي إضافات جاءت متأخرة
حيث معظم الفهارس القدمية أصبحت
غري ذات نفع.
والرتتيب األجبدي كان ممنوعا جدا
وكذلك استعمال أي لغة غري الالتينية
خالل األلفية األوىل للطباعة يف الغرب,
واملعدون ذوو املهارات العالية لديهم
تاريخ ال يتعدى ( )200سنة.
الموسوعات في العالم
العربي
إن من أوائل املوسوعات اليت كتبت
بالعربية ميكن أن تنقسم إىل قسمني:
قسم مت تصميمه ليالئم الناس الذين
يرغبون أن تكون لديهم معرفة جيدة
واستفادة كاملة من تراثهم ,وقسم
صنع للمسؤولني الرمسيني الذين كانوا
يتزايدون بسرعة.
إن النوع الثاني من املوسوعات نشأ
حينما امتدت سلطة العرب إىل أجزاء
كثرية من منطقة املتوسط.
و أول موسوعة حقيقية كانت من
تأليف ابن قتيبة وهو معلم وعامل
باللغات ,والذي تناول مواضيعه من
خالل اقتباس األقوال و األمثال الشعبية,
أمثلة تارخيية ,وأشعار العرب القدمية.
وترتيب حمتويات كتابه (عيون األخبار)

ــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب املوسوعة الربيطانية
(.)Encyclopaedia

معارف عامة

أصبحت منطا مت العمل به
يف العديد من املوسوعات
اليت أتت فيما بعد.
وقد مت ترتيب مواضيع
موسوعته ذات األجزاء
العشرة كما يلي :كتاب
السلطان ,كتاب احلرب,
كتاب السؤدد ,كتاب الطبائع
واألخالق املذمومة ,كتاب
العلم ,كتاب الزهد ,كتاب
اإلخوان ,كتاب احلوائج ,كتاب
الطعام ,كتاب النساء.
ويف قرطبة قام ابن عبد
ربه بتطوير عمل ابن قتيبة
يف موسوعته املسماة (العقد
الفريد) وذلك بإضافة مالحظات
أكثر معاصرة.
وقام العامل ورجل الدولة اخلوارزمي
بتأليف (مفاتيح العلوم) والذي كتب يف
الفرتة ما بني عام 975حتى 997م والذي
كان مطلعا بشكل جيد على مواضيعه
اليت احتوت على كتابات إغريقية
مهمة.
وقد قسم عمله إىل قسمني :العلوم
احمللية (الفقه وأصوله ,العقائد,
علم الكالم,ال ِف َرق ,النحو ,الشعر,
العروض,التاريخ ,األخبار)؛ وعلوم
أجنبية (الفلسفة ,املنطق ,الطب ,علم
النجوم ,اهلندسة ,املوسيقى ,الكيمياء,
احليل ,امليكانيك...اخل).
وخالل عهد املماليك قام املؤرخ
واملوظف املدني النويري بتأليف أحد
أكثر املوسوعات شهرًة يف عهد املماليك
املسمى بـ(نهايات األرب يف فنون األدب)
وهو أكثر من ( )9000صفحة وضمت
املواضيع التالية:
( )1اجلغرافية ,الفلك ,علم األرصاد,
السرية الذاتية ,جيولوجيا.
( )2اإلنسان (التشريح ,الرتاث,
السلوك ,السياسة).
( )3علم احليوان.
( )4علم النبات.
( )5التاريخ؛ وقد طبعت اجملموعة
كاملة عام 1923م.

وأيضا قاموس آخر املسمى بـ(مسالك
األبصار يف ممالك األمصار) للعمري
حيث كان ناجحا بشكل ريادي يف
مواضيع التاريخ واجلغرافية والشعر.
وأيضا هناك قاموس (صبح األعشى)
ألبي العباس القلقشندي والذي عمل
قاموسا أكثر أهمية وأفضل ترتيبا من
األعمال املوسوعية السابقة.
وقد غطى اجلغرافية ,التاريخ
السياسي ,تاريخ الطبيعة ,علم احليوان,
علم املعادن ,كوزموغرايف (العلم الذي
يرسم املالمح العامة للكون ,واصفا ك ً
ال
من السماء واألرض) ,وقياس الوقت.
أما األبشيهي فجمع موسوعة فريدة
من نوعها وهي (املستطرف يف كل فن
مستظرف) ,والذي غطى دين اإلسالم,
الواجبات ,القانون ,صفات روحية,
األعمال ,التاريخ الطبيعي ,املوسيقى,
الطعام ,والطب .وبالنسبة للكنوز العربية
فقد اظهر االبشيهي وملخصا أفضل ما
يف ثقافتهم.
وأيضا إخوان الصفا وهي حزب
سياسي أو ديين تأسس يف البصرة
يف القرن العاشر امليالدي ,قاموا بنشر
(رسائل إخوان الصفا وخالن الوفا) وهو
عمل مميز يتألف من  52كتيبًا كتبت من
مخسة مؤلفني ,تضم مجيع املعارف اليت
كانت يف عصرهم ،وقد تضمن األعمال
التالية:
( )1الرياضيات ,اجلغرافية ,املوسيقى,
املنطق ,واألخالق.
( )2علوم طبيعية وفلسفة.
( )3امليتافيزيقية.
( )4الدين ,الفلك ,والسحر.
وقد طبعت نسخة مكتملة يف عام
1887حتى عام 1889م.
فوائد الموسوعات
من بني كل أعمال املراجع العلمية مثل
القواميس ,األطالس ,املعاجم ,وغريها
فإن املوسوعات هي الوحيدة املكتفية
بذاتها مبا حتتويه.
فإن ًّ
كال من األشكال األخرى تضم
بعض املعلومات تتعلق بكل مادة تهتم
بها ،ولكن فقط املوسوعات تعطي تغطية

كاملة حول كل أنواع العلوم ,واملوسوعات
وحدها اليت توفر ملخصات شاملة
لكل ما هو معلوم حول كل موضوع يف
االعتبار.
إنها كذلك توظف الكثري من املميزات
واليت تساعد يف املوضوع ,تتضمن
الصور ,اخلرائط ,خمططات ورسوم
بيانية ,وجداول إحصائية ،كما أنها
كثريا ما تدمج أنواع أخرى من األعمال
املرجعية.
والكثري من املوسوعات احلديثة
ابتداء من عمل ابراهام ريس (املوسوعة
اجلديدة) ،و(املوسوعة املنهجية)
صاعدا ,فقد تضمنت أطلس العامل ,و
فهارس جغرافية ,قواميس لغات ,واليت
أصبحت تضاف بشكل متقطع للقواميس
خالل تارخيها.
بدأت القواميس بإضافة مواد السرية
الذاتية متضمنة األحياء ابتداء من
(( )Universal Lexiconاملعجم
العاملي) من إصدارات ليبزيج ,و من
تأليف يوهان هنريتش زيدلر ,ورغم ذلك
فإن النسخة األوىل للموسوعة الربيطانية
مل حتتِو أي مواد سرية شخصية مطلقا،
ومشابهًة ملواد القواميس قامت بعض
املوسوعات بإضافته معادالت لقواميس
لغات أجنبية كذلك.
وإضافة لذلك فان قواميس املوسوعات
تعود للقرن العاشر أو احلادي عشر
وقد مثلت جسرا ما بني القواميس
واملوسوعات من حيث أن القواميس
مجعت السمات األساسية لالثنني معا,
وتزينها عند احلاجة بالصور والرسوم
البيانية،
وبنفس الوقت فأنها ختتصر الكثري
من املقاالت الطويلة يف بضعة اسطر,
واليت تعطي مقدمات خمتصرة لكن
دقيقة للموضوع.
لعام :2012

إعداد :سيد صفوان جامل الدين
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هذاهوالطريقلالرتقاءبالنفس
عرب من التاريخ
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عن آية اهلل احلاج مريزا علي الفلسفي
وهو من علماء مشهد املقدسة نق ً
ال عن
أستاذه املرجع السيد اخلوئي رمحه اهلل
أن املرحوم أستاذه آية اهلل العظمى الشيخ
حممد حسني الكمباني األصفهاني قال:
كنت وزميل قروي ندرس أيام الشباب
عند أحد العلماء ،فجاءنا يومًا واعتذر
إلينا إللقاء الدرس ألنه مل يسعه الوقت
إلي
ليطالع
ّ
وحيضر له ،وملا ذهب التفت ّ
زميلي وقال هل تريد أن أخربك ملاذا
قال :إنه كان مشغو ًال بزوجة تزّوج بها
متعة مؤقتة!
يقول الشيخ الكمباني االصفهاني :ال
أدري كيف بلغ كالم زميلي القروي إىل
أستاذنا فطلب منه وبإصرار شديد أن
خيربه كيف اطلع على األمر ومن أخربه
بذلك؟!
ً
فأجاب الطالب :كان والدي عاملا على
مستوى قريتنا ،يرجع إليه الناس يف
ويبت يف
مسائلهم الدينية وهو جييبهم ّ
الزواج والطالق والقضايا ،فمات وجاء
إلي ونصبوني مكانه وأنا
أهل قريتنا ّ
أجهل كل شيء عن األحكام الشرعية،
ومل ينفع رفضي وامتناعي ،فاضطررت
لفرتة قصرية إىل أن أمارس هذا الدور
علي كرهًا ،ولكين سرعان ما
املفروض ّ
أنقذت نفسي وأصغيت لتأنيب ضمريي
فدعوت أهل القرية يومًا إىل كلمة هامة
جدًا ،فأعلنت هلم يف املسجد أيها الناس
إن والدي كان يفتيكم وهو عارف بعض

الشيء باألحكام الشرعية أما أنا فقد
أجربمتوني أن أحل حمله وليست لي
معرفة باألحكام ،فالذي حصل هو أن
ما أفتيتكم به وعملته من عقد للزواج
وإجراء للطالق ال خيلو من إشكال
وخطأ. ....
وهنا هامجين احلاضرون وأشبعوني
ضربًا ،وال أدري كيف مت ّكنت من اهلرب،
فخرجت من القرية إىل الصحراء من
غري هدف ومأوى ،وبعد اسرتاحة قليلة
فكرت أن أذهب إىل النجف األشرف
لدراسة العلوم اإلسالمية ،وما ق ّررت
احلركة باجتاه النجف وخطوت قلي ً
ال إال
لقاني رجل ساطع الوجه فقال :إىل أين
ذاهب؟
قلت :إىل النجف األشرف ،قال :هل
تريد صديقًا؟ قلت :نعم وبكل تأكيد.
أتذكر أننا وصلنا إىل النجف ومل
أشعر بالتعبّ ،
ولعل السبب هو مؤانسيت
مع هذا الرجل الطيب ،وهو جزاه اهلل
خريًا منذ تلك املرافقة والصداقة ال
زال يأتيين ويتفقد أحوالي يف حجرتي،
جدًا ،ورغم ما
حقًا إنه صديق محيم ّ
عليه من هيبة فإنه متواضع إىل أبعد
حدود ،يسلب حّبه قلب كل إنسان يراه
للوهلة األوىل ،نعم هذا الرجل هو الذي
أخربني بأنك سوف تأتي غدًا وتعتذر
إلينا بتعطيل الدرس!
هنا فهم األستاذ أن الرجل ذا الوجه
ولي من أولياء اهلل ولعله اإلمام
الساطع ّ
احلجة املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه
الشريف ،ولكن الطالب القروي
لبساطته وصفاء نفسه مل

يعرفه ،لذا توجه إىل الطالب وقال له:
اسأل هذا الرجل هل يقبل أن أزوره
وأتع ّرف عليه.
قال الطالب :بالتأكيد يقبل ،بل إنه
لشدة تواضعه وأخالقه احلسنة رمبا
يقول أنه يزورك إذا أردت!
فجاء الطالب وأخرب صاحبه (الرجل
املشّع نورًا) بطلب األستاذ.
فقال له الرجل :أبلغه إنه ال داعي اآلن
إىل لقائنا ،بل إننا ملّا وجدناه أه ً
ال لذلك
نزوره بأنفسنا!
ولقد كان هلذا اجلواب وقع كبري وهزّة
تربوية عظيمة على نفس األستاذ.
نعم ...الرتاجع على اخلطأ واالجتناب
عن املنصب املغصوب دليل صفاء النفس
وجماهدة اهلوى ،وهو دافع قوي للبحث
عن العلم النافع ،وهما كافيان سببًا
جمليء اإلمام احلجة بن احلسن صلوات
اهلل وسالم عليه أو أحد من قبله إىل
الشخص املتحّلي بهما فيدير أمره
ويوجه عقله ويتصادق معه.
ّ
فعلى الباحثني عن اإلمام احلجة
(أرواحنا له الفداء) أن يوجدوا يف
أنفسهم هذه الشروط كي يأتيهم
اإلمام بنفسه ،هذا هو الطريق ال تلك
الطرق امللتوية النائية عن روح التعاليم
القرآنية ونهج العرتة الطاهرة(.قصص
وخواطر للشيخ عبد العظيم املهتدي البحراني:
ص)279

إعداد :محمد رزاق صالح

هل تعلم؟

هل تعلــم؟
هل تعلم بأن سعر ساعة واحدة من
اإلضاءة من أجل القراءة كان يكلف مثن
 6ساعات من العمل يف عام 1800م
(على ضوء الشمعة) ,و 15دقيقة من
العمل يف عام 1880م (على ضوء
مصباح نفط) ,و 5ثوان من العمل يف
عام 1950م (على املصباح التقليدي),
واليوم نصف ثانية من العمل (على ضوء
مصباح فلوريسينت).
هل تعلم بأن  90دقيقة من ضوء
الشمس تعطي طاقة إىل األرض تعادل
كمية الطاقة اليت يستهلكها كل البشر
خالل سنة.
هل تعلم بأن سعر الطاقة الشمسية ما
بني  1980و  2009اخنفض إىل أقل من
 1من .)13\1( 13
هل تعلم بأن هناك العديد يتوقعون أن
اخلاليا الشمسية ستوفر طاقة كهربائية

أرخص تكلفة مما تنتجه احملروقات قبل
سنة .2020
هل تعلم بان تكنولوجيا النانو ستجلب
ثورة صناعية جديدة.
هل تعلم بأن تكنولوجيا النانو ستصنع
روبوتات صغرية بشكل خارق بوسعها أن
تعاجل جسم اإلنسان من الداخل ,تعمل
بواسطة بطاريات أصغر منها وأرخص
مثنا.
هل تعلم أن يف مصر الفرعونية كان
األسبوع يتألف من ( )10أيام.
هل تعلم أن على معدة اإلنسان أن تفرز
بطانة خماطية جديدة كل أسبوعني وإال
فإنها ستهضم نفسها.
هل تعلم أن هناك نوعًا من النمل
يشتهر باسم (النمل السفاح) وذلك
ألنه يشن غارات على مستعمرات النمل
اجملاورة له حيث يقتل ملكاتها وينهب

حمتوياتها ثم يقتاد عددا من ذلك النمل
وجيربه على العمل كعبيد لديه!
هل تعلم أن السرعة القصوى للعيار
الناري تبلغ حوالي  1065مرتًا يف الثانية
أي ما يوازي  3أضعاف سرعة الصوت
تقريبًا.
هل تعلم أن أي قطعة ورق مربعة
الشكل ال ميكن أن تطوى على نفسها
أكثر من  8مرات ،مهما كانت مساحتها
كبرية.
هل تعلم أن الرقم القياسي الذي
حققته دجاجة يف االستمرار يف الطريان
حتى اآلن هو  13ثانية فقط.
هل تعلم أن الكرسي الكهربائي الذي
ُيستخدم يف اإلعدام هو من اخرتاع
طبيب أسنان.
إعداد :حسني عدنان رضيوي
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صدر حديثاً

عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية الكتاب الموسوم:
(المجاب برد السالم) السيد إبراهيم بن محمد العابد ابن
اإلمام موسى بن جعفر عليهم السالم

تأليف الشيخ وسام البلداوي.

