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ثواب من زار سيد الشهداء
بنفسه أو ّ
جهز إليه غيره

عن هشام بن سامل ،عن أبي عبد اهلل
عليه السالم يف حديث طويل قال :أتاه
رجل فقال له :يا ابن رسول اهلل هل يزار
والدك؟  -االمام احلسني عليه السالم-
قال :فقال« :نعم ،ويصّلى عنده» ،وقال:
يتقدم عليه».
«يصّلى خلفه وال ّ
قال :فما ملن أتاه؟ قال عليه السالم:
«اجلنة إن كان يأ ّ
مت به».
قال :فما ملن تركه رغبة عنه؟ قال:
«احلسرة يوم احلسرة».
ّ
قال :فما ملن أقام عنده؟ قال« :كل يوم
بألف شهر».
قال :فما ملنفق يف خروجه إليه واملنفق
عنده؟ قال« :درهم بألف درهم».
قال :فما ملن مات يف سفره إليه؟
قال« :تشّيعه املالئكة ،وتأتيه باحلنوط
والكسوة من اجلنة ،وتصلي عليه إذ كفن
وتكفنه فوق أكفانه ،وتفرش له الرحيان
حتته ،وتدفع األرض حتى تصور من بني
يديه مسرية ثالثة أميال ،ومن خلفه مثل
ذلك ،وعند رأسه مثل ذلك ،وعند رجليه
مثل ذلك ،ويفتح له باب من اجلنة إىل
قربه ،ويدخل عليه روحها ورحيانها حتى
تقوم الساعة».
قلت :فما ملن صّلى عنده؟ قال« :من
صّلى عنده ركعتني مل يسأل اهلل
تعاىل شيئًا إال أعطاه إّياه».
قلت :فما ملن اغتسل من ماء

عليه السالم

الفرات ،ثم أتاه؟ قال« :إذا اغتسل من
ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه
خطاياه كيوم ولدته أمه».
قال :قلت :فما ملن جيهز إليه ومل خيرج
لعله [لقلة] تصيبه؟ قال« :يعطيه اهلل بكل
درهم أنفقه مثل أحد من احلسنات،
وخيلف عليه أضعاف ما أنفقه ،ويصرف
عنه من البالء مما قفد نزل ليصيبها،
ويدفع عنه ،وحيفظ يف ماله».
قال :قلت :فما ملن قتل عنده ،جار عليه
سلطان فقتله؟ قال« :أّول قطرة من دمه
يغفر له بها كل خطيئة ،وتغسل طينته
اليت خلق منها املالئكة حتى ختلص
كما خلصت األنبياء املخلصني ،ويذهب
عنها ما كان خالطها من أجناس طني
أهل الكفر ،ويغسل قلبه ويشرح صدره
وميأل إميانا فيلقى اهلل وهو خملص
من كل ما ختالطه األبدان والقلوب،
ويكتب له شفاعة يف أهل بيته وألف من
إخوانه ،وتولىّ الصالة عليه املالئكة
مع جربئيل وملك املوت ،ويؤتى بكفنه
ويوسع قربه عليه
وحنوطه من اجلنة،
ّ
ويوضع له مصابيح يف قربه ويفتح له
باب من اجلنة ،وتأتيه املالئكة بالطرف
من اجلنة ،ويرفع بعد مثانية عشر يومًا
إىل حظرية القدس ،فال يزال فيها مع
أولياء اهلل حتى تصيبه النفخة اليت ال
تبقى شيئًا؛ فإذا كانت النفخة الثانية
وخرج من قربه كان أول من يصافحه
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم

وأمري املؤمنني واألوصياء عليهم السالم
ويبشرونه ويقولون له :ألزمنا ،ويقيمونه
على احلوض فيشرب منه ويسقي من
أحب».
قلت :فما ملن حبس يف إتيانه؟ قال:
«له بكل يوم حيبس ويغت ّم فرحة إىل
يوم القيامة ،فإن ضرب بعد احلبس يف
إتيانه كان له بكل ضربة حوراء ّ
وبكل
وجع يدخل على بدنه ألف الف حسنة،
ويحى بها عنه ألف ألف سيئة ،ويرفع
مُ
له بها ألف ألف درجة ،ويكون من
حمدثي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
ّ
وسلم حتى يفرغ من احلساب ،فيصافحه
محلة العرش ويقال له :سل ما أحببت؛
ويؤتى ضاربه للحساب فال يسأل عن
شيء وال حيتسب بشيء ويؤخذ بضبعيه
حتى ينتهي به إىل ملك حيبوه ويتحفه
بشربة من احلميم ،وشربة من الغسلني،
ويوضع على مقال يف النار ،فيقال له:
قدمت يداك فيما أتيت إىل هذا
ذق ما ّ
الذي ضربته ،وهو وفد اهلل ووفد رسوله
ويأتى باملضروب إىل باب جهنم فيقال
له :أنظر إىل ضاربك وإىل ما قد لقي
اقتص لك منه؟
فهل شفيت صدرك ،وقد ّ
فيقول :احلمد هلل الذي انتصر لي ولولد
رسوله منه»( .كامل الزيارات البن قولويه:
ص)239
* إعداد :حممد رزاق صاحل

عندما جاء األمر اإلهلي إىل رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم باهلجرة
من مكة إىل املدينة أبلغ بذلك ابن
عمه علي بن أبي طالب عليه السالم
فقال« :يا علي إن الروح هبط علي
بهذه اآلية آنفا ،خيربني أن قريشًا
اجتمعوا على املكر بي وقتلي ،وأنه
أوحى إلي ربي (عز وجل) أن أهجر
دار قومي ،وأن انطلق إىل غار ثور
حتت ليليت ،وأنه أمرني أن آمرك
باملبيت على ضجاعي ــ أو قال:
مضجعي ــ ليخفى مببيتك عليه
أثري ،فما أنت قائل ،وما صانع؟.
فقال علي عليه السالم :أو تسلم
مببييت هناك يا نيب اهلل؟ قال :نعم.
تبسم علي عليه السالم ضاحكًا،
وأهوى إىل األرض ساجدًا ،شكرًا
مبا أنبأه رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم من سالمته ،وكان علي
(صلوات اهلل عليه) أول من سجد
هلل شكرًا ،وأول من وضع وجهه على
األمة
األرض بعد سجدته من هذه ّ
بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم ،فلما رفع رأسه قال له :امض
ملا أمرت فداك مسعي وبصري
وسويداء قليب ،ومرني مبا شئت
أكن فيه كمسرتك ،واقع منه حبيث
مرادك ،وإن توفيقي إال باهلل».
وعند التأمل يف هذا املقطع
التارخيي تتضح لنا أمور هي:
أ :إن عليًا عليه السالم افتدى
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
بنفسه وهو بهذا يعبرّ عن موقف

املسلم إزاء نبييه ،ووجوب الدفاع
عنه.
ب :إن عليًا عليه السالم ال يهاب
املوت من أجل سالمة رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم وسالمة
الدين وهذا يدل على شجاعته
وإميانه وزهده يف هذه الدنيا الدنية
رغم كونه يف ريعان شبابه.
ج :إن اهلل تعاىل امتحن نبيه بابن
عمه كما امتحن إبراهيم عليه السالم
بولده إمساعيل عليه السالم.
د :إن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم مع قدرته على التصرف
ضمن قانون الوالية التكوينية لكنه
ترك األمور جتري بأسبابها الطبيعية
أللف حكمة وحكمة.
هـ :إن االمتثال من قبل أمري
املؤمنني عليه السالم هو امتثال
ألمر اهلل تعاىل للعاطفة أو رغبة
دنيوية.
و :إن هجرة النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم جاءت نتيجة

صده
املؤامرة اليت حاكتها قريش ُ
ومل تكن عن رغبة شخصية بل هي
صيانة للدين وحرص على نشره
وإعالء كلمة اهلل تعاىل يف األرض،
فلو ترك النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم يف بلده يعبد اهلل تعاىل دون
مضايقة ملا خرج من مكة حلبه هلا
وهذا ما عرب عنه يف مواطن كثرية
إذ أن حب الوطن مينع صاحبه من
تركه إ ّ
ال إذا كان البقاء فيه سببا
يف نقصان الدين أو تركه فيجوز
حينها اهلجرة منه إىل غريه ،من
أجل سالمة الدين وهذا يدخل حتت
موضوع (التحرب بعد اهلجرة).
ز :أراد اهلل تعاىل بإخبار نبيه
مبؤامرة قريش أن يرتك النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم بتصرف
لكي ينال درجة النبوة اليت أعدها
له ،وإال كان هلل تعاىل أن يبطل
مؤامرتهم وينصر نبيه دون كل
هذا العناء.
وهناك أمور أخرى تركناها
لالختصار.

كلمة العدد

الفدائي األول
يف اإلسالم

املشرف العام
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اضاءات من سرية العرتة

خروج النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم
من مكة مهاجرا إلى المدينة

مكر المشركين برسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم
وعزمهم على قتله
ثم اجتمعت قريش يف دار النّدوة
َّ
وكانوا أربعني رج ً
ال من أشرافهم
وكان ال يدخلها إ ّ
ال من أتى له أربعون
سنة سوى عتبة بن ربيعة فقد كان
سنّه دون األربعني فجاءهم امللعون
إبليس يف صورة شيخ فقال له البّواب
من أنت؟

قال :أنا شيخ من جند فاستأذن
فاستأذنوا له ،وقال :بلغين اجتماعكم
الرجل فجئتكم ألشري
يف أمر هذا َّ
عليكم فال يعدمكم منيّ رأي صائب
فلما أخذوا جملسهم قال أبو جهل:
ّ
يا معشر قريش إّنه مل يكن أح ٌد
من العرب أعز منّا وحنن يف حرم

6

السنة
اهلل وأمنه تفد إلينا العرب يف ّ

مرتني ومل يطمع فينا طامع حتّى
َّ
نسميه األمني
حمم ٌد فكنّا ّ
نشأ فينا ّ
رب
لصالحه وأمانته فزعم أّنه رسول ّ

الرأي أن خنرجه من
وقال آخرَّ :
بالدنا ونطرده فنفرغ آلهلتنا.
فقال إبليس :هذا أخبث من
املتقدمني ألّنكم تعمدون إىل
الرأيني
ّ
َّ
أصبح الناس وجهًا وأفصحهم لسانًا

وسب آهلتنا وسفّه أحالمنا
العاملني
َّ
وفرق مجاعتنا ،وقد
وأفسد شّباننا َّ
رأيت فيه رأيًا وهو أن ندس إليه

وأسحرهم فتخرجوه إىل بوادي

أعطيناهم عشر ديات.

العرب فيخدعهم بسحره ولسانه
فال يفجأكم إ ّ
ال وقد مألها عليكم

رج ً
ال يقتله فإن طلبت بنو هاشم دمه
رأي خبيث إن
فقال إبليس :هذا ٌ
بين هاشم ال ترضى أن ميشي قاتل
حممد على األرض أبدًا ويقع بينكم
ّ

احلروب يف حرمكم.

فقال آخر :الرأي أن نأخذه
وحنبسه يف بيت ونثبته فيه ونلقي
إليه قوته حتّى ميوت كما مات زهري
إن بين هاشم
والنابغة .فقال إبليسَّ :

ال ترضى بذلك فإذا جاء موسم
العرب اجتمعوا عليكم وأخرجوه
فيخدعهم بسحره.

ال ورج ً
خي ً
ال ،فبقوا حيارى.

الرأي
َّ
ثم قالوا امللعون إبليس :فما ّ
عندك فيه؟ قال :ما فيه إ ّ
ال رأي واحد

أن جيتمع من ّ
كل بطن من بطون
ٌ
شريف ويكون معكم من
قريش رج ٌل
بين هاشم واحد ،فيأخذون حديدة
أو سيفًا ويدخلون عليه فيضربونه

كّلهم ضربة واحدة ،فيتفَّرق دمه يف
قريش كّلها فال يستطيع بنو هاشم
أن يطلبوا بدمه وقد شاركوا فيه
فما بقي هلم إ ّ
ال أن تعطوهم الدية

فأعطوهم ثالث ديات بل لو أرادوا

يدخلوا على رسول اهلل فيقتلوه فأنزل
ي ُك ُر
اهلل سبحانه على رسولهَ(( :وِإ ْذ مَ ْ
ُوك َأ ْو َي ْقُتلُ َ
ين َك َف ُروا ِلُيثِْبت َ
ِب َك َّ
وك
ال ِذ َ
َأ ْو يخُ ْ ِر ُج َ
وك)).

ثم توفيت خدجية بعد أبي طالب
بشهر فاجتمع بذلك على رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم حزنان
حتى عرف ذلك فيه ،قال هند:
ثم انطلق ذوو الطول والشرف من
قريش إىل دار الندوة ،ليأمتروا يف
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
وأسروا ذلك بينهم ،فقال بعضهم:

لكم أن تعمدوا إىل قبائلكم العشرة،
فتنتدبوا من كل قبيلة رجال جندا ،ثم
تسلحوه حساما عضبا ،ومتهل الفتية
حتى إذا غسق الليل وغور بيتوا بابن
أبي كبيشة بياتا ،فيذهب دمه يف
قبائل قريش مجيعا فال يستطع بنو
هاشم وبنو املطلب مناهضة قبائل
قريش يف صاحبهم ،فريضون حينئذ

تفرقوا على هذا وأمجعوا أن
َّ
ثم َّ
يدخلوا عليه لي ً
ال وكتموا أمرهم،

نبين له علما ،وينزل برجا نستودعه

فقال أبو هلب :بل حنرسه فإذا

فيه ،فال خيلص من الضباة إليه

أصبحنا دخلنا عليه ،فباتوا حول

أحد ،وال يزال يف رنق من العيش

ثم أقبل عليهم فقال :هذا الرأي

حجرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

حتى يتضيفه ريب املنون ،وصاحب

فال تعدلوا به رأيا ،وأوكئوا يف ذلك

وسلم.

هذه املشورة العاص بن وائل ،وأمية،
وأُبي ابنا خلف.

أفواهكم حتى يستتب أمركم ،فخرج
القوم عزين ،وسبقهم بالوحي مبا

وقال قائل :بئس الرأي ما رأيتم،

كان من كيدهم جربئيل عليه السالم،

مبيت اإلمام علي عليه
السالم على فراش رسول
اهلل وفداه بنفسه
يروي الشيخ الطوسي رمحه اهلل
تفاصيل احلادثة عن أبي عبيدة بن
حممد بن عمار بن ياسر عن أبيه،
وعن عبيد اهلل بن أبي رافع مجيعًا
عن عمار بن ياسر رضي اهلل عنه،
وأبي رافع موىل النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم وقد تداخل حديث
هؤالء بعضه ببعض فقالوا:
«كان اهلل عز وجل مينع نبيه صلى
اهلل عليه وآله وسلم بعمه أبي طالب،
فما كان خيلص إليه من قومه أمر
يسوؤه مدة حياته ،فلما مات أبو
طالب نالت قريش من رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم بغيتها
وأصابته بعظيم األذى حتى تركته
لقى.
فقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«ألسرع ما وجدنا فقدك يا عم!

ولئن صنعتم ذلك ليتنمرن له احلدب
احلميم واملوىل احلليف ،ثم ليأتني
املواسم واألشهر احلرم باألمن
فلينتزعن من أنشوطتكم قولوا
قولكم .قال عتبة وشيبة وشركهما
أبو سفيان ،قالوا :فإنا نرى أن

بالعقل منهم ،فقال صاحب رأيهم:
أصبت يا أبا احلكم.

فتال هذه اآلية على رسول اهلل صلى
ي ُك ُر ِب َك
اهلل عليه وآله وسلمَ(( :وِإ ْذ مَ ْ
ُوك َأ ْو َي ْقُتلُ َ
ين َك َف ُروا ِلُيثِْبت َ
َّ
وك َأ ْو
ال ِذ َ
َي ُكر اللهَُّ َواللهَُّ
يخُ ْ ِر ُج َ
َي ُك ُر َ
وك ومَ ْ
ون ومَ ْ ُ
ين))( .سورة األنفال،
خَيرُْ المَْاِك ِر َ
اآلية))30 :

نرحل بعريا صعبا ،ونوثق حممدا

فلما أخربه جربئيل عليه السالم

عليه كتافا وشدا ،ثم نقصع البعري

بأمر اهلل يف ذلك ووحيه ،وما عزم له

بأطراف الرماح ،فيوشك أن يقطعه

من اهلجرة ،دعا رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم عليًا عليه السالم،

فقال صاحب رأيهم :إنكم مل

وقال له :يا علي إن الروح هبط علي

بني الدكادك إربا إربا.
تصنعوا بقولكم هذا شيئا ،أرأيتم
إن خلص به البعري ساملا إىل بعض
األفاريق ،فأخذ بقلوبهم بسحره
وبيانه وطالوة لسانه ،فصبا القوم
إليه ،واستجابت القبائل له قبيلة
فقبيلة ،فليسرين حينئذ إليكم
بالكتائب واملقانب ،فلتهلكن كما
هلكت إياد ومن كان قبلكم؟! قولوا

اضاءات من سرية العرتة

الرأي
عشر ديات ،وقالوا بأمجعهمَّ :
رأي ّ
الشيخ النّجدي فاختاروا مخسة
عشر رج ً
ال فيهم أبو هلب على أن

وصلتك رحم فجزيت خريًا يا عم».

قولكم .فقال له أبو جهل :لكن أرى

بهذه اآلية آنفا ،خيربني أن قريشا
اجتمعوا على املكر بي وقتلي ،وأنه
أوحى إلي ربي (عز وجل) أن أهجر
دار قومي ،وأن انطلق إىل غار ثور
حتت ليليت ،وأنه أمرني أن آمرك
باملبيت على ضجاعي ــ أو قال:
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مضجعي ــ ليخفى مببيتك عليه

اضاءات من سرية العرتة

أثري ،فما أنت قائل ،وما صانع؟.
فقال علي عليه السالم :أو تسلم
مببييت هناك يا نيب اهلل؟ قال :نعم.
تبسم علي عليه السالم ضاحكًا،
وأهوى إىل األرض ساجدًا ،شكرًا
مبا أنبأه رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم من سالمته ،وكان علي
(صلوات اهلل عليه) أول من سجد
هلل شكرًا ،وأول من وضع وجهه على
األمة
األرض بعد سجدته من هذه ّ
بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

وسلم ،فلما رفع رأسه قال له :امض
ملا أمرت فداك مسعي وبصري
وسويداء قليب ،ومرني مبا شئت
أكن فيه كمسرتك ،واقع منه حبيث
مرادك ،وإن توفيقي إال باهلل.
قال :وإن ألقي عليك شبه مين ،أو
قال :شبهي؛ قال :إن ــ مبعنى نعم ــ.
قال :فارقد على فراشي واشتمل
بربدي احلضرمي ،ثم إني أخربك
يا علي أن اهلل (تعاىل) ميتحن
أولياءه على قدر إميانهم ومنازهلم
من دينه ،فأشد الناس بالء األنبياء
ثم األوصياء ثم األمثل فاألمثل ،وقد
امتحنك يا بن عم وامتحنين فيك
مبثل ما امتحن به خليله إبراهيم
والذبيح إمساعيل ،فصربًا صربًا،
فإن رمحة اهلل قريب من احملسنني.
ثم ضمه النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم إىل صدره وبكى إليه وجدا
به ،وبكى علي عليه السالم جزعًا
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لفراق رسول اهلل صلى اهلل عليه

وآله وسلم .واستتبع رسول صلى

إىل هند وأبي بكر فنهضا معه ،حتى

اهلل عليه وآله وسلم أبا بكر بن أبي

وصلوا إىل الغار .ثم رجع هند إىل

قحافة وهند بن أبي هالة ،فأمرهما

مكة مبا أمره به رسول اهلل صلى

أن يقعدا له مبكان ذكره هلما من

اهلل عليه وآله وسلم ،ودخل رسول

طريقه إىل الغار ،ولبث رسول اهلل

اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وأبو

صلى اهلل عليه وآله وسلم مبكانه مع

بكر إىل الغار ،فلما غلق الليل أبوابه

علي عليه السالم يوصيه ويأمره يف

وأسدل أستاره وانقطع األثر ،أقبل

ذلك بالصرب حتى صلى العشاءين.

القوم على علي عليه السالم يقذفونه

ثم خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه

باحلجارة واحللم ،وال يشكون أنه

وآله وسلم يف فحمة العشاء اآلخرة،

رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

والرصد من قريش قد أطافوا

وسلم ،حتى إذا برق الفجر وأشفقوا

بداره ،ينتظرون أن ينتصف الليل

أن يفضحهم الصبح ،هجموا على

وتنام األعني ،فخرج وهو يقرأ هذه
اآليةَ(( :و َجَعلْنَا ِم ْن بَينْ ِ َأيْ ِديِه ْم َس ًّدا

علي (صلوات اهلل عليه) ،وكانت

َاه ْم َف ُه ْم لاَ
َو ِم ْن َخلِْفِه ْم َس ًّدا َفَأ ْغ َشيْن ُ

ون))( .سورة يس ،اآلية)9 :
ص ُر َ
ُيبْ ِ

وأخذ بيده قبضة من تراب ،فرمى
بها على رؤوسهم ،فما شعر القوم
به حتى جتاوزهم ،ومضى حتى أتى

دور مكة يومئذ سوائب ال أبواب هلا،
فلما بصر بهم علي عليه السالم قد
انتضوا السيوف وأقبلوا عليه بها،
وكان يقدمهم خالد بن الوليد بن
املغرية ،وثب له علي عليه السالم
فختله وهمز يده ،فجعل خالد

يقمص قماص البكر ،ويرغو رغاء وأمتعتها ،وكذلك من يقدم مكة من  -يعين رحلة الشتاء والصيف  -كانت

عليه السالم بسيفه ــ يعين سيف عليه السالم أن يقيم صارخا يهتف وسلم ينفق منه ما شاء يف حياتها ثم

خالد ــ فأجفلوا أمامه إجفال النعم باألبطح غدوة وعشيا« :أال من كان ورثها هو وولدها بعد مماتها .قال:

إىل ظاهر الدار ،فتبصروه فإذا هو له قبل حممد أمانة أو وديعة فليأت وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
علي عليه السالم ،فقالوا :إنك لعلي؟ فلتؤد إليه أمانته».

وسلم لعلي وهو يوصيه« :وإذا أبرمت

قال« :وقال النيب صلى اهلل عليه ما أمرتك فكن على أهبة اهلجرة إىل
قال« :أنا علي»؛ قالوا :فإنا مل نردك،
فما فعل صاحبك؟ قال« :ال علم لي وآله وسلم :إنهم لن يصلوا من اآلن اهلل ورسوله ،وسر إلي لقدوم كتابي
إليك يا علي بأمر تكرهه حتى تقدم إليك ،وال تلبث بعده».
به».

اضاءات من سرية العرتة

اجلمل ،ويذعر ويصيح ،وهم يف عرج العرب يف املوسم ،وجاءته النبوة طائفة من العري خلدجية ،وكانت أكثر
الدار من خلفه ،وشد عليهم علي والرسالة واألمر كذلك ،فأمر عليًا قريش ماال ،وكان صلى اهلل عليه وآله

وانطلق رسول اهلل صلى اهلل عليه

وقد كان علم ــ يعين عليا عليه علي ،فأد أمانيت على أعني الناس
السالم ــ أن اهلل (تعاىل) قد أجنى ظاهرًا ،ثم إني مستخلفك على وآله وسلم لوجهه يؤم املدينة ،وكان
نبيه صلى اهلل عليه وآله وسلم مبا فاطمة ابنيت ومستخلف ربي عليكما مقامه يف الغار ثالثا ،ومبيت علي
كان أخربه من مضيه إىل الغار ومستحفظه فيكما».
واختبائه فيه ،فأذكت قريش عليه

(صلوات اهلل عليه) على الفراش أول

وأمره أن يبتاع رواحل له وللفواطم ليلة.

العيون ،وركبت يف طلبه الصعب ومن أزمع للهجرة معه من بين هاشم.
والذلول ،وأمهل علي (صلوات اهلل قال أبو عبيدة :فقلت لعبيد اهلل ــ قال علي بن أبي طالب عليه السالم
عليه) حتى إذا أعتم من الليلة القابلة يعين ابن أبي رافع ــ أو كان رسول شعرًا يذكر فيه مبيته على الفراش
قال عبيد اهلل بن أبي رافع :وقد

انطلق هو وهند بن أبي هالة حتى اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم جيد ما ومقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم يف الغار ثالثا.
دخال على رسول اهلل صلى اهلل عليه ينفقه هكذا؟

وآله وسلم يف الغار ،فأمر رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم هندًا أن

فقال :إني سألت أبي عما سألتين ،وقيت بنفسي خري من وطئ احلصا
وكان حيدث بهذا احلديث.

ومن طاف بالبيت العتيق وباحلجر

يبتاع له ولصاحبه بعريين ،فقال أبو
فقال :فأين يذهب بك عن مال حممد ملا خاف أن ميكروا به
بكر :قد كنت أعددت لي ولك يا نيب
السالم؟
عليها
خدجية
فوقاه ربي ذو اجلالل من املكر
اهلل راحلتني نرحتلهما إىل يثرب.
عليه
اهلل
صلى
اهلل
رسول
إن
وقال:
وبت أراعيهم متى ينشرونين
فقال« :إني ال آخذهما وال أحدهما
وآله وسلم قال« :ما نفعين مال قط
وقد وطنت نفسي على القتل واألسر
إال بالثمن».
مثل ما نفعين مال خدجية عليها
وبات رسول اهلل يف الغار آمنا
قال :فهي لك بذلك ،فأمر صلى
السالم».
اهلل عليه وآله وسلم عليًا عليه
هناك ويف حفظ اإلله ويف سرت
وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
السالم فأقبضه الثمن ،ثم أوصاه وسلم يفك من ماهلا الغارم والعاني أقام ثالثا ثم زمت قالئص
حبفظ ذمته وأداء أمانته .وكانت
قالئص يفرين احلصا أينما تفري
وحيمل الكل ،ويعطي يف النائبة،
قريش تدعو حممدًا صلى اهلل عليه
(أمالي الطوسي 462 :ــ )469
ويرفد فقراء أصحابه إذ كان مبكة،
وآله وسلم يف اجلاهلية األمني،
وكانت
اهلجرة،
منهم
أراد
من
وحيمل
* بقلم :السيد نبيل احلسين
وكانت تستودعه وتستحفظه أمواهلا
قريش إذا رحلت عريها يف الرحلتني
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قطوف دانية من السرية الحسينية

(الحلقة )2

ما روي في كرامات اإلمام الحسين
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 10ــ إخباره عليه السالم
بوجود ّ
اللص في الطريق
روي عن مندل ،عن هارون بن
خارجة ،عن الصادق عن آبائه عليهم
السالم قال:
«إذا أراد احلسني عليه السالم أن
ينفذ غلمانه يف بعض أموره ،قال
هلم :ال تخَ ْ ُر ُجوا َي ْوَم َكذا َو ْ
أخ ُر ُجوا
َي ْوَم َكذاَّ ،
فإن ُك ْم إ ْن خاَل ْفُت ُموني ُق ِط َع
َعَليْ ُك ْم ،فخالفوه م ّرة وخرجوا فقتلهم
الّلصوص ،وأخذوا ما معهم ،واتّصل
اخلرب باحلسني عليه السالم ،فقال:
َل َق ْد َح َّذ ْرُت ُه ْم َفَل ْم َي ْقَبلُوا ِمنيّ  ،ث ّم قام
من ساعته ودخل على الوالي ،فقال
الوالي [يا أبا عبد اهلل] بلغين قتل
غلمانك فآجرك اهلل فيهم ،فقال
احلسني عليه السالمَ :فإّني أ ُدُّل َك
َعلى َم ْن َقَتَل ُه ُم َف ْ
اش ُد ْد َي َد َك ِبِه ْم.
قال :أو تعرفهم يا بن رسول اهلل؟

قالَ :نَع ْم َكما أ ْع ِر ُف َك َوهذا ِمنُْه ْم،
وأشار بيده إىل رجل واقف بني يدي
الوالي.
فقال الرجل :ومن أين قصدتين
بهذا؟! ومن أين تعرف أّني منهم؟!
فقال له احلسني عليه السالم :إ ْن
أَنا َص َد ْقت َ
ُص ِّد ُقين؟
ُك ت َ
ألصدقنّك.
فقال [الرجل] :نعم واهلل
ّ
فقال عليه السالمَ :خ َر ْج َت َو َمَع َك
ُفال ٌن َو ُفال ٌن ،وذكرهم كّلهم فمنهم
أربعة من موالي املدينة والباقون من
حبشان املدينة.
ورب القرب واملنرب
فقال الواليّ :
لتصدقين أو ألهرأن حلمك بالسيط.
ّ
فقال الرجل :واهلل ما كذب احلسني
صدق ،وكأّنه كان معنا ،فجمعهم
وقد ّ
ً
ً
الوالي [مجيعا] فأق ّروا مجيعا ،فضرب
أعناقهم»( .اخلرائج واجلرائح :ج،1
ص ،246ح)3

عليه السالم

إن اهلل تعالى حافظ
 11ــ ّ
للكعبة
عن حممد بن حييى ،عن أمحد بن
حممد ،عن ابن فضال ،عن ابن بكري،
عن زرارة ،قال :قلت ألبي جعفر عليه
السالم :قد أدركت احلسني عليه
السالم؟ قال:
«نعم ،أذكر وأنا معه يف املسجد
السيل ،والنّاس
احلرام وقد دخل فيه ّ
يقومون على املقام ،خيرج اخلارج
السيل ،وخيرج
فيقول :قد ذهب به ّ
منه اخلارج يقول :هو مكانه ،قال:
فقال عليه السالم لي« :يا ُفال ُن ما
َصَن َع ه ُؤالءِ؟
قلت :أصلحك اهلل خيافون أن يكون
السيل قد ذهب باملقام.
ّ
إن َ
اهلل
فقال عليه السالم :ناِد َّ
َق ْد َجَعَل ُه َعَلمًا مَلْ َي ُك ْن ِلَي ْذ َه َب ِبِه
اسَت ِق ُّروا»( .الكايف للكليين :ج،4
َف ْ
ص ،223ح)2

 12ــ إقرار الصحابة بفضله

عليه

السالم

قطوف دانية من السرية الحسينية

عن ابن سعد قال :أنبأنا كثري بن
محاد بن سلمة ،عن أبي
هشام ،أنبأنا ّ
املهزم قال :كنّا مع جنازة امرأة ومعنا
أبو هريرة ،فجيء جبنازة رجل فجعله
فلما
بينه وبني املرأة ،فصّلى عليهما ّ
أقبلنا أعيا احلسني فقعد يف الطريق،
فجعل أبو هريرة ينفض الرتاب عن
قدميه بطرف ثوبه ،فقال احلسني:
«يا أبا ُه َريَْرَة َوأنْ َت َت ْفَع ُل هذا؟».
قال أبو هريرة :دعين ،فو اهلل لو
يعلم الناس عنك ما أعلم حلملوك
على رقابهم( .تاريخ ابن عساكر:
ترمجة اإلمام احلسني عليه السالم،
ص ،149ح)191
 13ــ إخباره عليه السالم عن
شهادته
عن حممد بن جعفر الرزّاز ،عن
حممد ابن احلسني بن أبي اخلطاب،
عن حممد ابن حييى اخلثعمي ،عن
طلحة بن زيد ،عن أبي عبد اهلل عليه
السالم عن أبيه ،عن جده ،عن احلسني
بن علي عليهم السالم قال:
ْس ُحسَينْ ٍ ِبَي ِدِه ال
«قالَ :واّلذي َنف ُ
أمَّيَة ُملُْك ُه ْم َحتّى َي ْقتُلوني،
َينْتَهي َبين َ
َو ُه ْم قاِتليَ ،فَل ْو َق ْد َقَتلُوني مَلْ َي ِصلُوا
مَجيعًا أَبدًا ،ومَ
َلْ َي ُ
أخ ُذوا َعطاًء يف
تيل
هلل مَجيعًا أَبدًاَّ ،
إن َّ
بيل ا ِ
أو َل َق ِ
َس ِ
األمِة أَنا َوأ ْه ُل َبيْيتَ ،واّلذي
ِ
هذِه َّ
اع ُة
الس َ
ْس ُحسَينْ ٍ ِبَي ِدِه ال َتقُو ُم ّ
َنف ُ
هاش ٌي َي ْط ُر ُق»( .كامل
ض مِ
َو َعلى األ ْر ِ
الزيارات :ص ،74ح)13
وأن احلسني عليه السالم قال يوم
ّ
السبت وهو يوم عاشوراء الذي قتل
ّ
وب ِم ْن أ ْهلي،
فيهَ « :و َال َيبْقى َم ْطلُ ٌ
َوُيسا ُر ِب َرأسي إىل َيزي ُد بْ ُن ُمعا ِوَيَة».
(إثبات اهلداية :ج ،5ص،205
ح)64

 14ــ إخباره عليه السالم عن
شهادة ولد الحسن عليه
السالم
قال أبو عبد اهلل عليه السالم:
«حدثين أبي ،عن فاطمة بنت
ّ
احلسني ،قالت :مسعت أبي صلوات
صاب
ْك أ ْو ُي ُ
اهلل عليه يقولُ« :ي ْقَت ُل ِمن ِ
ُرات ما َسَب َق ُه ُم
ْك َن َفٌر ِب َش ِّط الْف ِ
ِمن ِ
ونَ ،و َّإن ُه مَلْ
اآلخ ُر َ
األوُل َ
َّ
ون َو َال ُي ْدِر ُك ُه ُم ِ
َيبْ َق ِم ْن ُولِْدها غَيرَْ ُه ْم»( .حبار األنوار:
ج ،47ص ،302ح)25
 15ــ حكم األئمة عليهم السالم
حدثنا إبراهيم بن هاشم ،عن حممد
ّ
ابن خالد الربقي ،عن ابن سنان
أو غريه ،عن بشري ،عن محران،
ممن خرج مع
عن جعيد اهلمداني ّ
احلسني عليه السالم بكربالء ،قال:
فقلت للحسني عليه السالم جعلت
بأي شيٍء حتكمون.
فداك ّ
قال عليه السالم« :يا ُجَعيْ ُد نحَ ْ ُك ُم
آل دا ُوَدَ ،فإذا ُعِّييْنا َع ْن َشيٍء
بحُِ ْك ِم ِ
َتَلقّانا ِبِه َر ْو ُح الُْق ُد ِس»( .بصائر
الدرجات للصفار :ص ،452ح)7
 16ــ اليمين الكذبة وثمرتها
إن رج ً
ال اّدعى عليه ــ أي :احلسني
ّ
عليه السالم ــ ما ًال ،فقال احلسني
ادعاُه
عليه السالم «ِلَي ْحِل َف َعلى ما َّ
َوَي ُ
أخ َذُه».
فتهيأ ال ّرجل لليمني وقال :واهلل
الذي ال إله إ ّال هو ،فقال احلسني
هلل
هللَ ،وا ِ
هلل َوا ِ
عليه السالمُ « :قلَ :وا ِ
إن هذا اّلذي َي َّدعيِه ِعنْدي،
ثالثًاَّ ،
َويف َقبْلي» ،ففعل ال ّرجل ذلك ،وقام
فاختلفت رجاله وسقط مّيتًا.
فقيل للحسني :لمِ فعلت ذلك؟ أي
عدلت عن قوله :واهلل اّلذي ال إله
إ ّال هو إىل قوله( :واهلل واهلل ،واهلل)،
هلل َفَي ْحِل َم
فقالَ« :ك ِر ْه ُت أ ْن ُيثْين َعَلى ا ِ
َعنْهُ»( .إحقاق احلق :ج ،11ص)457

تو ّرق قدمي الحسين عليه
السالم وشفاؤهما
يف كتاب النّجوم للسّيد ابن طاووس:
الدالئل لعبد اهلل بن جعفر
من كتاب ّ
احلمريي ،بإسناده إىل أبي عبد اهلل
عليه السالم قال« :خرج احلسني بن
علي عليهما السالم إىل ّ
مكة [يف] سنة
ماشيًا فورمت قدماه ،فقال له بعض
مواليه :لو ركبت ليسكن عند هذا
الورم ،فقال عليه السالمَ« :ك ّ
ال إذا
أَتيْنا َ
هذا المَْنِْز َل َف َّإن ُه َي ْسَت ْقِبلُ َك أسَوٌد
َو َمَع ُه ُد ْه ٌن َف ْ
اشترَ ُْه ِمنُْه َوال مُتاِك ْسهُ».
وأمي
فقال له مواله :بأبي أنت ّ
قدامنا منزل فيه أحد يبيع هذا
ما ّ
الدواء!
ّ
ون
أمام َك ُد َ
فقال عليه السالمَ« :بلى َ
المَْنِْز ِل» ،فسار مي ً
ال فإذا هو باألسود.
فقال احلسني عليه السالم ملواله:
الد ْه َن َوأ ْع ِطِه
الر ُج ُل َف ُخ ْذ ِمنُْه ُّ
« ُدوَن َك َّ
َّ
الدهن وأعطاه
الث َم َن» ،فأخذ منه ّ
الّثمن ،فقال له الغالم :ملن أردت هذا
الدهن؟ فقال :للحسني بن علي عليهما
ّ
السالم.
فقال :انطلق بي إليه ،فصار األسود
حنوه[ ،فسّلم] وقال :يا بن رسول اهلل
إّني موالك ال آخذ له مثنًا ،ولكن ادع
اهلل أن يرزقين ولدًا ذكرًا سوّيًا حيّبكم
أهل البيت ،فإّني خّلفت امرأتي
متخض.
فقال عليه السالم« :إنْ َطِل ْق إىل
إن َ
اهلل َق ْد َو َه َب َل َك َوَلدًا
َمنِْزِل َك َف َّ
ذَكرًا َسِوّيًا» ،فولدت غالمًا سوّيًا،
ث ّم رجع األسود إىل احلسني عليه
السالم فدعا له باخلري لوالدة الغالم
إن احلسني عليه السالم قد
له ،ث ّم ّ
مسح رجليه فما قام من موضعه حتّى
زال ذلك الورم( .حبار األنوار :ج،44
ص ،85ح)13
* إعداد :السيد نبيل احلسين

11

يف رحاب علوم القرآن

حبوث
يف سورة البقرة ()4

12

ق���ال ت��ع��اىل :ب��س��م اهلل الرمحن
الرحيم
(ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬ
ﮭﮮ ﮯﮰ ﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪﯫ ﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼ ﯽ ﯾﯿﰀ
ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ

ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ).
َّاس
ق��ول��ه ت��ع��اىل(( :يَ���ا َأُّي���هَ���ا الن ُ
ين
ا ْعُب ُدوا َرَّب ُك ُم َّال ِذي َخَل َق ُك ْم َو َّال ِذ َ
ُ��ون)) ،ملا
ِم��� ْن قَ��بْ��ِل��كُ�� ْم لَ��عَ��لَّ��كُ�� ْم تَ��تَّ��ق َ
بني سبحانه :حال الفرق الثالث:
املتقني والكافرين ،واملنافقني ،وإن
املتقني على هدى من ربهم والقرآن
ه��دى هل��م ،وإن ال��ك��اف��ري��ن خمتوم
على قلوبهم ،وعلى مسعهم وعلى
أب��ص��اره��م غ��ش��اوة ،وأن املنافقني
م��رض��ى وزاده����م اهلل م��رض��ا وهم
ص��م ب��ك��م ع��م��ي ،ف���رع ت��ع��اىل على
ذل���ك أن دع���ا ال��ن��اس إىل عبادته
وأن يلتحقوا باملتقني دون الكافرين
واملنافقني بهذه اآليات اخلمس إىل
قوله :خالدون.
وه��ذا السياق يعطي ك��ون قوله:

لعلكم تتقون متعلقا بقوله :اعبدوا،
دون قوله خلقكم وان ك��ان املعنى
صحيحا على كال التقديرين.
للِهَّ
((ف تجَ ْ َعلُوا ِ
وقوله تعاىلَ�َ :ل�اَ
ون)) ،فاألنداد
��دا ًدا َوَأنُْت ْم َت ْعَل ُم َ
َأنْ َ
مج����ع ن����د ك���م���ث���ل ،وزن�������ا ومعنى
وع��دم تقييد قوله تعاىلَ (( :وَأنُْت ْم
ُ��ون))( .س��ورة البقرة ،اآلية:
تَ�� ْع��لَ��م َ
 )42بقيد خ��اص وجعله ح��اال من
قوله تعاىل(( :فَلاَ تجَ ْ َعلُوا) ،يفيد
التأكيد البالغ يف النهي بأن اإلنسان
وله علم ما كيفما كان ال جيوز له
أن يتخذ هلل سبحانه أندادا واحلال
ان����ه س��ب��ح��ان��ه ه���و ال�����ذي خلقهم
والذين من قبلهم ثم نظم النظام
الكوني لرزقهم وبقائهم.
وقوله تعاىلَ (( :فأْتُوا ِب ُسو َرٍة ِم ْن
ِمثِْلِه)) ،أمر تعجيزي إلبانة إعجاز
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القرآن ،وأن��ه كتاب منزل من عند
اهلل ال ري���ب ف��ي��ه ،إع���ج���ازا باقيا
مبر ال��ده��ور وت��وال��ي ال��ق��رون ،وقد
تكرر يف كالمه تعاىل هذا التعجيز
َمَع ِت
اجت َ
كقوله تعاىل(( :قُ�� ْل َلِئ ِن ْ
��ن َعَلى َأ ْن َيأْتُوا بمِِ ثْ ِل
��س َوالجْ ِ ُّ
الإِْ نْ ُ
ان
ُون بمِِ ثِْلِه َوَل ْو َك َ
َه َذا الُْق ْرَآ ِن لاَ َيأْت َ
�يرا)) (سورة
بَ�� ْع��ض
��ض ظَ��ِه ً
ُ��هُ�� ْم ِل��بَ�� ْع ٍ
اإلسراء ،اآلية.)88 :
ون ا ْفترََ اُه
وقوله تعاىلَ(( :أ ْم َيقُوُل َ
قُ�� ْل َفأْتُوا ِب��سُ��و َرٍة ِمثِْلِه َوا ْدعُ��وا َم ِن
ون اللهَِّ ِإ ْن ُكنُْت ْم
اس��تَ��طَ�� ْع��تُ�� ْم ِم�� ْن ُد ِ
ْ
َ����ا ِد ِق��ي�نَ )) (س����ورة ه���ود ،اآلية:
ص
)13
وع��ل��ى ه���ذا ف��ال��ض��م�ير يف مثله
ع���ائ���د إىل ق���ول���ه ت���ع���اىل(( :مم���ا
ن��زل��ن��ا)) ،وي��ك��ون تعجيزا بالقرآن
نفسه وبداعة أسلوبه وبيانه.
وميكن أن يكون الضمري راجعا
إىل ق���ول���ه(( :ع���ب���دن���ا)) ،فيكون
تعجيزا بالقرآن من حيث إن الذي
جاء به رجل أمي مل يتعلم من معلم
ومل يتلق شيئا م��ن ه���ذه املعارف
الغالية العالية والبيانات البديعة
املتقنة من أح��د من الناس فيكون
اآلي��ة يف مساق قوله تعاىلُ (( :ق ْل
لَ�� ْو شَ��اَء اللهَُّ مَ��ا تَ��لَ�� ْوتُ�� ُه َعَليْ ُك ْم وَلاَ
َأ ْد َرا ُك ْم ِبِه َف َق ْد َلِبثْ ُت ِفي ُك ْم ُع ُم ًرا ِم ْن
ون)) (سورة يونس،
َقبِْلِه َأفَلاَ َت ْع ِقلُ َ
اآلية)16 :
وقد ورد التفسريان معا يف بعض
األخبار.
واع��ل��م :أن ه��ذه اآلي��ة كنظائرها
ت��ع��ط��ي إع���ج���از أق��ص��ر س����ورة من
ال���ق���رآن ك���س���ورة ال���ك���وث���ر وس����ورة
العصر مثال ،وما رمبا حيتمل من
رجوع ضمري مثله إىل نفس السورة
كسورة البقرة أو سورة يونس مثال
ي��أب��اه ال��ف��ه��م امل��س��ت��أن��س بأساليب

ال��ك�لام إذ م��ن ي��رم��ي ال��ق��رآن بأنه
افرتاء على اهلل تعاىل إمنا يرميه
مج���ع���ا وال خي���ص���ص ق���ول���ه ذاك
بسورة دون سورة  ،فال معنى لرده
بالتحدي بسورة البقرة أو بسورة
ي��ون��س ل��رج��وع امل��ع��ن��ى حينئذ إىل
مثل قولناَ (( :وِإ ْن ُكنُْت ْم فيِ َريْ ٍب))،
من سورة الكوثر أو اإلخالص مثال
فأتوا بسورة مثل سورة يونس وهم
بني االستهجان هذا.
ماهية اإلعجاز
اع���ل���م :أن دع����وى ال���ق���رآن أنها
آي���ة م��ع��ج��زة ب��ه��ذا ال��ت��ح��دي الذي
أب��دت��ه��ا ه���ذه اآلي����ة ت��ن��ح��ل حبسب
احل���ق���ي���ق���ة إىل دع����وي��ي�ن ،وهما
دع��وى ثبوت أصل اإلعجاز وخرق
العادة اجلارية ودع��وى أن القرآن
م���ص���داق م���ن م��ص��ادي��ق اإلعجاز
ومعلوم أن ال��دع��وى الثانية تثبت
بثبوتها ال��دع��وى األوىل ،والقرآن
أيضا يكتفي بهذا النمط من البيان
ويتحدى بنفسه فيستنتج ب��ه كلتا
النتيجتني غري أنه يبقى الكالم على
كيفية حتقق اإلعجاز مع اشتماله
على ما ال تصدقه العادة اجلارية
يف الطبيعة م��ن استناد املسببات
إىل أسبابها املعهودة املشخصة من
غ�ير استثناء يف حكم السببية أو
ختلف واختالف يف قانون العلية،
وال��ق��رآن يبني حقيقة األم��ر ويزيل
الشبهة فيه.
فالقرآن يشدق يف بيان األمر من
جهتني.
األوىل :أن اإلع��ج��از ث��اب��ت ومن
م��ص��ادي��ق��ه ال���ق���رآن امل��ث��ب��ت ألصل
اإلعجاز ولكون منه بالتحدي.
الثانية :أنه ما هو حقيقة اإلعجاز
وكيف يقع يف الطبيعة أم��ر خيرق
عادتها وينقض كليتها.

إعجاز القرآن
ال ري���ب يف أن ال���ق���رآن يتحدى
ب��اإلع��ج��از يف آي��ات ك��ث�يرة خمتلفة
مكية ومدنية تدل مجيعها على أن
القرآن آية معجزة خارقة حتى أن
اآلي��ة السابقة أع�ني قوله تعاىل:
(( َوِإ ْن ُكنُْت ْم فيِ َريْ ٍب ممِ َّ ا َن َّزلْنَا َعَلى
َعبْ ِدَنا َفأْتُوا ِب ُسو َرٍة)).
أي م���ن م��ث��ل ال���ن�ب�ي ص��ل��ى إهلل
ع��ل��ي��ه وآل����ه وس��ل��م اس���ت���دالل على
كون القرآن معجزة بالتحدي على
إتيان س��ورة نظرية س��ورة من مثل
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ،ال
أنه استدالل على النبوة مستقيما
وب�لا واس��ط��ة ،والدليل عليه قوله
ت��ع��اىل يف أوهل���اَ (( :وِإ ْن كُ��نْ��تُ�� ْم فيِ
َريْ ٍب ممِ َّ ا َن َّزلْنَا َعَلى َعبْ ِدَنا)) ،ومل
يقل وان كنتم يف ري��ب م��ن رسالة
عبدنا ،فجميع التحديات الواقعة
يف القرآن حنو استدالل على كون
القرآن معجزة خارقة من عند اهلل،
واآلي�����ات امل��ش��ت��م��ل��ة ع��ل��ى التحدي
خم��ت��ل��ف��ة يف ال��ع��م��وم واخلصوص
وم���ن أع��م��ه��ا حت��دي��ا ق��ول��ه تعاىل:
���س َوالجْ ِ ُّن
اجت َ
((قُ�� ْل َلِئ ِن ْ
َمَع ِت الإِْ نْ ُ
َعَلى َأ ْن َيأْتُوا بمِِ ثْ ِل َه َذا الُْق ْرَآ ِن لاَ
ض
ان َب ْع ُ
ُون بمِِ ثِْلِه َوَل ْو َك َ
َيأْت َ
ض ُه ْم ِلَب ْع ٍ
�يرا)) ،واآلي��ة مكية وفيها من
ظَ��ِه ً
عموم التحدي ما ال يرتاب فيه ذو
مسكة.
ف��ل��و ك���ان ال��ت��ح��دي ب��ب�لاغ��ة بيان
ال��ق��رآن وج��زال��ة أس��ل��وب��ه ف��ق��ط مل
ي��ت��ع��د ال��ت��ح��دي ق��وم��ا خ��اص��ا وهم
ال���ع���رب ال���ع���رب���اء م���ن اجلاهليني
واملخضرمني قبل اختالط اللسان
وف��س��اده ،وق��د ق��رع ب��اآلي��ة أمساع
اإلنس واجلن.
وكذا غري البالغة واجلزالة من كل
صفة خاصة اشتمل عليها القرآن
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ك���امل���ع���ارف احل��ق��ي��ق��ي��ة واألخ��ل��اق
ال��ف��اض��ل��ة واألح����ك����ام التشريعية
واألخ���ب���ار املغيبة وم��ع��ارف أخرى
مل يكشف البشر حني ال��ن��زول عن
وجهها النقاب إىل غري ذل��ك ،كل
واحد منها مما يعرفه بعض الثقلني
دون مجيعهم ،فإطالق التحدي على
الثقلني ليس إال يف مجيع ما ميكن
فيه التفاضل يف الصفات.
ف��ال��ق��رآن آي���ة للبليغ يف بالغته
وف��ص��اح��ت��ه ،وللحكيم يف حكمته،
وللعامل يف علمه ولالجتماعي يف
اج��ت��م��اع��ه ،وللمقنتني يف تقنينهم
وللسياسيني يف سياستهم ،وللحكام
يف حكومتهم ،وجلميع العاملني فيما
ال ينالونه مجيعا كالغيب واالختالف
يف احلكم والعلم والبيان.
ومن هنا يظهر أن القرآن يدعي
ع��م��وم إع��ج��ازه م��ن مجيع اجلهات
م��ن ح��ي��ث ك��ون��ه إع��ج��ازا ل��ك��ل فرد
م���ن اإلن����س واجل����ن م���ن ع���ام���ة أو
خاصة أو ع��امل أو جاهل أو رجل
أو ام��رأة أو فاضل ب��ارع يف فضله
أو مفضول إذا ك��ان ذا ل��ب يشعر
بالقول ،فان اإلنسان مفطور على
الشعور بالفضيلة وإدراك الزيادة
وال��ن��ق��ي��ص��ة ف��ي��ه��ا ،ف��ل��ك��ل إنسان
أن يتأمل م��ا يعرفه م��ن الفضيلة
يف ن��ف��س��ه أو يف غ��ي�ره م���ن أهله
ث��م يقيس م��ا أدرك���ه منها إىل ما
يشتمل عليه القرآن فيقضي باحلق
والنصفة ،فهل يتأتى القوة البشرية
أن خي��ت��ل��ق م��ع��ارف إهل��ي��ة مربهنة
تقابل م��ا أت��ى ب��ه ال��ق��رآن ومتاثله
يف احلقيقة؟ وهل ميكنها أن تأتي
بأخالق مبنية على أساس احلقائق

تعادل ما أتى به القرآن يف الصفاء
والفضيلة؟ وه��ل ميكنها أن يشرع
أحكاما تامة فقهية حتصي مجيع
أع��م��ال ال��ب��ش��ر م��ن غ�ير اختالف
يؤدي إىل التناقض مع حفظ روح
التوحيد وكلمة التقوى يف كل حكم
ونتيجته ،وسريان الطهارة يف أصله
وفرعه؟ وهل ميكن أن يصدر هذا
اإلحصاء العجيب واإلتقان الغريب
من رجل أمي مل يرتب إال يف حجر
ق���وم ح��ظ��ه��م م���ن اإلن��س��ان��ي��ة على
مزاياها اليت ال حتصى وكماالتها
ال�تي ال تغيا أن يرتزقوا بالغارات
والغزوات ونهب األموال وأن يئدوا
ال���ب���ن���ات وي��ق��ت��ل��وا األوالد خشية
إم�لاق ويفتخروا ب��اآلب��اء وينكحوا
األمهات ويتباهوا بالفجور ويذموا
العلم ويتظاهروا باجلهل وهم على
أنفتهم ومحيتهم الكاذبة أذالء لكل
مستذل وخطفة لكل خاطف فيوما
لليمن ويوما للحبشة ويوما للروم
وي��وم��ا للفرس ؟ ف��ه��ذا ح��ال عرب
احلجاز يف اجلاهلية.
وه�����ل جي��ت��ري ع����اق����ل ع���ل���ى أن
يأتي بكتاب يدعيه ه��دى للعاملني
ث��م ي��ودع��ه أخ��ب��ارا يف ال��غ��ي��ب مما
م��ض��ى ويستقبل وف��ي��م��ن خ��ل��ت من
األم�����م وف���ي���م���ن س���ي���ق���دم م��ن��ه��م ال
بالواحد واالثنني يف أبواب خمتلفة
م��ن ال��ق��ص��ص وامل�لاح��م واملغيبات
املستقبلة ثم ال يتخلف شيء منها
عن صراط الصدق؟
وه���ل ي��ت��م��ك��ن إن���س���ان وه���و أحد
أجزاء نشأة الطبيعة املادية ،والدار
دار التحول والتكامل ،أن يداخل يف
كل شأن من شؤون العامل اإلنساني

ويلقي إىل الدنيا معارف وعلوما
وق��وان�ين وحكما وم��واع��ظ وأمثاال
وق��ص��ص��ا يف ك���ل م���ا دق وج���ل ثم
ال خيتلف ح��ال��ه يف ش��يء منها يف
ال��ك��م��ال وال��ن��ق��ص وه���ي متدرجة
ال��وج��ود متفرقة اإلل��ق��اء وفيها ما
ظهر ثم تكرر وفيها فروع متفرعة
على أص��وهل��ا؟ ه��ذا مع ما ن��راه أن
كل إنسان ال يبقى من حيث كمال
العمل ونقصه على حال واحدة.
فاإلنسان اللبيب القادر على تعقل
ه���ذه امل��ع��ان��ي ال ي��ش��ك يف أن هذه
املزايا الكلية وغريها مما يشتمل
ع��ل��ي��ه القرآن
الشريف كلها
ف������وق ال���ق���وة
ال�����ب�����ش�����ري�����ة
و و ر ا ء
ال������وس������ائ������ل
ا لطبيعية
امل����ادي����ة وان
مل ي������ق������در
ع�����ل�����ى ذل�����ك
فلم يضل يف
إنسانيته ومل
ينس ما حيكم
ب����ه وج���دان���ه
ال��ف��ط��ري أن
ي��راج��ع فيما
ال حي����س����ن
اخ�������ت�������ب�������اره
وجي�����������ه�����������ل
م���أخ���ذه إىل
أه���ل اخلربة
به.
ف����ان قلت:
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ما الفائدة يف توسعة التحدي إىل
العامة والتعدي عن حومه اخلاصة
فان العامة سريعة االنفعال للدعوة
واإلجابة لكل صنيعة وقد خضعوا
ألم��ث��ال ال��ب��اب والبهاء والقادياني
وامل��س��ي��ل��م��ة ع��ل��ى أن م���ا أت�����وا به
واس���ت���دل���وا ع��ل��ي��ه أش���ب���ه باهلجر
واهلذيان منه بالكالم.
قلت :ه��ذا هو السبيل يف عموم
االعجاز والطريق املمكن يف متييز
ال��ك��م��ال وال��ت��ق��دم يف أم��ر يقع فيه
ال��ت��ف��اض��ل وال���س���ب���اق ،ف���ان إفهام
ال��ن��اس خمتلفة اخ��ت�لاف��ا ضروريا
وال��ك��م��االت ك��ذل��ك ،والنتيجة
الضرورية هلاتني املقدمتني
أن ي�����������درك ص����اح����ب
الفهم العالي والنظر
ال���ص���ائ���ب ويرجع
م������ن ه������و دون
ذل�������ك فهما
ونظرا إىل

صاحبه ،والفطرة حاكمة والغريزة
قاضية.
وال يقبل شيء مما يناله اإلنسان
بقواه املدركة ويبلغه فهمه العموم
وال��ش��م��ول ل��ك��ل ف���رد يف ك��ل زمان
ومكان بالوصول والبلوغ والبقاء إال
ما هو من سنخ العلم واملعرفة على
الطريقة املذكورة ،فان كل ما فرض
آي���ة م��ع��ج��زة غ�ير ال��ع��ل��م واملعرفة
فإمنا هو موجود طبيعي أو حادث
حسي حمكوم بقوانني املادة حمدود
بالزمان واملكان فليس مبشهود إال
لبعض أفراد اإلنسان دون بعض ولو
فرض حماال أو كاحملال عمومه لكل
فرد منه فإمنا ميكن يف مكان دون
مجيع األمكنة ،ولو فرض اتساعه
لكل مكان مل ميكن اتساعه جلميع
األزمنة واألوق��ات ،فهذا ما حتدى
ب��ه ال��ق��رآن حت��دي��ا ع��ام��ا ل��ك��ل فرد
يف كل مكان يف كل زم��ان( .تفسري
امليزان :ج ،1ص)62
وقيل يف تفسري اآلي��ة(( :يَ��ا َأُّيَها
َّاس ا ْع��بُ�� ُدوا َرَّب ُك ُم َّال ِ��ذي َخَل َق ُك ْم
الن ُ
ُون)).
ين ِم ْن َقبِْل ُك ْم َلَعلَّ ُك ْم تَّ
َتق َ
َو َّال ِذ َ
عدد فرق املكّلفني ذكر خواصهم
ملّا ّ
ومصارف أمورهم أقبل عليهم
ب����اخل����ط����اب على
س��������ب��������ي��������ل
االل����ت����ف����ات
ه ّزًا للسامع وتنشيطًا له واهتمامًا
بأمر العبادة وتفخيمًا بأمر العبادة
وت��ف��خ��ي��م��ًا ل��ش��أن��ه��ا وج��ب�رًا لكلفة
العبادة واهتمامًا ّ
بلذة املخاطبة.
ويف تفسري اإلم��ام عليه السالم
هلا وجهان :أحدهما خلقكم وخلق

ال��ذي��ن م��ن قبلكم لتتقوا كما قال:
������س ِإلاَّ
ْ��ت الجْ ِ َّ
(( َومَ����ا خَ��لَ��ق ُ
����ن َوالإِْ نْ َ
ون))( .س����ورة الذاريات،
ِل���يَ��� ْع���بُ��� ُد ِ
اآلية)56 :
َّاس
وال��وج��ه اآلخ��ر ((يَ���ا َأُّي��هَ��ا الن ُ
ين
ا ْعُب ُدوا َرَّب ُك ُم َّال ِذي َخَل َق ُك ْم َو َّال ِذ َ
ِم�� ْن َقبِْل ُك ْم)) أي اع��ب��دوه ((َلَعلَّ ُك ْم
ُ��ون)) ال��ن��ار ول��ع��ل( )1م��ن اهلل
ت َّ
َ��ت��ق َ
واجب ألنه أكرم من أن يعين عباده
ب�لا منفعة وي��ط��م��ع��ه يف فضله ثم
خييبه.
أق���ول :لعّلكم على ال��وج��ه األول
ي��ت��ع��ل��ق خب��ل��ق��ك��م وي������راد بالتقوى
العبادة وعلى الوجه الثاني يتعلق
باعبدوا ويراد بالتقوى احلذر ،نّبه
ع��ل��ي��ه ال��س�لام ب��ق��ول��ه :هل��ا وجهان
على أن القرآن ذو وجوه وأن محله
على اجلمع صحيح ويأتي نظائره
يف ك�لام��ه��م ع��ل��ي��ه��م ال��س�لام وكون
الكالم ذا وجوه مما يزيد يف بالغته
ولطافته.
ــــــــــــــــــــــــ
( )1ل���ع���ل وع���س���ى وس������وف يف
مواعيد امل��ل��وك ي��ك��ون ك��اجل��زم بها
وإمن����ا أط��ل��ق��ت إظ���ه���ارًا لوقارهم
وإشعارًا بأن الرمز منهم كالصريح
م��ن غريهم وعليه ج��رى وع��د اهلل
ووعيده( ،منه قده).
* إعداد :السيد نبيل احلسين
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يقول اإلمام علي عليه السالم:
«..فمثلت إنسانًا ذا أذهان جييلها ،وفكر
يتصرف بها ،ومعرفة يفرق بها بني احلق
والباطل ،معجونًا بطينة األلوان املختلفة،
واألضداد املتعادية ،واألخالط املتباينة».
إن اإلنسان خملوق خمتلف الغرائز
والرغبات ،حيكمه الصراع بني العقل
والشهوة ،وليس هو ذا بعد واحد؛
كاحليوان الذي حتكمه الشهوة فقط ،أو
كاملالك الذي حيكمه العقل فقط ،وهذا
ما يشري إليه كالم اإلمام علي عليه
السالم أعاله.
وجهالة اإلنسان برتكيبته ،وما غرز
بنفسه ،سيبعده عن اللهَّ تعاىل؛ ألن
عرف نفسه عرف خالقه.
كما يشري إىل ذلك قول األمري عليه
السالم« :اعرف نفسك تعرف ربك».
قصر اإلنسان ومل يس َع ملعرفة
فلو ّ
نفسه اليت هي أقرب إليه من غريها،
سيتحول
واليت هي أوىل مبعرفتها فإنه
َّ
إىل كائن حيواني مفرتس ،وسيخسر
اخلسران املبني ،وهل بعد خسران
النفس من خسران.
يقول اإلمام عليه السالم« :من حاسب
نفسه ربح ،ومن غفل عنها خسر» ،وكيف
حياسب نفسه من ال يعرفها.
ً
ويقول عليه السالم حمذرا من سقوط
اإلنسان حتت هواه« :كم من عقل أسري

حتت هوى أمري».
جتد
وبعد معرفتك لنفسك عليك أن ّ
وجتتهد ،ال أن تستسلم وتتكاسل ،كما
يقول اإلمام عليه السالم« :فعليكم باجلد
واالجتهاد والتأهب واالستعداد والتزّود
يف منزل الزاد».
ِّ
وعليك أن تهذب غرائزك بعد أن
تعرفها ،ألنه إن مل ّ
تتول ذلك بنفسك
فلن يتولىّ الغري ذلك يقول األمري عليه
السالم« :أيها الناس توّلوا من أنفسكم
تأديبها واعدلوا بها عن ضراوات
عاداتها».
فقدرك أيها األخ العزيز على قدر
همتك كما يقول أمري املؤمنني عليه
ّ
همته».
السالم« :قدر الرجل على قدر ّ
غريزة األكل والشرب
ال بد لكل كائن حي أن يأكل وأن يشرب
من أجل استمرار حياته ،وهذا أمر
طبيعي قد جعله اهلل تعاىل يف غريزة
اإلنسان ليضمن بقاءه واستمراره ،ولكن
تتحول هذه الغريزة من نعمة حتافظ على
اإلنسان إىل نقمة تضيع أهدافه إذا حتول
األكل والشرب ليصبح قضية اإلنسان
الرئيسية و هدفه األساسي فيضحي من
أجل ذلك بكل قيمه اإلنسانية.
يقول اإلمام علي عليه السالم« :وال
تُدخلوا بطونكم َلَعق احلرام فإنكم بعني
وسهل لكم سبل
من ح ّرم عليكم املعصية َّ
الطاعة».

ثم جيري مقارنة مهمة فيقول عليه
السالم« :إن البهائم همها بطونها ،وأن
السباع همها العدوان على غريها» ،وأما
اإلنسان فهذه األمور عنده وسائل لتحقيق
همه األساسي وهو الفوز وسعادة اآلخرة
ورضوان اهلل تعاىل.
ويقول عليه السالم« :فما خلقت
ليشغلين أكل الطيبات كالبهيمة املربوطة
همها علفها».
غريزة الزواج
يرتبط استمرار وجود النوع اإلنساني
بغريزة الزواج ،وهذا أمر طبيعي قد
خلقه اهلل تعاىل يف اإلنسان بل وحث
اإلنسان على الزواج وجعله مستحبًا
وجعله من األمور اليت حيرز بها الدين،
كما يف الرواية عن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله« :من تزوج أحرز نصف دينه».
ترب هذه الغريزة ومل
ولكن إذا مل ّ
يسيطر عليها ومل ّ
تهذب ،فإنها كذلك
ستتحول من نعمة إىل نقمة وستجر
الفرد واجملتمع إىل االنهيار واالحنراف
فيصبح كاحليوان همه إشباع بطنه
وفرجه ويصبح من أهل النار والغضب
اإلهلي والعياذ باهلل ومصداقًا للحديث
النبوي الشريف« :أكثر ما تلج به أميت
النار األجوفان :البطن والفرج».
ويقول اإلمام عليه السالم ...« :فرحم
اللهَّ رج ً
ال نزع عن شهوته وقمع هوى
نفسه».

عىل ضفاف نهج البالغة

فاملؤمن يقمع هوى النفس حتى يسيطر
على غرائزه لتكون طوع أمره فيوجهها
مبا يريد اهلل تعاىل ،وال يرتكها تطغى
حتى تسيطر عليه وتستعبده فتذله يف
الدنيا ويكون من اخلاسرين يف اآلخرة
والعياذ باهلل.
غريزة الغضب
من الطبيعي أن تشهد حياة اإلنسان
االجتماعية ،وقوع هجمات خارجية،
لذلك ال بد لكل كائن حي أن ميتلك قدرة
على الدفاع عن نفسه ووسائل وأدوات
للمحافظة عليها ووقايتها والرد على
هجمات العدو ،لذلك فإن رب اخلليقة
احلكيم قد وهب لكل كائن حي إنسانًا
وحيوانًا من وسائل الدفاع ما يتناسب
وحاجته وطريقته يف الدفاع عن النفس،
وما غريزة الغضب إال واحدة من تلك
الوسائل ،فهي مقدسة ومثينة حينما
يتعلق األمر بالدفاع عن النفس واجملتمع
واألموال واألعراض ،ويعد استخدامها
شك ً
ال من أشكال الصراع واجلهاد،
ولكنها إن مل ّ
تهذب ومل تستخدم يف
مواضع الدفاع احلقة مبا رمسه اللهَّ
تعاىل ،فإنها ستكون وسيلة مدمرة تدل
على اجلنون.
إذ قال اإلمام علي عليه السالم:
«احلدة ضر من اجلنون ألن صاحبها
ّ
يندم ،فإن مل يندم فجنونه مستحكم».
لذلك فإن غريزة الغضب من النعم
اإلهلية اليت ميكن االستفادة منها
باالجتاه اإلنساني بعد تنميتها والسيطرة
عليها وتهذيبها.
غريزة التطلع نحوالحرية
وهو السبيل الصحيح لبلوغ السعادة
والتكامل ،وحماربة الظلم واجلور
واالستبداد ،ولكن ينبغي لنا أال ننسى
أن سوء استغالل احلرية أمر غري
مقبول ،إذ ينبغي عدم التذرع بالتطلع
إىل احلرية للتمرد على القوانني اإلهلية
واالجتماعية ،أو اإلعراض عن الوالدين
واألساتذة واملربني احلريصني ،أو
االحتجاج باحلرية يف القبول ملختلف
أشكال العبودية والفساد اليت تتعارض
مع حرية اإلنسان احلقيقية.
يقول اإلمام علي عليه السالم خماطباً

مالك األشرت ...« :فاملك هواك ُ
وش ّح
بنفسك عما ال حيل لك».
ويف موضع آخر يأمر عليه السالم
كميل بن زياد بتوجيه أسرته حنو احملاسن
باملراقبة واإلشراف الصحيح ،يقول له:
« ...يا كميلُ ،مر أهلك أن يروحوا يف
كسب املكارم وُيدجلوا يف حاجة من هو
نائم».
وال يتصور العبد أن التحرر يف االبتعاد
عن الدين ،بل العكس هو الصحيح
فاالبتعاد عن الشرع اإلهلي هو وقوع
يف حبائل الشيطان الرجيم ووقوع حتت
أسره وتسلطه ،ومما يوصي به اإلمام
علي عليه السالم ولده اإلمام احلسن
عليه السالم« :وال تكن عبد غريك وقد
جعلك اللهَّ حرًا».
غريزة اخلوف
اخلوف مقبول بالدرجة اليت ختلق
لدينا روح احلذر والتدبري وختيفنا
من عواقب الذنوب والسيئات وانهيار
شخصيتنا وقيمنا.
يقول اإلمام علي عليه السالم« :رحم
ربه
اللهَّ امرأ مسع ُحكمًا فوعى ...راقب َّ
وخاف ذنبه».
ولكن إذا مل تتم السيطرة على غريزة
اخلوف وتهذيبها وتوجيهها فإنها ستجر
اإلنسان حنو االنزواء واجلنب واهلوان
والشك والرتدد واملذلة ،وهنا ينبغي
مكافحته.
فاخلوف من اهلل كمال ،واخلوف من
غريه نقص وضعف وهوان ،ويؤكد اإلمام
عليه السالم على عدم واقعية هذا
اخلوف عندما يقول« :إذا هبت أمرًا فقع
شدة توقيه أعظم مما ختاف
فيه ،فإنه ّ
منه».
غريزة حب التفوق
إن الرغبة الكامنة يف اإلنسان
يف التقدم على أقرانه وبين جنسه
واالنطالق حنو األمام ،صفة بناءة ،ولكن
إذا مل تهذب هذه الغريزة فإنها تؤدي
إىل األنانية ،واالستبداد ،وحب اهليمنة،
والغطرسة واالستئثار ،وإزاحة اآلخرين،
وحرمانهم من حقوقهم ،مما خيلق حالة
فاجعة ومدمرة تكون أساسًا لكل أشكال
االستبداد ،واالستغالل ،واالستعمار

االقتصادي والثقايف ،وعندها ينبغي
حماربتها وحصرها لكي تصبح أساسًا
للتسابق واملسارعة إىل اخلريات.
يقول اإلمام عليه السالم ملالك األشرت:
« ...يا مالك ،وإياك واالستئثار مبا للناس
فيه أسوة ...فإنه مأخوذ منك لغريك».
ويقول عليه السالم« :وال تنافسوا يف
عز الدنيا وفخرها».
ويف موضع آخر يتحدث عن حب
التفوق املقبول فيقول عليه السالم:
«اللهم إني أّول من أناب ومسع وأجاب،
مل يسبقين إال رسول اللهَّ صلى اهلل عليه
وآله بالصالة».
ويقول عليه السالم« :فعليكم بهذه
اخلالئق فالزموها وتنافسوا فيها».
روح التقليد واالقتداء
عندما تكون روح تقليد اآلخرين
وأتباعهم ضمن إطار حب تقليد الرموز
وأتباع القدوات احلسنة الكاملة وباجتاه
احملاسن والقيم األخالقية واملسرية
التكاملية ،فهي مقبولة ومطلوبة.
يقول اإلمام علي عليه السالم« :انظروا
أهل بيت نبيكم فالزموا مستهم واتبعوا
أثرهم ،فلن خيرجوكم من هدى ،ولن
يعيدوكم يف ردى».
َّ
ولكن لئن مل تهذب روح التقليد
والطاعة واالقتداء وتوجه توجيهًا
سليمًا ،فقد حتمل حملها روح التقليد
األعمى ،فتصاب اجملتمعات اإلنسانية
باالحنرافات واملآسي االجتماعية يقول
اإلمام عليه السالم« :وال تطيعوا األدعياء
الذين شربتم بصفوكم حلذرهم ،وخلطتم
بصحتكم مرضهم ،وأدخلتم يف حقكم
باطلهم ،وهم أساس الفسوق».
وذلك مثل تقليد اجملتمعات املتخلفة
للغرب يف فسوقه وفساده.
تقدم ،جيب على اإلنسان
بناء على ما ّ
للهَّ
وهو أشرف املخلوقات وخليفة ا يف
أرضه ،أن يسيطر على غرائزه وميوله
ويهذبها لكي يتمكن من االنطالق
إىل الكمال ويبلغ السعادة اإلنسانية
احلقيقية.
* إعداد :الشيخ وسام البلداوي
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شفاعة فاطمة الزهراء سالم اهلل عليها

النساء ال ّ
تشملهن شفاعة
التي
ّ
الزهراء عليها السالم
إن رسول اهلل
عن ابن عّباس قالّ :
صلى اهلل عليه وآله وسلم كان جالسًا
يوم وعنده علي وفاطمة واحلسن
ذات ِ
واحلسني عليهم السالم ...إىل أن قال:
ثم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم:
أميتَ ،
وخليفَيت
علي! َ
أنت إما ُم ّ
«يا ّ
ني إىل
ؤمن َ
َعَليها َب ْعدي ،وأنْ َت قاِئ ُد املُ ِ
اجلّنِة ،وكأّني ُ
فاطمَة
َيت
أنظ ُر إىل ابْن
ِ
يب ِم ْن
َق ْد أ ْقَبَل ْ
ت َي ْوَم ال ِق َ
يامِة على نجَ ٍ
بعون َ
ألف َمَل ٍك ،تَقو ُد
س
ها
ن
ي
ي
نورَ ،ع ْن مَ ِ َ َ
ٍ
أميت إىل اجلّنِة ،فأيمّ ا امرأة
ْم ِ
ُمؤ ِ
نات ّ
اليوم والليلة مخس صلوات،
صّلت يف
ِ
وصامت شهر رمضان ،وحجت بيت اهلل
احلرام ،وزكت ماهلا ،وأطاعت زوجها،
ووالت عليا بعدي؛ دخلت اجلنة بشفاعة
ابنيت فاطمة ،وأّنها لسيدة نساء
العاملني.»...
طاعة المرأة لزوجها عالمة
شمولها بشفاعة الزهراء عليها
السالم
املهمة املذكورة يف هذه
إن املسألة
ّ
ّ
الرواية للمرأة املسلمة ــ بعد الصالة
اليومية ،وصوم شهر رمضان ،واحلج،
وأداء الزكاة ــ وهي تُعترب من إحدى
أركان األعمال العبادية بعد قبول والية
أمري املؤمنني عليه السالم ،وهلا الدور
الكبري يف قبول األعمال والوصول إىل
الكمال واملقام املعنوي العالي ،وتؤّدي
إىل حصول املرأة املوالية ألمري املؤمنني
عليه السالم على شفاعة الزهراء عليها
السالم؛ كسب رضا الزوج وطاعته،
الذي لألسف ّ
قل االهتمام بها هذه
األّيام يف اجملتمع ،فهذه الطاعة ميكن
عدة زوايا:
مالحظتها من ّ

 .1مسألة النكاح
إن املرأة املسلمة جيب عليها إطاعة
ّ
زوجها يف مسألة النكاح بالصورة
ألن
الشرعية وتلبية متطّلبات زوجها؛ ّ
عدم رعاية هذه املسألة من قبل املرأة
تؤدي إىل احنراف الكثري من الرجال،
جير إىل فساد اجملتمع،
وبالتالي
ّ
وأحيانًا تؤّدي إىل اخلالفات بني
العائلة ،واحلاالت العصبية اليت تنتج
عنها انهيار العائلة.
حرم اهلل تعاىل على املرأة يف هذه
لقد ّ
املسألة عصيان زوجها؛ من أجل منع ّ
كل
أنهن منعن من تطويل
هذه املشاكل ،حتى ّ
أزواجهن.
الصالة؛ من أجل متعة
ّ
عن أبي جعفر عليه السالم قال:
«قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
صالتكن
تطولن
وسلم للنساء :ال
ّ
ّ
لتمنعن أزواجكن»( .الكايف للكليين :ج،5
ص ،508ح)1
وعن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
«إن امرأة أتت رسول اهلل صلى اهلل
ّ
عليه وآله وسلم لبعض احلاجة ،فقال
هلا :لعّلك من املسوفات؟! قالت :وما
املسوفات يا رسول اهلل؟ قال :املرأة
اليت يدعوها زوجها لبعض احلاجة فال
تزال تسوفه حتى ينعس زوجها فينام،
فتلك اليت ال تزال املالئكة تلعنها حتى
يستيقظ زوجها»( .الكايف للكليين :ج،5
ص ،508ح)2
 .2تجميل المرأة نفسها لزوجها
وظيفة أخرى جعلها اهلل تعاىل يف
عهدة املرأة ،وهي التجميل ،ولبس
أفضل الثياب ،ووضع ّ
الطيب لزوجها،
بشدة أن تتزّين وتضع
كما نهاها اهلل ّ
الطيب لغري زوجها ،وهذا أيضًا من
املطالب واحلقوق اليت أكدها أهل
البيت عليهم السالم يف أحاديثهم.
عن اإلمام الصادق عليه السالم قال:
«جاءت امرأة إىل رسول اهلل صلى اهلل

عليه وآله وسلم فقالت :يا رسول اهلل!
حق الزوج على املرأة؟ قال :وعليها
ما ّ
أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن
ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض
نفسها عليه غدوة وعشية( .»...وسائل
الشيعة :ج ،20ص ،158ح)25301
يستفاد من بعض الروايات بأن املرأة
تهتم مبسألة ّ
الطيب والزينة
اليت ال
ّ
لزوجها ،وتزّين نفسها لآلخرين؛ يغضب
اهلل تعاىل عليها ويذيقها أنواع العذاب.
قال اإلمام الصادق عليه السالم...« :
ونهى أن تتزّين لغري زوجها ،فإن فعلت
كان حقا على اهلل أن حيرقها بالنار».
(من ال حيضره الفقيه :ج ،4ص ،3ح)1
ويف حديث آخر يقول عليه السالم« :ال
ينبغي للمرأة أن جتمل ثوبها إذا خرجت
من بيتها»( .الكايف :ج ،5ص ،518ح)2
 .3الطاعة بعدم الخروج من
البيت
املرأة إحدى املخلوقات اللطيفة اليت
خلقها اهلل تعاىل ،ووهبها قلبا حنونًا؛
فلذلك تكون دائمًا عرضة للخطر خارج
البيت من أولئك الذين ينصبون شباك
الفساد يف اجملتمع.
فاجملتمع فيه نوع من الرجال
املؤمنني لديهم إدراك كبري وتشخيص
واسع ودقيق فيما يدور بني الناس من
املفاسد ،ولديهم معلومات دقيقة حول
خروج النساء من البيت؛ لذلك أعطى
احلق مبنع خروج
اهلل تعاىل الرجال
ّ
زوجاتهم من البيت بدون إذنهم؛ حتّى
حيفظوهن من خطر االنزالق حنو
ّ
الفساد ،وكذلك أوجب على النساء
ليكن
إطاعة أزواجهن وكسب رضاهم؛ ّ
يف مأمن من اخلطر احملتمل.
إضافة إىل أن خروج املرأة من البيت
حلق
بدون إذن زوجها ورضاه تضييع ّ
الزوجّية الذي ُيعترب من أهم حقوق
الزوج يف عنق زوجته؛ فلذلك جيازي
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اهلل تعاىل النساء الالتي حيصلن على
أزواجهن وال خيرجن من البيت
رضا
ّ
ال بإذنهن ثوابًا جزي ً
إّ
هلن
ال تشجيعًا ّ
حلصوهلن على الكمال.
ّ
عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
«إن رج ً
عهد رسول
ّ
ال من األنصار على ِ
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم خرج يف
بعض حوائجه ،فعهد إىل امرأته أن ال
خترج من بيتها حتى يقدم.
وإن أباها قد مرض ،فبعثت املرأة
قالّ :
إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
تستأذنه أن تعوده ،فقال :ال ،اجلسي يف
بيتك وأطيعي زوجك.
قال :فثقل ،فأرسلت إليه ثانيًا بذلك،
فقال :اجلسي يف بيتك وأطيعي زوجك.
إن أبي
قال :فمات أبوها ،فبعثت إليه ّ
قد مات فتأمرني أن أصلي عليه؟ فقال:
ال ،اجلسي يف بيتك وأطيعي زوجك.
قال :فدفن الرجل ،فبعث إليها رسول
إن اهلل قد
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلمّ :
غفر لك وألبيك بطاعتك لزوجك»( .وسائل
الشيعة :ج ،20ص ،174ح)25350
نعم ،هذه نتيجة طاعة املرأة لزوجها
واحرتامها والتزامها بأمر اهلل تعاىل.
أما املرأة اليت ال حترتم وال تلتزم
ّ
بهذا األمر الرباني ،وخترج من بيتها
بدون إذن ورضا زوجها؛ فتلعنها مالئكة
السماء ّ
وكل شيء يف األرض إىل أن
تعود ويرضى عنها زوجها.
عن جعفر بن حممد ،عن آبائه عليهم
السالم ــ يف حديث املناهي ــ قال« :نهى
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم أن
خترج املرأة من بيتها بغري إذن زوجها،
فإن خرجت لعنها كل ملك يف السماء
وكل شيء متر عليها من اجلن واإلنس
حتى ترجع إىل بيتها»( .من ال حيضره
الفقيه :ج ،4ص ،3ح)1
لعل املراد من لعنة اإلنسان يف هذه
الرواية هي نزول غضب اهلل تعاىل على
تلك املرأة بعدد األشخاص واألشياء
متر عليها عند خروجها من بيتها
اليت ّ
بدون إذن زوجها.
 .4الطاعة في حفظ أموال الزوج،
وعدم صرفها بدون إذنه
ّ
إن من إحدى احلقوق املسلمة للزوج
ّ
يف عنق زوجته يف احلياة املشرتكة هلما،
الزوجة رضا زوجها باحلفاظ
أن تكسب ّ
على أمواله ،وعدم التبذير واإلسراف
فيها ،فيجب على املرأة أن ال تصرف
أي شيء من أموال زوجها بدون إذنه،
حتّى ولو كانت صدقة ،إ ّ
ال من أمواهلا

الشخصية اليت تعترب من نفقة الزوج
على زوجته أو اليت تكسبها بنفسها
وملكا شخصيا هلا.
إن يف أحاديث النيب وأهل بيته
عليهم السالم التأكيد على رعاية هذا
األمر ،حيث يعترب من الصفات اجلميلة
والالئقة يف املرأة املسلمة ،ويعترب
وجوده فيها رمزًا الستفادة املرء املسلم
على أفضل الفائدة بعد فائدة اإلسالم،
وطريقًا لتحصيل خري الدنيا واآلخرة!
عن أبي عبد اهلل عليه السالم ،عن
آبائه عليهم السالم قال« :قال النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم :ما استفاد
امرؤ مسلم فائدة بعد اإلسالم أفضل
من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها،
وتطيعه إذا أمرها ،وحتفظه إذا غاب
عنها يف نفسها وماله»( .الكايف :ج،5
ص ،327ح)1
وعن أبي جعفر عليه السالم قال« :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:
قال اهلل عز وجل :إذا أردت أن أمجع
للمسلم خري الدنيا وخري اآلخرة جعلت
له قلبا خاشعًا ،ولسانًا ذاكرًا ،وجسدا
على البالء صابرًا ،وزوجة مؤمنة تسره
إذا نظر إليها وحتفظه إذا غاب عنها
يف نفسها وماله»( .وسائل الشيعة :ج،20
ص ،40ح)24977
ويف هذا اخلصوص عندما يسأل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
حق الزوج على املرأة ،يقول ...« :أن
عن ّ
تطيعه وال تعصيه ،وال تصدق من بيته
إال بإذنه( .»...الكايف :ج ،5ص)506
ويف حديث آخر قال صلى اهلل عليه
وآله وسلم ...« :وال تعطي شيئًا إال بإذنه،
فإن فعلت فعليها الوزر وله األجر.»...
(وسائل الشيعة :ج ،20ص)158
 .5اجتناب المرأة األعمال المنافية
لحق الزوج
ّ
أحد حقوق الزوج على زوجته ،وهو
أن جتتنب بعض األعمال املستحبة
املستحب،
حلق زوجها ،كالصوم
املنافية ّ
ّ
أو السفر لزيارة العتبات املقدسة أو
غريها ،إال بإذنه.
فيجب على املرأة أن تسري يف مجيع
األمور خلف زوجها تكسب رضاه وتشاركه
التفكري يف احلياة ،وعليها أن ترتك أي
عمل ــ حتى ولو كان مستحبًا ــ من شأنه
أن يضّيع ّ
حقًا من حقوق زوجها.
عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
«جاءت امرأة إىل رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم فقالت :يا رسول اهلل!

حق الزوج على املرأة؟ فقال :أكثر
ما ّ
من ذلك؛ فقالت :خبرّ ني عن شيء منه؟
قال :ليس هلا أن تصوم إال بإذنه ،يعين
تطّوعًا ،وال خترج من بيتها إال بإذنه.»...
(الكايف :ج ،5ص ،508ح)8
عما يغضبه
 .6إرضاء الزوج واالبتعاد ّ
على املرأة أن ال تُغضب زوجها يف
حياتهما املشرتكة :إدارة البيت ،وتربية
وتتحمل
األطفال ،بل عليها أن تصرب
ّ
تصرف من زوجها أو سوء
إذا رأت سوء ّ
أعده
عظيم
ثواب
على
ُخلُ ٍق؛ لتحصل
ٍ ّ
ٍ
مبأمن من غضبه
اهلل تعاىل هلا ،وتكون
ٍ
تعاىل ،وأعماهلا عنده مقبولة ،وذنوبها
املاضية مشمولة بغفرانه.
قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :أميا
امرأة باتت وزوجها عليها ساخط مل
تقبل منها صالة حتى يرضى عنها.»...
(الكايف :ج ،5ص ،507ح)2
عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
قال« :من كان له امرأة تؤذيه مل يقبل
اهلل صالتها وال حسنة من عملها حتى
تعينه وترضيه ،وإن صامت الدهر
وقامت وأعتقت الرقاب وأنفقت األموال
يف سبيل اهلل ،وكانت أول من ترد النار».
(ثواب األعمال للصدوق :ص)335
لقد وردت روايات كثرية يف فضل
خدمة املرأة يف بيت زوجها وتدبريها
فإن إتباع املرأة ألوامر
ألمور منزهلاّ ،
زوجها يف البيت وخارجه ،وكسب رضاه؛
له حّيز ومكان كبري يف أحاديث النيب
وأهل بيته عليهم السالم ،وله تأثري كبري
يف كمال املرأة ونضج مثار اإلميان يف
وجودها ،وغفران ذنوبها.
عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
«إن قومًا أتوا رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم فقالوا :يا رسول اهلل! إنا رأينا
أناسا يسجد بعضهم لبعض.
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم :لو أمرت أحدا أن يسجد ألحد
ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها»( .الكايف:
ج ،5ص ،507ح)6
لذلك فاملرأة الشيعية اليت تتمنى
شفاعة الزهراء عليها السالم ،واملنازل
العظيمة يف اجلنان مع سّيدة اجلنة
عليها السالم ،جيب عليها أن حترز
رضا زوجها يف األمور اليت ذكرت،
وتطيعه مبا يريد يف األمور الشرعية.
* إعداد :الشيخ وسام البلداوي
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االمتناع عن النقد الالذع
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ال جيوز للرجل أن يرفع دائمًا سياط
االعرتاض والنقد ،وسيف التقريع
والتجريح يف وجه زوجته ،وكأّنه من
زبانية جهنم!
يقول اإلمام علي عليه السالم« :املرأة
رحيانة ،وليست بقهرمانة».
فكما أّنك ال تستعمل العنف مع
الرحيانة ،كذلك ال جيوز لك أن تستعمل
ذلك مع زوجتك.
صحيح أن الزوجة قد ال تكون ناجحة
باملقدار املطلوب ،ولكن يف مثل هذه
البد أن جيعل الزوج من نفسه
الصورةّ ،
مرّبيًا خملصًا هلا ،حتى تنضج ،ال ناقدًا
فظًا ،ألن ذلك يقتل فيها كل بوادر
اخلري.
ترى ،لو كنت معّلم أطفال ،فماذا كنت
تفعل معهم؟
البد أن تكون مرّبيًا هلم ،ال سيفاً
ّ
مسلطًا عليهم ،وكذلك زوجتك البد أن
جتعل من نفسك مرّبيًا هلا ،ال مراقبًا
يسلط عليها النقد الالذع.
واملرّبي ال ينتقد أساسًا ،بل يصلح؛ وال
يلوم ،بل يشجع؛ بينما املراقب يستعمل
النقد ــ أساسًا ــ بد ً
ال عن اإلصالح،

ويستعيض به عن التصحيح.
وكثريًا ما يسبب النقد اجلارح،
بروز حالة من التنافر بني الزوجني
بشكل دائم ،وينعكس ذلك سلبًا على
الزوج ،فإذا كنت تريد بيتك منطقة
هدوء تستلهم منها الراحة والسكينة،
فإن عليك أن متأله باحلب ،والعطف،
والتشجيع ،واإلخالص؛ وتبعده من النقد
اجلراح ،فقد ثبت أن  %50من حوادث
الطالق ،إمنا هي بسبب النقد اجلارح
املوجه من أحد الزوجني لآلخر.
ّ
فالنقد العقيم ،الذي يكسر القلب
ويذل النفس ،هو جملبة للشقاء بال
إشكال.
ينصب الزوج من
إن من اخلطأ أن ّ
نفسه رجل خمابرات يف بيته ،فيبدأ
والبد أن
بالتفتيش عن مواقع األخطاء،
ّ
يعترب نفسه مالحظ حسنات ،ومشجعًا
للمرأة اليت تدير البيت.
بل من واجب الزوج أن يغض الطرف
عن أخطاء زوجته ومشاكلها ،ويفرتض
نفسه كأنه مل يعرف ،ومل يفهم ،متامًا
كما فعل ذلك العامل عندما استيقظ يف
صبيحة يوم من األيام ،فوجد زوجته ــ
وكانت ال تزال راقدة يف الفراش ــ وقد
أصيبت ببدايات مرض الربص يف

وجهها.
فتصّور حالة الزوجة حني تكتشف
بعد فرتة أن مجاهلا قد انتهى ،ولكي
ال حيّول البيت الزوجي إىل جحيم،
وال جيرح قلب زوجته ،اّدعى قبل أن
تكتشف الزوجة ما أصابها ،أنه أصيب
بالعمى!
وحينما اكتشفت الزوجة ما أصيبت
به ،أخفت ذلك عن زوجها ،اعتقادًا منها
أنه فع ً
ال قد أصيب بالعمى.
وهكذا عاش الزوجان يف سعادة
وهناء ،بفعل إغماض الزوج ــ بهذه
عما أصاب زوجته ،وبادعائه
الطريقة ــ ّ
العمى اشرتى سعادة زوجته يف هذه
احلياة.
يدعي
بالطبع ليس املطلوب دائمًا أن ّ
الزوج العمى يف مقابل أخطاء الزوجة،
ال يكبرّ اخلطأ ،وأ ّ
ولكن املطلوب أ ّ
ال
يستعمل ــ دائمًا ــ سالح النقد اجلارح،
ال يستخدم الغلظة ،إ ّ
وأ ّ
ال حينما يرى
ذلك ضروريًا ويف احلاالت القصوى،
ّ
احلل الصحيح دائمًا بل
فالعصا ليست
هي ملواقع الضرورة فقط.
وكما على الزوج أ ّ
ال ينتقد زوجته،
فعلى الزوجة أ ّ
ال تنتقد زوجها ،فالنقد
من الزوجة يؤدي إىل نشوب نار الفرقة

فقه االرسة وشؤونها

بينهما ،ألن انتقاد الزوجة للزوج ــ خاصًة
إذا كان أمام الناس ــ يصيب أهم ما يتمتع
ثم يؤجج
به الزوج وهو (رجولته) ،ومن ّ
الشريرة ضد زوجته ،األمر
فيه الكوامن ّ
الذي يؤدي حتمًا إىل عواقب وخيمة.
إن (النقنوقة) والنكد الدائم من عمل
الزوج ،أو مظهره ،أو كالمه ،جيعل
من املستحيل إمكانية استمرار البيت
الزوجي.
فكم من عالقات زوجية انتهت
إىل الفشل ال لسبب وجيه إ ّ
ال النقد
و(النقنوقة) والشكوى والنكد.
ويف ما يأتي ثالثة مناذج عن
نقدهن ال ّ
الذع
الزوجات الالتي َه َدَم
ّ
بيتهن الزوجي.
ّ
احترام اختيارات الشريك
لكل إنسان أسبابه اخلاصة للشعور
بالسعادة ،وال جيوز ألحد أن يكون عقبة
يف طريق سعادة اآلخرين.
فالزوج مث ً
ال قد يشعر بالسعادة
حينما جيلس وحده يف غرفة عمله ليقرأ
الكتبّ ،
وينقب فيها ،ويطالع الصحف
واجملالت.
ً
فلماذا حتاول الزوجة أحيانا أن تفسد
عليه هذا اجلو الذي يشعر فيه بالسعادة
واهلناء؟!
وقد تشعر الزوجة بالسعادة عندما
تتصل بأهلها عرب اهلاتف وتطيل معهم
يصر الزوج أحيانًا على
احلديث ،فلماذا ّ
أن مينعها من ذلك؟
إن لكل من الشريكني طريقته يف
االستمتاع مبا جيري يف ما بينهما ،وعلى
كل منهما أ ّ
ال يكون مانعًا أمام استمتاع
ٍ
الشريك اآلخر باحلياة.
فلو افرتضنا أن للزوجة رغبتها املعينة
يف الطعام واللباس ،فال جيوز للزوج أن
يعرتض على ذلك ،إذ ليس من املفروض
أن تأخذ املرأة رأي الزوج دائمًا يف
تسرحية شعرها ،أو يف نوعية الثياب
اليت تلبسها ،أو يف طريقة جلوسها على
املقعد ،أو شكل الديكور الذي ترغب
فيه؟
ويف القضايا الصغرية اليت ال تهم
فإن على الزوج أ ّ
ال ميتنع عن
إال املنزلّ ،
تنفيذ إرادة زوجته ،وال يتدخل يف كل
صغرية وكبرية فيها.
ّ
تدخل الزوج دائمًا يف
فال جيوز
تعيني مكان السرير ،أو لون الستارة ،أو
مكان تعليق ساعة احلائط ،فهذه أمور
بسيطة ،يستطيع الزوج أن يرتكها لرأي
زوجته ورغبتها يف ذلك.
وإذا كانت الزوجة ترغب يف مطالعة

كتب صاحلة نافعة ،ليس من الصحيح
أن يفرض عليها الزوج الكتب اليت
يرغب هو يف مطالعتها ،وكما األمر
بالنسبة للزوج ،كذلك بالنسبة للزوجة.
لنفرتض أن طبيبًا تزوج مهندسة ،فال
جيوز هلا أن تفرض على زوجها االهتمام
باخلرائط ،كما ال جيوز أن يفرض على
زوجته أن تهتم باألمراض ،وامليكروبات،
وما شابه ذلك.
االلتفات إلى األمور الصغيرة
لقد فصل أحد القضاة يف أربعني
شكاية زوجية ،وبعدها قال هذه اجلملة:
(إنك لتجد التوافه ــ دائمًا ــ يف قرارة كل
شقاء زوجي).
ً
ومن الصحيح أيضا أن األمور الصغرية
النافعة هي األخرى من أسباب السعادة
الزوجية.
فإغفال الزوجة لعبارة (مع السالمة)
مث ً
ال ،تقوهلا لزوجها وهي تلّوح له بيدها
أثناء انصرافه إىل عمله يف الصباح ،أمر
تافه ،ولكنه كثريًا ما يؤدي إىل الطالق.
ولقد ذكر بعض اخلرباء أن  %90من
حوادث الطالق إمنا هي بسبب قضايا
تافهة جدًا.
نعم ،قد ال يكون الطالق بسبب إهمال
عبارة (مع السالمة) ،ولكن ذلك قد
يزرع يف قلب الزوج بذرة النفور ،ومبرور
الزمن تكرب البذرة حتى تغطي قلبه
كله ،كما أن إهمال الزوج لشيء صغري
وتافه ،قد يؤدي إىل اخلالف والنزاع،
وبالنتيجة يؤدي إىل الطالق.
والبد أن يهتم الزوجان باللفتات
اإلجيابية الصغرية ،كتقديم هدية
صغرية ،أو السؤال عن صحة الطرف
اآلخر ،أو مكاملة هاتفية ،أو رسالة
خطية ،بهدف زرع احملبة ،وإشاعة جو
من التفاؤل ،ومنع النكد.
مطالعة كتاب يف العالقات الزوجية
أنت جديد على احلياة الزوجية مهما
تقادم الزمن بزواجك ،ألنك مل تدخل
بالطبع معهدًا يدّرس فيه ما يرتبط بهذه
احلياة ،بطريقة التعامل الزوجي ،إذا
أنت ال تعرف شيئًا من أصول التعامل
بني الزوجني.
ومن هنا فإن عليك أن تقرأ يف
العالقات الزوجية ،وال ترتك هذه األمور
لنظرّيات العجائز ،وأفكار الفاشلني.
إن من الطبيعي أن يسعى الواحد
منا ،ملعرفة أفضل السبل للتمتع باحلياة
الزوجية.
بل إن الدافع األساسي للزواج عند
كثري من الناس هو الّلذة اجلنسية،

وهلذا نستطيع أن نقول :لوال املتعة
والرغبة اجلنسية ألحجم أكثر الناس
حتمل مشاقه.
عن الزواج ،وعن ّ
وكذلك فإن املتعة بني الزوجني،
ضمانة من ضمانات بقاء اإلنسان،
واندفاعه حنو الزواج ،ومن هنا كان
البد من االهتمام بهذا اجلانب ،والسعي
ّ
ملعرفة خفاياه ،لكن ذلك وحده ال يكفي،
ألن الغريزة اجلنسية وحدها ال تكفي
حلياة زوجية فضلى.
وال ننسى أن اإلنسان بشر ،وليس
حيوانًا ،فاحليوان ميارس اجلنس كما
ولكن اإلنسان
توحي إليه غريزته،
ّ
خيتلف عنه.
إن اإلنسان يضفي على (أموره) مسحة
من اإلنسانية ،فال يأكل يف إسطبل مث ً
ال،
بل يف غرفة أنيقة ،ويف إناء نظيف،
وكذلك األمر يف بقية األمور ،فلماذا ال
يضفي مسحة من اإلنسانية ،على هذا
اجلانب أيضًا؟!
والقضية يف احلقيقة ليست سهلة،
ألن
إىل الدرجة اليت يتصورها البعضّ ،
اجلنس يشكل النقطة املركزية يف احلياة
املشرتكة لكال الزوجني ،باإلضافة إىل
قضايا أخرى.
ومن هنا فإن العالقات الزوجية
تتشنّج ،بسبب اجلهل يف هذا اجلانب.
ومن هنا جند أن اإلسالم يهتم ،وبكل
تأكيد ،بالنوعية والكيفية ،وبالزمان
واملكان ،وباألمور املرتبطة بالعالقات
الزوجية العامة واخلاصة ،مبا فيها أمور
اجلنس وقضايا التمتع بني الزوجني.
ولقد أثبتت التجارب ،أن كثريًا من
أسباب هدم البيت الزوجي ،يعود إىل
جهل الزوجني ،أو إىل جهل أحدهما
فيما يرتبط بهذه القضية أو تلك،
من أمور العالقات الزوجية ،مبا فيها
القضية اجلنسية اليت البد أن تتحول
إىل عمل إنساني رائع ،يتدخل فيه العقل
والقلب والضمري وكل خاليا اجلسم ،ال
جمرد عمل ميكانيكي ،يؤدي مع الزمن
إىل الفتور ،وقد ينتهي بالنفور.
وهكذا فإن عدم التوافق يف هذا
اجلانب ،هو من األسباب الرئيسية يف
إخفاق الزواج ،ومن هنا تأتي أهمية
املطالعة يف القضايا الزوجية ،كما البد
من التقيد بالتعاليم اإلسالمية يف هذا
اجملال أيضًا( .احلياة الزوجية :حممد
كاظم :ص)70
* إعداد :حممد رزاق صاحل
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العجب
ُ
العجب هو استعظام نفسه ألجل ما
يرى هلا من صفة كمال ،سواء كانت
له تلك الصفة يف الواقع أم ال .وسواء
كانت صفة كمال يف نفس األمر أم ال،
وقيل « :هو إعظام النعمة والركون إليها
مع نسيان إضافتها إىل املنعم « وهو
قريب مما ذكر ،وال يعترب يف مفهومه
رؤية نفسه فوق الغري يف هذا الكمال
وهذه النعمة ،وبذلك ميتاز عن الكرب،
إذ الكرب هو أن يرى لنفسه مزية على
غريه يف صفة كمال ،وبعبارة أخرى هو
االسرتواح والركون إىل رؤية النفس
فوق املتكرب عليه ،فالكرب يستدعي
متكربًا عليه ومتكربا به.

22

والعجب ال يستدعي غري املعجب ،بل
لو مل خيلق اإلنسان إال وحده تصور أن
يكون معجبا ،وال يتصور أن يكون متكربا،
إال أن يكون مع غريه وهو يرى نفسه
فوق ذلك الغري يف صفة الكمال ،وال

يكفي أن يستعظم نفسه ليكون متكربا،
فإنه قد يستعظم نفسه ،ولكن يرى يف
غريه أعظم من نفسه أو مثل نفسه ،فال
يتكرب عليه ،فهو معجب وليس متكربا.
وال يكفي أن يستحقر غريه ،فإنه مع
ذلك لو رأى نفسه أحقر أو رأى غريه
مثل نفسه مل يكن متكربا ،بل املتكرب هو
أن يرى لنفسه مرتبة ولغريه مرتبة ،ثم
يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غريه.
واحلاصل :أن العجب جمرد إعظام
النفس ألجل كمال أو نعمة ،وإعظام
نفس الكمال والنعمة مع الركون ونسيان
إضافتهما إىل اهلل ،فإن مل يكن معه
ركون وكان خائفا على زوال النعمة
مشفقا على تكدرها أو سلبها باملرة ،أو
كان فرحه بها من حيث أنها من اهلل من
دون إضافتها إىل نفسه مل يكن معجبا،
فاملعجب أال يكون خائفا عليها ،بل يكون
فرحا بها مطمئنا إليها ،فيكون فرحه
بها من حيث أنها صفة كمال منسوبة

إليه ،ال من حيث أنها عطية منسوبة
إىل اهلل تعاىل .ومهما غلب على قلبه
أنها نعمة من اهلل مهما شاء سلبها :زال
العجب.
ثم لو انضاف العجب  -أي غلب على
نفس املعجب  -أن له عند اهلل حقا،
وإنه منه مبكان ،واستبعد أن جيري
عليه مكروه ،وكان متوقعا منه كرامة
لعمله ،مسي ذلك ( إدالال ) بالعمل،
فكأنه يرى لنفسه على اهلل دالة فهو وراء
العجب وفوقه إذ كل مدل معجب ،ورب
معجب ال يكون مدال ،إذ العجب جمرد
االستعظام ونسيان اإلضافة إىل اهلل
من دون توقع جزاء على عمله ،واإلدالل
يعترب فيه توقع اجلزاء بعمله ،إذ املدل
يتوقع إجابة دعوته ويستنكر ردها
بباطنه ويتعجب منه ،فاإلدالل عجب مع
شيء زائد.
وعلى هذا ،فمن أعطى غريه شيئا،
فإن استعظمه ومن عليه كان معجبا

وقال أبو احلسن عليهما السالم:
«العجب درجات :ومنها أن يزين للعبد
سوء عمله فرياه حسنا ،فيعجبه وحيسب
أنه حيسن صنعا .ومنها أن يؤمن العبد
بربه ،فيمن على اهلل  -عز وجل  -وهلل
عليه فيه املن «.
(ذم العجب)
العجب من املهلكات العظيمة وأرذل
امللكات الذميمة ،قال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم « :ثالث مهلكات:
شح مطاع ،وهوى متبع ،وإعجاب املرء
بنفسه «.
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم« :
إذا رأيت شحا مطاعا ،وهوى متبعا،
وإعجاب كل ذي رأي برأيه ،فعليك
نفسك « .وقال صلى اهلل عليه وآله
وسلم « :لو مل تذنبوا خلشيت عليكم
ما هو أكرب من ذلك :العجب العجب
« .وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم« :
بينما موسى عليه السالم جالس ،إذ
أقبل عليه إبليس وعليه برنس ذو ألوان،
فلما دنا منه خلع الربنس ،وقام إىل
موسى عليه السالم فسلم عليه ،فقال
له موسى :من أنت؟ فقال :أنا إبليس
قال أنت! فال قرب اهلل دارك ،قال :إني
إمنا جئت ألسلم عليك ملكانك من اهلل،
فقال له موسى عليه السالم :فما هذا
الربنس؟ قال :به اختطف قلوب بين آدم،
فقال موسى :فأخربني بالذنب الذي إذا
أذنبه ابن آدم استحوذت عليه ،قال« :
إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر
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وإن استخدمه مع ذلك أو اقرتح عليه
االقرتاحات واستبعد ختلفه عن قضاء
حقوقه كان مدال عليه .وكما أن العجب
قد يكون مما يراه صفة كمال وليس
كذلك العجب بالعمل قد يكون بعمل
هو خمطئ فيه ويراه حسنا ،كما قال
سبحانه« :أفمن زين له سوء عمله فرآه
حسنا«.

يف عينه ذنبه « .وقال صلى اهلل عليه وآله
وسلم « :قال اهلل  -عز وجل  :-يا داود!
بشر املذنبني وأنذر الصديقني ،قال:
كيف أبشر املذنبني  -وأنذر الصديقني؟
قال :بشر املذنبني أني أقبل التوبة
وأعفو عن الذنب ،وأنذر الصديقني؟
أال يعجبوا بأعماهلم ،فإنه ليس عبد
أنصبه للحساب إال هلك « .وقال الباقر
عليه السالم « :دخل رجالن املسجد،
أحدهما عابد واآلخر فاسق ،فخرجا
من املسجد والفاسق صديق والعابد
فاسق ،وذلك أنه يدخل العابد املسجد
مدال بعبادته يدل بها ،فتكون فكرته
يف ذلك ،وتكون فكرة الفاسق يف الندم
على فسقه ،ويستغفر اهلل مما صنع من
الذنوب « .وقال الصادق عليه السالم:
« إن اهلل علم أن الذنب خري للمؤمن من
العجب ،ولوال ذلك ما ابتلي مؤمنا بذنب
أبدا « .وقال عليه السالم « :من دخله
العجب هلك « .وقال عليه السالم « إن
الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه ،ويعمل
العمل فيسره ذلك ،فيرتاخى عن حاله
تلك ،فإلن يكون على حاله تلك خري له
مما دخل فيه « .وقال عليه السالم« :
أتى عامل عابدا فقال له :كيف صالتك؟
فقال :مثلي يسأل عن صالته وأنا أعبد
اهلل منذ كذا وكذا ،قال :فكيف بكاؤك؟
قال :أبكي حتى جتري دموعي ،فقال
له العامل :فإن ضحكك وأنت خائف
أفضل من بكائك وأنت مدل ،إن املدل
ال يصعد من عمله شيء « .وقال عليه
السالم « العجب كل العجب ممن يعجب
بعمله وهو ال يدري مبا خيتم له ،فمن
أعجب بنفسه وفعله ،فقد ضل عن نهج
الرشاد ،وادعى ما ليس له ،واملدعي من
غري حق كاذب وإن أخفى دعواه وطال
دهره .وإن أول ما يفعل باملعجب نزع
ما أعجب به ليعلم أنه عاجز حقري،
ويشهد على نفسه ليكون احلجة عليه

أوكد ،كما فعل بإبليس .والعجب نبات
حبها الكفر ،وأرضها النفاق ،وماؤها
البغي ،وأغصانها اجلهل ،وورقها
الضاللة ،ومثرها اللعنة واخللود يف
النار ،فمن اختار العجب فقد بذر الكفر
وزرع النفاق ،وال بد أن يثمر « .وقيل له
عليه السالم :الرجل يعمل العمل وهو
خائف مشفق ،ثم يعمل شيئا من الرب
فيدخله شبه العجب به ،فقال « :هو يف
حاله األوىل وهو خائف أحسن حاال منه
يف حال عجبه « .وقال عليه السالم« :
إن عيسى بن مريم عليهما السالم كان
من شرائعه املسيح يف البالد ،فخرج يف
بعض سيحه ومعه رجل من أصحابه
قصري ،وكان كثري اللزوم لعيسى ،فلما
إنتهى عيسى إىل البحر قال :بسم اهلل،
بصحة يقني منه ،فمشى على ظهر املاء.
فقال الرجل القصري حني نظر إىل
عيسى جازه :بسم اهلل ،بصحة يقني
منه ،فمشى على املاء ،وحلق بعيسى -
صلى اهلل عليه  ،-فدخله العجب بنفسه
فقال :هذا عيسى روح اهلل ميشي على
املاء وأنا أمشي على املاء ،فما فضله
علي؟ قال :فرمس يف املاء ،فاستغاث
بعيسى عليه السالم ،فتناوله من املاء
فأخرجه ،ثم قال له :ما قلت يا قصري؟!
قال قلت :هذا روح اهلل ميشي على املاء
وأنا أمشي ،فدخلين من ذلك عجب،
فقال له عيسى :لقد وضعت نفسك يف
غري املوضع الذي وضعك اهلل ،فمقتك
اهلل على ما قلت ،فتب إىل اهلل عز وجل
مما قلت ،قال :فتاب الرجل ،وعاد إىل
مرتبته اليت وضعه اهلل فيها «( .جامع
السعادات للنراقي :ج ،1ص)286
* إعداد :سيد نبيل احلسين
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الحساب من مواقف يوم القيامة
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يوم الحساب
يقول اهلل تعاىل يف حمكم كتابه
َّاس ِح َساُب ُه ْم َو ُه ْم
الكريم(( :ا ْقترََ َب ِللن ِ
ون))( .سورة األنبياء:
فيِ َغ ْفَلٍة ُم ْع ِر ُ
ضَ
اآلية)1
تصف اآلية الكرمية يوم القيامة
َّ
بأنه يوم احلساب ،واحلساب اإلهلي
يف عامل اآلخرة هو عبارة عن املوازنة
بني ما عمله اإلنسان من حسنات
وسيئات ،ليكشف لإلنسان ما له وما
عليه فيجازى به.
وتكشف فيه الصحف والسرائر،
ويتجسد أمام ِّ
كل فرد عمله ،فرياه
ّ
بكامل تفاصيله وجزئياته.
للهَُّ
يقول اهلل تعاىلِ(( :لَي ْج ِز َي ا ُك َّل
للهََّ
اب
ْس َما َك َسَب ْت ِإ َّن ا َس ِري ُع الحْ ِ َس ِ
َنف ٍ
))( .سورة إبراهيم ،اآلية)51 :
ويقول يف آية أخرىُ(( :ث َّم ُر ُّدوا ِإلىَ
اللهَِّ َم ْولاَ ُه ُم الحَْ ِّق أَلاَ َل ُه الحُْ ْك ُم َو ُهَو
ني ))( .سورة األنعام:
اسِب َ
َأ ْس َر ُع الحَْ ِ
اآلية)62 :

مدة يوم الحساب
مس َي يومًا
َّ
وإن يوم احلساب وإ ْن ّ
سين
لكنَّه يعد بآالف السنني من
ِّ
الدنيا ،فهناك ال مشس تشرق ،وال
أرض كأرضنا تدور ،وتوجد يف ذلك
يتم بها
مهمة هي اليت ُّ
اليوم مواقف َّ
احلجة الكربى على
املعاد ،وتقام بها َّ
الناس ،وينالون جزاء أعماهلم.
فإنه بعد أن يعطى ُّ
َّ
كل إنسان صحيفة
أعماله ،يبدأ احلساب ،وهو مشه ٌد
حياسب مجيع الناس
عجيب ،حيث
َ
واحد ،وتطول فرتة حساب
يف آن
ٍ
ِّ
إنسان وتقصر حبسب أعماله
كل
ٍ
وأهميتها ،فمنهم من يقصر حسابه
وميضي جلنَّته اليت وعد بها ،أو النَّار
اليت جيزى فيها على سوء صنيعه،
ومنهم من يطول حسابه لسنني يعلم
اهلل مداها.
من مشاهد يوم الحساب
ال خيتلف يوم احلساب عن يوم
القيامة من حيث األهوال اليت يراها

اإلنسان فيه ،وقد حتدثت الكثري من
اآليات القرآنية الكرمية عن أوصاف
هذا اليوم املهول وما يواجهه اإلنسان
من رعب وكارثة ،فمن أوصاف هذا
اليوم:
يوم الفزع
وهو الفزع األكرب الذي ال ميكن أن
يتخيله اإلنسان ،يقول اهلل تعاىلَ(( :ي ْوَم
َّ
َت َر ْوَنَها َت ْذ َه ُل ُك ُّل ُم ْر ِضَعٍة َع َّما َأ ْر َضَع ْت
حَلَها َوَت َرى
َوت َ
َض ُع ُك ُّل َذ ِ
ح ٍل مَ ْ
ات مَ ْ
َّاس ُس َكاَرى َو َما ُه ْم ِب ُس َكاَرى َوَل ِك َّن
الن َ
للهَّ
اب ا ِ َش ِدي ٌد))( .سورة احلج،
َع َذ َ
اآلية)2 :
َّ
أن املؤمنني امللتزمني بأوامر اهلل
إال َّ
تعاىل ونواهيه ،يثيبهم اهلل تعاىل على
حسن إميانهم أمنًا من الفزع واحلزن
يف هذا اليوم.
َع
يقول اهلل تعاىلَ...(( :و ُه ْم ِم ْن َفزٍ
ُون))( .سورة النمل ،اآلية:
َي ْو َمِئ ٍذ َآ ِمن َ
)89

ويقول سبحانه وتعاىل يف آية أخرى:
((لاَ يحَ ْ ُزُن ُه ُم الَْف َز ُع الأَْ ْكبرَُ ))( .سورة
األنبياء ،اآلية)103 :

 .1الحساب اليسير والرحمة
اإللهية
وهو أن خيلو اهلل تعاىل بعبده فيعاتبه
ربه،
حتى ليكاد العبد يذوب حياًء من ِّ
ويفيض عرقه خجلاً من مواله ،ثم
يغفر اهلل له ،ويرضى عنه ِّ
مبنه وكرمه.
وقد ورد عن اإلمام الصادق عليه
«إن اهلل تبارك وتعاىل إذا أراد
السالمَّ :
أن حياسب املؤمن أعطاه كتابه بيمينه
وحاسبه فيما بينه وبينه ،فيقول:
وعملت كذا وكذا
فعلت كذا وكذا
َ
عبدي َ
فعلت ذلك.
رب قد ُ
فيقول :نعم يا ِّ
فيقول :قد غفرتُها لك ،وأبدلتها
حسنات ،فيقول الناس :سبحان اهلل
أما كان هلذا العبد سيئٌة واحدة!!!،
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يوم الندامة
قدمته يداه،
فعندما يرى اإلنسان ما َّ
فرط يف ِّ
وربه يف دار
حق نفسه ِّ
وما َّ
الدنيا ،ويرى أعماله اليت كان يعملها
يف الدنيا ،فهناك ُّ
حتل عليه الندامة،
لكن الندامة هنا ال تقارن بندامة املرء
َّ
يف الدنيا ،ففي يوم احلساب ال رجوع
لتصحيح األوضاع ،لذلك يكون الندم
يف غايته ،وتكون احلسرة يف أعلى
درجاتها.
َ
يقول اهلل تعاىلَ...(( :وأ َس ُّروا
اب َو ُق ِض َي َبيَْن ُه ْم
الن َ
امَة مَلَّا َرَأُوا الَْع َذ َ
َّد َ
ِبالِْق ْس ِط( .))...سورة يونس ،اآلية:
)54
وأصناف
الحساب
أنواع
المحاسبين
فالناس يف يوم احلساب أصناف؛
فمنهم من يدخل اجلنَّة بدون حساب؛
ومنهم من يدخل جهنَّم بدون حساب؛
ومنهم من يستغرق حسابهم وقتًا طوي ً
ال
وحياسب حسابًا عسريًا؛ ومنهم من
حياسب حسابًا يسريًا.
فقال اهلل تعاىلَ(( :فَأ َّما َم ْن أُوِت َي
اس ُب ِح َساًبا
ِكتَاَب ُه ِبَي ِميِنِه * َف َس ْو َف يحَُ َ
ريا * َوَينَْقِل ُب ِإلىَ َأ ْهِلِه َم ْس ُروًرا
َي ِس ً
* َوَأ َّما َم ْن أُوِت َي ِكتَاَب ُه َوَراَء َظ ْه ِرِه *
ريا
صَلى َسِع ً
َف َس ْو َف َي ْد ُعو ُثُبوًرا * َوَي ْ
ان فيِ َأ ْهِلِه َم ْس ُروًرا))( .سورة
* ِإَّن ُه َك َ
االنشقاق ،اآليات 7 :ــ )13
فالنَّاس خيتلفون اختالفًا كبريًا
فيما بينهم باحلساب يوم القيامة،
وتضم
فطائفة يشدد اللهّ يف حسابها،
ُّ
يشددون يف حساب النَّاس يف
َّالذين ِّ
السيئة،
الدار الـدنيا ،وذوي األخالق ِّ
حساب
والظلمة؛ وطائفة أخرى يكون
ُ
أفرادها سه ً
ال يسريًا ،بسبب أعماهلم
الـصـالـحة ،وحسن أخالقهم ،وتساهلهم
وتساحمهم مع عباد اللهّ .

وُرِو َي عن أمري املؤمنني عليه السالم
يومئذ على طبقات
َّأنه قال« :والناس
ٍ
ومنازل ،فمنهم من حياسب حسابًا
يسريًا وينقلب إىل أهله مسرورًا،
ومنهم َّالذين يدخلون اجلنَّة بغري
حسابَّ ،
ألنهم مل يتلّبسوا من أمر الدنيا
بشيء ،وإنمَّ ا احلساب هناك على من
تلبس هاهنا ،ومنهم من حياسب على
َّ
النقري والقطمري ،ويصري إىل عذاب
السعري ،ومنهم أئمة الكفر وقادة
الضالل ،فأولئك ال يقيم هلم وزنًا ،وال
يعبأ بهمَّ ،
ألنهم مل يعبأوا بأمره ونهيه،
فهم يف جهنَّم خالدون ،تلفح وجوههم
النَّار ،وهم فيها كاحلون»( .حبار األنوار
للعالمة اجمللسي :ج ،90ص)105
حممد الباقر عليه
وحيدد اإلمام ّ
السالم سبب التأخر يف احلساب
يوم القيامة بالدقة اليت يكون فيها
احلساب ،حيث ُرِو َي عنه عليه السالم
أنه قال« :إنمَّ ا ّ
يداق اهلل العباد يف
احلساب يوم القيامة على قدر ما
آتاهم من العقول يف الدنيا»( .الكايف
للكليين :ج ،1ص)11
ولو رجعنا إىل اآلية الكرمية ،وما
ورد يف تفصيلها من األخبار ،يتبني لنا
أمور:

وهو قول اهلل ع ّز ّ
وجلَ(( :فَأ َّما َم ْن
اس ُب
أُوِت َي ِكتَاَب ُه ِبَي ِميِنِه (َ )7ف َس ْو َف يحَُ َ
ريا (َ )8وَينَْقِل ُب ِإلىَ َأ ْهِلِه
ِح َساًبا َي ِس ً
َم ْس ُروًرا ))( .سورة االنشقاق :اآليات:
 7ــ ( )9حبار األنوار للمجلسي :ج،7
ص)262
وورد فـي حديث عن الرسول األكرم
صلى اهلل عليه وآله وسلم أنه قال:
كن فيه حاسبه اللهّ حسابًا
«ثالث من َّ
يسريًا ،وأدخله اجلنَّة برمحته».
قالوا :وما هي يا رسول اهلل؟ قال
صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«تعطي من حرمك وتصل من قطعك،
وتعفو عمن ظلمك»( .ميزان احلكمة
للريشهري :ج ،1ص)622
ويـسـتـفـاد مـن بعض الروايات أيضًا
أن حسن اخللق خيفف من حساب يوم
َّ
أن أمري املؤمنني
القيامة ،فقد ُرِو َي َّ
عليه السالم قال لنوف« :يا نوف صل
رمحك يزد اهلل يف عمرك ،وحسن
خلقك خيفف اهلل حسابك»( .األمالي
للشيخ الصدوق :ص)278
 .2الحساب العسير
واحلساب الشديد هو احلساب
أن اهلل حياسب اإلنسان
الدقيق؛ فكما َّ
الذي يكون جممل مسريته الصالح
واحلسنات الكبرية حسابًا يسريًا فيكفر
عنه سيئاته؛ َّ
فإنه سبحانه حياسب
َّالذي يكون جممل مسريته الفساد
والفواحش الكبرية حسابًا عسريًا ال
تغف ُر فيه سيئة ،بل تتضاعف.
فاآلية َّ
حساب
أن احلساب
دلت على َّ
ٌ
إن
يسري وآخر عسري ،فإذا قلنا َّ
احلساب اليسري هو التجاوز وعدم
فإن احلساب
التدقيق يف احلسابَّ ،
العسري هو املناقشة ،أو االستقصاء يف
احملاسبة ،واملطالبة باجلليل واحلقري،
وترك املساحمة( .رحلة اآلخرة).
* إعداد :الشيخ وسام البلداوي
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قنرب رضوان اهلل عليه
موىل أمري املؤمنني علي عليه السالم

من هو قنبر؟
امسه قنرب ،وكنيته أبو همدان.
هو موىل اإلمام أمري املؤمنني علي بن
أبي طالب عليهما السالم ،وكان رج ً
ال
عابدًا ورعًا عارفًا متكلمًا ،تابعيًا؛ عاصر
من املعصومني اإلمام علّيًا عليه السالم
واإلمام احلسن بن علي عليهما السالم
واإلمام احلسني عليه السالم ،واإلمام
علي بن احلسني عليه السالم.
وكان من حاشية أمري املؤمنني عليه
السالم املقربني يستخدمهم اإلمام عليه
السالم يف إدارة أموره.
(قنبر) لغة ومعنى
(قنرب) بالقاف والنون والباء املوحدة،
والراء املهملة على وزن جعفر بالفتح :إسم
رجل والقنرب ضرب من احلمر ،القُنيرب
ضرب من النبات.
والقنربة لغة فصيحة يكثر إتيانها يف
الرجز ،والقُنرباء باملد وضم القاف والباء
لغة فيها واجلمع القنابر وهو نوع من أنواع
الطيور ملا على رأسه جمتمع من الريش،
والقُنبرُ ة ،فضل ريش قائم على الرأس
خصوصًا.
ودجاجة ُقنربانية :وهي اليت على
رأسها ُقنربة أي فضل ريش قائم مثل ما
على رأس القنرب.
وباإلسناد عن سليمان اجلعفري قال

مسعت أبا احلسن الرضا عليه السالم
يقول« :ال تقتلوا القنربة وال تأكلوا حلمها
فإنها كثرية التسبيح وتقول يف آخر
تسبيحها (لعن اهلل مبغضي آل حممد)
وفيها إن القنابر والبزاة البيض أول من
آمن بوالية أمري املؤمنني عليه السالم من
الطيور».
وقيل من احملتمل إنه من اختيار اإلمام
علي عليه السالم له ،وذلك ملعرفة اإلمام
بأسرار تلك األمساء الباطنية والظاهرية،
واهلل أعلم.
قالوا في حقه
قال اإلمام الصادق عليه السالم« :كان
لعلي عليه السالم غالم إمسه قنرب
وكان حيب عليًا حبًا شديدًا ،فإذا خرج
علي عليه السالم خرج قنرب على أثره
بالسيف».
قال ابن السكيت للمتوكل حني سأله:
أيهما أفضل ولدي املؤيد واملعتز ــ وكان
ابن السكيت مؤدبا هلما ــ أم احلسن
واحلسني ــ عليهما السالم ــ.
قال( :واهلل لنعل قنرب أفضل عندي منك
ومن ولديك).
وقال الشيخ الطوسي يف رجاله( :من
أصحاب أمري املؤمنني عليه السالم
قنرب موىل أمري املؤمنني مل نعثر له على
رواية.)...
ونقل ابن داود أفراد الضمري حيث قال:

(قنرب موىل أمري املؤمنني عليه السالم).
وقال املامقاني( :إن من خواص أمري
املؤمنني من مضر قنرب موىل علي ــ عليه
السالم ــ).
ويف التحرير الطاووسي( :قنرب
مشكور).
ومشكور :كلمة يذكرها أصحاب
الرتاجم على جمموعة من األصحاب
بأنهم مشكورون أو ممدوحون.
وجاء يف ميزان االعتدال( :قنرب موىل
علي بن أبي طالب مل يثبت حديثه) ،وقال
األزدي يقال كرب حتى كان ال يدري ما
يقول أو يروي ،قلت :قل ما يروي .قلت
قل ما روي ،قال :ابن أبي حامت قنرب عن
علي ث ّم.)...
قنبر ثقة وعدل
والغريب من أصحاب الرجال أنهم مل
يثبتوا هذه العبارة (ثقة) يف ترمجتهم
لقنرب بعد أن وّثقه أمري املؤمنني عليه
السالم ودعاه للشهادة يف أمر الدرع.
وقال الشيخ املفيد يف رواية له عن
أمري املؤمنني عليه السالم ويف آخرها
قال( :قال فالتفت إىل أمري املؤمنني
عليه السالم فقال« :يا قنرب إن اهلل تبارك
وتعاىل عرض واليتنا على أهل السماوات
واألرض من اجلنة واإلنس ،والثمر وغري
ذلك فما قبل منه واليتنا طاب وطهر
وعذب ،وما مل يقبل منه خبث وردئ

قنبر ودرع أمير المؤمنين عليه
السالم
عن ميسرة عن شريح قال :ملا توجه
علي عليه السالم إىل قتال معاوية افتقد
درعا له فلما رجع وجدها يف يد يهودي
يبيعها بسوق الكوفة ،فقال« :يا يهودي
الدرع درعي ،مل أهب ومل أبع».
فقال اليهودي :درعي ويف يدي ،فقال
عليه السالم« :بيين وبينك القاضي».
فلما ذهبا إىل شريح ،سأل اإلمام
البينة فقال عليه السالم« :هذا قنرب
واحلسن يشهدان لي بذلك».

* إعداد :الشيخ وسام البلداوي
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وننت.
عده الربقي من خواص
وكيف كان فقد ّ
أصحاب أمري املؤمنني عليه السالم من
مضر وكذلك املفيد يف(أوائل االختصاص)
عند ذكر أصحاب علي عليه السالم وعده
أيضا بعد ذلك من السابقني املقربني من
أمري املؤمنني عليه السالم.
وروى الكايف عن صحيحة عبد الرمحن
ابن احلجاج إن أمري املؤمنني عليه السالم
اعرتض على شريح حينما رّد شهادة قنرب
وقال هذا مملوك ،وال أقضي بشهادة
مملوك فغضب عليه السالم وقال« :وما
بأس بشهادة اململوك إذا كان عد ًال»؛ وفيها
داللة على أن قنرب كان عدال.
عده أيضا صاحب الطبقات
هذا وقد ّ
ممن روي عن علي بن أبي طالب عليه
السالم ومن طبقات الكوفة وحمدثيهم.
أما الرازي فقد جعله ممن روي عن
العلم حيث قال :روي عن علي روي
عنه.....
عده من رجاالت
أما العالمة احللي فقد ّ
اآلحاد حيث ورد عنه( :قنرب) موىل أمري
املؤمنني عليه السالم مشكور.
وذكره اخلراساني يف منظومته من
رجاالت اآلحاد بقوله:
رب مشكوٌر قتيبٌة ثقٌة
قن ٌ
تصدقه
و ُقعنبًا كالقاضي ال ّ
قنبر في خدمة مواله دائما
قال يف جممع البحرين مادة (خدم)
اخلادم واحد اخلدم ،وهو الذي خيدم
القوم وخيرج معهم.
فدلت هذه املادة بهيئاتها املختلفة
على كثرة الصحبة ودوام الطاعة والعمل
يف رضى املوىل ،فهي تربية من صفة
العبودية إ ّال أنها اختيارية ،فللخادم أن
يرفض ،وله أن يقبل خبالف العبد.
وخدمة قنرب ملواله أمري املؤمنني عليه
السالم ليس فقط اختيارية بل هي منحة
إهلية ورمحة ربانية اقتضتها طيب طينته
وصفاء نوريته ،فأهليته إىل ذلك املقام
الرفيع وهو التشرف خبدمة من تشرفت
املالئكة الكروبيني خبدمته قبل اآلدميني.
واقتضت هذه اخلدمة أن يتواجد قنرب
مع مواله حيثما حل ليكون رهن إشارته،
وطوع بنانه يف تلبية مراداته ،فيوجهه فيما
يرغب ويريد من مناداة لصالة اجلماعة،
أو دخول على أحد املسلمني.
عناية أمير المؤمنين عليه
السالم بقنبر
إن عناية أمري املؤمنني عليه السالم

بعامة أهل اإلسالم مل يشهد هلا مثيل
يف غريه سوى أوالده الطاهرين وابن
عمه سيد املرسلني متمم مكارم األخالق،
فكيف بشيعته املقربني ،فض ً
ال عن مواليه
وخاصته الذين اجتباهم واختارهم لسره
وأطلعهم على مكنونات العلم واحلقائق
والذين تأدبوا بآدابه. ...
لذلك فإننا نشاهد أمري املؤمنني
صلوات اهلل عليه ،يراقب مواله قنرب كما
يراقب أحدًا من ولده لئال يقع يف حمذور،
فإنه ينسب إليه حتمًا ،ألن موالي الرجل
منه وما يصدر عنه فكأمنا يصدر عنهم
وما يعابون به ،فهو املعاب وال شك.
عن جابر قال :مسع أمري املؤمنني
عليه السالم رج ً
ال يشتم قنرب وقد رام
أن يرد عليه فناداه أمري املؤمنني عليه
السالم« :مهال يا قنرب ،دع شامتك مهانًا
ترضي الرمحن ،وتسخط الشيطان،
وتعاقب عدوك؛ فو الذي فلق احلبة وبرأ
النسمة ،ما أرضى املؤمن ربه مبثل احللم،
وال أسخط الشيطان مبثل الصمت ،وال
عوقب األمحق مبثل السكوت عنه».
بلغت العناية به أنه عليه السالم
يشرتي له القميص اجليد ويلبسه أفضل
مما يلبس هو نفسه صلوات اهلل عليه،
فعن كتاب الغارات إلبراهيم بن حممد
الثقفي بإسناده عن خمتار التمار قال:
أتى أمري املؤمنني عليه السالم سوق
البزازين فاشرتى ثوبني أحدهما بثالثة
دراهم واآلخر بدرهمني فقال« :يا قنرب
خذ الذي بثالثة».
قال :أنت أوىل به يا أمري املؤمنني،
تصعد املنرب وختطب بالناس قال عليه
السالم« :يا قنرب أنت شاب ولك شرة
الشباب ....،فإني مسعت رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم يقول :ألبسوهم مما
تلبسون وأطعموهم مما تطعمون».

فقال شريح :شهادة اإلبن ال جتوز ألبيه
وشهادة العبد ال جتوز لسيده وإنهما
جيران إليك.
قال أمري املؤمنني عليه السالم« :ويلك
يا شريح أخطأت من وجوه:
فأما واحدة فأنا إمامك تدين اهلل
بطاعيت وتعلم أني ال أقول باط ً
ال فرددت
قولي وأبطلت دعواي ،ث ّم سألتين البينة
فشهد عبدي وأحد سيدي شباب أهل
اجلنة فرددت شهادتهما ،ث ّم ادعيت أنهما
جيران إىل أنفسهما.
أما إني ألعاقبك إ ّال أن تقضي بني
اليهود ثالثة أيام».
ً
فأخرج إىل فقضى بني اليهود ثالثا ،ثم
انصرف فلما مسع اليهودي ذلك قال:
هذا أمري املؤمنني جاء إىل احلاكم،
واحلاكم حكم عليه ،فأسلم ث ّم قال :الدرع
درعك سقط يوم صفني من مجل أورق
فأخذتها.
استشهاده رضوان اهلل عليه
قال الكشي( :قتله احلجاج ــ لعنه
اهلل.)...
من مجلة رجال الشيعة الذين طاردهم
احلجاج ،قنرب خادم أمري املؤمنني عليه
السالم فإنه كان يتفكه يف قتل الصلحاء
من الشيعة خدمة مللوك بين أمية وتفانيًا
يف طاعتهم.
ذكر أصحاب السيد من طرق خمتلفة
قد ذكر احلجاج أمري املؤمنني عليه
السالم وقال :أحب أن أصيب رج ً
ال من
أصحاب أبي تراب ،فاقرتب إىل اهلل
بدمه ،فقيل :ما نعلم أحد كان له أطول
صحبة ألبي تراب من قنرب مواله.
فبعث يف طلبه ،فأتي به فقال له :أنت
قنرب؟ قال :نعم؛ قال :أبو همدان؟ قال:
نعم؛ قال :موىل علي بن أبي طالب؟
ولي
قال :اهلل موالي وأمري املؤمنني علي ّ
نعميت.
قال :إبرأ من دينه! قال :فإذا برئت من
دينه تدلين على دين غريه أفضل منه؛
قال :إني قاتلك فاخرت أي قتلة أحب
إليك؟ قال :صريت ذلك إليك؛ قال:
ومل؟ قال :ألنك ال تقتلين قتلة ،إ ّال قتلتك
مثلها ،ولقد أخربني أمري املؤمنني أن
منييت تكون ذحبًا ظلمًا ،بغري حق؛ قال:
فأمر به فذبح.
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شاء اهلل
أن يراهن سبايا

معنى المشيئة اإللهية ،وهل
هذه المشيئة تعطل العقاب
اإللهي؟
إن حضور املرأة يف كربالء ومن خالل
ّ
الدراسة يف التاريخ احلربي للعرب
واملسلمني يعد حضورًا متميزا وفريدا
وملهما ومؤسسًا ألصول عقائدية
وحياتية جديدة مل يعهدها اإلنسان قبل
كربالء ومل يتهيأ له مستقب ً
ال نظري هلا،
وذلك ملا مجع يف كربالء من مقومات
اختارتها املشيئة اإلهلية لتكون حمورًا
وسطيًا هلذه األمة يف بناء العقيدة
واإلصالح.
من هنا :جند أن اإلمام احلسني
عليه السالم حينما اعرتضه حممد
ابن احلنفية عند خروجه إىل العراق
مستفهما منه عن العلة يف إخراجه
هلؤالء النسوة فأجابه عليه السالم« :قد
شاء اهلل أن يراهن سبايا».
مل يكن قوله عليه السالم إسكاتًا ملا بدا
على ابن احلنفية من تساؤالت عديدة مل
يشأ أن يبوح بها فاختزهلا بقوله :فما بال
محلك هلذه النسوة؟ فقال هذه الكلمات
القليلة اليت يف ظاهر الرواية التارخيية
إنها أسكتته فلم يُب ْح بعدها بكلمة حتى
بدا للقارئ أن املراد هو هذه النتيجة.
يف حني أن اإلمام احلسني عليه
السالم قد كشف ألخيه أحد أعظم
احلقائق اليت ارتبطت بهذا اخلروج،
وما أشبه هذا القول منه عليه السالم
بقوله تعاىل ألم موسى حينما بدا عليها
اخلوف ومتلكتها احلرية يف التعامل
مع ولدها موسى ماذا تصنع به! فجاء
اجلوابَ (( :فِإَذا ِخف ِ
ْت َعَليِْه َفَألِْقيِه فيِ

ادوُه
الَْي ِّم وَلاَ تخََ افيِ وَلاَ تحَ ْ َزِني ِإَّنا َر ُّ
اعلُوُه ِم َن المُْ ْر َسِلنيَ))( .سورة
ِإَليْ ِك َو َج ِ
القصص ،اآلية)7 :
وليت شعري :أي املقامني أعظم؟!
فإن كان امللقى يف أحضان البحر فردًا
واحدًا فإن أبناء حممد صلى اهلل عليه
وآله وسلم قد ألقوا يف أخاديد احلراب
وافرتشوا نصال النبال وعانقوا السيوف؛
معافى أو
وهل رد ابن فاطمة ألمه ساملًا
ً
رد إليها مقطع األعضاء؟! هلل األمر من
قبل ومن بعد.
إال أن اآلثار والنتائج اليت حققها
هذا اخلروج مل تكن أقل شأنًا من آثار
إلقاء موسى يف البحر ونتائج ذلك إن مل
تفقها يف مواضع كثرية ،فكم من فرعون
وفرعون دكت العقيلة زينب عروشه إىل
يوم القيامة ،وكم من دفاع عن التوحيد
ونبذ للشرك قد أثبتته الظعينة اليت
أخرجها اإلمام احلسني عليه السالم،
فض ً
ال عن الدفاع عن الوالية والنبوة
وإعادة اإلسالم إىل مساره الذي وضعه
له اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وآله
وسلم.
وعليه :قد جيد القارئ ضرورة يف بيان
معنى اإلشاءة اليت تصدرت كالم اإلمام
احلسني عليه السالم ،وما الفرق بينها
وبني اإلرادة ،وهل إن اإلشاءة اإلهلية
تعين رفع العقاب عن القتلة ألن اهلل شاء
أن يراهن سبايا؟
معنى المشيئة اإللهية
هنا ينبغي بنا أن نضع بني يدي القارئ
املراد من املشيئة اإلهلية كي يتضح لدينا
املراد من قول اإلمام احلسني عليه
السالم« :قد شاء اهلل أن يراهن سبايا».

وهل تكون املشيئة اإلهلية معطلة
للعقاب بكينونة أن اهلل تعاىل قد شاء
ذلك ومن ثم ال يعاقب اجلاني؟ فهذا
السؤال وغريه ميكن لنا اإلجابة عنه
من خالل الوقوف على معنى املشيئة
اإلهلية ،وذلك من خالل اللغة والقرآن
والسنة ولو من قبيل اإلشارة كي ال
نسهب يف البيان.
المشيئة لغة
ال خيتلف معنى اإلرادة عند أهل اللغة
عن معنى املشيئة ،فكالهما يدل على
معنى واحد( ،القاموس احمليط للفريوز
آبادي :ج ،1ص)296؛ فـ(املشيئة)
مهموزة :اإلرادة ،وقد شئت الشيء
أشاؤه( ،لسان العرب البن منظور :ج،1
ص)104؛ وقيل :إن املشيئة أخص من
اإلرادة( .خمتار الصحاح لعبد القادر:
ص)186
وإمنا فرق بني قول ما شاء اهلل وشئت،
وما شاء اهلل ثم شئت ،ألن الواو تفيد
اجلمع دون الرتتيب ،وثم جتمع وترتب،
فمع الواو يكون قد مجع بني اهلل وبينه يف
املشيئة ،ومع (ثم) يكون قد قدم مشيئة
اهلل على مشيئته.
ومنها قول رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم« :ما شاء اهلل ثم شئت».
(النهاية يف غريب احلديث البن األثري:
ج ،2ص)517
وقيل :إن الفرق بني اإلرادة واملشيئة:
إن اإلرادة هي العزم على الفعل أو الرتك
بعد تصور الغاية املرتتبة عليه من خري،
أو نفع ،أو لذة وحنو ذلك؛ وهي أخص
من املشيئة ،ألن املشيئة ابتداء العزم
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على الفعل فنسبتها إىل اإلرادة نسبة
الضعف إىل القوة ،والظن إىل اجلزم،
فإنك رمبا شئت شيئًا وال تريده ملانع
عقلي أو شرعي.
وأما اإلرادة فمتى حصلت صدر الفعل
ال حمالة( .الفروق اللغوية ألبي هالل
العسكري :ص)35
المشيئة في القرآن الكريم
أما القرآن الكريم فقد اشتمل على
آيات كثرية حول املشيئة مما جيعل
تتبعها وبيان معانيها ودالالتها يعد يف
حد ذاته حبثًا مستق ً
ال؛ إال أن خري
ما ميكن أن يظهر معنى املشيئة يف
القرآن وبشكل موجز ما تناوله الشريف
املرتضى يف أحدى رسائله العقائدية،
فكان كالمه حبق وافيًا ملن أراد أن حييط
مبعنى املشيئة وعالقتها باإلميان ،فقال
رمحه اهلل تعاىل وحتت عنوان :اإلميان
وحقيقة املشيئة ما يأتي:
(فإن سألوا عن معنى قوله تعاىل:
ض ُكلُّ ُه ْم
((َوَل ْو َشاَء َرُّب َك لآََ َم َن َم ْن فيِ الأَْ ْر ِ
َّاس َحتَّى َي ُكوُنوا
جيًعا َأ َفَأنْ َت ُت ْك ِرُه الن َ
مَ ِ
ْمِننيَ))( .سورة يونس ،اآلية)99 :
ُمؤ ِ
قيل هلم :معنى ذلك لو شاء ربك
ألجلأهم إىل اإلميان ،لكنه لو فعل ذلك،
لزال التكليف ،فلم يشأ ذلك بل شاء أن
يطيعوا على وجه التطوع واإليثار ال على
وجه اإلجبار واالضطرار ،وقد بني اهلل
َّاس)).
ذلك فقالَ(( :أ َفَأنْ َت ُت ْك ِرُه الن َ
يريد إني أنا أقدر على اإلكراه منك
ين َق ْد تَبَينََّ
ولكنه(( :لاَ ِإ ْك َراَه فيِ ِّ
الد ِ
الر ْش ُد ِم َن الَْغ ِّي))( .سورة البقرة ،اآلية:
ُّ

)256
وكذلك اجلواب يف قولهَ(( :وَل ْو َشاَء
اهلل َما َفَعلُوُه))( .سورة األنعام ،اآلية:
)137
وقوله تعاىلَ(( :وَل ْو َشاَء لهََ َدا ُك ْم)).
(سورة النمل ،اآلية)90 :
للهَُّ
وقوله عز وجلَ(( :وَل ْو َشاَء ا َما
ا ْقَتت َ
ين ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ِم ْن َب ْع ِد َما
َل َّال ِذ َ
َ
َات َوَل ِك ِن ْ
اخَتلفُوا َف ِمنُْه ْم َم ْن
َجاَءتُْه ُم الَْبِّين ُ
َآ َم َن َو ِمنُْه ْم َم ْن َك َف َر))( .سورة البقرة،
اآلية)253 :
ولو شاء حلال بينهم وبني ذلك ،ولو
فعل ذلك لزال التكليف عن العباد ،ألنه
ال يكون األمر والنهي إال مع االختيار
المع اإلجلاء واالضطرار.
وقد بني اهلل (ذلك) مبا ذكرنا من
قولهِ(( :إ ْن َن َشأْ ُنن ِّ
الس َماِء
َز ْل َعَليِْه ْم ِم َن َّ
اضِعنيَ)).
َآَيًة َف َظلَّ ْت َأ ْعنَا ُق ُه ْم لهََ ا َخ ِ
(سورة الشعراء ،اآلية)4 :
فأخرب أنه لو شاء ألكرههم على
اإلميان.
وقد بني ذلك ما ذكرناه من قصة
فرعون وغريه أنه مل ينفعهم اإلميان يف
وقت اإلكراه.
وقد بني اهلل يف كتابه العزيز أنه مل
يشأ الشرك  ،وكذب الذين أضافوا
((سَيق ُ
ين
ُول َّال ِذ َ
إليه ذلك ،فقال تعاىلَ :
َأ ْش َر ُكوا َل ْو َشاَء اللهَُّ َما َأ ْش َر ْكنَا وَلاَ َآَبا ُؤَنا
وَلاَ َح َّر ْمنَا ِم ْن َش ْيٍء))( .سورة األنعام،
اآلية)148 :
فأخربوا أنهم إمنا أشركوا مبشيئة
اهلل تعاىل فلذلك كذبهم :ولو كانوا
أرادوا أنه لو شاء اهلل حلال بيننا وبني

اإلميان ملا كذبهم اهلل ،قال اهلل تكذيبا
ين ِم ْن َقبِْلِه ْم َحتَّى
هلمَ(( :ك َذِل َك َك َّذ َب َّال ِذ َ
َذا ُقوا َبأْ َسنَا))؛ يعين عذابنا.
ْد ُك ْم ِم ْن ِعلٍْم
وقال تعاىلُ (( :ق ْل َه ْل ِعن َ
َفت ْ
ُخ ِر ُجوُه َلنَا)) ؛ يعين هل عندكم من
علم أن اهلل يشاء الشرك ثم قالِ(( :إ ْن
ون ِإلاَّ َّ
ون))؛
تَّ
ص َ
َتِب ُع َ
الظ َّن َوِإ ْن َأنُْت ْم ِإلاَّ تخَ ْ ُر ُ
يعين تكذبون.
ون)).
اص َ
كقولهُ (( :قِت َل الخَْ َّر ُ
((ما لهَُ ْم ِب َذِل َك ِم ْن ِعلٍْم
وقال عز وجلَ :
ون))؛ يعين يكذبون.
ص َ
ِإ ْن ُه ْم ِإلاَّ يخَ ْ ُر ُ
(سورة الزخرف ،اآلية)20 :
َ
وقال عز وجلَ(( :و َق َ
ين أ ْش َر ُكوا
ال َّال ِذ َ
َ
َل ْو َشاَء اللهَُّ َما َعَب ْدَنا ِم ْن ُدوِنِه ِم ْن ش ْيٍء
نحَ ْ ُن وَلاَ َآَبا ُؤَنا وَلاَ َح َّر ْمنَا ِم ْن ُدوِنِه ِم ْن
ين ِم ْن َقبِْلِه ْم َفَه ْل
َش ْيٍء َك َذِل َك َفَع َل َّال ِذ َ
ني))( .سورة
الر ُس ِل ِإلاَّ الْبَلاَ ُغ المُِْب ُ
َعَلى ُّ
النحل ،اآلية)35 :
خرب أن الرسل قد دعت إىل اإلميان،
فلو كان اهلل تعاىل شاء الشرك لكانت
الرسل قد دعت خالف ما شاء اهلل،
فعلمنا أن اهلل مل يشأ الشرك.
فإن قال بعض األغبياء :فهل يشاء
العبد شيئا أو هل تكون للعبد إرادة؟
قيل له :نعم قد شاء ما أمكنه اهلل
من مشيئته ويريد ما أمره اهلل بإرادته،
فالقوة على اإلرادة فعل اهلل واإلرادة فعل
العبد.
والدليل على ذلك قول اهلل تعاىل:
ْم ْن
((َو ُق ِل الحَْ ُّق ِم ْن َرِّب ُك ْم َف َم ْن َشاَء َفلُْيؤ ِ
َو َم ْن َشاَء َفلَْي ْك ُف ْر ِإَّنا َأ ْعَت ْدَنا ِل َّ
ني َناًرا
لظالمِِ َ
َأ َح َ
اط ِبِه ْم ُس َراِد ُقَها))( .سورة الكهف،
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اآلية)29 :
وقال تعاىلَ (( :ف َم ْن َشاَء اتخََّ َذ ِإلىَ َرِّبِه
َسِبيلاً ))( .سورة املزمل :اآلية)19 :
وقال عز وجلَ (( :ف َم ْن َشاَء اتخََّ َذ ِإلىَ
َرِّبِه َمَآًبا))( .سورة نبأ ،اآلية)39 :
وقال سبحانه وتعاىلُ(( :ت ْر ِجي َم ْن
َشاُء ِمنُْه َّن َوُت ْؤِوي ِإَليْ َك َم ْن ت َ
تَ
َشاُء)).
(سورة األحزاب ،اآلية)51 :
وس َف
وقال تعاىلَ(( :وَك َذِل َك َم َّكنَّا ِلُي ُ
ض َيَتَبَّوأُ ِمنَْها َحيْ ُث َي َشاُء)).
فيِ الأَْ ْر ِ
(سورة يوسف ،اآلية)56 :
وقال عز وجلَ (( :فكُلاَ ِم ْن َحيْ ُث
ُما))( .سورة األعراف ،اآلية)19 :
ِشئْت َ
وقال سبحانهَ (( :فأْتُوا َح ْرَث ُك ْم َأَّنى
ِشئُْت ْم))( .سورة البقرة ،اآلية)223 :
وقال تعاىلَ(( :ل ْو ِشئْ َت لاَتخََّ ْذ َت َعَليِْه
َأ ْج ًرا))( .سورة الكهف ،اآلية)77 :
وقال فيما بني أن العبد قد يريد ما
ون
يكره اهلل من إرادته فقالُ(( :ت ِري ُد َ
الدنَْيا َواللهَُّ ُي ِري ُد الآَْ ِخ َرةَ)).
َع َر َ
ض ُّ
(سورة األنفال ،اآلية)67 :
ون
ين َيَّتِب ُع َ
وقال تعاىلَ(( :وُي ِري ُد َّال ِذ َ
َّ
ات َأ ْن ت
يما)).
الشَهَو ِ
مَِيلُوا َميْلاً َع ِظ ً
(سورة النساء ،اآلية)27 :
وج
وقال عز وجلَ(( :وَل ْو َأَرا ُدوا الخُْ ُر َ
لأََ َع ُّدوا َل ُه ُع َّدًة))( .سورة التوبة ،اآلية:
)46
فأخرب أنهم لو أرادوا لفعلوا كما فعل
من أراد اخلروج.
ون َأ ْن ُيَب ِّدُلوا كَلاَ َم
وقال تعاىلُ(( :ي ِري ُد َ
اللهَِّ ))( .سورة الفتح ،اآلية)15 :
وقال عز وجلَ(( :وُي ِري ُد َّ
الشيْ َطا ُن َأ ْن
يدا))( .سورة النساء،
ُي ِضلَّ ُه ْم ض
َلاَلاً َبِع ً
اآلية)60 :
وقال سبحانه وتعاىلِ(( :إنمََّ ا ُي ِري ُد
َّ
الشيْ َطا ُن َأ ْن ُيو ِق َع َبيَْن ُك ُم الَْع َداَوَة
َوالَْبغ َ
ْضاَء))( .سورة املائدة ،اآلية)91 :
وما أشبه ما ذكرنا أكثر من أن نأتي
عليه يف هذا املوضع ،فإن قال :فما
معنى قولهَ(( :و َما ت َ
ون ِإلاَّ َأ ْن َي َشاَء
َشاُء َ
اللهَُّ))( .سورة التكوير ،اآلية.)29 :
قيل له :إن اهلل ذكر هذا املعنى يف
موضعني ،وقد بينهما ودل عليهما

بأوضح دليل وأشفى برهان على أنها
مشيئته يف الطاعة ،فقال(( :لمَِ ْن َشاَء
ِمنْ ُك ْم َأ ْن َي ْسَت ِقي َم * َو َما ت َ
ون ِإلاَّ َأ ْن
َشاُء َ
َي َشاَء اللهَُّ َر ُّب الَْع مَالِنيَ))( .سورة التكوير،
اآليتان 28 :ــ )29
فهو عز وجل شاء االستقامة ومل يشأ
االعوجاج وال الفكر ،وقال يف موضع
آخرِ(( :إ َّن َه ِذِه َت ْذِك َرةٌ َف َم ْن َشاَء اتخََّ َذ
ِإلىَ َرِّبِه َسِبيلاً )) ،وقال عز وجلَ(( :و َما
تَ
ون ِإلاَّ َأ ْن َي َشاَء اللهَُّ)).
َشاُء َ
فاهلل قد شاء اختاذ السبيل ومل يشأ
العباد ذلك إال وقد شاء اهلل هلم ،فأما
الصد عن السبيل وصرف العباد عن
الطاعة فلم يشأ عز وجل)( .رسائل
املرتضى للشريف املرتضى :ج،2
ص 234ــ )238
وفيها هذا البيان الوايف والشايف يتضح
لنا أن املشيئة اإلهلية بريئة مما يقوله
العصاة والظاملون فيما يصدر عنهم من
أفعال قبيحة وخمالفة للشريعة بأن اهلل
تعاىل هو الذي أراد هلم ذلك فتعال اهلل
عما يصفون علوًا كبريًا بل هم الذين
أرادوا هذا الفعل.
المشيئة في السنة
كثري من أهل املعرفة
قد ال خيفى على ٍ
أن املراد بالسنة عند مذهب اإلمامية
هو :قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم وفعله وتقريره وقول عرتته أهل
بيته الذين أذهب اهلل عنهم الرجس
وطهرهم تطهريا ،والذين فرض مودتهم
على اخلالئق وأوجب على اخللق كافة
طاعتهم فهم حجج اهلل تعاىل على
الربايا وأوصياء خامت األنبياء واملرسلني
صلى اهلل عليه وآله وسلم.
فقول األئمة اإلثين عشر مع قول أمهم
فاطمة بضعة النبوة وفعلهم وتقريرهم
هو املراد به بالسنة.
وعليه :فقد ورد يف السنة احملمدية
أحاديث كثرية تظهر معنى املشيئة وتدل
على مفهومها ومصداقها؛ ومنها:
 .1أخرج الشيخ الكليين عن سليمان
الديلمي( ،عن علي بن إبراهيم اهلامشي:
قال مسعت أبا احلسن موسى بن جعفر

عليهما السالم يقول« :ال يكون شيء إال
ما شاء اهلل وأراد وقدر وقضى»؛ قلت:
ما معنى شاء؟ قال« :ابتدأ الفعل»؛ قلت:
ما معنى قدر؟ قال« :تقدير الشيء من
طوله وعرضه»؛ قلت :ما معنى قضى؟
قال« :إذا قضى أمضاه ،فذلك الذي ال
مرد له»)( .الكايف للشيخ الكليين ،باب:
املشيئة واإلرادة ،ج ،1ص)150
 .2وعنه رمحه اهلل تعاىل( ،عن واصل
ابن سليمان ،عن عبد اهلل بن سنان ،عن
أبي عبد اهلل عليه السالم قال :مسعته
يقول« :أمر اهلل ومل يشأ ،وشاء ومل
يأمر ،أمر أبليس أن يسجد آلدم وشاء
أن ال يسجد ،ولو شاء لسجد ،ونهى آدم
عن أكل الشجرة ،وشاء أن يأكل منها،
ولو مل يشأ مل يأكل»).
 .3وعنه رمحه اهلل( ،عن فتح بن
يزيد اجلرجاني :عن أبي احلسن عليه
السالم قال« :إن هلل إرادتني ومشيئتني:
إرادة حتم وإرادة عزم ،ينهى وهو يشاء
ويأمر وهو ال يشاء ،أو ما رأيت أنه نهى
آدم وزوجته أن ال يأكال من الشجرة
وشاء ذلك ،ولو مل يشأ أن يأكال ملا
غلبت مشيئتهما مشيئة اهلل تعاىل وأمر
إبراهيم أن يذبح إسحاق ومل يشأ أن
يذحبه ولو شاء ملا غلبت مشيئة إبراهيم
مشيئة اهلل تعاىل»)( .الكايف للشيخ
الكليين ،باب :املشيئة واإلرادة :ج،1
ص)150
 .4وعنه رمحه اهلل( ،عن فضيل بن
يسار قال مسعت أبا عبد اهلل عليه
السالم يقول« :شاء وأراد ومل حيب ومل
يرض شاء أال يكون شيء إال بعلمه،
وأراد مثل ذلك ،ومل حيب أن يقال :ثالث
ثالثة ،ومل يرض لعباده الكفر»).
 .5وعنه رمحه اهلل (عن أبي نصر قال:
قال أبو احلسن الرضا عليه السالم،
قال اهلل« :يا ابن آدم مبشيئيت كنت أنت
الذي تشاء لنفسك ما تشاء وبقوتي أديت
فرائضي ،وبنعميت قويت على معصييت،
جعلتك مسيعًا بصريًا ،قويا ،ما أصابك
من حسنة فمن اهلل ،وما أصابك من
سيئة فمن نفسك ،وذاك أني أوىل
حبسناتك منك ،وأنت أوىل بسيئاتك
مين ،وذاك أنين ال أسألك عما أفعل

المشيئة التشريعية والمشيئة
التكوينية
إن املشيئة يف حقيقة تكوينها تنقسم
إىل قسمني( :املشيئة التشريعية)
و(املشيئة التكوينية) واللتني يتضح بهما
معنى قول اإلمام احلسني عليه السالم:
«قد شاء اهلل أن يراني قتي ً
ال ،وقد شاء
اهلل أن يراهن سبايا».
اهلل تعاىل قد شاء أن جيعل األرض دار
اختبار وبالء ،وشاء أن جيعل فيها خليفة
وأنبياء ورس ً
ال وأئمة ،وشاء أن جيعل
ً
هذا اإلنسان مكونا من غرائز وشهوات
وعقل وهذا وما شابهه كله من اإلشاءة
التكوينية.
وأما اإلشاءة التشريعية :فهي أن اهلل
تعاىل قد شاء أن يعبد وحده ال شريك
له ،وأن يؤمن برسله وأنبيائه ،وكتبه،
وشاء سبحانه من عباده طاعة هؤالء
األنبياء ،وشاء أن فرض عليهم العبادات
واملعامالت وشاء أن ال يظلم اإلنسان
اإلنسان وشاء أن يرتامحوا ويتباروا
وغريها من التشريعات اإلهلية وكلها
ضمن مشيئته سبحانه.
إال أن اإلنسان خلط بني املشيئة
التكوينية واملشيئة التشريعية؛ كي جيد
مربرًا وعذرًا ملا يقرتفه من ذنوب
وتعد للحدود فيجعل وعلى
ومعاص
ٍ
ٍ
سبيل املثال؛ القتل غرضًا للسرقة أو
للوصول إىل السلطة ثم يقول لو شاء اهلل
مل يقتل فالن أو مل أكن قات ً
ال يف حني أن
اإلنسان القاتل هو الذي شاء قتل أخيه
بعد أن انقاد لشهواته وغرائزه؛ فاملوت
هنا :مشيئة تكوينية ،لكن طريقة املوت
وهو القتل مشيئة تشريعية مبعنى :أن
اهلل تعاىل شاء حرمة القتل ونهى عنه

عىل مائدة البحث العلمي

وهم يسألون»)( .الكايف للكليين يف باب:
املشيئة واإلرادة ،ج ،1ص)151
وتدل هذه األحاديث الشريفة على
أن االختيار يف الطاعة واملعصية للعبد
وأن البيان لطريق اخلري والشر على
اهلل تعاىل ،ولذا بعث األنبياء والرسل،
ولو شاء جلعل الناس على عماهم لكن
أراد لبين آدم الكرامة فبعث هلم األنبياء
واملرسلني ليزكيهم ويهديهم صراطه
املستقيم فمن شاء منهم أن يؤمن فقد
آمن ،ومن شاء منهم أن يكفر ،فقد كفر.

وحذر منه وعاقب عليه لكن القاتل بيده
شاء ذلك.
من هنا جند أن القرآن الكريم يتعرض
يف أكثر من موضع هلذه احلقيقة وأن
املشيئة ،هي مشيئتان ،مشيئة تكوينية
ومشيئة تشريعية ،وذلك من خالل قوله
تعاىلَ(( :وِإَذا ِق َ
يل لهَُ ْم َأنِْفقُوا ممِ َّ ا َرَز َق ُك ُم
َ
َ
ْ
َّ
اللهَُّ َق َ
ين آ َمنُوا أُنطِع ُم
ين َك َف ُروا ِلل ِذ َ
ال َّال ِذ َ
للهَُّ
َم ْن َل ْو َي َشاُء ا َأ ْطَع َم ُه ِإ ْن َأنُْت ْم ِإلاَّ فيِ
ني))( .سورة يس ،اآلية)47 :
ض
َلاَ ٍل ُمِب ٍ
ويف بيان هذه املسألة يقول العالمة
الطباطبائي رمحه اهلل( :وقولهَ (( :ق َ
ال
ين َآ َمنُوا َأُن ْطِع ُم َم ْن َل ْو
ين َك َف ُروا ِللَّ ِذ َ
َّال ِذ َ
للهَُّ
َي َشاُء ا َأ ْطَع َمهُ)).
جوابهم للدعوة إىل االنفاق ،وإمنا
أظهر القائل ــ الذين كفروا ــ ومقتضى
املقام اإلضمار لإلشارة إىل أن كفرهم
باحلق وإعراضهم عنه باتباع الشهوات
هو الذي دعاهم إىل االعتذار مبثل هذا
العذر املبين على االعراض عما تدعو
إليه الفطرة من الشفقة على خلق اهلل
وإصالح ما فسد يف اجملتمع كما أن
االظهار يف قوله( :الذين آمنوا) لإلشارة
إىل أن قائل (أنفقوا مما رزقكم اهلل) هم
الذين آمنوا.
ويف قوهلم( :أنطعم من لو يشاء اهلل
أطعمه) إشعار بأن املؤمنني إمنا قالوا
هلم( :أنفقوا مما رزقكم اهلل) بعنوان أنه
مما يشاؤه اهلل ويريده حكما دينيا فردوه
بأن إرادة اهلل ال تتخلف عن مراده فلو
شاء أن يطعمهم أطعمهم أي وسع يف
رزقهم وجعلهم أغنياء.
وهذه مغالطة منهم خلطوا فيه بني
اإلرادة التشريعية املبنية على االبتالء
واالمتحان وهداية العباد إىل ما فيه
صالح حاهلم يف دنياهم وآخرتهم ،ومن
اجلائز أن تتخلف عن املراد بالعصيان،
وبني اإلرادة التكوينية اليت ال تتخلف عن
املراد .ومن املعلوم أن مشيئة اهلل وإرادته
املتعلقة بإطعام الفقراء واالنفاق عليهم
من املشيئة التشريعية دون التكوينية
فتخلفها يف مورد الفقراء إمنا يدل على
عصيان الذين كفروا ومتردهم عما
أمروا به ال على عدم تعلق اإلرادة به
وكذب مدعيه.
وهذه مغالطة بنوا عليها جل ما افتعلوه
من سنن الوثنية وقد حكى اهلل سبحانه

ذلك عنهم يف قولهَ(( :و َق َ
ين َأ ْش َر ُكوا
ال َّال ِذ َ
َل ْو َشاَء اللهَُّ َما َعَب ْدَنا ِم ْن ُدوِنِه ِم ْن َش ْيٍء
نحَ ْ ُن وَلاَ َآَبا ُؤَنا وَلاَ َح َّر ْمنَا ِم ْن ُدوِنِه ِم ْن
ين ِم ْن َقبِْلِه ْم َفَه ْل
َش ْيٍء َك َذِل َك َفَع َل َّال ِذ َ
ني))( .سورة
الر ُس ِل ِإلاَّ الْبَلاَ ُغ المُِْب ُ
َعَلى ُّ
النحل ،اآلية)35 :
((سَيق ُ
ين َأ ْش َر ُكوا
ُول َّال ِذ َ
وقوله تعاىلَ :
َل ْو َشاَء اللهَُّ َما َأ ْش َر ْكنَا وَلاَ َآَبا ُؤَنا وَلاَ
َح َّر ْمنَا ِم ْن َش ْيٍء)).
وقوله عز وجلَ(( :و َقاُلوا َل ْو َشاَء
اه ْم))( .سورة الزخرف،
الرَّحمَْ ُن َما َعَب ْدَن ُ
اآلية)20 :
َلاَ ٍل
وقوله سبحانهِ(( :إ ْن َأنُْت ْم ِإلاَّ فيِ ض
ني))( .سورة يس ،اآلية)47 :
ُمِب ٍ
من متام قول الذين كفروا خياطبون
به املؤمنني أي إنكم يف ضالل مبني يف
دعواكم أن اهلل أمرنا باالنفاق وشاء
منا ذلك)( .تفسري امليزان للسيد
الطباطبائي :ج ،17ص 93ــ )94
وبهذا يتضح أن اهلل تعاىل قد شاء أن
يرى بنات الرسالة سبايا مشيئة تكوينية
لريى سبحانه وهو العامل حبقائق
األشياء وحميط بدقائق األمور صربهن
وطاعتهن ليكون ذلك ،أي الصرب ضمن
املشيئة التشريعية ،هذا من جهة.
ومن جهة ثانية :قد شاء سبحانه يف
املشيئة التشريعية أن يبتلي األمة مبودة
آل حممد فكان سبيهن انتهاكا للمشيئة
التشريعية ألن اهلل تعاىل ال يشرع الظلم
والقتل.
وعليه :فإن انتهاك حرمتهم وقتلهم
وسيب نسائهم وأطفاهلم من أعظم
االنتهاكات التشريعية ملا يرتتب على
ذلك من تعد على اهلل ورسوله صلى
اهلل عليه وآله وسلم ومجيع الرساالت
والتشريعات اإلهلية.
* بقلم :السيد نبيل احلسين
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((الس َ
ْم ُن املَُهيْ ِم ُن)).
ال ُم المُْؤ ِ
قال تعاىلَّ :
(سورة احلشر ،اآلية)23 :
هيمن على شيء :أي سيطر عليه..
و(املهيمن) أي :املسيطر ،وهو اسم من
أمساء اهلل احلسنى يف الكتب القدمية.
ويف التنزيل :ومهيمنًا عليه؛ قال
بعضهم :معناه الشاهد يعين وشاهدًا
عليه.
واملهيمن :الشاهد ،وهو من آمن غريه
من اخلوف ،وأصله أأمن فهو مؤأمن،
بهمزتني ،قلبت اهلمزة الثانية ياء كراهة
اجتماعهما فصار مؤمين ،ثم صيرّ ت
األوىل هاء كما قالوا هراق وأراق.
وقال بعضهم :مهيمن معنى مؤمين،
واهلاء بدل من اهلمزة ،كما قالوا هرقت
وأرقت ،وكما قالوا إياك وهياك؛ قال
األزهري :وهذا على قياس العربية
صحيح مع ما جاء يف التفسري أنه
مبعنى األمني( .لسان العرب)
فاحلق سبحانه وتعاىل مهيمن
على كونه منذ حلظة خلقه ..وهيمنته
مستمرة إىل أن تقوم الساعة ،فينال كل

عامل جزاء عمله.
وهذه اهليمنة اإلهلية هلا صور وآثار
ال حتصى ..منها أن كل شيء حيدث يف
الكون حيدث بأمره عز وجل ..اخللق
كان بأمره كما جاء يف احلديث القدسي:
«كنت كنزا خمفيا فأحببت أن أعرف،
فخلقت اخللق ألعرف»( .شرح أصول
الكايف للمازندراني :ج ،1ص)24
و(املهيمن) :هو الرقيب احلافظ لكل
شيء ،القائم على خلقه بأعماهلم،
وأرزاقهم وآجاهلم ،واملسؤول عنهم
بالرعاية والوقاية والصيانة( .أمساء
اهلل احلسنى عند املسلمني)
وقيل هو القائم واملشرف واملسيطر
واملوجه على العباد وأرزاقهم وآجاهلم،
هو الرادع لكل عمل مشني بل هو
الشاهد على أعمال العباد وبكل ما
يفعلون أو يعملون سواء باليد والغمز،
أو اللمز ،أو اللسان وما يسرون وما
يعلنون مطلع على سرهم وجنواهم بل
هو األمني الرقيب واحلافظ والذي يكتم
السر وال يبوح به وهو الذي حيافظ
على الناس ملا يصدر منهم قال تعاىل:

((َو ُمَهيْ ِمنًا َعَليِْه)).
املهيمن الذي ال ختفى عليه شاردة
وال واردة حاشا وألف حاشا أن خيفى
شيء عليه أو يرتك شيئًا سدى بل كل
جعل عليه رقيب من أعضائه وحواسه.
(أمساء اهلل احلسنى للشيخ حسني
هادي القرشي)
واملهيمن :املتعّلق :افتقارك إليه أن
أمة حممد صلى اهلل عليه
جيعلك من ّ
املصدقني به.
وآله وسلم
ّ
والتحقّق :املهيمنّية (هي) الشهادة
على األشياء ومهيمنًا عليها فلذلك
يندرج فيه احلفيظ والرقيب إذا أراد
بالشهود احلفظ ومراعاة احلركات
والسكنات.
والتخّلقِ(( :لَت ُكوُنوا ُشَهداَء َعَلى
ّاس)) وهو ّ
فإن الَن ْوس
كل مصّوت ّ
الن ِ
سي الناس على ما
(هو) الصوت وبه مُ ّ
ً
قيل؛ وأ ّ
مت من هذا أن تكون شاهدا على
من هو شاهد عليك بأن ترقب أفعاله يف
العامل فتقف على مواضع ِح َكمه( .كشف
املعنى عن سر أمساء اهلل احلسنى)
وهو مشتق من اهليمنة ومعناها

* إعداد :حممد رزاق صاحل

لفظ ومعنى

السيطرة ،فاملهيمن هو القائم على
اخللق بأعماهلم وحمياهم ومماتهم،
وبعثهم ووجودهم.
وهو اسم جامع لإلسالم ودليل الظاهر
والباطن وحروفه اخلمسة (م هـ ي م
ن) مجعت حروف امللكوتيات ولطائف
األكوان فاملي ُم من حروف امللكوت ،واهلاء
عبارة عن اسم (هو) وهو حقيقة النفس
والياء سر األلف املتوّلدة عن الصمت
وهي من حروف العقل ،وامليم الثانية
تشري إىل امللكوت األعلى ،والنون إشارة
إىل حقيقة العلم ألنه باطنه.
العلي
وقد جعل اهلل سبحانه األمر
ّ
ً
والعلق مهيمنا على
مهيمنًا على العقل،
ُ
الروح ،والروح على النفس ،والنفس على
احلركات ،وهي على السكتات وهي على
احلروف ،واحلروف على املعاني ،وهي
على األسرار لذلك ربط العامل وجعل
ممتد
األشياء مرتبطة ببعضها واجلميع ّ
منه ،فاأللف مهيمنة على الباء ،والباء
على التاء. ...
ومن أكثر من ذكره السم (املهيمن)
رزقه اهلل اهليمنة ونال رتبة الكشف
على حقائق املعلومات ويفتح اهلل عليه
عقله لتلقّي املعارف واالشراقات ،واهلل
أعلم( .كشف األستار وشرح أمساء اهلل
احلسنى)
وقال الزجاج يف معنى امسه تعاىل
(املهيمن) فسر يف القرآن الكريم على
أوجه كثرية ،يقال :إنه الشاهد.
جاء يف األمساء والصفات؛ أخربنا أبو
عبد اهلل احلافظ أنا عبد الرمحن بن
حسن ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا
ورقاء عن أبي جبيح عن جماهد يف قوله
تعاىلَ(( :و ُمَهيْ ِمنًا َعَليِْه)) قال مبعنى
مؤمتنا على الكتب.
وبإسناده عن جماهد قال املهيمن
الشاهد على ما قبله من الكتب؛ قال
أبو سليمان فلله عز وجل (املهيمن) أي
الشاهد على خلقه مبا يكون منهم من
قول وفعل ،وقيل املهيمن الرقيب على
الشيء واحلافظ له.
امسه تعاىل (املهيمن) أفعاله من
أذكار األولياء ،اعلم أن معنى (املهيمن)
هو القائم على خلقه بأعماهلم وحمياهم
ومماتهم وبعثهم ووجودهم ...وامسه
(املهيمن) مهيمن على العقل ،وجعل
العقل مهيمنا على الروح ،وجعل الروح
مهيمنًا على النفس ،وجعل النفس مهيمنا

على احلركات وعلى السكنات.
َ
تاب
قال ع ّز وجلَ(( :وأنَْزلْنا إَليْك ال ِك َ
ِب َ
تاب
احل ِّق ُم َصدِّقًا لمِ ا بَينَْ َي َديِْه ِم َن الِْك ِ
َو ُمَهيْ ِمنًا َعَليِْه)) امسه تعاىل املهيمن.
(شرح أمساء اهلل احلسنى)
واملهيمن :الشهيد على عباده بأعماهلم
الرقيب عليهم ،األمني.
يقال :هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان
رقيبًا على الشيء ،وقال بعض أهل اللغة:
اهليمنة القيام على الشيء والرعاية له
ومعناه ال ينقص اهلل تعاىل املطيعني
يوم احلساب من طاعاتهم شيئًا فال
يثيبهم عليه ،ألن الثواب ال يعجزه ،وال
هو مستكره على إثابتهم فيضطر إىل
كتمان بعض األعمال أو جحدها ،وليس
ببخيل فيحمله استكثار الثواب إذا كثرت
األعمال على كتمان بعضها ،وال يلحقه
نقص مبا يثيب فيحبس بعضه ،ألنه ليس
منتفعًا مبلكه حتى إذا نفع غريه به زال
انتفاعه بنفسه ،وكما ال ينقص اهلل تعاىل
املطيع من حسناته شيئًا فإنه ال يزيد
العصاة على ما اجرتحوا من السيئات
شيئًا ،فيزيدهم عقابًا على ما استحقوه،
جائز
ألن واحدًا من الكذب أو الظلم غري ٍ
عليه ،وقد مسى سبحانه وتعاىل عقوبة
أهل النار جزاًء ،فما مل يقابل منها ذنبًا
مل يكن جزاًء ،فال يفعله عز شأنه.
قال ابن عباس يف قوله تعاىل:
((َو ُمَهيْ ِمنًا َعَليْه)) مؤمتنا عليه.
وقال :املهيمن األمني.
واملهيمن يف جانب اهلل عز وجل تتضمن
مجيع تلك املعاني بأعلى درجات الكمال،
مبا يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه،
مبعنى الشهيد على عباده بأعماهلم،
الرقيب عليهم ،األمني يف حسابهم ثوابًا
وعقابًا ،القائم عليهم ،الراعي ألمورهم
احلافظ هلم سبحانه وتعاىلّ ،
جل شأنه،
وعظم سلطانه وقدره( .يف رحاب أمساء
اهلل احلسنى وصفاته العليا)
واملهيمن هو الشاهد واحمليط واملدرك
جلميع األشياء منذ بدايتها حتى نهاياته؛
وكذلك جاء مبعنى :يأمن وحيفظ
األشياء( .خواص أمساء اهلل احلسنى)
وقالوا يف تفسري هذه اللفظة جمموعة
من األقاويل:
األول :املهيمن هو الشاهد ،ومنه قوله
(ومهيمنا عليه) قال الشاعر:
إن الكتاب مهيمن لنبينا
واحلق يعرفه أولو األلباب

فاهلل سبحانه مهيمن ،أي شاهد على
خلقه مبا يصدر منهم من قول أو فعل،
وهلذا قال(( :أال كنا عليكم شهودا إذ
تفيضون فيه)) فيكون املهيمن على هذا
التقدير هو العامل جبميع املعلومات،
الذي ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف
األرض وال يف السماء.
والثاني :املهيمن هو املؤمن ،قلبت
اهلمزة هاء ألن اهلاء أخف من اهلمزة،
وله نظائر يف اللغة ،كقولنا :هيهات،
وأيهات ،وهياك وإياك ،وعلى هذا
التقدير املهيمن هو املؤمن.
والثالث :قال اخلليل بن أمحد :املهيمن
هو الرقيب احلافظ ،ومنه قول العرب
هيمن فالن على كذا إذا كان حمافظًا
عليه.
والرابع :قال املربد :املهيمن احلدب
املشفق ،تقول العرب للطائر إذا طار
حول وكره ورفرف عليه ،وبسط جناحه
يذب عن فرخه قد هيمن الطائر.
واخلامس :قال احلسن البصري:
املهيمن املصدق؛ وهو يف حق اهلل تعاىل
حيتمل وجهني ،أحدهما أن يكون ذلك
التصديق بالكالم؛ فيصدق أنبياءه
بإخباره تعاىل عن كونهم صادقني؛
والثاني ،أن يكون معنى تصديقه هلم ،هو
أنه يظهر املعجزات على أيديهم.
والسادس :قال الغزالي :اسم ملن كان
موصوفًا مبجموع صفات ثالث ،أحدها
العلم بأحوال الشيء ،والثاني :القدرة
التامة على حتصيل مصاحل ذلك الشيء،
والثالث املواظبة على حتصيل تلك
املصاحل ،فاجلامع هلذه الصفات امسه
املهيمن ،وأن جيتمع على الكمال إال اهلل
سبحانه وتعاىل.
وقيل :املهيمن من كان على األسرار
رقيبًا ،ومن األرواح قريبا؛ واملهيمن الذي
يشهد خواطرك ،ويعلم سرائرك؛ وينصر
ظاهرك؛ واملهيمن الذي يقبل من رجع
إليه بصدق الطوية ،ويدفع عن نفسه
الغضب والبلية؛ واملهيمن الذي يعلم
السر والنجوى ،ويسمع الشكر والشكوى،
ويدفع الضر والبلوى( .شرح أمساء اهلل
احلسنى للرازي)
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ماذا حدث الليلة
السابعة عشرة
من شهر ربيع األول
عام الفيل؟
حدثنا الشيخ اجلليل أبو جعفر حممد
ابن علي بن احلسني بن موسى ابن بابويه
القمي رضي اهلل عنه ،قال :حدثنا علي
ابن أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن أبي
عبد اهلل الربقي ،قال :حدثين أبي،
عن جده أمحد بن أبي عبد اهلل ،عن
أمحد بن حممد بن أبي نصر البزنطي،
عن أبان بن عثمان ،عن أبي عبد اهلل
الصادق عليه السالم ،قال:
«كان إبليس (لعنه اهلل) خيرتق
السماوات السبع ،فلما ولد عيسى عليه
السالم حجب عن ثالث مساوات ،وكان
خيرتق أربع مساوات ،فلما ولد رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم حجب عن
السبع كلها ،ورميت الشياطني بالنجوم،
وقالت قريش :هذا قيام الساعة الذي
كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه ،وقال
عمرو بن أمية ،وكان من أزجر أهل
اجلاهلية :انظروا هذه النجوم اليت
يهتدى بها ،ويعرف بها أزمان الشتاء
والصيف ،فإن كان رمي بها فهو هالك
كل شيء ،وإن كانت ثبتت ورمي بغريها
فهو أمر حدث.
وأصبحت األصنام كلها صبيحة مولد
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ليس
منها صنم إال وهو منكب على وجهه،
وارجتس يف تلك الليلة إيوان كسرى،

وسقطت منه أربع عشرة شرفة ،وغاضت
حبرية ساوة ،وفاض وادي السماوة،
ومخدت نريان فارس ،ومل ختمد قبل
ذلك بألف عام ،ورأى املؤبذان يف تلك
الليلة يف املنام إبال صعابا تقود خيال
عرابا ،قد قطعت دجلة ،وانسربت يف
بالدهم ،وانقصم طاق امللك كسرى من
وسطه ،واخنرقت عليه دجلة العوراء،
وانتشر يف تلك الليلة نور من قبل
احلجاز ،ثم استطار حتى بلغ املشرق،
ومل يبق سرير مللك من ملوك الدنيا إال
أصبح منكوسا ،وامللك خمرسا ال يتكلم
يومه ذلك ،وانتزع علم الكهنة ،وبطل
سحر السحرة ،ومل تبق كاهنة يف العرب
إال حجبت عن صاحبها ،وعظمت قريش
يف العرب ،ومسوا آل اهلل عز وجل».
قال أبو عبد اهلل الصادق عليه السالم:
«إمنا مسوا آل اهلل عز وجل ألنهم يف
بيت اهلل احلرام».
وقالت آمنة :إن ابين واهلل سقط
فاتقى األرض بيده ،ثم رفع رأسه إىل
السماء فنظر إليها ،ثم خرج مين نور
أضاء له كل شيء ،ومسعت يف الضوء
قائال يقول :إنك قد ولدت سيد الناس،
فسميه حممدا ،وأتي به عبد املطلب
لينظر إليه وقد بلغه ما قالت أمه،
فأخذه فوضعه يف حجره ،ثم قال:
احلمد هلل الذي أعطاني
هذا الغالم الطيب األردان
قد ساد يف املهد على الغلمان

ثم عوذه بأركان الكعبة ،وقال :فيه
أشعارا.
قال :وصاح إبليس (لعنه اهلل) يف
أبالسته ،فاجتمعوا إليه ،فقالوا :ما
الذي أفزعك يا سيدنا؟ فقال هلم:
ويلكم ،لقد أنكرت السماء واألرض منذ
الليلة ،لقد حدث يف األرض حدث عظيم
ما حدث مثله منذ رفع عيسى بن مريم،
فاخرجوا وانظروا ما هذا احلدث الذي
قد حدث ،فافرتقوا ثم اجتمعوا إليه،
فقالوا :ما وجدنا شيئا.
فقال إبليس :أنا هلذا األمر ،ثم انغمس
يف الدنيا ،فجاهلا حتى انتهى إىل
احلرم ،فوجد احلرم حمفوفا باملالئكة،
فذهب ليدخل ،فصاحوا به فرجع ،ثم
صار مثل الصر ــ وهو العصفور ــ فدخل
من قبل حراء ،فقال له جربئيل :وراءك
لعنك اهلل ،فقال له :حرف أسألك
عنه يا جربئيل ،ما هذا احلدث الذي
حدث منذ الليلة يف األرض؟ فقال له:
ولد حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم،
فقال له :هل لي فيه نصيب؟ قال :ال،
قال :ففي أمته؟ قال :نعم ،قال :رضيت.
(األمالي للشيخ الصدوق :ص)362
* إعداد :حممد رزاق صاحل

ورد يف كتاب أعالم الدين :عن النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم قال ألمري
املؤمنني عليه السالم:
ّ
«بشر شيعتك وحمّبيك خبصال عشر:
أّوهلا :طيب مولدهم.
والثانية :حسن إميانهم.
حب اهلل هلم.
والثالثةّ :
والرابعة :الفسحة يف قبورهم.
واخلامسة :نورهم يسعى بني أيديهم.
والسادسة :نزع الفقر من بني أعينهم
وغنى قلوبهم.
والسابعة :املقت من اهلل ألعدائهم.
والثامنة :األمن من الربص واجلذام.
والتاسعة :احنطاط الذنوب والسّيئات
عنهم.
والعاشرة :هم معي يف اجلنّة وأنا
معهم ،فطوبى هلم وحسن مآب»( .أعالم
الدين :ص)450
من مل يلتزم بوالية علي عليه السالم
فهو يف النار
عن عمر بن اخلطاب قال :كنّا
بني يدي رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم يف مسجده
وقد صّلى بالناس صالة
الظهر واستند إىل
حمرابه كأّنه
ا لبد ر

فضائل العرتة الطاهرة عليهم السالم

يا علي أنت
وشيعتك
في الجنة

يف متامه وأصحابه حوله إذ نظر إىل
السماء وأطال النظر إليها ،ونظر إىل
األرض وأطال النظر إليها ،ث ّم نظر سه ً
ال
وجب ً
ال وقال:
«معاشر املسلمني أنصتوا يرمحكم اهلل
أن يف جهنّم واديًا يعرف بوادي
واعلمواّ ،
الضياع ،ويف ذلك الوادي بئر ،ويف تلك
البئر حّية ،فشكت جهنّم من ذلك الوادي
إىل اهلل ع ّز ّ
وجل ،وشكى الوادي من تلك
البئر ،وشكى تلك البئر من تلك احلّية
إىل اهلل تعاىل يف ّ
كل يوم سبعني م ّرة».
فقيل :يا رسول اهلل وملن هذا العذاب
املضاعف الذي يشكو بعضه عن بعض؟
قال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«هو ملن يأتي يوم القيامة وغري ملتزم
بوالية علي بن أبي طالب عليه السالم».
(حبار األنوار :ج ،39ص ،250ح)14
أمير المؤمنين عليه السالم
عنده علم الكتاب
عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق
عليه السالم أنه قال:
«الذي عنده علم الكتاب هو أمري
املؤمنني عليه السالم».
وسئل عن الذي عنده علم من الكتاب
أعلم أم الذي عنده علم الكتاب؟ فقال
عليه السالم:
«ما كان علم الذي عنده علم من
الكتاب عندي الذي عنده علم الكتاب

إ ّال بقدر ما تأخذه البعوضة جبناحها من
ماء البحر».
وقال اهلل تبارك وتعاىلُ ...(( :ق ْل َك َفى
ْدُه ِعلُْم
ِباللهَِّ َشِه ً
يدا َبيْنيِ َوَبيَْن ُك ْم َو َم ْن ِعن َ
َاب))( .سورة الرعد ،اآلية)43 :
الِْكت ِ
وقال سبحانه وتعاىلَ (( :ق َ
ال َّال ِذي
َ
َ
َاب َأَنا َآِت َ
َ
يك ِبِه قبْل أ ْن
ِعن َ
ْدُه ِعلٌْم ِم َن الِْكت ِ
َ
َ
َ
َ
َد ِإليْك ط ْر ُفك ( .))...سورة النمل،
َي ْرت َّ
اآلية)40 :
أريد بالذي عنده علم من الكتاب
وصي سليمان بن داود كما ص ّرح به يف
ّ
اجملالس( .تفسري القمي :ج ،1ص)367
أريد أن أبصبص لر ّبي بإصبعي
عن فاطمة بنت أسد أم أمري املؤمنني
عليهما السالم أنها قالت« :شددته ــ أي
علي بن أبي طالب عليه السالم ــ وقمطته
بقماط فنرت القماط ،ث ّم جعلته قماطني
فنرتهما ،ث ّم جعلته ثالثة وأربعة ومخسة
وستة منها أديم وحرير فجعل ينرتها.
يدي فإّني
أماه ال ّ
تشدي ّ
ث ّم قال« :يا ّ
أحتاج أن أبصبص لرّبي بإصبعي».
(الدمعة الساكبة :ج ،2ص)21
* إعداد :حممد رزاق صاحل
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بصائر الدرجات تصنيف حممد بن
احلسن بن فروخ (الصفار) املتوفى سنة
290هـ ،وهو من أصحاب اإلمام العسكري
عليه السالم.
يعد هذا الكتاب من أنفس نفائس
املكتبة احلديثية ملذهب العرتة النبوية
صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني؛ فهو
ال يقل من حيث املكانة العلمية واألهمية
عن كتاب الكايف والتهذيب ومن ال حيضره
الفقيه واالستبصار.
ولذا :فهذا الكتاب من األصول احلديثية
اليت اعتمد عليها علماء املذهب.
واحلديث عنه يلزم املرور بنقاط ،وهي:
أوالً :التعريف بالمصنف
(حممد بن احلسن الصفار بن فروخ
الصفار أبو جعفر األعرج موىل عيسى
بن موسى بن طاحلة بن عبيد اهلل بن
السايب بن مالك بن عامر األشعري؛
والفروخ بالفاء واخلاء املعجمة وما ضبطه
يف بعض نسخ اخلالصة للعالمة وجال
ابن داوود ،باحلاء اشتباه من النساخ.
ترجم له النجاشي بقوله :حممد بن
احلسن بن فروخ الصفار موىل عيسى بن
موسى بن طلحة ابن عبيد اهلل ابن السايب
بن مالك بن األشعري أبو جعفر األعرج
كان وجها يف أصحابنا القميني ثقة عظيم

القدر راجحا قليل السقط يف الرواية له
كتب (يأتي عند تعداد مؤلفاته ) حتى قال
أخربنا بكتبه كلها ما خال بصائر الدرجات
أبو احلسني علي بن أمحد بن حممد ابن
طاهر األشعري القمي قال حدثنا حممد
بن احلسن بن الوليد عنه بها  .وأخربنا
أبو عبد اهلل ابن شاذان قال حدثنا أمحد
بن حممد بن حييى عن أبيه عنه جبميع
كتبه وببصائر الدرجات .
(  ) 2الشيخ يف الفهرست  :حممد بن
احلسن الصفار قمي له كتب مثل كتب
احلسني ابن سعيد وزيادة كتاب بصائر
الدرجات وغريه وله مسائل كتب بها إىل
أبى حممد احلسن بن علي ( العسكري)
أخربنا جبميع كتبه ورواياته ابن أبي
جيد عن حممد بن احلسن بن الوليد
عن حممد بن احلسن الصفار اال كتاب
بصائر الدرجات فإنه مل يروه عنه حممد
بن احلسن بن الوليد  :وأخربنا احلسني
بن عبيد اهلل عن أمحد بن حممد بن حييى
عن أبيه عنه .
(  ) 3الشيخ يف كتاب الرجال على ما
حكى عنه العالمة املامقاني يف تنقيح
املقال الرجل من أصحاب العسكري عليه
السالم قائال حممد بن احلسن الصفار
له إليه ( العسكري عليه السالم) مسائل
يلقب مبمولة وصرح به يف جامع الرواة
أيضا .
(  ) 4العالمة يف اخلالصة  :حممد
بن احلسن بن فروخ بالفاء والراء واخلاء

املعجمة بعد الواو الصفار موىل عيسى
بن موسى بن طلحة بن عبيد اهلل بن
السائب بن املالك بن عامر األشعري
أبو جعفر األعرج كان وجها يف أصحابنا
القميني ثقة عظيم القدر راجحا قليل
السقط يف الرواية توفى رمحه اهلل يقم
سنة تسعني ومأتني مستدرك الوسائل
عند ذكر مشيخة الصدوق  :واىل حممد
بن احلسن بن الصفار حممد بن احلسن
بن الوليد عنه كالهما من أعاظم شيوخنا
 .وعند تصحيح حال إبراهيم بن هاشم :
رواية أجالء احملدثني املتورعني عنه مثل
سعد بن عبد اهلل وعبد اهلل ابن جعفر
وحممد بن احلسن الصفار  .وقال يف
تصحيح حال الربقي روى عنه ( الربقي )
أجالء املشايخ يف هذه الطبقة مثل حممد
بن احلسن الصفار  .وقال يف تصحيح
حال إمساعيل اجلعفي .
يروى عنه أجالء املشايخ وعيون الطائفة
كالفقيه حممد بن أمحد بن خاقان
النهدي وحممد بن احلسن الصفار  .وقال
يف تصحيح حال حسن بن علي الكويف :
لكن روى كتاب احلسن مجاعة صح السند
إليهم مثل حممد بن علي بن حمبوب
وأمحد بن حممد ابن خالد وحممد بن
حييى وحممد بن احلسن الصفار .
ثانيا :محتوى الكتاب وداللة
عنوانه
ينطلق املصنف (عليه الرمحة
والرضوان) يف اختيار العنوان من عقيدته
الراسخة مبا للعرتة النبوية من درجات
مل يبلغها خملوق من خلق اهلل تعاىل ال
نيب مرسل وال ملك مقرب ،وهو ما
كشفه مجعه لألحاديث الشريفة ابتداًء
من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
وانتهاًء باإلمام احلسن العسكري عليه
السالم حني كان معاصرًا له؛ وهذا أو ًال.
ثانيًا :يبدو أن املؤلف أراد كذلك رد
األحاديث الباطلة املكذوبة اليت رواها
بعض احلفاظ يف الرموز على الساحة
اإلسالمية سوى ممن تصدى للجلوس
على كرسي احلكم أو من جلس للفتيا يف
احلالل واحلرام والقضاء واملصاحل العامة
وغريها من فروع العلوم اإلسالمية.
ثالثا :نسد قلوب املؤمنني وتبصريهم
مبا للعرتة النبوية من شأنية خاصة مل
يرق إليها أحد من اخللق؛ ومن ثم جعل
األمور يف مواضعها اليت أرادها هلا.
ولذا :جند عليه الرمحة قد بدء كتابه
يف احلديث من العلم وطلبه ،وفضل العامل
على العابد ،وهم هم علماء األمة وذلك
لبيان االجتاه يف جهة خطابه إىل الناس،

* بقلم :السيد نبيل احلسين
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مبعنى :إن خص هذا الكالم ووجهه إىل
أهل العلم وطالبه ،إما مل يكن من أهل
هذا الصنف فالكتاب ال يعنيه.
ولعل بعض املنشغلني باحلديث والعقيدة
قد اعرتضوا أو يعرتضون على ما أورده
املصنف عليه الرمحة والرضوان من
أحاديث يف بيان درجات العرتة ومنزلتهم
وشأنهم ،ولعل أيضًا كثري من القراء منذ
عصر املصنف وغلى ما شاء اهلل ال مييل
قلبه إىل ما أورده املصنف من أحاديث
مما يكشف عن جهالة كثري من املسلمني
حبقيقة العرتة النبوية ومنزلتها ومرد ذلك
على ما ساد اجملتمعات اإلسالمية من
ثقافة غريبة على القرآن والسنة فنشأت
أجيال وهللت أخرى على هذه الثقافة وهو
ما دفع املصنف إىل إعادة رسم الصورة
احلقيقية إلميان املسلم وعقيدته يف النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم
السالم.
ولذلك :حشد فيه ما استطاع من
أحاديث شريفة لبيان هذه احلقيقة ولعل
رجوع القارئ إىل عنوانني الكتاب يعطيه
صورة واضحة عن أهمية هذا الكتاب
وهي كاآلتي:
لقد حتدث يف اجلزء األول عن فريضة
العلم وثواب العامل واملتعلم عند النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم وعند أهل البيت
عليهم السالم ،وأيضا معرفة العلم الذي
من عرفه عرف اهلل ومن أنكره أنكر اهلل
تعاىل والسبب الذي يوفق ملعرفته ،وفضل
العامل على العابد ،وقد قسم الناس على
ثالثة :علم ومتعلم وغثاء ،وأن األئمة من
آل حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم هم
العلماء ،وشيعتهم املتعلمون وسائر الناس
غثاء.
وقد أمر الناس أن يأخذوا العلم من
أهله وهم األئمة األطهار معدن علم
الرسالة وخمتلف املالئكة ومهبط الوحي
اإلهلي ،وأن العلماء هم آل حممد صلى
اهلل عليه وآله وسلم؛ وقد تطرق يف هذا
اجلزء إىل أن الظاللة ملن ضلوا من أئمة
احلق واختذوا الدين رأياه بغري هدى من
أئمة اهلدى.
وجاء يف هذا اجلزء خلق أبدان األئمة
وقلوبهم وأبدان الشيعة وقلوبهم لئال
يدخل الناس الغلو يف عجائب علمهم ،وأن
حديثهم صعب مستصعب ،وأنهم اهلادون
يهدون إىل ما جاء به النيب صلى اهلل عليه
وآله وسلم وأنهم الصادقون.
وأيضا فيه فرق بني أئمة العدل من آل
حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وأئمة
اجلور من غريهم بتفسري رسول اهلل صلى

اهلل عليه وآله وسلم ،ومعرفة أئمة اهلدى
من أئمة الضالل؛ وأن أهل البيت عليهم
السالم ورثوا الكتاب وأنهم السابقون
باخلريات؛ فقد كان اجلزء األول قد مجع
فيه ( )235حديث.
أما اجلزء الثاني فقد ورد فيه أن األئمة
عليهم السالم هم معدن العلم وشجرة
النبوة ومفاتيح احلكمة وموضع الرسالة
وخمتلف املالئكة ،وأنهم حجة اهلل وباب
اهلل ،وأنهم املثاني اليت أعطى النيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم ،وقد بني أن اهلل تعاىل
قد أخذ ميثاق املؤمنني ألئمة آل حممد
صلى اهلل عليه وآله وسلم بالوالية وخلفهم
من نوره وأصبغهم من رمحته وهم ينظرون
بنور اهلل تعاىل ،وأخذ اهلل مواثيق اخللق
مجيعا ألئمة آل حممد عليهم السالم
بالوالية هلم ،وأنهم شهداء هلل يف خلقه ،؛
فقد كان اجلزء الثاني متشكل من ()212
حديث عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
وأهل بيته األطهار عليهم أفضل الصالة
والسالم ،وقد عرض على األئمة ملكوت
السماوات واألرض كما عرض على رسول
اهلل حتى نظروا إىل ما فوق العرش،
وصريورة العلوم اليت خرجت إىل املالئكة
واألنبياء وأمر العاملني.
أما اجلزء الثالث فهو بيان يف أن األئمة
عليهم السالم هم ورثوا علم آدم ومجيع
األنبياء ،وهم العلماء اهلادون املهديون،
وأنهم يرثون العلم بعضهم من بعض وال
يذهب العلم من عندهم ،وقد ورثوا علم
أوىل العزم من الرسل ومجيع األنبياء
وأنهم أمناء اهلل يف أرضه وعندهم علم
الباليا واملنايا وأنساب العرب؛ وقد اشتمل
اجلزء الثالث على ( )163حديث.
لكن يف اجلزء الرابع قد تطرق العالمة
الصفار يف أن األئمة عليهم السالم هم
الذين صارت إليهم كتب رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم وكتب أمري املؤمنني
عليه السالم ،وفيه أمساء امللوك الذي
ميلكون ،وعندهم ديوان شيعتهم الذي
أمساؤهم وأمساء آباءهم ،وعندهم سالح
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وآيات
األنبياء مثل حصى موسى وخامت سليمان
والطست والتابوت واأللواح وقميص آدم
وعندهم الصحيفة اليت فيها أمساء أهل
اجلنة وأمساء أهل النار ،وقد مجع هذا
اجلزء على ( )171حديث.
أما اجلزء اخلامس اخلتص بأن األئمة
عندهم اسم اهلل األعظم الذي إذا سأله
به أجيب ،وعندهم علم الكتاب ،وما يلقى
على األئمة يف ليلة القدر مما يكون يف تلك
السنة وتزول املالئكة عليهم ،وأن رسول

اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم كان يقرأ
ويكتب بكل لسان؛ واشتمل هذا اجلزء
على ( )148حديث.
فاجلزء السادس هو أن األئمة عليهم
السالم يعرفون آجال شيعتهم وسبب ما
يصيبهم وأنهم يعرفون علم املنايا والباليا
واألنساب من العرب وفصل اخلطاب،
وأنهم يزورون املوتى ،وحييون املوتى بإذن
اهلل تعاىل ،ويعرفون من يدخل عليهم يف
اإلميان والنفاق ،ويف أمري املؤمنني عليه
السالم أن النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم علمه العلم كله وشاركه يف العلم
ومل يشاركه يف النبوة ،وأن األئمة قد صار
إليهم العلم الذي علمه رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم ألمري املؤمنني عليه
السالم؛ وقد ورد يف هذا اجلزء ()182
حديث.
لكن اجلزء السابع فقد اختص يف علم
اإلمام سالم اهلل عليه الذي هو من علم
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ،وإن
شاء اإلمام أن يعلم العلم لعلم ،وأنهم هم
احملدثون مفهمون ،وما يلقى شيء يوما
بيوم وساعة بساعة مما حيدث ،وأن
احلكم يقذف يف صدورهم وينكث يف
آذانهم ،وأنهم يعرفون الزيادة والنقصان
يف األرض واحلق والباطل ،وأنهم يتكلمون
باأللسن كلها؛ وقد اشتمل على ()199
حديث.
واجلزء الثامن يتحدث عن الفرق بني
األنبياء والرسل واألئمة عليهم السالم
ومعرفتهم وصفتهم وأمر احلديث ،وأنهم
أعطوا خزائن األرض ،وعندهم أسرار
اهلل يؤدى بعضهم على بعض وهم أمناؤه
تعاىل ،وأن ما فوض إىل رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم فّوض إىل األئمة
عليهم السالم ،وأنهم يعرفون باألخبار من
هو غايب عنهم ،وما أعطي األئمة عليهم
السالم من القدرة أن يسريوا يف األرض،
ويف ركوب أمري املؤمنني عليه السالم
وأيضا ورود حديث الثقلني يف هذا اجلزء؛
وقد جاء يف هذا اجلزء ( )153حديث.
أما يف اجلزء التاسع فقد حتدث يف
صفة النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
واألئمة عليهم السالم فيما أعطوا من
البصر وخصوا به من دون الناس ما يرون
من األعمال يف النوم واليقظة،

37

لطائف الحكمة

38

وأمددناكم
بأموال وبنني
اإلمداد اإللهي لإلنسان
 1ــ قال اهلل تعاىلُ(( :ث َّم َرَد ْدَنا َل ُك ُم
ني
ال َوَبِن َ
الَْك َّرَة َعَليِْه ْم َوَأ ْم َد ْدَنا ُك ْم ِبَأ ْمَو ٍ
ريا))( .سورة اإلسراء،
َو َجَعلْنَا ُك ْم َأ ْكَث َر َن ِف ً
اآلية)6 :
قال اإلمام الصادق عليه السالم( :قال
سلمان الفارسي :دخلت على رسول اهلل
إلي فقال:
فلما نظر ّ
«يا سلمان إن اهلل ع ّز وجل لن يبعث
نبيا وال رسوال إال وله اثنا عشر نقيبا».
قال قلت يا رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم :عرفت هذا من الكتابني،
قال« :يا سلمان هل عرفت نقبائي
اإلثين عشر الذين اختارهم اهلل تعاىل
لإلمامة من بعدي» ،فقلت اهلل ورسوله
اعلم فقال:
«يا سلمان خلقين اهلل من صفوة
نوره ودعاني فأطعته ،فخلق من نوري
عليا ودعاه فأطاعه ،فخلق من نوري
ونور علي فاطمة ودعاها فأطاعته،
فخلق مين ومن علي وفاطمة احلسن
واحلسني فدعاهما فأطاعاه ،فسمانا
تعاىل خبمسة أمساء من أمسائه فاهلل
تعاىل احملمود وأنا حممد ،واهلل العلي
وهذا علي ،واهلل الفاطر وهذه فاطمة،

واهلل ذو اإلحسان وهذا احلسن ،وــ اهلل
ــ احملسن وهذا احلسني ،وخلق من نور
احلسني تسعة أئمة فدعاهم فأطاعوه
من قبل أن خيلق اهلل تعاىل مساء مبنية
وأرضًا مدحية أو هواء أو ملكا أو بشرا،
وكنا أنوارا نسبحه ونسمع له ونطيع».
قال فقلت :يا رسول اهلل بأبي وأمي
ما ملن عرف هؤالء حق معرفتهم؟ فقال:
«يا سلمان من عرفهم حق معرفتهم
واقتدى بهم فواالهم وتربأ من عدوهم
كان واهلل منا يرد حيث نرد ويكن حيث
نكن».
فقلت يا رسول اهلل :فهل إميان بغري
معرفتهم بأمسائهم وأنسابهم؟ فقال:
«ال يا سلمان».
قلت :يا رسول اهلل فأنى لي بهم؟ فقال
صلى اهلل عليه وآله وسلم« :قد عرفت
احلسني عليه السالم؟».
قلت :نعم قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم ثم سيد العابدين علي
ابن احلسني ،ثم ابنه حممد بن علي
باقر علم األولني واآلخرين من النبيني
واملرسلني ،ثم جعفر بن حممد لسان
اهلل الصادق ،ثم موسى بن جعفر الكاظم
غيظه صربا يف اهلل تعاىل ،ثم ابن موسى
علي الرضا الراضي بسر اهلل تعاىل ،ثم

حممد بن علي املختار من خلق اهلل ،ثم
علي بن اهلادي إىل اهلل ،ثم احلسن بن
علي الصامت األمني سر اهلل ،ثم (م ح
م د) مساه بابن احلسن الناطق القائم
حبق تعاىل».
قال سلمان فبكيت ثم قلت :يا رسول
أنى مؤجل إىل عهدهم قال يا سلمان
اقرأَ (( :فِإَذا َجاَء َو ْع ُد أُولاَ ُه َما َبَعثْنَا
يد
َعَليْ ُك ْم ِعَباًدا َلنَا أُوِلي َبأْ ٍس َش ِد ٍ
ان َو ْع ًدا َم ْف ُعولاً
الدَياِر َوَك َ
اسوا ِخلاَ َل ِّ
َف َج ُ
* ُث َّم َرَد ْدَنا َل ُك ُم الَْك َّرَة َعَليِْه ْم َوَأ ْم َد ْدَنا ُك ْم
ريا)).
ال َوَبِن َ
ني َو َجَعلْنَا ُك ْم َأ ْكَث َر َن ِف ً
ِبَأ ْمَو ٍ
(سورة اإلسراء ،اآليتان 5 :ــ )6
قال رمحه اهلل فاشتد بكائي وشوقي
قلت يا رسول اهلل :أبعهد منك فقال
أي والذي بعثين وأرسلين لبعهد مين
وبعلي وفاطمة واحلسن واحلسني
وتسعة أئمة من ولد احلسني عليهم
السالم وبك ومن هو منا ومظلوم فينا
وكل من حمض اإلميان حمضا أي واهلل
يا سلمان ليحضرن إبليس وجنوده وكل
من حمض الكفر حمضا حتى يؤخذ
بالقصاص واألوتاد والرتاث وال يظلم
ربك أحدا وحنن تأويل هذه اآلية:
((َوُن ِري ُد َأ ْن مَ ُ
ُضِعفُوا
است ْ
ن َّن َعَلى َّال ِذ َ
ين ْ
ض وَنجَ ْ َعَل ُه ْم َأِئ َّمًة وَنجَ ْ َعَل ُه ُم
فيِ الأَْ ْر ِ
ني * و مَُ
ض َوُن ِر َي
الَْواِرِث َ
َن ِّك َن لهَُ ْم فيِ الأَْ ْر ِ

قال السفيان الثوري لإلمام جعفر
الصادق عليه السالم :ال أقوم حتى
حتدثين فقال عليه السالم له:
«أما إني أحدثك وما كثرة احلديث
لك خبري ،يا سفيان إذا أنعم اهلل عليك
بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر
من احلمد والشكر عليها ،فإن اهلل
عز وجل قال يف كتابهَ(( :لِئ ْن َش َك ْر مُ ْ
ت
يدَّن ُك ْم )) ،فإذا استبطأت الرزق
لأََ ِز َ
فأكثر من االستغفار فإن اهلل تعاىل قال:
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ان َو ُجنُوَد ُه َما ِمنُْه ْم َما َكاُنوا
ام َ
ِف ْر َع ْو َن َو َه َ
ون))( .سورة القصص ،اآليتان5 :
يحَ ْ َذ ُر َ
ــ )6
قال سلمان فقمت من بني يدي رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وما يبالي
سلمان كيف لقي املوت أو لقاه( .مصباح
الشريعة ومفتاح احلقيقة املنسوب
لإلمام الصادق عليه السالم :ص)66
لئن شكرتم ألزيدنكم
َي ِد ْد ُك ْم
 1ــ قال اهلل تبارك وتعاىل(( :و مُ ْ
َّات وَيجَ ْ َع ْل
ال َوَبِن َ
ني وَيجَ ْ َع ْل َل ُك ْم َجن ٍ
ِبَأ ْمَو ٍ
َل ُك ْم َأنَْهاًرا))( .سورة نوح ،اآلية)12 :

ان َغفَّاًرا)).
((اسَت ْغ ِف ُروا َرَّب ُك ْم ِإَّن ُه َك َ
ْ
ال
وقوله تعاىل(( :و مُ ْ
َي ِد ْد ُك ْم ِبَأ ْمَو ٍ
َوَبِننيَ)) ،يعين يف الدنيا؛ ((وَيجَ ْ َع ْل َل ُك ْم
َّات وَيجَ ْ َع ْل َل ُك ْم َأنَْهاًرا )) ،يعين يف
َجن ٍ
اآلخرة.
يا سفيان إذا حزنك أمر من سلطان
أو غريه فأكثر من قول( :ال حول وال قوة
إال باهلل) فإنها مفتاح الفرج ،وكنز من
كنوز اجلنة».
فعقد سفيان بيده وقال :ثالثا وأي
ثالث ،قال موالنا اإلمام الصادق عليه
السالم« :عقلها واهلل ولينفعنه بها»( .حبار
األنوار للمجلسي :ج ،75ص)226
 2ــ قال تعاىلَ(( :و َّاتقُوا َّال ِذي َأ َم َّد ُك ْم
َ ُ َ
ام َوَبِننيَ)).
بمَِ ا َت ْعَل ُم َ
ون * أ َم َّدك ْم ِبأنَْع ٍ
(سورة الشعراء ،اآليتان 132 :ــ )133
ون))
((َو َّاتقُوا َّال ِذي َأ َم َّد ُك ْم بمَِ ا َت ْعَل ُم َ
أي :أعطاكم ما تعلمون من اخلري؛
واإلمداد :إتباع الثاني ما قبله شيئا بعد
شيء على انتظام ،وهؤالء أمدوا بأنواع
َ ُ َ
ام
من النعم ،وهو قوله ((أ َم َّدك ْم ِبأنَْع ٍ
ون )) ،فأعطاهم
َوَبِن َ
ني * َو َجن ٍ
َّات َو ُعُي ٍ

رزقهم على إدرار( .تفسري جممع البيان
للطربسي :ج ،7ص)344
َّاس ُح ُّب
 3ــ قال تعاىل(( :زِّ
ُي َن ِللن ِ
َّ
ري
ِّساِء َوالَْبِن َ
ني َوالَْقن ِ
الشَهَو ِ
ات ِم َن الن َ
َاط ِ
المَُْقن َ
ْط َرِة ِم َن َّ
الذ َه ِب َوالِْف َّضِة َوالخَْ يْ ِل
لأَْ
ام َوالحَْ ْر ِث َذِل َك َمتَا ُع
المُْ َسَّو َمِة َوا نَْع ِ
ْدُه ُح ْس ُن المََْآ ِب)).
الدنَْيا َواللهَُّ ِعن َ
الحَْ َياِة ُّ
(سورة آل عمران ،اآلية)14 :
َع ْن أَحمَْ َد بْ ِن َأِبي َعبْ ِد اللهَّ الْبرَ ْ ِق ِّي َع ِن
يل
جِ
الحَْ َس ِن بْ ِن َأِبي َقتَاَدَة َع ْن َر ُج ٍل َع ْن مَ ِ
ال َق َ
اج َق َ
ال َأُبو َعبْ ِد اللهَّ الصادق
ابْ ِن َدَّر ٍ
عليه السالم:
واآلخ َرِة ِبَل َّذٍة
َّاس فيِ ُّ
َ
الدنَْيا ِ
«ما َتَل َّذَذ الن ُ
وهو َقو ُل اللهَّ
ِّساِء ُ َ ْ
َأ ْكَث َر لهَُ ْم ِم ْن َل َّذِة الن َ
َّاس ُح ُّب َّ
ات ِم َن
وج َّل(( :زِّ
الشَهَو ِ
َع َّز َ
ُي َن ِللن ِ
ِّساءِ.»))...
الن َ
ُث َّم َق َ
ون
ال« :وِإ َّن َأ ْه َل الجَْ َّنِة َما َيَتَل َّذ ُذ َ
ْد ُه ْم ِم َن
ِب َش ْيٍء ِم َن الجَْ َّنِة َأ ْشَهى ِعن َ
اح لاَ َ
ِّ
اب»( .الكايف
ام ولاَ َش َر ٍ
الن َك ِ
طَع ٍ
للكليين :ج ،5ص)321
* إعداد :حممد رزاق صاحل
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على مائدة
الصحيفة السجادية

ــ مباحث الدعاء األول ــ احللقة ()31

األدق عرف وحقق وأفاد
قال عليه السالمَ ،...( :والحَْ ْم ُد
اجِة إ ّال وأعطى أن طباع اإلمكان علة يف
هلل َّال ِذي َأ ْغَل َق َعنَّا َب َ
اب الحْ َّ َ
ح َدُه َأ ْم َمتَى احلقيقة إىل الواجب بالذات.
إَليِْهَ ،ف َكيْ َف ُن ِط ُ
يق مَ ْ
ُنَؤ ِّدي ُش ْك َرُه؟! ،الَ ،متى؟)...،
فالعلة الفاعلة اليت يكون املعلول
(واحلمد هلل الذي أغلق عنا باب حائجًا إهلا بالذات يف حصوله
وصدوره عنها جيوز أن تكون
احلاجة إال إليه)
وقيل (أغلق) :أي أوثق بالسد
حذف صلة احلاجة لقصد هي الفاعل احلق القّيوم الواجب
ويأتي مبعنى الضيق.
التعميم ،أي مل حيوجنا يف كل بالذات جل ذكره.
شكرا هلل على نعمة التوكل عليه
فأما ما عداه من الفواعل
أمورنا إىل أحد ،و مل جيّوزه لنا إال
إليه ،وأما احتياج الناس بعضهم واألسباب فمصححات الصدور واإلنابة إليه واالستعانة به وتفضله
إىل بعض ،االحتياج الذي يتوقف عنه ومهيئات االستناد إليه ال بفتح باب الدعاء واحلث عليه
سالحًا لقضاء احلوائج وتهيئة
عليه النظام لتحصيل املرام فهو غري.
وقوله عليه السالم« :أغلق ،أسبابها ألنه املالك احلقيقي ومن
باآلخرة راجع إليه كما ال خيفى،
وجيوز أن يكون باعتبار الرزق انتهى ،معناه ومغزاه :عّلمنا انغالق عنده منابع األنعام ومصادر األرزاق
باب احلاجة إال إليه ،وأهلمنا صدق اليت تكفلها بفضل وإحسان( .حبوث
املضمون.
قال الفاضل الداماد :وبيان التوكل يف كل األمور عليه ،وأوزعنا يف الصحيفة السجادية :ص)17
وقيل :معناه ظاهر ،وحيتمل أن
شخوص النظر إال إىل جنابه»،
االحتياج إليه تعاىل فقط.
يكون املراد عّلمنا ذلك ،وأهلمنا
وذلك ملا قد استبان يف العلم انتهى.
وكأنه (قده) أراد إدخال العقول صدق التوكل عليه ،فيكون خاصًا
الذي فوق الطبيعة أن املعلوم
الصدوري إمنا حيتاج بالذات إىل العشرة يف األسباب والعلل ،واألدلة [بهم] عليهم السالم( .تعليقات على
العلة الفاعلة ،وأما ما سوى الفاعل العقلية قاصرة عن إثباتها ،والنقلية الصحيفة السجادية)
مع أنها من مسائل األصول فهو
دليل قاطع على نفيها ،فال تصغ
إىل من قال بها فإنه حيدث
عن الشيطان ليضل اإلنسان.
(نور األنوار يف شرح الصحيفة
السجادية :ص)44
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من سائر العلل ،فإمنا اإلسناد إليه بعمومها قائمة على نفيها ،والعجب
يف تصحيح اإلسناد إىل الفاعل ،كل العجب أن األئمة عليهم السالم
والتهيؤ لقبول الفيض ،ثم النظر قد علمونا آداب بيت اخلال ومل
يغفلوه وسكتوا عن إثبات العقول،

فإنه سبحانه مل جيعلنا حمتاجني
إىل واسطة ،بل يقضي حوائجنا
بنفسه ،وقد كان باإلمكان ،أن
يكون اهلل كامللوك الذين ال يرون

ومن معاني العدل التّسوية بني
حوائج رجلني يف األخذ ،والعطاء.
ا لنا س
وكالم اإلمام عليه السالم بعيد
ّ
إال
والبطال ،ومراده جمرد
بواسطة عن العامل،
الوزراء
بأن اهلل سبحانه أرشدنا
ومن البيان ّ
إليهم( .شرح الصحيفة بنور الوحي ،والعقل إىل ما حنتاج
السجادية :ص)24
والدنيا.
الدينّ ،
إليه من أمور ّ
قد يقول قائلّ :
كل واحد من
قال اإلمام جعفر الصادق عليه
«إن اهلل تعاىل أكمل للناس
النّاس حيتاج إىل النّاس إال أن السالمّ :
السماء مع املالئكة بال احلجج بالعقول ،ونصر النّبيني
يعيش يف ّ
غذاء ،وكساء ،أو يف الغاب مع بالبيان»( .الكايف :ج)13 ،1
إن العالقات املتبادلة
الوحوشّ ،
«إن العقل مع
وقال عليه السالمّ :
بني أفراد اجلماعة تفرضها العلم»( .الكايف :ج ،1ص)14
طبيعة احلياة اإلجتماعية ،وعليه
وقال عليه السالم أيضا« :ما
يكون احلمد على الغنى عن الناس عبد اهلل بشيء أفضل من العقل».
ً
محدا على ال شيء ،بل يستحيل (الكايف :ج ،1ص ،18ح.)12
أن يقع.
الدين مع العقل ،والعقل
يريد ّ
أن ّ
ّ
الدين( .يف ظالل الصحيفة
اجلواب :أجل ،كل من خيوض مع ّ
غمار احلياة حيتاج إىل غريه ،السجادية :ص)66
وغريه حيتاج إليه متامًا كحاجة ّ
كل
أغلق الباب :إذا أوثقته بالغلق
من البائع ،واملشرتي إىل اآلخر.
هو املغالق الذي يغلق به الباب
وهذا اللون من التّبادل يسمى هذه الّلغة املشهورة ،ويف لغة قليلة
ً
ً
تعاونا ،وتكامال ،والذي يأكل وال غلقت.
يعمل ،بل يعيش ك ً
ال ،وعالًة على
قال اجلوهري :وهي لغة ردّية
اآلخرين ــ فموته خري من حياته،
مرتوكة.
وعدمه خري من وجوده.
واالستثناء مف ّرغ وجاء ذلك وإن
ضر َب اللهَُّ
قال ع ّز من قائلَ (( :و َ َ
ً
أما االستقامة
ا
مثبت
الكالم
كان
ّ
ْدر
َمثَلاً َر ُجلَينْ ِ َأ َح ُد ُه َما َأبَْك ُم لاَ َيق ِ
ُ املعنى حنو قرأت إ ّال يوم كذا،
َما
َعَلى َش ْيٍء َو ُهَو َك ٌّل َعَلى َم ْولاَ ُه َأيْن َ
ألن
ألن اإلثبات يف قوة النفي ّ
وأما ّ
ّ
ُيَو ِّج ْه ُه لاَ َيأْ ِت بخَِيرْ ٍ َه ْل َي ْسَتِوي ُهَو
يسمنا احلاجة إال إليه
املعنى مل ّ
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َو َم ْن َيأْ ُم ُر ِبالَْع ْد ِل
اط
ص َر ٍ
َو ُهَو َعَلى ِ
يم))( .سورة النحل،
ُم ْسَت ِق ٍ
اآلية)76 :

ريةٌ ِإلاَّ
كقوله تعاىلَ (( :وِإَّنَها َل َكِب َ
ني))( .سورة البقرة،
اشِع َ
َعَلى الخَْ ِ
اآلية)45 :
ّ
ختف إ ّال على
أي ال تسهل وال
اخلاشعني.
والظرف متعلق باحلاجة كتعّلقه
يف اآلية بكبرية.
واملعنى إّنه تعاىل مل يزل واهبًا
لنا مجيع ما حنتاج إليه ومل خيلقنا
حمتاجني إىل غريه.
إما باعتبار كون
قيل :وهو ّ
احلاجة إىل غريه تعاىل حاجة
إليه ألّنه املالك واملنعم احلقيقي.
وإما ألّنه تعاىل تكفّل برزقنا
ّ
املضمون فنحن حمتاجون إليه دون
غريه ،وفتحنا باب احلاجة إىل
غريه ال ينايف إغالقه الباب دوننا.
خص احلاجة
وأغرب من
ّ
باالحتياج إىل التأثري يف اإلجياد.
قال :وهو بهذا املعنى منحصر
يف االحتياج إليه سبحانه ال
مبعنى مطلق االحتياج وإ ّال فمطلق
احتياجنا إىل األجزاء املادّية
ّ
والشروط واآلالت وما
والصورّية
ضاهاها أمر يقضي به العقل
بالضرورة.
التعسف.
وال خفاء مبا فيه من
ّ
(رياض السالكني يف شرح الصحيفة
السجادية :ص)368
ألن ّ
كل ما هو مفتقر على موجده
ّ
فهو يف ذاته متعّلق ومرتبط إليه،
فيجب أن يكون ذاته مبا هي ذاته
عني معنى التعّلق والربط ،إذ لو
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كانت حقيقة غري التعلق واالرتباط
بالغري أو يكون التعلق مبوجده صفًة
زائدة عليه ــ ّ
وكل صفة زائدة على
الذات فوجودها بعد وجود الذات،
ألن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت
املثّبت له ــ فال يكون ما فرضناه
مفتقرًا مفتقرا ،بل غريه؛ فيكون
ذلك الغري مرتبطًا إليه ويكون هذا
ّ
مستقل احلقيقة مستغنى
املفروض
الفاعلي ،وهو
اهلوّية عن السبب
ّ
خرق الفرض.
الغين بالذات
فالواجب هو
ّ
واملمكن هو الفقري بالذات ،فمن
كحل نور بصريته بكحل العلم
ّ
واملعرفة علم نفسه عني االفتقار
أن ّ
فاعل مبا
كل
واحلاجة ،وعرف ّ
ٍ
هو فاعل فاع ٌل بذاته ّ
مفعول
وكل
ٍ
مبا هو مفعول مفعو ٌل بذاته.
وإن ذات كل منهما عني وجوده،
ّ
إذ املاهّيات أمور اعتبارية،
فاملسمى باملفعول ليس باحلقيقة
ّ
هوّية مباينة هلوية فاعله املفيضة
إّياها منفصلًة عنها حتى يكون
هناك هوّيتان مستقّلتان إحداهما
مفيضة واألخرى مستفاضة ــ أي:
موصوفة بهذه الصفة ــ وإ ّال مل تكن
ذاته مفاضًة؛ فإذن اجلعول باجلعل
البسيط الوجودي ال حقيقة له
متأصّلة سوى كونه مضافًا إىل
فاعله بنفسه ،وال معنى له منفردًا
غري كونه متعّلقًا به وتابعًا له ،كما
إن الفاعل كونه متبوعًا مفيضًا
ّ
عني ذاته.
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إن جلميع الوجودات أص ً
ال واحدًا العالي.
ّ
ذاته بذاته فياض املوجودات،
ال يقال :االحتياج إليه كيف
وحبقيقته حمقّق للحقائق ،وبسطوع يكون نعمًة حتّى حيتاج إىل الشكر
نوره منّوٌر للسماوات واألرض؛ فهو واحلمد؟ ألّنا نقول :إذا كان
احلقيقة والباقي شؤونه ،وهو االحتياج منحصرًا فيه فحينئذ
الذات وغريه أمساؤه ونعوته ،وهو
متضمن لالستغناء عن غريه.
ّ
األصل وما سواه أطواره وفروعه،
وال ّ
أن عدم االحتياج إىل
شك ّ
لاَّ
ُ ُّ
((كل َش ْيٍء َهاِل ٌك ِإ َو ْجَه ُه ))؛ فال املخلوق نعمة وعكسه نقمة.
فاعل إ ّال هو.
كما قال عليه السالم يف بعض
ومبا ذكرنا ظهر معنى فقرة أدعيته« :ونعوذ باهلل من الفقر إىل
الدعاء؛ فما قاله الفاضل الشارح األكفاء»( .رياض العارفني :ص)35
من قوله( :واملعنى :إّنه ــ تعاىل ــ مل
عن أمحد بن حممد ،عن حممد
يزل واهبًا لنا مجيع ما حنتاج إليه
ابن إمساعيل ،عن منصور بن
ومل خيلقنا حمتاجني إىل غريه).
يونس ،عن هارون بن خارجة ،عن
(لوامع األنوار العرشية :ص)535
أبي عبد اهلل عليه السالم قال« :إن
(واحلمد هلل الذي أغلق عنا باب العبد ليكون له احلاجة إىل اهلل
احلاجة إال إليه)
عز وجل ،فيبدأ بالثناء على اهلل
قيلّ :
ألن ما سواه ممكن واملمكن والصالة على حممد وآل حممد
حمتاج إىل الواجب ابتداًء أو حتى ينسى حاجته فيقضيها اهلل له
بالواسطة ،ملا ثبت يف احلكمة من غري أن يسأله إياها»( .الكايف:
اإلهلّية ّ
أن طباع اإلمكان عّلة ج ،2ص ،501ح)2
لالحتياج إىل الواجب بالذات.
ويف خطبة ألمري املؤمنني عليه
فاملعلول الصادر احتياجه إىل
الفاعل بالذات وإىل العّلة املادّية
واملد
والصورية والغائية والشرط
ّ
ورفع املانع لتهّيئة واستعداده لقبول
فيض الفاعل.

فحينئذ ظهر واستبان مغزى
أن اهلل
قوله عليه السالم :وهو ّ
تعاىل علمنا إغالق باب احلاجة
إ ّال إليه وأهلمنا صدق التو ّكل
يف ّ
كل األمور عليه واقتصار
النظر يف مجيع األبواب
وإذا حتقّق هذا ــ وقد ثبت تناهي على جناب قدسه
الوجودات إىل حقيقٍة واحدة ــ ظهر

السالم قال« :ثم ليس امرؤ وإن
عظمت يف احلق منزلته  ....وأهل
الفضيلة يف احلال وأهل
النعم العظام أكثر
يف ذلك حاجة
وكل يف

قوله عليه السالم بيان وتأكيد،
لئال يتوهم أنهم يستغنون بإعانة
بعضهم بعضا عن ربهم تعاىل بل
هو املوفق واملعني هلم يف مجيع
أمورهم وال يستغنون بشيء عن
اهلل تعاىل وإمنا كلفهم بذلك
ليخترب طاعتهم ويثيبهم على ذلك
واقتضت حكمته البالغة أن جيري
األشياء بأسبابها وهو املسبب هلا
والقادر على إمضائها بال سبب.
(الكايف :ج ،8ص)354
إن العامل بأسره فقري ،وأن اهلل
َّاس َأنُْت ُم الُْف َق َرا ُء
غينَ(( :يا َأُّيَها الن ُ
ِإلىَ اللهَِّ َواللهَُّ ُهَو الْغَنيِ ُّ الحَْ ِمي ُد)).
(سورة فاطر ،اآلية)15 :
واحلدوث واإلمكان دليل على
فقر املخلوقات ،ال علتان يف
احتياج املخلوقات إىل اهلل.
فنحن حباجة إىل ربنا يف كل
نفس نتنفسه من أنفاسنا لفقرنا:
والفقر لي وصف ذات الزم أبدًا
كما الغنى أبدًا وصف له ذاتي
وهذه احلال حال اخللق
أمجعهم وكلهم عنده
عبد له آت فمن
بغى مطلبًا
من

غري خالقه فهو اجلهول الظلوم
املشرك العاتي.
فاحتياج الناس إىل اهلل هو
فقال تعاىلِ(( :إ ْن َت ْك ُف ُروا َفِإ َّن لطف من اهلل سبحانه وتعاىل
ضى ِلِعَبا ِدِه على البشر ،إن اهلل تبارك وتعاىل
اللهََّ غَنيِ ٌّ َعنْ ُك ْم َوال َي ْر َ
الُْك ْف َر َوِإ ْن ت ْ
من علينا جعلنا فقراء إليه ،ويف
َش ُك ُروا َي ْر َ
ض ُه َل ُك ْم َوال ّ
َت ِز ُر َوا ِز َرةٌ ِو ْز َر أُ ْخ َرى))( .سورة الدعاء نقول( :اللهم ال تكلنا إىل
أنفسنا طرفة عني أبدا)؛ أي
الزمر ،اآلية)7 :
فعلة احتياجنا لربنا هي فقرنا ،الفقر إىل اهلل هو عدم االحتياج
وغنى اهلل عنا ،وشريعة اهلل إىل غريه من خملوقاته ،ألن كل
شرعت لتزكو نفوسنا ،وتكون يف خملوقاته فقراء إليه ،فكيف ميكن
بهجة عاجلة مع ما هلا من النعيم أن الفقري يكون حباجة إىل فقري
اآلجل عند ربنا العظيم سبحانه آخر ،ــ فاقد الشيء ال يعطي ــ.
وقال شاعر أهل البيت عليهم
وتعاىل فتم الشريعة لتحصيل
التزكية للنفس ،وحيصل بذلك السالم عبد املنعم الفرطوسي:
اختبار وامتحان ،وحيصل بعد
ياج
نى ِب ُد ِ
َو َكفانى ِغ ً
ون احِت ِ
ذلك ثواب على الطاعة اليت كلفنا
ضً
ال بخَِيرِْ ا ْكِتفاِء
َع ْن ِسواُه َف ْ
بها الرمحن ،ويتميز اإلنسان بذلك
هلل ُش ْكرًا
َطيـ ُع ِ
ــست ِ
َف َمتــى َن ْ
عن بهيمة احليوان.
َوُنَؤ ّدي َحــ ْمدًا بــِ َخيْــــ ِر أداءِ؟!
لكن هذه ليست هي املقصودة
(الصحيفة السجادية بنظم
أصالة ،املقصود أصالة أن تزكو
املرحوم عبد املنعم الفرطوسي:
نفس اإلنسان مبحبته لربه ،وأن
ص)25
قلبه يف هذه احلياة ذاكرة مبناجاة
اللهم عجل لوليك الفرج
رب األرض والسماواتَ(( :أال ِب ِذ ْك ِر
وب))( .سورة والعافية والنصر وانصره نصرا
اللهَِّ ت ْ
َط َمِئ ُّن الُْقلُ ُ
عزيزًا وافتح له فتحًا يسريًا ،إنك
الرعد ،اآلية)28 :
على كل شيء قدير.
وإذا زكى اإلنسان نفسه بشريعة
الرمحن اسرتاح ،وقرت عينه
* إعداد :حممد رزاق صاحل
واطمأن قلبه ،وصار من أصحاب
النفوس املطمئنة اليت عناها اهلل
بقولهَ(( :يا َأَّيُتَها َّ
ْس المُْ ْط َمِئَّن ُة
النف ُ
اضَيًة
* ا ْر ِجِعي ِإلىَ َرِّب ِك َر ِ
َم ْر ِ
ضَّيًة * َفا ْد ُخِلي فيِ
ِعَبا ِدي * َوا ْد ُخِلي
َجَّنتيِ ))( .سورة
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احلاجة إىل اهلل عز وجل شرع
سواء».

الفجر ،اآليات 27 :ــ )30
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األدب االستعماري (COLONIALE (Litterature
واألدب البروليتاري (PROLETARIENNE (Litterature
يشتمل األدب االستعماري على جممل
املؤلفات اليت ظهرت ــ أو اليت هي على
عالقة مباشرة ــ بانتشار املستعمرات
األوروبية يف القرنني التاسع عشر
والعشرين.
فهو غري حمصور ال بالنصوص
املنتجة يف املستعمرة وال يف تلك اليت
تساهم بشكل مباشر يف اإليديولوجية
االستعمارية ،فهو يتقاطع جزئيًا مع
أدب الرحالت ويقيم عالقة معقدة
مع املوضوعاتية اجمللوبة ألدب القطب
اجلاذب.
جممل املؤلفات بانتشار املستعمرات
األوروبية
منذ االكتشافات األوىل وحتى
القرن التاسع عشر ،اعتربت اآلداب
االستعمارية ــ اليت نادرًا ما حددت
ــ تابعة لألدب اجمللوب الذي صادف
ظهوره مع بداية الفتوحات.
ومل يتحدد مفهوم األدب االستعماري
بدقة إ ّال مع بلوغ االمربيالية األوروبية
ذروتها عام ( 1870ــ .)1914
واستخدم اجمللوبية مبثابة ممّيز،
كما يبني لنا ذلك عنوان البحث الذي
خصه به األخوان ليبلون يف كتابه (بعد
ّ
جملوبية لوتي :الرواية االستعمارية)
عام (.)1926
المنافسة بين المركز والمحيط
الكتاب االستعماريون البعيدون
يشعرون بأن موضوعهم الوحيد املمكن
مستلب من قبل أدباء املركز الذين
باستطاعتهم أن ينشروا بسهولة مؤلفات
تلقى النجاح يف باريس أو لندن إثر
أسبوعي سياحة (يف الفصل اجلاف)

رغم عدم معرفتهم اجليدة باألمكنة.
حتى جينيفوا ،لكي ال نذكر جيد أو
األخوة تارو ،أنتج (بست سيلر) بعد
لوتي.
ويتناقض الوضع الفرنسي مع حالة
اآلداب األنكلو ــ ساكسونية اليت تفسح
بشكل عام مكانًا واسعًا إىل األدباء
القادمني من املستعمرات :كيبلنغ،
موغهام ،كونراد ،اخل.
وقد جتلى هذا األمر يف العديد
من املؤسسات مثل (مجعية كتّاب
املستعمرات) اليت أسست سنة ،1926
ثم (االحتاد الوطين لكتّاب البحر وما
وراء البحر) ،اليت شكلت يف العام
 1964نقطة انطالق املؤسسة احلالية
(احتاد كتّاب اللغة الفرنسية).
أما األخوان ليبلون هما بالذات ولدا يف
جزيرة (الريينيون) ،كتبا الئحة بأمساء
أدباء من املستعمرات من لويس بريتران
يف كتابه (دماء األعراق عام  )1899إىل
الكرييولي بيار ميل يف كتابه( :بارنافو
يف وبضع نساء عام  )1908وروبري
راندو (املستوطنون عام  )1905الذين
ّ
شكلوا (كيبلنغ اجلزائري).
ورغم عنوان مؤلفاتهم ،تكاملوا مع
بيار لوتي ذاهبني إىل حد اإلحياء بأنه
يتفوق على كيبلنغ وفكتور سييغالني يف
كتابه (املوغلون يف القدم عام .)1907
الروايات في األدب االستعماري
األدب االستعماري مهم يف بلجيكا،
حيث بدأ االستعمار باملعنى الدقيق
للكلمة مع (االستيالء) الرمسي على
الكونغو عام .1908
ولكن النشاط االستعماري بدأ يف

سبعينيات القرن التاسع عشر إثر
املبادرة (اخلاصة) لليوبولد الثاني.
وترجع أول رواية استعمارية
(ايدينجي) لكاتبها س.أ .كيديل لسنة
.1905
ويعود أول ما كتب بالفرنسية لكونغولي
هو ستيفانو كاوزيه يعود إىل سنة ،1911
ومتيز االستعمار البلجيكي الذي امتد
من رواندا إىل بورندي بتفويض دولي
بعد عام  ،1918بسياسة أقل متث ً
ال
بكثري من السياسة الفرنسية.
فعرفت االفرقة األدبية والثقافية
والعلمية تطورًا ثابتًا ،يعترب غاستون
ــ دينيس بريييه يف املركز ،وكاتب
استعماري مثل جوزيف ماري جادو أبرز
نقاد اجلمال األدبي.
ومن بني الكتاب نذكر على وجه
اخلصوص (جول مني) شاعر الغابة
االستوائية ،احلاكم العام بيار ريكمان
وهنري كورنيليس وروايته (كوفا عام
.)1954
حدود األدب االستعماري
ففي كتابه (تاريخ األدب االستعماري
يف فرنسا عام  ،)1931حدد روالن ليبيل
األدب االستعماري وفق معايري ثالثة:
أو ًال ينبغي أن يكون األديب االستعماري
مولودًا يف إحدى املستعمرات أو أمضى
فيها سنوات عدة.
ثانيًا جيب أن يستند إىل صدقية
واملستعمر.
املستعمر
وفهم نفسية
ِ
َ
ثالثا على النصوص أن تدعم
االستعمار وتساهم يف الدعاية له.
واحلق يقال إن األشياء بدأت تتضح،
ذلك أن دوافع املستعمرين تنوعت وفق

مصطلحات ادبية

مواقعهم اخلاصة (زراع ،مرسلون،
حقوقيون ،إداريون) عرب بعض األدباء
عن نقد أو حتفظات.
فاألدب االستعماري هو إذن موضوع
معركة مفتوحة على الدوام تتناول بنيته
وطريقة النظر إليه يف آن.
غالبًا ما تقدم لنا الرواية االستعمارية
صورة املستعمرة بغايات تربيرية ولكن
التوقف عند هذه النقطة حيول دون
قراءة النتاج بتنوعه وفرادته.
الربوليتاري
األدب
( PROLETARIENNE
)Litterature
أدب الطبقات العاملة والكادحة
الفقرية
يشتمل األدب الربوليتاري على
نشاطات ،ونصوص أدبية؛ أدباؤها من
العمال ،ينتمون وبشكل أساسي إىل
عامل الصناعات الثقيلة.
ظهر هذا التعبري يف أوروبا ،يف مرحلة
ما بني احلربني العامليتني ،يف الوقت
الذي أخذت فيه احلركة الشيوعية تعيد
تقويم أدباء مغمورين ،وتربز كتّابًا جددًا
ينتمون إىل العمال والفالحني ،وتشكل
املعاناة الشخصية هلؤالء األدباء العنصر
األساس هلويتهم األدبية.
يف اجملال الفرنكوفوني األوروبي،
يشتمل األدب الربوليتاري على تيارين
متواليني ،بعيد عام  ،1900وظهر يف
فرنسا جمموعة صغرية من األدباء ،على
رأسها لويس فيليب ،عرفت قسطًا من
النجاح :كاألديب اميل غييومني يف كتابه
(حياة رجل بسيط عام  ،)1904وليون
فرابييه يف (األمومية ،جائزة غونكور
عام  ،)1904ومارغريت أودو يف (ماري
كلري جائزة فيمينا عام .)1910
مستفيدين من دعم مكتشفني
حمرتفني ،وهما أندريه جيد وأوكتاف
مريبو ،قدم هؤالء األدباء نصوصًا ،غالبًا
ما تكون سريية ذاتية ،مكتوبة بطريقة

بعيدة عن الزخرفة ،يندرج مارسيل
مارتينه ،الذي دعا منذ عام  1914إىل
(فن الطبقة) ،يف نفس اخلط.
بعد مضي عشرين سنة ،أدى الدوي
العاملي للطروحات الروسية ،واليت
محلت رايتها (الشيوعية الدولية)،
أدى إىل إشعال مناظرة خاضتها جملة
(موند) هلنري باربيس وأوغسطني
هاباري ،حيث شارك فيها سوريان ليون
وشعبيون ،وشيوعيون ،كتاب ومثقفون
ملتزمون.
وهكذا ظهر إطار جامع لتيار مكون
من مراسلني عمال (أقامت األومانيته،
مباريات يف هذا املوضوع) ،كما بدأت
معركة حول مدى مشروعية أدباء
باالستناد إىل منبتهم االجتماعي،
أكثر من االستناد إىل خطابهم األدبي،
وحول إمكانية تدخل العامل الشيوعي يف
املعارك األدبية.
وانطالقًا من عام  ،1928أبرزت
(موند) كتّابًا هامشيني متامًا ،مثل
عامل املناجم البلجيكي كونستان مالفا
يف روايته( :ليلي ،يومًا بيوم) كتبت ما
بني عام  1937وعام  )1938ونشرت
سنة  ،1954فيما نشر هنري بوليل عند
فالوا وعند برنار غراسيه ،معظم نتاج
األدباء الربوليتاريني املعتربين (العصر
األدبي اجلديد) طبع يف باريس ،فالوا،
عام .1930
وما بني عام  1928و ،1932شغف
احلقل األدبي الفرنسي بهذه املناظرة
السياسية ــ األدبية ــ واليت أقر
بشرعيتها منذ ذلك احلني ،قبل أن
يتوجه حنو االلتزام املعادي للفاشية،
املنطلق من منطق آخر ،هو جتييش كبار
املثقفني ملواجهة الفاشية (رفاق الطريق
يف احلزب الشيوعي).
فإن حركة األدب الربوليتاري فقدت
مربر وجودها يف تلك املرحلة ،لكن
استمر االهتمام بالعمال األدباء،

عند أولئك املتنبهني على (األصوات
السفلى) ،وخباصة يف العقدين التاليني
لعام .1968
فعرفت هذه املرحلة ،اخرتاق هذه
احلركة احللقة الضيقة للمدافعني
األوائل عن األدب الربوليتاري ،لتحظى،
ولو مؤ ّقتًا ،جبمهور أوسع ،وخاصة يف
األوساط التعليمية واحلياة الثقافية.
يشكل األدب الربوليتاري ،استمرارًا
للفن االجتماعي للقرن التاسع عشر،
وإن بدل معايريه ،وبد ًال من الشعراء
العمال ،القادمني غالبًا من البورجوازية
الصغرية ،والذين يسعون لفرض أنفسهم،
من خالل تناول املوضوعات الشعبية
واملعاني التثقيفية ،وصو ًال إىل العمال،
وصغار احلرفيني ،الذين حيلمون بعامل
أفضل يف شقاء العمال والفالحني.
أدى هذا التصور إىل خلق نظرة
جديدة إزاء األحداث ،فعلى كل حال
هذه هي أمنية ك.ل .فيليب (عندها
انطباع طبقي ،مجيع الكتاب الذي
سبقوني ينتمون إىل الطبقة الربجوازية،
فاألشياء اليت تعنيين ال تهمهم )...هذا
ما قاله أمري غييومني (مواطين ك.ل.
فيليب) باريس ،غراسيه عام ،1942
ص )120ووافقه من جاء بعده يف بلجيكا
وفرنسا.
قد يبدو طموح هؤالء الكتاب مثريًا
لالستغراب ،يريدون بالفعل قول حقيقة
عامل العمل ،مع احلرص على االبتعاد
عن الوثائقية والتقرير املباشر ،كما
يتحاشون أيضًا مطبات األسلوب
واخليالي املعتربين بورجوازيني.
فمن هنا يندرجون بني الطاحمني
على (الدرجة صفر من التكابة) اليت
حتد :ابتكار أشكال أدبية
تأخذ شكل ٍ
تتيح لشهادتها اليت ال ترد ،االحتفاظ
بتمايزها والوصول إىل مجهورها يف آن
معًا.
* إعداد :السيد نبيل احلسين
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وليام لوفتس
مثار االقالم

قال يف اإلمام احلسني عليه السالم:
(لقد قدم احلسني بن علي أبلغ شهادة
يف تاريخ اإلنسانية ،وارتفع مبأساته
إىل مستوى البطولة الفذة).

وليام كينيت لوفتس ولد يف الثالث عشر من تشرين
الثاني سنة 1820م يف مدينة كنت الربيطانية.
مات يف السابع والعشرين من تشرين الثاني سنة
1858م على سطح البحر.
كان وليام باحثا يف علوم اجلغرافيا والطبيعة
ومنقبا لآلثار.
وقد اكتشف مدينة أوروك السومرية القدمية سنة
1849م.
سيرته الذاتية
تربى لوفتس يف بلدة ري وذهب إىل مدرسة رويال
جرامٌر يف نيوكاسيل.
بعدها انتقل إىل جامعة كامربيدج سنة 1840م
ليدرس اجلغرافيا؛ وقد أقام يف كلية كايوس وهي
رابع أقدم كلية يف جامعة كامربيدج وأكثرها ثراًء.

ويف سنة 1845م تزوج من شارلوت ثولبورن ،وابتداًء
من سنة 1849م خدم كجيولوجي وعامل طبيعي مع
احلكومة الربيطانية يف جلنة ترسيم احلدود الرتكية
الفارسية حتت إمرة الكولونيل ويليام فينويك ويليامز
قائد املدفعية امللكية.
عمله يف هذه اللجنة أعطاه الفرصة مع صديقههنري
أدريان تشرشل لزيارة املواقع التارخيية سنة 1850م
إذ قام بالتنقيب ملدة شهر يف أوروك (الوركاء) و
الرس (السنكرة).
ويف شهر شباط من سنة 1851م مت إطالق يد
لوفتس للعمل من قبل اللجنة للتفرغ للتنقيب يف سوسا
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(سوسا أو شوشان وهي مدينة تقع يف إقليم األهواز يف إيران)؛ وكانت
عاصمة عيالم قدميا ،وهي أقدم مدينة مأهولة يف إيران)؛ بالنيابة عن
املتحف الربيطاني لكن مت استبداله بهرمز رسام و هو عامل باآلشوريات
من أهالي املوصل.

و يعود له الفضل يف اكتشاف (آبادانا) واليت مت تنقيبها الحقا من قبل
عامل اآلثار الفرنسي الكبري مارسيل اوجست ديالفوي.

مثار االقالم

الذي قام بالعمل سوية مع لوفتس للتنقيب يف املواقع وتعاونا يف إعداد
تقارير العمل يف سوسا.

ويف سنة 1853م ارتبط مع صندوق التنقيب اآلشوري لتمويل التنقيب
يف الوركاء.
وقد عمل يف املوقع ابتداًء من شهر كانون الثاني إىل أبريل سنة 1854م
ليكشف الغطاء عن احلائط املخروطي امللون وبعض األلواح الطينية
املكتوبة باخلط السومري املسماري.
ويف أكتوبر من نفس السنة مت نقله إىل نينوى حيث عمل أيضا على
موقع النمرود حيث وجد يف شباط 1855م (قصر احملرقة) للملك آشور
بانيبال الثاني وكنوز رائعة من العاج.
أثناء تواجده على أرض الرافدين قام بالتنقل ما بني مدن بغداد والبصرة
متنقال بني املواقع التارخيية املهمة من ضمنها موقع أور الكلداني لريسل
قطع آثار وتقارير واليت يتم احلفاظ عليها يف املتحف الربيطاني إىل
يومنا هذا.
و هو من اكتشف مكان والدة نيب اهلل إبراهيم عليه السالم.
ويف أيلول سنة 1856م ارتبط لوفتس للعمل كمساعد جيولوجي يف هيئة
املسح والتنقيب يف اهلند.
لكن يف اهلند عانى من صحته املتدهورة ومات يف البحر أثناء رحلة
عودته إىل بريطانيا وهو يف عمر الثامنة والثالثني.
مؤلفاته
* ــ رحالت و أحباث يف كلدانيا وسويانا عام 1849م ــ  53والذي طبع
سنة 1857م.
* ــ تقارير صندوق متويل التنقيب اآلشوري 1و ,2طبع بواسطة ر.د
بارنيت ,ذكرت يف كتاب منحوتات من قصر آشور بانيبال الشمالي يف
نينوى  668ــ  627ق.م  .طبع سنة 1976م.
ـــــــــــــــــــــــــ
ــ معجم السرية الذاتية الوطنية ,ريتشارد ويلفورد ,ج ,34طبع سنة
1895م.
ــ (.)Wikipedia: William_Loftus
* إعداد :سيد صفوان مجال الدين
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مباحث فقهية

مباحث كتاب الطهــارة

بني الفقه اإلمامي واملذاهب األربعة
وفق منهج الخالف االستـــــــــداليل
الحلقة ()7

مباحث الغسل
وجوب الوضوء وغسل الجنابة
* مسألة ( :)74من وجب عليه
الوضوء وغسل اجلنابة ،أجزأه عنهما
الغسل.
وبه قال مجيع الفقهاء (سنن
الرتمذي :ج ،1ص ،)180إال الشافعي
فإن له ثالثة أقوال:
أحدها :مثل ما جاء يف املسألة
( ،)74وعليه يعتمد أصحابه( .عمدة
القاري للعيين :ج ،3ص)191
والثاني :أنه جيب عليه أن يتطهر
ثم يغسل ،أو يتطهر بعد أن يغتسل.
(مغين احملتاج :ج ،1ص)76

48

والثالث :إنه جيب عليه أن يتطهر
أوال ،فيسقط عنه فرض غسل
األعضاء األربعة يف الغسل ،ويأتي
مبا بقي ،وقد أجزأه؛ وفيه :يقدم
غسل أعضاء وضوئه على ترتيب
الوضوء لكن بنية غسل اجلنابة ،وإىل
هذا جنح الداودي شارح املختصر من
الشافعية( .فتح الباري البن حجر:

ج ،1ص)360
ــ وقال الشيخ الطوسي:

دليلنا :قوله تعاىلَ (( :وِإ ْن ُكنُْت ْم ُجُنًبا
َف َّ
اط َّه ُروا)) (سورة املائدة ،اآلية)6 :
يعين اغتسلوا ،ومل يفرق ،وأيضا
إمجاع الفرقة.
وروى حممد بن مسلم قال :قلت
ألبي جعفر عليه السالم إن أهل
الكوفة يروون عن علي عليه السالم
إنه كان يأتي بالوضوء قبل الغسل من
اجلنابة ،فقال عليه السالم:
«كذبوا على علي عليه السالم،
ما وجدوا ذلك يف كتاب علي عليه
السالم ،قال اهلل تعاىلَ (( :وِإ ْن ُكنُْت ْم
ُجُنًبا َف َّ
اط َّه ُروا))»( .تهذيب األحكام:
ج ،1ص ،142ح)400
الترتيب في غسل الجنابة
* مسألة ( :)75الرتتيب واجب يف
غسل اجلنابة ،يبدأ بغسل رأسه ،ثم
ميامن جسده ،ثم مياسره.
وخالف مجيع فقهاء املذاهب يف

ذلك احلكم الفقه االمامي( .اجملموع:
ج ،2ص)234
قال الرازي يف تفسريه( :قال
األكثرون ال ترتيب يف الغسل)( .تفسري
الرازي :ج ،11ص)166
وقال إسحاق( :جتب البداءة بأعلى
البدن)( .مغين احملتاج :ج ،1ص)73
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :إمجاع الفرقة ،وطريقة
االحتياط ،ألنه إذا رتب طهر باإلمجاع،
وإذا مل يرتب فيه خالف.
وروى محاد ،عن حريز ،عن زرارة،
قال :قلت له ــ عليه السالم ــ :كيف
يغتسل اجلنب؟ فقال:
«إن مل يكن أصاب كفه شيء ــ يف
التهذيب (مين) ــ غمسها يف املاء ،ثم
بدأ بفرجه فأنقاه بثالث غرف ــ يف
التهذيب من دون (ثالث غرف) ــ ثم
صب على رأسه ثالث أكف ،ثم صب
على منكبه األمين مرتني ،وعلى منكبه
األيسر مرتني ،فما جرى عليه املاء
فقد أجزأه»( .الكايف للكليين :ج،3

ص ،43ح)3
التيمم بدال من الوضوء

وبه قال األوزاعي ،وسعيد بن
املسيب ،ومالك ،وأمحد ،وإسحاق.
(اجملموع :ج ،2ص)211
وإذا كان بدال من الغسل فضربتان:
ضربة للوجه ،وضربة للكفني.
وقال الشافعي :التيمم ضربتان
على كل حال ،ضربة للوجه يستغرق
مجيعه ،وضربة لليدين إىل املرفقني.
(األم :ج ،1ص)49
وقد ذهب إليه قوم من أصحابنا.
قال الشيخ الصدوق يف أماليه:
(اجمللس الثالث والتسعون) فإذا أراد
الرجل أن يتمم ضرب بيديه على األرض
مرة واحدة ،ثم ينفضهما فيمسح بهما
وجهه ثم يضرب بيده اليسرى األرض
فيمسح بها يده اليمنى من املرفق إىل
أطراف األصابع؛ ثم يضرب بيمينه
األرض وميسح بها يساره من املرفق
إىل أطراف األصابع ،وقد روي أن
ميسح الرجل جبينه وحاجبيه وميسح
على ظهر كفيه وعليه مضى مشاخينا
رضي اهلل عنهم( .أمالي الصدوق:
ص)384
وبه قال عمر ،وجابر ،واحلسن
البصري ،والشعيب ،ومالك ،وليث بن
سعد ،والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
(احمللى :ج ،2ص 148ــ )152
ورووا ذلك عن علي عليه الصالة
والسالم أنه قال« :يضرب ضربتني،
ضربة لوجهه ،وضربة لكفيه»( .األم:

وحكي ذلك عن الشافعي يف القديم،
(عمدة القاري :ج ،4ص )22وكذلك
حكي عن مالك( ،بداية اجملتهد :ج،1
ص )66فالفرق بني الطهارتني منفرد
به.
ويف أصحابنا من قال بضربة واحدة
يف املوضعني مجيعا؛ اختاره املرتضى.
(املسائل الناصريات :مسألة )46
وفيه :وقد روي أن تيممه إن كان عن
جنابة أو ما أشبهها ثنى ما ذكرناه من
الضربة ومسح الوجه واليدين.
وقال ابن سريين :يضرب ثالث
ضربات :ضربة لوجهه ،وضربة
للكفني ،وضربة للذراعني( .املبسوط:
ج ،1ص)107
وذهب الزهري إىل أنه ميسح يديه
إىل املنكبني( .شرح معاني اآلثار :ج،1
ص)110
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :قوله تعاىلَ (( :فا ْم َس ُحوا
وه ُك ْم َوَأيْ ِدي ُك ْم)) (سورة املائدة،
ِب ُو ُج ِ
اآلية )6 :ومن مسح دفعة واحدة،
فقد مسح.
فيجب أن جيزيه ،والزيادة حتتاج
إىل دليل ،وال يلزمنا مثل ذلك يف
الغسل ،ألنا إمنا أثبتناه بدليل.
وروى حريز ،عن زرارة ،عن أبي
جعفر عليه السالم ،قال :قلت كيف
التيمم؟ قال عليه السالم:
«هو ضرب واحد للوضوء ،وللغسل
من اجلنابة تضرب بيدك مرتني،
ثم تنفضهما نفضة للوجه ،ومرة
لليدين ،ومتى أصبت املاء فعليك
الغسل إن كنت جنبا ،والوضوء
إن مل تكن جنبا»( .االستبصار:

التيمم بالتراب
* مسألة ( :)77جيب أن يكون
التيمم بالرتاب أو ما كان من جنسه
من األحجار وال يلزم أن يكون ذا غبار،
وال جيوز التيمم بالزرنيخ ،وغري ذلك
من املعادن.

مباحث فقهية

* مسألة ( :)76التيمم إذا كان بدال
من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة
لوجهه وكفيه.

ج ،1ص)50

ج ،1ص ،172ح)59

وبه قال الشافعي ،إال أنه اعترب
الرتاب أو احلجر إذا كان ذا غبار.
(احمللى :ج ،2ص)160
وقال أبو حنيفة :كل ما كان من
جنس األرض أو متصال بها مثل الثلج،
والصخر جيوز التيمم به( .املبسوط
للسرخسي :ج ،1ص)109
وبه قال مالك إال أنه اعترب أن
يكون من جنس األرض وما يتصل بها.
(مقدمات ابن رشد :ج ،1ص)78
وقال الثوري واألوزاعي :جيوز
التيمم باألرض ،وبكل ما عليها ،سواء
كان متصال بها أو غري متصل كالثلج
وامللح وغري ذلك( .أحكام القرآن
للجصاص :ج ،2ص)289
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :إمجاع الفرقة ،وأيضا قوله
يدا َطِّيًبا)).
تعاىلَ (( :فَتَي َّم ُموا َصِع ً
((سورة املائدة ،اآلية:
)6
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والصعيد هو الرتاب الذي ال خيالط
غريه من السبخ والرمل( .تاج العروس:
ج ،2ص ،398مادة (صعد)

مباحث فقهية

وذكر ذلك ابن دريد ،وحكاه عن أبي
عبيدة ،وغريه من أهل اللغة ،فمن
تيمم بغري ما قلناه مل يكن ممتثال
لآلية.
وحكاه العيين يف العمدة وقال( :ويف
اجلمهرة وهو الرتاب الذي ال خيالطه
رمل وال سبخ هذا قول أبي عبيدة،
وحكى أيضا أقوال أهل اللغة)( .عمدة
القاري :ج ،4ص)3
وروى حريز ،عن أبي بصري ،عن
أبي عبد اهلل عليه السالم عن الرجل
يكون معه اللنب ،أيتوضأ منه للصالة؟
قال عليه السالم:
«ال ،إمنا هو املاء والصعيد»( .تهذيب
األحكام :ج ،1ص ،188ح)540
عدم جواز
المخلوط

التيمم

بالتراب

* مسألة ( :)78ال جيوز التيمم
برتاب قد خالط نورة ،أو زرنيخا ،أو
كحال ،أو مائعا غري املاء ،غلب عليه
أو مل يغلب عليه.
وقال الشافعي وأصحابه :إذا غلب
عليه ال جيوز التيمم به( ،األم :ج،1
ص )50وإذا مل يغلب عليه فيه قوالن،
قال املروزي :جيوز التيمم به إذا مل
يغلب عليه( .اجملموع :ج ،2ص)217
وقال الباقون من أصحابه :ال جيوز.
(املصدر السابق)
ــ وقال الشيخ الطوسي:
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دليلنا :قوله تعاىلَ (( :فَتَي َّم ُموا
يدا َطِّيًبا))(( .سورة املائدة ،اآلية:
َصِع ً
)6

والصعيد قد بينا :أنه الرتاب أو
األرض ،وهذا ليس برتاب حمض،
وال أرض واخلرب الذي قدمناه أيضا
يؤيده.

األرض على ما بيناه والرمل يسمى
أرضا ،وألجل ذلك يقال :أرض رمل،
كما يقال :أرض صخر ،وأرض حصى،
فينبغي أن جيوز التيمم به.

التراب المستعمل في التيمم

عدم ترك شيء من المقدار
الذي يجب مسحه في التيمم

* مسألة ( :)79الرتاب املستعمل يف
التيمم ،جيوز التيمم به دفعة أخرى.
وصورته أن جيمع ما ينتشر يف
التيمم من الرتاب ،ويتيمم به ،وإن كان
األفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى
ال يبقى فيهما شيء من الرتاب.
وقال أكثر أصحاب الشافعي :أنه ال
جيوز( .األم :ج ،1ص)50
وحكي عن بعض أصحابه :إنه جيوز.
(مغين احملتاج :ج ،1ص)96
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :قوله تعاىلَ (( :فَتَي َّم ُموا
يدا َطِّيًبا))(( .سورة املائدة ،اآلية:
َصِع ً
)6
يكره التيمم بالرمل
* مسألة ( :)80يكره التيمم بالرمل،
إال أنه جيزي ذلك.
وللشافعي فيه قوالن ،وقال بعض
أصحابه :فيه قول واحد ،لكن على
اختالف حالني :إذا كان الرمل فيه
تراب يعلق باليد جيوز التيمم به،
وإذا مل يكن فيه تراب مل جيز( .مغين
احلتاج :ج ،1ص)96
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :قوله تعاىل:
يدا
(( َفَتَي َّم ُموا
َصِع ً
َطِّيًبا))(( .سورة املائدة،
اآلية)6 :
والصعيد

هو

* مسألة ( :)81إذا ترك شيئا من
املقدار الذي جيب مسحه يف التيمم
مل جيزه.
وقال الشافعي :إذا أبقى شيئا من
موضع التيمم قليال كان أو كثريا
مل جيزه كما قلناه( .اجملموع :ج،2
ص)239
فإن كان تركه ناسيا ،وذكر قبل أن
يتطاول الزمان مسح عليه ،وإن تطاول
الزمان فيه قوالن ،أحدهما :يستأنف؛
والثاني :يبين.
وقال أبو حنيفة :إن كان ما تركه
دون الدرهم مل جيب عليه شيء ،وإن
كان أكثر منه مل جيزه( .أحكام القرآن
للجصاص :ج ،2ص)391
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :ما قدمناه من كيفية التيمم،
وأنه جيب عليه أن ميسح على ظهر
كفيه ووجهه إىل طرف أنفه،
فإذا ترك شيئا
منه فقد

خالف الظاهر ــ أي :أنه خالف ظاهر
املأمور به فال يكون جمزيا ــ.

* مسألة ( :)82الرتتيب واجب يف
التيمم :يبدأ مبسح وجهه ،ثم ميسح
كفيه يقدم اليمني على الشمال.
وبه قال الشافعي( .األم :ج،1
ص )49ــ وفيه فصل بني التيمم بلد
الغسل فلم يعترب فيه الرتتيب ،وبني
بدل الوضوء فاعترب فيه ،العتبار
الرتتيب يف الوضوء ــ( .مغين احملتاج:
ج ،1ص)94
إال يف تقديم اليمني على الشمال،
وقال أبو حنيفة :ال جيب فيه الرتتيب.
(عمدة القاري :ج ،4ص)37
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :ما قلناه يف وجوب الرتتيب
يف الوضوء سواء وطريقة االحتياط
تقتضيه ،يف املسائل السابقة يف
األعداد السابقة مسألة رقم (.)44
وجوب المواالة في جميع التيمم
* مسألة ( :)83املواالة واجبة يف
مجيع التيمم.
وخالف مجيع الفقهاء يف
ذلك( .املبسوط

وهذا احلكم تنفرد به االمامية.
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :أنه ال جيوز التيمم إال عند
تضيق الوقت ،فلو مل يوال خلرج
الوقت وفاتت الصالة.
التيمم لمن قطعت يداه من
الذراعين
* مسألة ( :)84من قطعت يداه
من الذارعني سقط عنه فرض التيمم
فيهما .
وقال الشافعي :يتيمم فيما بقي إىل
املرفقني( .األم :ج ،1ص)49
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :أنا قد بينا أن الفرض يتعلق
مبسح ظاهر الكفني ،فإذا مل يكونا
فإجياب غريهما حيتاج إىل دليل.
التيمم للصالة
* مسألة ( :)85من تيمم لصالة،
جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به،
وال فرق بني أن ينوي بالتيمم الدخول
يف النافلة أو الفريضة.
وقال الشافعي :إذا تيمم للنافلة مل
جيز أن يصلي فريضة به( .األم :ج،1
ص)47
ووافقنا أبو حنيفة فيما قلناه.
(املبسوط :ج ،1ص)117
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :قوله تعاىلِ(( :إ َذا
ُق ْمُت ْم ِإلىَ
الصلاَ ِة َفا ْغ ِسلُوا
َّ
(سورة
وه ُك ْم))
ُو ُج َ
املائدة ،اآلية)6 :
وقد بينا أن املراد
بقولهَ (( :فا ْغ ِسلُوا))

وروى حريز ،عن زرارة ،قال :قلت
ألبي جعفر عليه السالم :يصلي الرجل
بتيمم واحد صالة الليل والنهار كلها؟
فقال« :نعم»( .تهذيب األحكام :ج،1
ص ،200صدر احلديث )580

مباحث فقهية

وجوب الترتيب في التيمم

للسرخسي :ج ،1ص)121

كأنه قال :للصالة ،ثم قال يف آخر
اآليةَ (( :فَل ْم تجَ ِ ُدوا َماًء َفَتَي َّم ُموا))،
فكان تقديره :فتيمموا للصالة ،وذلك
عام يف مجيع الصلوات ،وختصيصه
حيتاج إىل دليل ،وعليه إمجاع
الفرقة.

التيمم مجزي عن غسل
الجنابة في عدم وجود الماء
* مسألة ( :)86من وجب عليه
الغسل من اجلنابة ومل جيد ماًء جاز
له أن يتيمم ويصلي وهو مذهب مجيع
الصحابة والفقهاء( .التفسري الكبري:
ج ،11ص)173
وروي عن عمر ،وابن مسعود أنهما
قاال :ال جيوز ذلك( .املبسوط :ج،1
ص.)111
ــ وقال الشيخ الطوسي:

دليلنا :قوله تعاىلَ(( :أ ْو لاَ َم ْسُت ُم
ِّساَء َفَل ْم تجَ ِ ُدوا َماًء َفَتَي َّم ُموا)).
الن َ
(سورة املائدة ،اآلية)6 :
وقد بينا أن املالمسة املراد بها
اجلماع ،وأيضا عليه إمجاع الفرقة.
وروى حريز ،عن حممد بن مسلم،
قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم
عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى،
ثم وجد املاء؟ فقال:
«ال يعيد ،إن رب املاء رب الصعيد،
فقد فعل أحد الطهورين»( .تهذيب
األحكام :ج ،1ص ،197ح)571
* إعداد :السيد نبيل احلسين
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آخر ما تم اكتشافه من حيوانات على األرض
معارف عامة
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نوع جديد من الشياهم (القنافذ) في
البرازيل
مت اكتشاف نوع جديد من الشياهم يف الربازيل من
قبل علماء االحياء :أديرسون فيجيو والفريدو الجنوث
من جامعة برايبا الفدرالية حيث عرف بال Coendou
 baturitensisأو قنفذ باتوريت ,يف دراسة نشرت
يف جملة على األحياء الشمال  -شرقية Revista
.))Nordestina de Biología
ويعيش هذا املخلوق اجلديد الذي ليس له شكل
حمبوب جدا يف سلسلة جبال باتوريت ,واليت تقع يف
والية سيريا ()Cearáالربازيلية .يف غابات مطرية
متناثرة وهي كما يدعي السيد فيجيو بأنها حتتاج اىل
محاية من عملية إزالة األشجار.
ولقد اعتمد الباحثون يف اكتشافهم هلذا النوع اجلديد على بقايا عينات للقنافذ واليت مت اكتشافها يف عقود خمتلفة من
ضمنها عينات سنة 1954م و .2012وقد فحصوا العينات القدمية أوال واليت ثم تصنيفها على أنها قنافذ برازيلية .وعندما
قارنوا احليوان ال الفصيلة (2012م) اكتشفوا بأن بعض صفات اإلبر الشوكية واجلمجمة كانت فريدة من نوعها ومل يتم
إجياد مثيلها يف أي فصيلة أخرى حلد اآلن كما صرح فيجو.
وهذا احليوان اجلديد من قنافذ باتوريت يعد النوع السابع من القنافذ ذا الذيل القادر على اإلمساك واليت تستوطن
أمريكا الوسطى واجلنوبية .وهي حيوانات عاشبة ومتسلقة ماهرة وهي ترتاح يف ظل األشجار خالل النهار وتبحث عن
الغذاء يف الليل .وهي بوسعها استعمال ذيلها للتمسك متاما مثل بعض أنواع القرود اليت تتشبث بذيلها على األشجار وحيوان
األبوسم (الفأر اجلرابي).
وهلذا القنفذ حجم متوسط ويغطي جسده أشواك من ثالثة ألوان بشكل كثيف ,وهي ما مييزه عن شكل الشيهم الربازيلي
االعتيادي وجسدها ذات لون أغمق وخطمها واسع وكبري ولني واألنف ذو شكل بصلي.
بزاقة وردية فاقعة جديدة وجدت في استراليا
إنها كبرية ولزجة وذات لون وردي مشع وامسها العلمي
هو(  )Triboniophorus aff. Graeffeiوهو نوع جديد
من البزاقات يبلغ طوله  20سم وال يوجد إال على جبل واحد
يف اسرتاليا.
وهذا النوع من البزاقات يوجد فقط على جبل ماونت
كابوتار(( , Mount Kaputarوأكد خرباء علم األصناف
بأنه هذا النوع من البزاقات ال يعود اىل أي نوع معروف وال
يتشابه مع قريباتها من نوع البزاقة املثلثة احلمراء.
ويقع جبل ماونت كابوتار يف مشال نارابي (Narrabi
وهي من اجلبال الداخلية قرب نيو ساوث ويلز
( )New South Walesضمن حممية ماونت كابوتار
ناشيونال بارك ( )Mount Kaputar National Parkعلى ارتفاع حوالي 1500م .يف منطقة حماطة بأشجار الصمغ
الثلجي(( Snow gumوقد لوحظ بقاؤهم يف هذه املنطقة اليت تبلغ حوالي  100كيلو مرت مربع .وقد مت اعتبار قمة هذا
اجلبل للحياة الربية .وعلى الرغم من أن اجلبل حماط بالسهول اجلافة إال أنه يتلقى هطول أمطار وثلوج .واجلبل أبرد بعشر
درجات من السهول وبالتالي فإنه يشكل مملكة بيئية معزولة أو جزيرة مساوية ,و مثل
هذه اجلزر السماوية تتميز حبيواناتها ونباتاتها الفريدة من نوعها.

معارف عامة

وضع حيوان الزباب البطل ( )Hero Shrewفي خانة
أحد أغرب الحيوانات في العالم
اكتشف العلماء بأن نوعا جديدا من الزبابات وهي من عائلة
الفئران لديه قوه هائلة .ويطلق عليه اسم (ثور  )Thorالبطل
وهو أحد الشخصيات األسطورية االسكندينافية وهو أحد أغرب
احليوانات يف العامل للقوة اهلائلة لعموده الفقري املتشابك.
معظم الثديات ومن ضمنها حنن لديها  5فقرات يف قاعدة
العمود الفقري والقليل من النوابت العظمية (النابتة العظمية
تغري تنكسي على شكل نتوء عظمي ينمو عند املفاصل نتيجة
زيادة احلمل على املفصل .وتظهر النوابت العظمية يف العمود الفقري وتتمسك بكل فقرة) .لكن أول نوع من الفأر البطل (S.
 )somereniلديه  10اىل  11فقرة مع الكثري جدا من النوابت العظمية حبيث تتشابك مع بعضها فتعطي قوة خارقة هلذا
احليوان .إنها قوية جدا حيث ورد يف وثائق مكتوبة ملستكشفني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف بداية القرن العشرين
بأن رجال وقف على هذا الفار الزباب ملدة  5دقائق ومن ثم نزل عنه وبعدها ذهب الفأر بعيدا دون أن يصيبه أذى.
إن شهرة الزباب البطل بني سكان املنطقة احمللية معروفة إذ يرتدي السكان أجزاء من جسده كتعويذات حيث يعتقدون
بأنها جتعلهم غري مرئيني أمام الرماح والسهام ,ومن هنا أتت التسمية بالزباب البطل.
ويف الواقع فإن الزباب البطل شأنه شأن أبطال القصص اخليالية فإن تفاصيل حياته اخلاصة ال تزال جمهولة جدا
وغامضة.
العثور على صغير اولينغويتو في كولومبيا
جمموعة من العلماء الباحثني يف حممية غابات الميسينيا
( )La Meseniaرصدت مؤخرا صغري اولينغويتو ( )Olinguitoوهو
من فصيلة جديدة من الثدييات من عائلة الراكون يف شهر آب من عام
2013م .وقال العلماء بأنه أول حيوان الحم يتم اكتشافه منذ عقود يف
نصف الكرة األرضية الغربي .وقد مت وصفه بأنه جيمع ما بني صفات
دب األلعاب والقطة املنزلية .وطول حيوان أولينغويتو  35سنتيمرتا ،وهو
مبثابة اإلصدار األخري لفصيلة حيوانية تضم حيوان الراكون.

حشرة مشعرة وغامضة وجدت في سورينام
قد ال تكون هذه احلشرة نوعا جديدا ولكن شعرها املوضوع بشكل
جنوني جيلب النظر إليها .تريند الرسن كان حمظوظا ملالحظة وتصوير
هذه احلشرة اليت تبلغ من الطول  5مم خالل رحلة عاملية لعلماء األحياء
الذين يعملون على األرض إىل اجلبال اجلنوب شرقية من سورينام يف
شهر تشرين الثاني سنة 2012م.
«لقد كانت حيلة سريعة مع صعوبة كبرية ألنها كانت تقفز بعيدا
وبسرعة» كما قال الرسن من برنامج التقييمات السريعة التابعة ()RAP
ملنظمة احلفاظ على البيئة العاملية .وهذا أيضا السبب الذي مل ميكن
الرسن من احلصول على عينات من هذه احلشرات ,واليت حيتاج إليها
العلماء ملقارنتها مع بقية احلشرات ملعرفة نوع هذه احلشرة .والسبب
اآلخر الذي جيعل من الصعوبة حتديد النوع هو أن هذه احلشرة النطاطة
ال تزال صغرية العمر أي أنها ختتلف بالشكل كثريا عن البالغة.
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كان أبعد نظرًا
من غيره
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ُح ِكي أن طالبًا كان ينال من اجملدد
الشريازي رمحه اهلل وينتقصه والسيد
اجملدد يسمع ذلك دون أن يرد عليه
ّ
شيئًا حتى اشتكى إليه مجاعة من أهل
العلم وقالوا ينبغي إخراجه وفصله عن
اجملدد أجابهم( :أتركوه
احلوزة ،ولكن
ّ
وشأنه) وكان جيري عليه الراتب
الشهري الذي يعطيه للطالب (كما
ورد يف قصة اإلمام أمري املؤمنني عليه
السالم مع اخلوارج أنه كان جيري
عليهم عطاياهم ،كما أن الرسول صلى
اهلل عليه وآله وسلم قبل ذلك كان جيري
على املنافقني عطاياهم) وهكذا بقي
هذا الطالب يف سامراء.
وبعد سنوات جاء مجاعة من معارف
ذلك الطالب من طهران لزيارة العتبات
املقدسة يف العراق فاقرتح عليهم اجملدد
بأن يأخذوه وكي ً
ال عنه إىل بلدهم حيث
أنهم حيتاجون هناك.
فرحبوا بالفكرة مع علمهم بأنه
ينتقص اجملدد وكانوا متعجبني من سعة
صدره رمحه اهلل.

سنوات
وبعد
قضايا
جرت
(التنباك) كما اتفق
أن أصبحت هلذا
العامل مكانة رفيعة
عند األمة والدولة،
وملا مل ير ملك
إيران طريقًا إال
بإلقاء التفرقة بني
رجال العلم ،لعله
يتمكن من إنقاذ ما
أبرمه من االمتياز
مع الربيطانيني ،طلب من هذا العامل
أن يهيئ جملسًا يدعو فيه كافة العلماء
وخيربهم بأن امللك يريد أن يزورهم.
وهكذا فعل ذلك العامل فقد دعا
العلماء البارزين يف طهران وجاء امللك
وجلس وقال هلم يف ما قال :التنباك إن
كان حال ًال فحالل حممد صلى اهلل عليه
وآله وسلم حالل إىل يوم القيامة فكيف
حيرمه اجملدد؟ وإن كان حرامًا فلماذا
كنتم تستعملونه قبل ذلك؟
فقال أحد العلماء يف جوابه :التنباك
حالل يف نفسه لكنه حرم بالعنوان
الثانوي ألنه ضرر على اإلسالم
واملسلمني كما أن املاء حالل لكن شربه
للمستسقي الذي يوجب له الضرر حرام
وهكذا فإن حالل حممد صلى اهلل عليه
وآله وسلم حالل وحرام حممد صلى
اهلل عليه وآله وسلم حرام لكنه صلى
اهلل عليه وآله وسلم جعل إىل جنب هذا
القانون قانونًا حيرم احلالل وحيلل
احلرام ،ففي احلديث «ما من شيء

حرمه اهلل إال وقد أحله ملن اضطر
إليه» فاحلرام يصبح حالال للمضطر
كما أن احلالل يصبح حرامًا فيما إذا
كان فيه ضرر وذلك طبقًا للقانون الذي
وضعه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم حيث قال« :ال ضرر وال ضرار يف
اإلسالم».
وبعد مناقشات حامية دارت بني امللك
وبني العلماء غضب امللك وتوجه إىل
العلماء قائ ً
ال :وأخريًا ماذا تفعلون؟
فلم يستطع أحد منهم جمابهة امللك
وحتدي غضبه إال هذا العامل (الذي
كان يف يوم ما طالبًا يف سامراء ينتقص
اجملدد) فتوجه إىل امللك قائ ً
ال :إن
ّ
إمام املسلمني اجملدد الشريازي حرم
التنباك ألنه ضرر على املسلمني وحنن
اجملدد،
بانتظار أن ينفّذ امللك حكم
ّ
فإذا نفّذ حكمه فهو وإ ّال حنن ننفذه
بالسيف ،فغضب امللك وخرج من دون
أن ينال شيئًا.
وصل خرب هذا اجمللس وما جرى فيه
اجملدد الشريازي يف سامراء فطلب
إىل ّ
اجملدد أولئك الذين كانوا يقرتحون
ّ
إخراج هذا الطالب من احلوزة وفصله
وقال هلم هل كنا نستفيد هذه الفائدة
الكبرية إذا كنا طردناه!؟
فاعترب اجلميع بإصابة نظر اجملدد
وإنه كان أبعد نظرًا ورؤية منهم.
(قصص وخواطر من أخالقيات علماء
الدين للبحراني :ص ،289برقم )246
* إعداد :حممد رزاق صاحل

هل تعلم؟
هل تعلم؟

هل تعلم بان األسنان ,والعظام ,واللؤلؤ تذوب
يف اخلل الحتوائه على حامض اخلل اخلفيف.
هل تعلم بأنك تستطيع إطالة عمر
األربطة املطاطية حني وضعها يف الرباد.
هل تعلم إذا أضفت كمية من امللح إىل
كوب ماء ممتلئ فإن املاء سينكمش
بدل أن يفيض خارج الكأس.

هل تعلم بان كوكب املريخ أمحر ألن سطحه
حيتوي على الكثري من أكسيد احلديد أو الصدأ.
هل تعلم بأن البول يصبح صمغيا
يف األشعة فوق البنفسجية.
هل تعلم بان املاء احلار يتجمد
أسرع من املاء الفاتر.

* إعداد :سيد صفوان مجال الدين
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