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الدعاء لزوار 
اإلمام الحسين عليه السالم

1ـ ـ عن معاوية بن وهب، قال: استأذنت 
على أبي عبد اهلل عليه السالم فقيل لي: 
فوجدته يف مصاله يف  ادخل، فدخلت، 
صالته،  قضى  حّتى  فجلست  بيته، 

فسمعته وهو يناجي ربه وهو يقول:
»الّلُهّم يا َمْن َخّصنا ِباْلَكراَمِة، َوَوَعَدنا 
َوأْعطانا   ، ِباْلَوِصيَّ نا  َوَخصَّ فاَعِة،  ِبالشَّ
ِعْلَم ما َمضى َوِعْلَم ما َبِقَي، َوَجَعَل أْفِئَدًة 
ِمَن الّناِس َتْهوي إَلْينا، اغفر لي وإلخواني، 
وُزّواِر َقْبِ أبي َعْبِد اهلِل اْلَُسْيِ، اّلذيَن 
أْبداَنُهْم،  وأْشَخُصوا  أْمواَلُْم،  أْنَفُقوا 
َرْغَبًة يف ِبرِّنا، َوَرجاًء ِلا ِعْنَدَك يف ِصَلِتنا، 
َوُسُرورًا أْدَخُلوُه َعلى َنِبيَِّك، َوإجاَبًة ِمْنُهْم 
َعُدوِّنا،  َعلى  أْدَخُلوُه  َوَغْيظًا  ألْمِرنا، 

أراُدوا ِبذِلَك ِرْضواَنَك.
َوأْكألُهْم  ِبالرِّْضواِن،  َعّنا  َفكاِفِهْم 
أهاليِهْم  على  َوأْخِلْف  َوالنَّهاِر،  ِبالّلْيِل 
َلِف،  اْلَ ِبأْحَسِن  َخلَُّفوا  اّلذيَن  َوأْوالِدِهُم 
َعنيٍد،  َجّباٍر  ُكلِّ  َواْكِفِهْم َشرَّ  َوأْصِحْبُهْم، 
َوُكلَّ َضعيٍف ِمْن َخْلِقَك َوَشديٍد، َوَشرَّ 
، َوأْعِطِهم  نِّ َشياطِي اإلْنِس َواْلِ
يف  ِمْنَك  أَمُلوا  ما  أْفَضَل 
َعْن  ُغْرَبِتِهْم 

أْبناِئِهْم  َعلى  ِبِه  آَثُرونا  َوما  أْوطاِنِهْم، 
َوأهِليِهْم َوَقراباِتِهْم.

َعَلْيِهْم  عاُبوا  أْعداَءنا  إنَّ  الّلُهمَّ 
ُخوِص  ُروِجِهم، َفَلْم َيْنَهُهْم ذِلَك َعِن الشُّ ِبُ
إَلْينا ِخالفًا ِمْنُهْم َعلى َمْن خاَلَفنا، َفاْرَحْم 
ْمُس، َواْرَحْم  ْتها الشَّ َ ِتْلَك اْلُوُجوُه اّليت َغيَّ
ُدوَد اّليت َتَتَقّلُب َعلى ُحْفَرِة أبي  ِتْلَك اْلُ
َواْرَحْم  الُم،  السَّ َعَلْيِه  اْلَُسْيِ  اهلِل  َعْبِد 
ًة  َرْحَ ُدُموُعها  َجَرْت  الَّيت  األْعُيَ  ِتْلَك 
َجَزَعْت  اّليت  اْلُقُلوَب  ِتْلَك  َواْرَحْم  َلنا، 
ْرَخَة اّليت  َقْت َلنا، َواْرَحْم ِتْلَك الصَّ َواْحَتَ

كاَنْت َلنا.
الّلُهمَّ إّني أْسَتْوِدُعَك ِتْلَك األْبداَن َوِتْلَك 
َيْوَم  ْوِض  اْلَ ِمَن  ُتوافيِهم  َحّتى  األْنُفَس، 

اْلَعَطِش«.
فما زال يدعو وهو ساجد بهذا الدعاء، 
أن  لو  قلت: جعلت فداك  انصرف  فلما 
لن  كان  الذي مسعت منك  الدعاء  هذا 
النار  أن  لظننت  وجل  عز  اهلل  يعرف  ال 
ال تطعم منه شيئًا أبدًا، واهلل لقد متنيت 
»ما  لي:  فقال  أحج،  ومل  زرته  كنت  أني 
أقربك منه فما الذي مينعك من زيارته«.
ذلك؟«،  تدع  ومل  معاوية  »يا  قال:  ثم 
قلت: جعلت فداك مل أدر أن األمر يبلغ 
يدعو  من  معاوية  »يا  فقال:  كله،  هذا 

لم  يدعو  ممن  أكثر  السماء  يف  لزواره 
ج100،  األنوار:  )حبار  األرض«.  يف 

ص118(
2 ــ عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد 
اهلل عليه السالم قال: »يا معاوية يا تدع 
زيارة السي عليه السالم لوف، فإن 
أن  يتمنى  تركه رأى من السرة ما  من 
اهلل  يرى  أن  حتب  أما  عنده،  كان  قبه 
شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول 
وعلي  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
وفاطمة واألئمة عليهم السالم، أما حتب 
مضى  لا  بالغفرة  ينقلب  تكون ممن  أن 
ويغفر لك ذنوب سبعي سنة، أما حتب 
وليس  الدنيا  من  خيرج  ممن  تكون  أن 
عليه ذنب يتبع به، أما حتب أن تكون غدًا 
ممن يصافحه رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ج10،  الوسائل:  )مستدرك  وسلم«.  وآله 

ص320(
3 ــ عن داود بن كثي عن أبي عبد اهلل 
فاطمة  »إن  قال:  السالم  عليه  الصادق 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  حممد  بنت 
عليه  السي  ابنها  قب  لزوار  حتضر 
)حبار  ذنوبهم«.  لم  فتستغفر  السالم 

األنوار: ج101، ص60(

إعداد: محمد رزاق

اهلل. صفوة  آدم  وارث  يا  عليك  )الســــــــــــــــــالم 

اهلل. نيب  نوح  وارث  يـــــــا  عليـــــــــــك  الســــــــــــــــــــالم 

إبراهيم خليل اهلل. يا وارث  الســــــــــــــــــــالم عليـــــــك 

يا وارث موسى كليم اهلل. الســـــــــــــــــــالم عليــــك 

اهلل. روح  عيسى  وارث  يا  عليــــــــــــك  الســــــــــــــــــالم 

اهلل. وارث حممد حبيـب  يا  عليـــــــــــك  الســـــــــــــــــالم 

املؤمنني ويل اهلل. أميـر  يا وارث  الســـــــــــــــالم عليك 

الســــــــــــــــــالم عليـــــــــــــــك يا ابــــــــــن حممد املصطفـى.

املرتضـى. ابــــــــــن علي  يا  الســـــــــــــــــالم عليـــــــــــــــك 

الســــــــــــــــالم عليــــــــــــــــك يا ابــــــــــــن فاطمة الزهراء.

الســـــــــــــــــالم عليك يا ابــــــن خــدجيـة الكبـرى.

ثاره(. وابن  اهلل  ثـــــــــــــــــــــار  يا  عليــــــك  الســــــــــــــــالم 

4

الم
س

 ال
يه

عل
ني 

س
لح

ة ا
ار

زي
ىل 

 ع
ث

لح
ا



ال شك أن لكل فريضة فرضها اهلل تعاىل فلسفتها وحكمتها وفوائدها الدنيوية واألخروية، ومن هذه 
إىل  وال  احلج  فلسفة وحكمة  بيان  إىل  أتعرض  أريد أن  فال  احلرام،  تعاىل  اهلل  بيت  إىل  احلج  فريضة  الفرائض 
بيان فضله وكونه جهاد كل ضعيف، بل اختصر اإلشارة إىل بعض اآلثار الدنيوية واألخروية لكي يقف 

القارئ الكريم على مدى فائدة هذه الفريضة اإلهلية:
اآلثار األخروية

ألف: احلصول على املغفرة كما يف احلديث الشريف: »احلاج واملعتمر وفد اهلل، وحيبوه باملغفرة«.
يوم  أهوال  دفع....  احلج  ادمانكم  يف  »فإن  الشريف:  احلديث  يف  كما  القيامة  أهوال  يدفع  احلج  باء: 

القيامة«.
جيم: ثواب احلج هلل تعاىل اجلنة كما يف احلديث الشريف: »احلج حجان: حج هلل، وحج للناس، فمن حج 

هلل كان ثوابه اجلنة...«.
دال: يأمن يوم الفزع األكرب كما يف احلديث الشريف: »من مات يف طريق مكة ذاهبًا أو جائيًا، أمن 

من الفزع األكرب يوم القيامة«.
اآلثار الدنيوية

1 . يورث صحة اجلسم وسعة الرزق وصالح اإلميان وكفاية املؤونة كما يف احلديث الشريف: »حجوا 
واعتمروا تصح أجسامكم، وتتسع أرزاقكم ويصلح إميانكم، وتكفوا مؤونة الناس ومؤونة عياالتكم«.

2 . يورث اطمئنان القلب كما يف احلديث الشريف: »احلج تسكني القلوب«.
3 . ينفي الفقر كما يف احلديث الشريف: »احلج ينفي الفقر«.

وهناك آثار وفوائد تركناها لإلختصار.

آثار الحج
في الدنيا واآلخرة
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رمي السالة على ظهر 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
وبكاء فاطمة عليها السالم لذلك

ت قريش يف أذى رسول  قال: جدَّ
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وكان 
أشدَّ الّناس عليه عّمه أبو لب وكان 
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
الجر  يف  جالسًا  يوم  ذات  وسلم 
)والسلى:  الّشاة  سلى  إىل  فبعثوا 
اللد الرقيق الذي خيرج فيه الولد 
فألقوه  فيه(  ملفوفًا  أمه  بطن  من 
على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
ذلك  من  اهلل  رسول  فاغتمَّ  وسلم 
فجاء إىل أبي طالب، فقال: »يا عمُّ 

كيف حسيب فيكم؟«.
قال: وما ذاك يا ابن أخي؟ قال: 

»إّن قريشًا ألقوا عليَّ الّسلى«.
خذ  لمزة:  طالب  أبو  فقال 
يف  جالسة  قريش  وكانت  الّسيف 
عليه  طالب  أبو  فجاء  السجد، 
الّسيف وحزة ومعه  السالم ومعه 
على  السلى  أمّر  فقال  السيف 
سبالم فمن أبى فاضرب عنقه فما 
على  السلى  أمرَّ  حتى  أحٌد  حترَّك 
اهلل  رسول  إىل  التفت  ثمَّ  سبالم 
وقال:  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
يا ابن أخ هذا حسبك فينا. )حبار 

األنوار للمجلسي: ج18، ص209(
قال الزري: )إن الشركي جاءوا 
النيب  على  فطرحوه  جزور  بسلى 
وهو  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 

يصلي(.

على  السالة  رمي  حادثة  وتعد 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  ظهر 
الشهية  األحداث  من  وسلم  وآله 
يف كتب التاريخ والديث والتاجم 
لا يقتن بها من بيان لجم األذى 
وحتقق  اهلل  رسول  أصاب  الذي 
النفر  هؤالء  يف  أي  فيهم،  دعائه 
الذين خصهم النيب صلى اهلل عليه 
فضاًل  عليهم،  بدعائه  وسلم  وآله 
مل  إذ  لديه  فاطمة  خصوصية  عن 
يدُع النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم 
لا  الوضع  هذا  إاّل يف  قريش  على 

رأى أّن فاطمة قد أوذيت فيه.
ومسلم  البخاري  أخرجها  ولذلك 
والطبي  اسحاق  وابن  وأحد 
أنها  إاّل  متعددة  بألفاظ  وغيهم 
تنص على أمر واحد وهو ما ذكرناه 
آنفًا، فعن عمرو بن ميمون حيّدث 
عن عبد اهلل قال: بينا رسول اهلل 

وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
ناس  وحوله  ساجٌد 
من قريش ــ وَثمَّ سلى 
بعي فقالوا من يأخذ 
سلى هذا الزور أو 
على  فيقذفه  البعي 
ظهره؟ فجاء عقبة ا 
بن أبي معيط فقذفه 
النيّب  ظهر  على 
صلى اهلل عليه وآله 
وسلم وجاءت فاطمة 
السالم  عليها 
ظهره؟  من  فأخذته 

قال  ذلك،  صنع  من  على  ودعت 
اهلل  رسول  رأيت  فما  اهلل:  عبد 
الّلهمَّ  فقال:  يومئذ  إاّل  عليهم  دعا 
عليك  الّلهمَّ  قريش  من  الأل  عليك 
أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، 
أبي  بن  وعقبة  ربيعة،  بن  وشيبة 
بن  ُأبّي  أو  خلف  بن  وُأمّية  معيط 
خلف ــ شك شعبة ومل يشك سفيان 
انه أمية ــ عدَّ سبعة قال: عبد اهلل 
فرأيتهم لقد قتلوا يوم بدر وُألقوا يف 
القليب أو قال: يف بئر غي أنَّ ُأمّية 
بن خلف أو ُأبي بن خلف كان رجاًل 
البئر.  به  يبلغ  أن  بادنًا فتقّطع قبل 

)مسند أحد: ج1، ص393(
تصبيره صلى اهلل عليه وآله وسلم   
أصحابه على تحمل 
األذى في اهلل تعالى 

وأنهم لمنصورون
ثنا  حدَّ الافظ:  قال 
ثنا  حدَّ الميدي، 
ثنا  حدَّ سفيان، 
بشر،  بن  بيان 
بن  وإمساعيل 

 ما لقي رسول اهلل من أذى املشركني
وإسالم محزة بن عبد املطلب
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أبي خالد قاال: مسعنا قيسًا يقول: 
رسول  أتيت  يقول:  خّبابًا  مسعنا 
وهو  وسلم  وآله  عليه  اهلل  اهلل صلى 
متوّسد بردة له يف ظّل الكعبة، ولقد 
شديدة  شّدة  الشركي  من  لقينا 
اهلل  تدعو  أال  اهلل  رسول  يا  فقلت: 
لنا؟ فقعد وهو حممرٌّ وجهه، فقال: 

ليمشط  قبلكم  كان  َمن  كان  إن 
دون  ما  الديد  بأمشاط  أحدهم 
عظامه من لم أو عصب ما يصرفه 
النشار على  ويوضع  دينه،  ذلك عن 
مفرق رأسه فيشقَّ باثني ما يصرفه 
ذلك عن دينه وليتّمنَّ اهلل هذا األمر 
حّتى ليسي الراكب من صنعاء إىل 
عزَّ  اهلل  إاّل  خياف  ال  حضرموت، 
)مسند  غنمه.  على  الّذئب  أو  وجلَّ 

الميدي: ج1، ص86(
أم  مسية  إن  إسحاق:  ابن  وروى 
بين  من  الي  هذا  عذبها  عمار 
خمزوم  بن  اهلل  عبد  بن  الغية 
تأبى غيه حتى  على اإلسالم وهي 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  وكان  قتلوها، 
وبأمه  بعمار  مير  وسلم  وآله  عليه 
رمضاء  يف  باألبطح  يعذبون  وهم 
مكة، فيقول صبًا آل ياسر موعدكم 
ج8،  حجر:  البن  )اإلصابة  النة. 

ص190(
مّر  قال:  سيين  بن  حممد  وعن 

وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
يبكي  وهو  ياسر  بن  بعمار  وسلم 
اهلل  رسول  له  فقال  عينيه  بذلك 

صلى اهلل عليه وآله وسلم: 
مالك؟ أخذك الكفار، فغطوك يف 
عادوا  فإن  وكذا،  كذا،  فقلت  الاء؟ 
لك فقل كما قلت. )أسد الغابة البن 

األثي: ج4، ص44(
وعن سعيد بن جبي قال: قلت البن 
الشركون  أكان  عباس  يابن  عباس، 
ما  العذاب  يف  السلمي  من  يبلغون 
فقال:  دينهم؟  ترك  يف  به  يعذرون 
نعم واهلل إن كانوا ليضربون أحدهم 
يقدر  ما  حتى  ويعطشونه  وجييعونه 
على أن يستوي جالسًا من شدة الضر 
الذي به حتى ليعطيهم ما سألوه من 
إلك  والعزى  الالت  وحتى  الفتنة 
وحتى  نعم،  فيقول:  اهلل؟  دون  من 
أهذا  فيقولون  بهم  ليمر  اُلعل  أن 

اُلعل إلك من دون اهلل؟
فيقول: نعم، افتداء منهم لا يبلغون 

من جهده.
وروى ابن إسحاق عن سعد 

ابن أبي وقاص قال: كنا 
صلف  يصيبنا  قومًا 

العيش مبكة مع 
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وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
البالء  أصابنا  فلما  وشدته،  وسلم 
وكان  له،  وصبنا  لذلك،  اعتفنا 
مصعب بن ُعمي أنعم غالم مبكة، 
وأجوده حلة مع أبويه، ثم لقد رأيته 
شديدًا  جهدًا  اإلسالم  يف  جهد 
يتحشف  جلده  رأيت  لقد  حتى 
أن  حتى  عنها  الية  جلد  حتشف 
فنحمله  قسينا  على  لنعرضه  كنا 
مما به من الهد، وما يقصر عن 
شيء بلغناه، ثم أكرمه اهلل عز وجل 
بالشهادة يوم أحد. )السي والغازي 

البن إسحاق: ص193(
أبي  بن  علي  الؤمني  أمي  وعن 
طالب عليه الصالة والسالم قال: 

اهلل صلى  رسول  مع  إنا للوس 
السجد  يف  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
إذ طلع علينا مصعب بن عمي ما 
بفرو،  مرقوعة  له  بردة  إال  عليه 
قال: فلما رآه رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم بكى للذي كان فيه 
من النعمة وما هو فيه اليوم، فقال 
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
أحدكم  غدا  إذا  بك  كيف  وسلم: 
ووضعت  حلة،  يف  وراح  حلة  يف 
أخرى،  ورفعت  صحفة  يديه  بي 
تست  كما  بيوتكم  ُجدر  وستقم 
الكعبة، فقالوا: يا رسول اهلل حنن 
يومئذ خي منا اليوم نتفرغ للعبادة 
اهلل  رسول  فقال  الؤمنة؟  ونكفي 
أنتم  وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى 
خي منكم يومئذ. )السي والغازي 

البن إسحاق: ص194(
إسالم حمزة بن عبد 

المطلب رضوان اهلل تعالى 
عليه

هاشم  بن  إبراهيم  بن  علّي  روى 
تعرَّض  جهل  أبو  كان  قال  بإسناده 
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  لرسول 

بنو  واجتمعت  بالكالم  وآذاه  وسلم 
هاشم فأقبل حزة وكان يف الّصيد 
فنظر إىل اجتماع الّناس فقال: ما 
بعض  من  امرأة  له  فقالت  هذا؟ 
الّسطوح: يا أبا يعلى إنَّ عمرو بن 
هشام تعرَّض حملّمد وآذاه، فغضب 
وأخذ  جهل  أبي  حنو  ومرَّ  حزة 
قوسه فضرب بها رأسه ثمَّ احتمله 
الّناس  واجتمع  األرض  به  فجلد 
أبا  يا  وكاد يقع فيهم شرٌّ، فقالوا: 
أخيك؟  ابن  دين  إىل  يعلى صبوت 
اهلل  إال  إله  ال  أن  أشهد  نعم  قال: 
على جهة  اهلل،  رسول  وأنَّ حمّمدًا 
إىل  رجع  فلّما  والمّية.  الغضب 
اهلل  رسول  على  فغدا  ندم  منزله 
سورة  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
من القرآن، فاستبصر حزة وثبت 
على دين اإلسالم وفرح رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم وسرَّ أبو 

طالب بإسالمه وقال يف ذلك:
فصبًا أبا يعلى على دين أحد

وكن مظهرًا للّدين وّفقت صابرا
وحط من أتى بالّدين من عند رّبه

بصدق وحّق ال تكن حز كافرا
فقد سرَّني إذ قلت أّنك مؤمن

فكن لرسول اهلل يف اهلل ناصرا
وناد قريشًا باّلذي قد أتيته

جهارًا وقل ما كان أحد ساحرا
)حبار األنوار: ج18، ص211(

إسراؤه صلى اهلل عليه وآله وسلم 
إلى بيت المقدس ودخوله 
بعد ذلك في شعب أبي 
طالب رضوان اهلل تعالى 

عليه
اهلل  اهلل صلى  برسول  ُأسري  ثمَّ 
القدس  بيت  إىل  وسلم  وآله  عليه 
فأتى  الباق  على  جبئيل  وحله 
عليه  وعرض  القدس  بيت  به 
وردَّه  بهم  وصّلى  األنبياء  حماريب 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  فمّر 

وآله وسلم يف رجوعه بعي لقريش 
منها  فشرب  آنية  ماء يف  لم  وإذا 
وكفأ ما بقي وقد كانوا أضّلوا بعيًا 
أصبح  فلما  يطلبونه،  وكانوا  لم 
أسرى  قد  اهلل  إنَّ  لقريش:  قال 
آيات  فأراني  القدس  بيت  بي إىل 
األنبياء ومنازلم وإّني مررت بعي 
وقد  وكذا  كذا  موضع  يف  لقريش 
أضّلوا بعيًا لم فشربت من مائهم 
وأهرقت باقي ذلك، فقال أبو جهل: 
فاسألوه  منه  الفرصة  أمكنتكم  قد 
والقناديل،  األساطي  من  فيها  كم 
من  ههنا  إنَّ  حمّمد  يا  فقالوا: 
لنا  فصف  القدس  بيت  دخل  قد 
أساطينه وقناديله وحماريبه، فجاء 
القدس  بيت  صورة  فعّلق  جبئيل 
مبا  خيبهم  فجعل  وجهه  جتاه 
قالوا:  أخبهم  فلّما  عنه،  سألوه 
عّما  نسألم  العي  جييء  حّتى 
صلى  اهلل  رسول  لم  فقال  قلت، 

اهلل عليه وآله وسلم: 
يطلع  العي  أنَّ  ذلك  تصديق 
يقدمها  الّشمس  طلوع  عند  عليكم 

مجٌل أورق عليه غرارتان.
فلّما كان من الغد أقبلوا ينظرون 
إىل العقبة ويقولون: هذه الشمس 
تطلع الّساعة فبينما كذلك إذ طلعت 
القرص  طلع  حي  العي  عليهم 
عما  فسألوهم  أورق  يقدمها مجل 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم، قالوا: لقد كان هذا ضلَّ لنا 
وكذا ووضعنا  كذا  بعي يف موضع 
الاء،  أريق  وقد  فأصبحنا  ماء 
)تفسي  أاّل عتوًا.  ذلك  يزدهم  فلم 

القمي: ج2، ص13(
المسألة السابعة: الحجر 

على بني هاشم في 
شعب أبي طالب عليه السالم

والطبسي  الراوندي  روى 
دار  يف  قريش  اجتمعت  فقاال: 
أْن  بينهم  صحيفة  وكتبوا  الندوة 
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يكّلموهم  وال  هاشم  بين  يؤاكلوا  ال 
وال  يزّوجوهم  وال  يبايعوهم  وال 
معهم  حيضروا  وال  إليهم  يتزوَّجوا 
حّتى يدفعوه إليهم ليقتلوه، وأّنهم يد 
عليه  اهلل  صلى  حمّمد  على  واحدة 
صراحًا  أو  غيلة  ليقتلوه  وسلم  وآله 
بين  مجع  طالب  أبا  ذلك  بلغ  فلّما 
أربعي  وكانوا  الّشعب  ودخل  هاشم 
رجاًل، فحلف لم أبو طالب بالكعبة 
شاكت  لئن  والقام  والرُّكن  والرم 
ببين  عليكم  ألثنبَّ  شوكة  حمّمدًا 
هاشم وحّصن الشعب وكان حيرسه 
يقوم  الّليل  والّنهار، فإذا جاء  بالّليل 
بالّسيف عليه ورسول اهلل مضطجع 
فال  موضع،  يف  ويضجعه  يقيمه  ثمَّ 
يزال الّليل كّله هكذا وّكله ولده وولد 
وأصابهم  بالّنهار  به حيرسونه  أخيه 
العرب  من  دخل  من  وكان  الهد، 
مّكة ال جيسر أن يبيع من بين هاشم 
شيئًا أو باع منهم شيئًا انتهبوا ماله، 
وائل  بن  والعاص  جهل  أبو  وكان 
بن  الارث  بن  والّنضر   ، السهميُّ
كلدة، وعقبة بن أبي معيط خيرجون 
إىل الّطرقات اليت تدخل مّكة فمن 
رأوه معه مية نهوه أن يبيع من بين 
باع شيئًا  إن  هاشم شيئًا وحيّذرونه 
منهم أن ينهبوا ماله، وكانت خدجية 
لا ماٌل كثٌي فأنفقته على رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم يف الشعب 
بن  مطعم  الصحيفة  يف  يدخل  ومل 
بن  الّطلب  عبد  بن  نوفل  بن  عدّي 
عبد مناف، وقال: هذا ظلٌم وختموا 
ختمها  خامتًا  بأربعي  الصحيفة 
بامته  قريش  رؤساء  من  رجل  كّل 
وعّلقوها يف الكعبة، وتابعهم أبو لب 
على ذلك، وكان رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم خيرج يف كّل موسم 
ويدور على قبائل العرب فيقول لم: 
أتلو  حّتى  جانيب  لي  »متنعون 
على  وثوابكم  رّبي  اهلل  كتاب  عليكم 

اهلل الّنة«.
وأبو لب يف أثره فيقول: ال تقبلوا 

اب،  منه فإّنه ابن أخي وهو ساحٌر كذَّ
فلم يزل [هذا] حاله فبقوا يف الّشعب 
أربع سني ال يأمنون إاّل من موسم وال 
الوسم،  يف  إاّل  يبايعون  وال  يشتون 
وكان يقوم مبّكة مومسان يف كّل سنة 
موسم العمرة يف رجب وموسم الّج 
يف ذي الّجة، فكان إذا جاء الوسم 
خيرج بنو هاشم من الشعب فيشتون 
أن  منهم  أحٌد  ال جيسر  ثمَّ  ويبيعون 
فأصابهم  الّثاني  الوسم  إىل  خيرج 
إىل  قريش  وبعثت  وجاعوا  الهد 
لنقتله  إلينا حمّمدًا  ادفع  طالب  أبي 
طالب  أبو  فقال  علينا،  ومنلكك 

قصيدته الّطويلة يقول فيها:
فيهم ودَّ  ال  القوم  رأيت  فلّما 

وقد قطعوا كلَّ العرى والوسائل
مكذَّب ال  ابننا  أنّّ  تعلموا  أمل 

األباطل بقول  يعنى  وال  لدينا 
وأبيض ُيستسقى الغمام بوجهه

لألرامل عصمة  اليتامى  مثال 
يطوف به الاّلك من آل هاشم

وفواضل نعمة  يف  عنده  فهم 
كذبتمـ ـ وبيت اهللـ ـ نبزي حمّمدًا

ونناضل دونه  نطاعن  وّلا 
دونه ُنصرَّع  حّتى  وُنسلمه 

والالئل أبنائنا  عن  ونذهل 
لعمري لقد كلفت وجدًا بأحد

الواصل وأحببته حبَّ البيب 
وَحيته دونه  بنفسي  وُجدت 

والكالكل را  بالذُّ عنه  ودافعت 
نيا مجااًل ألهلها فال زال يف الدُّ

وشينًا لن عادى وزين احملافل
حليمًا رشيدًا حازمًا غي طائش

مباحل ليس  الّق  إله  يوالي 
بنصره العباد  ربُّ  فأّيده 

وأظهر دينًا حّقه غيـــــــــر باطل
ج1،  للطبسي:  الورى  )إعالم 

ص125 – 128(

بقلم: السيد نبيل الحسني
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أكرم  عن  فسأل  الدينة  أعرابّي  وفد 
الناس بها، فدّل على اإلمام السي عليه 
فوجده مصّليًا،  السجد  السالم، فدخل 

فوقف بإزائه وأنشأ:
ومن رجاك  من  اآلن  خيب  مل 

اللقة بابك  دون  من  حّرك 
معتمد وأنت  جواد  أنت 

الفسقة قاتل  كان  قد  أبوك 
أوائلكم من  كان  الذي  لوال 

منطبقة الحيم  علينا  كانت 
قال: فسّلم اإلمام السي عليه السالم 
جاِز  وقال: »يا َقْنَبُ َهْل َبِقَي ِمْن ماِل اْلِ

َشْيٌء؟«.
قال: نعم، أربعة آالف دينار.

جاَء  َقْد  »هاِتها  السالم:  عليه  فقال 
َمْن ُهَو أَحقُّ ِبها ِمّنا«، ثّم نزع برديه ولّف 
الّدناني فيها وأخرج يده من شقِّ الباب 

حياء من األعرابي، وأنشأ:
ُمْعَتِذٌر إَلْيَك  َفإّني  ُخْذها 

ًة ذوَشَفقَّ َعَلْيَك  ِبأّني  َواْعَلْم 
اْلَغداُة َعصا َلْو كاَن يف ِسْيِنا 

ُمْنَدِفَقًة َعَلْيَك  مَسانا  أْمَسْت 
ِغَيٍ ذو  الزَّماِن  َرْيَب  لِكنَّ 

النََّفَقِة َقليَلُة  ِميّن  َواْلَكفُّ 
فقال  وبكى  األعرابي  فأخذها  قال: 
ما  اْسَتْقَلْلَت  »َلَعلََّك  له:  السالم  عليه 

أْعَطْيناَك«.
الّتاب  يأكل  كيف  ولكن  ال،  قال: 

جودك؟!
قال اجمللسي قوله: )عصا( لعّل العصا 
كناية عن اإلمارة والكم، قال الوهرّي: 

عن  عصاك  ترفع  ال  قولم: 
وإّنه  األدب،  به:  يراد  أهلك 
التعّية،  أي  العصا  لضعيف 
العصا  للّي  إّنه  أيضًا:  ويقال 
لا  السياسة  حسن  رفيق  أي 

وىّل، انتهى.
يف  سينا  يف  كان  لو  أي 
أو  حكم  أو  والية  الغداة  هذه 
قّوة ألمست يد عطائنا عليك 

صبابة.
الود  يد  عن  كناية  و)الّسماء( 

والعطاء.
و)االندفاق(: االنصباب.

و)ريب الزمان( حوادثه: ]وغي الّدهر 
:كعنب(: أحداثه[ أي حوادث الزمان تغّي 

األمور.
قوله: )كيف يأكل التاب جودك(، أي 
كيف متوت وتبيت حتت التاب فتمحى 

وتذهب جودك وكرمك.
روي عن اإلمام السي بن علي عليهما 
اهلل  رسول  جدي  »قال  قال:  أنه  السالم 
صلى اهلل عليه وآله وسلم: أفضل األعمال 
بعد الّصالة إدخال السرور يف قلب الؤمن 
مبا ال إثم فيه، َفإّني رأْيُت ُغالمًا ُيواِكُل 
َكلْبًا َفُقْلُت َلُه يف ذِلَك، فقال: يا ابن رسول 
اهلل إّني مغموم أطلب سرورًا بسروره؛ ألنَّ 
فاشتى  أفارقه،  أريد  يهودي  صاحيب 
من  الغالم  السالم  عليه  السي  اإلمام 

اليهودي وأعتقه.
قد  امرأته:  وقالت  اليهودي،  فأسلم 
وقال  مهري،  زوجي  ووهبت  أسلمت 

اليهودي: وأنا أيضًا أعطيتها هذه الّدار.
اإلنفاق مما تحّب

السالم  عليه  اإلمام السي  عن  نقل 
أنه كان يتصّدق بالّسّكر، فقيل له يف ذلك 

فقال:
))َلْن  َتعاىل:  اهلُل  قاَل  َوَقْد  أِحبُُّه  »إّني 
بُّوَن((. حُتِ ا  مِمَّ ُتْنِفُقوا  َحتَّى  اْلِبَّ  َتَناُلوا 

)سورة آل عمران، اآلية: 92(
تواضعه عليه السالم

السالم  عليهما  علي  بن  رئى السي 
يطوف بالبيت، ثم صار إىل القام فصّلى، 
يبكي  فجعل  القام  على  خّده  وضع  ثّم 
ويقول: »ُعَبْيُدَك ِبباِبَك، ُخَوْيِدُمَك ِبباِبَك، 
ساِئُلَك ِبباِبَك، ِمْسكيُنَك ِبباِبَك«، يرّدد ذلك 
معهم  فمّر مبساكي  انصرف  ثّم  مرارًا، 
فلق خبز يأكلون فسّلم عليهم فدعوه إىل 
طعامهم فجلس معهم وقال عليه السالم:

»َلْوال أنَُّه َصَدَقٌة ألَكْلُت َمَعُكْم«، ثّم قال: 
وكساهم  فأطعمهم  َمْنِزلي«،  إىل  »ُقوُموا 
)شرح  بدراهم.  لم  السالم  عليه  وأمر 

إحقاق الق: ج11، ص423(
عن مسعدة قال: مّر السي بن علي 
عليهما السالم مبساكي قد بسطوا كساًء 
لم وألقوا عليه كسرًا، فقالوا: هلم يا ابن 
وسلم!  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
ال  »إّنه  تال:  ثّم  معهم  فأكل  وركه  فثّنى 

ما روي يف أخالقه وصفاته عليه السالم 
)احللقة 1(
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حيّب الستكبين«، ثّم قال: »َقْد أَجْبُتُكْم 
فأجيبوني«.

صلى  اهلل  رسول  بن  يا  نعم  قالوا: 
حّتى  معه  فقاموا  وسلم،  وآله  عليه  اهلل 
للرباب:  السالم  عليه  فقال  منزله،  أتوا 

ِخريَن«. »أْخِرجي ما ُكْنِت َتدَّ
السي  بن  علي  بن  حممد  وعن 
بن  السي  خرج  قال:  السالم  عليهم 
أرضه  يريد  وهو  السالم  عليهما  علي 
إذ  منشي  وحنن  الّرة،  بظاهر  اليت 
أدركنا الّنعمان بن بشي على بغلة، فنزل. 
فقّربها إىل السي فقال: اركب يا أبا 
عبد اهلل، فكره ذلك، فلم يزل كذلك حّتى 
أقسم الّنعمان عليه حّتى أطاع السي 
بالّركوب قال عليه السالم: »إْذ أْقَسْمَت 
َفَقْد َكلَّْفَتين ما أْكَرُه، َفاْرَكْب َعلى َصْدِر 
فاِطَمَة  ْعُت  مَسِ َفإّني  َفأْرَدُفَك،  دابَِّتَك، 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  ٍد  مَّ حُمَ ِبْنِت 
َتُقوُل: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم: الّرجل أحّق بصدر داّبته، وصدر 
فراشه، والصالة يف منزله إاّل ما جيمع 

الّناس عليه«.
مروءته سالم اهلل عليه

إمساعيل  علي  أبو  القضاة  شيخ  عن 
بن أحد البيهقي سنة اثنتي ومخسمائة 

يف  مبرور  الدينة  بباب 
اإلمام  أخبنا  الامع، 
حّقًا وشيخ اإلسالم صدقًا 
أبو عثمان إمساعيل بن عبد 
الّرحن الّصابوني، أخبنا أبو 
بكر أحد بن إبراهيم بن حمّمد 
بهراة، أخبنا أبو علي أحد بن 
حممد بن علي، حدثنا علي ابن 
خشرم، مسعت حييى ابن عبد 
حدثنا  الباهلي،  بشي  بن  اهلل 
شك  ــ  غيه  أو  البارك  ابن 

ـ قال: الباهليـ 
ليزيد:  قال  معاوية  أن  بلغين 

هل بقيت لّذة من الدنيا مل تنلها؟
قال: نعم، أم أبيها هند بنت سهيل بن 
بن  اهلل  عبد  وخطبها  خطبتها،  عمرو 

عامر بن كريز فتزّوجته وتركتين.
فأرسل معاوية إىل عبد اهلل بن عامر 
وهو عامله على البصرة، فلما قدم عليه 

قال: أنزل عن أم أبيها ليزيد.
قال: ما كنت ألفعل.

تفعل  مل  فإن  البصرة  أقطعك  قال: 
عزلتك عنها.
قال: وإن.

فلما خرج من عنده قال له مواله امرأة 
امرأة،  بطالق  البصرة  أتتك  بامرأة، 
فرجع إىل معاوية فقال: هي طالق، فرّده 
أبيها  أم  تلقته  دخل  فلما  البصرة،  إىل 

فقال: استتي.
فقالت: فعلها اللعي، واستتت.

قال: فعّد معاوية األيام حتى إذا نقضت 
العدة وجه أبا هريرة خيطبها ليزيد وقال 
له: أمهرها بألف ألف، فخرج أبو هريرة 
علي  بن  بالسي  فمّر  الدينة،  فقدم 
»ما  السالم:  عليه  فقال  السالم  عليهما 

أْقَدَمَك الَْديَنَة يا أبا ُهَرْيَرَة؟«.
أبيها  أّم  أخطب  البصرة  أريد  قال: 

ليزيد.
َتْذُكَرني  أْن  »َفَتى  السالم:  عليه  قال 

َلا«.
قال: إن شئت.

قال عليه السالم: »َقْد ِشْئُت«.
فقدم أبو هريرة البصرة فقال لا: يا 
إّن معاوية خيطبك ليزيد، وقد  أّم أبيها 
ألف، ومررت  ألف  الصداق  بذل لك يف 

بالسي بن علي فذكرك.
قالت: فما ترى يا أبا هريرة.

قال: ذلك إليك.
صلى  اهلل  رسول  قّبلها  فشفة  قالت: 

اهلل عليه وآله وسلم أحّب إلّي.
علي  بن  السي  فتزوَجت  قال: 
عليهما السالم، ورجع أبو هريرة فأخب 
معاوية، قال: فقال له: يا حار ليس لذا 

وّجهناك.
قال: فلّما كان بعد ذلك حّج عبد اهلل بن 
عامر فمّر بالدينة فلقي السي بن علي 
عليهما السالم فقال له: يا ابن رسول اهلل 

تأذن لي يف كالم أّم أبيها.
البيت  معه  فدخل  ِشْئَت«  »إذا  فقال: 
واستأذن على أّم أبيها فأذنت له، ودخل 
معه السي عليه السالم، فقال لا عبد 
اهلل بن عامر: يا أّم أبيها ما فعلت الوديعة 

اليت استودعتك؟
سفط  هاتي  جارية  يا  عندي،  قالت: 
وإذا هو مملوء  ففتحته  به  كذا، فجاءت 

آللئ وجوهر يتألأل، فبكى ابن عامر.
»ما  السالم:  عليه  السي  فقال 

ُيْبكيَك؟«.
فقال: يا ابن رسول اهلل أتلومين على 
أن أبكي على مثلها يف ورعها، وكمالا، 

ووفائها.
ِنْعَم  عامر  اْبَن  »يا  السالم:  عليه  قال 
احمْلَُلُِّل ُكْنُت َلُكما، هي َطالٌق«، فحج فلّما 
رجع تزّوج بها. )موسوعة كلمات اإلمام 

السي عليه السالم(
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ((
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ((.
جيمعها  مل  جنوما  نازلة  السورة  كانت  لا 
غاية  عن  تنبئ  معظمها  أن  إال  واحد  غرض 
عبادة  حق  من  أن  بيان  وهو  حمصلة  واحدة 
أنزله  ما  بكل  عبده  يؤمن  أن  سبحانه  اهلل 
بلسان رسله من غي تفرقة بي وحي ووحي 
وال بي رسول ورسول وال غي ذلك، ثم تقريع 
الكتاب مبا  أهل  ومالمة  والنافقي  الكافرين 
ابتدعوه من التفرقة يف دين اهلل والتفريق بي 
رسله، ثم التخلص إىل بيان عدة من األحكام 
كتحويل القبلة وأحكام الج واإلرث والصوم 

وغي ذلك.
قوله تعالى: ))الم((

من الروف القطعة الواقعة يف أوائل عدة 
خمتصات  من  وذلك  القرآنية،  السور  من 
الكتب  من  غيه  يف  يوجد  ال  الكريم  القرآن 

السماوية.
القدماء  من  الفسرون  اختلف  وقد 
عنهم  نقل  وقد  تفسيها  يف  والتأخرين 
قوال  عشر  أحد  البيان  جممع  يف  الطبسي 

يف معناها:
استأثر  اليت  التشابهات  من  أنها  أحدها: 

اهلل سبحانه بعلمها ال يعلم تأويلها إال هو.
الثاني: أن كال منها اسم للسورة اليت وقعت 

يف مفتتحها.
الثالث: أنها أمساء القرآن أي جملموعه.

الرابع: أن الراد بها الداللة على أمساء اهلل 
أعلم،  اهلل  أنا  معناه  ))أمل((  فقوله:  تعاىل 
وأرى،  أعلم  اهلل  أنا  معناه  ))الر((  وقوله: 
وقوله: ))الص(( معناه أنا اهلل أعلم وأفصل، 
وقوله: ))كهيعص(( الكاف من الكايف، والاء 
من  والعي  الكيم،  من  والياء  الادي،  من 
الصادق، وهو مروي عن  العليم، والصاد من 
األمساء  من  الأخوذة  والروف  عباس،  ابن 
من  مأخوذ  هو  ما  فمنها  أخذها  يف  خمتلفة 
ما هو  ومنها  الكايف،  من  كالكاف  االسم  أول 

مأخوذ من وسطه 

حبوث يف سورة البقرة )1(
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كالياء من الكيم، ومنها ما هو مأخوذ 
من آخر الكلمة كاليم من أعلم.

تعاىل  هلل  أمساء  أنها  الامس: 
مقطعة لو أحسن الناس تأليفها لعلموا 
ون  وحم  الر  تقول:  األعظم  اهلل  اسم 
يكون الرحن وكذلك سائرها إال أنا ال 
نقدر على تأليفها وهو مروي عن سعيد 

ابن جبي. 
بها  اهلل  أقسم  أقسام  أنها  السادس: 
على  الروف  بهذه  أقسم  هو  فكأنه 
لكونها  شريفة  وهي  كالمه  القرآن  أن 
السنى  وأمسائه  النزلة،  كتبه  مباني 
األمم  لغات  وأصول  العليا،  وصفاته 

على اختالفها.
آالئه  إىل  إشارات  أنها  السابع: 
وأعمارهم  األقوام  ومدة  وبالئه  تعاىل 

وآجالم.
إىل  اإلشارة  بها  الراد  أن  الثامن: 
عليه  يدل  ما  على  األمة  هذه  بقاء 

حساب المل.
العجم  بها حروف  الراد  أن  التاسع: 
وقد استغنى بذكر ما ذكر منها عن ذكر 
مجيع  به  ويراد  أب  يقال:  كما  الباقي 

الروف.
الن  للكفار  تسكيت  أنها  العاشر: 
أن  بينهم  فيما  تواصوا  كانوا  الشركي 
كما  فيه  يلغوا  وأن  للقرآن  يستمعوا  ال 
تَسْمَعُوا  ))اَل  بقوله:  عنهم  القرآن  حكاه 

الُْقرَْآِن وَالَْغوْا((. لِهََذا 
ورمبا  صفقوا  ورمبا  صفروا  فرمبا 
اهلل  صلى  النيب  ليغلطوا  فيه  غلطوا 
فأنزل  تالوته،  يف  وسلم  وآله  عليه 
إذا  فكانوا  الروف  هذه  تعاىل  اهلل 
إليها  واستمعوا  استغربوها  مسعوها 
بها عن شأنهم  واشتغلوا  فيها  وتفكروا 

فوقع القرآن يف مسامعهم.
تعداد  قبيل  من  أنها  عشر:  الادي 
هذا  أن  بها  والراد  التهجي  حروف 
القرآن الذي عجزمت عن معارضته هو 

من جنس هذه الروف اليت تتحاورون 
بها يف خطبكم وكالمكم فإذا مل تقدروا 
تعاىل،  اهلل  عند  من  أنه  فاعلموا  عليه 
مواضع  يف  الروف  كررت  وإمنا 
عن  مروي  وهو  الجة،  يف  استظهارا 
األصبهاني  مسلم  أبو  واختاره  قطرب 

وإليه مييل مجع من التأخرين.
نقل  وفيما  قوال  عشر  أحد  فهذه 
عنهم ما ميكن أن جيعل قوال آخر كما 
نقل عن ابن عباس يف ))أمل( أن األلف 
إشارة إىل اهلل والالم إىل جبيل واليم 
إىل حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم، 
القطعة  الروف  أن  بعضهم  عن  وما 
يف أوائل السور الفتتحة بها إشارة إىل 
)ن(  إن  يقال:  كأن  فيها  البي  الغرض 
إشارة إىل ما تشتمل عليه السورة من 
عليه  اهلل  صلى  للنيب  الوعود  النصر 
القرآن  إىل  إشارة  )ق(  و  وسلم،  وآله 
أو القهر اإللي الذكور يف السورة، وما 
عن بعضهم أن هذه الروف لاليقاظ.

ال  األقوال  هذه  من  شيئا  أن  والق 
تطمئن إليه النفس.

التشابهات اليت استأثر  أنها من  إال 
إال  تأويلها  يعلم  ال  بعلمها  اهلل سبحانه 
اهلل  صلى  األكرم  والنيب  وجل  عّز  هو 
عليه وآله وسلم واألئمة العصومون من 
عليهم  وسالمه  اهلل  صلوات  بيته  أهل 

أمجعي.
قِنيَ * الَّذِينَ  وقوله تعاىل: ))هُدًى لِْلمُتَّ
وَمِمَّا  الصَّالَةَ  وَيُقِيمُونَ  بِالَْغيِْب  يُؤْمِنُونَ 
بِمَا  يُؤْمِنُونَ  وَالَّذِينَ   * يُنْفُِقونَ  رََزْقنَاهُمْ 
خِرَةِ  ُأنِْزَل إَِليْكَ وَمَا ُأنِْزَل مِنْ َقبْلِكَ وَبِاآْلَ
مِنْ  هُبدًى  عََلى  ُأوَلئِكَ   * يُوقِنُونَ  هُمْ 

الْمُْفلِحُونَ((. هُمُ  وَُأوَلئِكَ  رَبِِّهمْ 
التقوى  وليست  الؤمنون،  التقون هم 
من  لطبقة  الاصة  األوصاف  من 
مراتب  من  لرتبة  أعين:  طبقاتهم 
مقاماته  من  مقاما  تكون  حتى  اإلميان 
واللوص،  واإلخبات  اإلحسان  نظي 
مراتب  لميع  جمامعة  صفة  هي  بل 

بلباس  اإلميان  تلبس  إذا  اإلميان 
تعاىل  أنه  ذلك  على  والدليل  التحقق، 
خاصة  طائفة  بتوصيفه  خيص  ال 
اختالف  على  الؤمني  طوائف  من 
طبقاتهم ودرجاتهم والذي أخذه تعاىل 
هذه  يف  للتقوى  العرفة  األوصاف  من 
فيها  يبي  اليت  عشرة  التسع  اآليات 
والنافقي،  والكفار  الؤمني  حال 
بالغيب،  اإلميان  وهي  صفات،  مخس 
رزق  مما  واإلنفاق  الصالة،  وإقامة 
على  أنزله  مبا  واإلميان  سبحانه،  اهلل 
أنبيائه، واإليقان باآلخرة، وقد وصفهم 
ذلك  فدل  ربهم  من  هدى  على  بأنهم 
على أن تلبسهم بهذه الصفات الكرمية 
اهلل  من  الداية  بلباس  تلبسهم  بسبب 
أولي  سبحانه، فهم إمنا صاروا متقي 
ثم  تعاىل،  منه  بهداية  الصفات  هذه 
وصف الكتاب بأنه هدى لؤالء التقي 
رَيْبَ  اَل  الْكَِتابُ  ))َذلِكَ  تعاىل:  بقوله 
أن  بذلك:  فعلمنا  قِنيَ((  لِْلمُتَّ هُدًى  فِيهِ 
وهم  هؤالء  وان  الداية،  غي  الداية 
هداية  بهدايتي،  حمفوفون  متقون 
ثانية  وهداية  متقي،  بها صاروا  أوىل 
التقوى  بعد  بها  سبحانه  اهلل  أكرمهم 
وبذلك صحت القابلة بي التقي وبي 
الكفار والنافقي، فإنه سبحانه جيعلهم 
وعماءين،  ضاللي  بي  وصفهم  يف 
ألوصافهم  الوجب  هو  أول  ضالل 
وضالل  والنفاق،  الكفر  من  البيثة 
ثان يتأكد به ضاللم األول، ويتصفون 
يقول  كما  والنفاق  الكفر  بعد حتقق  به 
عََلى  هُ  اللَّ ))خََتمَ  الكفار:  حق  يف  تعاىل 
َأبْصَاِرهِمْ  وَعََلى  سَمْعِِهمْ  وَعََلى  ُقُلوبِِهمْ 
غِشَاوَةٌ((، فنسب التم إىل نفسه تعاىل 
يف  يقول  وكما  أنفسهم،  إىل  والغشاوة 
َفزَادَهُمُ  مَرَضٌ  ُقُلوبِِهمْ  ))فِي  النافقي:  حق 
هُ مَرًَضا((، فنسب الرض األول إليهم  اللَّ
حد  على  نفسه  إىل  الثاني  والرض 
بِهِ  ))يُضِلُّ  تعاىل:  قوله  من  يستفاد  ما 
بِهِ  يُضِلُّ  وَمَا  َكثِريًا  بِهِ  وَيَهْدِي  13َكثِريًا 
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إِالَّ الَْفاسِقِنيَ((، وقوله تعاىل: ))َفَلمَّا َزاُغوا 
ُقُلوبَهُمْ((. هُ  َأَزاَغ اللَّ

بي  واقعون  التقون  وبالملة 
والنافقي  الكفار  أن  كما  هدايتي، 

واقعون بي ضاللي.
ثم إن الداية الثانية لا كانت بالقرآن 
وبسبب  القرآن  قبل  األوىل  فالداية 
سالمة الفطرة، فإن الفطرة إذا سلمت 
لفقرها  شاهدة  تتنبه  أن  من  تنفك  مل 
وكذا  عنها،  خارج  أمر  إىل  وحاجتها 
عليه  يقع  مما  سواها  ما  كل  احتياج 
خارج  أمر  إىل  عقل  أو  وهم  أو  حس 
يقف دونه سلسلة الوائج، فهي مؤمنة 
مذعنة بوجود موجود غائب عن الس 
ويعود،  ينتهي  واليه  الميع  يبدأ  منه 
وانه كما مل يهمل دقيقة من دقائق ما 
حيتاج إليه اللقة كذلك ال يهمل هداية 
مهلكات  من  ينجيهم  ما  إىل  الناس 
االذعان  هو  وهذا  واألخالق،  األعمال 
أصول  وهي  والعاد  والنبوة  بالتوحيد 
الضوع  استعمال  ذلك  ويلزم  الدين، 
ما  واستعمال  ربوبيته،  يف  سبحانه  له 
وعلم  وجاه  مال  من  االنسان  وسع  يف 
ونشره،  األمر  هذا  إلحياء  وفضيلة 

وهذان هما الصالة واإلنفاق.
أخذه  الذي  أن  يعلم:  هنا  ومن 
سبحانه من أوصافهم هو الذي يقضي 
سبحانه  وانه  سلمت  إذا  الفطرة  به 
أمرا  عليهم  سيفيض  انه  وعدهم 
الزاكية  األعمال  فهذه  هداية،  مساه 
كما  هدايتي  بي  متوسطة  منهم 
الحقة،  وهداية  سابقة  هداية  عرفت، 
االعتقاد  صدق  يقع  الدايتي  وبي 
أن  على  الدليل  ومن  العمل،  وصالح 
سبحانه  اهلل  من  الثانية  الداية  هذه 
فرع األوىل، آيات كثية كقوله تعاىل: 
فِي  ابِتِ  الثَّ بِالَْقوِْل  َآمَنُوا  الَّذِينَ  هُ  اللَّ ))يَُثبِّتُ 
خِرَةِ((، وقوله تعاىل:  الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي اآْلَ
وََآمِنُوا  هَ  اللَّ اتَُّقوا  َآمَنُوا  الَّذِينَ  َأيُّهَا  ))يَا 

رَحْمَتِهِ  مِنْ  كِْفَليِْن  يُؤْتُِكمْ  بِرَسُولِهِ 
وقوله  به((،  تَمْشُونَ  ُنورًا  َلُكمْ  وَيَجْعَْل 
يَنْصُرُْكمْ  هَ  اللَّ تَنْصُرُوا  ))إِنْ  تعاىل: 
هُ  وَيَُثبِّتْ َأْقدَامَُكمْ(، وقوله تعاىل: ))وَاللَّ
الِمِنيَ((، وقوله تعاىل:  اَل يَهْدِي الَْقوْمَ الظَّ
إىل  الَْفاسِقِنيَ((،  الَْقوْمَ  يَهْدِي  اَل  هُ  ))وَاللَّ

غي ذلك من اآليات الباركة.
أخرى  حياة  إىل  إشارة  اآليات  ويف 
هذه  حتت  مستبطنة  كامنة  لإلنسان 
اليت  الياة  وهي  الدنيوية،  الياة 
و  الدار  هذه  يف  اإلنسان  يعيش  بها 
تعاىل:  قال  البعث،  وحي  الوت  بعد 
َلهُ  وَجَعَْلنَا  َفَأحْيَيْنَاهُ  مَيًْتا  مَنْ َكانَ  ))َأوَ 
فِي  مََثُلهُ  َكمَنْ  النَّاِس  فِي  بِهِ  يَمْشِي  ُنورًا 

بَِخاِرٍج مِنْهَا((. َليْسَ  ُلمَاتِ  الظُّ
فاإلميان،  )يؤمنون(  سبحانه:  وقوله 
من  مأخوذ  القلب  يف  االعتقاد  متكن 
به  آمن  لا  يعطي  الؤمن  كأن  األمن 
آفة  وهو  والشك  الريب  من  األمن 
ذو  معنى  مر  كما  واإلميان  االعتقاد، 
مراتب، إذ اإلذعان رمبا يتعلق بالشيء 
ورمبا  فقط،  أثره  عليه  فيتتب  نفسه 
ببعض  فيتعلق  االشتداد  بعض  يشتد 
لوازمه  جبميع  يتعلق  ورمبا  لوازمه، 
فيستنتج منه أن للمؤمني طبقات على 

حسب طبقات اإلميان. 
وقوله سبحانه: ))بالغيب((، فالغيب 
خالف الشهادة وينطبق على ما ال يقع 
وآياته  سبحانه  اهلل  وهو  الس،  عليه 
ومنها  حواسنا،  عن  الغائبة  الكبى 
بقوله:  إليه  أشي  الذي  هو  الوحي 
مِنْ  ُأنِْزَل  وَمَا  إَِليْكَ  ُأنِْزَل  بِمَا  ))يُؤْمِنُونَ 
بالغيب  باإلميان  فالراد  َقبْلِكَ(( 
واإليقان  بالوحي  اإلميان  مقابل  يف 
ليتم  تعاىل  باهلل  اإلميان  هو  باآلخرة، 
للدين،  الثالثة  باألصول  بذلك اإلميان 
القصر  القول على عدم  يؤكد  والقرآن 
إتباع  على  وحيرص  فقط  الس  على 

سليم العقل وخالص اللب.
هم  وباآلخرة  سبحانه:  وقوله 
اإلذعان  خصوص  يف  العدول  يوقنون، 

اإليقان،  إىل  اإلميان  عن  باآلخرة 
تتم  ال  التقوى  أن  إىل  لإلشارة  كأنه 
ال جيامع  الذي  باآلخرة  اليقي  مع  إال 
فان  اجملرد،  اإلميان  دون  نسيانها، 
عن  ويذهل  بشيء  يؤمن  رمبا  اإلنسان 
لكنه  ينافيه،  مبا  فيأتي  لوازمه  بعض 
إذا كان على علم وذكر من يوم حياسب 
أعماله  واليسي من  فيه على الطي 
وال حيوم حوم  الوبقات  معه  يقتحم  ال 
تعاىل:  قال  البتة  سبحانه  اهلل  حمارم 
سَِبيِل  عَنْ  كَ  َفيُضِلَّ الْهَوَى  ِبِع  تَتَّ ))وَاَل 
هِ  اللَّ سَِبيِل  عَنْ  يَضِلُّونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  هِ  اللَّ
الْحِسَاِب((،  يَوْمَ  نَسُوا  بِمَا  شَدِيدٌ  عََذابٌ  َلهُمْ 
أن الضالل عن سبيل اهلل  تعاىل  فبي 
فذكره  الساب،  يوم  بنسيان  هو  إمنا 

واليقي به ينتج التقوى.
من  هدى  على  أولئك  تعاىل:  وقوله 
سبحانه،  اهلل  من  كلها  الداية  ربهم، 
البتة إال على حنو  ال ينسب إىل غيه 
اهلل،  شاء  إن  سيأتي  كما  اجملاز  من 
ولا وصفهم اهلل سبحانه بالداية وقد 
هُ َأنْ يَهدِيَهُ  قال يف نعتها: ))َفمَنْ يُِردِ اللَّ
سعته  الصدر  وشرح  صَدْرَهُ((،  يَشْرَحْ 
ضيق  كل  عنه  يدفع  الشرح،  وهذا 
يُوَق  ))وَمَنْ  تعاىل:  قال  وقد  وشح، 
الْمُْفلِحُونَ((،  هُمُ  َفُأوَلئِكَ  نَْفسِهِ  شُحَّ 
عقب سبحانه ههنا أيضا قوله: أولئك 
على هدى من ربهم، بقوله: وأولئك هم 

الفلحون.
اإلمام  عن  العاني  كتاب  يف  جاء 
الصادق عليه السالم: يف قوله تعاىل: 
عليه  قال  بالغيب((،  يؤمنون  ))الذين 
عليه  القائم  بقيام  آمن  »من  السالم: 

السالم انه حق«.
هذه  غي  يف  مروي  العنى  وهذا 

الرواية وهو من الرى.
اإلمام  عن  العياشي  تفسي  ويف 
تعاىل:  قوله  يف  السالم  عليه  الصادق 
»ومما  قال:  ينفقون((  رزقناهم  ))ومما 

علمنا هم يبثون«.
السالم  عليه  عنه  أيضا  العاني  ويف 
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رزقناهم  ))ومما  تعاىل:  قوله  يف 
»ومما  قال:  ينفقون((، 
علمناهم  وما  يبثون،  علمناهم 

من القرآن يتلون«.
على  مبنيتان  والروايتان 
من  األعم  على  اإلنفاق  حل 
إنفاق الال كما ذكرناه. )اليزان 
للسيد  القرآن  تفسي  يف 

الطباطبائي: ج1، ص46(
يف  أي:  الكتاب(  )ذلك  قيل 
السالم  عليه  اإلمام  تفسي 
افتتح  الذي  القرآن  يعين 
الذي  الكتاب  ذلك  هو  بـ)آمل( 
أخبت به موسى عليه السالم 
وهم  األنبياء  من  بعده  ومن 
أني  إسرائيل  بين  أخبوا 

سأنزله عليك يا حممد.
فيه  شك  ال  فيه(  ريب  )ال 

لظهوره عندهم.
)هدى( بيان من الضاللة.

يّتقون  الذين  )للمتقي( 
الوبقات ويّتقون تسليط الّسفه 
اعلموا  إذا  حتى  أنفسهم  على 
عملوا  علمه  عليهم  جيب  ما 
مبا يوجب لم رضا رّبهم. ويف 
اإلمام  عن  والعياشي  العاني 
الصادق عليه السالم: »الّتقون 

شيعتنا«.
بالغيب(  يؤمنون  )الذين 
حواسهم  عن  غاب  مبا  أي: 
األنبياء  ونبوة  اهلل  توحيد  من 
والبعث  والرجعة  القائم  وقيام 
والساب والّنة والنار وسائر 
األمور اليت يلزمهم اإلميان بها 
وإمنا  بالشاهدة  يعرف  ال  مما 
عز  اهلل  نصبها  بدالئل  يعرف 

وجل عليه.
بإمتام  الصالة(  )ويقيمون 
وحفظ  وسجودها  ركوعها 
وصيانتها  وحدودها  مواقيتها 

مما يفسدها أو ينقصها.

)ومما رزقناهم( من األموال 
والاه  واألبدان  والقوى 

والعلم.
حيتملون  )ينفقون(يتصدقون 
ألهاليها  القوق  ويؤدون  الكّل 
الاجات  ويسعفون  ويقرضون 
الضعفاء  بأيدي  يأخذون 
يقودون الضرائر وينجونهم من 
التاع  عنهم  وحيملون  الهالك 
وحيملون الّراجلي على دوابهم 
أفضل  هو  من  على  ويؤثرون 
أنفسهم  على  اإلميان  يف  منهم 
من  ويساوون  والنفس  بالال 
بهما  فيه  درجتهم  يف  كان 
ويروون  ألهله  العلم  ويعّلمون 
عليهم  البيت  أهل  فضائل 
يرجون  ولن  حملّبيهم  السالم 

هدايته.
أنزل  مبا  يؤمنون  )والذين 
القرآن  من  أي:  إليك( 

والشريعة.
من  قبلك(  من  أنزل  )وما 
والزبور  واإلجنيل  التوراة 
كتب  وسائر  إبراهيم  وصحف 

اهلل النزلة.
اليت  الدار  أي  )وباآلخرة( 
بعد هذه الدنيا اليت فيها جزاء 
األعمال الصالة بأفضل مما 
السيئة  األعمال  وعقاب  عملوه 

مبثل ما كسبوه.
)هم يوقنون( ال يشكون.

)أولئك على هدى من ربهم( 
وعلم  وصواب  بيان  على  أي: 

مبا أمرهم اهلل.
الفلحون(  هم  )وأولئك 
يوجلون  منه  مما  الّناجون 
)تفسي  يؤملون.  مبا  الفائزون 

الصايف: ج1، ص13(

إعداد: السيد نبيل الحسني
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إمكان معرفة الحق
إن البشر كلهم منذ بداية خلقهم وعلى 
وآرائهم  وعقائدهم  توجهاتهم  اختالف 
يدعون أنهم على الق، وأن الق معهم 
ولم، وعلى هذا األساس يقاتلون بعضهم 
األرواح،  وتزهق  الدماء  وتراق  البعض 
بأن  للقول  بالبعض  األمر  وصل  حتى 
ليس هناك شي ء امسه الق والقيقة، 
فالكل يدعيه من وجهة نظره وقالوا بأن 
ختتلف  اليت  النسبية  األمور  من  الق 
من شخص إىل آخر حبسب مقياس كل 
شخص أو فئة أو أمة، فتاهوا يف معناه، 

وإمكان معرفته.
اإلمام علي عليه السالم الذي قال فيه 
النيب صلى اهلل عليه وآله: »علي مع الق 
والق مع علي يدور معه كيفما دار« قد 
تكلم عن الق كثيًا وعن امكانية معرفته 
وحدد معناه ومميزاته عن الباطل وتكلم 
الق  وترِك  وصفاتهم  الباطل  أهل  عن 

وآثاره.
ففي نهج البالغة عنه عليه السالم يف 
خطبة له يصف بها الق يقول: »الق 
أوسع األشياء يف التواصف، وأضيقها يف 

التناصف«.

وكأنه عليه السالم يؤكد أن معنى الق 
قد خيتلف فيه لسعة هذا العنى واختالفه 
من جهة إىل جهة إال أنه يبي كما سيأتي 
أن له معنى ثابتًا ويبي أن اهللَّ عزَّ وجّلَ  
خلق اإلنسان وأعطاه القدرة على معرفة 

الق والباطل والتمييز بينهما.
اجنابت  »قد  السالم:  عليه  وعنه 
السرائر ألهل البصائر، ووضحت حجة 
...«. فحجة الق  الق لاطبها ألهلها 
إمنا تتضح ألهل البصائر وتنكشف لم 
السرائر ولكن بشرط هو أن يطلب الق 
فالاطب هو السائر عليها، فمن مل يسر 
باجتاه الق وعلى الطريق الوصل إىل 
إليه،  فلن يصل  الذي هو حمجته  الق 
وإىل  إليه،  يسي  ما  إىل  سيصل  وإمنا 
إن  يسلكه  الذي  الطريق  إىل  يوصله  ما 
حقًا فحق وإن باطاًل فباطل، لذلك فمن 
ينفرد من الق ويهرب منه لن يستطيع 

أن يعرفه أو أن يعرف أهله.
َ( عندما أعطى  )عزَّ وجّل  إن اهللَّ  ثم 
اإلنسان امكانية وقدرة معرفة الق من 
الباطل، فال بد أن يوضح له طريق الق 
إليه  الذي  والبقاء  السعادة  إىل  الوصل 
يسعى اإلنسان وطريق الباطل الوصل إىل 

الشقاء والفناء الذي منه يفر اإلنسان.

الروي  كالمه  يشي  العنى  هذا  وإىل 
عنه عليه السالم يف نهج البالغة: »عباد 
عليكم  األنفس  أعزِّ  يف   ! اهللَّ  ! اهللَّ  ! اهللَّ
لكم  أوضح  قد  اهللَّ  فإن  إليكم،  وأحبِّها 
سبيل الق، وأنار طرقه، فشقوة الزمة 
الفناء  أيام  أو سعادة دائمة، فتزودوا يف 

أليام البقاء«.
بناء على الديث السابق تعرف معنى 
معنى  هو  كما  الباقي  الثابت  وهو  الّق 
الباطل  هو  يفنى  وما  اللغة،  يف  الق 
اللغة،  يف  الباطل  معنى  هو  كما  الفاني 
مدار  والباطل  الق  معنى  يدور  وعليه 
الفناء  أو  واللود،  واالستمرار  البقاء 

والزوال والبطالن.
الناس  آراء  مدار  يدور  ال  الق  إن 
أن  اإلنسان  يستطيع  حتى  ومعتقداتهم 
ينسب لآلخر الذي خيالفه اسم الباطل، 
فليس الشخص نفسه هو ميزان الق بل 
الق ثابت وهو واحد بالنسبة إىل مجيع 
لميع  بالنسبة  فاٍن  الفاني  ألن  البشر 
البشر والباقي باٍق بالنسبة إليهم مجيعًا 
فال خيتلف الق من شخص إىل آخر، 
نتعرف عليه كما  أن  فهو موجود وعلينا 

هو السابق ال كما نفهمه.

احلق وأسباب التباسه بالباطل يف هنج البالغة
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معنى الحق.. وما يميزه عن 
الباطل

مييز  ما  أول  هذا  والثابت:  الباقي 
الق عن الباطل وهو معنى الق الذي 
الباطل وهو  ومعنى  والثابت،  الباقي  هو 
والزائل. الق هو اهلل: وما دونه  الفاني 
باطل كما روي عنه عليه السالم: »هو اهللَّ 

الق البي أحق وأبي«.
اآلخرة هي الق: ويبي عليه السالم 
اليزة  من  مستفادة  للباطل  أخرى  ميزة 
الباطلة  هي  الدنيا  أن  وهي  األوىل 
الدنيا  أن  باعتبار  الق.  هي  واآلخرة 
هي الفانية فمن تعلق بها وعمل لا بطل 
وبطلت أعماله وكان من الالكي الفاني 
يف العذاب خالدًا وباطل ما كانوا يعملون، 
أعماله  وخلدت  خلد  لآلخرة  عمل  ومن 

وبقيت وكانت الباقيات الصالات.
إن  الناس  »أيها  السالم:  عليه  عنه 
أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الوى 
وطول األمل، فأما اتباع الوى فيصد عن 
الق، وأما طول األمل فينسي اآلخرة أال 
اء، فلم يبق منها إال  وإن الدنيا قد وّلت حذَّ
ُصبابة كُصبابة اإلناء اصطبَّها صاحبها، 
منهما  ولكل  أقبلت  قد  اآلخرة  وإن  أال 
بنون، فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا 
من أبناء الدنيا، فإن كل ولد سيلحق بأبيه 

)بأمه( يوم القيامة...«.
نرى أنه عليه السالم قد اعتب الدنيا 
باقية،  واآلخرة  بسرعة،  ومولية  فانية 
النفس  أهواء  اتباع  أن  اعتب  لذلك 
الق  عن  تصد  الدنيوية  ومشتهياتها 
الباقي ومنه اآلخرة، وطول األمل يشغل 

اإلنسان بالدنيا وينسيه اآلخرة.
أسباب اشتباه الحق بالباطل

أن الق واضح، وأن اهللَّ عزَّ  لقد مر 
وجّلَ  قد أوضح طرقه، وأعطى اإلنسان 
إذن يضل  فلماذا  ما ميكنه من معرفته؛ 
به،  يشبهون  أو  الناس  من  كثي  عنه 

فيخلطون بينه وبي الباطل؟
هذا  عن  جييب  السالم  عليه  اإلمام 

التساؤل فيما روي عنه يف نهج البالغة:
أواًل: أنه وكما سيأتي فيما بعد هناك 

الناس  يضّلون  العلم  يدعون  أشخاص 
بآرائهم  اهللَّ  كتاب  يفسرون  عندما 
الشخصية دون علٍم وبينة وبدافع الوى 
وحب النفس والدنيا والتقرب للسالطي 
لمع الال والدنيا والصول على النصب 

وحنو ذلك.
تسمى  قد  »وآخر  السالم:  عليه  عنه 
عالًا وليس به فاقتبس جهائل من جّهال 
وأضاليل من ُضالَّل، ونصب للناس أشراكًا 
من حبائل غرور وقول زور، حل الكتاب 
على آرائه، وعطف الق على أهوائه...«.

ثانيًا: اختالط الق بالباطل: قد يكون 
هناك تشابه بي الق والباطل فيشتبه 
اإلنسان بينهما كما لو رأى الدنيا وطول 
بقائها ومدتها فيتوهم أنها باقية، فيشتبه 
الق  خيتلط  وقد  اآلخرة،  وبي  بينهما 
اهللَّ  بأن  اإلنسان  علم  لو  كما  بالباطل 
سبحانه رحيم ورحته واسعة وهذا أمر 
حق، فيجوز لنفسه العاصي بدليل رحة 
العاصي  بعض  يستصغر  أن  أو   ، اهللَّ
بها،  يهتم  ال   َ وجّل  عزَّ  اهللَّ  أن  باعتبار 
فيخلط الق بالباطل فيقع تدرجييًا يف 
العاصي ويعتاد عليها، وقد يصل به األمر 
اإللية  الواجبات  أو  العقائد  إنكار  إىل 

فيقع يف الكفر.
بالباطل  اإلنسان  يقع  ال  حتى  لذلك 
ال بد أن يلتفت اإلنسان، فكما جيب أن 
خيتار الق يف ما يعتقد به كذلك فيما 
يفعله، وخصوصًا إذا خلط أهواءه بفهم 

الق فإنه قطعًا لن يصل إليه.
عنه عليه السالم: »إمنا بدء وقوع الفنت 
تّتبع، وأحكام تبتدع، خيالف فيها  أهواء 
، ويتوىل عليها رجال على غي  كتاب اهللَّ
، فلو أن الباطل خلص من مزاج  دين اهللَّ
أن  ولو  الرتادين،  على  خيف  مل  الق 
انقطعت  الباطل،  لبس  من  الق خلص 
عنه ألسن العاندين، ولكن يؤخذ من هذا 
ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان! فهنالك 
وينجو  أوليائه،  على  الشيطان  يستولي 

)الذين سبقت لم منا السنى(«.
ثالثًا: تغليب الباطل على الق، ورفض 
انتصار  إىل  يؤدي  الباطل  وقبول  الق 

الباطل وظهوره ودفن الق حتته بل قد 
يصل إىل درجة حيتاج اخراج الق إىل 
ليخرج  الصخر  ينقب  ممن  أكب  جهد 

الاء.
لو  الناس!  »أيها  السالم:  عليه  عنه 
تهنوا  ومل  الق،  نصر  عن  تتخاذلوا  مل 
من  فيكم  يطمع  مل  الباطل،  توهي  عن 
عليكم،  قوي  من  يقَو  ومل  مثلكم،  ليس 
لكنكم ُتْهُتم متاه بين إسرائيل، ولعمري! 
ليضعفّنَ  لكم التيه من بعدي أضعافًا مبا 

خلفتم الق وراء ظهوركم...«.
فهم قد تاهوا بسبب تقدميهم وتغليبهم 
للحق، فأضاعوه  للباطل بتك نصرتهم 
وتضاعف ضياعهم وتيههم أشد من بين 
بل  التاب  ودفنوا الق حتت  إسرائيل، 
إخراج  مهمة  وصعبوا  الصخر،  حتت 
الق وإظهاره حتى صار حباجة إىل بقر 
روي  فقد  ليظهر الق،  نقبه  أو  الباطل 
 َ ألبُقَرّن   ، اهللَّ »وأيم  السالم:  عليه  عنه 

الباطل حتى ُأخرَج الق من خاصرته«.
رابعًا: ترك أئمة الدى عليهم السالم: 
عليه  عنه  سابقًا  مر  الذي  الديث  يف 
السالم يقول فيه: »... ولعمري، ليضعفّنَ  
لكم التيه بعدي أضعافًا مبا خلَّفتم الق 
ووصلتم  األدنى  وقطعتم  ظهوركم،  وراء 
الداعي  اتبعتم  إن  أنكم  واعلموا  األبعد، 
وكفيتم  الرسول،  منهاج  بكم  سلك  لكم 
الفادح  الثقل  ونبذمت  االعتساف،  مؤونة 

عن األعناق«.
فهم بتكهم للدعاة إىل اهللَّ ضلوا عن 
منهاج الرسول وأوقعوا أنفسهم يف التعّسف 
وحتت ثقل وني ظلم والة الور، فما مل 
مييز اإلنسان بي من أمسك بالرشد ومن 
تركه، ومن أخذ بالكتاب ومن نقضه، فلن 
سينفر  بل  الق  من  االقتاب  يستطيع 
من الق ويهرب منه هرب الصحيح من 
فليلجأ إىل  أراد أن مييز  األجرب، فإذا 
أهل الرشد وأهل الكتاب فهم يوّلونه إىل 
الق ويهدونه إليه. )أنوار الكم وحماسن 

الكلم: ج1، ص42(
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عن أبي خالد القّماط قال: مسعت أبا 
عبد اهلل عليه السالم يقول:

ُكلِّ  يف  الم  السَّ َعَلْيها  فاِطَمَة  »َتْسِبيُح 
َيْوٍم يف ُدُبِر ُكلِّ َصالٍة أَحبُّ إَليَّ ِمْن َصالِة 
ج3،  )الكايف:  َيْوٍم«.  ُكلِّ  يف  َرْكَعٍة  أْلِف 

ص343، ح15(.
منشأ ظهور تسبيح فاطمة 

عليها السالم
بي  السّنة  هذه  ظهور  منشأ  إّن 
الؤمني  أمي  السلمي خصوصًا شيعة 
عليه السالم رواية ينقلها الشيخ الصدوق 
رحه اهلل، وحنن ننقلها كما هي للقارئ 

الكريم:
قال  السالم  عليه  الؤمني  أمي  إّن 

لرجل من بين سعد:
إّنها  ، وعن فاطمة:  ُثُكْم َعينِّ »أال أَحدِّ
أّثر  حّتى  بالِقْرَبِة  فاْسَتَقْت  عندي  كانت 
يف صدرها، وَطَحَنت بالرِّحا حّتى جملت 
ــ يداها، وَكَسَحْت  ــ أي ثخنت وتعّجزت 
ِثيابها،  اْغَبَّت  حّتى  البيت  ــ  َكَنَسْتُه  ــ 
ثيابها  َدَكنت  حّتى  الِقدِر  حَتَت  وأْوَقَدت 
فقلت  شديد،  ضرر  ذلك  من  فأصابها 
لا: لو أتيِت أباِك فسألِتِه خادمًا يكفيك 

حّر ما أنت فيه من هذا العمل؟
وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  فأتت 
فاستحيت  حداثًا  عنده  فوجدت  وسلم 
وآله  عليه  اهلل  صلى  فعلم  وانصرفت، 
علينا  فغدا  لاجة  جاءت  أنها  وسلم 
وحنن يف لافنا، فقال: السالم عليكم، 
قال:  ثّم  لكاننا،  واستحيينا  فسكتنا 
السالم عليكم، فسكتنا، ثم قال: السالم 
أن  عليه  نرد  مل  إن  فخشينا  عليكم، 

ينصرف، وقد كان يفعل ذلك يسّلم ثالثا 
فإن أذن له وإاّل فانصرف.

اهلل  رسول  يا  السالم  وعليك  فقلت: 
أدخل، فدخل وجلس عند رؤوسنا.

حاجتك  كانت  ما  فاطمة!  يا  فقال: 
أمس عند حمّمد؟ فخشيت إن مل جنبه 

أن يقوم، فأخرجت رأسي، فقلت:
إنها  اهلل:  رسول  يا  أخبك  واهلل  أنا 
صدرها،  يف  أثر  حتى  بالقربة  استقت 
يداها،  جملت  حتى  بالرحى  وجرت 
ثيابها،  اغبت  حتى  البيت  وكسحت 
وأوقدت حتت القدر حتى دكنت ثيابها، 
فقلت لا: لو أتيت أباك فسألِتِه خادما 

يكفيك حّر ما أنت فيه من هذا العمل.
لكما  ما هو خي  أعلمكما  أفال  قال: 
من الادم؟ إذا أخذمتا منامكما فكبا 
ثالثا  وسبحا  تكبية،  وثالثي  أربعا 
وثالثي تسبيحة، وأحدا ثالثا وثالثي 

حتميدة.
فأخرجت فاطمة عليها السالم رأسها 
رسوله،  وعن  اهلل  عن  َرضيُت  فقالت: 
ال  )من  رسوله«.  وعن  اهلل  عن  رضيت 
ص320  ج1،  للصدوق:  الفقيه  حيضره 

ــ 321، ح947(.
آثار وبركات تسبيح الزهراء 

عليها السالم
وحمّبو  الشيعة  يتعّرف  أن  أجل  من 
التسبيح  على  السالم  عليها  الزهراء 
بركاته؛  من  ويستفيدوا  عليه،  ويواظبوا 
نبّي فهرسًا إمجاليًا لواص وآثار هذا 

التسبيح البارك:
عليها  الزهراء  تسبيح  َسبَّح  من  ــ   1

اهلل  غفر  واجبة  صالة  كّل  بعد  السالم 
له ذنوبه.

أبو  قال  قال:  سنان  بن  اهلل  عبد  عن 
عبد اهلل عليه السالم: »َمْن َسبََّح َتْسِبيَح 
أن  َقْبَل  السالم  عليها  الزهراء  فاطمَة 
َغَفَر  الفريضِة  َصالِة  ِمْن  ِرْجَلْيِه  ُيثين 
ج3،  )الكايف:  بالتَّْكِبِي«.  وليبدأ  َلُه  اهلل 

ص342، ح6(
عليها  فاطمة  تسبيح  سّبح  من  ــ   2

السالم وجبت له النة.
أبي عبد  عن عبد اهلل بن سنان، عن 
اهلل عليه السالم قال: مسعته يقول: »َمْن 
َسبََّح َتْسِبيَح فاطمَة عليها السالم يف ُدبِر 
الْْكُتوَبِة، ِمْن َقْبِل أْن َيْبُسَط ِرْجَلْيِه أْوَجَب 
اهلُل َلُه اَلنََّة«. )فالح السائل: ص165(.

3 ــ َثقل تسبيح الزهراء عليها السالم 
األعمال  أضعاف  عشرة  اليزان  يف 

األخرى.
4 ــ تسبيح الزهراء عليها السالم ُيبِعد 

وَيطُرد الشيطان.
الزهراء  تسبيح  على  واظب  من  ــ   5
اهلل  رضا  على  حيصل  السالم؛  عليها 

تعاىل.
الدليل على هذه الطالب حديث يرويه 
حممد بن مسلم قال: قال اإلمام الباقر 

عليه السالم:
»َمْن َسبََّح َتْسِبيَح فاطمَة عليها السالم 
َلُه، وهي مائٌة باللِّساِن  ُغِفَر  اْسَتْغَفَر  ُثمَّ 
وألٌف يف اليزاِن وَتْطُرُد الشيطاَن وُتْرِضي 

الّرحن«. )ثواب األعمال: ص163(.
6 ــ تسبيح الزهراء عليها السالم أحّب 

عند اهلل من ألف ركعة.
ُكلِّ  يف  الم  السَّ َعَلْيها  فاِطَمَة  »َتْسِبيُح 
َيْوٍم يف ُدُبِر ُكلِّ َصالٍة أَحبُّ إَليَّ ِمْن َصالِة 
الشيعة:  َيْوٍم«. )وسائل  ُكلِّ  َرْكَعٍة يف  أْلِف 

ج6، ص443(.
7 ــ َمْن واظب على هذا التسبيح شفي 

من الشقاء والبؤس.

تسبيح الزهراء عليها السالم
      وآثــــــاره
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لذلك فإن هذا التسبيح كالصالة أمر 
عليهم  العصومون  األئمة  به  وأوصى 
السالم، حّتى إّنهم كانوا يوصون األطفال 
عليها  الزهراء  أّمهم  تسبيح  بأداء 

السالم.
عن أبي هارون الكفوف، عن أبي عبد 

اهلل عليه السالم قال:
ِصْبياَننا  نأُمُر  إّنا  هارون!  أبا  »يا 
بَتْسبيِح فاطمة عليها السالم كما نأُمُرُهْم 
عبٌد  يلزمه  مل  فإّنُه  فأْلِزمُه  الِة  بالصَّ

فشِقَي«. )األمالي للصدوق: ص675(.
8 ــ تسبيح فاطمة عليها السالم أفضل 

ذكر عبد اهلل تعاىل به.
عن أبي جعفر عليه السالم قال: »ما 
ِمَن  أْفَضُل  التَّْحِميِد  ِمَن  ِبَشْيٍء  اهلُل  ُعِبَد 
َتْسبيِح فاِطَمَة عليها السالم َوَلْو كاَن شيٌء 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  َلَنَحَلُه  ِمْنُه  أْفَضُل 
السالم«.  عليها  فاطمة  وسلم  وآله  عليه 

)الكايف: ج3، ص343، ح14(.
التسبيح ال خييب  ــ من تسّبح بهذا   9

ولن يرى سوأ.
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  عن 
قائُلُهّن  خَييُب  ال  »ُمَعّقباٌت  قال:  وسلم 
]أو فاِعُلُهّن[ ُيَكّبُ أربعًا وثالثَي، وُيَسّبُح 
وثالثَي«.  ثالثًا  وحَيِْمُد  وثالثَي،  ثالثًا 

)أمالي الطوسي: ص402(.
10ـ ـ قيمة وعظمة تسبيح فاطمة عليها 

السالم أعظم من الدنيا وما فيها.
السالم  عليها  الزهراء  تسبيح  ــ   11
ومن  تعاىل،  هلل  الكثي  للذكر  مصداق 

يؤّديه يكون من الذاكرين اهلل كثيًا.
الزهراء  تسبيح  على  االستمرار  ــ   12
اهلل  رعاية  إىل  يؤدي  السالم  عليها 
للمسّبح ويبعده عن الشاكل، ويسّهل عليه 

الصائب وجيعل الطمأنينة يف قلبه.
الزهراء  تسبيح  على  االستمرار  ــ   13
عليها السالم يؤدي إىل الشفاء من بعض 

األمراض واآلالم السدّية.
الذي  الذكر  مثل هذا  أن  الواضح  من 
له تلك اآلثار ويذكر اهلل يف فكر اإلنسان 
وجيعله موردا لعنايته الاصة، خصوصا 
وأن هذا الذكر هو مصداق للذكر الكثي 
الباري  لعناية  سببا  ويصي  تعاىل،  هلل 
أكثر فأكثر، فإّن من يؤّديه بعد كّل صالة 
الصاعب  قابلية حتّمل  له  تتحّقق  قطعًا 
بطمأنينة  حّلها  ويستطيع  والشاكل 
خاصة، وحيصل على مفتاح حّل مشاكله 

يف الياة.

حّل  بعدم  الصلحة  اقتضت  وإذا 
يهّون ويسّهل عليه  مشكلته، فاهلل تعاىل 
تلك الشكلة، ويعطيه قدرة حتّملها بأقّل 
اآلثار؛ ألن تسبيح الزهراء عليها السالم 
بغض النظر عن اآلثار اليت ذكرت، فهو 
حيث  تعاىل،  اهلل  ذكر  مصاديق  أوضح 
َتْطَمِئنُّ  اهلِل  ِبِذْكِر  ))َأال  تعاىل:  يقول 

اْلُقُلوُب((.
تسبيح الزهراء عليها 
السالم بالتربة الحسينية 

وآثاره
مع  ارتباط  لا  اليت  السائل  إحدى 
واليت  السالم،  عليها  الزهراء  تسبيح 
ينبغي معرفتها ورعايتها، وأّنها تضاعف 
ثواب هذا التسبيح عّدة أضعاف؛ هو أداء 
بسبحة  السالم  عليها  الزهراء  تسبيح 
الشهداء  سيد  قب  تراب  من  مصنوعة 

عليه السالم.
أّن  الثقفي  حمّمد  بن  إبراهيم  روى 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  بنت  فاطمة 
وآله وسلم كانت سبحتها من خيط صوف 
مفتل معقود عليه عدد التكبيات، فكانت 
عليها السالم تديرها بيدها تكّب وتسّبح 
إىل أن قتل حزة بن عبد الطلب رحه 
تربته  فاستعملت  الشهداء،  سيد  اهلل 
الناس،  فاستعملها  التسابيح  وعملت 
فلّما قتل السي صلوات اهلل عليه عدل 
باألمر إليه فاستعملوا تربته؛ لا فيها من 

الفضل والزّية.
إّن أصل وأساس السبحة الصنوعة من 
التاب، يرجع إىل فاطمة الزهراء عليها 
أّن تسبيحها عليها السالم  السالم، كما 

من بركات وجودها.
إّن الشيعة الذين يطلبون كمال وسعادة 
أن يسيوا  ينبغي عليهم  واآلخرة  الدنيا 
على سّنة الزهراء عليها السالم ويتأّسوا 

بها وينهلوا من فيضها.
الشهيد  فتوى  الواهر  صاحب  ينقل 

يف الدروس حيث يقول:
قب  طينة  من  سبحة  حل  يستحّب 
السي عليه السالم ثالثًا وثالثي حّبة، 
فمن قّلبها ذاكرًا هلل فله بكّل حّبة أربعون 
وال  فعشرون،  ساهيًا  قّلبها  وإن  حسنة، 
توجد سبحة أفضل من سبحة تربة قب 

السي عليه السالم.
إّن فتوى الشهيد هي منت حديث روي 
عن اإلمام موسى بن جعفر عليه السالم، 

حيث يقول:

َرٍة  مُخْ أْرَبٍع:  َعْن  َشْيَعُتَنا  َيْسَتْغيِن  »ال 
َوْسواٍك  بِه،  َيَتَختَُّم  وخامَتٍ  عليها،  ُيَصلِّي 
َيْسَتاُك ِبِه، وسبحٍة ِمْن طِي َقْبِ السِي 
حبًَّة  وثالثوَن  ثالٌث  فيها  السالم  عليه 
َحبٍَّة  ِبُكلِّ  َلُه  ُكِتَب  اهلَل  َفَذَكَر  َقلََّبها  َمتى 
َيْعَبُث  ساِهيًا  َقلََّبها  وإذا  َحَسَنًة،  أربعوَن 
)روضة  َحَسَنًة«.  عشروَن  َلُه  ُكِتَب  ِبها 

الواعظي: ص412(.
يف  الثواب  اختالف  يف  السّر  ولعل 
الروايات، واليت يف أحدها ثواب أربعي 
حسنة،  أربعمائة  األخرى  ويف  حسنة، 
هذه  كّل  حسنة؛  آالف  سّتة  الثالثة  ويف 
بسبحة  التسبيح  ثواب  بّينت  الروايات 
السالم،  عليه  الشهداء  سّيد  قب  تراب 
العرفة،  كثرة  من  ناشئ  فاالختالف 
واحملّبة، واإلميان،والتقوى؛ كلّما ازدادت 
معرفة السّبح وحّبه وحيصل على إميان 
وتقوى أعلى؛ يكون ثواب ذكره وتسبيحه 

أكثر.
ينبغي أن ال يغفل حمّبو فاطمة الزهراء 
عليها السالم عن تأثي التقوى واإلميان 
أعمالم،  ثواب  ومضاعفة  قبول  يف 
))ِإمنََّا  يقول:  سبحانه  واهلل  خصوصًا 

َيَتَقبَُّل اهللَُّ ِمَن اْلُتَِّقَي((.
وروي يف كتاب البلد األمي للكفعمي: 
ُتْرَبَة السي عليه السالم  أداَر  )إّن َمن 
يف َيِدِه وقال: ُسْبحاَن اهلِل والمد هلل وال 
إله إال اهلل واهلل أكب، مع كّل حّبة، كتب 
ستة  عنه  وحمى  حسنة،  آالف  ستة  له 
درجة،  آالف  ستة  له  ورفع  سيئة،  آالف 

وأثبت له من الشفاعات مبثلها(.
هذه  يتحملون  ال  الناس  بعض  أّن  مع 
العارفي  لكن  يقبلونها،  وال  الفضائل 
حبق فاطمة عليها السالم وابنها اإلمام 
شعارًا  يعّدونه  السالم  عليه  السي 
عليه  اهلل  صلى  النيب  بيت  أهل  لعظمة 
وآله وسلم ودلياًل على قرب منزلتهم من 

اهلل تعاىل.
أداء  فإّن  الفضائل،  هذه  إىل  بالنظر 
تسبيح الزهراء عليها السالم بعد الصالة 
السي  قب  تربة  بسبحة  النوم  وقبل 
عليه السالم، تعطي روحّية أخرى تغلب 
يؤّديها  اليت  والعبادات  األذكار  كل  على 
ينبغي االستفادة منها. )أسرار  اإلنسان، 

فضائل فاطمة عليها السالم: ص293(
إعداد: الشيخ وسام البلداوي
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السادسة  سن  بي  ما  الطفل  مييل 
والثانية عشرة إىل االستقالل، والبد من 
شريطة  االستقالل،  هذا  على  تشجيعه 
ومن  نهائيًا،  عنه  األهل  رقابة  تزول  أال 
الرحلة  هذه  يف  أنه  بالذكر  الدير 
العمرية يتكون ضمي الطفل، ولكن كيف 

يتكون هذا الضمي؟
يقلق اآلباء وينتابهم الشك يف تربيتهم 
عن  الطفل  خيرج  عندما  ألبنائهم 
واللياقة،  األدب  حدود  وعن  طاعتهم، 
وتفشل كل الوسائل يف إعادة الطفل إىل 

ما كان عليه من قبل.
إنه  مجيل..  ومعشر  ورقة  لطف  من 
عنيفة.  بلهجة  ويرد  بوقاحة  يتصرف 
التحدي..  بلهجة  أبيه  مع  ويتحدث 
وال  فوضى..  إىل  البيت  نظام  ويقلب 
مواعيد  حيتم  وال  يديه  بنظافة  يهتم 
مناقشات  يف  يدخل  وقد  االستحمام.. 
طويلة وحادة وحول هل من الضروري أن 
ينام باكرًا؟ أو أن ميشط شعره؟ ومياطل 
أعمال،  من  إليه  يسند  ما  تنفيذ  يف 
لاذا  ينسى  ما  سرعان  يعاقب  وعندما 
الصورة  بهذه  لتصرفاته،  ويعود  عوقب 

وجد  دائم،  بشكل  مزعجًا  الطفل  يبدو 
اآلباء أنفسهم حائرين يف اختيار طريقة 

التعامل الناسبة مع أطفالم.
وبنفس الوقت إذا حاول اآلباء السؤال 
عن سلوك هذا الطفل يف الدرسة أصيبوا 
مهذب،  نشيط،  طفل  فهو  بالدهشة 
اجتماعية  عالقات  له  نظامي،  لبق، 
علي  للدكتور  الشاكس  )الطفل  ناجحة. 

القائمي(
تعليم الطفل

على اإلطاعة في األسرة
أهله  على  كبي  بشكل  الطفل  يعتمد 
وتعليمه  شيء  كل  لتعليمه  أمه  وخاصة 
كيف يفرق ما بي الطأ والصواب مع 
الوضع يف االعتبار أن تعليم الطفل كيف 
لا  جيدا  ينصت  وكيف  األوامر  يطيع 

تقولينه أمر ليس بالسهل.
وجيب على األم دائما أن تكون صبورة 
الطفل  ووالد  هي  آراؤها  تكون  وأن 
مبرحلة  مير  الطفل  أن  وخاصة  واحدة 
كيف  يتعلمون  حيث  والنمو  التطور  من 
يصبحون  وكيف  اآلخرين  مع  يتعاملون 

أكثر اعتمادا على النفس.

يطيع  ال  عندما  الطفل  فإن  وعادة 
أمر  فعل  حاول  قد  يكون  فإنه  أوامرك 
يشعر  جعله  مما  ينجح  مل  ولكنه  ما 

باإلحباط.
مناسبة  بيئة  توفي  على  احملاولة 
للطفل بها عوامل النجاح وأن يكون دائما 
ما ُيطلب من الطفل واضحا مع خطوات 
أن  للطفل  ميكن  واضح  وروتي  بسيطة 

يتبعه.
والرص على أن يكون للطفل مواعيد 
حمددة يتناول فيها الطعام وجدول منظم 
مع الرص على حصوله على كفايته من 
حريصا  ستجعله  أمور  كلها  وهي  النوم 
وتنفيذ  العائلة  تقوله  لا  أن يستمع  على 

ما تطلبه منه.
تربية  عملية  خالل  أم  كل  على  جيب 
يفهم  الصغي  الطفل  جتعل  أن  الطفل 
أنه جيب أال جيادلك فيما تطلبينه منه 
الطفل  مع  التعامل  فإن  الطريقة  وبتلك 

كلما كب سيكون أسهل.
طفلك  وجه  يف  تصرخي  عندما 
بسبب جتاهله لك وألوامرك فإنك بتلك 
الطريقة ستجعلينه يفهم انك مل تعودي 
وأنك  تصرفاتك  يف  التحكم  على  قادرة 

األسرة وخروج الطفل عن طاعتها
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الطفل  سيجعل  مما  السيطرة  فقدت 
تريدين  كنت  إذا  منك.  أقوى  أنه  يشعر 
أن  فيجب  ما  أمر  على  طفلك  تأنيب 
بهدوء  معه  التحدث  مع  حازمة  تكوني 
وهو األمر الذي سيجعله يطيع أوامرك.

توجهينها  اليت  تكون المل  أن  جيب 
لطفلك قصية وبسيطة على أال تطليب 
الواحدة،  الرة  يف  طلب  من  أكثر  منه 
فمثال اطليب منه أن يعطيك الطبق ولكن 
ال تقولي له أن حيضر لك الطبق ليضعه 

بعد ذلك يف الوض.
فالطفل  حبزم،  طفلك  مع  حتدثي 
بالتأكيد سيتعرف على مزاجك من نبة 
طفلك  من  طلبت  إذا  فمثال  صوتك، 
تضحكي  أو  جادة  غي  وأنت  ما  أمرا 
لا  يستمع  لن  طفلك  فإن  تبتسمي  أو 

تقولينه.
جوفاء  تهديدات  لطفلك  توجهي  ال 
ارتكبه.  أمر  بصوص عقوبة بشأن أي 
بسبب عدم  ستعاقبي طفلك  كنت  وإذا 
بهذا  تلتزمي  أن  فيجب  األوامر  إطاعة 

األمر.
له  عقابك  أن  الطفل  يرى  قد  أحيانا 
أو طلباتك منه غي عادلة ولذلك جيب 
دائما قبل أن تطليب من طفلك أي أمر 
أو تقومي مبعاقبته فيجب أن تفكري يف 
والوقف  نضوجه  ودرجة  الطفل  عمر 

احملدد الذي أنتم بصدده.
عودة  موعد  فإن  الثال  سبيل  وعلى 
نفس  هو  للمنزل  عشرة  الثانية  طفل 

موعد عودة االبن الراهق.
يغلق  مثال  الصغي  طفلك  كان  إذا 
الباب بقوة وبطريقة مبالغ فيها فيمكنك 
أن تلعيب معه لتجعليه يرى كيفية إغالق 
أن  فيمكنك  الراهق  االبن  أما  الباب 

تشرحي له كيفية غلق الباب.
كان  أيا  يدرك  أن  الطفل  على  جيب 
إطاعته  وعدم  السلبية  أفعاله  أن  عمره 
لا  سيكون  خطوات  كلها  لألوامر 

عواقب.

قبل أن تقومي بإعطاء طفلك أي أمر 
أو تطليب منه أي طلب عليك أن تقومي 
أي  أو  الكمبيوتر  أو  التليفزيون  بإطفاء 
أن  على  الرص  مع  أخرى  إلاءات 

تطليب منه أن ينتبه لك.
فيمكنك  مهما  ليس  الطلب  كان  وإذا 
أن تنتظري حتى ينتهي طفلك من اللعب 

أو مما يفعله.
طفلك  من  تطليب  أن  على  احرصي 
الطلب الذي تريدينه ليس يف وسط ما 

يفعله ولكن بعد أن ينتهي مما يفعله.
ال جتادلي مع طفلك حول األمر الذي 
مرة  طلبك  بشرح  وقومي  له  ستعطينه 

واحدة.
الشيء  بعض  عنيدا  طفلك  كان  إذا 
فطريقة التعامل معه فيما يتعلق بتنفيذ 
بعض  خمتلفة  تكون  أن  جيب  األوامر 

الشيء. )صحيفة بانوراما(
تناقض الوالدين في تربية 

الطفل
خيتلف كثي من الوالدين فيما بينهما 
يف تربية الطفل، فاألم تأمر واألب ينهى، 
األم تبدي قبوال للسلوك، واألب يرفضه 
متاما، األم تعاقب، واألب يلغي العقاب، 
أطراف  تدخلت  إذا  سوءا  األمر  ويزداد 
هذا  ليجد  الطفل،  تربية  يف  أخرى 
األخي نفسه بي مد وجزر قد ينعكس 

سلبا على سلوكه.
الالتي  السيدات  من  كثي  واعتبت 
حتدثنا معهن بصوص هذا الوضوع أن 
هذا الالف الوجود بي الوالدين بشأن 
طبيعي  جد  أمر  الطفل  تربية  طريقة 
وال  يعتقدن أنه قد يعيق التقويم السليم 

لسلوك الطفل.
فإن األم تكون أكثر حنانا وعطفا على 
أنه ال ميكث  األب، وحبكم  أطفالا من 
يعرف  فبالتالي ال  بالبيت،  معهم طويال 

كيف يتعامل معهم.
الطفل بين الصراع الزوجي

كثي  يف  الزوجية  الشاكل  تؤدي  قد 

من الواقف الياتية إىل إهمال مراقبة 
سلوك الطفل، فكل طرف ينشغل بالثأر 
من الطرف اآلخر، ويكون الطفل يف كثي 
من األحيان الكرة اليت يتم تقاذفها، فإذا 
تصر  األم  جتد  معي،  بشيء  أبوه  أمره 
لا  بالنسبة  فالهم  متاما،  عكسه  على 
هو إغاظة الزوج والعكس صحيح متاما 

بالنسبة لألب.
تربية  يف  الوالدين  اضطراب  ويزداد 
حال  يف  أخرى  أطراف  بتدخل  األبناء 
فكل  الكبية،  العائلة  مع  إقامتهم  كانت 
واحد له منط حياة معي قد يؤثر بشكل 

ما يف تربية الطفل.
أن  النفسية  الباحثات  إحدى  تقول 
سلوكاته  وتوازن  للطفل  السليم  النمو 
اتفاق  درجة  إىل  األوىل  بالدرجة  يعود 
تربية  يف  واحد  منط  على  الوالدين 
دوما  وعليهما  شؤونه  وتسيي  الطفل 
بصوص  تصرفاتهما  تقويم  إعادة 
على  يتفاهما  وأن  ألطفالم،  تربيتهم 
الواقف  بعض  خيص  فيما  واحد  قرار 
السلوكية، فالطفل جيب أن يشعر بوجود 
انسجام وتوافق بي أبويه، وهذا الشعور 
يسهل عليه عملية األخذ بالنصائح اليت 
الختّصة  لنا  وتضرب  األبوان،  يسديها 
من  معينا  سلوكا  يرفض  أب  عن  مثاال 
طفله ويوبه عليه، بينما جيد من جهة 
أخرى أن أمه راضية على نفس السلوك، 
وهكذا يقع الطفل بي جذب أم راضية، 

ونفر أب كاره.
ومع مرور الزمن قد تظهر على الطفل 
عالمات االنفعال واالضطراب السلوكي 
كسهولة االنفعال والبكاء ألتفه األسباب، 
لذا  والدته،  أو  والده  يتجنب  ويصبح 
موحدة  خطة  رسم  الوالدين  على  البد 
الطفل  يكون عليه سلوك  أن  يرغبان  لا 
منهما  باتفاق  التبوية  العملية  وتنسيق 
على األهداف الرغوب حتقيقها يف تربية 

األوالد. )جملة السالم االجتماعية(

21إعداد: محمد رزاق صالح

ها
ون

شؤ
 و

رسة
اال

ه 
فق



معنى الحقد لغًة
حقد: اِلْقُد: ِإمساك العداوة يف القلب 

والتبص ِلُفْرَصِتها.
َأحقاد  والمع  ْغُن،  الضِّ واِلْقُد: 
والمع حقائد؛  الِقيَدُة،  وهو  وُحقود، 

قال َأبو صخر الذلي:
يُش ُصدوُرهم وَعدِّ ِإىل قوم جَتِ
َل اَلقاِئِد َي، ال خُيُْفوَن َحْ ِبِغشِّ

وَحِقد،  َحْقدًا  حَيِْقُد  عليَّ  وَحَقَد 
بالكسر، َحَقدًا وِحْقدًا فيهما فهو حاقد، 

فاَلْقُد الفعل، واِلْقُد االسم.
َد َكَحَقَد؛ قال جرير: قَّ وحَتَ
يا َعْدَن ِإنَّ ِوصالنَّ ِخالَبة

قَُّدا ْعَن مع الِبعاِد حَتَ ولقد مَجَ
ما  على  القد  كثي  حقود:  ورجل 

يوجب هذا الضرب من اأَلمثلة.
وَأحقده  حاقدًا  َه  َصيَّ اأَلمُر:  وَأحَقَده 

غيه.
احتبس،  وَأحقد:  َحَقدًا  الطُر  وَحِقَد 
خُيرج  فلم  انقطع  ِإذا  العدن  وكذلك 

شيئًا.
العدُن  َحِقَد  اأَلعرابي:  ابن  قال 
وذهبت  شيء  منه  خيرج  مل  ِإذا  وَأحَقَد 
العرب البن منظور: ج3،  )لسان  َمنالته. 

ص154(
والقد: بكسر الاء، حقود وأحقاد، 

العداوة القلبية. )معجم لغة الفقهاء حملمد 
قلعجي: ص183(

والقد )الكامن( هي العداوة. )معجم 
اهلل:  فتح  العفري، أحد  الفقه  ألفاظ 

ص309(
السك: أصله الشونة، يقال: )فالن 
حسك الصدر علّي(: إذا كان مضمرا لك 
على حقد، لا يضم يف القلب من خشونة(، 
وقال الكسائي: السيكة: القد. )معجم 
حملمود  الفقهية  واأللفاظ  الصطلحات 

عبد الرحن: ص569(
وقال اإلمام أمي الؤمني عليه السالم 
يف نهج البالغة: »... قد اصطلحتم على 
على  الرعى  ونبت  بينكم،  فيما  الغل 

دمنكم،...«.
قيل: الغل: القد، واالصطالح عليه: 
وقوله  النفوس،  يف  متكينه  على  االتفاق 
وتوضيح  تأكيد  دمنكم  على  الرعى  نبت 
للجملة قبلها، والدمن بكسر ففتح: مجع 
)نهج  القديم.  بالكسر وهي القد  دمنة 
عليه  علي  اإلمام  خطب  من  البالغة، 

السالم: ج2، ص17(
القد  وهي  إحنة،  مجع  واإلَحن: 
اإلمام  خطب  البالغة،  )نهج  والضغينة. 
صاحل:  حتقيق  السالم،  عليه  علي 

ص602(
الحقد يجلب العداوة

يف  العداوة  إضمار  أنه  عرفت  وقد 
ألن  الغضب،  مثرة  من  وهو  القلب، 
الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي 
يف الال، رجع إىل الباطن واحتقن فيه 
فصار حقدا، وهو من الهلكات العظيمة.

وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم:

الريد  )منية  حبقود«.  ليس  »الؤمن 
للشهيد الثاني: ص321(

اآلفات:  من  يلزمه  القد  أن  والغالب 
السد، والجرة، واالنقطاع عن احملقود، 
وإيذاؤه بالضرب، والتكلم فيه مبا ال حيل: 
وإفشاء  والبهتان،  والغيبة،  الكذب،  من 
العيوب،  وإظهار  الست،  وهتك  السر، 
والشماتة مبا يصيبه من البالء والسرور 
وهفواته،  عثراته  بظهور  واالنبساط  به، 
والسخرية،  باالستهزاء  عنه  واحملاكاة 
ومنع  له،  استصغارا  عنه  واإلعراض 
صلة  أو  مظلمة  رد  أو  دين  من  حقوقه 
فساد  إىل  يؤدي  حرام  ذلك  وكل  رحم، 

الدين والدنيا.
وأضعف مراتبه أن حيتز عن اآلفات 
الذكورة، وال يرتكب ألجله ما يعصى اهلل 
به، ولكن يستثقله بالباطن وال ينتهي قلبه 

عن بغضه.
وهو أيضا من األمراض الؤلة للنفس، 
الانعة لا عن القرب إىل اهلل والوصول 

الحقد وآثاره
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إىل الأل األعلى، ومينع صاحبه عما ينبغي 
أن يصدر عنه بالنسبة إىل أهل اإلميان: 
والقيام  والتواضع  والرفق  الشاشة  من 
حبوائجهم واجملالسة معهم والرغبة إىل 

إعانتهم ومواساتهم... وغي ذلك.
وهذا كله مما ينقص درجته يف الدين، 

وحيول بينه وبي مرافقة القربي.
العداوة  عن  عبارة  حقيقته  كانت  ولا 
ذم  يف  الواردة  األخبار  فجميع  الباطنة، 
العاداة تدل على ذمه، كقول النيب صلى 

اهلل عليه وآله وسلم:
يا  قال:  إال  يأتيين  جبئيل  كان  »ما 
وعداوتهم«.  الرجال  شحناء  اتق  حممد! 
ص301،  ج2،  للكليين:  الكايف  )أصول 

ح5(
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:

»ما عهد إلي جبئيل قط يف شيء ما 
عهد إلي يف معاداة الرجال«. )حبار األنوار 

للعالمة اجمللسي: ج70، ص409(
وقال اإلمام الصادق عليه السالم:

»من زرع العداوة حصد ما بذر«. )شرح 
أصول الكايف للمازندراني: ج9، ص309، 

ح12(
وقس عليها غيها.

السالم: »أشد  وقال اإلمام علي عليه 
)ميزان  القود«.  قلب  غاّل  القلوب 

الكمة: ج3، ص2290(.
يذري،  »القد  السالم:  عليه  وقال 
شيمة  والقد  الغضب،  مثار  والقد 
السدة، والقد داء دوي، والقد خلق 
دني، ومرض مردي، والقد من طبائع 
األشراء، ونار ال تطفأ إال بالظفر«. )ميزان 

الكمة: ج1، ص647(
وقال عليه السالم يف وصية له:

»... طهروا قلوبكم من القد، فإنه داء 
موبئ«.

وعنه عليه السالم قال: »العتاب خي 
من القد«.

القد،  الفنت  »سبب  أيضا:  وقال 
وسالح الشر القد، ومن أطرح القد 

استاح قلبه ولبه«.

ما هو عالج الحقد
وطريق العالج يف إزالته: أن يتذكر أن 

هذه العداوة الباطنة تؤله يف العاجل، إذ 
القود السكي ال خيلو من التأمل والم 
ال  ذلك  ومع  اآلجل،  يف  ويعذبه  لظة، 
يضر احملقود أصال، والعاقل ال يدوم على 

حالة تكون مضرة لنفسه ونافعة لعدوه.
أن  يف  فليجتهد  التذكر،  هذا  وبعد 

يعامله معاملة أحبائه.
والرفق،  باالنبساط  مصاحبته  من 
والقيام حبوائجه، وغي ذلك، بل خيصه 
للنفس  واإلحسان، جماهدة  الب  بزيادة 
ذلك  يكرر  يزال  وال  للشيطان،  وأرغاما 
الرذيلة  آثار هذه  نفسه  ترتفع عن  حتى 

بالكلية.
العداوة  عن  عبارة  القد  كان  لا  ثم 
الباطنة، وحقيقتها اضمار الشر وكراهة 

الي لن يعاديه، فضده.
من وسائل عالج القد هي:

1 ــ الدعاء.
قلبه  جيعل  أن  اهلل  يدعو  فالسلم 
طاهًرا نقيًّا من القد والغل قال تعاىل: 
َربََّنا  َيُقوُلوَن  َبْعِدِهْم  ِمن  َجاُؤوا  ))َوالَِّذيَن 
اْغِفْر َلَنا َوإِلْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباإِلمَياِن 
َوال جَتَْعْل يِف ُقُلوِبَنا ِغالًّ لِّلَِّذيَن آَمُنوا َربََّنا 
الشر،  )سورة  رَِّحيٌم((.  َرُؤوٌف  ِإنََّك 

اآلية:10(
2 ــ سالمة الصدر.

القد  بعدم  تكون  الصدر  فسالمة 
والغل والبغضاء.

3 ــ تقوية رابط األخوة اإلميانية.
فإن األخوة اإلميانية والغل ال جيتمعان 
حنو  الؤمن  عاطفة  إن  واحد،  قلب  يف 
فكيف  باحملبة،  تتدفق  الؤمني  إخوانه 
الكرمية  العاطفة  هذه  إىل  الغل  جيد 

سبيال؟! إنهما أمران ال جيتمعان.
4 ــ التواضع.

ال شك أنَّ تواضع السلم ألخيه السلم 
يدفع باألغالل واألحقاد.

الي  وإرادة  باحملبة  القلب  ملء  ــ   5
لآلخرين.

6 ــ اعتذار الرء ألخيه.
7 ــ تقديم الدية.

قال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم:
تذهب  فإنها  تهادوا  حتابوا،  »تهادوا 

بالضغائن.

سبب  هو  الذي  الغضب  ترك  ــ   8
لألحقاد.

تؤدي  اليت  األسباب  من  يعّد  الغضب 
إىل القد، فإذا اختلف شخص مع آخر 
يف أمر ما غضب عليه، ثم الغضب يتحول 

إىل القد وإرادة االنتقام.
ولزوم  والناصحة  اإلخالص  ــ   9

الماعة.
النصيحة

النصيحة اليت هي قصد الي وكراهة 
بادئ  يف  يتاءى  كما  ــ  احملبة  ال  الشر، 
ـ  ـ إذ هي ضد الكراهة دون العداوةـ  الرأيـ 
كما يأتي يف حملهـ ـ فمن معالات القد 
أن يتذكر فوائد النصيحة ومدحها ليعي 

على إزالته.
العداوة الظاهرة

وهي من لوازم القد، ألنه إذا قوي قوة 
ال يقدر معها على اجملاملة أظهر العداوة 

بالكاشفة.
وقد  كثية،  ذمها  الواردة يف  واألخبار 

تقدم بعضها.
وعالجها كما تقدم يف القد، وضدها 
الي  فعلية  أعين  الظاهرة،  النصيحة 
فليكلف  قصدهما  جمرد  ال  والصالح 
نفسه عليها حتى تصي ملكة له ويزول 

ضدها.
بن  جعفر  اهلل  عبد  أبو  اإلمام  قال 
حممد الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه 
يف وصيته ألبي جعفر حممد بن النعمان 

يف حديث طويل:
».... يا ابن النعمان، الؤمن حيقد ما دام 
يف جملسه، فإذا قام ذهب عنه القد،...«. 
)حتف العقول عن آل الرسول البن شعبة 

الراني: ص310(
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  وقال 

وسلم:
وال جتاوروا،  تزاوروا  القرابة  أهل  »يا 

وتهادوا فإن الدية تسل السخيمة«.
النفس  يف  القد  هو  والسخيمة: 
ج1،  للكليين:  الكايف  )أصول  والسد. 

ص104 من الامش(
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اإلنسانية  عند  الوت  مفهوم  زال  ما 
مجعاء معضلة كبية تقلق فكر اإلنسان، 

وتهز مشاعره، وتهيج أحاسيسه.
العضالت،  معضلة  الوت  يزال  ال  بل 
مجيع  تواجه  اليت  الشاكل  ومشكلة 

الناس.
حقيقة  عن  يتعامى  من  الناس  فمن 
الوت، ويغفل عنه، وكأنه غي موجود، وال 
يهمه أمره، ومنهم من يتهرب من ذكره، 
بل هو ال حيب الوت وذاكريه يف مسية 

حياته كلها... .
وهؤالء هم السواد األعظم من الناس، 
أن  حياول  الناس  من  الثاني  والصنف 
ــ الديث يف  القديم  يتدبر هذا الفهوم 

الوقت نفسه.
وجه  على  دّب  خلق  أول  نشوء  منذ 

األرض، وأصابه الوت.
بعض  يكشف  اإلنسان  بدأ  أن  ومنذ 
غوامضه  بعض  على  ويتعرف  أسراره، 
البشرية  السية  خالل  فشيئًا،  شيئًا 
الطويلة، ويبحث بتأمل عن سّره وكنهه....

وهذا الصنف من الناس الذي يتعامل 
مع الوت بهذا الشكل الواعي، هم خواص 

الناس، بل هم خواص الواص منهم.
الذين  الناس:  من  األوىل  فالطائفة 
هم  البشرية،  من  األكثر  الكم  ميثلون 

على خطأ يف تعاملهم السليب مع حقيقة 
اهلل  فرضه  وقد  حق  الوت  ألن  الوت، 

سبحانه وتعاىل.
فالوت هو من القادير اإللية الوزونة، 
ومن اآلجال الربانية احملسوبة، الدقيقة.

بذكر  الكريم  القرآن  يشي  هذا  وإىل 
قانون التقدير التوازن العام بقوله تعاىل: 
))ِإنَّ اهللََّ َباِلُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل اهللَُّ ِلُكلِّ َشْيٍء 

َقْدرًا((.
وهو أيضًا مشيئة اهلل تعاىل وقد كتبه 

وحتّمه على عباده.
ــ بسًا  البعض  يراه  كما  ــ  هو  وليس 

لقوق العباد يف الياة!
الموت صديق الحياة

والوت يف حقيقته ليس ضدًا للحياة، 
وإمنا هو إمناء لا، وتوسيع لعنى الياة، 
وتوسعت  الياة،  امتدت  لا  الوت  ولوال 
فيكون  الوجود،  يف  قيمتها  وظهرت 
)الوت( نعمة من نعم اهلل عزَّ وجلَّ على 
مسية  وعلى  ودميومتها،  الياة  ماهّية 

مجيع األحياء، يف كّل زمان ومكان.
لذلك يتخذه الصنف الثاني من الناس، 
وهم التفكرون يف الوت، ويف ما سيؤول 
حال اإلنسان ــ كل إنسان ــ إليه، يتخذونه 
مدرسة تربوية معنوية من مدارس العلم، 
لإلنسان،  الصيية  والثقافة  والعرفة، 
واليت قد تكون من أهم وأفضل العارف 

اإلنسانية العامة.

والوت ال تنفع معه كل وسائل االبتعاد 
منه، والتغافل عنه، والتهرب من ساحته، 
فال خيدم اإلنسان أسلوب االنهزامية يف 

التعامل معه.
وتتقرب  عليه،  لتتعرف  تتقدم  وكلما 
مجيلة،  نفحات  الوت  أعطاك  منه، 
وكشف لك عن بعض سّره، فتبدأ تهواه 
وحتبه! والعكس صحيح، أي كلما تبتعد 
عنه، وجتهل كنهه، منع الوت عنك سبل 
مسيكة  حواجز  ووضع  عليه،  التعرف 
فيما بينك وبينه، ومنعك من التقرب إليه، 
القابل حيصل  ويف  ببغضه،  تقوم  لذلك 
والتعلق  الدنيا  حب  إىل  االجنرار  معك 

بها، »حب الدنيا رأس كل خطيئة«.
فتكون طريقة الب له، والعالقة معه، 
بكثي  أنفع  عليه...  والتعرف  به،  والعلم 
لإلنسان من طريقة البغض، والهل به، 
واالبتعاد عنه... ألن )الوت( قدر مقدر، 
الربانية،  اإلرادة  حتدده  بالغة،  وحكمة 
وحتكمه القدرة اإللية، وتديره ضوابط 
حركة السنن اإللية يف السية الياتية 

للمخلوقات أمجع.
وال  يتعدى،  ال  الوت  ملك  أو  فالوت 
يغدر،  يتجاوز، وال يظلم، وال جيور، وال 
وال.. وال.. ثم إنه )أي الوت( أيضًا رفيق 
الياة، والعامل معها، وكأن الياة تكشف 
عن معناها، وال يتوضح معنى الياة إاّل 

عن طريق صاحبها )الوت(!

املوت عنوان الحياة، والحياة عنوان املوت
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فيكون الوت وكأنه صديق الياة، بل 
والياة  الياة،  مع  التآلف  الكائن  هو 

بدورها أيضًا متآلفة معه.
أبعاد  عند  قلياًل  التوقف  ينبغي  وهنا 
ألن  ما  شيئًا  فيها  ونتأمل  الفكرة،  هذه 
فيها على ما يبدو ّسرًا من أسرار الوت، 

وحقيقة من حقائقه اللطيفة، والدقيقة.
إاّل  صاحبه  اإلنسان  يألف  ال  فنقول: 
األلفة،  تشده حنو  قرائن  هناك  كان  إذا 
لذلك قيل : )ال تسل عن الرء بل سل عن 

قرينه(.
أو  اإلنسان،  مستوى  معرفة  فيمكن 
ونضوجه  والعقيدي،  الفكري  اجتاهه 
قرنائه  معرفة  من  وذلك  العقلي... 
وينسجم  لم،  يألف  الذين  وأصدقائه 
ميكن  نفسها  وبالطريقة  وكذلك  معهم، 
معرفة  خالل  من  الياة  حقيقة  معرفة 
الرئيس  والكائن  بها،  التصلة  القرينة 

النسجم معها، أال وهو )الوت(!
بي  والصداقة  األلفة  حتصل  وال 
الشيئي إاّل على ُأسس واعتبارات معّينة.. 
فيكون الوت الصديق األقرب إىل الياة، 
بل هو العنصر التآلف األول مع الياة، 
ألنه عدل الياة، وقيمة وكرامة األحياء... 

.
الياة  ضد  )الوت(  اعتبنا  وإذا 
ظاهرًا، فأنه أخو الياة باطنًا، والشيء 

ال يظهر قيمته إاّل الضد.
فمثاًل ال تظهر للنائم قيمة النوم إاّل عند 
التعب، وال يعرف اإلنسان قيمة الصحة 
إاّل عند الرض، وال يتوضح لإلنسان قيمة 
العدل إاّل عند مواجهة أمل الور.. وإىل 

غيه.
نتعرف  أن  ميكن  فال  )الوت(  وكذلك 
على قيمته، وأهميته إاّل عن طريق الياة 
نفسها، )والعكس صحيح(، أي أن الياة 
ال ميكن أن نتعرف على قيمتها وأهميتها 

إاّل عن طريق الوت نفسه!
والياة  الياة،  عنوان  الوت  فيكون 

عنوان الوت!
على  اإلنسان  يتعرف  أن  ميكن  وال 
بالتعرف  أواًل  بدأ  إذا  إاّل  الياة  أسرار 
حيب  الذي  وإن  الوت،  حقيقة  على 
فإنه  )الوت(،  صديقها  يكره  ثم  الياة 
التحابي،  الصديقي  أحد  حيب  سوف 
الصديق  ويكره  التقاربي...  التعاوني، 

اآلخر، فسوف يقع يف الالة التناقضة 
غي القبولة عقاًل.

والذي حيب الياة ويكره الوت أيضًا 
يعيش  أي  الياة!!  أنصاف  يعيش  تراه 
الطمئنة،  وغي  الستقرة،  غي  الياة 
حياة  الواعية..  وغي  الادفة،  وغي 
عقيمة من كل إبداع، وبعيدة عن األصل 

العنوي والروحي يف الوجود.
عالقة الموت بالحياة

إذا اعتبنا أن الوت ضد الياة ظاهرًا، 
فهو كما تراه العيون اجملردة، فهو صحيح 
ضد الياة؛ ولكن يف القيقة والوهر، 
ولكن  الياة،  هو صديق  البعيد  والنظر 
اهلل تعاىل جعل بينهما عالقة انسجامية 
على  تبنى  موضوعية،  قسرية،  قهرية، 
وعلى  معًا،  والعامة  الاصة  الصلحة 

الدى القريب أو البعيد من الزمان... .
والقرآن الكريم يشي إىل ذلك إشارة 
اْلَقاِهُر  ))َوُهَو  تعاىل:  بقوله  سريعة 
الروح  قهر  تعاىل  فاهلل  ِعَباِدِه((  َفْوَق 
وقهر الياة يف  تعاملها مع السد،  يف 

تعاملها مع الوت... إىل آخره.
القسري،  القهري،  الانب  فهذا 
الياة  عالقة  بي  النسجم  الوضوعي، 
القهرية،  العالقة  كمثل  مثله  الوت،  مع 
القسرية، الوضوعية، النسجمة بي غازين 
خمتلفي متامًا، متضادين ظاهرًا، متفقي 
باطنًا، كغاز األوكسجي )O2( الساعد 
 )H2( على االشتعال، وغاز اليدروجي
الذي يشتعل، وباحتادهما وتفاعلهما يف 
القهر  من  جانب  وعلى  متوازنة،  معادلة 
الوضوعي اإللي القسري التزن بينهما، 
نتج عنهما الاء )H2O( السائل الذي ال 

يشتعل!
قهر اهلل سبحانه األوكسجي بأن يتحد 
مع اليدروجي، حتى ينتج من احتادهما 
الياة،  ينبوع  هو  الذي  السائل  )الاء( 
))َوَجَعلَْنا  تعاىل:  فقال  األحياء،  وأساس 

ِمَن الَْاِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفال ُيْؤِمُنوَن((.
كذلك )الوت( الذي هو يف الظاهر ضد 
الياة، ولكن عندما قرنه اهلل تعاىل بالعمل 
الشتك النسجم مع حركة الياة، وقهر 
حركة الياة به، يعين أن هناك مصلحة 
كبى بهذه القاربة، والفاعلة، والقاهرة، 

الوضوعية التزنة.
مثاًل نباتات الصيف ال ميكن أن حيل 

انتهى دور  إذا  إاّل  الشتاء،  نباتات  حملها 
نبات الصيف، وانتهت منافعها وحياتها.

األجيال،  تتعاقب  أن  ميكن  ال  وكذلك 
الكرة  مساحة  على  جيل  بعد  جياًل 
األرضية إاّل إذا رحل جيل، وغادر الياة، 

وحل حمله جيل آخر.
ما  الكبار،  العلماء  ألحد  قيل  حتى 
الياة؟ فقال: إنها حمصورة بي كلمتي 
وهذه  تبلع!(  وقبور  تدفع،  أرحام  )بي 

سّنة الياة الطبيعية.
وكأمنا هناك تنوع يف األدوار، وتناوب 

يف الواقع، وتبادل يف األهداف!
الوت  حركة  تسود  تناوب  حالة  وأّن 
الكبية،  دائرتهما  مع حركة الياة، يف 
حباجة  فهما  الواسعة،  ومساحتهما 
متوازنة  معادلة  على  التوقف  إىل 
متطلبات  مع  التعامل  كيفية  يف  دقيقة، 
على  النتجة  الواعية  النامية  الياة 
مجيع األصعدة، ويف الطرف اآلخر من 
العادلة، االستعداد للموت، والتهيؤ للقاء 
يبقى  اهلل سبحانه يف كل لظة، حبيث 
اإلنسان حمافظًا على توازن هذه العادلة 
القة، فال يبخس اإلنسان السلم حقه 
فيبقى  الختلفة،  الدنيا  الياة  متاع  من 
وال  شيء،  كل  ميلك  ألن  استعداد  على 
ميلكه أي شيء، إاّل مالك اللك سبحانه، 
وينبغي عليه أيضًا أاّل يغفل عن االستعداد 
للموت والتهيؤ للقاء اهلل سبحانه يف كل 
لظة، واستقبال اآلخرة يف كل األوقات، 

)والعكس صحيح(.
يف  ــ  التوازنة  الدقيقة  العادلة  وهذه 
ــ  الوت  ومتطلبات  الياة  متطلبات 
تكون  رشيدة،  عقول  إىل  ماسة  حباجة 
الستمر  التوازن  حتصيل  على  قادرة 
الختلفة،  الياة  متطلبات  بي  الدقيق 
ومتطلبات الوت الواعي، وبي متطلبات 
الدنيا ومتطلبات اآلخرة، وبي متطلبات 

الروح ومتطلبات السد.
اإلمام  السامية يصرح  وتلك القيقة 
بقوله:  ويوّضحها  السالم  عليه  علي 
»اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل 
)أهداف  غدًا«!  متوت  كأنك  آلخرتك 
مكي  تأليف:  الكتاب  أم  يف  القرآن 

قاسم(
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نشأته ووالدته
طالب  أبي  بن  عقيل  بن  مسلم  هو 
ساللة  من  هاشم،  بن  الطلب  عبد  بن 

الامشيي، من بين هاشم.
وأمه علّية اشتاها عقيل من الشام، 
وأخوته كما عدهم الشيخ الظفري رحه 

اهلل، ستة عشر، وأخواته مثانية.
للهجرة.   22 سنة  يف  والدته  وكانت 
حممد  علي  تأليف:  الامشيي  )أبطال 

دخيل: ص140(
أبوه عقيل بن أبي طالب

عند  سامية  مكانة  عقيل  ألبيه  كان 
اإلمام أمي الؤمني عليه السالم ومقام 

رفيع.
أبي  بن  عقيل  وكان  الاحظ:  قال 
اللسان،  بّي  باألمهات،  عالًا  طالب 

سديد الواب، ال يقوم له أحد.
ويكفي يف فضله وتقّدمه يف هذا العلم 
السالم  عليه  الؤمني  أمي  اإلمام  أّن 
بأم  عليه  فأشار  يتزوج،  مبن  استشاره 
عليه  فعمل  الكالبية،  حزام  بنت  البني 

السالم مبشورته.
قال أمي الؤمني عليه السالم ذات يوم 
وسلم:  وآله  عليه  اهلل  اهلل صلى  لرسول 
قال  عقياًل؟  لتحب  إّنك  اهلل  رسول  »يا 
»أي  وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب 
وحّبًا  له،  حّبًا  حّبي،  ألحّبه  إّني  واهلل، 
لب أبي طالب له، وإّن ولده لقتول يف 
حمّبة ولدك فتدمع عليه عيون الؤمني، 

وتصلي عليه الالئكة القربون«.
ثم بكى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
تلقى  ما  أشكو  اهلل  »إىل  وقال:  وسلم 

عتتي من بعدي«.
شخصية مسلم

عقيل  بن  مسلم  الشهيد  شخصية  إن 
أن  من  أكب  عليه  وسالمه  اهلل  رضوان 
الكتب،  وتستوعبها  األقالم،  بها  حييط 
فإن كل جانب من حياته الكرمية يشي 
ومقامه  منزلته،  ومسّو  عظمته،  إىل 

الرفيع.
تأملنا كلمة اإلمام السي عليه  وإذا 
السالم يف حقه: »أخي وابن عمي وثقيت 
ــ  نسبّيا  ولو  ــ  استطعنا  بييت«  أهل  من 
أن ندرك أبعاد هذ الشخصية العظيمة، 
األئمة  يتلو  كان  عليه  اهلل  صلوات  وإنه 

عليهم السالم يف الفضائل والكماالت.
خريج  وهو  كذلك  يكون  أن  غرو  وال 
السالم،  عليه  الؤمني  أمي  مدرسة 
ومن بعده السني صلوات اهلل وسالمه 
عليهما وهم الغاية يف العلم والتقى والكرم 

والشجاعة وسائر صفات الكمال.
ضعف  من  بنا  ما  على  اليوم  وحنن 
وهزال يف سائر جوانب حياتنا نستطيع 
وأبطالنا  اجمليد،  مباضينا  نشمخ  أن 
القدامى، وجماهدينا األوائل، كمسلم بن 

عقيل وغيه.
وقد كان من التابعي الصالي، وكان 
اهلل  إال  أحدًا  خياف  ال  وشجاعًا  عالًا، 

سبحانه.
لقد أشرق الكون بهذا اليالد البارك، 

وتأرج فيه بنحره الشذي يوم برز إىل عامل 
بي أصالب  متطاول  تقلب  بعد  الشهود 
طاهرة وأرحام زاكية، غي مدنسة بدرن 
الاهلية  بأدناس  موصومة  وال  الكفر 
صاحب  بنسب  متصل  نسب  يف  األوىل 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  الرسالة 

وحسب موروث من )شيخ األبطح(.
وضاءًا  ألقًا  السالم  عليه  مسلم  ظهر 
والدى  للدين  بارزة  وشخصية  للحق 
الاصة  النيابة  أعباء  لمل  متأهال 
لا  اختاره  ولذلك  الوقت  حجة  عن 
سيد الشهداء عليه السالم من بي ذويه 

وحشده األطايب.
اشتك يف بعض الفتوحات اإلسالمية، 
وشهد صفي مع عّمه أمي الؤمني علي 
ابن أبي طالب عليه السالم على اليمنة 
سيدي  والسي  السن  اإلمامي  مع 
شباب أهل النة عليهما السالم، ويعد 

من فرسان السلمي العدودين.
زوجته رقّية بنت اإلمام أمي الؤمني 
عليه السالم، وأوالده؛ عبد اهلل، وحممد، 
بن  )مسلم  وإبراهيم، وخدجية.  وأحد، 
عقيل للسيد عبد الرزاق القرم: ص50(
حياته قبل السفر إلى الكوفة

لا وصل اإلمام السي عليه السالم 
 60 سنة  من  شعبان   3 يف  الكرمة  مكة 
البارك،  ميالده  ذكرى  يف  أي  للهجرة 
وصلت آالف الرسائل من الكوفة وغيها 
الثورة،  إىل  السالم  عليه  اإلمام  تدعو 
واستلم اإلمام يف يوم واحد 600 رسالة.

أجل  من  يتأمل  السالم  عليه  وكان 

 مسلم بن عقيل
سفيـر سيد الشهداء عليهام السالم
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خالصهم  أجل  من  ويعمل  الظلومي، 
من الظلم؛ لذا صّمم على الرحيل إىل 
عن  والنهي  بالعروف  واألمر  الكوفة، 

النكر.
ابن  السالم  عليه  اإلمام  فاستدعى 
يذهب  أن  وأمره  عقيل  بن  مسلم  عّمه 
أهالي  إىل  رسالة  وسّلمه  الكوفة،  إىل 

الكوفة وقال له:
الكوفة،  أهل  إىل  موّجهك  »إّني 
حيّب  ما  أمرك  من  اهلل  وسيقضي 
ويرضى، وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت يف 
اهلل  بركة  على  فامض  الشهداء..  درجة 
أوثق  عند  فانزل  دخلتها  فإذا  وعونه.. 

أهلها«.
سنة  شّوال  من  الامس  يف  فدخلها 
60 للهجرة، وبايعه أهل الكوفة للحسي 

عليه السالم.
الختار  منزل  عقيل  بن  مسلم  اختار 

الثقفي ليحّل ضيفًا عليه.
والختار بن عبيدة الثقفي من السلمي 

الصالي والؤمني التقي.
كان الناس يف مدينة الكوفة ينتظرون 
قدوم اإلمام السي عليه السالم، فقد 
عدل  إىل  واشتاقوا  األمويي  ظلم  مّلوا 

اإلمام علي عليه السالم.
مسع أهل الكوفة بقدوم مسلم بن عقيل 
وحلوله ضيفًا يف منزل الختار الّثقفي، 
فجاءوا يرّحبون مبقدمه، ومبايعته على 

إقامة حكم اهلل.
فقرأ مسلم رسالة اإلمام عليه السالم 

إىل أهالي الكوفة:
من  الرحيم:  الرحن  اهلل  »بسم 
الؤمني  الأل من  بن علي إىل  السي 

والسلمي.
قد  و)سعيدًا(  )هانئًا(  فإّن  بعد:  أما 
قدما علّي بكتبكم، وكان آخر من قدما 
الذي  كّل  علّي من رسلكم... وقد فهمت 
أّنه  جّلكم  ومقالة  وذكرمت،  قصصتم 
ليس علينا إمام غيك، فأقبل لعّل اهلل 
وقد  والق،  الدى  على  بك  جيمعنا 
إليكم أخي وابن عمي وثقيت من  بعثت 
أن  وأمرته  عقيل،  بن  مسلم  بييت  أهل 
يكتب إلّي حبالكم وأمركم، فإن كتب أنه 
قد أمجع ملؤكم، وذوو الفضل والجى 
منكم على مثل ما قدمت علّي به رسلكم، 
وقرأت يف كتبكم، أقدم عليكم وشيكًا إن 

شاء اهلل.

فلعمري ما اإلمام إاّل العامل بالكتاب، 
بالّق،  والدائن  بالقسط،  واآلخذ 

والابس نفسه على ذات اهلل«.
شعر أهل الكوفة باألمل، وهم يستمعون 
إىل رسالة اإلمام السي عليه السالم.

اإلمام  سفي  وبايع  الختار  نهض 
إقامة حكم اإلسالم،  السالم على  عليه 
والثورة ضّد الظالي، ونصرة الظلومي 
آالف  بايع  اليوم  ذلك  ويف  والقهورين، 
عشر  مثانية  عددهم  بلغ  حّتى  الناس 

ألفًا.
تقديم موعد الثورة

على  العثور  الواسيس  يستطع  مل 
جاسوس  هناك  وكان  عقيل،  بن  مسلم 
زياد،  ابن  مع  جاء  )معقل(  امسه  ذكي 
يتظاهر  أن  فاستطاع  أحد  يعرفه  ومل 
حيّب  وأنه  الشام..  أهل  من  رجل  بأنه 

أهل البيت عليهم السالم.
بن  مسلم  على  يدخل  أن  واستطاع 
عقيل مع مسلم بن عوسجة، فكان أول 
خيرج  من  وآخر  مسلم  على  يدخل  من 

منه.
لمع  وعينيه  أذنيه  يفتح  وكان 
شيء،  كل  عرف  إذا  حتى  العلومات، 
أول  وكان  الاسوس،  معقل  اختفى 

التهمي هانئ بن عروة الشيباني.
يف منتصف الليل والناس نائمون، جاء 
بعض رجال القصر وطرقوا الباب على 
هانئ وقالوا له بأن األمي مشتاق لرؤيته 

وأنه يطلب حضوره للتحدث إليه.
فلما دخل هانئ القصر قال ابن زياد 
لعنه اهلل: أختفي مسلم بن عقيل وجتمع 

له السالح والرجال؟!
أبدًا،  ذلك  أفعل  مل  هانئ:  فقال 
معقاًل!! خرج  يا  اخرج  زياد:  ابن  فقال 
الذي  أن معقل  الاسوس، عرف هانئ 
البيت  أهل  وحب  باإلميان  يتظاهر  كان 

والسي مل يكن سوى جاسوس قذر.
قال ابن زياد: عليك أن حتضر مسلمًا 
فقال هانئ: أنا ال أخون الضيوف! وهنا 
بالسوط  هانئ  وجه  زياد  ابن  ضرب 
وتدفق الدم، وأمر الراس أن يلقوه يف 

السجن.
قّدم  هانئ  باعتقال  مسلم  مسع  لا 
من  الثامن  يوم  فجر  ويف  الثورة،  موعد 
الرجال،  صيحات  دوت  الجة،  ذي 
ضد  الثورة  بيارق  الفضاء  يف  وارتفعت 

باجتاه  الثائرين  آالف  وتقدم  الظالي، 
قصر اإلمارة وحاصروه.

لكنه استطاع ابن زياد بالكر واليلة 
فكانت  اآلالف،  هؤالء  على  يتغلب  أن 
األكاذيب حول جيش من الشام واحتالل 
الكوفة، يدوي على سطوح البيوت وقصر 

اإلمارة.
وكانت األم تأتي إىل ولدها وتقول: يا 
ويذحبون  الشام  يأتي جيش  بين سوف 

الناس، ومن األفضل أن تعود معي.
استشهاده سالم اهلل عليه

أدرك مسلم أن أهل الكوفة قد غدروا 
كعادتهم.. ومضى مسلم يشّق طريقه إىل 
كان  زقاقًا  دخل  وكلما  )كندة(،  حمّلة 
الذين معه يفّرون هنا وهناك، حتى بقي 

وحيدًا.
كان رجال الشرطة يبحثون يف البيوت 
مسلم  فسمع  عقيل،  بن  مسلم  عن 
سيفه،  فتقلد  الفرس،  صهيل  أصوات 
واقتحم النود النزل ولكن مسلمًا هجم 
عليهم وأخرجهم بالقوة، وأصبح الزقاق 

ساحة للمعركة.
ومل يصمد له أحد، ومتكن مسلم من 

قتل الكثي من أولئك اجملرمي.
عجيب،  حبماس  يقاتل  مسلم  كان 
العدو  على  هجومه  يف  يهتف  وكان 
الغادر، فهجموا عليه كالذئاب التوحشة 
وانتزعوا سيفه، فبكى مسلم ألنه مل يعد 

يستطيع القتال.
أخذ مسلم أسيا إىل القصر، كان ما 
والعطش،  والتعب  باإلعياء  يشعر  يزال 
سطح  إىل  خذوه  وقال:  زياد  ابن  فأمر 
فوق  وارموا جسده من  واقتلوه،  القصر 

القصر.
واستشهد يف الكوفة يف الثامن من ذي 
إقامته  كانت  حيث  60هـ،  سنة  الجة 

بالكوفة 64 يوما.
ودفن جبانب مسجد الكوفة، ومشهده 
اليوم ينافس السماء رفعة وبهاء، تشاهد 
قّبته الذهبية من بعد، ويزدحم السلمون 
لزيارته،  وغربها  األرض  شرق  من 
كان  وقد  الطاهر،  حرمه  يف  والصالة 
عقيل سفي  بن  )مسلم  38 سنة.  عمره 

الرية: ص25(

27إعداد: الشيخ وسام البلداوي

عة
شي

 ال
الم

اع



إنَّ الديث عن شخصية أبي طالب 
وآالم  أحزان  له  حديث  السالم،  عليه 
قلب  على  فقده  مصاب  تركها  كاليت 

النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم.
الكلمات  والديث عنه ال تسعه هذه 
فيما  كثية  كتب  تسعه  ال  بل  العدودة، 
لو أرادت األقالم أن تنصفه وتفي حبقه 
ما  فبقدر  واإلنسانية؛  اإلسالم  على 
على  كبي  فضل  من  الشخصية  لذه 
ال  أناس  من  ُظلمت  ما  بقدر  اإلسالم، 
الظلم  حيث  من  بينهم  فيما  خيتلفون 
الذي أنزلوه به يف حياته أو بعد مماته.

سبب  كان  حياته  يف  حاربوه  فالذين 
كالبل  بوجههم  وقوفه  هو  له  ظلمهم 
سفحه  على  تكسرت  الذي  الشامخ 
صخوره  على  وتهشمت  فؤوسهم، 

رؤوسهم.
تتلظى  جامرة  حسرة  يف  فكانوا 
وقد  إليه  ينظرون  وهم  أكبادهم،  بها 
أطبقت  كمحارة  أخيه  ابن  على  احننى 
على  فتكسرت  لؤلؤتها  على  صدفتيها 

جوانبها أضراسهم.
فلكونه  مماته  بعد  حاربوه  والذين 
أفنى  الذي  السالم.  عليه  عليًا  أجنب 
وتثبيت  اإلسالم  عن  الدفاع  يف  حياته 

قواعده.
وهي حقيقة عرفها خمالفو علي عليه 
السالم وحمبوه، بل حتى الذين اختذوا 
نهجًا حياديًا يف تقييمهم لألحداث اليت 
الزمت سية رسول اهلل صلى اهلل عليه 
يف  السبب  ان  أيقنوا  فقد  وسلم؛  وآله 
اإلميان  بعدم  واتهامه  طالب  أبي  ظلم 
صلى  اهلل  برسول 

هذه  هو  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
الديد  أبي  ابن  يقول  وفيها  القيقة، 

العتزلي:
وابنه طالب  أبو  ولوال 

لا مثل الدين شخصًا وقاما
وحامى أوى  مبكة  فذاك 

وهذا بيثرب جس الماما
بأمر مناف  عبد  تكفل 

متاما علٌي  فكان  وأودى 
فقل يف ثبي مضى بعدما

قضى ما قضاه وأبقى مشاما
للهدى فاحتا  ذا  فلله 

ختاما للمعالي  ذا  وهلل 
طالب أبي  جمد  ضر  وما 

جهول لغا أو بصي تعامى
الصباح إياة  يضر  ال  كما 

من ظن ضوء النهار الظالما
فكان أبو طالب عليه السالم كما عرفه 
التاريخ اإلسالمي واإلنساني والضاري 
من  وعنصرًا  اإلميان؛  رموز  من  رمزًا 
من  وحرفًا  اإلنسانية؛  تكوين  عناصر 
اإلسالمية؛  الضارة  أجبدية  حروف 
األجبدية،  هذه  مفهوم  يكتمل  فبه 
وقف  كشيفرة  اإلسالم  يظهر  وبدونه 
حارت  حتى  كثيًا؟!.  األعراب  عندها 
إدراكها  عن  وعجزت  عقولم  فيها 

أذهانهم؛ واستنكرتها قلوبهم.
هذه  معرفة  إىل  الوصول  لم  وأنى 
الشخصية واإلحاطة بها والقرآن ناطق 
ُقْل  َآَمنَّا  األَْْعَراُب  ))َقاَلِت  إذ:  بعجزهم 
ملْ ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َولَّا َيْدُخِل 

اإلِْمَياُن يِف ُقُلوِبُكْم((.

األعراب  هؤالء  دخل  ولا 
هذه  إىل  وجاءوا  اإلسالم  إىل 

احتارت  قراءتها،  وحاولوا  األجبدية 
واضطربت  رموزها،  أحد  عند  عقولم 

قلوبهم من وجودها.
مل  اليت  القلوب  تلك  ترضى  فكيف 
أبا طالب أحد  ان ترى  يدخلها اإلميان 

رموز هذا اإلميان، وأحد عناصره؟.
بل كيف لذه العقول ان تفتح أبوابها 
لتد عليها هذه األجبدية وأحد حروفها 

أبو طالب عليه السالم.
نيان  تهدأ  ان  القلوب  كيف لذه  بل 
وقد  طالب  أبي  على  وغيظها  حقدها 
فوت عليهم مرارًا فرص النيل من النيب 

صلى اهلل عليه وآله وسلم.
الشعور  وهذا  التحسس  هذا  فكان 
باألمل حتى التضور بفعل نيان بغضهم 
ان  أكبادهم  منها  تغلي  اليت  وأحقادهم 

قالوا:
النار  »ان أبا طالب يف ضحضاح من 

يغلي منها دماغه«؟!
ويف الواقع ان أدمغتهم هي اليت تغلي 
من نيان أكبادهم... وتتلظى من أمجار 
الناحية  من  الديث  هذا  قلوبهم.الن 
وما  هؤالء  حقيقة  عن  يكشف  النفسية 
عليه حالم من العاناة، واألمل النفسي 
أمي  أشار  وقد  يتجرعونه،  الذي 
الؤمني عليه السالم إىل هذه القيقة 

بقوله:  العلمية 

 وقفة مع حديث الضحضاح

وآراء العلــــــامء فيـــــــه

28

ي
لم

لع
ث ا

بح
 ال

دة
مائ

ىل 
ع



أضمر  »ما 
ظهر  إال  شيئًا  أحد 

وصفحات  لسانه  فلتات  يف 
وجهه«.

الذي  الال  يبينوا  أن  هؤالء  فأراد 
من  فيها  جيري  وما  أدمغتهم  عليه 
لذا  السبب  إىل  فأشاروا  غليان، 
هم  الذي  الال  إليه  ونسبوا  الغليان، 

فيه.
السلمي  أن صحاح  له  يؤسف  ومما 
تنقل عن ألسنة هؤالء النافقي حديث: 
نصب  تضع  أن  دون  »الضحضاح«!! 
اهلل  صلى  ورسوله  اهلل  حرمة  أعينها 
كافل  يصفون  وهم  وسلم،  وآله  عليه 
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم وحامي 
النبوة بهذا الوصف الذي يندى له جبي 

اإلنسانية.
آراء العلماء في حديث 

الضحضاح
السي  عبد  الشيخ  العالمة  ــ   1
كتابه  يف  اهلل  رحه  األميين  النجفي 
الالد »الغدير«)الغدير: ج7، ص368( 
سند  اهلل  رحه  الشيخ  ناقش  وقد 
رواية الضحضاح، وبّي طرقها ووهنها 
وضعفها وتناقض نصوصها العجيبة؛ بل 
يكفي لن كان له ولو اطالع بسيط على 
هذه  على  حيكم  أن  اإلسالمي  التاريخ 

الرواية بالزيف والسخف؛ إذ يكفي 

»الغية  راويها  أن 
ج4،  الغابة:  )أسد  شعبة«)1(  ابن 
)وفيات  بالزنى)2(  الشهور  ص406( 
ص365(  ج6،  خلكان:  البن  األعيان 
عليه  طالب  أبي  بن  لعلي  والبغض 

السالم.
بل، لقد بالغ يف إظهار بغضه وحربه 
أبي  بن  علي  الؤمني  أمي  لإلمام 
طالب، ويكفينا يف االستدالل على ذلك 

شاهدان:
الشاهد األول

الوزي  ابن  عن  الاحظ  رواه  ما 
حيث قال: »قدمت الطباء إىل الغية 
بن  صعصعة  فقام  بالكوفة،  شعبة  ابن 
أخرجوه  الغية:  فقال  فتكلم،  صوحان 
عليًا  فليلعن  الصطبة  على  فأقيموه 
لعنه  من  اهلل  »لعن  ــ:  صعصعة  ــ  فقال 
اهلل ولعن علي بن أبي طالب« فأخبوه 
لتقيدنه  باهلل  أقسم  فقال:  بذلك، 
هذا  »إن  فقال:  ــ  صعصعة  ــ  فخرج 
يأبى إال علي بن أبي طالب فالعنوه لعنه 
اهلل  أخرج  أخرجوه  الغية:  فقال  اهلل«. 

نفسه«)رسائل الاحظ: ص92(.
الشاهد الثاني

أخرج احد بن حنبل يف مسنده عن 

بن  الغية  نال  قال:  مالك،  بن  قطبة 
شعبة من علي فقال: زيد بن أرقم: قد 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أن  علمت 
الوتى،  سب  عن  ينهى  كان  وسلم  وآله 
فلم تسب عليًا وقد مات«)مسند أحد 

ابن حنبل: ج4، ص369(.
حديث  يكون  أن  ميكن  كيف  ولذا، 
لعاقل  ميكن  كيف  بل  حاله؟!  هذا  من 
وراويه  الضحضاح  حبديث  يصدق  أن 
اهلل  صلى  ورسوله  هلل  العداء  ينصب 

عليه وآله وسلم.
إميان  عن  الديث  تناول  وممن  ــ   2
عنه  تعاىل  اهلل  رضوان  طالب  أبي 
مرتضى  جعفر  السيد  احملقق  العالمة 
سية  من  الصحيح  كتابه  يف  العاملي 
وآله  عليه  اهلل  صلى  األعظم  النيب 
النيب  سية  من  )الصحيح  وسلم. 
األعظم صلى اهلل عليه وآله وسلم: ج3، 

ص227 ــ 260(
زهرة  أبو  حممد  الشيخ  األستاذ  ــ   3
ــ رئيس قسم الشريعة يف كلية القوق 
جبامعة القاهرة، وعضو جممع البحوث 
خامت  كتابه  يف  ــ  باألزهر  اإلسالمية 
قوله  البحث  نهاية  يف  وجاء  النبيي، 
رحه اهلل: »وحنن نقول فيما استنبطنا، 
انه ليس مبشرك قط، الن الشرك من 
يعبد األصنام، ويشركها مع اهلل تعاىل، 
يرى  أنه  على  تدل  ومواقفه  وأفعاله 
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عبادة األصنام ويراها أمرًا باطاًل.
كنت  أن  له  استغفر  أن  أميل  ولذلك: 
ليس  أنه  وأرى  القام،  هذا  أهل  من 
اهلل  صلى  النبيي  )خامت  أصاًل«  بكافر 

عليه وآله وسلم: ج1، ص530(.
وهذا أقل ما ميكن أن يعتقده السلم، 
إىل  واإلنصاف  العقل  بعي  ينظر  وهو 
تلك الشخصية الكبية وشدة ارتباطها 
وآله  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  حبرمة 
رسول  سنة  السلمون  اتبع  ولو  وسلم؛ 
حبق،  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
إىل  ورجعوا  أنفسهم،  يف  اهلل  وخافوا 
بكتاب  »متمسكي«  الثقلي  حديث 
وآله  عليه  اهلل  صلى  نبيهم  وعتة  اهلل 
مسعوا  مما  كثيًا  ان  لوجدوا  وسلم، 
البعد  كل  لبعيد  اإلسالم  عن  قرؤوا  أو 
اليوم يتخبطون يف  عنه وأليقنوا مل هم 
وحتف  األخطار،  بهم  حتيط  سيهم، 
نهبًا  حالم  أصبح  وقد  األهوال،  بهم 

وتراثهم غصبًا.
هو  الوصف  هذا  من  الغرض  فكان 
والعياذ  ــ  طالب  أبي  إىل  الكفر  نسب 
من  العلماء  من  كثيًا  دعا  مما  ــ  باهلل 
ناصر  عن  الدفاع  إىل  والشيعة  السنة 
العديد  فكتبوا  النبوة،  وحامي  اإلسالم 
الرد  فيها  تناولوا  والبحوث  الكتب  من 
وما  النافقي  ألسنة  عن  ورد  ما  على 
نسبوه إىل أبي طالب عليه السالم من 
منهم  نذكر  والنبوة،  باهلل  اإلميان  عدم 

تيمنًا:
السالم  عليه  طالب  أبي  إميان  ــ   1
وهو  اهلل  رحه  الفيد  الشيخ  تأليف 
وكان  الوضوع،  هذا  يف  كتب  ما  أقدم 
»فإنين  بقوله:  ابتدأه  قد  سره  قدس 
يهب  وما  وجل،  عز  اهلل  بتوفيق  مثبت 
من التسديد، طرفًا من القال يف العنى 
الذي كنت أجريت منه مجاًل »حبضرته 
الطرف  بيان  حيزه  يف  وما  معاينة«، 
أبي  إميان  على  الدالئل  من  والمل 
طالب بن عبدالطلب بن هاشم بن عبد 

مناف عليه السالم، القتضبة من مقاله 
وفعاله، اليت ال ميكن دفعها إال بالعناد، 
هذا  يف  الكالم  أشبعت  قد  كنت  وإن 
الصنفات،  كتيب  من  مواضع  يف  الباب 
حيصل  ما  ليكون  الشهورات  واألمالي 
به الرسم يف هذا الختصر تذكارا، ولا 
أخبت عنه بيانا، ويف الغرض اللتمس 

منه كافيًا، وباهلل استعي.
الرسول صلى اهلل  أبو طالب عم  ــ   2
حسن  كامل  حملمد  وسلم:  وآله  عليه 
عظماء  سلسلة  ضمن  طبع  احمللمي، 
العالي  الكتب  يصدرها  اليت  اإلسالم 

يف بيوت.
ــ أبو طالب مؤمن قريش: لألستاذ   3
األديب الشيخ عبداهلل بن علي النيزي 
هـ،   )1350( سنة  الولود  القطيفي 
الشيخ  له  ترجم  مرات،  عدة  مطبوع 

الطهراني يف »نقباء البشر«.
وقال: »حكم عليه من أجله ــ أي كتابه 
الشرع  ــ قضاة  أبو طالب مؤمن قريش 
أجنته  أن  لوال  باإلعدام  السعوديون 
البلدان  من  توالت  اليت  الصرخات 
الشيعة  من  الدين  وزعماء  اإلسالمية 

من تنفيذ ذلك به«.
طالب: حملمد  أبي  إسالم  إثبات  ــ   4
اهلل  طالب  بن  أمي  حممد  بن  معي 
الندي السندي التتوي النفي، التوفى 
سنة )1161( هـ، أحد العلماء البزين 

يف الديث والكالم والعربية.
عبد  السيد  الجة  مساحة  ذكره 
يف  البيت  »أهل  يف  الطباطبائي  العزيز 

الكتبة العربية«، رقم)13(.
للعالمة  ــ أخبار أبي طالب وولده:   5
حممد  بن  علي  السن  أبي  الافظ 
الدائين  سيف  أبي  بن  اهلل  عبد  ابن 
225هـ،  وقيل   )215 ــ   135( األخباري 
قال عنه الذهيب: »كان عجبا يف معرفة 
السي والغازي واألنساب وأيام العرب، 

مصدقًا فيما ينقله، على اإلسناد«.

ابن  تصانيفه  من  الكتاب  هذا  عد 
النديم يف »الفهرست«، وياقوت الموي 

يف »معجم األدباء«.
6 ــ أسنى الطالب يف جناة أبي طالب 
الفقيه  دحالن،  زيين  احد  للعالمة 
ــ   1232« الشافعية  مفيت  الطيب 
»بغية  كتاب  فيه  اختصر  هـ«،   1340
للعالمة  طالب«  أبي  إلميان  الطالب 
وأضاف  البزجني،  رسول  بن  حممد 
سنة  مبصر  طبع  مهمة،  مطالب  عليه 

)1305هـ( وبعدها مكررًا.
الولوي  األردوية  اللغة  إىل  وترمجه 
الكيم مقبول أحد الدهلوي وطبع يف 
يف  الشيخ  ذكره  )1313هـ(،  سنة  دلي 

الذريعة.
بن  ألحد  طالب:  أبي  إميان  ــ   7

القاسم.
من  »الرجل  النجاشي:  عنه  قال 
بن  السي  بط  رأينا  أصحابنا 

عبيداهلل كتابًا له يف إميان أبي طالب«.
والسي بن عبيداهلل هو أبو عبداهلل 
باإلجازة،  النجاشي  شيخ  الغضائري 

مات سنة )411هـ(.
أبي  للشيخ  طالب:  أبي  إميان  ــ   8
بن  السي أحد بن حممد بن أحد 
عنه  قال  الكاتب،  الرجرائي  طرخان 
النجاشي: »ثقة، صحيح السماع، وكان 

صديقنا«.
9 ــ إميان أبي طالب: للشيخ الرجالي 
عمار  بن  حممد  بن  أحد  علي  أبي 
وصفه  )346هـ(،  سنة  التوفى  الكويف 
»شيخ  الطوسي:  والشيخ  النجاشي، 
كثي  القدر،  جليل  ثقة،  أصحابنا،  من 
كتاب:  أيضًا  وله  واألصول«.  الديث 
وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  آباء  أخبار 
وكتاب  وإميانهم  وفضائلهم  وسلم 

المدوحي والذمومي.
10 ــ إميان أبي طالب: للفقيه التكلم 
مجال  الفضائل  أبي  الليل  السيد  30
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طاووس  بن  جعفر  بن  موسى  بن  احد  الدين 
العلوي السين اللي، التوفى سنة )673هـ(، 
ذكره هو يف كتابه بناء القالة الفاطمية يف نقض 

العثمانية. الرسالة 
11 ــ إميان أبي طالب: للشيخ احملدث الليل 
أبي حممد سهل بن أحد بن عبداهلل بن احد 
380هـ«،  ــ   286« البغدادي  الديباجي  ابن سهل 

ذكر كتابه النجاشي يف رجاله.
بن  علي  نعيم  ألبي  طالب:  أبي  إميان  ــ   12
)375هـ(  سنة  التوفى  اللغوي  البصري  حزة 
احملققي  الفضالء  اللغة  أهل  أعيان  أحد 

العارفي بصحيحها من سقيمها.
ذكر كتابه هذا الشيخ الطهراني، وقال: »نقل 
من بعض فصوله الافظ العسقالني يف ترمجة 

أبي طالب يف اإلصابة وصرح بكونه رافضيًا«.
ابن  حمسن  للميزا  طالب:  أبي  إميان  ــ   13
القرة  جمتهد«  بـ»واال  العروف  حممد  اليزا 

داغي التبيزي من أعالم القرن الثالث عشر.
14 ــ إميان أبي طالب: للسيد حسي اجملتهد 
سنة  التوفى  الكركي،  العاملي  الوسوي  الفيت 
)1001هـ(؛ وقد نسب هذا الكتاب لؤلفه الذكور 
األصحاب  لبعض  وقال:  الطهراني  »الشيخ 
إميانه  على  ــ  الكتاب  هذا  أي يف  ــ  فيه  استدل 
بفعاله ومقاله وفعال النيب صلى اهلل عليه وآله 
أفعال  بيان  بعد  فذكر  فيه؛  ومقاله  به،  وسلم 
وحسن  إسالمه  عن  النبئة  أقواله  طالب  أبي 
الشرح  من  أشعاره  من  كثيًا  وأورد  بصيته، 

والبيان.
15 ــ بغية الطالب يف إسالم أبي طالب، ينسب 
السيوطي  عبدالرحن  الدين  جالل  للحافظ 
نسخته  توجد  )911هـ(  سنة  التوفى  الشافعي 
يف مكتبة )قوله( مبصر، ضمن جمموعة )برقم 

16( تارخيها )1105هـ(.
16 ــ بغية الطالب يف إسالم أبي طالب، للعامل 
السيد  ابن  عباس  حممد  السيد  الفيت  الليل 
 1224( اللكهنوي  التستي  الوسوي  أكب  علي 
اللكهنوي يف كشف الجب،  ذكره  1320هـ(،  ــ 

والشيخ الطهراني يف الذريعة(.
17 ــ بغية الطالب يف بيان أحوال أبي طالب، 

حممد  للسيد  عقيدته،  وحسن  إميانه  وإثبات 
ابن حيدر بن نور الدين علي الوسوي السيين 
العاملي، فرغ منه سنة )1096هـ(، ذكره الشيخ 

يف الذريعة.
للعامل  طالب،  أبي  إلميان  الطالب  بغية  ــ   18
الشافعي  البزجني  الرسول  عبد  بن  حممد 
لصه  1103هـ(،  ــ   1040( الدني  الشهروزي 
أحد زيين دحالن، ومساه: »أسنى الطالب يف 

جناة أبي طالب«.
البيان عن خية الرحن يف إميان أبي  ــ   19
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  وآباء  طالب 
ألبي السن علي بن بالل بن أبي معاوية الهليب 
األزدي، وصفه النجاشي يف رجاله بقوله: )شيخ 
أصحابنا بالبصرة، ثقة، مسع الديث فأكثر(، 
وأحد  الفيد  شيخه  عن  كتبه  النجاشي  روى 
ابن علي بن علي بن نوح وذكر كتابه هذا أيضًا 

الشيخ الطوسي يف الفهرست«.
أبي  تكفي  إىل  الذاهب  على  الجة  ــ   20
طالب للعامل الفقيه مشس الدين أبي علي فخار 
ابن معد الوسوي، التوفى سنة )630هـ(، كتاب 

قيم، كبي الفائدة، طبع عدة مرات.
ألبي  إسالمه،  وذكر  طالب  أبي  ديوان  ــ   21
اللغوي،  التميمي  البصري  حزة  بن  علي  نعيم 
يف  العنوان  بهذا  ذكره  )375هـ(،  سنة  التوفى 

الذريعة.
يف  الؤلفة  الكتب  ببعض  قائمة  هذه  فكانت 
إميان أبي طالب)3(، ناهيك عن كثٍي من األحباث 
اليت  اإلسالمية  الدراسات  بطون  يف  الضمنية 
أبي  إميان  موضوع  إشباع  كتابها  فيها  تناول 

طالب عليه السالم بالجج والدالئل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثقفي،  )1( الغية بن شعبة بن أبي عامر بن قيس 
البصرة، ومل  بن الطاب  أسلم عام الندق، واله عمر 
يزل عليها حتى شهد عليه بالزنا، فعزله، ثم واله الكوفة، 
واقره عثمان عليها، روى عن النيب صلى اهلل عليه وآله 
حازم،  أبي  بن  وقيس  الباهلي  أمامة  أبو  وعنه  وسلم 

ومسروق، ونافع، مات سنة 50 هـ.
)2( اشتهرت هذه الادثة اشتهارًا كبيًا يف الصادر 

التارخيية يف أحداث سنة 17 للهجرة.
»إميان  كتاب  على  القائمة  هذه  نقل  اعتمدنا يف   )3(
مؤسسة  حتقيق  اهلل  رحه  الفيد  للشيخ  طالب«  أبي 

البعثة.

بقلم: السيد نبيل الحسني

31

ي
لم

لع
ث ا

بح
 ال

دة
مائ

ىل 
ع



عن  النزه  الطاهر  هو  القدوس: 
حتيط  ما  كل  وعن  والنقائص  العيوب 

العقول. به 
وهو اسم للذات مع )وصف سليب(، 
عن  التطهي  هو  الذي  القدس،  أي: 
للشهيد  والفوائد  )القواعد  النقائص. 

األول: ج2، ص166(
والتَّْقِديُس: تنزيه اهللَّ عز وجل.

اهللَّ  تنزيه  الُقْدُس  التهذيب:  ويف 
وس  الُقدُّ س  الَتَقدَّ وهو  تعاىل، 

س. اُلَقدَّ
الُقْدس،  من  َفعُّول  وس  الُقدُّ ويقال: 
يقول:  سيبويه  وكان  الطهارة،  وهو 
قال  أََوائلهما؛  بفتح  وس،  وَقدُّ َسبُّوح 
ُسبُّوح  يف  عليه  اجملتمع  اللحياني: 

وِإن فتحته جاز،  قال:  الضم،  وس  وُقدُّ
ثعلب:  قال  ذلك؛  كيف  َأدري  وال  قال: 
اأَلول  مفتوح  فهو  َفعُّول،  على  اسم  كل 
ِإال  وَتنُّور  ور  ومَسُّ وَكلُّوب  َسفُّود  مثل 
فيهما  الضم  فِإن  وس،  والُقدُّ بُّوح  السُّ
رُّوح،  الذُّ وكذلك  يفتحان،  وقد  اأَلكثر، 

يفتح. وقد  بالضم، 
صفات  يف  جيئ  مل  اأَلزهري:  قال 
وس، وهو الطاهر  اهللَّ تعاىل غي الُقدُّ
وُفعُّول  والنَّقائص،  الُعيوب  عن  ه  الَُنزَّ
تفتح  وقد  البالغة،  َأبنية  من  بالضم 
والَتْقِديس:  بالكثي،  وليس  القاف 
َأي تطهَّر. س  وَتَقدَّ التَّْطِهي والتَّْبيك، 

حبمدك  ُنَسبُِّح  وحنن  التنزيل:  ويف 
ُنقدس  معنى  الزجاج:  لك؛  وُنَقدِّس 
لك َأي ُنطهِّر َأنفسنا لك، وكذلك نفعل 

سه َأي نطهِّره. مبن َأطاعك ُنَقدِّ
َأي  اَلْقِدس  بيت  هذا  ومن  قال: 

ُيتطهَّر  الذي  الكان  َأي  هَّر  اُلطَّ البيت 
به من الذنوب.

الطاهر،  وس  الُقدُّ الكليب:  ابن 
اِهر  الطَّ وس  الُقدُّ اللك  تعاىل:  وقوله 
وس،  َقدُّ وقيل  وجل،  عز  اهللَّ  صفة  يف 
التفسي  يف  وجاَء  قال:  القاف،  بفتح 
عز  اهللَّ  هو  وس  والُقدُّ البارك،  َأنه 
العرب البن منظور: ج6،  )لسان  وجل. 

ص168(
وهو  البارك  هو  القدوس  وقيل: 
دنس،  كل  عن  تعاىل  الذي  الطاهر 
وهو  الكرام  الالئكة  تقدسه  وقيل: 
واحملاسن. بالفضائل  المدوح  سبحانه 

تعاىل: قوله 
جَاعٌِل  إِنِّي  لِْلمَالَئَِكةِ  رَبُّكَ  َقاَل  ))وَإِْذ 
مَنْ  فِيهَا  َأتَجْعَُل  َقاُلوا  خَلِيَفًة  رِْض  اأْلَ فِي 
ُنسَبِّحُ  وَنَحْنُ  الدِّمَاءَ  وَيَسْفِكُ  فِيهَا  يُْفسِدُ 

أمساء اهلل احلسنى
 الحلقة )4(
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اَل  مَا  َأعَْلمُ  إِنِّي  َقاَل  بِحَمْدَِك وَُنَقدِّسُ َلكَ 
تَعَْلمُونَ((. )سورة البقرة، اآلية: 30(

اهلل القدوس: هو النزه عن األضداد 
الوصوف  والولد،  والصاحبة  واألنداد 
العيوب  عن  النزه  بل  بالكمال، 
أن  عن  منزه  أنه  كما  كلها،  والنقائص 
من  شيء  يف  أحد  مياثله  أو  يقاربه 
)التقديس:  جرير:  ابن  وقال  الكمال 
هو التطهي والتعظيم... قدوس: طهارة 
أرض  لألرض:  قيل  لذلك  وتعظيم  له 
فمعنى  الطهرة  بذلك  يعين  مقدسة 
قول الالئكة ونقدس لك: ننسبك إىل 
من  الطهارة  من  صفاتك  من  هو  ما 
األدناس، وما أضاف إليك أهل الكفر 
الالئكة  تقديس  إن  قيل:  وقد  بك، 
أقوال  بعض  ذكر  ثم  صالتها(  لربها 
الصالة،  التقديس:  ومنها:  الفسرين 
والتكبي،  والتمجيد  التعظيم  أو 
والتعظيم  الصالة  أن  وذلك  والطاعة 
مما  تطهره  ألنها  التطهي  إىل  ترجع 

إليه أهل الكفر به. ينسبه 
قال ابن القيم: 

هذا ومن أوصافه القدوس ذو الـ
للرحن بالتعظيم  ـتنزيه 
القرآن  آي  تأويل  عن  البيان  )جامع 
تأليف: حممد بن جرير الطبي: ج1، 

ص304(.
تعاىل،  اهلل  أمساء  من  والقدوس 
الطهارة،  وهو  القدس  من  فعول،  وهو 

الطاهر. القدوس:  ومعنى 
)العباب  البارك.  القدوس:  وقيل 

الزاخر(
ويف صفة اهلل تعاىل: الُقّدوس، وهو 
األضداد،  عن  منزه  ألنه  العنى،  ذلك 
علّوًا  الظالون  يقول  عما  اهلل  تعاىل 

اللغة( )مقاييس  كبيًا. 
العيوب،  من  الطاهر  معناه:  وقيل 
النزه عن األضداد واألنداد، والتقديس 
تعاىل: )وحنن  التطهي ومنه قوله  هو 

نسبح حبمدك ونقدس لك(.
يدركه  وصف  كل  عن  منزه  فهو 
يسبق  أو  اليال  يتصوره  أو  الس، 
أو  الضمي  إليه  خيتلج  أو  الوهم  إليه 

التفكي. به  يقضي 
قال اهلل تبارك وتعاىل:

الْمَلِكُ  هُوَ  إِالَّ  إَِلهَ  اَل  الَّذِي  هُ  اللَّ ))هُوَ 
الُْقدُّوسُ((. )سورة الشر، اآلية: 23(

وقال تعاىل:
وَمَا  السَّمَاوَاتِ  فِي  مَا  هِ  لِلَّ ))يُسَبِّحُ 
الْعَِزيِز  الُْقدُّوِس  الْمَلِكِ  رِْض  اأْلَ فِي 
الْحَكِيِم((. )سورة المعة، اآلية:1(

من  العبد  حظ  فهو  به  التخلق  أما 
هذا االسم أن ال يريد إال اهلل وال يبقى 
شوق  له  يكون  وال  اهلل  يف  إال  حظ  له 
من  بالقرب  إال  يفرح  وال  اهلل،  لغي 
يف  وأثرها  السنى  اهلل  )أمساء  اهلل. 

واالجتماعي( النفسي  الواقع 
هذا  إىل  فافتقارك  التعّلق:  أما 
لك  قيل  عما  ذاتك  تقديس  يف  االسم 

ُخلقًا وفعاًل. تنّزه عنه 
النّزه  هو  فالقدوس  التحّقق:  وأما 

الذات عما ال جيوز عليه مطلقًا.
معنًى  ذاتك  تنزيه  فهو  التخّلق:  وأما 
حييطخ  عّما  وتفصياًل  ومجلًة  وحّسًا 
من سفاسف األخالق والذاّم الشرعّية 

الزلفى. الكانة  القاصرة عن  والمم 
التعّلق  له  يكون  ال  فالقّدوس 
)كشف  بالقّدس.  إاّل  االختصاصي 
السنى:  اهلل  أمساء  سر  عن  العنى 

ص42(
الُسّبوح  وجل:  عز  اهلل  صفات  ومن 
السبوح  إسحاق:  أبو  قال  والُقّدوس؛ 
والقدوس:  سوء،  كل  عن  ينزه  الذي 
ابن  وقال  الطاهر،  وقيل:  البارك، 
اهلل  صفة  من  قدوس  سبوح  سيده: 
)لسان  س.  وُيَقدَّ ُيسبَُّح  ألنه  وجل،  عز 

العرب(.

صريح  يف  مضمن  فالتقديس 
عن  النزيل  هو  التسبيح  ألن  التسبيح، 
مضمن  والتسبيح  والعيوب،  النقائص 
إثبات  الذام  نفي  ألن  التقديس،  يف 
وال  له  شريك  )ال  كقولنا  للمدائح، 
وكقولنا  واحد أحد،  أنه  إثبات  شبيه( 
قادر  أنه  إثبات  فيه  شيء  يعجزه  )ال 
قوي، وكقولنا إنه ال يظلم أحدًا إثبات 
أنه عدل يف حكمه، ومثل هذا يقال يف 
إثبات الدائح نفي للمذام عنه، كقولنا 
قوله  ففي  عنه؛  للجهل  نفي  عامل  إنه 
تقديس،  أحد(  اهلل  هو  )قل  تعاىل: 
ومل  يولد  ومل  يلد  ))مل  تعاىل:  قوله  ويف 
عز  هلل  تنزيه  أحد(  كفوًا  له  يكن 
والتسبيح  والتقديس  له،  وتسبيح  وجل 
ونفي  وتوحيده،  إفراده  إىل  راجعان 
رحاب  )يف  عنه.  والشبيه  الشريك 
العليا  وصفاته  السنى  اهلل  أمساء 
الطيب:  عجاج  حممد  تأليف: 

ص34(
لعله  فسبوح  القدوس:  السبوح  قيل 
من  ألنها  سبق؛  مما  معناها  عرف 
أي:  تسبيحًا(  يسبح  )سبح  التسبيح 

تنـزه اهلل تعاىل عن كل ما ال يليق به.
اهلل  يعين:  قدوس(  )سبوح  فقولك: 
كذلك  عيب،  وكل  نقص  كل  عن  النـزه 
أمساء  من  اسم  هو:  )قدوس(  قولك: 
اهلل تعاىل اللك القدوس السالم، وهو 
مأخوذ من القدس وهي الطهارة، ومنه 
بيت القدس، يعين: بيت الطهر، البيت 
الذي فيه الطهر، أمة مقدسة أو غي 
مقدسة، يعين مطهرة أو غي مطهرة: 
الضعيف  يأخذ  ال  أمة  قدست  »ال 
فيها حقه« أي: ال طهرت وال حفظت، 
والقدوس  الطهارة،  هو  فالقدس 
نقص،  كل  عن  النـزه  الطاهر  معناه: 
وقيل معنى ذلك: البكة، فيكون معنى 

تقدس: مثل قولك تبارك.
إعداد: محمد رزاق صالح
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بصائر  من  النتخب  العجزات  عيون  كتاب  يف  الدى  علم  الرتضى  السيد  قال 
الدرجات: قال: كالم الثعبان وهو حديث مشهور باإلسناد، يرفعه إىل اإلمام الصادق 

عليه السالم، عن أبيه، عن آبائه عليهم السالم قال:
»كان أمي الؤمني عليه السالم خيطب يف يوم المعة على منب الكوفة، إذ مسع 
يا أمي  قالوا:  لكم؟  يتواقعون بعضهم على بعض، قال لم: ما  الرجال  وحية عدو 

الؤمني ثعبان عظيم، قد دخل ونفزع منه، ونريد أن نقتله.
فقال عليه السالم: ال يقربّنه أحد منكم فطّرقوا له، فإنه رسول جاء يف حاجة، 
أمي  أذن  فمه يف  النب، فوضع  الصفوف حتى صعد  يتخّلل  زال  فما  له،  فطّرقوا 
الؤمني عليه السالم، فنّق يف أذنه نقيقًا، وتطاول أمي الؤمني حيّرك رأسه، ثم نّق 
أمي الؤمني عليه السالم مثل نقيقه، فنزل النب فانساب بي الماعة، فالتفتوا فلم 
يروه فقالوا: يا أمي الؤمني وما هذا الثعبان؟ فقال: هذا الدرجان بن مالك خليفيت 
على السلمي من الن، وذلك أنهم اختلفوا يف أشياء فأنفذوه إلّي فجاء يسألين عنها، 

فأخبته جبواب مسائله فرجع«. )عيون العجزات: ص17(.

إحياؤه سام ولد نوح عليه السالم 
ووصّيه

من  الناقب:  يف  آشوب  شهر  ابن  عن 
من  مجاعة  أّن  البصري  العلوي  كتاب 
اليمن أتوا إىل النيب صلى اهلل عليه وآله 
وسلم فقالوا: حنن بقايا اللك القدم من 
وصّي امسه سام،  لنبّينا  وكان  نوح،  آل 
وأخب يف كتابه أنه لكل نيّب معجزًا، وله 
وصّي يقوم مقامه، فمن وصّيك؟ فأشار 
صلى اهلل عليه وآله وسلم بيده حنو علي 
عليه السالم، فقالوا: يا حممد إن سألناه 
أن يرينا سام بن نوح فيفعل؟ فقال صلى 

اهلل عليه وآله وسلم: »نعم بإذن اهلل«.
داخل  إىل  معهم  قم  علي  »يا  وقال: 
عند  األرض  برجلك  واضرب  السجد 

احملراب«.
وبأيديهم  السالم  عليه  علي  فذهب 
صحف إىل أن دخل إىل حمراب رسول 
داخل  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
قام وضرب  ثّم  ركعتي،  السجد فصّلى 

األرض  فانشّقت  األرض،  على  برجله 
وظهر لد وتابوت، فقام من التابوت شيخ 
البدر،  ليلة  القمر  مثل  وجهه  نور  يتألأل 
وينفض التاب من رأسه، وله لية إىل 
سّرته، وصّلى على علي، وقال: أشهد أن 
اهلل  رسول  حممدا  وأن  اهلل،  إاّل  إله  ال 
سيد الرسلي، وأنك علي وصي حممد 
سيد الوصيي، أنا سام بن نوح فنشروا 
أولئك صحفهم فوجدوه كما وصفوه يف 

الصحف.
صحفه  من  يقرأ  أن  نريد  قالوا:  ثّم 
سورة، فأخذ يف قراءته حتى مّتم السورة، 
ثّم سّلم على علي ونام كما كان، فانضّمت 
يَن ِعْنَد  األرض، وقالوا بأسرهم: ))ِإنَّ الدِّ
))َأِم  اهلل  وأنزل  وآمنوا  اإلِْْساَلُم((،  اهللَِّ 
اْلَوِليُّ  ُهَو  َفاهللَُّ  َأْوِلَياَء  ُدوِنِه  ِمْن  ُذوا  َ اختَّ
َوُهَو حُيِْيي الَْْوَتى َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 
َفُحْكُمُه  َشْيٍء  ِمْن  ِفيِه  اْخَتَلْفُتْم  َوَما   *
ِإىَل اهللَِّ َذِلُكُم اهللَُّ َربِّي َعَلْيِه َتَوكَّْلُت َوِإَلْيِه 
ج2،  آشوب:  ابن شهر  )مناقب  ُأِنيُب((. 
ص339؛ معاجز اإلمام علي عليه السالم 

للسيد هاشم البحراني(.

باب الثعبان يف مسجد الكوفة

قلع باب خيبر
قال:  المرتضى  السيد  عن 
عن  إبراهيم،  عن  حماد،  حّدثنا 
عليه  الصادق  اهلل  عبد  أبي 
جده  عن  أبيه،  عن  السالم، 

عليهم السالم قال:

أمير  تعالى  اهلل  »أعطى 
حياة  السالم  عليه  المؤمنين 
طّيبة بكرامات وأدّلة وبراهين 
ويقين  إيمانه  وقوة  ومعجزات 
على  وفضله  وعمله  علمه 
صلى  النبي  بعد  خلقه  جميع 
ولّما  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
عليه  اهلل  صلى  النبي  أنفذه 
وآله وسلم لفتح خيبر قلع بابه 
بيمينه، وقذف به أربعين ذراعًا، 
الباب  وحمل  الخندق  دخل  ثّم 
جيوش  عبر  حتى  رأسه  على 

المسلمين عليه.

بأترجة  تعالى  اهلل  فأتحفه 
وسط  في  الجنة،  أترج  من 
مكتوب  عليها  فرندة  األترجة 
نبّيه  واسم  تعالى  اهلل  اسم 
علي  وصّيه  واسم  محمد، 
اهلل  صلوات  طالب  أبي  ابن 
فتح  من  فرغ  فلما  عليهما 
خيبر، قال: واهلل ما قلعت باب 
أربعين  خيبر وقذفت به ورائي 
بقّوة  أعضائي  تحس  لم  ذراعًا 
جسدّية، وحركة غريزية بشرية، 
ملكوتية،  بقوة  ُاّيدت  ولكني 
وأنا  ربها مضيئة،  بنور  ونفس 
من أحمد صلى اهلل عليه وآله 
وسلم كالضوء من الضوء، لو 
تظاهرت العرب على قتالي لما 
وّليت، ولو أردت أن أنتهز فرصة 
من رقابها لما بقيت ولم يبال 
كان  ساقط  عليه  حتفه  متى 
رابطًا«.  الملّمات  في  جنانه 

)عيون المعجزات: ص14(.

إعداد: محمد رزاق صالح
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روي عن أمي الؤمني عليه السالم أنه 
قال:

»كّل ما يف القرآن يف المد، وكّل ما يف 
البسملة  ما يف  وكّل  البسملة،  المد يف 
يف الباء، وكّل ما يف الباء يف النقطة، وأنا 

النقطة اليت حتت الباء«.
يف  اهلل  رحه  الزائري  السيد  وروى 
األنوار، عن أمي الؤمني عليه السالم أنه 

قال:
»علم ما كان وما يكون كّله يف القرآن، 
وعلم القرآن كّله يف سورة الفاحتة، وعلم 
وعلم  منها،  البسملة  يف  كّله  الفاحتة 
النقطة حتت  وأنا  بائها،  كّله يف  البسملة 

الباء«.
للبحراني  البهان  تفسي  يف  ورد   *
))َسَنُشدُّ  تعاىل:  قوله  يف  اهلل  رحه 
َعُضَدَك ِبَأِخيَك َوجَنَْعُل َلُكَما ُسْلَطاًنا((، 
بأسانيده  ــ  العباس  بن  حممد  عن  قال: 
ــ عن أنس قال: بعث رسول اهلل  الفصلة 
صلى اهلل عليه وآله وسلم مصّدقًا إىل قوم 
فعدوا على الصّدق فقتلوه فبلغ ذلك النيب 
صلى اهلل عليه وآله وسلم فبعث إليهم علّيًا 
عليه السالم فقتل القاتلة وسبى الذرية، 
الدينة  أدنى  السالم  عليه  علي  بلغ  فلما 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  تلّقاه 
»بأبي  وقال:  ما بي عينيه  وقّبل  والتزمه 
أنت وأّمي من شّد اهلل به عضدي كما شّد 

عضد موسى بهارون«.
* وعن البسي قال: روي أّنه لا لق 
دخال  السالم  عليه  موسى  بأخيه  هارون 
منه،  خيفة  وأوجسا  يومًا  فرعون  على 
ذهب  من  ولباسه  يقدمهما  فارس  فإذا 
فرعون  وكان  ذهب،  من  سيف  وبيده 
حيّب الذهب، فقال لفرعون: أجب هذين 

الرجلي وإاّل قتلتك، فانزعج فرعون لذلك 
دعا  خرجا  فلّما  غد،  إىل  هذا  وقال: 
دخل  كيف  لم:  وقال  وعاقبهم،  البّوابي 
علّي هذا الفارس بغي إذن؟ فحلفوا بعّزة 

فرعون أنه ما دخل إاّل هذان الرجالن.
السالم  عليه  علي  مثال  الفارس  وكان 
السالم  عليهم  النبّيي  به  اهلل  أّيد  الذي 
سّرًا وأّيد به حمّمدًا صلى اهلل عليه وآله 
وسلم جهرًا، أال إّنه كلمة اهلل الكبى اليت 
أظهرها اهلل ألوليائه فيما شاء من الصور 
اهلل  يدعون  الكلمة  وبتلك  بها،  فنصرهم 
بقوله:  اإلشارة  وإليه  وينجيهم،  فيجيبهم 
))َوجَنَْعُل َلُكَما ُسْلَطاًنا َفاَل َيِصُلوَن ِإَلْيُكَما 
اآلية  كانت  عباس:  ابن  قال  ِبَآَياِتَنا((؛ 

الكبى لما هذا الفارس.
أصحاب  روى  فقال:  البسي  روى   *
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  إّن  التواريخ: 
وآله وسلم كان جالسًا وعنده جيّن يسأله 
عن قضايا مشكلة فلّما أقبل أمي الؤمني 
صار  حتى  اليّن  تصاغر  السالم  عليه 

كالعصفور ثم قال: أجرني يا رسول اهلل.
فقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم: 

»مّمن؟«، قال: من هذا الّشاب القبل.
»وما  وسلم:  وآله  عليه  اهلل  فقال صلى 

ذاك؟«.
نوح ألغرقها  أتيت سفينة  قال اليّن: 
يوم الطوفان، فلّما تناولتها ضربين هذا، 

فقطع يدي.
ثّم أخرج يده مقطوعة فقال النيب صلى 

اهلل عليه وآله وسلم: »هو ذاك«.
* روى أيضا: أن جّنيا كان جالسًا عند 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
فأقبل أمي الؤمني عليه السالم فاستغاث 
اليّن وقال: أجرني يا رسول اهلل من هذا 

الشاب القبل! قال: »وما فعل بك؟«، قال: 
نفرًا  إلّي  فأرسل  سليمان  على  متّردت 
من الّن فاستطلت عليهم فجاءني هذا 
الفارس، فأسرني وجرحين، وهذا مكان 

الضربة إىل اآلن مل يندمل.
عليه  الؤمني  أمي  كان  فإن  تفسيه: 
يرى  وال  متأّخرًا  الزمان  حبسب  السالم 
عليه  إليه  بالنسبة  لكّنهم  بالزمان  القّيد 
بالنسبة  األزمان  فإّن  حاضرون،  السالم 
إليه منطوية، وال فرق عنده عليه السالم 
لكونه  والال،  والستقبل  الاضي  بي 
حميطًا بالزمان والزمانّيات، وبهذا البيان 
قد يفّسر ما ورد يف الامعة الكبية من 
قوله: وأجسادكم يف األجساد وأرواحكم يف 
األرواح وأنفسكم يف النفوس وقبوركم يف 
القبور، وهذا عينًا هو السّر يف خطابات 
اهلل سبحانه وتعاىل لنبّيه عليه وعلى آله 
أفضل الصالة والسالم بقوله: ))أمل تر(( 
يف عّدة مواضع من القرآن الكريم بالنسبة 

إىل قضايا األزمنة السالفة.
وقد يفّسر بال تعميق وتدقيق يف البي بأن 
يقال: معنى ذكركم يف الذاكرين أي اآلثار 
ومعنى  والعلوم،  األحاديث  من  الوجوّدية 
يف  نفوسكم  وكذا  األجساد  يف  أجسادكم 
النفوس، وكذا قبوركم يف القبور يعين أّنها 
كسبيل أجسادنا وأرواحنا وقبورنا مع ذلك 
قد وقعت مورد التعّجب من حيث العظمة 
قوله:  وهو  ذيله  به  يشهد  كما  واإلمتياز، 

فما أحلى أمساؤكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والعتة:  النيب  مناقب  حبار  من  القطرة 
ص123.

إعداد: محمد رزاق صالح

من منـــاقب أميــــر المؤمنين
وسيد الوصيين صلوات اهلل عليه وعلى آله الطيبين
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أواًل: لماذا موضوع اإلمامة؟
اعلم عزيزي القارئ أن اإلمامة رئاسة 
عامة يف أمور الدنيا والدين، وقد أمجع 
السلمون على وجوبها إال ما حيكى عن 
العتزلة من  بكر األصم من قدماء  أبي 
ومل  األمة  تناصفت  إذا  وجوبها  عدم 
أصحابه:  من  التأخرون  وقال  تتظامل، 
عليه  لا  خمالف  غي  القول  هذا  إن 
العادة  يف  ال جيوز  كان  إذا  ألنه  األمة، 
الناس من دون رئيس  أمور  أن تستقيم 
اإلمامة  بوجوب  قال  فقد  بينهم  حيكم 
البالغة البن  على كل حال. )شرح نهج 

أبي الديد: ج2، ص308(.
من  النجدات  بذلك  األصم  ووافق 
الوارج)مروج الذهب: ج3، ص236(.

والنجدات هم أصحاب جندة بن عامر 
أمي  ومسوه  أصحابه  بايعه  النفي 
فقتلوه  أشياء  عليه  نقموا  ثم  الؤمني 
للشهرستاني:  والنحل  )اللل   .69 سنة 

ج1، ص155(.
هو  هل  وجوبها  دليل  يف  واختلفوا 
كالم  يف  معا  هما  أو  الشرع  أو  العقل 

طويل ال جمال الستعراضه هنا.
ثم بعد أن انعقد اإلمجاع على وجوب 

اإلمامة صاروا فريقي.
باالتفاق  تثبت  اإلمامة  أن  أحدهما 
بالنص  ثبتت  بأنها  والثاني  واالختيار، 

والتعيي. )اللل النحل: ج1، ص28(.
والفريق األول هم مجهور أهل السنة 
الشيعة،  من  والزيدية  الوارج  ومعظم 
أنها  إىل  يذهب  من  الفريق  هذا  ويف 
من  فكل  والغلبة،  بالقهر  أيضا  تثبت 
ومسي  إماما  وصار  بالسيف  غلب 
يؤمن  ألحد  حيل  فال  الؤمني  أمي 

يراه  وال  يبيت  أن  اآلخر  واليوم  باهلل 
ينعزل  ال  وأنه  فاجرا  أو  كان  برا  إماما 
وال  الدود  وتعطيل  والظلم،  بالفسق 
خيلع وال جيوز الروج عليه. )األحكام 

السلطانية: ص7(. 
كيفية  باالختيار يف  القائلون  واختلف 
إال  تنعقد  ال  طائفة:  فقالت  انعقادها 
جبمهور أهل الل والعقد ليكون الرضا 
عاما، والتسليم إلمامة الختار إمجاعا.

به  تنعقد  من  أقل  طائفة:  وقالت 
اإلمامة مخسة جيتمعون على عقدها أو 
يعقدها أحدهم برضا األربعة واستدلوا 
على ذلك بأمرين: أحدهما أن بيعة أبي 
ثم  عليها  انعقدت بمسة أمجعوا  بكر 
الطاب  بن  عمر  وهم  الناس  تابعهم 
بن  وأسيد  الراح،  بن  عبيدة  وأبو 
حضي، وبشي بن سعد، وسامل موىل 

أبي حذيفة.
والثاني تنعقد بواحد ألن عمر عقدها 
ألبي بكر، وألن العباس قال لعلي: أمدد 
يدك أبايعك حتى يقول الناس عم رسول 
عليك  خيتلف  فال  عمه  ابن  بايع  اهلل 

اثنان.
يتوالها  بثالثة  تنعقد  آخرون:  وقال 
يصح  كما  االثني  برضا  أحدهم 
)تفسي  وشاهدين.  بولي  النكاح  عقد 

القرطيب: ج1، ص264 ــ 274(.
كما أن هناك خالفا بي هذين الفريقي 
القرشية  حيث  من  اإلمامة  شروط  يف 
والامشية والعدالة بل والرية، وتعدد 
األئمة يف زمن واحد إىل غي ذلك من 
كل  جتد  فيها  اختلفوا  اليت  الشرائط 
والعقائد  الكالم  كتب  يف  مبثوثا  ذلك 

والذاهب والفرق.
أما الفريق الثاني وهم الذين قالوا ال 

طريق إليه إال بالنص وهؤالء ثالث فرق 
البكرية والعباسية واإلمامية.

اهلل  صلى  النيب  إن  البكرية:  فقالت 
عليه وآله وسلم نص على أبي بكر إشارة 
وأصحاب  النابلة  من  مجاعة  وهم 

الديث وبعض الوارج.
على  نص  إنه  الراوندية  وقالت 
هذه  نشأت  وقد  تلوحيا،  العباس  عمه 
العباسية  الدولة  صدر  يف  الطائفة 
مساها  رسالة  يف  الاحظ  وناصرهم 
الطائفة  هذه  انقرضت  ثم  )العباسية( 

يف زمن قصي.
علي  على  نص  االمامية  وقالت 
ج9،  البالغة:  نهج  )شرح  السالم  عليه 
ص87(، تصرحيا وتلوحيا، وأن اإلمامة 
عهد اهلل الذي ال خية للعباد فيه وأنها 
إمرة إلية كالنبوة وإن كانت دونها مقاما 
وبعدها منزلة، وال جيوز للنيب صلى اهلل 
عليه وآله أن يتك أمته همال يرى كل 
واحد رأيا، ويسلك كل واحد سبيال، فال 
بد من تعيي اإلمام، والنص عليه حسما 
للخالف، وقطعا لدابر الفتنة، إىل ذلك 
يف  ذكروها  اليت  واألدلة  األقوال  من 

كتبهم الكالمية واالعتقادية.
السلمي  بي  اإلمامة  يف  والالف 
واقع بالفعل من صدر اإلسالم إىل يوم 
)أعظم  الشهرستاني:  قال  حتى  الناس 
ما  إذ  اإلمامة  األمة خالف  بي  خالف 

الشـــايف يف اإلمــامـة
للسيد املرتىض رحمة الله عليه
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سل سيف يف اإلسالم على قاعدة دينية 
يف كل زمان مثل ما سل على اإلمامة يف 

كل زمان(. )اللل والنحل: ج1، ص27(.
فال غرابة إذن إذا كثر حولا الكالم، 
فيها  وأفرد  األقالم،  فيها  وتصاولت 

عشرات بل مئات الكتب.
ثانيًا: السبب الذي دفع 

الشريف المرتضى للكتابة عن 
اإلمامة

أحد  بن  البار  عبد  القاضي  كان 
كتب يف  قد  المداني:  ابن عبد البار 
)الغين  كتابه  فأملى  اإلمامة  موضوع 
يف التوحيد والعدل( يف عشرين جزءًا، 
يف  خاصا  منه  العشرين  الزء  وجعل 

اإلمامة.
أشعري  أمره  أول  يف  القاضي  وكان 
مبن  تأثر  ثم  الفروع،  شافعي  األصول 
حضر عندهم من علماء العتزلة فتحول 
إىل االعتزال، ومن مجلة من أخذ عنهم 
إسحق بن عياش العتزلي )التوفى سنة 
336هـ( وكان ابن عياش هذا من معتزلة 
البصرة من تالميذ أبي هاشم البائي 

)التوفى سنة 321هـ(.
بغداد وحضر  إىل  القاضي  انتقل  ثم 
علي  بن  السي  اهلل  عبد  أبي  جملس 
البصري )التوفى سنة 446هـ( مدة من 
الزمن فكان من أبرز تالمذته، حتى لع 
جنمه، وطار صيته فاستدعاه الصاحب 
أبو القاسم إمساعيل بن عباد وزير فخر 
الدولة البويهي إىل الري وكان الصاحب 
واحد زمانه علما وفضال وتدبيا وجودة 
عارفا  العلوم  بأنواع  عالا  وكرما،  رأي، 
مشهورة  ورسائله  وموادها،  بالكتب 
مدونة، ومجع من الكتب ما مل جيمعها 
غيه حتى أنه كان حيتاج يف نقلها إىل 
أربعمائة مجل )الكامل البن األثي: ج9، 

ص110(.
اجملال  بفسح  الصاحب  اقتفى  ولقد 
للقاضي وغيه آثار ملوكه من البويهيي، 

فإنهم أعطوا للناس حريتهم.
من  معتقداتهم  بإظهار  لم  ومسحوا 

دون تفريق ومتييز رغم ما اتهموا به من 
الغلو يف التشيع.

عزام  الوهاب  عبد  األستاذان  يقول 
لرسائل  مقدمتهما  يف  ضيف  وشوقي 
الصاحب بن عباد: )إن البويهيي على ما 
يظهر مل جيعلوا أثرا للتشيع يف دولتهم، 
العباسية،  الالفة  على  أبقوا  فقد 
فلم  رشيدة،  سياسة  الناس  وساسوا 
ومذهب  وحنلة،  حنلة  بي  يفرقوا 
ومذهب، وقد أختذ عضد الدولة وزيرا 
نصرانيا، وأذن له يف عمارة البيع واألديار، 
ومساعدة الفقراء من أهل الذمة( لذلك 
مل  المداني  البار  عبد  القاضي  نرى 
يتق الصاحب ومل يتحاشه ومل يرع جانبه 
فيملي آراءه وأقوال مشائخه من العتزلة 
اإلمامة مبنتهى الرية، وحياول يف  يف 
كتاب اإلمامة من الغين أن يفند أقوال 
اإلمامية وعقيدتهم فيها بكل ما أوتي من 
حول وقوة ويشن عليهم حربا شعواء ال 
الرتضى  الشريف  دعا  فيها مما  هوادة 
الوسوي  السي  ابن  علي  القاسم  أبا 
كتابه  تأليف  إىل  436هـ  سنة  التوفى 
)الشايف يف اإلمامة( الذي رد فيه على 
حججه،  وأبطل  البار،  عبد  القاضي 
بروح  بابا  بابا  الذكور  كتابه  ونقض 
علمية، وأدب يف التعبي يتجلى واضحا 

لن قارن بي الكتابي.
عطر  مغنية  جواد  حممد  الشيخ  قال 
عنوان  اهلل حتت  قال رحه  مرقده  اهلل 
وشيخ  اإلمامية  شيخ  بي  )اإلمامة 
البار  عبد  القاضي  ألف  العتزلة(: 
شيخ العتزلة كتابا أمساه )الغين( بذل 
فيه نشاطا بالغا لتفنيد أقوال اإلمامية، 
وأورد فيه من الشبهات ما أسعفه الفكر 
واليال، وقد انطوى الكتاب على أخطاء 
والغفلي  البسطاء  ختدع  ومتويهات 
يف  الرتضى  الشريف  لنقضه  فتصدى 
وقد جاء  )الشايف(  كتاب ضخم أمساه 
بابه، وبصورة صادقة لعارف  فريدا يف 

الرتضى ومقدرته.
أو لعارف علماء اإلمامية وعلومهم يف 
زمنه عاجل الرتضى مسألة اإلمامة من 

واجتماعي  ديين  كمبدأ  جهاتها،  مجيع 
والنقل  العقل  بدليل  وأثبت  وسياسي 
الصحيح أنها ضرورة دينية واجتماعية، 
النصوص  الق  الليفة  هو  عليا  وأن 
عليه بعد الرسول، وأن من عارض وعاند 

فقد عارض الق، والصاحل العام.
أول  يف  الرتضى  الشريف  قدم  وقد 
كتابه معرفًا الغاية يف كتابة كتابه الشايف 

فقال:
الذين  عباده  على  وسالم  هلل  )المد 
األبرار  الطاهرين  وآله  حممد  اصطفى 

النقباء.
سألتـ ـ أيدك اهللـ ـ تتبع ما انطوى عليه 
الجاج  من  بـ)الغين(  العروف  الكتاب 
شبهه  على  الكالم  وإمالء  اإلمامة،  يف 
قد  مؤلفه  أن  وذكرت  االختصار،  بغاية 
بلغ النهاية يف مجع الشبه، وأورد قوي ما 
اعتمده شيوخه مع زيادات يسية سبق 
وقد  بها،  تفرد  مواضيع  وتهذيب  إليها، 
يف  الكتاب  هذا  وقوع  عند  عزمت  كنت 
يدي على نقض ما اختص منه باإلمامة 
عن  فقطعين  االستقصاء  سبيل  على 
موانع  منه  ومنعت  قواطع،  ذلك  إمضاء 
به،  فأبتدئ  الحنسارها  متوقعا  كنت 
وأنا اآلن عامل على إمالء ما التمسته، 
وعادل عن بسط الكالم ونشره إىل نهاية 
ما ميكن من االختصار والمع، ومعتمد 

حكاية أوائل كالمه، وأطراف فصوله.
وموقع الوالة على كتابه ليكون ذلك 

أدخل فيما حنوته من االختصار.
عليه،  اهلل  أعان  إذا  ــ  الكتاب  وهذا 
جامعا  يكون  ــ  فيه  الغرض  لبلوغ  ووفق 
من  وحميطا  وفروعها،  اإلمامة  ألصول 
ال  مبا  احملررة  والنكت  الهذبة  الطرق 

يوجد يف شيء من الكتب الصنفة.
ذلك  تيسي  يف  الرغبة  اهلل  وإىل 
له،  خالصا  ذلك  جيعل  وأن  وتسهيله، 
)الشايف يف  وجوده(.  منه، مبنه  ومقربا 
اإلمامة للشريف الرتضى: ج1، ص34(
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ما قيل نظمًا في االبتسامة
1 ــ قال إيليا أبو ماضي:

هَّما قاَل: الّسماُء َكِئيَبٌة، َوجَتَ
ُقْلُت: اْبَتِسْم َيْكفي الّتَجُهُم يف الّسما!

قاَل: الّصبا َوىّل َفُقلُت َلُه اْبَتِسْم
َبا الَُتَصرِّما! َلْن ُيْرِجَع األَسُف الصِّ
ائي يف اَلَوى قاَل: اليت كاَنْت مَسَ

َصاَرْت ِلَنْفِسي يف الَغَراِم َجَهنَّما
خاَنْت ُعُهودي َبْعَدَما َملَّْكُتُها

َقْليِب َفَكْيَف أِطيُق أْن أَتَبّسما؟
ُقْلُت: اْبَتِسْم َواْطَرْب َفَلْو قاَرْنَتها

َقّضْيَت ُعْمَرَك ُكّلُه ُمَتأّلا!
قاَل: الِعَدى َحْولي َعَلْت َصْيحاُتُهْم
أاَسّر واألْعداُء َحْوِلي يف اِلَمى؟

ِهْم ُقْلُت: اْبَتِسْم ملْ َيْطُلُبوَك بَذمِّ
َلْو ملْ َتُكْن ِمْنُهْم أَجّل وأْعَظمَا

قاَل: الَبشاَشُة َلْيَس ُتْسِعُد كاِئنًا
ْنيا وَيْذَهُب ُمْرَغمًا يأتي إىل الدُّ

ُقْلُت: اْبَتِسْم ما داَم َبْيَنَك والّردى
ما ِشْبٌ فإنََّك َبْعُد َلْن َتَتَبسَّ
ٌة كاَن يِف الاِضي اللََّيالي أمَّ

ْه َخَلَع الِعزُّ َعَلْيَها ِحَبَ
ُد الّناِزُل يف أْكناِفها جَيِ

أْوُجهًا ضاِحَكًة ُمْسَتْبِشَرة
2 ــ قال الفرزدق:

ُيغِضي َحَياًء َوُيْغَضى ِمْن َمهاَبِتِه
َفَما ُيَكلَُّم إاّل ِحَي َيْبَتِسُم

3 ــ قال التنيب:
مَتُرُّ ِبَك األْبَطاُل َكْلَمى َهِزمَيًة
َوَوْجُهَك َوّضاٌح َوَثْغُرك باِسُم

إذا َرأْيَت ُنُيوَب اللَّْيِث باِرَزًة
َفاَل َتُظّنَن أّن الّلْيَث َيْبَتِسُم

َولَّا صاَر ُودُّ الّناِس ِخبًا
َجَزْيُت َعلى اْبِتساٍم باْبِتساِم

4 ــ قال لسان الدين بن الطيب:
ْوَض َسَنا َواَلَيا َقْد َجلََّل الرَّ

ْهِر ِمْنُه َتْبِسُم َفُثُغوُر الزَّ

 االبتسامة
في الثقافات العالمية
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5 ـ قال سفيان بن عيينة:
ُبيَنَّ إنَّ الِبَّ َشْيٌء َهيٌِّ

ُ َوْجٌه َطِليٌق َوَكالٌم َليِّ
6 ــ قال أنيس القدسي:
َوَماُء النَّْهِر َيْرُمُقَنا ِبُلْطٍف

ِمَن الَواِدي وَيْبَتِسُم اْبِتساما
7 ــ َبَشاَشُة َوْجِه اَلْرِء َخْيٌ ِمَن الِقَرى

َفَكْيَف مِبَْن يأِتي ِبِه َوُهَو ضاِحُك؟
إَذا كاَن الَكِريُم َعُبوَس َوْجٍه

َفما أْحَلى الَبشاَشَة يف الَبخيِل
َوما اْكَتَسَب احمَلاِمَد طاِلُبوها

ِليِق ْثِل الِبْشِر والَوْجِه الطَّ مِبِ
من أقوال المفكرين في 

االبتسامة
1 ــ قال جون لوك:

ٌس ثاِنَيٌة. الَوْجُه الَبُشوُش مَشْ
2 ــ قال أحد أمي:

ُاْنُثِر االْبِتساماِت مَيِينًا َومِشااًل على 
ْيِ  ِللسَّ َتُعوَد  َلْن  َفإنََّك  ِريِق،  ُطوِل الطَّ

ِفيِه ثاِنَيًة.
3 ــ قال شكسبي:

ُهناَك َخَناِجُر يف االْبِتساماِت.
وقال:

أْن  ِمْن  َخْيٌ  ِباْبِتساَمِتَك  َطِريَقَك  ُشقَّ 
َتُشقَّها ِبَسْيِفَك.

4 ــ قال جون ميلتون:
. وُد ِمْن َسخاِء الَكفِّ َبشاَشُة الَوْجِه جَتُ

5 ــ قال جورج ستيوارت:
َعَلْيَك  َيْسُهُل  ِباإلرهاِب  َنْيَلُه  ُتِريُد  ما 

ُبُلوُغُه ِباالْبِتساِم.
6 ــ قال جورج كورتلي:

أاّل  َتْطُلُب  َمٌة  حُمَْتَ َسيَِّدٌة  الَبشاَشُة 
خَتُْدَمها أْيٍد َقِذَرٌة.

7 ــ قال موزارت:
وَد  جَتُ أْن  َقْبَل  الّطِبيَعِة  َبْسَمُة  ِبيُع  الرَّ
ِبَعطاِئها، إْذ اَل ِقيَمَة ِللَْعطاِء إذا ملْ ُتَراِفْقُه 

َبْسَمُة الرَِّضى.
8 ــ قال البرويي:

امًا َوَكاَلُمَك َليِّنًا، َتُكْن  ِلَيُكْن َوْجُهَك َبسَّ
َهَب  الذَّ ُيْعِطيِهُم  ْن  مِمَّ الّناِس  إىل  أَحبَّ 

َة. َوالِفضَّ
9 ــ قال جيسل:

اإلْبِتساَمُة واِجٌب اْجِتماِعّي.
10 ــ قال الزخمشري:

اْبِتساُمَك ِلَقِبيٍح أَدلُّ َعَلى ُمُروَءِتَك ِمْن 
ِميٍل. إعجاِبَك جِبَ

11 ــ قال كارل ساندبرغ:
َتُفوُق  ُشعاٌع  ِلَزْوِجها  الّزْوَجِة  اْبِتساَمُة 

ْوِء. ُسْرَعُتُه ُسْرَعَة الضَّ
12 ــ قالت مدام دوستايل:

يف  ما  أْبَعُث  اْبِتساَمٍة  ِباَل  الزوَجُة 
الُوُجوِد 

َعَلى اَلَلِل.
13 ــ قال بايرون:

َيْسَعى  حاملٌ  َزْوَرٌق  ِقيَقُة  الرَّ االْبِتساَمُة 
حَنَْو شاِطئ األماِن.
14 ــ قال فولتي:

َوَتْنُشُر  اَلِليَد،  ُتِذيُب  االْبِتساَمُة 
ِمْفتاُح  إنَّها  اِلراَح:  َوُتَبْلِسُم  االْرِتياَح، 

الَعالقاِت اإلْنساِنيَِّة الّصاِفَيِة.
15 ــ قال أوسكار وايلد:

ِباْبِتساَمٍة  داَقُة  الصَّ َتْبَدأ  أْن  يٌل  مَجِ
ُل ِمْنها أْن َتْنَتِهَي ِباْبِتساَمة. َوأمْجَ

16 ــ قال فيكتور هيجو:
ِمْن  َدْمَعٌة  واْبِتساَمٌة:  َدْمَعٌه  الَزْوَجُة 

َحْقِل  يِف  َواْبِتساَمٌة  التَّْفِكِي،  مَساِء 
النَّْفس.

17 ــ قال روزالي فوكس:
الَكْهَرباِء،  ِمَن  ُكْلَفًة  أَقلُّ  االْبِتساَمُة 

ولِكنَّها أْكَثُر إْشراقًا.
18 ــ وقيل:

إنََّك حَي َتْبَتِسُم َتْسَتْخِدُم َثالَث َعْشَرَة 
حَي  يف  َوْجِهَك،  َعَضالِت  ِمْن  َعْضَلًة 
إذا  َعَضَلًة  َوأْرَبعَي  َسْبعًا  َتْسَتْخِدُم  أنََّك 

َعَبْسَت.
االبتسامة في الِحَكم 

واألمثال واألقوال العالمية
1 ــ مثل أميكي:

العاملُ آَلُة َتْصِوير، اْبَتِسْم ِمْن َفْضِلَك.
2 ــ قول أمريكي:

عاُب. ِباالْبِتساِم ُتَذلَُّل الصِّ
3 ــ حكمة هندية:

ِلَتُكْن الَبْسَمُة على ُوُجوِهنا 
ُقُلوِب  يف  الَفَرَح  َنْزَرَع  َكْيَما 

اآلَخِريَن.
4 ــ مثل جمري:

َفُهَو  اْبِتساَمُتُه  ُلُه  مِّ جُتَ َمْن 
َصاحِلٌ، َوَمْن ُتَشوُِّهُه اْبِتساَمُتُه 

َفُهَو َسيِّئ.
5 ــ حكمة تايلندية:

ُقُلوِب  إىل  األْقَصُر  َطِريُقَك  االْبِتساُم 
اآلَخِريَن.

6 ــ قول صيين:
َوَحواِفِر  الثَّْوِر  َقْرَني  ِمْن  اْحَتِْس 

اِلصاِن َواْبَتساَمِة َبْعِض الّناِس.
7 ــ مثل صيين:

إذا ُكْنَت اَل َتْسَتِطيُع االْبِتساَم َفاَل َتْفَتْح 
ُدّكانًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
موسوعة روائع الكمة واألقوال الالدة.

إعداد: محمد رزاق صالح
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السالم:  عليه  قال 
َقاَمِة  المُْ َداِر  )...،ِف 
لِّ  َوَمَ َتُزوُل  ال  الَِّت 
وُل،  َكَراَمِتِه الَِّت اَل َتُ
الَِّذي  هلِل  ممُْد  َ َوالمْ
اِسَن  َمَ َلَنا  َتاَر  اخمْ

لمِْق،...( َ المْ
قيل: )يف دار القامة( 
األبدي  الشرف  حيث 

األنبياء. مبرافقة 
)اليت ال تزول( فإن النة أبدية.

الذي  احملل  أي:  كرامته(  )وحمل 
أكرمه ويكرم من كان فيه، وهو النة.

)اليت ال حتول( أي ال تتحول، فليست 
حال  من  تتحول  اليت  الدنيا  دار  مثل 

إىل حال.
لنا  اختار  الذي  هلل  )والمد  قيل: 
اللق  لنا  اختار  أي:  اللق(  حماسن 
الصحيفة  )شرح  والطيب.  السن 
الشيازي:  حممد  للسيد  السجادية 

ص23(.
قال  والصورة،  الّشكل،  أي:  وقيل 
فِي  نْسَانَ  اإْلِ خََلْقنَا  ))َلَقدْ  سبحانه: 
َأحْسَِن تَْقِويٍم((. )سورة التي، اآلية:4(.

َفَأحْسَنَ  ))وَصَوَّرَُكمْ  تعاىل:  وقال 
صُوَرَُكمْ((. )سورة غافر، اآلية: 64(.

أحسن  اإلنسان يف  سبحانه  اهلل  خلق 

خلقة وأحكمها، 
وأدقها؛ فهو من 
الجم  حيث 
وسط بي الفيل، 
ومن  والقرد، 
الّطول،  حيث 
والقصر ال إفراط 
أّما  تفريط،  وال 
فيتجلى  المال 
وتنسيق  القوام،  يف 
وانسجام  األعضاء، 
بعض،  مع  بعضها 
الفالسفة  من  وكثي 
اإلنسان  يسمون 

الّصغي. بالكون 
أصول  شرح  يف  صدرا  ُمال  قال 
الكايف: )إّن اهلل اختصر من هذا العامل 
أكمل  على  كّلها  معانيه  حيوي  خملوقًا 
اليزان:  )تفسي  آدم(.  ومساه  الوجوه، 

ج16، ص250(.
اجملهول(  ذلك  )اإلنسان  كتاب  ويف 
جسم  )إّن  كاريل(:  )الكسيس  تأليف 
شهواته،  عن  يعب  شكله  يف  اإلنسان 
وجهه(.  قسمات  باصة  ومشاعره 
للشيخ  السجادية  الصحيفة  ظالل  )يف 

حممد جواد مغنية: ص63(.
مبعنى  مصدر  بالّضم  القامة:  وقيل: 
تعاىل:  قال  التاء  به  القت  اإلقامة 

َفْضلِهِ((،  مِنْ  الْمَُقامَةِ  دَارَ  نَا  َأحَلَّ ))الَّذِي 
عنها  انتقال  ال  اليت  اإلقامة  دار  أي: 

أبدًا.
ذهب  زوااًل  يزول  الشيء:  وزال 

واستحال، وزال عن مكانه: انتقل.
لغة  والكسر  الاء  بفتح  واحملل: 

حكاها ابن القطاع موضع اللول.
باب  من  حلواًل  بالكان  حّل  يقال: 

)قعد( إذا نزل به.
والكرامة: اسم من اإلكرام والتكريم، 

وهما مبعنى اإلعزاز والتعظيم.
تغّي عن طبعه  الشيء حيول:  وحال 

كاستحال. ووصفه، 
باقية  دائمة  الدار  تلك  كانت  وإمّنا 
مصونة عن االنقضاء والزوال آمنة من 
ألنها  األحوال،  واستحالة  اإلنقراض 
خلقت لذاتها ال لشيء آخر فهي حمّل 
اإلقامة ودار القرار، قال تعاىل: ))إِنَّمَا 
هِيَ  خِرَةَ  اآْلَ وَإِنَّ  مََتاعٌ  الدُّنْيَا  الْحَيَاةُ  هَذِهِ 

الَْقرَاِر((. دَارُ 
ختلق  مل  فإنها  الدار  هذه  بالف 
وسيلة إىل حتصيل  لتكون  بل  لذاتها، 
من  فالبد  إليها،  وذريعة  أخرى  نشأة 
البوار.  إىل  ومصيها  انقطاعها 
صحيفة  شرح  يف  السالكي  )رياض 
العابدين  زين  اإلمام  الساجدين  سيد 
عليه السالم للسيد علي خان الدني: 

ج1، ص355 ــ 356(.

على مائدة 
الصحيفة السجادية

 ــ مباحث الدعاء األول ــ احللقة )29(
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وقيل: لعل الراد بدار القامة: الّنة 
احملسوسة اليت ألصحاب اليمي وهي 
))جَنَّاتُ  اليت ذكرها سبحانه يف قوله: 
َأسَاِورَ  مِنْ  فِيهَا  وْنَ  يُحَلَّ يَدْخُُلونَهَا  عَدٍْن 
حَِريرٌ  فِيهَا  وَلِبَاسُهُمْ  وَُلؤُْلؤًا  َذهٍَب  مِنْ 
عَنَّا  َأْذهَبَ  الَّذِي  هِ  لِلَّ الْحَمْدُ  وََقاُلوا   *
الَّذِي   * شَُكورٌ  َلَغُفورٌ  رَبَّنَا  إِنَّ  الْحَزَنَ 
فِيهَا  يَمَسُّنَا  اَل  َفْضلِهِ  الْمَُقامَةِ مِنْ  دَارَ  نَا  َأحَلَّ

ُلُغوبٌ((. فِيهَا  يَمَسُّنَا  وَاَل  نَصَبٌ 
العقلية  الّنة  الكرامة:  ومبحّل 
تعاىل  اهلل  جوار  وهي  للمقربي  اليت 
سبحانه:  بقوله  إليها  الشار  وحضرته 
فِي   )54( وَنَهٍَر  جَنَّاتٍ  فِي  قِنيَ  الْمُتَّ ))إِنَّ 

مُْقَتدِرٍ((. مَلِيكٍ  عِنْدَ  صِدْقٍ  مَْقعَدِ 
وصف  البيان:  عرائس  صاحب  قال 
التقي  منازل  هذا  بقوله  سبحانه  اهلل 
العرفة  بنعت  اهلل  على  أقبلوا  الذين 
البية  من  دونه  مما  وخرجوا  واحملبة 
ومقامات  الشهادة  عامل  النازل  وتلك 
العندية جنانها رفارف األنس وأنهارها 
أجلسهم اهلل على بساط  القدس  أنوار 
الزلفة والداناة اليت ال يتغّي صاحبها، 
بالجاب  عنها  يزول  وال  القهر  بعّلة 
صدق  مقعد  مّساه  لذلك  والّست 
قائمة  وقربة  دائمة  كرامة  حمل  أي 

ومواصلة سرمدّية وزلفة أبدّية.
سئل ابو جعفر الشاشي: من الغريب؟ 
النة  يف  رضوان  يطلبه  الذي  فقال: 
فال  النار  يف  مالك  ويطلبه  جيده  فال 
السماوات  يف  جبئيل  ويطلبه  جيده 
األرض  يف  إبليس  ويطلبه  جيده  فال 
وقد  اجمللس  أهل  له  فقال  فال جيده، 
فأين  جعفر  أبا  يا  قلوبهم:  تفّطرت 
مقعد  يف  فقال:  الغريب؟  هذا  يكون 

صدق عند مليك مقتدر.
أصحابنا  من  العارفي  بعض  قال 
وإن  األصفياء  هؤالء  إّن  التأّخرين: 
العقلية  هوّياتهم  جهات  من  كانوا 
مقعد  يف  جالسي  تعاىل  منه  مقّربي 

من  لكنهم  قبة البوت  الصدق حتت 
جهة نفوسهم الطيعة ألمر اهلل السّلمة 
اللذات  مراتع  يف  يسرحون  لكمه 
فألرواحهم  النات  بنعيم  ويتنعمون 
اليت هو عقول بالفعل جنان معنوّية من 
اليوانية  وألنفسهم  والعلوم  العارف 
والشهوات  اللذات  من  صورية  جنان 
تنالا من طريق قواها الّسّية العملية 
جزاًء  وغيها  ونكاح  وشرب  أكل  من 
لّذاتها  من  الّدنيا  يف  عنه  صبت  مبا 
شهواتها  من  قواها  عنه  وحبست 
باب  كّل  من  عليهم  يدخلون  والالئكة 
عقبى  فنعم  صبمت  مبا  عليكم  سالم 
علي  للسيد  السالكي  )رياض  الّدار. 

خان الدني: ج1، ص358(.
اختار  الذي  هلل  )والمد  وقيل 
هو  اإلختيار  اللق(:  حماسن  لنا 
االصطفاء، وأصلها اختاذ خي الشيء 

وصفوته.
والّضمي يف )لنا( لنوع اإلنسان.

واختياره سبحانه حماسن اللق لم 
ما  حبسب  عليهم  إفاضتها  إىل  يعود 
القبول  من  اإللية  العناية  لم  وهبت 

واالستعداد لا.
واحملاسن: مجع حسن بالّضم مبعنى 

المال على غي قياس.
قد  العجمة،  الاء  بفتح  واللق: 
يراد به هنا اليئات واألشكال والّصور 
فيكون  الظاهرة  بالواس  الدركة 
))وَصَوَّرَُكمْ  تعاىل:  قوله  إىل  إشارة 

صُوَرَُكمْ((. َفَأحْسَنَ 
أشرف  كان  لا  اإلنسان  فإّن 
ركبه  الخلوقات  وخالصة  الوجودات 
تعاىل يف أحسن صورة فخلقه منتصب 
البشرة متناسب األعضاء  بادي  القامة 
والتخطيطات متهّيئًا لزاولة الصناعات 
ذلق  لسان  ذا  الكماالت  واكتساب 
مأكوله  يتناول  وأصابع  ويد  به،  ينطق 

بها. ومشروبه 
ثالثة  البدنّية  بعضهم: احملاسن  قال 

أمور:
كما  السنة  الصورة  األول: 
َفَأحْسَنَ  ))وَصَوَّرَُكمْ  تعاىل:  قال 

صُوَرَُكمْ((.
كما  والتعديل  القامة  حسن  الثاني: 
فِي  نْسَانَ  اإْلِ خََلْقنَا  ))َلَقدْ  تعاىل:  قال 

تَْقِويٍم((. َأحْسَِن 
والقعود  القيام  من  متكينه  الثالث: 

واالنبطاح واالضطجاع. واالستلقاء 
على  اللق  رّكب  تعاىل  أّنه  وذلك 

أصناف أربعة.
القائمي  يشبه  ما  أحدها: 

كاألشجار.
ثانيها: ما يشبه الراكعي كالبهائم.

الساجدين  يشبه  ما  وثالثها: 
وجوهها  على  تدّب  اليت  كالشرات 

وبطونها.
القاعدين  يشبه  ما  ورابعها: 

كالبال.
قادرًا  اإلنسان  خلق  سبحانه  إّنه  ثّم 
من  ومّكنه  اليئات  هذه  مجيع  على 
ذكره على مجيع هذه األحوال كما قال 
قِيَامًا  هَ  اللَّ يَْذُكرُونَ  ))الَّذِينَ  تعاىل: 

جُنُوبِِهمْ((. وَعََلى  وَُقعُودًا 
وقد يراد باللق ما يعّم اللق الباطن 
بارئه  إّن  حيث  من  خلقه  فيكون حسن 
عّز وجل خلقه يف أحسن صورة كما مّر، 
واألمزجة  التفاوتة  األشياء  من  وركبه 
وبدنا  روحا  جوهره  وقسم  الختلفة، 
ظاهره  وزين  والعقل  بالفهم  وخصصه 
بالواس  وباطنه  الظاهرة  بالواس 
الناطقة  النفس  عليه  وأفاض  الباطنة، 
لتكون  والفظ  والذكر  بالفكر  وزّينها 
جنوده،  والقوى  وزيره،  والعقل  أميًا 
حمّل  والبدن  بريده،  الشتك  41والّس 
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والواس  خدمه،  واألعضاء  مملكته، 
األخبار  يلتقطون  عالهم  يف  يسافرون 
على  يعرضونها  والخالفة  الوافقة 
الّس الشتك الذي هو بي الواس 
والنفس على باب الدينة وهو يعرضها 
يوافق  ما  ليختار  العقل  قّوة  على 
الوجه  هذا  فمن  خيالف،  ما  ويطرح 
ومن  صغي،  عامل  اإلنسان  إّن  قالوا: 
إّنه  قالوا:  وينمو  يتغذى  إّنه  حيث 
ويتحّرك  حيّس  إّنه  حيث  ومن  نبات، 
قالوا: إّنه حيوان، ومن حيث إّنه يدرك 
حقائق األشياء قالوا: إّنه ملك، فصار 
جممعًا لذه العاني وليس يف خلق اهلل 

ما جيمعها غيه.
بضم  اللق(  )حماسن  نسخة  ويف 
لا  باختياره  الراد  فيكون  الاء 
مساوي  دون  بها  ورضاه  لا  ارتضاؤه 
يَرَْضى  ))وَاَل  تعاىل:  قال  كما  األخالق 
يَرَْضهُ  تَشُْكرُوا  وَإِنْ  الُْكْفرَ  لِعِبَادِهِ 

َلُكمْ((.
للنفس تصدر  واُللق: هيئة راسخة 
فكر  غي  من  بسهولة  األفعال  عنها 
عنها  تصدر  حبيث  كانت  فإن  وروّية، 
مّسيت  وعقاًل  شرعًا  الميلة  األفعال 
تصدر  حبيث  كانت  وإن  حسنًا،  خلقًا 
عقاًل  أو  شرعًا  القبيحة  األفعال  عنها 

مّسيت خلقًا سّيئًا.
اللق  نفس  مدح  يف  والروايات 
من  مستفيضة  اكتسابه  على  والّث 

طرق الاصة والعامة.
فمن ذلك ما رواه رئيس احملّدثي يف 
كتاب الصال، قال: حّدثنا أبو السن 
علي بن عبد اهلل بن أحد األسواري، 
بن  أحد  يوسف  أبو  حّدثنا  قال: 
حمّمد بن قيس السجزّي الذّكر، قال: 
حّدثين أبو حممد عبد العزيز بن علي 
حّدثين  قال:  الّرود،  مبرو  السرخسي 
البغدادي،  عمران  بن  أحد  بكر  أبو 
حدثنا  قال:  السن،  أبو  حّدثنا  قال: 

السن،  أبو  حدثنا  قال:  السن،  أبو 
عن  السن،  عن  السن،  حدثنا  قال 
اللق  السن  أحسن  إّن  السن: 

السن.
بن  فمحمد  األول  السن  أبو  فّأما 
عبد الرحيم التستي، وأما أبو السن 
الثاني فعلي بن أحد البصري التّمار، 
وأما أبو السن الثالث فعلي بن حممد 
األول فالسن  وأما السن  الواقدي، 
ابن عرفة العبدي، وأما السن الثاني 
البصري،  السن  أبي  بن  فالسن 
علي  بن  فالسن  الثالث  السن  وأما 

ابن أبي طالب عليهما السالم.
الديث  هذا  يروي  العامة  وبعض 
عن  السن  حدثنا  الصورة:  بهذه 
جّد  عن  السن  أبي  عن  السن 
اللق  السن  أحسن  إّن  السن: 
السن؛ رواه الستغفري يف مسلسالته. 
خان  علي  للسيد  السالكي  )رياض 

الدني الشيازي: ج1، ص260(.
اليم  بضّم  القامة(:  دار  )يف  وقيل 
وفتحها: حمّل السكون، والراد النة، 

مصدر ميمّي لقته التاء.
)اليت ال تزول وحمل كرامته اليت ال 

حتول(؛ أي: ال تتبّدل وال تتغّي.
لنا(،  اختار  الذي  هلل  )والمد 
)حماسن  اإلنسان؛  معاشر  حنن  أي: 

اللق(.
غي  على  حسن،  مجع  احملاسن: 
اللقة،  الاء:  بفتح  واللق  قياس، 
وصّورنا  حسنًة  خلقًة  أعطانا  يعين: 
البهائم،  كسائر  ال  صورنا  فأحسن 
الَْخالِقِنيَ((.  َأحْسَنُ  هُ  اللَّ ))َفَتبَارََك 

)رياض العارفي للدارابي: ص32(.
والفتح  بالضم  )القامة(  وقيل 
بالضم:  )القامة  الوهري:  قال  معا، 
والماعة  اجمللس،  وبالفتح:  اإلقامة؛ 

من الناس.
عن  وانتقل  ذهب  مبعنى:  و)زال( 

مكانه.

لغة:  والكسر  الاء،  بفتح  و)احمَلِّل( 
بالكان  حّل  يقال:  اللول،  موضع 

حلواًل من باب قعد: إذا نزل به.
اإلكرام  من  اسٌم  و)الكرامة(: 
اإلعزاز  مبعنى  وهما  والتكريم، 

والتعظيم.
عن  تغّي  حيول(:  الشيء  و)حال 

طبعه ووصفه، كاستحال.
إّن  هو  الفقرة  بهذه  الراد  ولعّل 
من  والتشّوقات  احملّركات  مجيع  غاية 
حتّركاتها  يف  والسافلة  العالية  القوى 
أو  تعاىل،  اهلل  ذات  هي  وأفاعيلها 
التقّرب إليه والوصول لديه: فعند ذلك 
وينتهي  شوقهم  ويسكن  قلوبهم  يطمئّن 
و)دار  والغاية  الفاعل  وهو  عشقهم، 
للوجود  الكرامة(  و)حمّل  اإلقامة( 

كّله.
دار  اإلقامة:  دار  من  )الراد  وقيل: 
واإلقامة،  القرار  حمّل  ألنها  اآلخرة، 
الدُّنْيَا  الْحَيَاةُ  هَذِهِ  ))إِنَّمَا  تعاىل:  اهلل  قال 

الَْقرَاِر((. دَارُ  خِرَةَ هِيَ  اآْلَ وَإِنَّ  مََتاعٌ 
آخر،  لشيء  ال  لذاتها  خلقت  ألّنها 
ختلق  مل  فإّنها  الدار،  هذه  بالف 
حتصيل  إىل  وسيلًة  ليكون  بل  لذاتها، 
من  فالبد  إليها؛  وذريعة  أخرى  نشأة 

انقطاعها ومصيها إىل البوار.
النة  القامة(:  بدار  )الراد  وقيل: 
اليمي،  ألصحاب  اليت  احملسوسة 
اليت  العقلّية  الّنة  الكرامة:  ومبحّل 

للمقربي.
نعمائه  على  المد  عن  فرغ  ولا 
هدايته  وعلى  وفرعًا،  أصاًل  سبحانه 
تلك  على  المد  وإلامنا  تعاىل 
نعمة  على  المد  يف  شرع  النعماء، 
أصل اللق والوجود، أو اللق الالزم 
له؛ فقال: )والمد هلل الذي اختار لنا 

حماسن اللق(
اإلصطفاء. )اإلختيار( 

بالضم،  حسن  مجع  و)احملاسن( 
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مبعنى المال على غي قياس.
و)اللق( بفتح الاء وضمها، على اختالف النسخ.

ويكون ضمي )لنا( إّما راجعًا إىل نوع اإلنسان واختياره 
متامّيـته  إىل  يعود  لم  واُللق  اَللق  حماسن  سبحانه 

ومجعّيته واستحقاقه للخالفة اإللية، كما مّر غي مّرة.
فإّنهم  السالم،  عليهم  األئمة  معاشر  إىل  راجعًا  وإّما 
َخلقًا  العظمى  بالالفة  تعاىل  اهلل  خّصصهم  الذين  هم 
وأفعااًل،  وصفاٍت  ذاتًا  تعاىل  اهلل  مثال  ألنهم  وُخلقًا، 
للعوامل  مضاهيًا  عالًا  اهلل  خلقه  الكامل  اإلنسان  ألّن 
اإللية وأنشأه اهلل نشأًة جامعًة لميع النشآت الربانية، 
وابدعها ذاتًا موصوفة جبميع ما وصف به ذاته القدسة 
من النعوت المالية والاللية واألفعال واآلثار والعوامل 

والنشآت اإلبداعية واالختاعية والكونية.
فما من مطلب إال ويوجد فيه وما من بغية إال ويتيسر 
حصولا منه، كما قال تعاىل: ))وَاَل رَْطٍب وَاَل يَابٍِس إِالَّ فِي 
))مَا  مُِبنيٍ((،  إِمَامٍ  فِي  أحْصَيْنَاهُ  شَيْءٍ  ))وَُكلَّ  مُِبنيٍ((،  كَِتاٍب 
السَّمَاءِ  فِي  َغائِبَةٍ  مِنْ  ))وَمَا  شَيْءٍ((،  مِنْ  الْكَِتاِب  فِي  َفرَّْطنَا 

رِْض إِالَّ فِي كَِتاٍب مُِبنيٍ((. وَاأْلَ
والفاروق  للسّم  الدافع  والتياق  األعظم  الطلسم  فهو 
والسّر  األنور  اهلل  حكمة  وباب  والقدر  والقضاء  األكب 
ومعنى  مُْخَتلُِفونَ((،  فِيهِ  هُمْ  الَّذِي   * الْعَظِيِم  و))النَّبَِإ  الكتوم، 
والرّكبات  والعناصر  واألفالك  والالئكة  والنون  الكاف 
والّنة والنار إىل غي ذلك من أمسائه وصفاته اليت ال 

تعّد وال حتصى.
هكذا ينبغي أن ُتفهم هذه الفقرة، ال ما فهمه بعٌض من 
أن الراد من )اللق( هنا: هو الوّيات واألشكال والصور 
الدركة بالواّس الظاهرة! )لوامع األنوار العرشية للسيد 

حممد باقر الوسوي: ج1، ص529(.
ونظم الشاعر الشيخ عبد النعم الفرطوسي:

عاٍل الكرامة  من  حملٍّ  يف 
انقضاء بدون  باٍق  ومقاٍم 

علينا أجرى  حي  المد  وله 
بسخاء رزقه  من  طّيبات 
النعم  عبد  الشاعر  بنظم  السجادية  )الصحيفة 

الفرطوسي: ص24(.
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القراءة  اتفاقية  مفهوم  يستخدم 
ومنظري  الروائيي  قبل  من  عقد(  )أو 
الروائي  بي  العالقة  لوصف  القراءة 
الرواية،  داخل  تروي  اليت  والشخصية 

بي الكاتب والنص.
التفاق  شامل  بتحديد  األمر  يتعلق 
وحوله،  نص  من  انطالقًا  يقوم  مضمر 
يتناول مدى التوافق ما بي مادة النص 
القارئ  ورؤى  ومعارف  جهة،  من  ورؤاه 

من جهة ثانية.
ما  يا  )كان  بعبارة  االستهالل  يكشف 
النص  أن  الزمان(  قديم  يف  كان  كان، 
أن  للقصة، وميكن  ينتمي  الذي سيأتي 
أو  بالن،  عالقة  ذات  أحداثًا  يقدم 
خيالية، يصعب تصديقها أو غي قابلة 
لتقبلها  مدعو  القارئ  ولكن  للتصديق، 
هذا  يقدم  خواتيمه،  إىل  النص  ليصل 

الثل مبدأ )اتفاقية القراءة(.
يبدأ  كليزيو  ليه  يبدأ  عندما  ولكن 
مرة  يف  )حدث  بالقول  )احملضر( 
على  الكلو  يلعب  عندما  أو  صغية(، 
اليت  )القدمات( يف )عالقات خطرة( 
تناقض الواحدة منها األخرى، يبدو لنا 
أن النوايا العلنة للكتاب، كما الواضعات 
أن  ميكن  مضمر،  اتفاق  إىل  الادفة 
التعقيدات  أنواع  من  نوع  لكل  ختضع 

واالحنرافات.

كما أنه من الناسب أن منيز بي عدة 
مستويات ميكن أن تلعب عليها اتفاقية 

القراءة.
العالقة  االقتصادي  الستوى  على 
)على  نص  شراء  يبدو  حيث  ظاهرة: 
شاكلة كتاب، جملة، كرسي يف مسرح، 
اشتاك يف مكتبة..( مبثابة التعبي عن 

قصد، عن توقعات من قبل القراء.
إن إقامة عقد قراءة، يأتي أواًل، كما 
الظاهر  من  غولدشالجر،  أ.  اختصره 
الادية للكتاب والتوضيحات والتوجيهات 

الرتبطة بالنص.
قيام  العقد  يفتض  النصي  الستوى 
اتفاقات لغوية ورمزية، قد يرتبط األمر 
باتفاقات مؤسساتية راسخة أو جمددة 

وفردية، كما ميكن أن تكون معروفة.
خاص  بشكل  الروائي  التخيل  ففي 
العالقات  يف  القراءة  اتفاقية  تتجلى 
إليه  والرسل  الروائي  بي  القائمة 
الفتض، وهو الراوي يف النص: كشف 
بي  الوسيط  بدور  يقوم  أنه  برنس  ج. 

القاص والقارئ.
الذاتية،  السية  بنوع  يتعلق  فيما 
أدخل ب. ليجي )1973( مفهوم )العقد 

السيي الذاتي(.
حدده باعتباره إثبات هوية بي الكاتب 

الفعلي والشخصية الرئيسية.
الكاتب  بي  التطابق  يؤدي  أن  جيب 
بثقة  الفوز  إىل  األساسية  والشخصية 

القارئ، واإلفادة منها بشكل من األشكال 
جبعله يقوم بدور الصديق الميم.

أال  االثني  بي  للحدود  ميكن  ولكن 
تكن واضحة )على سبيل الثال، فاليس، 

بروست أو سيلي(.
فإن  القراءة،  مستوى  على  وأخيا 
مجيع النظريات، تواجه الطريقة، اليت 
يؤدي فيها القارئ وظائف يتوقعها النص، 
وحريته يف العمل، وجهده يف االستدالل، 

ومعارفه وخباته الشخصية.
التوقعات  أفق  مفهوم  فمن  وهكذا 
)جوس( أو خطاب القارئ، الذي جيعل، 
االتفاقية  النص،  خطاب  مواجهة  يف 
أو  مكتملة  األخي  هذا  يعرضها  اليت 

غي مكتملة، أو قابلة للتعديل )فياال(.
اتفاقية  إقامة  فإن  األمر،  يكن  وأيا 
تبدو  النص،  يتوقعها  مثالية،  قراءة 

شرطا لقراءته قراءة )جيدة(.
أو  الساخرة  احملاكاة  فإن  وهكذا 
حيددان  الثال،  سبيل  على  السخرية، 
عبارات عقد )أو تواطؤ( يف حال غيابه 

ختتل داللة النص.
تنطبق اتفاقية القراءة على شتى أنواع 

النصوص، ويف كل األزمنة.
غي أن االختالفات النوعية، تقود إىل 
اتفاقيات متنوعة للقراءة، وبالتالي إىل 
تغيي يف وضعية النص: )رسائل( مدام 
الاص  من  بانتقالا  سيفينييه،  دي 
القراء،  العام، مل تعد متتلك نفس  إىل 

اتفاقية القراءة
)pacte de lecture(
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وبالتالي نفس االتفاقيات اليت كانت لا 
منها  القربي  إىل  موجهة  كانت  عندما 

فحسب.
من هنا نرى إىل أي حد ميكن استخدام 
النصوص:  دالالت  لتحديد  الفهوم  هذا 
يف  كما  ــ  الال  هذه  يف  فإنه  وبالتالي 
الناسب  من  ــ  مرت  اليت  الكلو  حالة 
البدئية  االتفاقية  االعتبار  بعي  األخذ 
اليت  االتفاقية  كما  للرسائل،  الفتضة 

أوجدتها عملية النشر.
هذه  فإن  األدباء،  عند  نراها  وكما 
تكون  ما  غالبًا  حقيقة،  تعين  االتفاقية 

ضمنية، ولكنها فعالة يف المارسات.
أمل يقل ديكارت يف )خطاب يف النهج( 
إال  الكتوب  هذا  )يقدم  ال  أنه   )1637(
ونكتفي  أسطورة؟(  أو  حكاية  مبثابة 
بالقول، إن العملية تكمن يف الضمر، ويف 
االبتكار، وأنه ليس باإلمكان حتاشي هذا 

الفهوم، أو استخدامه بطريقة آلية.
)Atticisme( األتيكية

األدب  ثم يف  روما،  األتيكية يف  تعين 
عشر  السادس  القرني  يف  الفرنسي 
والسابع عشر حماولة العودة إىل اللغة 
الدقيق  الواضح  واألسلوب  الصافية 
والرشيق الذي متيز بها كبار أدباء أثينا 
سوفوكل،  )أشيل،  الامس.  القرن  يف 

أيريبيد على وجه التحديد(.
ق.م  الرابع  القرن  منتصف  حوالي 
كلغة  نفسها  األتيكية  اللهجة  فرضت 

للثقافة الراقية يف بالد اليونان.
ولكن بعد ذلك وإثر فتوحات اإلسكندر 
تكونت لغة مشتكة تنحدر من األتيكية 
شيئًا  صفاءها  تفقد  أخذت  ولكنها 

فشيئًا.
القرن  يف  روما  يف  األتيكية  شكلت 

األول ق.م موضوع معركة مجالية.
وكشف لنا شيشرون حدود هذه العركة 
الطيب(  )عن  كتابيه  يف  ورهاناتها 
و)بروتوس(   )32 ــ   23 )الفقرتان 

)الفقرتان 284 ــ 291(.
أنه  مفادها  مالحظة  من  ومنطلقًا 
وقف  وحيد  أتيكي  ألسلوب  وجود  ال 

الضيق  االستخدام  ضد  شيشرون 
للفظة.

رفض  إىل  دميوستي  أمثولة  ودفعته 
الدى  أو  احملسنات  من  جمردة  نقاوة 

الطابي.
كان  إمنا  شيشرون  أن  الال  وواقع 
الناظرة، وقد  يدافع عن نفسه يف هذه 
الديدة  األتيكية  أنصار  عليه  أخذ 
خطبه،  يف  الزالة  نقص  )كالفوس( 
بسبب  والفحولة،  الصالبة  نقول  ال  كي 
الطابية  باألدوار  النهجي  متسكه 

والشرطات.
ال  لفظة  األسيانية،  أسلوبه  يف  رأوا 
كانت  وإن  بالضبط  مصدرها  يعرف 
الذين  الرومان  عند  اللفظة  هذه  حتمل 
معنى  األسياتيكية  الرخاوة  حيتقرون 

حتقييًا.
شكل  عن  يدافع  شيشرون  كان  إذن 
جديد من أشكال الفصاحة يقع بالضبط 
فئة  ومغاالة  فئة  بي جفاف  الوسط  يف 

أخرى.
تفكي  التصادم  هذا  خلف  ويكمن 
باحنطاط الفصاحة موضوع طالا طرح 
قبل  من  خاصة  القدمية  العصور  يف 

)تاسيت( يف )حوار الطباء(.
ويف جمتمع يشكل احنطاط الطابة 
شغله الشاغل بدت األتيكية كما لو أنها 
الكمال  إىل  العودة  يعين  مقيم  هاجس 

النمط للماضي.
عن  بالتعبي  األتيكية  وتقضي 
األساسي مع مراعاة األسلوب الطبيعي، 
التأثي  عن  الاد  البحث  يفضي  فيما 
والكالم الهيج إىل اإلفراط يف استخدام 

الصور.
رهانًا  شكل  األدبي  القانون  وهذا 
يف  األثينيي  للغة  بتقليدهم  إيديولوجيًا 
األدب  الرومان  أحيا  بييكليس،  عصر 
أنهم  لو  كما  وتصرفوا  العظيم  اليوناني 
الورثة الشرعيون لتلك الضارة: أرادت 

روما أن تكون أثينا جديدة.
وهكذا فقد بذل الؤرخ اليوناني دينيس 
جهدًا  أوغوست  عهد  يف  دهاليكارناس 

لروما،  اليونانية  األصول  إلثبات  كبيًا 
الوروث  عن  مدافعًا  بالتبين،  مدينته 

األتيكي.
الالتيين  النموذج  )قيصر(  اعتب 
لإلتيكية أي لإلشراق والبساطة والدقة 

ونقاء اللغة.
وحاماًل رايته كينتيليي يف القرن األول 
تابعت  الستمر،  الطابي  التقليد  ثم 

العركة مسيتها مع األيام.
ومثلت األتيكية لدى أدباء ينتمون إىل 
عشر  والسابع  عشر  السادس  القرني 
مثااًل  واإليقاع  اللغة  بنقاوة  ويهتمون 

للكمال.
أميو،  بوديه،  مثل  )من  أنسّيون  وسار 
الفصاحة  نهج  على  الراميه(  بياردي 

هذا.
ال  األخالق  على  إشراق  طلب  وشكل 
تلك  تيارات  من  واحدًا  احملسنات  على 

الرحلة.
وقال غيز ذو بلزاك، )لنكن إسبارطيي، 
مدخل  يف  وذلك  أتيكيي(  األقل  على 

كتابه )سقراط مسيحي( )1652(.
فنيلون يف )حوارات الوتى( و)حوارات 
حول الفصاحة( مينح الوسام لدميوستي 
الفصاحة  )أن  لشيشرون  أثبت  الذي 

القيقية تكمن يف ست الفنان لفنه(.
الرحلة  يف  النقاوة  األتيكية  وغزت 
نثر  طلب  يف  جتلت  اليت  الكالسيكية 
بوالو  عند  كما  واضح  وشعر  رشيق 

وماليب.
وبعض العارك الالحقة حول الشعرية 
األنواع  مستويات  على  والطابة 
األسلوب،  تفخيم  )الوضوح،  واألسلوب 
الفاف( أنتجت معارك حول األتيكية، 
يف التاريخ األدبي التعارض الذي قام بي 
غي  التكلف  أو  والباروكية  الكالسيكية 

بعيدة عن هذا.
ـــــــــــــــــــــــــــ

معجم الصطلحات األدبية: ص39.
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تلك  )يف  )ع(:  اإلمام السي  قال يف 
الفرقة الباسلة كل رجل وأنثى عرف بأن 
العدو ال يرحم ومل يكن مستعدًا للمعركة 

أيضا. للقتل  لكن  فقط 
حتى  الاء  إحضار  متجاهلي 

لألطفال.
الشمس  حتت  عطاشى  بقوا  لقد 
مل  ذلك  ومع  اللتهبة  والرمال  احملرقة 

للحظة واحدة. يتهاون احدهم 
ليس  القلة  أصحابه  مع  السي  سار 
ولكن  السلطة  ثروات  أو  للمجد  طلبا 

العظمى. للتضحيات 
وكل عضو من مجاعته واجه بشجاعة 

الصعاب الائلة دون أن جيفلوا(.
اكب  احد  يعّد  شيلدراك(  )روبرت 

ابتكارا. والكّتاب  األحياء  علماء 
وقد عرف لنظريته يف القول الورفية 
رؤية  إىل  يقود  والذي  الوريف  والرني 
ذاكرة  مع  التجدد  والكون  للحياة  جديدة 

الكون الاصة  التأصلة به.
الذاتية سيرته 

)روبرت شيلدراك( ولد يف 28 حزيران 
علميا  حبثا   80 من  أكثر  ولديه   1942

مؤلفات. وعشرة 
هو زميل سابق يف المعية اللكية.

جامعة  يف  الطبيعية  العلوم  درس 
كلية  يف  طالبا  كان  حيث  كامبيدج 

كلي.
وقد حصل على شهادة شرف مزدوجة  

وكذلك مت تكرميه جبائزة علم النبات.
العلوم  الفلسفة وتاريخ  بعد ذلك درس 
يف  زميال  كان  حيث  هارفارد  جامعة  يف 
كلية فانك كنوكس وذلك قبل عودته إىل 
كامبيدج حيث حصل على الدكتوراه يف 

اليوية. الكيمياء 
كلية  يف  زميال  أصبح  كامبيدج  ويف 
كلي حيث عمل كمدير دراسات الكيمياء 

اليوية والاليا الية.
المعية  يف  روزنهايم  أحباث  وكزميل 

روبرت شيلدراك
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مؤلفاته أهم 
ــ علم جديد يف الياة:فرضية العالقة السببية الكونية  

)1981(. الطبعة الديدة يف 2009.
الطبيعة  وعادات  الوريف  الصدى  الاضي:  وجود  ــ 

.)1988(
واهلل  العلوم  اخضرار  للطبيعة:  الديد  النشوء  ــ 

.)1992(
ــ سبع جتارب تستطيع ان تغي العامل )1994(: الفائز 

العلوم و الطب البيطانية. بكتاب السنة من قبل شبكة 
وغيها  البيت  اىل  مالكوها  ياتي  حي  تعلم  الكالب  ــ 
من مقدرات اليوانات )1999(: الفائز بكتاب السنة من 

البيطانية. والطب  العلوم  قبل شبكة 
العقل  جوانب  من  وغيها  إليك  بالتحديق  اإلحساس  ــ 

الواسعة )2003(.
ـــــــــــــــــــــــــــ
الصادر:

www.( موقع شيلدراك الرمسي: سية حياة روبرت شيلدراك 
.)sheldrake.org

.)Wikipedia:Rupert_Sheldrake(  ويكيبيديا: 

إعداد: سيد صفوان جامل الدين

اللكية قام ببحوث حول تطور النباتات وشيخوخة الاليا 
يف قسم الكيمياء اليوية يف جامعة كامبيدج.

روبيي  فيليب  مع  وبالشراكة  كامبيدج  يف  هو  بينما 
وهي   ،)IAA( القطيب  األوكسي  انتقال  آلية  اكتشف 
الباعم  من  األوكسي  هرمون  فيها  ينتقل  اليت  العملية 

باجتاه الذور.
قسم  على  1969واعتمادا  إىل   1968 سنة  من  ابتداًء 
بدراسة  قام  كواالالمبور  يف  مااليا  جامعة  النبات يف  علم 

الطرية. الغابات  نباتات 
ومن سنة 1974 إىل 1985 كان مدير فسيولوجيا النبات 
العالي  احملاصيل  معهد حبوث  يف  فسيولوجيًا  ومستشارًا 
آباد  حيدر  يف  الواقعة  القاحلة   شبه  الدارية  الناطق  يف 
احملاصيل  زراعة  أنظمة  تطوير  يف  ساعد  حيث  الند  ــ 

واليت تستعمل حاليا بشكل واسع من قبل الفالحي.
يف  تقع  أشرام  يف  ونصف  لسنة  أقام  أيضا  الند  يف  و 
تاميل نادو حيث قام بكتابة أول مؤلف له وهو )علم جديد 

يف الياة(.
كان مديرا لشروع   2010 2005 حتى سنة  ما بي سنة 
ليس  اليت  البشرية  القدرات  لدراسة  واريك  البيوت 
ترينييت,  كلية  قبل  من  متويلها  يتم  واليت  تفسي  لا 

كامبيدج.
يف  دارجنتون  يف  شوماخر  لكلية  زميل  كذلك  وهو 
العلوم  لعهد  زميال  وكذلك  البيطانية.  ديفون  مقاطعة 

تقع قرب سان فرانسيسكو. العقلية واليت 
يف  العليا  الدراسات  معهد  يف  زائر  كبوفيسور  وكذلك 

كونيتيكت. والية 
يعيش يف لندن مع زوجته جيل بروس ولديه ولدان.

بريطانيا  يف  عديدة  برامج  يف  التلفاز  على  ظهر  وقد 
العامل. وحول 

سلسلة  يف  العلماء  مشاهي  مع  التطوعي  احد  وكان 
الواليات  بعنوان )حادث عظيم( وقد عرض يف  تلفزيونية 

التحدة.
وغالبا ما يأخذ دورا يف اإلذاعة والتلفزيون البيطاني 

وغيها من برامج الذياع.
ميتلك  حيث  الارديان  مثل  الصحف  إىل  بالكتابة  قام 
تيليجراف,  الصنداي  للتاميز,  وكذلك  فيها عمودا شهريا, 

ديلي ميور, ديلي مايل...اخل.
ساهم يف جمالت عدة من ضمنها العامل الديد, الطفرة 

والشاهد. البيئة  الديدة, عامل 
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الترتيب في الوضوء

* مسألة )42(: التتيب يف الوضوء.
التتيب واجب يف الوضوء، يف األعضاء كلها، وجيب تقديم 

اليمي على اليسار.
وقال الشافعي مبثل ذلك إال يف تقديم اليمي على اليسار. 

)التفسي الكبي: ج11، ص153(
وبه قال أمي الؤمني علي بن أبي طالب عليهما السالم، 
سالم،  بن  القاسم  عبيد  وأبو  قتادة،  قال  وبه  عباس،  وابن 

وأحد، وإسحاق. )طبقات الفقهاء: ص72(
وقال أبو حنيفة: التتيب غي واجب، )البسوط للسرخسي: 
مسعود  ابن  عن  الروي  وهو  مالك  قال  وبه  ص55(  ج1، 

واألوزاعي )أحكام القرآن للجصاص: ج2، ص360(.
ــ وحكم اإلمامية يف هذه السألة كبقية الذاهب؛ قال الشيخ 

الطوسي: دليلنا إمجاع الفرقة، وأيضا قوله تعاىل:
اَلِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم  ))َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّ
َوَأْيِدَيُكْم ِإىَل الََْراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبْيِ 

((. )سورة الائدة، اآلية: 6(
باقي  عطف  ثم  الوجه،  بغسل  الطهارة  إجياب  يف  فبدأ 
األعضاء على بعضها بـ)الواو(؛ وقال كثي من النحويي، حنو 
الفراء، وأبي عبيد، أنها توجب التتيب، )مغين اللبيب: ج2، 
ص354( وأيضا قوله تعاىل: ))َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم((، فوجب 

البداية بالوجه، لكان الفاء اليت توجب التتيب بال خالف.
األعضاء، ألن  باقي  بالوجه، وجب يف  البداية  وإذا وجبت 

أحدا مل يفصل.
وطريقة االحتياط تقتضي ذلك، ألنه ال خالف أن من رتب، 

فإن وضوءه صحيح، واختلفوا إذا مل يرتب.
وخب األعرابي يدل عليه أيضا، على ما بيناه، وقوله صلى 
اهلل عليه وآله وسلم: »ابدأوا مبا بدأ اهلل به« )تهذيب األحكام: 

ج1، ص96، ح250( يدل عليه أيضا.
بي  »تابع  السالم:  عليه  جعفر  أبو  قال  قال:  زرارة  وروى 

الوضوء كما قال اهلل عز وجل، ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم 
امسح الرأس والرجلي، ال تقدمن شيئا بي يدي شيء ختالف 
ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه، فابدأ بالوجه، ثم 
فامسح  الرأس،  قبل  بالرجل  وإن مسحت  الذراع،  على  أعد 
على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل، ابدأ مبا بدأ اهلل 

عز وجل. )الكايف للكليين: ج3، ص34، ح5(
المسح على الخفين

* مسألة )43(: السح على الفي )أي النعلي(.
ال جيوز السح على الفي، ال يف الضر وال يف السفر، 
وخالف مجيع الفقهاء يف ذلك )التفسي الكبي: ج11، ص163( 

على اختالف بينهم يف مقدار السح يف السفر والضر.
ــ وقال الشيخ الطوسي: دليلنا إمجاع الفرقة، وأيضا قوله 

تعاىل:
َوَأْرُجَلُكْم(( فمن مسح على خفه مل  ِبُرُءوِسُكْم  ))َواْمَسُحوا 

يوقع الفرض يف الرجل، ودليل االحتياط يقتضيه.
على  السح  عن  سألته  قال:  الضرمي  بكر  أبو  وروى 
ج1،  األحكام:  )تهذيب  خف«.  على  »ال متسح  قال:  الفي، 

ص361، ح1087(
نداوة الوضوء

* مسألة )44(: التمندل من نداوة الوضوء.
وبه  أفضل،  وتركه  الوضوء،  نداوة  من  بالتمندل  بأس  ال 
)البسوط للسرخسي: ج1، ص73( وقال  الفقهاء،  أكثر  قال 
)حتفة  الوضوء،  دون  الغسل  يف  به  بأس  ال  والثوري:  مالك 
األحوذي: ج1، ص177؛ وقال مالك: ال بأس بالسح بالنديل 

بعد الوضوء( وحكي ذلك عن ابن عباس.
وروي عن ابن عمر، إن ذلك مكروه يف الوضوء والغسل معا، 

وبه قال ابن أبي ليلى.
األصل  أن  جوازه:  على  دليلنا  الطوسي:  الشيخ  وقال  ــ 

اإلباحة، والظر حيتاج إىل دليل، وعليه إمجاع الفرقة.
وروى حريز، عن حممد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اهلل 
عليه السالم، عن السح بالنديل قبل أن جيف؟ قال: »ال بأس 

به«. )تهذيب األحكام: ج1، ص364، ح1101(

مباحث كتاب الطـــهارة بــــني الفقــه اإلمـامي 
واملذاهب األربعة وفق منهج الخالف االستداليل

الحلقة الرابعة
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االستنجاء
قبل  بالاء  التطهي   :)45( مسألة   *

االستنجاء.
إذا تطهر بالاء قبل أن يستنجي، ثم استنجى 

كان ذلك جائزا، وكذلك القول يف التيمم.
وقال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي 
يف التيمم: إنه ال جيوز، وأجازوا ذلك يف الوضوء، 
)مغين احملتاج: ج1، ص43( وحكى الربيع عن 

الشافعي مثل ما قلناه، وغلطه أصحابه.
الواجب  أن  دليلنا  الطوسي:  الشيخ  وقال  ــ 
عليه االستنجاء، والطهارة بالاء أو التيمم، وقد 

فعلهما.
فمن قال ال جيزيه فعليه الداللة، وكل ظاهر 
على  يدل  واالستنجاء  بالوضوء  األمر  يتضمن 

ذلك، ألنه امتثل األمر ومل يفصل.
مس القرآن للجنب والحائض 

وغيرهما
القرآن  مبس  الواز  عدم   :)46( مسألة   *

الكريم للجنب والائض واحملدث.
أن  واحملدث  والائض،  للجنب،  جيوز  ال 
ميسوا الكتوب من القرآن، وال بأس بأن ميسوا 

أطراف أوراق الصحف، والتنزه عنه أفضل.
)التفسي  ذلك  لم  ال جيوز  الشافعي:  وقال 
ال  حنيفة:  أبو  وقال  ص193(؛  ج29،  الكبي: 
القرآن  )أحكام  والائض،  للجنب  ذلك  جيوز 
البن العربي: ج4، ص1727( فأما احملدث فال 
بأس عليه، وقال الكم، وحاد، وداود: إن ذلك 
غي جائز ومل يفصلوا. )تفسي القرطيب: ج11، 

ص227(
األصل  إن  دليلنا  الطوسي:  الشيخ  وقال  ــ 
يدل  ما  فأما  دليل،  والنع حيتاج إىل  اإلباحة، 
على أن نفس الكتابة ال جيوز مسها قوله تعاىل: 
ُه ِإالَّ الَُْطهَُّروَن(( )سورة الواقعة، اآلية:  ))ال مَيَسُّ

79( وإمنا أراد به القرآن دون األوراق.
وروى سامل عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه 
طاهر«  إال  القرآن  ميس  »ال  قال:  وسلم  وآله 
وفيه  وص309(،  ص88،  ج1،  البيهقي:  )سنن 

إمجاع الفرقة.
عن  أخبه،  عمن  حريز،  عن  حاد،  وروى 
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كان  قال:  السالم  عليه  اهلل  عبد  أبي 
إمساعيل بن أبي عبد اهلل عليه السالم 
الصحف«،  اقرأ  بين  »يا  فقال:  عنده 
فقال:  وضوء،  على  لست  إني  فقال: 
واقرأه«.  الورق  ومس  الكتابة،  »ال متس 
ح376،  ص113،  ج1،  )االستبصار: 

باختالف يسي باللفظ(
قراءة القرآن للجنب والحائض
القرآن  قراءة  جواز   :)47( مسألة   *

الكريم للجنب والائض.
يقرءا  أن  والائض  للجنب  جيوز 
ذلك  قيد  من  أصحابنا  ويف  القرآن، 
قول  القرآن)وهو  من مجيع  آيات  بسبع 
الشيخ الفيد يف القنعة: ص6(، إال سور 
اليت هي: سورة سجدة  األربع،  العزائم 
لقمان)1(، وحم السجدة، والنجم، واقرأ 
منها  يقرأ  ال  فإنه  )العلق(،  ربك  باسم 

شيء.
ذلك،  لما  جيوز  ال  الشافعي:  وقال 
أو  الغسل،  بعد  إال  كثيا  وال  قليال  ال 
التمذي: ج1، ص275(  )سنن  التيمم؛ 
اآلية؛  دون  يقرءان  حنيفة:  أبو  وقال 
)شرح معاني اآلثار: ج1، ص90( وقال 
أحد بن حنبل مثل قول الشافعي؛ وقال 
)حتفة  شاء؛  كيف  النب  يقرأ  داود: 
مالك  وقال  ص411(  ج1،  األحوذي: 
اإلطالق،  على  تقرأ  أن  للحائض  جيوز 
سبيل  على  واآليتي  اآلية  يقرأ  والنب 

التعوذ. )احمللى: ج1، ص78(
قوله  دليلنا  الطوسي:  الشيخ  وقال  ــ 
َر ِمَن اْلُقْرَآِن((  تعاىل: ))َفاْقَرُءوا َما َتَيسَّ
)سورة الزمل، اآلية: 20(، وقوله تعاىل: 

َر ِمْنُه((. ))َفاْقَرُءوا َما َتَيسَّ

وأيضا إن األصل اإلباحة، والنع حيتاج 
إىل دليل، وعليه إمجاع الفرقة.

وروى عبيد اهلل بن علي الليب، عن 
أبي عبد اهلل عليه السالم، قال: سألته 
والنب،  والائض;  النفساء،  أتقرأ 
والرجل يتغوط، القرآن؟ فقال: »يقرءون 
ج1،  األحكام:  )تهذيب  شاءوا«.  ما 

ص128، ح348(
استقبال واستدبار القبلة

* مسألة )48(: عدم جواز استقبال 
القبلة أو استدبارها ببول وغائط.

ال جيوز استقبال القبلة وال استدبارها 
ببول وال غائط، وال عند االضطرار، ال 

يف الصحارى، وال يف البنيان.
وإليه  األنصاري،  أيوب  أبو  قال  وبه 
ذهب أبو ثور، وأحد بن حنبل. )موطأ 

مالك: ج1، ص193(
حنيفة  وأبو  النخعي،  قال  وبه 
وأصحابه، إال أبا يوسف، فإنه فرق بي 
القاري:  )عمدة  واالستدبار؛  االستقبال 
الشافعي: ال جيوز  وقال  ج2، ص279( 
)األم:  البنيان،  دون  الصحارى  يف  ذلك 
عبد  بن  العباس  قال  وبه  ص23(  ج1، 
ومالك؛  عمر،  بن  اهلل  وعبد  الطلب، 
مجيعا،  فيها  جيوز  وداود:  ربيعة  وقال 
األوطار  )نيل  الزبي.  بن  عروة  قال  وبه 

للشوكاني: ج1، ص94(
ــ وقال الشيخ الطوسي: دليلنا إمجاع 

الفرقة، وطريقة االحتياط.
وآله  عليه  اهلل  النيب صلى  عن  وروي 
أنه قال: »إمنا أنا لكم مثل الوالد، فإذا 
أتى أحدكم الغائط، فال يستقبل القبلة 
وال يستدبرها، ببول وال غائط«. )السنن 

الكبى للبيهقي: ج1، ص91، باختالف 
يسي باللفظ(

زرارة  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  وروى 
عن  الامشي  اهلل  عبد  بن  عيسى  عن 
طالب  أبي  بن  علي  عن  جده  عن  أبيه 
صلوات اهلل وسالمه عليه قال: »قال لي 
وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
القبلة  تستقبل  فال  الخرج،  دخلت  »إذا 
أو غربوا«.  وال تستدبرها، ولكن شرقوا 

)تهذيب األحكام: ج1، ص25، ح64(
حكم االستنجاء

* مسألة )49(: االستنجاء واجب من 
الغائط ومن البول.

ومن  الغائط  من  واجب  االستنجاء 
والمع  بالجارة،  أو  بالاء  إما  البول، 
على  االقتصار  وجيوز  أفضل،  بينهما 
واحد منهما، إال يف البول، فإنه ال يزال 
مل  يستنج،  ومل  صلى  فمتى  بالاء،  إال 

جتزه الصالة.
منهما  االستنجاء  الشافعي:  وقال 
واجب؛ )األم: ج1، ص22( وجوزه بالاء 
على  الصالة  إعادة  وأوجب  واألحجار، 
)حاشية  مالك؛  قال  وبه  يستنج،  من مل 
أبو  وقال  ص105(  ج1،  الدسوقي: 
حنيفة: هو مستحب، غي واجب. )شرح 

فتح القدير: ج1، ص148(
ــ وقال الشيخ الطوسي: دليلنا إمجاع 
من  فإن  االحتياط،  وطريقة  الفرقة، 
استنجى وصلى برئت ذمته بيقي، وإذا 

صلى بغي استنجاء ففيه خالف.
وآله  عليه  اهلل  النيب صلى  عن  وروي 
أنه قال: »إمنا أنا لكم مثل الوالد، فإذا 
يستقبل  فال  الغائط  إىل  أحدكم  ذهب 
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بثالثة  وليستنج  بول،  وال  بغائط  القبلة 
أحجار«. )سنن البيهقي: ج1، ص91(

ومل  يوما  توضأت  قال:  زرارة  وروى 
أبا  فسألت  صليت،  ثم  ذكري،  أغسل 
فقال:  ذلك؟  السالم عن  عليه  اهلل  عبد 
)تهذيب  صالتك«.  وأعد  ذكرك  »اغسل 

األحكام: ج1، 51، ح149(
وروى بريد بن معاوية عن أبي جعفر 
عليه السالم أنه قال: »جيزي من الغائط 
من  جيزي  وال  باألحجار  االستنجاء 
البول إال الاء. )االستبصار: ج1، ص57، 

ح166(
حد االستنجاء

أن  االستنجاء  حد   :)50( مسألة   *
ينقي الوضع من النجاسة.

من  الوضع  ينقي  أن  االستنجاء  حد 
النجاسة، سواء كان باألحجار أو بالاء، 
فإن نقى بدون الثالثة، استعمل الثالثة 
سنة، فإن مل ينق بالثالثة استعمل ما زاد 

عليه حتى ينقي.
الزني:  )خمتصر  الشافعي؛  قال  وبه 
االستنجاء  وداود:  مالك  وقال  ص3( 
يتعلق باالنقاء ، ومل يعتب العدد؛ )عمدة 
القاري: ج2، ص305( وقال أبو حنيفة: 
باالنقاء  تتعلق  والسنة  مسنون،  هو 
ج1،  اآلثار:  معاني  )شرح  العدد.  دون 

ص123(
على  دليلنا  الطوسي:  الشيخ  وقال  ــ 
وطريقة  الفرقة،  االنقاء: إمجاع  وجوب 

االحتياط.
وروى علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن 
عبد اهلل بن الغية عن أبي السن عليه 
حد؟  لالستنجاء  له:  قلت  قال:  السالم 

قال: »ال«، ينقي ما مثة«.)2( 
قلت: فإنه ينقي ما مثة، ويبقي الريح؟ 
)الكايف  إليها«.  ينظر  ال  »الريح  قال: 

للكليين: ج3، ص17، ح9(
وأما اعتبار العدد، قوله صلى اهلل عليه 
أحجار«،  بثالثة  »وليستنج  وسلم:  وآله 
ص91(  ج1،  للبيهقي:  الكبى  )السنن 

وظاهره الوجوب إال أن يقوم دليل.
وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السالم 
الغائط  أثر  يف  السنة  »جرت  قال:  أنه 
العجان)3(«.  ميسح  أن  أحجار  بثالثة 

)تهذيب األحكام: ج1، ص49، ح129(
االستنجاء بغير الماء

* مسألة )51(: كيفية جواز االستنجاء 
باألحجار ونوعها.

وغي  باألحجار  االستنجاء  جيوز 
األحجار إذا كان منقيا غي مطعوم، مثل 

الشب، والرق، والدر وغي ذلك.
احملتاج:  )مغين  الشافعي،  قال  وبه 
جيوز  ال  داود:  وقال  ص43(  ج1، 
ج1،  للنووي:  )اجملموع  األحجار.  بغي 

ص113(
ــ وقال الشيخ الطوسي: دليلنا إمجاع 

الفرقة.
اهلل  النيب صلى  أن  عباس  ابن  وروى 
عليه وآله قال: »إذا ذهب أحدكم لاجته 
بثالثة  أو  أحجار،  بثالثة  فليتمسح 
تراب«.  من  حثيات  بثالث  أو  أعواد، 

)سنن الدارقطين: ج1، ص57، ح12(
كان  قال:  زرارة  عن  حريز  وروى 
ومن  مرات،  ثالث  البول  من  يستنجي 
الغائط بالدر والرق. )تهذيب األحكام: 

ج1، ص209، ح606(

عدم االستنجاء بالروث 
والعظام

* مسألة )52(: عدم جواز االستنجاء 
بالروث والعظام.

ال جيوز االستنجاء بالروث، والعظام، 
الصنائع:  )بدائع  الشافعي؛  قال  وبه 
ومالك:  حنيفة  أبو  وقال  ص18(  ج1، 
ج1،  اآلثار:  معاني  )شرح  ذلك.  جيوز 

ص124(
ــ وقال الشيخ الطوسي: دليلنا طريقة 
بغيهما  استنجى  من  فإن  االحتياط، 

وقع موقعه، وإذا استعملها فيه خالف.
أمرنا  قال:  احملمدي  سلمان  وروى 
أن  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
نستنجي بثالثة أحجار، ليس فيها رجيع 
وال عظم. )سنن ابن ماجة: ج1، ص115، 

ح316(
وروى الفضل بن صاحل عن ليث الرادي 
عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: سألته 
عن استنجاء الرجل بالعظم، أو البعر، أو 
العود؟ قال: »أما العظام والروث فطعام 
وذلك مما اشتطوا على رسول  الن، 
»ال  وقال:  وآله«،  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
يصلح بشيء من ذلك«. )تهذيب األحكام: 

ج1، ص354، ح1053(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفقهاء  من  كثي  كالم  يف  وقع  كذا   )1(
تلي  اليت  السجدة  سورة  به  والراد  القدماء، 
لقمان  سورة  أن  ريب  فال  وإال  لقمان،  سورة 
ليست من العزائم، ولتوضيح سور العزائم نشي 

إىل أرقامها: 32، 41، 53، 96.
النجاسة؛  حمل  من  هناك  ما  يعين:   )2(

جممع البحرين: مادة مثم، ص529.
)3( العجان: ككتاب، ما بي الصية وحلقة 

الدبر؛ جممع البحرين: مادة عجن، ص590.

إعداد: السيد نبيل الحسني
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أنواع  أكب  هي  الوت  القرش 
أنواع  أكب  هو  بل  القرش  امساك 
طولا  يصل  إذ  اإلطالق,  على  السمك 
إىل  ووزنها  متًا   65/12 حوالي  إىل 

21/5 طنًا.
جنس  من  الوحيد  النوع  وهو 

.)Rhincondon( الرينكودن 
يف  الوت  القرش  امساك  وتعيش 
ويف  والدافئة،  االستوائية  احمليطات 

الفتوحة. البحار 
ويعّمر هذا النوع من السمك حوالي 
األرض  كوكب  على  ويعيش  سنة،   70

منذ 60 مليون سنة مضت.
الضخم  حجمها  من  الرغم  وعلى 
وكب حجم الفم إال أنها تتغذى أساسا 
النباتات  على  ــ  حصرًا  يكن  مل  وان  ــ 
اليكروسكوبية  واليوانات  العوالق 

الصغية. واألمساك 
تواجدها مناطق 

مجيع  يف  يتواجد  الوت  القرش 
والعتدلة,  الدافئة  الدارية  البحار 
استاليا,  غربي  الرجانية  ننجالو  مثل 
اوتياليف  الفلبي,  يف  وباتنجاس 
يف  يوكنتاس  وجزيرة  الندوراس, 
مدغشقر,  يف  بي  نوسي  الكسيك, 
ويف  قطر,  مشال  يف  الشاهي  حقل 
الليج العربي والبحر األحر والزر 
إىل  الغوص  على  قادر  وهو  التنزانية. 

عمق 700 مت.
لقد وجدت بعضها يف داخل حبيات 

و جزر مرجانية ومصبات األنهار.
يتواجد أكب جتمع لقرش الوت يف 
جتمع  أكب  وثاني  الكسيك  يف  العامل 

له يف قطر.
من صفاته

بأنه  يتميز  فم  لديه  الوت  القرش 
ويوجد  مت,   1,5 إىل  يصل  قد  واسع 
فيها ما يصل إىل 300 ــ 350 صفًا من 
األسنان الصغية، ولدية مخسة أزواج 
كبية من الياشيم، وعينان صغيتان 

العريضة  البهة  جهيت  جانيب  يف 
يف  رمادي  ولونه  الرأس،  مسطح  وهو 
وعليه عالمات  ابيض،  والبطن  الغالب 
هي  البقع  وهذه  شاحبة,  بيضاء  كبقع 
يصل  أن  وميكن  نوعها،  من  فريدة 

مسك جلده إىل 10 سم.
القرش الوت زوج واحد من  ولدى 
والصدرية، يف حي  الظهرية  الزعانف 

إن الزعنفة الذيلية لا شكل هاللي.
العيني،  خلف  تنفسية  فتحات  لديها 
ببطء  إذ ميتاز  ليس بسباح ماهر  وأنه 
جسده  كامل  يستعمل  ال  كونه  سباحته 
أثناء السباحة اليت تصل سرعتها إىل 

5 كم يف الساعة.
ألقي  الوت  قرش  مسكة  اكب 
تشرين   11 يوم   يف  عليها  القبض 
بالقرب من جزيرة  1947م  الثاني عام 
الباكستانية حيث كان طولا  باباوليس 

يتجاوز 12/65 مت وتزن 21,5 طن.
وقد نقلت قصص عن وجود امساك 
إال  متًا،   21 إىل  طولا  يصل  قرش 

القرش الحوت
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وقصص  شائعات  كونها  تتعدى  ال  أنها 
ال إثبات علميًا لا.

التغذية
ثالث  من  واحد  هو  الوت  القرش 
القرش  )وهي  غذاءها  تصفي  امساك 
 ))megamouth( الشمس و القرش
والعوالق  الطحالب  على  تتغذى  واليت 

الصغي. واليقات والّبار  والكريل 
مثل  لديه  األكل  أو  االفتاس  طريقة 
فمه وميتص  يفتح  الوت متاما حبيث 
الياه والغذاء ثم يغلقه ويطرد الياه عن 

الياشيم. طريق 
مميز  غربال  يف  فيعلق  الغذاء  أما 
تسمح  اليت  والظهر  الياشيم  بي  ما 
شيء  بأي  تسمح  وال  بالرور  للسائل 

طوله أكثر من 3 مليمت بالروج.
وامساك  اليتان  على  لوحظ  وقد 
القرش ظاهرة تدعى السعال ويفتض 
الغذاء  إلزالة  طريقة  أنها  العلماء 
ومن  الميز،  الغربال  وتصفية  التاكم 

ليتغذى فقط. يهاجر  أنه  مميزاته 

التكاثر
مت اإلمساك بأنثى القرش الوت يف 
جني   )300( حتمل  وهي  1996م  عام 
مما يدل على أن هذه اليوانات تتك 
األمساك  وتلد  جسدها  يف  البيض 

. كلها
ما  طوله  الوالدة  بعد  الني  ويصبح 

بي 40 ــ 60 سم لفتة طويلة.
ومؤهلة  بالغة  تصبح  أنها  يعتقد  و 
للتكاثر حي بلوغها من العمر 30 سنة، 
إذ إن العمر االفتاضي لذا النوع من 

األمساك ما بي 70 ــ100 سنة.
االنقراض حمايته من 

السمك  أنواع   من  الوت  القرش 
أو  يسبحون  الذين  للبشر  السالة 
يصطادون حولا إذ ال يسبب أي خطر 

البشر. على 
مثاال  تعد  هذه  القرش  وامساك 
الناس  عند  السائدة  الفكرة  لتغيي 
ووحشيتها  القرش  مسك  بعدائية 

جتاههم.

الغواصي  مع  لطيفة  حقيقة  إنها 
دون  معه  السباحة  وميكن  والسباحي 
أي خوف  إال من ضربات غي مقصودة 

زعنفته. من 
حي  نفسه  لماية  يتجه  وهو 

مالمسته أو اعتاض طريقه.
لكن لألسف القرش الوت مستهدف 
التجارية  األمساك  مصايد  من 

مومسيا.
إذ إن أعداد أفرادها ال تزال جمهولة 

ويعتقد بأنه عدد صغي جدا.
صيدها  حظر  الفلبي  أعلنت  وقد 
عام  الند  يف  وبعدها  1998م  عام 
2001م ومن ثم تايوان يف عام 2007م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والزراعة  األغذية  )منظمة  الفاو  منظمة 
يف  القرش  ج4،  األنواع:  كتالوج  من  العالية(: 

العامل.
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ألم تر كيف فعل ربك....؟!
يف زمن الرحوم آية اهلل الاّل علي 
الدين  ناصر  السلطان  كان  كين، 
القاجار يريد بناء قصر ملكي كبي، 
خطة  يعتض  مسجد  هناك  وكان 

البناء.
البالد  علماء  السلطان  فاستفتى 
ويف  السجد،  ذلك  هدم  جواز  يف 
القابل يهدي السلطان أرضًا أخرى 
بعض  فأجازه  فيها،  السجد  لبناء 
علماء البالط، ثم جاء بعضهم إىل 
يف  العلماء  كبي  وهو  كين  اهلل  آية 

إيران ليوقع على فتوى اإلجازة!
فقال لم آية اهلل كين: سوف آتي 
عنده،  الفتوى  وأوّقع  السلطان  إىل 
وعلماء  وحاشيته  السلطان  ففرح 
مبوقف  مسعوا  عندما  البالط 

الشيخ!
القصر  بإعداد  السلطان  أمر 
لضيافة الشيخ، فشهد القصر ذلك 
عن  مّميزًا  ونشاطًا  حتّركًا  اليوم 
آية اهلل كين،  بقية األيام. ولا دخل 

مكانته  وعّظم  السلطان،  استقبله 
وبالغ يف التحيب به.

واإلكرام  االحتام  ذلك  وبعد 
وضعوا بي يدي الشيخ ورقة وقلمًا 
ليوقع حتت العريضة التضّمنة جواز 

هدم ذلك السجد.
فمّد آية اهلل كين يده إىل العريضة 
ورفعها، قرأها ثم كتب حتتها )شيئًا( 

مع التوقيع، وقام ليخرج!
والاضرون،  السلطان  وقام 
مّت  ولا  وافر،  باحتام  فشّيعوه 
السلطان  رجع  الباب،  لدى  التوديع 
مسرورًا ليأخذ العريضة اليت وّقعها 

الشيخ، فقرأها وإذا مكتوب فيها:
))َأملْ َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَأْصَحاِب 

اْلِفيِل((.
وتغّي  بشّدة  السلطان  فانزعج 
لونه، ومل يتجّرأ على هدم السجد، 
إال بعد وفاة الشيخ آية اهلل كين، حيث 
شرعوا يف ختريب السجد يوم وفاته 
الميس  يوم  صباح  يف  ذلك  وكان 

)27/حمّرم الرام/1306(.

إّنه شبل ابن أسد!
يقول الشهيد الثالث العالمة الاج ماّل حممد تقي البغاني القزويين، 
)يعين  القّدسة  العتبات  لا سافرُت إىل  التقي(:  كتاب )جمالس  صاحب 
السّيد  دروس  حضرت  العراق(  يف  السالم  عليهم  األطهار  األئمة  مراقد 
علي، صاحب كتاب )الرياض( ــ يف كربالء ــ ويف يوم أخذت أناقش السيد 
يف مسألة طرحها أثناء الدرس، وكان السيد ال ميّل مين يف النقاش ولكن 
علمية  بأدلة  وأخذ حياججين  بيننا  تدّخل  يافع  بشاب  األثناء  فوجئُت يف 
ومنطق ال ُيقاَوم، وّلا عجزُت عن حماججته قلُت له بعصبية: وأخيًا ماذا 

تريد أن تقول؟
فالتفت إلّي السيد علي من فوق النب وقال: كّلمه بالدليل والنطق، فهو 

شبل ابن أسد!
هنا أمسكُت عن نقاشه وقلُت لن جنيب: من هو هذا الشاب اليافع؟

قالوا: إنه السيد حممد مهدي، ابن األستاذ.
فعلمُت أن أباه قد أصاب يف كالمه، )إنه شبل ابن أسد(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصدر: قصص وخواطر للشيخ عبد العظيم الهتدي البحراني: ص282.

إعداد: حسني عدنان رضيوي

البغاني  تقي  حممد  الال  الرحوم  قال 
العروف بالشهيد الثالث:

مسعًت أبي يقول: رأيت يف الرؤيا النيب 
حممدًا صلى اهلل عليه وآله وسلم جالسًا 
وحوله علماء أجاّلء، وكان أقرب الالسي 
إىل رسول اهلل هو العامل الكبي ابن فهد 
جيعل  كيف  فتعّجبت،  اهلل،  رحه  اللي 
هذا العامل قرب النيب وهو أقل شهرة من 

غيه من العلماء الشهورين.
فسألت النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم 
البن  والقرب  االحتام  هذا  سبب  عن 

فهد؟
وآله  عليه  اهلل  أجابين رسول اهلل صلى 
هنا  الاضرين  العلماء  هؤالء  »إن  وسلم: 
أموال  لديهم  كانت  إذا  الفقراء  يكرمون 
أموال  لديهم  تكن  مل  وإذا  للمساعدة، 

يقولون لم: ليس عندنا شيء.
مال  لديه  كان  إن  اللي،  فهد  ابن  أما 
لديه،  يكن  مل  وإن  منه،  أعطاهم  للفقراء 
يرجع  فال  الاص،  ماله  من  أعطاهم 
ولذا  اليدين،  خالي  عنده  من  الفقي 
السبب يكون له هذا االحتام وحق التقرب 

والتقدم على غيه«.

احــرص علـى أن
ال ترّد فقيرًا أبدًا 
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وحض  الكرستي  حض  الكرز  يف  هناك  بأن  تعلم  هل 
االيالجيك واليت اكتشف بأنها توقف منو األورام بل إنها جتعل 
الاليا السرطانية تنتحر بدون أن تؤذي الاليا الصحيحة. 

هل تعلم بان هناك أنواعًا كثيرة من التفاح تبلغ 
منها  واحدة  أكلت  أنك  لو  بحيث  نوع,   7000 حوالي 

يوميا فإنك لن تنتهي إال بعد عشرين سنة؟

هل تعلم بأن وزن الفيل أقل من وزن لسان الحوت 
األزرق؟

هل تعلم بأن الفيل ممكن أن ميوت من الزن؟
مبرض  تصاب  ال  الصحراوية  اللد  فئران  بأن  تعلم  هل 
و  باألحاض,  يتأثر  ال  عندها  والفم  األنف  وأن  السرطان, 
نعيش 6 أضعاف ما تعيشه القوارض, وتستطيع أن تعيش فتة 
طويلة دون أوكسجي, وتستطيع العيش يف مناطق فيها درجة 

تلوث خطرة؟
كمن  طاقة  ساعة حيرق  لدة  بشدة  الضحك  بأن  تعلم  هل 

يرفع  أثقاال مدة 30 دقيقة؟
هل تعلم بأن هناك 2% فقط من الناس لديهم شعر أحر 

طبيعي؟

ويجعلك  الذاكرة  يحسن  النوم  بأن  تعلم  هل 
مبدعا أكثر؟

هل تعلم بأن سرطان البحر ميكن أن تنمو له عٌي جديدة إذا 
فقد إحداها؟

بأن هناك شجرة امسها شجرة الياة تعيش يف  تعلم  هل 
احمليطة  النطقة  يف  حي  كائن  أي  يوجد  ال  حيث  الصحراء 

بها؟
هل تعلم بأن يف برج ايفل 1792 درجة؟

هل تعلم بأن الاء حي يتجمد فإنه يتمدد 9%؟
مصنوعة  الهند  في  محل  تاج  بان  تعلم  هل 

بالكامل من الرخام؟

بدا  مايكروسوفت  شركة  مالك  جتس  بيل  بان  تعلم  هل 
بالبجمة حي كان يبلغ 13 سنة من العمر؟

هل تعلم بأن األشخاص األذكياء لديهم زنك و حناس أكثر يف 
شعرهم من سائر الناس؟

هل تعلم بان ارتداء مساعات األذن ألكثر من ساعة سيزيد 
من بكتيا األذن 700 مرة أكثر؟

إعداد: سيد صفوان جامل الدين

هل تعلــم؟
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عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية شعبة التحقيق 
الكتاب الموسوم:

الشهاب الثاقب في مناقب
علي بن أبي طالب عليه السالم

تأليف: الشيخ محمد شريف بن محمد رضا الشيرواني
تحقيق: الشيخ نبيل رضا علوان


