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ترك زيارة اإلمام الحسني عليه السالم
جعفر  بن  الله  عبد  بن  محمد  عن  1ــ 

الحمريي، عن أبيه، عن عيل بن محمد بن 

الله  سامل، عن محمد بن خالد، عن عبد 

ابن حامد البرصي، عن عبد الله بن عبد 

الرحمن األصم، عن الحسني، عن الحلبي، 

السالم يف حديث  الله عليه  أيب عبد  عن 

طويل قال: قلُت: ُجعلُت ِفداك ما تقول 

ذلك؟  يقدر عىل  وهو  زيارته  ترك  فيمن 

قال:

اللُه  اللِه َصىلىّ  َعقَّ رَسوُل  َقْد  إنَُّه  »أقول: 

بأْمٍر  واْسَتَخفىّ  نا  َوَعقَّ َوَسلََّم  وَآلِِه  َعَليِه 

َوراَء  ِمن  لَُه  اللُه  كاَن  زارَُه  وَمن  لَُه،  ُهَو 

ُدنياُه،  أْمِر  ِمْن  ُه  َحواِئِجِه، وََكفى ما أَهمَّ

وَيْخِلَف  الَعبِد،  َعىل  ْزَق  الرىّ لَِيْجِلَب  وأنىُّه 

َخمسنَي  ُذنوَبُه  لَُه  َوَيْغِفَر  أنَفَق  ما  َعليِه 

ِوْزٌر َوال  َعَلْيِه  َوما  أْهِلِه  َوَيْرِجَع إىل  َسَنة، 

َخطيَئٌة إالىّ َوَقْد ُمحيْت ِمن صحيَفِتِه، فإن 

َلْتُه،  َفَغسىّ املاَلِئَكُة  َنزَلَِت  َسَفرِِه  يف  هَلَك 

َعَلْيِه  َوَيْدُخُل  الَجنىِّة،  أْبواَب  لَُه  وُفِتَحْت 

لَُه  َفَتَح  َسِلَم  وإن   ، َيْنُشَ َحتىّى  َرْوَحها 

لَُه  َوَيْجَعُل  ْزَق  الرِّ ِمْنُه  َيْنزُِل  الىّذي  الباُب 

ِدرَْهٍم،  آالِف  َعَشََة  أْنَفَقُه  ِدرَْهٍم  ِبُكلِّ 

وُذِخَر ذلَِك لَُه فإذا ُحِشَ قيَل لَُه: لََك ِبُكلِّ 

َنَظَر  اللَه  وإنَّ  ِدرَْهٍم،  آالِف  َعَشَِة  ِدرَْهٍم 

لََك وَذَخرَها لََك ِعْنَدُه«.

ما ملن أنفق دراهمه يف سبيل 

زيارة اإلمام الحسني عليه السالم
2 ــ عن األصم، عن هشام بن سامل، عن 

أتاه  رَجاًل  إنَّ  السالم  عليه  الله  عبد  أيب 

ُيزار  هل  الله  رسول  ابن  يا  له:  فقال 

والُدَك؟ قال: فقال: »َنَعم ويصىلىّ عنده، 

م عليه«. ويصىلىّ خلفه وال ُيتقدَّ

أتاه؟ قال: »الجنىّة إن كان  قال: فام ملن 

يأتمُّ به«.

قال: فام ملن َتَركه رَغبة عنه؟ قال: الَحْسَة 

يوم الَحْسَة«.

يوٍم  كلىّ  قال:  عنده؟  أقام  ملن  فام  قال: 

بألف شهر«.

قال: فام لِلُمْنِفِق يف خروجه إليه واملنفق 

رهم بألف ِدرهم«. عنده؟ قال: »الدِّ

دعاء النبي صىل الله عليه وآله 

وسلم واألمئة عليهم السالم 

لزائري اإلمام الحسني عليه السالم
عن األصم، عن ابن سنان قال: قلت أليب 

إنَّ  ِفداك  ُجعلُت  السالم:  عليه  الله  عبد 

: يحسب له بكلِّ  أباك كان يقول يف الحجىّ

ُينفق  ملن  فام  ِدرهم،  ألُف  أنفقه  درهم 

أبيك الحسني عليه السالم؟  يف املسري إىل 

رهم  فقال: »يا ابن ِسنان ُيْحَسب له بالدىّ

ألٌف وألف«.

حتىّى َعدَّ َعَشة. فقال عليه السالم: »ويرفع 

تعاىل  الله  ورضا  مثلها،  رجات  الدَّ من  له 

د صىل الله عليه وآله  خرٌي له، ودعاء محمىّ

وسلم ودعاُء أمري املؤمنني واألمئىّة عليهم 

السالم َخرٌي له«. )كامل الزيارات:159(

* إعداد: محمد رزاق صالح

 من ترك زيارة الحسين عليه السالم
فقد عّق رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
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تأملت في بعض آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن الكافرين فرأيتها تنطبق تمام االنطباق على الزمر التكفيرية 

االرهابية لما فيها من وصف دقيق لهذه الزمر، رغم ان هذه اآليات تتكلم عن الكفار في صدر االسالم، ولكن ألن هؤالء 

التكفريين ال يختلفون من حيث الصفة عن أولئك وجدت ان لهذه اآليات الكريمة مصاديقاً في كل زمان، وهذا مما 

الَّذِينَ َكَفرُوا سَوَاءٌ  }إِنَّ  يدل على اعجاز قرآني واضح، فلنقف عند هذه اآليات الكريمة ونتأمل في قوله تعالى: 

عَظِيمٌ{  عََذابٌ  وََلهُمْ  غِشَاوَةٌ  َأبْصَاِرهِمْ  وَعََلى  سَمْعِِهمْ  وَعََلى  ُقُلوبِِهمْ  عََلى  هُ  اللَّ خََتمَ   )6( يُؤْمِنُونَ  َل  ُتنْذِرْهُمْ  َلمْ  َأمْ  َأَأنَْذرْتَهُمْ  عََليِْهمْ 
فهؤالء االرهابيين ال ينفع معهم موعظة واليسمعوا تذكير، وال يأبهوا بانذار ألن على قلوبهم ختم وفي آذانهم وقر 

وعلى أبصارهم غشاوة من باطل، فال يروا حقاً وال يعفروا إيماناً وال يدركوا عاقبة، ال نفع فيهم كما لألنعام نفعا، وال نور 

يمشون به بين الناس، هم أضل سبيال من الوحوش المفترسة واقبح من الشياطين ألنهم مرضى ال عالج لمرضهم وهم 

َفزَادَتْهُمْ ِرجْسًا إَِلى ِرجْسِِهمْ وَمَاُتوا وَهُمْ َكافِرُونَ{ فلنقلع هؤالء من أرض العراق  ُقُلوبِِهمْ مَرَضٌ  }فِي  كما قال تعالى: 

الطاهرة لعدم جواز دخول النجاسات الى األماكن الطاهرة.

في قلوبهم مرض . . .
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سرية عبيدة بن احلارث
بن  عبيدة  ذل��ك  مقامه  يف  وب��ع��ث 
احلارث يف سّتني راكبًا من املهاجرين 
ليس فيهم أحٌد من األنصار وعقد له 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
واملشركون  ه��و  فالتقى  أب��ي��ض،  ل��واء 
بينهم  له: أحيا وكانت  على ماء يقال 
الّرماية وعلى املشركني أبو سفيان بن 
من أصحابه.  مائتني  وه��و يف  ح��رب. 

)إعالم الورى للطربسي:165/1(

سرية سعد بن أبي وقاص إىل 
اخلرار

قال ابن سعد: ويف ذي القعدة على 
رسول  مهاجر  من  أشهر  تسعة  رأس 
عقد  وسلم  وآل��ه  عليه  اهلل  اهلل صلى 
له لواء أبيض محله املقداد بن عمرو 
وبعثه يف عشرين رجاًل من  البهراني 
املهاجرين يعرتض لعري قريش متر به 

وعهد إليه أن ال جياوز اخلرار.
و)اخلرار(: حني تروح من اجلحفة 
إىل مكة آبار عن يسار احملجة قريب 

من خم.
أقدامنا  على  فخرجنا  قال سعد: 
حتى  الليل  ونسري  النهار  نكمن  فكنا 

العري  فنجد  مخس  صبح  صبحناها 
إىل  فانصرفنا  ب��األم��س،  م���رت  ق��د 

املدينة. )الطبقات البن سعد:7/2(

أوىل غزواته صلى اهلل عليه وآله 
وسلم وهي غزوة األبواء

ثّم غزا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله وسلم أّول غزوة غزاها يف صفر 
على رأس اثين عشر شهرًا من مقدمه 
امل��دي��ن��ة ومح��ل ل���واءه مح��زة ب��ن عبد 
واستخلف  أبيض  ل��واًء  وك��ان  املطلب، 
على املدينة سعد بن عبادة، وخرج يف 
حتى  أنصاري  فيهم  ليس  املهاجرين 
قريش  لعري  يعرتض  األب����واء)1(  بلغ 
بقّية  باملدينة  ف��أق��ام  ك��ي��دًا.  يلق  فلم 

صفر وصدرًا من شهر ربيع األّول.

غزوة بواط
قال ابن اسحاق: ثّم غزا رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم يف شهر ربيع 
اآلخر يريد قريشًا حّتى بلغ بواط)2(، 
من ناحية رضوى، ثم رجع إىل املدينة 
ومل يلق كيدًا فلبث بها بقية شهر ربيع 
اآلخر وبعض مجادى األوىل. )السرية 

النبوية البن هشام:423/2(

غزوة العشرية
ثمَّ غزا صلى اهلل عليه وآله وسلم 
غ���زوة ال��ع��ش��رية ي��ري��د ق��ري��ش��ًا حّتى 
وقام  ينبع  بطن)3(  العشرية من  نزل 
من  وليالي  األوىل  مج��ادى  بقّية  بها 
مجادى اآلخرة ووادع فيها بين مدجل 

وخلفاءهم من بين ضمرة.
روى اب��ن إس��ح��اق: ع��ن ع��ّم��ار بن 
ي��اس��ر ق���ال: كنت أن��ا وع��ل��ّي ب��ن أبي 
طالب رفيقني يف غزوة العشرية، فلما 
نزهلا رسول اهلل صلى اهلل عليه ]وآله[ 
وسلم وأقام بها، رأينا أناسًا من بين 
خنل،  ويف  هل��م  ع��ني  يف  يعملون  ملج 
]عليه  طالب  أب��ي  ب��ن  علّي  ل��ي  فقال 

السالم[:
»يا أبا اليقظان هل لك يف أن نأتي 
يعملون؟  كيف  فننظر  ال��ق��وم،  ه��ؤالء 
ق��ال: جئناهم،  إن شئت،  ق��ال: قلت: 
فنظرنا إىل عملهم ساعة ثمَّ غشينا 
ال���ّن���وم، ف��ان��ط��ل��ق��ت أن���ا وع���ل���ّي حتى 
ويف  الّنخل،  من  ص��ور  يف  اضطجعنا 
دق��ع��اء م��ن ال���رتاب فنمنا، ف��واهلل ما 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رس��ول  إاّل  أهّبنا 
وقد  برجله)4(،  ]وآل��ه[ وسلم حيّركنا 
قعاء اليت مننا فيها،  ترتَّبنا من تلك الدَّ

مغازي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم

السيرة النبوية )11(
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فيومئذ قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
�� ملا  ت��راب  أب��ا  يا  ]وآل��ه[ وسلم لعلّي: 
�� ثم ق��ال: أال  ي��رى عليه من ال��رّتاب 
الناس رجلني؟ قلنا:  أحّدثكم بأشقى 
يا رسول اهلل، قال: أحيمر مثود  بلى 
يا  واّلذي يضربك  الّناقة،  الذي عقر 
علّي على هذه �� ووضع يده على قرنه 
�� حّتى يبلَّ منها هذه، وأخذ بلحيته«. 
)السرية النبوية البن هشام:434/2(

غزوة بدر األوىل، وهي غزوة 
سفوان

امل��ن��اق��ب عن  اب���ن ش��ه��ر يف  وروى 
عمار بن ياسر قال: خرجنا مع النيب 
يف غزوة العشري فلما نزلنا منزاًل مننا 
فما نبهنا إال كالم رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم لعلي: يا أبا تراب ملا 
رآه ساجدًا معفرًا وجهه يف الرتاب. 

)املناقب البن شهر:205/2(
وس��ئ��ل اإلم���ام احل��س��ن بن 

عن  ال��س��الم  عليهما  ع��ل��ي 
كنية  س��ب��ب  أي   ����� ذل���ك 

عليه  اهلل  النيب صلى 
وآل�������ه وس����ل����م ل���ه: 

بأبي تراب �� فقال: »كان عليه السالم 
يعفر خّديه ويطلب الغريب من البقاع 
رآه  إذا  القيامة، فكان  يوم  له  لتشهد 

والرتاب يف وجهه«.
يقول صلى اهلل عليه وآله وسلم: يا 

أبا تراب افعل كذا.
عنه  وروي  ي��ري��د.  وخي��اط��ب��ه مب��ا 
كناه  أن��ه  وسلم  وآل��ه  عليه  اهلل  صلى 
بأبي تراب لقوله له: يا علي أول من 

ينفض عن رأسه الرتاب.
ثّم رجع رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله وسلم من الُعشرية إىل املدينة فلم 
يقم بها إال ليالي قالئل ال تبلغ العشر 
حتى أغار كرز بن جابر الفهري على 
املدينة فخرج رسول اهلل صلى  سرح 
حّتى  طلبه  يف  وسلم  وآل��ه  عليه  اهلل 

بلغ وادي��ًا يقال له: سفوان من ناحية 
ب��در وه��ي غ��زوة ب��در األوىل وحامل 
واستخلف  طالب  أبي  بن  علّي  لوائه 
على املدينة زيد بن حارثة، وفاته كرز 
اهلل صلى  رس��ول  ي��درك��ه، فرجع  فلم 
مجادى  وأق���ام  وسلم  وآل��ه  عليه  اهلل 
ورجب وشعبان. )السرية النبوية البن 

هشام:2/ 435(
سرية عبد اهلل بن جحش ونزول 

عَِن  }يَسَْأُلونَكَ  تعاىل:  قوله 
الْحَرَاِم{ الشَّهِْر 

بن  اهلل  عبد  اهلل  رس���ول  بعث  ث��مَّ 
جحش األس���دي يف شهر رج��ب إىل 
خنلة �� بني مكة والطائف �� وقال: كن 
بها حّتى تأتينا خبرب من أخبار قريش 
الّشهر  يف  وذل���ك  ب��ق��ت��ال  ي��أم��ره  ومل 
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اخرج  وق��ال:  كتابًا  له  وكتب  احل��رام 
أنت وأصحابك حّتى إذا سرت يومني 
وامض  فيه  م��ا  وان��ظ��ر  كتابك  فافتح 
وفتح  ي��وم��ني  فلّما س��ار  أم��رت��ك،  مل��ا 
الكتاب فإذا فيه أن أمض حّتى تنزل 
مبا  ق��ري��ش  أخ��ب��ار  م��ن  فتأتينا  خنلة 
يصل إليك منهم فقال ألصحابه حني 
كان  من  وطاعة  مسعًا  الكتاب:  ق��رأ 
معي،  فلينطلق  الّشهادة  يف  رغبة  له 
الّنخلة  نزلوا  القوم حّتى  فمضى معه 
فمرَّ بهم عمرو بن احلضرمّي واحلكم 
اب���ن ك��ي��س��ان وع��ث��م��ان وامل���غ���رية ابنا 
عبد اهلل، معهم جتارة قدموا بها من 
القوم  رآهم  فلّما  وزبيب  ُأدم  الّطائف 
أشرف هلم واقد بن عبد اهلل وكان قد 
حلق رأسه فقالوا: عّمار ليس عليكم 
منهم بأس وائتمر أصحاب رسول اهلل 
لئن  فقالوا:  من رجب  يوم  آخر  وهي 
الّشهر  يف  لتقتلونهم  إّنكم  قتلتموهم 
هذه  ليدخلنَّ  تركتموهم  ولئن  احلرام 
فأمجع  منكم،  فليمنعنَّ  مّكة  الّليلة 
القوم على قتلهم فرمى واقد بن عبد 
احلضرمي  ب��ن  ع��م��رو  الّتميمي  اهلل 
بسهم فقتله واستأمن عثمان بن عبد 
اهلل واحلكم بن كيسان وهرب املغرية 
فقدموا  العري  واس��ت��اق��وا  فأعجزهم 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رس��ول  على  بها 
وآله وسلم فقال هلم: واهلل ما أمرتكم 
ال��ّش��ه��ر احل����رام وأوقف  ب��ال��ق��ت��ال يف 
األسريين والعري ومل يأخذ منها شيئًا 
وُأسقط يف أيدي القوم وظّنوا أّنهم قد 
حمّمٌد  استحلَّ  قريش:  وقالت  هلكوا 
سبحانه:  اهلل  فأنزل  احل��رام  الّشهر 
قَِتاٍل  الْ��حَ��رَاِم  الشَّهِْر  عَ��ِن  }يَسَْأُلونَكَ 
سَِبيِل  عَنْ  وَصَ��دٌّ  َكِبريٌ  فِيهِ  قَِتاٌل  ُقْل  فِيهِ 
هِ وَُكْفرٌ بِهِ وَالْمَسِْجدِ الْحَرَاِم وَإِخْرَاجُ  اللَّ
هِ وَالْفِْتنَُة َأْكبَرُ  َأهْلِهِ مِنْهُ َأْكبَرُ عِنْدَ اللَّ

مِنَ الَْقْتِل وََل يَزَاُلونَ يَُقاتُِلونَُكمْ حَتَّى 
اسَْتَطاعُوا  إِِن  دِينُِكمْ  عَنْ  يَرُدُّوُكمْ 
َفيَمُتْ  دِي��نِ��هِ  عَ��نْ  مِنُْكمْ  يَ��رْتَ��دِدْ  وَمَ��نْ 
َأعْمَاُلهُمْ  حَِبَطتْ  َفُأوَلئِكَ  َكافِرٌ  وَهُ��وَ 
فِي الدُّنْيَا وَاْلَخِرَةِ وَُأوَلئِكَ َأصْحَابُ النَّاِر 

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{. )البقرة:217(
ف��ل��ّم��ا ن���زل ذل���ك أخ���ذ رس���ول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم املال وفداء 
لنا  نطمع  املسلمون:  وق��ال  األسريين 
فيهم:  اهلل  فأنزل   )5( يكون غزاة  أن 
هَاجَرُوا  ��ذِي��نَ  وَالَّ َآمَ��نُ��وا  ��ذِي��نَ  الَّ }إِنَّ 
هِ ُأوَلئِكَ يَرْجُونَ  وَجَاهَدُوا فِي سَِبيِل اللَّ

هُ َغُفورٌ رَحِيمٌ{. هِ وَاللَّ رَحْمََة اللَّ
وكانت هذه قبل بدر بشهرين.

غزوة بدر الكربى
}وََلَقدْ  وت��ع��اىل:  تبارك  اهلل  ق��ال 
���ٌة َفاتَُّقوا  بِ��بَ��دْرٍ وََأنْ��ُت��مْ َأذِلَّ ��هُ  نَ��صَ��رَُك��مُ ال��لَّ
��ُك��مْ تَ���شْ���ُك���رُونَ{. )آل  ��هَ َل��عَ��لَّ ال��لَّ

عمران:123(

حت��ت��ل غ���زوة ب���در ال��ك��ربى مكانة 
ملا هلا  ال��رتاث اإلسالمي؛  واسعة يف 
من أبعاد عقائدية ونفسية واجتماعية 

على الفرد املسلم.
واحلديث  التاريخ  كتب  ف��إن  ل��ذا: 

والتفسري مليئة بذكرها.
ق��ال اب��ن إس��ح��اق: »ث��م إن رسول 
اهلل صلى اهلل عليه ]وآله[ وسلم مسع 
بأبي سفيان بن حرب مقباًل من الشام 
أموال  فيها  لقريش عظيمة،  يف عري 
لقريش، وجتارة من جتاراتهم، وفيها 
أربعون،  أو  قريش  من  رج��الً  ثالثون 
بن  أهيب  بن  نوفل  بن  منهم: خمرمة 
عبد مناف بن زهرة وعمرو بن العاص 

ابن وائل ابن هشام.
فندب �� رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وقال:  إليهم،  املسلمني   �� وسلم  وآل��ه 
أمواهلم  ف��ي��ه��ا  ق���ري���ش،  ع���ري  »ه����ذه 

فاخرجوا إليها لعل اهلل ينفلكموها«.
ال��ن��اس، ف��خ��ف بعضهم  ف��ان��ت��دب 
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وثقل بعضهم؛ وذلك أنهم مل يظنوا أن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه ]وآله[ وسلم 

يلقى حربا.
وك���ان أب��و سفيان ���� ح��ني دن��ا من 
ويسأل  األخ��ب��ار،  يتحسس   �� احلجاز 
م��ن ل��ق��ى م��ن ال��رك��ب��ان خت��وف��ًا على 
أم��ر ال��ن��اس، حتى أص��اب خ��ربًا من 
بعض الركبان أن حممدًا قد استنفى 
أص��ح��اب��ه ل��ك ول��ع��ريك، ف��ح��ذر عند 
عمرو  ب��ن  ضمضم  فأستأجر  ذل��ك، 
أن  وأم��ره  مكة،  إىل  فبعثه  الغفاري 
وخيربهم  أم��واهل��م،  إىل  يستنفرهم 
أن حممدًا قد عرض هلا يف أصحابه، 
فخرج ضمضم بن عمرو سريعًا إىل 

مكة.
فلما وصل مكة قام يصرخ ببطن 
قد جدع  بعريه،  على  واق��ف��ًا  ال���وادي 
قميصه،  وش��ق  رحله،  وح��ول  بعريه، 
وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة 
اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد 

عرض هلا حممد يف أصحابه، ال ارى 
أن تدركوها، الغوث الغوث.

وقالوا:  س��راع��ًا،  ال��ن��اس  فتجهز 
أيظن حممد وأصحابه أن نكون كعري 
ابن احلضرمي كال واهلل ليعلمن غري 
إم��ا خارج  ب��ني رج��ل��ني  ذل���ك؛ فكانوا 
م��ك��ان��ه رج����اًل وأوعيت  ب��اع��ث  وإم����ا 
قريش )6(، فلم يتخلف من أشرافها 
املطلب  عبد  بن  أبا هلب  أن  إال  أحد 
بن  العاصي  مكانه  وبعث  ختلف  قد 
النبوية  )ال��س��رية  امل��غ��رية«.  بن  هشام 

البن هشام:440/2(
ثم خرجوا سراعًا وذلك بعد أن بدا 
هلم إبليس يف صورة سراقة بن مالك 
ابن جعثم املدجلي وكان من أشراف 
جار  لكم  أن��ا  هل��م:  فقال  كنانة،  ب��ين 
من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء 
تكرهونه وكانوا قبل ذلك يتخفون من 

ترك مكة لثار بينهم وبني بين كنانة.
وخ��رج رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 
شهر  من  ليال مضت  يف  وسلم  وآل��ه 
واستعمل عمرو  رمضان يف أصحابه 
ابن أم مكتوم �� ويقال امسه: عبد اهلل 
ابن أم مكتوم، أخا بين عامر بن لؤي 
�� على الصالة بالناس، ثم رد أبا لبابة 

من الروحاء، واستعمله على املدينة.
ودفع اللواء إىل مصعب بن عمري 
اب��ن ه��اش��م ب��ن عبد م��ن��اف ب��ن عبد 
ال���دار وك��ان أبيض ال��ل��ون وك��ان أمام 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
رايتان سوداوان إحداهما مع علي بن 
�� يقال هلا  �� عليه السالم  أبي طالب 
العقاب، واألخرى مع بعض األنصار.

وك��ان��ت إب��ل رس��ول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم يومئذ سبعني بعريًا، 
فأعتقبوها، فكان رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب �� 
عليه السالم �� ومرشد بن أبي مرشد 

محزة  وك��ان  ب��ع��ريًا؛  يعتقبون  الغنوي 
ابن عبد املطلب، وزيد بن حارثة وأبو 
كبشة موليًا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
أبو  وك��ان  بعريًا،  يعتقبون  وآل��ه وسلم 
عوف  بن  الرمحن  وعبد  وعمر،  بكر 

يعتقبون بعريًا.
أبي  بن  قيس  الساقة  على  وجعل 
النجار،  بن  م��ازن  بين  أخا  صعصعة 
وكان راية األنصار مع سعد بن معاذ.

فسلك طريقة من املدينة إىل مكة، 
حتى نزل يف واد يقال له ذفران واتاه 
ليمنعوا  قريش مبسريهم  عن  اخلرب 
وأخربهن  الناس،  فاستشار  عريهم، 

عن قريش.
�������������������������

 :��� ��� بالفتح فالسكون واملد  )1( األبواء 
جبل بني احلرمني وعنده بلد ينسب إليه.

)2( بواط �� كغراب ��: جبال جهينة على 
أبراد من املدينة. والربيد فرسخان أو أثنا 

عشر مياًل. )عمدة القارئ للعيين:4/ 68(
وفتح  ال��ع��ني  بضم   ���� ال��ع��ش��رية  ذو   )3(
الشني �� موضع بني مكة واملدينة من ناحية 

ينبع.
من  اجلماعة   :���� بالفتح   ���� ال��ص��ور   )4(
والدقعاء:  لفظه.  م��ن  ل��ه  واح��د  وال  النخل 
ب��ه��ا. وق��ول��ه: ما  ن��ب��ات  ال���رتاب واألرض ال 

أهبنا أي ما أيقظنا.
أي  اليأس  سبيل  على  ذل��ك  قالوا   )5(
ال نطمع ثواب الغزوة فيما فعلنا بل نرضى 
أال يكون لنا وزر، فرجاهم سبحانه رمحته 
هِ{، كما  بقوله: }ُأوَلئِكَ يَرْجُونَ رَحْمََة اللَّ
ملا  السرية  يف  اآلي��ة  نزلت  البيضاوي:  قال 
ظن بهم أنهم إن سلموا من اإلثم فليس هلم 

أجر )قاله اجمللسي يف البحار(.
وأراد  أمج��ع��ون،  كلهم  خرجوا  أي   )6(
مج��ع��وا م��ن رج��اهل��م م��ا اس��ت��ط��اع��وا، وهو 
واليت  العامة(  ب�)التعبئة  ال��ي��وم  يعرف  م��ا 
ت��س��ت��ع��م��ل��ه��ا ال�����دول يف ح����ال احل�����روب أو 

الكوارث الطبيعية.

* بقلم: السيد نبيل احلسين
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فيما روي عن اإلمام الحسينعليه السالم 
في  بعض أوصاف المهدي المنتظر عجل اهلل تعالى فرجه

1. بعض أوصاف املهدي عليه 
السالم

ال��ص��دوق: حّدثنا أمح��د بن  ق��ال 
املعاذّي رضي اهلل  حمّمد بن إسحاق 
عنه، عن عبد اهلل بن شريك، عن رجل 
من همدان، قال: مسعت احلسني بن 
السالم  عليهما  طالب  أب��ي  ب��ن  علّي 
ِة ُهَو التاِسُع ِمْن  يقول: »قاِئُم هِذِه األمَّ
ُوْلِدي، َوُهَو صاِحُب الَغْيَبِة، َوُهَو اّلِذي 

.» ُيْقَسُم مرياُثُه َوُهَو َحيٌّ
2. إصالح أمر املهدي عليه السالم 

يف ليلة واحدة
عن  احلجاج،  بن  الرمحن  عبد  عن 
أبيه  عن  حمّمد،  بن  جعفر  الصادق 
بن  علّي  أبيه  عن  علي،  بن  حمّمد 
»قال  قال:  السالم،  عليهم  احلسني 
يف  السالم:  عليهما  علي  بن  احلسني 
الّتاِسِع ِمْن ُوْلِدي ُسنٌَّة ِمْن ُيوُسَف َوُسّنٌة 
الِم،  السَّ َعَلْيِهما  ِعْمراَن  ْبِن  ُموَسى  ِمْن 
اهلُل  ُيْصِلُح  اْلَبيِت،  أْهَل  قاِئُمنا  َوُهَو 

َتباَرَك َوَتَعاىَل أْمَرُه يِف َلْيَلٍه َواِحَدٍة«.
عليه  احلسني  اإلمام  عن  رواية  ويف 

السالم أنه قال:
األْنِبياِء  ِمَن  ُسَنٌن  ِمّنا  اْلقاِئِم  »يف 
َوَسنٌَّة  ُنوٍح،  ِمْن  ُسنٌَّة  الّسالُم:  َعَلْيِهم 

َوُسنٌَّة  ُموسى،  ِمْن  َوُسنٌَّة  إْبراهيَم،  ِمْن 
ِمْن  وُسنٌَّة  أيُّوَب  ِمْن  َوُسنٌَّة  عيسى،  ِمْن 

ٍد َصّلى اهلُل َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم. مَّ حُمَ
َفأّما ِمن ُنوٍح: َفُطوُل اْلُعْمِر.

اْلِوالَدِة  َفِخفاُء  إْبراهيَم:  ِمْن  وأّما 
الّناِس. َواْعِتزاُل 

َواْلَغْيَبُة. ْوُف  وأّما ِمْن ُموسى: َفاخْلَ
الّناِس  َفاْخِتالُف  عيسى:  ِمْن  وأّما 

فيِه.
َبْعَد اْلَبلْوى. وأّما ِمْن أيُّوَب: َفاْلَفَرُج 

َوآِلِه  َعَلْيِه  اهلُل  َصّلى  ٍد  مَّ ِمْن حُمَ وأّما 
ْيِف«. ِبالسَّ ُروُج  َفاخْلُ َوَسلََّم: 

3. شّدة املهدي عليه السالم على 
أعدائه

بن  أمحد  حّدثنا  النعماني  قال 
القاسم  حّدثنا  قال:  سعيد،  بن  حمّمد 
قال:  بن حازم،  بن احلسن  ابن حممد 
اهلل  عبد  عن  هشام،  بن  عبيس  حّدثنا 
املغرية،  أبي  بن  علي  عن  جبلة،  ابن 
شريك  بن  اهلل  عبد  حّدثنا  قال: 
بن غالب األسدي،  العامري، عن بشر 
عليهما  علي  بن  لي احلسني  قال  قال: 

السالم:

َم  َقدَّ إَذا  قَرْيٍش  َبقاُء  ما  ِبْشُر  »يا 
َرُجٍل  َسماَئِة  مَخْ ِمْنُهْم  املَْْهِديُّ  اْلقاِئُم 
َم  َقدَّ ُثمَّ  َصرْبًا،  أْعناَقُهْم،  َفَضَرَب 
ُثمَّ  َصرْبًا،  أْعَناَقُهْم  َفَضَرَب  َسِماَئٍة  مَخْ

َصرْبَا«. أْعَناَقُهْم  َفَضَرَب  َسماَئٍة  مَخْ
أيبلغون  له: أصلحك اهلل  قال: فقلت 

ذلك؟
عليهما  علي  بن  احلسني  فقال 

السالم: »إنَّ َمْوىَل اْلَقْوِم ِمْنُهْم«.
أخو  غالب  بن  بشري  لي  فقاَل  قال: 
بن  احلسني  أن  أشهد  غاِلٍب  بن  بشر 
علّي عليهما السالم عّد على أخي ِسّت 

َعّدات«.
4. قتل املهدي عليه السالم بين 

أمية
عن  مجاعة  أخربنا  الطوسي:  قال 
عن  يونس،  بن  عقبة  عن  التلعكربي، 
له  حديث  يف  شريك،  بن  اهلل  عبيد 
عليه  احلسني  مّر  قال:  اختصرناه 
وهم  أمية  بين  من  حلقة  على  السالم 
اهلل  صلى  الرسول  مسجد  يف  جلوس 

عليه وآله وسلم، فقال عليه السالم:
ْنيا َحتَّى َيْبَعَث  »أَما َواهلِل اَل َتْذَهُب الدُّ
َوَمَع  ألفًا،  ِمْنُكْم  َيْقُتُل  َرُجاًل  ِمينيِّ  اهلُل  10
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األْلِف أْلفًا َوَمَع األْلِف أْلفًا«.
أوالد  هؤالء  إّن  فداك  جعلت  فقلت: 

كذا وكذا ال يبلغون هذا.
ذِلَك  يِف  َك  »َوحْيَ السالم:  عليه  فقاَل 
ُجُل ِمْن ُصلِْبِه َكَذا َوَكَذا  ماِن َيُكوُن الرَّ الزَّ

َرُجاًل، َوإنَّ َمْوىَل اْلَقْوِم ِمْن أْنُفِسِهْم«.
علي  بن  احلسني  اهلل  عبد  أبي  وعن 
»إنَّ هلِل ماِئَدُة  أنه قال:  عليهما السالم، 
لُع  يطَّ ِبَقْرِقيِسيا،   �� َمأَدَبًة  رواية:  ويف   ��
طري  يا  فُينادي:  ماِء  السَّ ِمن  ِلٌع  ُمطَّ
إىل  هلموا  األرض،  سباع  ويا  السماء، 

الّشبع من حلوم اجلّبارين«.
عليه  احلسني  اإلمام  عن  روي  ما 
البيت عليهم  أهل  السالم يف حق شيعة 

السالم
1. الفرق بني الشيعي واحملّب

عليهما  علي  بن  للحسني  رجل  قال 
من  أنا  اهلل  رسول  ابن  يا  السالم: 

. شيعتكم
ِعنَيَّ  قال عليه السالم: »إتَِّق اهلَل َوال َتدَّ
يف  َوَفَجْرَت  َكِذْبَت  َلَك  اهلُل  َيُقوُل  َشْيئًا 
ُقلوُبُهْم  َسُلَمت  َمْن  شيَعَتنا  إنَّ  َدْعواَك، 
أَنا  ُقْل  ولِكْن  َوَدَغٍل،  َوِغلٍّ  ِغشٍّ  ُكليِّ  ِمْن 

بيِّيكْم«. َو]ِمْن[ حُمِ َمواليُكْم  ِمْن 
2. أمساء الشيعة عند أهل البيت 

السالم عليهما 
عن أبي بصري، عن أبي عبد اهلل عليه 
الوالبّية  حبابة  »إّن  قال:  أنه  السالم 
كانت إذا وفد الّناس إىل معاوية وفدت 
وكانت  السالم،  عليه  احلسني  إىل  هي 
امرأة شديدة االجتهاد قد يبس جلدها 
خرجت  وإّنها  العبادة،  من  بطنها  على 
مّرة ومعها ابن عّم هلا غالم، فدخلت به 
له:  فقالت  السالم  عليه  احلسني  على 
ابن عّمي  فانظر هل جتد  جعلت فداك 
ناجيا؟  جتده  وهل  عندكم،  فيما  هذا 
ُدُه  َنِ »َنَعْم  السالم:  عليه  فقال  قال: 

ناجيا«. ُدُه  َوَنِ ِعْنَدنا 
الشيعة 3. مقام 

ابن  وعلّي  مصعب  بن  عنبسة  عن 
قال:  ميثم،  بن  عمران  عن  املغرية، 
امرأة  على  األسدي  وعباية  أنا  دخلت 
الوالبية،  يقال هلا: حبابة  من بين أسد 
فقال هلا عباية: تدرين من هذا الشاب 

اّلذي معي؟
ميثم.  أخيك  ابن  مه  قال:  ال.  قالت: 
أال  قالت:  ثّم  واهلل.  أي  واهلل  أي  قالت: 
عبد  أبي  من  مسعته  حبديث  أحّدثكم 
السالم.  عليهما  علي  بن  احلسني  اهلل 

بن  احلسني  مسعت  قالت:  بلى.  قلنا: 
علي عليهما السالم قال: »َنُْن َوشيَعُتنا 
ّمدًا  َعَلى اْلِفْطَرِة الَّيت َبَعَث اهلُل َعَلْيها حُمَ
َصّلى اهلُل َعَلْيِه َوآِلِه َوَسّلَم َوسائُر الّناِس 

َبراٌء«. ِمْنها 
إبراهيم عليه  الّشيعة على مّلة   .4

السالم
حبابة  عن  ميثم،  بن  عمران  عن 
قد  امرأة  على  دخلنا  قال:  الوالبّية، 
ربعي،  بن  وعباية  أنا  العبادة  صّفرتها 

فقالت: من اّلذي معك؟
قلت: هذا إبن أخيك ميثم. قالت: إبن 
أخي واهلل حّقًا، أّما إّني مسعت أبا عبد 
السالم  عليهما  علي  بن  احلسني  اهلل 
إاّل  إْبراِهيَم  ِملَِّة  َعلى  أَحٌد  »ما  يقول: 
ِمْنها  الّناِس  َوساِئُر  َوشيَعُتنا،  َنُْن 

َبراٌء«.
أبي  وابن  أبيه  عن  الربقي،  قال 
عن  عيسى،  بن  مّحاد  عن  نران، 
حسني بن املختار، عن عبد الّرمحان بن 
سيابة، عن عمران بن ميثم، عن حبابة 
فقالت: من  عليها  قال: دخلت  الوالبّية، 

أنت؟
أخي  فقالت:  ميثم.  أخيك  ابن  قلت: 
من  مسعته  حبديث  ثّنك  ألحديِّ واهلل، 
موالك احلسني بن علي عليهما السالم، 
َس  َجَعَل أمْحَ »َواّلذي  إّني مسعته يقول: 
َربيعَة،  َخرْيَ  اْلَقْيِس  َوَعْبَد  َبيَلَة،  َخرْيَ 

َوَهْمداَن َخرْيَ اْلَيَمِن إنَُّكْم َخرْيُ اْلِفَرِق«.
ِملَِّة  َعلى  »ما  السالم:  عليه  قال  ُثمَّ 
إْبراهيَم إاّل َنُْن َوشيَعُتنا، َوساِئُر الّناِس 

َبراٌء«. ِمْنها 
5. املؤمن صّديق شهيد

بن  احلسني  عن  أرقم،  بن  زيد  عن 
ِمْن  »ما  قال:  أنه  السالم،  عليهما  علي 

َشهيٌد«. ِصّديٌق  إاّل  شيَعِتنا 
يكون  أّنى  فداك  جعلت  قلُت:  قال: 

ذلك وعاّمتهم ميوتون على فراشهم؟
ديِد  ِكتاَب اهلِل يف احْلَ َتتُْلو  فقال: »أما 
هُمُ  ُأوَلئِكَ  وَرُسُلِهِ  هِ  بِاللَّ َآمَنُوا  }وَالَّذِينَ 

وَالشُّهَدَاءُ{«. الصِّدِّيُقونَ 
قال: فقلت: فكأّني مل أقرأ هذه اآلية 

من كتاب اهلل تعاىل قّط.
َكما  إاّل  َلْيَس  الّشَهداُء  كاَن  »لو  قال: 

َقلياًل«. َهداُء  الشُّ َلكاَن  َتُقوُل، 
بن  احلسني  قال  أرقم،  بن  زيد  وقال 
علي عليهما السالم: »ما ِمْن شيَعِتنا إاّل 

َشهيٌد«. ِصّديٌق 

قلت: أّنى يكون ذلك وهم ميوتون على 
َتتْلُو  »أما  السالم:  عليه  فقال  فرشهم؟ 
وَرُسُلِهِ  هِ  بِاللَّ َآمَنُوا  }وَالَّذِينَ  اهلِل  كتاَب 
عِنْدَ  وَالشُّهَدَاءُ  الصِّدِّيُقونَ  هُمُ  ُأوَلئِكَ 
ملْ  »َلْو  السالم:  عليه  قال  ثمَّ  رَبِِّهمْ{«، 
ألَقلَّ  ْيِف  ِبالسَّ ُقِتَل  ملَِْن  إاّل  هاَدُة  الشَّ َتُكِن 

َهداَء«. الشُّ اهلُل 
6. فضل كافل يتيم آل حممد صلى 

اهلل عليه وآله وسلم
القاسم  بن  حممد  احلسن  أبو  قال 
أبو  حدثين  قال:  االسرتآبادي،  املفسر 
وأبو  زياد  بن  حممد  بن  يوسف  يعقوب 
�� وكانا  احلسن علي بن حممد بن سيار 
أبو  حدثنا  قاال:   �� اإلمامية  الشيعة  من 
عليه  العسكري  علي  بن  احلسن  حممد 
علي  بن  احلسني  »قال  قال:  السالم، 
آِل  َيتيِم  كاِفِل  َفْضُل  السالم:  عليهما 
ٍد �� املُْنَقِطُع َعْن َمواليِه، الّناِشُب يف  مَّ حُمَ
ُح  َوُيَوضيِّ َجْهِلِه،  ِمْن  ْهِل، خُيِْرُجُه  ُرْتَبِة اجْلَ
كافِل  َفضِل  على   �� َعَلْيِه  اْشَتَبَه  ما  َلُه 
الشمس  كفضل  ويسقيه،  يطعمه  يتيٍم 

السهاد«. على 
علي  بن  احلسن  حممد  أبي  وعن 
»قال  قال:  أنه  السالم  عليه  العسكري 
السالم:  عليهما  علي  بن  احلسني 
بَُّتنا  حُمَ َعّنا  َقَطَعْتُه  َيتيمًا  َلنا  َل  َكفَّ َمْن 
اّليت  ُعُلوِمَنا  ِمْن  َفواساُه  بإْسِتتاِرنا، 
قال  َوَهداُه،  أْرَشَدُه  َحّتى  إَلْيِه  َسَقَطْت 
اْلَكريُم  اْلَعْبُد  أيَُّها  يا  وجل:  عز  اهلل 
ِمْنَك،  ِباْلَكَرِم  أْوىل  أنا  ألخيِه  املُْواَسي 
ِبَعَدِد  ناِن  اجْلِ يف  َمالِئَكيت  يا  َلُه  اْجَعُلوا 
وا  ُكليِّ َحْرٍف َعلََّمُه أْلَف أْلَف َقْصٍر، َوَضمُّ

ِبها ِمْن ساِئِر النيَِّعِم«. َيليُق  إَلْيها ما 
الشيعة إنقاذ   .7

عليهما  علي  بن  احلسني  اإلمام  قال 
َرُجٌل  إَلْيَك:  أَحبُّ  »أيُُّهما  السالم لرجٍل: 
ِمْن  ُتْنِقُذُه  َضُعَف،  َقْد  ِمْسكنٍي  َقْتَل  َيُروُم 
ِمْسكنٍي  إْضالَل  ُيريُد  ناِصٍب  أو  َيِدِه؟ 
ما  َعَليِه  َتْفَتُح  شيَعِتنا  ُضَعفاِء  ِمْن  ُمْؤِمٍن 
مَيَْتِنُع ]املِْْسكنَي[ ِبِه ِمْنُه َوُيْفِحُمُه َوُيْكِسُرُه 

َجِج اهلِل َتعاىل؟«. حِبُ
املؤمن  املسكني  هذا  إنقاذ  بل  قال: 
تعاىل  اهلل  إن  الّناصب،  هذا  يد  من 
َأحْيَا  َفَكَأنَّمَا  َأحْيَاهَا  }...وَمَنْ  يقول: 
أْحياها  َوَمْن  ]أْي[  جَمِيعًا...{،  النَّاسَ 
ا  َفَكأمنَّ إمياٍن،  إىل  ُكْفٍر  ِمْن  َوأْرَشَدها 
َيْقُتَلُهُم  أْن  َقْبِل  ِمْن  مَجيعًا  الّناَس  أْحَيا 

ديِد. احْلَ ِبُسُيوِف 
11* إعداد: السيد نبيل احلسين
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الرمحن  اهلل  بسم  تعاىل:  قال 
الرحيم

رَبَُّكمُ  اعْ���بُ���دُوا  ال��نَّ��اسُ  َأيُّ��هَ��ا  }يَ���ا 
الَّذِي خََلَقُكمْ وَالَّذِينَ مِنْ َقبْلُِكمْ 
جَعََل  ����ذِي  الَّ  )21( ��ُق��ونَ  تَ��تَّ ��ُك��مْ  َل��عَ��لَّ
وََأنْزََل  بِنَاءً  وَالسَّمَاءَ  فِرَاشًا  اْلَرْضَ  َلُكمُ 
مَرَاتِ  الثَّ بِهِ مِنَ  َفَأخْرَجَ  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ 
وََأنُْتمْ  َأنْ��دَادًا  هِ  لِلَّ تَجْعَُلوا  َفلَ  َلُكمْ  ِرْزًق��ا 
رَيٍْب  فِ��ي  ُكنُْتمْ  وَإِنْ   )22( تَعَْلمُونَ 
مِنْ  بِ��سُ��ورَةٍ  ُت��وا  َف��أْ عَبْدِنَا  عََلى  نَزَّلْنَا  مِمَّا 
هِ  مِْثلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَُكمْ مِنْ دُوِن اللَّ
إِنْ ُكنُْتمْ صَادِقِنيَ )23( َفِإنْ َلمْ تَْفعَُلوا 
تِي وَُقودُهَا النَّاسُ  وََلنْ تَْفعَُلوا َفاتَُّقوا النَّارَ الَّ
وَالْ��حِ��جَ��ارَةُ ُأعِ����دَّتْ لِ��ْل��َك��افِ��ِري��نَ )24( 
الصَّالِحَاتِ  وَعَمُِلوا  َآمَنُوا  الَّذِينَ  وَبَشِِّر 
تَحْتِهَا  مِ���نْ  تَ��جْ��ِري  جَ��نَّ��اتٍ  َل��هُ��مْ  َأنَّ 
مَا رُِزُقوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ ِرْزًقا  نْهَارُ ُكلَّ اْلَ
بِهِ  وَُأُت��وا  َقبُْل  مِنْ  رُِزْقنَا  الَّذِي  هََذا  َقاُلوا 
وَهُمْ  مَُطهَّرَةٌ  َأْزوَاجٌ  فِيهَا  وََلهُمْ  مَُتشَابِهًا 

فِيهَا خَالِدُونَ{.

سند القرآن إىل العلة املادية إىل 
اهلل تعاىل

األشياء  بني  يثبت  كما  القرآن  إن 
سببية  ويصدق  واملعلولية  العلية 
يف  األمر  يسند  كذلك  للبعض  البعض 
منه  فيستنتج  سبحانه  اهلل  إىل  الكل 
أن األسباب الوجودية غري مستقلة يف 
معنى  بتمام  احلقيقي  واملؤثر  التأثري 
قال  سلطانه.  عز  اهلل  إال  ليس  الكلمة 
مْرُ...{  وَاْلَ الَْخْلقُ  َلهُ  }...َأَل  تعاىل: 
هِ  }..لِلَّ تعاىل:  وقال  )األعراف:54(، 
رِْض...{  اْلَ فِي  وَمَا  السَّمَاوَاتِ  فِي  مَا 
)البقرة:284(، وقال تعاىل: }َلهُ مُْلكُ 
)احلديد:5(،  رِْض...{  وَاْلَ السَّمَاوَاتِ 
عِنْدِ  مِنْ  ُكلٌّ  }...ُقْل  تعاىل:  وقال 

هِ...{ )النساء:78( اللَّ
الكثرية  اآليات  من  ذلك  غري  إىل 
الدالة على أن كل شيء مملوك حمض 
هلل ال يشاركه فيه أحد، وله أن يتصرف 
أن  ألحد  وليس  وأراد  شاء  كيف  فيها 

أن  بعد  إال من  يتصرف يف شيء منها 
يأذن اهلل ملن شاء وميلكه التصرف من 
أيضا،  التمليك  هذا  استقالل يف  غري 
له  املأذون  به  يستقل  إذن ال  بل جمرد 
قال  اآلذن،  إذن  على  يعتمد  أن  دون 
ُتؤْتِي  الْمُْلكِ  مَالِكَ  هُمَّ  اللَّ }ُقِل  تعاىل: 
مِمَّنْ  الْمُْلكَ  وَتَنِْزعُ  تَشَاءُ  مَنْ  الْمُْلكَ 
وقال  عمران:26(،  )آل  تَشَاءُ...{ 
شَيْءٍ  ُكلَّ  َأعَْطى  }...الَّذِي  تعاىل: 
غري  إىل  )طه:50(،  هَدَى{  ُثمَّ  خَْلَقهُ 
أيضا:  تعاىل  وقال  اآليات،  من  ذلك 
رِْض  اْلَ فِي  وَمَا  السَّمَاوَاتِ  فِي  مَا  }...َلهُ 
بِِإْذنِهِ...{  إِلَّ  عِنْدَهُ  يَشَْفعُ  الَّذِي  َذا  مَنْ 
}...ُثمَّ  تعاىل:  وقال  )البقرة:255(، 
مِنْ  مَا  مْرَ  اْلَ يُدَبِّرُ  الْعَرِْش  عََلى  اسَْتوَى 
)يونس:3(،  إِْذنِهِ...{  بَعْدِ  إِلَّ مِنْ  شَفِيٍع 
بتمليكه  السببية  متلكت  فاألسباب 
تعاىل، وهي غري مستقلة يف عني أنها 

مالكة.
يعرب سبحانه  الذي  املعنى هو  وهذا 

حب�وث يف  سورة البقرة)8(

 إرادة الله تعاىل

ومشيئته

احللقة اخلامسة

12

آن
قر

 ال
وم

عل
ب 

حا
 ر

يف



أن  املعلوم  فمن  واإلذن،  بالشفاعة  عنه 
اإلذن إمنا يستقيم معناه إذا كان هناك 
واملانع  فيه،  املأذون  تصرف  من  مانع 
هناك  كان  فيما  يتصور  إمنا  أيضا 
تأثريه  عن  املانع  مينع  موجود  مقتض 

وحيول بينه وبني تصرفه.
فقد بان أن يف كل سبب مبدئا مؤثرا 
مسببه،  يف  يؤثر  به  للتأثري  مقتضيا 

واألمر مع ذلك هلل سبحانه.
القرآن يثبت تأثريا يف نفوس 

األنبياء يف اخلوارق
لِرَسُوٍل  َكانَ  }...وَمَا  تعاىل:  قال 
جَاءَ  َفِإَذا  هِ  اللَّ بِِإْذِن  إِلَّ  بَِآيَةٍ  يَْأتِيَ  َأنْ 
هُنَالِكَ  وَخَسِرَ  بِالْحَقِّ  ُقضِيَ  هِ  اللَّ َأمْرُ 

)غافر:78( الْمُبْطُِلونَ{. 
أي  من  آية  أية  إتيان  إناطة  فأفاد 
رسول بإذن اهلل سبحانه فبني أن إتيان 
وصدورها  األنبياء  من  املعجزة  اآليات 
يف  موجود  مؤثر  ملبدأ  هو  إمنا  عنهم 
تأثريه  يف  متوقف  الشريفة  نفوسهم 

على اإلذن.
الشَّيَاطِنيُ  تَْتُلو  مَا  }وَاتَّبَعُوا  تعاىل:  قال 
عََلى مُْلكِ سَُليْمَانَ وَمَا َكَفرَ سَُليْمَانُ 
يُعَلِّمُونَ  َكَفرُوا  الشَّيَاطِنيَ  وََلكِنَّ 
الْمََلَكيِْن  عََلى  ُأنِْزَل  وَمَا  السِّحْرَ  النَّاسَ 
مِنْ  يُعَلِّمَاِن  وَمَا  وَمَارُوتَ  هَارُوتَ  بِبَابَِل 
َأحَدٍ حَتَّى يَُقوَل إِنَّمَا نَحْنُ فِْتنٌَة َفلَ تَْكُفرْ 
الْمَرْءِ  بَيْنَ  بِهِ  يَُفرُِّقونَ  مَا  مِنْهُمَا  مُونَ  َفيََتعَلَّ
إِلَّ  َأحَدٍ  مِنْ  بِهِ  بَِضارِّينَ  هُمْ  وَمَا  وََزوِْجهِ 

هِ...{. )البقرة:102( بِِإْذِن اللَّ
واآلية كما أنها تصدق صحة السحر 
السحر  أن  على  تدل  كذلك  اجلملة  يف 
مبدأ  عن  كونه  يف  كاملعجزة  أيضا 

نفساني يف الساحر ملكان اإلذن.
اخلارقة  األمور  مجيع  وباجلملة 
سحرا  أو  معجزة  مسيت  سواء  للعادة 
وسائر  األولياء  ككرامات  ذلك  غري  أو 
باالرتياضات  املكتسبة  اخلصال 
إىل  مستندة  مجيعها  واجملاهدات 

على  إرادية  ومقتضيات  نفسانية  مباد 
أن  إال  سبحانه  كالمه  إليه  يشري  ما 
كالمه ينص على أن املبدأ املوجود عند 
الفائق  هو  واملؤمنني  والرسل  األنبياء 
الغالب على كل سبب ويف كل حال، قال 
لِعِبَادِنَا  َكلِمَُتنَا  سَبََقتْ  }وََلَقدْ  تعاىل: 
إِنَّهُمْ َلهُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنَّ  الْمُرْسَلِنيَ * 
)الصافات:171  الَْغالِبُونَ{  َلهُمُ  جُنْدَنَا 
هُ  اللَّ }َكَتبَ  تعاىل:  وقال   ،)173  ��
ْغلِبَنَّ َأنَا وَرُسُلِي...{ )اجملادلة:21(،  َلَ
وَالَّذِينَ  رُسَُلنَا  َلنَنْصُرُ  }إِنَّا  تعاىل:  وقال 
َآمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَُقومُ اْلَشْهَادُ{. 
غري  مطلقة  واآليات  )املؤمن:51(، 

مقيدة.
هذا  أن  يستنتج  أن  ميكن  هنا  ومن 
املبدأ املوجود املنصور أمر وراء الطبيعة 

وفوق املادة.
حمدودة  مقدرة  املادية  األمور  فإن 
عند  وحدا  قدرا  فوقها  هو  ملا  مغلوبة 
اجملردة  واألمور  واملغالبة،  التزاحم 
أيضا وان كانت كذلك إال أنها ال تزاحم 
باملادة  تتعلق  أن  إال  متانع  وال  بينها 
النفساني  املبدأ  وهذا  التعلق،  بعض 
إذا  بإرادة اهلل سبحانه  املنصور  اجملرد 
على  إمدادا  أفاض  ماديا  مانعا  قابل 
السبب مبا ال يقاومه سبب مادي مينعه 

فافهم.
القرآن كما يسند اخلوارق إىل 

تأثري النفوس يسندها إىل أمر اهلل 
تعاىل

َأمْرُ  جَاءَ  }...َفِإَذا  تعاىل:  قوله  إن 
هُنَالِكَ  وَخَسِرَ  بِالْحَقِّ  ُقضِيَ  هِ  اللَّ
هذا  تأثري  أن  على  تدل  الْمُبْطُِلونَ{، 
املقتضي يتوقف على أمر من اهلل تعاىل 
عليه  يتوقف  كان  الذي  اإلذن  يصاحب 
أيضا فتأثري هذا املقتضى يتوقف على 

مصادفته األمر أو احتاده معه.
تعاىل:  قوله  يف  األمر  فسر  وقد 
َلهُ  يَُقوَل  َأنْ  شَيًْئا  َأرَادَ  إَِذا  َأمْرُهُ  }إِنَّمَا 

بكلمة  )يس:82(،  َفيَُكونُ{  ُكنْ 
اإلجياد وقول: كن.

وقال تعاىل: }إِنَّ هَذِهِ تَْذكِرَةٌ َفمَنْ 
تَشَاءُونَ  وَمَا  رَبِّهِ سَِبيلً )29(  إَِلى  اتََّخَذ  شَاءَ 
 �� )الدهر:29  هُ...{  اللَّ يَشَاءَ  َأنْ  إِلَّ 
إِلَّ  هُوَ  }إِنْ  وجل:  عّز  وقال   ،)30
َأنْ  مِنُْكمْ  شَاءَ  لِمَنْ   * لِْلعَاَلمِنيَ  ذِْكرٌ 
هُ  اللَّ يَشَاءَ  َأنْ  إِلَّ  تَشَاءُونَ  وَمَا   * يَسَْتقِيمَ 
رَبُّ الْعَاَلمِنيَ{ )التكوير:27 �� 29(، دلت 
اآليات على أن األمر الذي لإلنسان أن 
يتحقق  ال  اختياره  زمام  وبيده  يريده 
موجودا إال أن يشاء اهلل ذلك بان يشاء 
اإلنسان  إرادة  ويريد  اإلنسان  يشاء  أن 
فإن اآليات الشريفة يف مقام أن أفعال 
اإلنسان اإلرادية وإن كانت بيد اإلنسان 
بيد  بإرادته لكن اإلرادة واملشية ليست 
اإلنسان بل هي مستندة إىل مشّية اهلل 
كل  أن  بيان  مقام  وليست يف  سبحانه، 
فإنه  اهلل  أراده  فقد  اإلنسان  يريده  ما 
الفعل  يتخلف  أن  والزمه  فاحش  خطأ 
عند ختلفه عن  اهلل سبحانه  إرادة  عن 

إرادة اإلنسان، تعاىل اهلل عن ذلك.
مع أنه خالف ظواهر اآليات الكثرية 
تعاىل:  كقوله  املورد  هذا  يف  الواردة 
تَيْنَا ُكلَّ نَْفٍس هُدَاهَا...{.  }وََلوْ شِْئنَا َلَ

)السجدة:13(
رَبُّكَ  شَاءَ  }...وََلوْ  تعاىل:  وقوله 
جَمِيعًا{  هُمْ  ُكلُّ رِْض  اْلَ فِي  مَنْ  مَنَ  َلَ
فإرادتنا  ذلك  غري  إىل  )يونس:99(، 
مرادة  فهي  فينا  إذا حتققت  ومشيئتنا 
أفعالنا  وكذا  هلا  ومشيته  اهلل  بإرادة 
إرادتنا  طريق  من  تعاىل  له  مرادة 
ومشيتنا بالواسطة، وهما يعين اإلرادة 
اهلل  أمر  على  متوقفان  مجيعا  والفعل 

سبحانه وكلمة كن.
فاألمور مجيعا سواء كانت عادية أو 
العادة  خارق  كان  وسواء  للعادة  خارقة 
كاملعجزة  والسعادة  اخلري  جانب  يف 
كالسحر  الشر  جانب  يف  أو  13والكرامة، 
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إىل  حتققها  يف  مستندة  والكهانة 
أسباب طبيعية، وهي مع ذلك متوقفة 
بأمر اهلل  إال  توجد  إرادة اهلل، ال  على 
أو  السبب  يصادف  بأن  أي  سبحانه 

يتحد مع أمر اهلل سبحانه.
من حيث  كانت  وإن  األشياء  ومجيع 
اإلهلي  األمر  إىل  وجودها  استناد 
على حد سواء حبيث إذا حتقق اإلذن 
مل  وإذا  أسبابها،  عن  حتققت  واألمر 
يتحقق اإلذن واألمر مل تتحقق، أي مل 
وهو  منها  قسما  أن  إال  السببية  تتم 
عبد  سأله  ما  أو  األنبياء  من  املعجزة 
ربه بالدعاء ال خيلو عن إرادة موجبة 
منه تعاىل وأمر عزمية كما يدل عليه 
ْغلِبَنَّ َأنَا وَرُسُلِي  هُ َلَ قوله: }َكَتبَ اللَّ
)اجملادلة:21(،  عَِزيزٌ{  َقِويٌّ  هَ  اللَّ إِنَّ 
عِبَادِي  سََأَلكَ  }وَإَِذا  تعاىل:  وقوله 
إَِذا  الدَّاِع  دَعْوَةَ  ُأِجيبُ  َقِريبٌ  َفِإنِّي  عَنِّي 
هُمْ  َلعَلَّ بِي  وَلْيُؤْمِنُوا  لِي  َفْليَسَْتِجيبُوا  دَعَاِن 
وغري  )البقرة:186(،  يَرْشُدُونَ{ 

ذلك من اآليات.

القرآن يسند املعجزة إىل سبب 
مغلوب غري 

األمور  كسائر  املعجزة  أن  تبني  قد 
األسباب  تفارق  ال  للعادة  اخلارقة 
العادية يف االحتياج إىل سبب طبيعي 
وأن  باطنية  أسبابا  اجلميع  مع  وان 
العادية مالزمة  الفرق بينها أن األمور 
األسباب  تصاحبها  ظاهرية  ألسباب 
احلقيقية الطبيعية غالبا أو مع األغلب 
ومع تلك األسباب احلقيقية إرادة اهلل 
من  للعادة  اخلارقة  واألمور  وأمره، 
الشرور كالسحر والكهانة مستندة إىل 
مقارنة  للعادة  مفارقة  طبيعية  أسباب 
واإلرادة  باإلذن  احلقيقي  للسبب 
ذلك من غري  الدعاء ونو  كإستجابة 
الدعوة  حق  ظهور  عليه  يبتين  حتد 
وأن املعجزة مستندة إىل سبب طبيعي 
حقيقي بإذن اهلل وأمره إذا كان هناك 
حتد يبتين عليه صحة النبوة والرسالة 
القسمني  والدعوة إىل اهلل تعاىل وأن 
اآلخرين يفارقان سائر األقسام يف أن 
قط  مقهورا  مغلوبا  يصري  ال  سببهما 

خبالف سائر املسببات.
فرضنا  لو  هذا  فعلى  قلت:  فان 
الطبيعي  السبب  والبلوغ إىل  اإلحاطة 
ميسورة  املعجزة  كانت  للمعجزة  الذي 
ومل  أيضا  النيب  لغري  اإلتيان  ممكنة 
إال  وغريها  املعجزة  بني  فرق  يبق 
حبسب النسبة واإلضافة فقط فيكون 
إىل  بالنسبة  معجزة  ما  أمر  حينئذ 
قوم غري معجزة بالنسبة إىل آخرين، 
الطبيعي  سببها  على  املطلعون  وهم 
احلقيقي، ويف عصر دون عصر، وهو 
العلمي  البحث  ظفر  فلو  العلم،  عصر 
الطبيعية  احلقيقية  األسباب  على 
ومل  للمعجزة  مورد  يبق  مل  القصوى 
تكشف املعجزة عن احلق، ونتيجة هذا 
إال  فيها  حجية  ال  املعجزة  أن  البحث 
على اجلاهل بالسبب فليست حجة يف 

نفسها.
من  معجزة  املعجزة  فليست  كال   ��
طبيعي  سبب  إىل  مستندة  أنها  حيث 
عند  امسها  عن  تنسلخ  حتى  جمهول 
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ارتفاع اجلهل وتسقط عن احلجية، وال 
إىل  استنادها  حيث  من  معجزة  أنها 
معجزة  هي  بل   ، للعادة  مفارق  سبب 
من حيث أنها مستندة إىل أمر مفارق 
للعادة غري مغلوب السبب قاهرة العلة 
البتة، وذلك كما أن األمر احلادث من 
كرامة من حيث  الدعاء  استجابة  جهة 
استنادها إىل سبب غري مغلوب كشفاء 
من  حيدث  أن  ميكن  أنه  مع  املريض 
غري  بالدواء  العالج  كجهة  جهته  غري 
يصري  أن  ميكن  عادي  أمر  حينئذ  أنه 
أقوى  آخر  بسبب  مغلوبا مقهورا  سببه 

منه. )تفسري امليزان:91/1(
سر اإلعجاز يف القرآن

خلقه  وبني   ، اهللَّ بني  سفارة  النبوة 
خيص بها من يشاء من عباده، ليبلغهم 
وقد  معرفته..  ما ال غنى هلم عن  عنه 
واضحة  جلية  ببّينة  نيب  كل  اهللَّ  عزز 
له  لتكون  نبوته،  يف  صدقه  على 
احلجة على من أرسل إليهم، والشرط 
األساسي هلذه البينة أن تكون من نوع 
بالذات  األنبياء  يد  على  يظهر  خاص 
دون غريهم حذرا من اخللط واالشتباه 

بني النيب وغريه.
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  وحملمد 
هذا  منها  نبوته،  على  ودالئل  بّينات 
مكان،  كل  نسخه  عمت  الذي  القرآن 
وأذيعت سوره وآياته يف املكربات، ومن 
اإلذاعات يف الشرق والغرب، حتى من 
حتدى،  أنه  الداللة  ووجه  إسرائيل.. 
منكر  كل  يتحدى  يزال  ولن  زال،  وما 
أن يأتي هو بنفسه، أو يأتي مبن يأتي 

بسورة من مثله.
وما نقل عن واحد قدميا وحديثا انه 
على  التحدي،  ينقض هذا  أن  استطاع 
وعدائهم  اجلاحدين،  كثرة  من  الرغم 
لإلسالم واملسلمني، وحيث ثبت العجز 
عليه  اهلل  نبوة حممد صلى  ثبتت  فقد 

وآله وسلم بالبداهة.
وبعد أن اتفق العلماء على أن القرآن 
اإلعجاز  وجه  يف  اختلفوا  معجزة 

وسره:
هل هو األسلوب والشكل من اجلمال 
واحملتوى  املضمون  هو  أو  والروعة، 
واإلخبار  التشريع،  وقوانني  العلم  من 

بالغيب، وما إىل ذلك، أو هما معا؟
وجه  بيان  يف  الكالم  أطالوا  وقد 
خاصة،  كتبا  فيه  ووضعوا  اإلعجاز، 
قيل،  ما  ذكر  يف  التطويل  أريد  وال 
لإلعجاز،  وجها  أراه  ما  على  واقتصر 
أن  يستطيع  اإلنسان  بأن  ويتلخص 
أو  قول  يف  مثله  إنسانا  وحياكي  يقلد 
بالنظر إىل أن كال  فعل تكلفا وتصنعا 
أما  واخليال،  العقل  عن  يصدر  منهما 
يف  وصانعه  خالقه  وحياكي  يقلد  أن 
ال  اإلنسان  ألن  فمحال،  آثاره  من  أثر 
من  بلغ  مهما  كمخلوق،  يتجاوز حدوده 

القوة والعظمة.
هل للنيب صلى اهلل عليه وآله 

الكريم؟ القرآن  وسلم معجزة غري 
يرى البعض أن ال معجزة لرسول اهلل 
القرآن  إال  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
يؤمنون  الذين  فمع  أنا  أما  الكريم، 
اإلحصاء،  يبلغها  ال  معجزاته  بأن 
تنوع  تستدعي  اإلهلية  احلكمة  ألن 
املوارد  باختالف  واختالفها  املعجزة 
حكمته  استدعت  كما  واألشخاص، 
سبحانه أن يباهل نبيه نصارى نران.. 
يبتغيها  املعجزة  طالب  كان  إذا  هذا 
ال  الذي  املتعنت  الكاذب  أما  بصدق، 
معه  األمر  فيقتصر  شيء  معه  جيدي 
إعجازه مبدأ عام ال  القرآن، ألن  على 
خيتص بعصر دون عصر، وال بفئة دون 

فئة، أو بفرد دون فرد..
تعرض  ال  أن  احلكمة  تستدعي  وقد 
لو  املعجزة على الشخص إطالقا، كما 
أو  وإحساسه،  شعوره  مبجرد  اكتفى 
أن  األخبار  يف  جاء  فقد  النيب،  بيمني 
وآله  عليه  اهلل  صلى  للنيب  قال  رجال 
وسلم: ما لي وللمعجزات؟.. احلف باهللَّ 
فقال  بك.  أؤمن  وأنا   ، اهللَّ رسول  انك 
وسلم:  وآله  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول 

الرجل:  فقال   .» اهللَّ رسول  إني  »واهللَّ 
حممدا  وأن   ، اهللَّ إاّل  إله  ال  أن  أشهد 

. رسول اهللَّ
النيب  آفاق  أن  على  يدلنا  والذي 
ومعجزاته  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
أعظم من أن يبلغها اإلحصاء إن رجل 
الدين فيما مضى كان يستدل على نبوة 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
مبا جاءت به األخبار من تكلم احلصى 
املاء  ونبع  إليه،  الشجرة  وسعي  له، 
يتقبلون  الناس  وكان  أصابعه،  بني  من 
يتطلع  حيث  اليوم  أما  يومذاك،  هذا 
نستدل  فاّنا  أفضل  حياة  إىل  الناس 
وقف  بأنه  نبوته  على  به  نستدل  مما 
املستأثرين  وحارب  املستضعفني،  مع 
شريعته  وفضل  وبفضله  والظاملني، 
اجلبابرة،  رؤوس  عن  التيجان  نزعت 
وألقيت حتت أقدام رعاة اإلبل، ووزعت 

كنوز امللوك على الفقراء واملساكني.
أية حال، فان مجيع معجزات  وعلى 
ولكن  األعظم هامة وعظيمة،  الرسول 

أهمها مجيعا يف تقديري أمران:
نظمت  اليت  القرآن  شريعة  األول: 
الناس  وعالقات  اإلنسان،  حقوق 
العدل  أساس  على  بعض  مع  بعضهم 

والتعاون.
وفد  مع  الرسول  مباهلة  والثاني: 
يف  سبحانه  اهللَّ  سجلها  اليت  نران 
املباهلة هي  سورة آل عمران، إن هذه 
الذي  الفاصل  واحلد  احلاسم،  الدليل 
العذاب  أمام  اجلاحد  املعاند  يضع 
ينزله  هالك  لوجه،  وجها  واهلالك 
من  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب 
فمه  من  خترج  واحدة  بكلمة  السماء 
مثيل  ال  التحدي  هذا  إن  الطاهر.. 
البشرية.  تاريخ  يف  اإلطالق  على  له 
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نوع  ع��ل��ى  ح��ك��رًا  ال��ب��الغ��ة  ليست 
عالج  ع��ل��ى  وال  األدب  ف���ن���ون  م���ن 
فالكالم  احل���ي���اة..  ح��ال��ة حم���ددة يف 
امل��ص��اغ ف��ك��ري��ًا ي��ه��دف ل��ع��الج حالة 
اآلخرين  يف  للتأثري  وحم��ددة  معينة 
���� اجملتمع  ال��ف��رد  وال��ول��وج يف نفسية 
ما  وه��و  معينة..  غ��اي��ة  حيقق  بشكل 
رامه اإلمام علي بن أبي طالب عليه 
السالم، باألساليب والطرق املختلفة؛ 
احلقبة  تلك  يف  القائد  اعتباره  على 
الزمنية اليت ينشد وحدة األمة وبناء 
ومتاسكها؛  البشرية  النفس  دواخ���ل 
للنزوح عن فكرة التمادي حبب الذات 

املؤدي إىل التفكك االجتماعي..
هذا  يف  ال��س��الم  عليه  وي��دع��ون��ا 
وبأسلوب  بالتحذير  متسائال  اجمل��ال 
يطلب فيها االعتداد بالنفس البشرية 
والثقة  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ش��خ��ص��ي��ة 
الكريم  القرآن   �� األمة  بوحدة مصدر 
وخ��امت األن��ب��ي��اء وامل��رس��ل��ني؛ الرسول 
 �� وسلم  وآل��ه  عليه  اهلل  صلى  الكريم 
لالبتعاد عن النهج املذهيب املتعصب 
ال��ذي يفرق األم��ة ويشتتها وال��ذي ال 
خيدم متاسكها وتطورها فيقول عليه 

السالم:
وتتيه  امل��ذاه��ب،  بكم  تذهب  »أي��ن 
الكواذب؟  وخت��دع��ك��م  الغياهب  بكم 

تؤفكون؟  وأن�����ى  ت���ؤت���ون،  أي����ن  وم����ن 
إياب،  غيبة  ولكل  كتاب،  أج��ل  فلكل 
واحضروها  ربانيكم،  من  فاستمعوا 
بكم،  هتف  إن  واستيقظوا  قلوبكم، 
مشله  وليجمع  أهله،  رائ��د  وليصدق 
األمر  لكم  فلق  فلقد  ذهنه،  وليحضر 

فلق احلرزة، وقرفه قرف الصمغة.
مآخذه،  الباطل  أخ��ذ  ذل��ك  فعند 
وركب اجلهل مراكبه وعظمت الطاغية 
صيال  الدهر  وص��ال  الداعية،  وقلت 
السبع العقور، وهدر فنيق الباطل بعد 
الفجور؛  على  الناس  وتواخي  كظوم، 
على  وحتابوا  الدين،  على  وتهاجروا 
الكذب، وتباغضوا على الصدق. فإذا 
ك��ان ذل��ك ك��ان ال��ول��د غ��ي��ظ��ًا؛ واملطر 
وتغيض  فيضًا،  اللئام  وتفيض  قيظًا، 
الكرام غيضًا، وكان أهل ذلك الزمان 
وأوساطه  سباعًا،  وسالطينه  ذئ��اب��ًا؛ 
أكاال، وفقراؤه أمواتًا، وغار الصدق، 
وف����اض ال���ك���ذب؛ واس��ت��ع��م��ل��ت امل���ودة 
بالقلوب،  الناس  وتشاجر  باللسان، 
وصار الفسوق نسبًا، والعفاف عجبًا، 

ولبس اإلسالم لبس الفرو مقلوبًا«.
األسباب  ال���س���الم  ع��ل��ي��ه  ف��ص��ور 
الطريقة  وه�����ي  احمل����اذي����ر  ووض������ع 
دنس  م��ن  البشرية  للنفس  العالجية 
األسلوب  ووض����ع  وأه���ل���ه..  ال��ف��س��وق 
ب��زوال شوائبها  األق��وم لتوحيد األم��ة 

وال���داء  امل���رض  م��ن خ���الل تشخيص 
ب��ال��وع��ي الفكري  ت��ف��ق��ده  ووض����ع م��ا 
ورفض التداخالت الفكرية واملذهبية 
ويضيف  األم���ة..  تشتت  من  تولده  ملا 
أخرى  مبتدئًا بصورة  آخر  يف موضع 
باألسباب  حيقه  ما  القويم  لإلنسان 
وكيفية عالجها  األمة  لتفرق  األخرى 

ومجع مشلها فيقول عليه السالم:
تبكي  الدنيا  يف  الزاهدين  إن   ...«
حزنهم  ويشتد  ضحكوا،  وإن  قلوبهم 
أنفسهم  مقتهم  ويكثر  ف��رح��وا،  وإن 
غاب  وق��د  رزق���وا،  مب��ا  اغتبطوا  وإن 
وحضرتكم  اآلج��ال،  ذكر  قلوبكم  عن 
ك��واذب اآلم��ال، فصارت الدنيا أملك 
بكم من اآلخرة، والعاجلة أذهب بكم 
من اآلجلة، وإمنا أنتم إخوان على دين 
اهلل، ما فرق بينكم إال خبث السرائر، 
وس����وء ال��ض��م��ائ��ر. ف��ال ت�����وازرون وال 
توادون.  وال  تباذلون  وال  تناصحون، 
ما بالكم تفرحون باليسري من الدنيا 
تدركونه، وال حيزنكم الكثري من اآلخرة 
الدنيا  من  اليسري  ويقلقكم  حترمونه 
يفوتكم، حتى يتبني ذلك يف وجوهكم 
عنكم،  منها  روى  عما  صربكم  وقلة 
باق  متاعها  وكأن  مقامكم،  دار  كأنها 
يستقبل  أن  أحدكم  مينع  وما  عليكم. 
أخ��اه مبا خياف من عيبه إال خمافة 
قد تصافيتم على  يستقبله مبثله.  أن 

توحيد األمة في نهج البالغة
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رف��ض اآلج��ل وح��ب ال��ع��اج��ل، وصار 
دين أحدكم لعقة على لسانه، صنيع 
ف��رغ من عمله وأح��رز رضى  من قد 

سيده«.
وهنا أراد أن جيعل للنفس البشرية 
البصرية لالبتعاد عن البغض وهو من 
األمراض النفسية اليت تفكك اجملتمع 
وت��ض��ع��ف م��ن ش��أن��ه وت��زع��زع الثقة 
بالنفس وتدخل االنفعاالت والوسوسة 

واألمراض النفسية األخرى..
ويف منار آخر يهدي األمة لصراط 
توحيدها بالتحليل والتمحيص والوعي 
بعيد أو قريب من  الذي ال خيلو من 
التأثريات النفسية واحملتوى النفسي 
والسلوك القويم فيقول عليه السالم 
إىل  باإلضافة  ومبغضيه  حمبيه  عن 

ما تقدم ذكره:
حمب  ص���ن���ف���ان:  وس��ي��ه��ل��ك   ...«
م��ف��رط ي��ذه��ب ب���ه احل���ب إىل غري 
احل����ق؛ وم��ب��غ��ض م��ف��رط ي��ذه��ب به 
البغض إىل غري احلق، وخري الناس 
فالزموه،  األوس���ط  النمط  ح��اال  يّف 
اهلل  يد  فإن  األعظم  السواد  والزموا 

مع اجلماعة، وإياكم والفرقة!
للشيطان،  الناس  من  الشاذ  فإن 
إال  للذئب،  الغنم  من  الشاذ  أن  كما 
من دعا إىل هذا الشعار فاقتلوه، ولو 
كان حتت عماميت هذه، فإمنا حكم 
القرآن،  أح��ي��ا  م��ا  ليحييا  احل��ك��م��ان 
ال���ق���رآن، وأحياؤه  أم���ات  ومي��ي��ت��ا م��ا 
االجتماع عليه، وأماتته االفرتاق عنه، 
فإن جرنا القرآن إليهم اتبعناهم، وإن 

جرهم إلينا اتبعونا...«.
واملؤشر األساسي يتطلب أن يكون 

احلق، واحلق عينه.
الفصل يف  الكريم  للقرآن  ووض��ع 

وحدة األمة.
أن  دون  األم���ة  توحيد  ي��رتك  وال 
يضع هلم الصورة الوافية عن قائدهم 
عليه  ف��ي��ق��ول  وص���ف���ات���ه  ل��ن��ف��س��ي��ت��ه 

السالم:
أن  ينبغي  ال  أن��ه  علمتم  وق��د   ...«
والدماء  ال��ف��روج  على  ال��وال��ي  ي��ك��ون 
وامل��غ��امن واألح��ك��ام وإم��ام��ة املسلمني 
البخيل، فتكون يف أمواهلم نهمته وال 
اجلايف  وال  فيضلهم بهله،  اجلاهل 
فيقطعهم بفائه، وال احلائف للدول 
فيتخذ قومًا دون قوم، وال املرتشي يف 
بها  ويقف  باحلقوق،  فيذهب  احلكم 
دون املقاطع وال املعطل للسنة فيهلك 

األمة«.
فيقول  آخ��ر  م��وض��ع  يف  ويضيف 

عليه السالم:
على  ل��ل��ح��ك��م  ع��دهل��م  أول  »وإن 

أنفسهم...«.
ملتقاها  ال��ن��ف��س  ع��ل��ى  واإلع���ان���ة 
وح��دة الكلمة وه��داي��ة اإلن��س��ان إىل 
ي��ت��م اإلنصاف  ال��س��ب��ي��ل وب��ه��ا  س���واء 

فيقول عليه السالم:
أع��ي��ن��ون��ي على  ال��ن��اس،  أي��ه��ا   ..«
املظلوم  ألنصفن  اهلل  وأي��م  أنفسكم، 
م����ن ظ���امل���ه وألق��������ودن ال����ظ����امل من 
أورده منهل احلق وإن  خزامته، حتى 

كان كارهًا..«.
اإلسالمية  ال�����روح  ك��ان��ت  ه��ك��ذا 
العربية ال ضغينة وال بغضاء، وهكذا 

كانت قلتهم كثرة إذا توحدوا..
النفس  ي���ع���اجل  ك��ي��ف  وت��ف��ح��ص 
البشرية الستقامة السلوك االجتماعي 
وهي البذرة ذات الطالع الوافر الثمر 
لتبتعد عن التفرقة، وحتذر بوعي ما 
من  الغابرة  واألم���م  الشعوب  أص��اب 
واندار  اجتماعي  وان��راف  تفكك 
يف األبعاد األخالقية وما التهمت هذه 
اآلفة حضارة األمم.. حيث يقول عليه 

السالم:
احلمية  ك���رب  يف  اهلل  ف����اهلل   ...«
وفخر اجلاهلية! فإنه مالقح الشنآن 
وم��ن��اف��خ ال��ش��ي��ط��ان، ال���يت خ���دع بها 
األمم املاضية، والقرون اخلالية. حتى 

ومهاوي  جهالته،  منادس  يف  أعنقوا 
ذلال عن سياقه، سلسًا يف  ضاللته، 
فيه،  القلوب  تشابهت  أم���رًا  ق��ي��اده، 
وتتابعت القرون عليه، وكربًا تضايقت 

الصدور به«.
وه����ذه ال���ص���ورة احل��ق��ي��ق��ي��ة اليت 
اجلليلة  بكلماته  وص��وره��ا  وض��ع��ه��ا 
ونادى بها لوحدة األمة قائدًا ورعية.. 
املؤثر يف  البليغ  عاجل فيها وبأسلوبه 
النفوس �� قواًل وفعاًل �� وما حتمله من 
أعباء اجلاهلية األوىل، على الوحدة 

الروحية..
ومل يكن غرضة من ذلك جاهًا أو 
منصبًا أو مكانة بني اجملتمع والدليل 
خليفة  الناس  أراده  حينما  ذلك  على 
أوال  فيها  إج��اب��ت��ه  ك��ان��ت  للمسلمني 
وأخريًا املصلحة العامة.. فانظر ماذا 

أجابهم عليه السالم:
»دع��ون��ي وال��ت��م��س��وا غ���ريي، فإنا 
وأل����وان،  وج���وه  ل��ه  أم����رًا  مستقبلون 
عليه  تثبت  وال  ال��ق��ل��وب،  ل��ه  تقوم  ال 
أغامت،  ق��د  اآلف����اق  وإن  ال��ع��ق��ول، 
واحمل��ج��ة ق��د ت��ن��ك��رت، واع��ل��م��وا أني 
ومل  أعلم،  ما  بكم  ركبت  أجبتكم  إن 
أصغ إىل قول القائل وعتب العاتب، 
ولعلي  كأحدكم،  فأنا  تركتموني  وإن 
وليتموه  مل���ن  وأط���وع���ك���م  أمس��ع��ك��م 
أمركم، وأنا لكم وزيرًا، خري لكم مين 

أمريًا«.
من  عليه،  امل��ل��ق��اة  احل��ج��ة  أن  إال 
رغبة الناس يف أن يكون خليفة، هي 
اليت أرغمته، لكونه مسؤوال أمام اهلل، 
أن يتحمل أعباء قيادة األمة واحلكم 
وحدة  على  واحل��ف��اظ  عليه،  وتوابعه 
األمة، واحليلولة دون تشتتها وتفرقها 

واالنراف عن احلق.

* إعداد: الشيخ وسام البلداوي
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انتقل اإلمام اهلادي عليه السالم إىل 
سامراء سنة 235ه�، وبعد سنتني فقط 
أي  اخلالفة  ملنصب  املتوكل  تولي  من 

)232 �� 247ه�(.
هذا  العباسي  اخلليفة  عهد  وُيعّد 
احلكم  توجهات  من  أساسيًا  منعطفًا 
حدًا  وضع  إنه  إذ  والعملية،  الفكرية 
واملعتزلة  األشاعرة  بني  الدائر  للصراع 
تبناه  والذي  وقدمه  القرآن  خلق  حول 
احلكام حتى أصبح معيارًا يف بناء شبكة 

العالقات االجتماعية والسياسية.
املتوكل  عهد  تسمية  ميكن  هنا  من 
املذاهب اإلسالمية  االنفتاح على  بعهد 

باستثناء الشيعة.
ما  كأشد  مواجهتهم  على  بادر  لذا 
ذلك  على  دلياًل  ويكفي  املواجهة  تكون 
حرثه لقرب اإلمام احلسني عليه السالم 

وحموه آلثاره، حتى قيل فيه:
تاهلل إن كانت بنو أمية قد أتت

قتل ابن بنت نبيها مظلومًا
فلقد أتته بنو أبيه مبثله

فغدا لعمرك قربه مهدومًا
أسفوا على أال يكونوا شاركوا

يف قتل��������������ه فتتبعوه رميمًا
يبحث  الضعيف،  اخلليفة  هذا  وكان 
وأن  سيما  وعقده  هلمومه  متنفس  عن 
السلطة آنذاك باتت رهينة بيد عدٍد من 
األتراك، يتالعبون مبقدراتها كما حيلو 

هلم دون أن جيرؤ أحٌد على مواجهتهم.
من  العديد  عن  التاريخ  وحيدثنا 
اخللفاء العباسيني الذين قتلوا أو عزلوا 

على يد هؤالء القادة األتراك.
واملتوكل الذي كان ميثل رمزًا للخليفة 
العباسي الضعيف املصادر كان جيد يف 
لنفث  املتنفس  الواعي  الرسالي  التيار 

أحقاده.
فهو من جهة يبعث بأزالمه لكبس دار 

اإلمام وتفتيشه مرات عدة يف سامراء.

)نتيجة  الرواة:  ذكره  ما  مثاًل  منها 
لسعاية البطحاني به إىل املتوكل وزعمه: 
املتوكل  فأمر  أموااًل وسالحًا،  عنده  أن 
على الفور سعيدًا احلاجب اهلجوم لياًل 
ما  وأخذ  السالم  عليه  اإلمام  دار  على 

عنده من األموال والسالح ومحله إليه.
إىل  وذهب  ُسّلمًا  معه  سعيد  فأخذ 
عليها  وصعد  السالم  عليه  اإلمام  دار 
وخالل  ونزل  السطح  إىل  الشارع  من 
الدار،  الظالم فلم يدر كيف يصل إىل 
»يا  وهدوء:  بروٍد  بكل  اإلمام  فناداه 

سعيد مكانك حتى يأتوك بشمعة«.
أتوني  أن  ألبث  فلم  سعيد:  ويقول 
»دونك  لي:  فقال  فنزلت...  بشمعة، 
أجد  فلم  وفتشتها،  فدخلتها  البيوت«، 

فيها شيئًا.
وحياول سعيد أن يظهر اعتذاره لإلمام 
أظهر سخطه  اإلمام  لكن  السالم  عليه 
}...وَسَيَعَْلمُ  تعاىل:  لقوله  بتالوته 

دروس من حياة 
اإلمام اهلادي عليه السلم 

يف سامراء )2(
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يَنَْقلِبُونَ{.  مُنَْقَلٍب  َأيَّ  َظَلمُوا  الَّذِينَ 
)الشعراء/227(

هنا حياول اإلمام عليه السالم استيعاب 
احلادثة بالتعامل معها معاملة الالمبالي 
إىل  ختطيط  سابق  دون  ينتقل  ال  حتى 
للعباسيني  فيحقق  الفعل  ردات  موقع 

أهدافهم.
واإلمام كان يشعر أن بقاءه خيدم خط 
نفسه  من  )يعطي  كان  لذلك  الرسالة 
العباسية  الدولة  يوافق  بإزاء ذلك وكأنه 
حيضر  فكان  جتاهه،  سياستها  على 
موائدهم، وجيلس جمالسهم وخيرج يف 

مواكبهم(.
وتفتيش  بالسعايات  يكتِف  واملتوكل مل 
منزله بل سعى إلحراج اإلمام اهلادي عليه 
السالم وحتديه باملسائل الفقهية ويروى 
يف هذا اجملال أنه )قدم إىل املتوكل رجٌل 
أن  فأراد  مسلمة،  بإمرأة  فجر  نصراني 
يقيم عليه احلد، فأسلم فقال حييى بن 

أكثم قد هدم إمياُنه شركه وِفعُله... .
بني  االختالف  هذا  املتوكل  رأى  فلما 
احلسن  أبي  إىل  بالكتابة  أمر  الفقهاء، 
قرأ  فلما  السالم...  عليه  العسكري 
»ُيضرب  السالم:  عليه  كتب  الكتاب 
فقهاء  وأنكر  فأنكر حييى  حتى ميوت«، 
سله  املؤمنني  أمري  يا  فقالوا  العسكر... 
عن ذلك فإنه شيٌء مل ينطق به كتاب ومل 
جتئ به سنة... فكتب عليه السالم: »بسم 
بَْأسَنَا  رََأوْا  }َفَلمَّا  الرحيم:  الرمحن  اهلل 
ُكنَّا  بِمَا  وََكَفرْنَا  وَحْدَهُ  هِ  بِاللَّ َآمَنَّا  َقاُلوا 
بِهِ مُشِْركِنيَ * َفَلمْ يَكُ يَنَْفعُهُمْ إمِيَاُنهُمْ َلمَّا 

رََأوْا بَْأسَنَا...{. )غافر/84 � 85(
فأمر به املتوكل فضرب حتى مات.

لكن حماوالت املتوكل هذه كانت تعود 
قاضي  حذره  لذلك  سلبية  بنتائج  عليه 

القضاة حييى بن أكثم من العودة ملثلها.
عن  الرجل  هذا  تسأل  أن  أحب  )ما 
شيء بعد مسائلي هذه، وأنه ال َيِرُد عليه 
تقوية  علمه  ظهور  ويف  دونها  إال  شيء 

للرافضة(.
اهلادي  اإلمام  اتبعها  اليت  املرونة  إن 

القضايا  مع  التعامل  يف  السالم  عليه 
دوره  أداء  عن  لتثنيه  تكن  مل  املختلفة 
الرسالية، فاستمر يف مكافحة  ومهماته 
تغزو  انفكت  ما  اليت  املنحرفة  التيارات 
واملانوية  كالراوندية  الفكرية  الساحة 
والغالة الذين رفعوا األئمة عليهم السالم 
على مرتبة األلوهية عالوة على مناظراته 

الفلسفية مع علماء الكالم املسلمني.
ويؤكد الرواة من جهة أخرى أنه عليه 
السالم استطاع تدارك سلبيات اإلقامة 
فصل  فيها  اهلدف  كان  اليت  اجلربية 
القيادة عن القواعد الشعبية، وذلك عن 

طريق االتصال باملراسلة.
األرجاني  رجاء  بن  حممد  عن  وروي 
أنه قال: كتبت إىل الطيب اهلادي عليه 
احلرام  املسجد  يف  كنت  أني  السالم 
فإذا  ألخذه  إليه  فأهويت  دينارًا  فرأيت 
أنا بآخر... وعرفتها فلم يعرفها أحٌد فما 
ترى يف ذلك، فكتب: »فهمت ما ذكرت من 
أمر الدنانري فإن كنت حمتاجًا فتصدق 

بثلثها وإن كنت غنيًا فتصدق بالكل«.
مات املتوكل سنة 247ه�، فخلفه عدد 
من احلكام الذين مل حيدثنا التاريخ عن 
اإلمام  وبني  بينهم  جرت  مهمة  أحداث 
أبي احلسن الثالث عليه السالم سوى ما 
رواه املسعودي يف مروجه أن وفاة اإلمام 
اهلادي عليه السالم كانت على يد املعتز 
الذي دس له السم وذلك يوم االثنني يف 

260 مجادى اآلخرة سنة 254ه�.
احلسن  حممد  أبا  األوالد  من  وترك 
العسكري عليه السالم واحلسني وحممدًا 

وجعفرًا.
دروس وعرب

أواًل: إن مواجهة أعداء اإلسالم تتطلب 
احلذر  حاالت  أقصى  العاملني  من 
والتمويه لئال يقع يف أيديهم مستمسكات 
تدين أعماهلم وتعرضهم ملخاطر القتل أو 

السجن قبل نضوج املرحلة.
وهذا ما يفسر فشل حماوالت السلطة 
للحصول على أدلة تربر بواسطتها عملية 

عليه  اهلادي  بن علي  اإلمام حممد  قتل 
السالم.

عن اإلمام علي عليه السالم أنه قال: 
»من نام عن عدّوه، نبهته املكائد«.

وعنه أيضًا عليه السالم قال: »احذروا 
الغفلة، فإنها من فساد احلسن«. 

ثانيًا: قد تسعى األوساط احلاكمة إىل 
حتدي املؤمنني أمام األمة لتخلق ثغرة يف 
إىل  منها  تنفذ  أن  تستطيع  شخصيتهم 

العقيدة فتنال منها.
األمر الذي يتطلب من قيادة األمة أن 
األخرى  باألفكار  وتلّم  فكرها  تستوعب 
على  الطريق  لقطع  الساحة،  على 

اآلخرين.
قال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم: 
وأهلك،  هلك  فقد  باملقاييس  عمل  »من 
ومن أفتى الّناس وهو ال يعلم الناسخ من 
املنسوخ، واحمُلكم من املتشابه، فقد هلك 

وأهلك«.
النمو  معوقات  إن  القول  نستطيع 
اإلجيابي للرسالة اإلسالمية اليت تعّمد 
سطوع  أخرت  قد  الطواغيت  وضعها 

مشس اإلسالم على الكرة األرضية.
أمام  اإلسالمية  األمة  ووضعت 
القاسي  والبالء  الصعبة  اخليارات 
الذي تعاني من نتائج سقوط الكثري من 

األجيال يف مطباته ومنعطفاته.
شك  ال  البشرية  الفطرة  صحوة  لكن 
غبار  تارخينا  جبني  عن  لتنفض  واقعة 
جديد  من  وتبدأ  والتهاوي  السقوط 
تأريخ املسرية البشرية املؤمنة حتت راية 
قائم  السالم  عليه  اهلادي  اإلمام  حفيد 
آل حممد املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل 
العاملني  وأرواح  روحي  الشريف،  فرجه 

لرتاب مقدمه الفداء. 

* إعداد: الشيخ وسام البلداوي
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ليست القضايا الكبرية دائمًا ذات 
تأثري كبري يف العالقات االجتماعية، 
لألمور  ي��ك��ون  األح���ي���ان  ب��ع��ض  ويف 
الصغرية فعل املعجزة يف كسب الناس، 
وتوطيد العالقة معهم، والتأثري بهم.

ه��ن��اك س��ب��ع��ة ع��ش��ر ع���ام���اًل من 
العالقات  يف  ال���ن���ج���اح  م���ق���وم���ات 
االجتماعية واحلفاظ على األصدقاء، 
املزيد منهم، وهي من األمور  وكسب 
اليت يعدها الناس صغرية وتافهة، إال 

أن آثارها كبرية.
العامل األول: تقديم اهلدايا

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم: »اهلدية تورث احملّبة«.

وكلما  احمل���ب���ة،  رم���ز  اهل���دّي���ة  إن 
يف  احملبة  ال��رم��وز، جت���ّذرت  ازدادت 

نفوس األصدقاء.
ومن هنا فإنَّ اهلل سبحانه وتعاىل 
ولكنه  ن��ب��ّي��ه،  )ال��ص��دق��ة( على  ح���ّرم 

استحبَّ له قبول )اهلدية(.
وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله وسلم بشأن ذلك: »لو أهدي لي 

كراع لقبلت«.
ذل��ك أّن )اهل��دي��ة جت��دد األخ���ّوة، 

وتذهب بالضغينة(.
تقول أم حكيم اخلزاعية: مسعت 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
يقول: »تهاّدوا، فإنه يضاعف احلب، 

ويذهب بغوائل الصدور«.
ويقول اإلمام موسى الكاظم عليه 
السالم: »لو محلوا إلينا زكاة، وعلمنا 
أنها زكاة، رددناها، وإذا كانت هدية 

قبلناها«.
واحلقيقة أّن اهلدية حتقق األمور 

التالية:

1. يف اهلدية تكريم لألصدقاء
قيمتها  يف  اهل��دي��ة  أهمّية  ليست 
املادية، بل يف قيمتها املعنوية، فالذي 
إىل  يتبادر  أن  وقبل  هدية،  له  تقدم 
هلا، سيحس يف  املادية  القيمة  ذهنه 
مقامه،  وأعليت  أكرمته،  أنك  نفسه 
االحرتام  م��ن  مجيل  ب��ث��وب  وغطيته 

الدافئ.
لذا فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله وسلم يقول يف حقوق األخ أخيه 
املؤمن: »من تكرمة الرجل ألخيه على 
أن يقبل حتفته، ويتحفه مبا عنده، وال 

يتكّلف له شيئًا«.
كل  إىل  تعمد  أن  املطلوب  فليس 
ما متلك، وتقدمه هدايا لألصدقاء، 
ُمتاح  ما هو  تقدم  أن  املطلوب  وإمن��ا 

من مالك، )وال يتكلف له شيئًا(.
وقد ورد عن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم قوله: »من سألكم باهلل 
فأعيذوه،  استعاذكم  وم��ن  فأعطوه، 

ومن أهدى إليكم كراعًا فاقبلوه«.
إن اهلدية قد تكون جمرد )قلم(، أو 
)بطاقة معايدة(، أو قطعة )قماش(، 
أو أغلى من ذلك، أو أرخص، وليس 
املهم قيمة اهلدّية املادية، بل )احملبة( 
أاّل  علينا  ول��ذل��ك  إليها.  ت��رم��ز  ال��يت 
وأن  لآلخرين،  اهلدايا  بتقديم  نبخل 

نقبلها ممن يقدمها لنا بال تردد.
)سألت  الكرخي:  إبراهيم  يقول 
أبا عبد اهلل عليه السالم عن الرجل، 
يوم  كان  فإذا  الكبرية،  الضيعة  تكون 
امل��ه��رج��ان، أو ال��ن��ريوز، أه���دوا إليه 
به  يتقربون  عليهم،  ه��و  ليس  بشيء 
»أليسوا  السالم:  عليه  فقال  إليه؟(. 

هم مصّلني؟«.

السالم:  عليه  ف��ق��ال  ب��ل��ى.  ق��ل��ت: 
»فليقبل هديتهم«.

2. اهلدية أقصر الطرق إىل قلوب 
الناس

باستمالة  اإلن���س���ان  ي��رغ��ب  ق���د 
شخص ما، ولكنه قد يكون من طبقة 
أخرى، كأن يكون غنيًا جدًا، أو موظفًا 
ماذا  فتحتار  ذل���ك،  غ��ري  أو  ك��ب��ريًا، 
تقدم له، وأية هدية تناسبه، فتحجم 
عن تقديم أي شيء، وهذا خطأ؛ ألن 
رخيصة  صغرية  كانت  وإن  اهل��دي��ة، 
بل  مادية،  ليست  قيمتها  فإن  الثمن، 
ملا حتتويه من قيم معنوية، حتى وإن 
كان امُلهدى إليه غنيًا عنها، وال تساوي 

اهلدية عنده شيئًا.
ومن  خاصة،  قيمة  ذات  فاهلدية 
خالهلا، سيصل اإلنسان عرب أقصر 
أنه  ذل��ك  الصديق،  قلب  إىل  الطرق 
وب��ني صديقه.  بينه  امل��ودة  حبل  عقد 
املتهاديني،  قليب  ما عمر احلب  وإذا 
إىل  وص��ل  قد  اإلنسان  يكون  حينئٍذ 

حتقيق الصداقة بأقصر الطرق.
املودة  جتلب  )اهلدية  املثل:  يقول 

إىل القلب والسمع والبصر(.
السالم:  عليه  علي  اإلم��ام  ويقول 

»اهلدية جتلب احملبة«.
يتقبل  مل���اذا  ي��وم��ًا:  ت��س��اءل��ت  لقد 
بعض املوظفني الرشاوى، ويستجيبون 
لطلبات الراشني رغم أنه ال تربطهم 
بهم أية صلة قرابة أو صداقة؟ وملاذا 
ال يقوم هؤالء املوظفون بقبول الرشوة 

بدون تنفيذ ما يطلب منهم؟
ق��ول اإلم���ام علي عليه  ف��ت��ذك��رت 
تكن  شئت  من  إىل  »أحسن  السالم: 

كيف تنجح 
في العالقات 
االجتماعية؟
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أمريه«.
كانت  إذا  أي���ض���ًا:  ت��س��اءل��ت  ث���م 
الرشوة ُتنجز كل هذه األمور، فكيف 

باهلدية؟!
م له هدية تصبح أمريه،  إن من ُتقديِّ
باإلضافة إىل أّن اهلدّية تغدو عربون 

احملبة بني األصدقاء.
وقيل: )إذا قدمت من سفر، فاهِد 

أهلك ولو حجرًا«.
جمرد  كانت  وإن  حتى   �� فاهلدية 
حجر �� هي رسالة حمبة من صاحبها 

إىل من ُتهدى إليه.
3. اهلدية جتدد العالقة مع 

األصدقاء
صداقة  شخصني  ب��ني  ك��ان��ت  إذا 
قدمية، ثم حجبتها مشاغل، أو سفر 
لفرتة من الزمن، وصارت العالقة بني 
االث��ن��ني يف خ��رب )ك���ان(! ف��إن أفضل 
سابق  إىل  ال��ص��داق��ة  إلع���ادة  وسيلة 
هدية،  لصديقه  ي��ق��ّدم  أن  ع��ه��ده��ا، 
وس��ت��ق��وم اهل��دي��ة ب���دور امل��ط��ر الذي 
املاء  عنها  قطع  م��زرع��ة  على  يهطل 

طوياًل، وستخضرُّ احملبة بينهما.
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رس��ول  يقول 
وآل���ه وس��ل��م: »اهل��دي��ة ت���ورث امل���ودة، 
اللئالي:1/  )عوالي  األخ��وة«.  وجت��ّدد 

)294
4. اهلدية تغسل األحقاد القدمية

إذا وقع خالف بني اثنني، ثم حاول 
جماريها،  إىل  املياه  إع��ادة  أحدهما 
أن  ذل��ك  لتحقيق  وسيلة  أفضل  ف��إن 
يقدم هدية له، فإنها ستغسل األحقاد 

القدمية.
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رس��ول  يقول 
تغّل  اهلدية  ف��إنَّ  »تهاّدوا  وسلم:  وآل��ه 
)الكايف:5/  )األح���ق���اد(«.  السخائم 

)134
عليه  ال����ص����ادق  اإلم������ام  وي���ق���ول 
اهلدية  ف��إّن  »ت��ه��اّدوا حتابوا  السالم: 
)اخلصال:1/  ب��ال��ض��غ��ائ��ن«.  ت��ذه��ب 

)97 /27
اسرُتضَي  )م���ا  أح��ده��م:  وي��ق��ول 
الغضبان، وال اسُتعطف السلطان، وال 
ُسلبت السخائم، وال ُدفعت املغارم، وال 
احملذور  ُتوّقَي  وال  احملبوب،  اسُتميل 

مبثل اهلدية(.
املُ��ه��داة طيُّ  نشر  )يف  قيل:  وق��د 

امُلعاداة(.
 وي���ق���ول ال���رس���ول األك�����رم صلى 
تذهب  »اهلدية  وسلم:  وآله  عليه  اهلل 

.» الغليِّ

ويقول صلى اهلل عليه وآله وسلم: 
، ويذهب  »تهاَدوا فإنه ُيضاعف احلبَّ

بغوائل الصدور«.
5. اهلدية تقضي احلاجات

عليه  اهلل  اهلل ص��ل��ى  رس���ول  ق���ال 
أمام  اهلدية  الشيء  »نعم  وآله وسلم: 

احلاجة«.
عند  حاجة  لإلنسان  كانت  ف��إذا 
قضائها،  يف  م��ّث��اق��اًل  وك��ان  شخص، 
ما  استسهال  إىل  تدفعه  اهلدية  فإن 

يطلب منه.
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رس��ول  يقول 

وآله وسلم: »اهلدية مفتاح احلوائج«.
وإذا كانت اهلدية مفتاح احلوائج، 
املفتاح  اجل��ه��ل جت��اه��ل  م���ن  أل��ي��س 

للحصول على قضاء احلاجة؟!
يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

وسلم: »اهلدية تفتح الباب املصمت«.
باب  ت��ف��ت��ح  اهل���دي���ة  ك���ان���ت  وإذا 
املصمت، أليست قادرة على أن تفتح 

قلب صديقك؟!
6. اهلدية رّد مجيل على مثيالتها

وُي��ه��دى بعض  إاّل  م��ا م��ن شخص 
اإلنسان  يكون  أن  فال جيوز  اهلدايا، 
ُمتقبيِّاًل للهدايا فقط، بل البّد أن يردَّ 

على اهلدية باملثل.
من  تكون  عندما  مجيلة  فاهلدية 
الطرفني، ال من طرف واحد، ولذلك 
وآله  عليه  اهلل  رس��ول اهلل صلى  ف��إن 
وسلم عندما يتحدث عن أثر اهلدية، 
إمنا يقصد اهلدايا املتبادلة، ال اهلدايا 
املقّدمة من )طرف واحد( فقط، لذا 

فهو يقول: »تهادوا حتابوا«.
تتحابوا،  حتى  اهلدايا  تبادلوا  أي 
ت��ك��ون اهل��دي��ة م��ن طرف  أّم���ا عندما 
واحد فحسب فإنها ال تستمر، متامًا 
احلياة،  ه����ذه  يف  آخ����ر  ش����يء  ك����أّي 
فعندما تساعد إنسانًا، وهو يستنكف 
يد  ستسحب  فإنك  مساعدتك،  عن 
املساعدة له ال حمالة، إن عاجاًل، أو 

آجاًل.
عليه  اهلل  ع��ب��د  أب����و  س����أل  وق����د 
»أتتهادون؟«،  فقال:  أصحابه  السالم 
قالوا: نعم، يا بن رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وآله وسلم.
»فاستدميوا  ال��س��الم:  عليه  ق��ال 

اهلدايا برديِّ الظروف إىل أهلها«.
وهنا قد يتبادر إىل الذهن سؤال 
يقول: ما الفائدة إذا أصبحت املسألة 
ذلك  أليس  بهدية؟  هدية  متساوية، 

مثل عملية البيع والشراء؟

اجلواب: إّن قيمة اهلدية برمزيتها، 
أكثر من مثنها امل��ادي، ومن هنا فإّن 
ي��رب��ح القيمة  ب���رد اهل��دي��ة  اإلن���س���ان 
وشد  احمل��ب��ة،  تعميق  وه��ي  املعنوية، 

أواصر العالقة مع الصديق.
وقد جاء يف األحاديث: »إن التهادي 

من عمل حور العني«.
السالم:  عليه  علي  اإلم��ام  ويقول 
اسُتسل  وال  السلطان،  اسُتعطف  »ما 
املهجور،  اس��ُت��م��ي��ل  وال  ال��غ��ض��ب��ان، 
وال  األم����ور،  ص��ع��اب  اسُتنجحت  وال 

اسُتدفعت الشرور، مبثل اهلدية«.
تغيري  يف  كبري  دور  للهدية  إذًا: 
السلطان،  فحتى  األح���داث،  جم��رى 
ميكن استمالته بواسطة اهلدية، وإذا 
كان األمر كذلك مع السالطني، فهل 
فّعال  للهدية دور  يكون  أن  أمجل من 
يف ع��الق��ة اإلن��س��ان ب��أص��دق��ائ��ه من 

عامة الناس؟!
ثم إّن اهلدية قد تكون معنوية، مثل 
أو قول  أو إرشاد هُلدى،  كلمة طيبة، 
حسن، فليس املطلوب دائمًا أن تكون 
اهلدايا، مادية، بل اهلدايا املعنوية يف 

أهميتها كاهلدايا املادية.
ي���ق���ول ال����ق����رآن ال���ك���ري���م }َق�������وٌْل 
مَعْرُوفٌ وَمَْغفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدََقةٍ يَْتبَعُهَا 

هُ َغنِيٌّ حَلِيمٌ{. َأًذى وَاللَّ
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رس��ول  يقول 
وآل��ه وس��ل��م: »م��ا أه��دى امل��رء املسلم 
إىل أخ��ي��ه ه��دي��ة، أف��ض��ل م��ن كلمة 
يرد  أو  ه��دى،  بها  اهلل  ي��زي��ده  حكمة 

عنه ردى«.
السالم:  عليه  علي  اإلم��ام  ويقول 
»إن هذه القلوب متّل كما متّل األبدان، 

فاهدوا إليها طرائف احلكم«.
أن  ورد يف ح��دي��ث ش��ري��ف  وق���د 
جربائيل عليه السالم قال لرسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم: »يا رسول 
أرسلين  وتعاىل،  تبارك  اهلل  إن  اهلل، 

إليك بهدية مل يعطها أحدًا قبلك!.
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رس��ول  فقال 
قال جربائيل:  وما هي؟  وسلم:  وآل��ه 
الصرب وأحسن منه. قال النيب صلى 
اهلل عليه وآل��ه وسلم: وم��ا ه��و؟ قال: 

الرضا«.

* إعداد: حممد رزاق صاحل
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أنواع  تكملة  احللقة  هذه  نذكر يف 
العجب وعالجها:

والنسب باحلسب  العجب 
والنسب(:  باحلسب  )العجب  أم��ا 

فعالجه يتم مبعرفة أمور:
التعزز  أن  يعلم  أن  األول:  األم���ر 
واجلهل،  السفاهة  غاية  الغري  بكمال 
فإنه لو كان خسيسا يف صفات ذاته، 
غريه،  ك��م��ال  خسته  جي��ري  أي��ن  فمن 
ولو كان أباه أوجده، بل لو كان يعجب 
يقول  أن  له  لكان  حيا  باالنتساب  به 
دودة خلقت  وأن��ت  ل��ك  ال  ل��ي  الفضل 
اليت  ال���دودة  أن  أف��رتى  من فضليت، 
اإلنسان أشرف من  خلقت من فضلة 
الدودة اليت خلقت من فضلة محار؟! 
هيهات! فإنهما متساويان يف اخلسة، 
ولذا  للدودة،  ال  لإلنسان  الشرف  إن 

قال أمري املؤمنني عليه السالم:
أنا ابن نفسي وكنييت أدبي 

من عجم كنت أو من العرب
إن الفتى من يقول ها أنذا 

ليس الفتى من يقول كان أبي
وقيل:

لئن فخرت بآباء ذوي شرف 
لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا
وقد روي: )إن أبا ذر قال حبضرة 
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم لرجل: 
)يا ابن السوداء!(، فقال النيب صلى 
اهلل عليه وآله وسلم: »يا أبا ذر! طف 
الصاع طف الصاع، ليس البن البيضاء 

على ابن السوداء فضل«، فاضطجع أبو 
ذر وقال للرجل: قم فطأ على خدي(.

وروي: )إن بالال ملا أذن يوم الفتح 
العبد  ه��ذا  ق��ال مجاعة:  الكعبة  على 
األسود يؤذن! فنزل قوله تعاىل: }يَا 
َذَكٍر  مِ��نْ  خََلْقنَاُكمْ  إِنَّ��ا  ال��نَّ��اسُ  َأيُّ��هَ��ا 
لَِتعَارَُفوا  وََقبَائَِل  وَُأنَْثى وَجَعَْلنَاُكمْ شُعُوبًا 
هِ َأتَْقاُكمْ إِنَّ  إِنَّ َأْكرَمَُكمْ عِنْدَ اللَّ

هَ عَلِيمٌ خَِبريٌ{(. )احلجرات:13( اللَّ
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رس���ول  وق���ال 
»إن اهلل قد أذه��ب عنكم  وآل��ه وسلم: 
عيبة اجلاهلية �� أي كربها �� كلكم بنو 

آدم وآدم من تراب«.
ونقل: أن واحدا من رؤساء اليونان 

كان  إن  ل��ه:  فقال  غ��الم،  على  افتخر 
هلم  فالتفوق  آب��اؤك  افتخارك  منشأ 
له  فالشرافة  لباسك  كان  وإن  ال لك، 
دونك، وإن كان مركوبك فالفضيلة له 
ال لك، فليس لك شيء يصلح للعجب 

واملفاخرة.
األخالق  م��ك��ارم  متمم  ق���ال  ول���ذا 
صلى اهلل عليه وآله وسلم: »ال تأتوني 

بأنسابكم وائتوني بأعمالكم«.
نسبه  ي��ع��رف  أن  ال��ث��ان��ي:  األم����ر 
احل��ق��ي��ق��ي، ف���إّن أب���اه ال��ق��ري��ب نطفة 
وقد  ذليل،  تراب  البعيد  ق��ذرة، وجده 
������ذِي  ع��رف��ه اهلل ن��س��ب��ه ف���ق���ال: }الَّ
وَبَ���دََأ خَْلقَ  َأحْ��سَ��نَ ُك��لَّ شَ��يْءٍ خََلَقهُ 

)3(
عالج العجب
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اإْلِنْسَاِن مِنْ طِنيٍ * ُثمَّ جَعََل نَسَْلهُ مِنْ 
 �� )األحزاب:7  مَاءٍ مَِهنيٍ{.  سُلََلةٍ مِنْ 

)8
واألص��ل ال��ذي يوطأ ب��األق��دام أو 
يكون  رفعة  أي  األج��س��ام  منه  تغسل 

لفرعه!
أن من  ي��ع��ل��م  أن  ال��ث��ال��ث:  األم����ر 
أسالفه،  من  باالنتساب  بهم  يعجب 
واخلصال  الديانة  أهل  من  كانوا  إن 
املرضية والشرافة احلقيقية، فظاهر 
بل  العجب،  أنه ما كان من أخالقهم 
ومذمتها  النفس  على  واإلزراء  الذلة 
واستعظام اخللق، فإن اقتدى بهم يف 
أخالقهم فال يليق به العجب والتعزز، 
بلسان  ن��س��ب��ه  يف  ط��اع��ن��ا  ك���ان  وإال 

حاله.
الديانة  أه��ل  م��ن  ي��ك��ون��وا  مل  وإن 
والعملية  العلمية  والشرافة  الواقعية 
ب��ل ك��ان هل��م جم��رد ش��وك��ة ظاهرية، 
فأف  وأعوانهم،  الظلمة  كالسالطني 
ملن يفتخر بهم ويعجب بنفسه ألجلهم! 
واخلنازير  الكالب  إىل  االنتساب  إذ 
أح��س��ن م��ن االن��ت��س��اب إل��ي��ه��م، كيف 
معذبون يف  اهلل  وإنهم ممقوتون عند 
صورهم  إىل  نظر  ل��و  حبيث  ال��ن��ار، 
الننت  من  فيها  حلقهم  وم��ا  النار  يف 
وال��ق��ذارة، الستنكف منهم وت��ربأ من 

االنتساب إليهم.
وآله  عليه  اهلل  صلى  ق��ال  ولذلك 
بآبائهم  الفخر  ق��وم  »ليدعن  وس��ل��م: 
وق����د ص�����اروا ف��ح��م��ا يف ج��ه��ن��م، أو 
اجلعالن  من  اهلل  على  أه��ون  ليكونن 

اليت تدوف بآنافهم القذر«.
عند  رج���الن  افتخر  )أن���ه  وروي: 
موسى عليه السالم، فقال أحدهما: 
أن��ا ف��الن بن ف��الن، حتى عد تسعة، 
قل  م��وس��ى:  تعاىل إىل  اهلل  ف��أوح��ى 
للذي افتخر: بل التسعة من أهل النار 

وأنت عاشرهم!(.

باجلمال العجب 
فعالجه  باجلمال(:  )العجب  أما 
أن يعلم أنه يف معرض الزوال بالعلل 
وأي  واألس���ق���ام،  واألم����راض  واآلالم 
عاقل يعجب بشيء تزيله محى يوم أو 

قرحة أو جدري!
ولو مل يرتفع بها، فهل يشك عاقل 
زواله بذهاب الشباب وجميء الشيب 
وباملوت الذي ال بد أن تذوقه كل نفس؟ 
فانظر إىل الوجوه اجلميلة واألبدان 
ك��ي��ف مت��زق��ت يف الرتاب  ال��ن��اع��م��ة، 
استقذرتها  القبور، حبيث  وأنتنت يف 

الطباع.
على أنه لو نظر العقالء يف باطنه 
لرأى من  بغاية مجاله،  اتصافه  عند 
الفضائح ما يكدر عليه العجب والتعزز 
به، فإنه وكلت إليه األقذار يف مجيع 
أجزائه: )البصاق( يف فمه، و)املخاط( 
يف أنفه، و)الوسخ( يف أذنه، و)الننت( 
حتت إبطه، و)الصديد( حتت بشرته، 
و)الرجيع(  معدته،  يف  و)الفضالت( 
أحشائه،  يف  و)الديدان(  أمعائه،  يف 
يف  و)الصفراء(  مثانته  يف  و)البول( 
م��رارت��ه، ي��رتدد إىل اخل��الء ك��ل يوم 
بيده  يوم  كل  الغائط  ويغسل  مرتني، 
م��رت��ني، خي��رج م��ن باطنه م��ا ل��و رآه 
أو  ميسه  أن  فضال  الستقذره  بعينه 

يشمه.
األقذار  م��ن  خلق  أم���ره  أول  ويف 
ودم  النطفة  م��ن  ال��ص��ور:  الشنيعة 
احليض، وخرج عن جماري األقذار، 
أع�����ين ال���ص���ل���ب وال����ذك����ر وال���رح���م 

والفرج.
ولو ترك نفسه يف حياته يوما مل 
يتعهده بالغسل والتنظيف، لثارت منه 
األنتان واألق���ذار، وص��ار أق��ذر وأننت 

من الدواب املهملة.
وسيموت  ووس���ط���ه،  أول�����ه  ه����ذا 
م����ن سائر  أق������ذر  ف��ي��ص��ري ج��ي��ف��ة 

األقذار.

فما للعاقل أن يعجب ويتعزز بهيئة 
حاصلة لبدن هذه حقيقته!

باملال العجب 
فهو عجب  ب��امل��ال(:  )العجب  أم��ا 
بأمر خ��ارج ع��ن ذات اإلن��س��ان، فهو 

أقبح أنواع العجب.
وعالجه أن يتفكر يف آفات املال، 
وكونه يف معرض الفناء والزوال، من 
الغضب والنهب واحلرق والغرق، وغري 
ذلك من اآلفات السماوية واألرضية، 
من  واهلندوس  اليهود  يف  أن  ويتذكر 
يزيد عليه يف املال واف لشرف يسبقه 
اليهود واهلندوس! واف لشرف يأخذه 
السارق يف حلظة فيعود صاحبه ذليال 
املال  ذم  يف  ورد  ما  ويتذكر  مفلسا!! 
الفقر  فضيلة  ويف  األغنياء،  وحقارة 
وشرافة الفقراء، وسبقهم إىل اجلنة 
يف القيامة، وما ورد يف عقوبة املعجب 
اهلل  صلى  كقوله  خبصوصه،  ب��امل��ال 
عليه وآله وسلم: »بينما رجل يتبخرت 
يف حلة له قد أعجبته نفسه، إذ أمر 
يتجلجل  فهو  ف��أخ��ذت��ه،  األرض  اهلل 
فيها إىل يوم القيامة«، أشار به إىل 

عقوبة إعجابه مباله ونفسه.
أن  العاقل  امل��ؤم��ن  يتصور  وكيف 
ي��ع��ج��ب ب��امل��ال وي��ف��رح ب���ه، م��ع كثرة 
وإجيابه  غ���وائ���ل���ه،  وع���ظ���م  ح��ق��وق��ه 
املؤاخذة وطول احملاسبة يف القيامة، 
ك���ان حراما،  إن  وال��ن��ك��ال  وال��ع��ق��وب��ة 
كان  إن  وال��درج��ة  املرتبة  وان��ط��اط 
أال خيلو ساعة  له  ينبغي  بل  ح��الال، 
القيام  يف  تقصريه،  من  اخل��وف  عن 
حبقوقه، وأخذه من حله، ووضعه يف 

حقه.

* إعداد: سيد نبيل احلسين

23

ك
ويت

 ه
ك

الق
اخ



املعاد  مسألة  أن  سبق  مما  اتضح 
أنه  مبعنى  الروح،  مسألة  على  تبتنى 
إمنا ميكن أن يقال: )إن الشخص الذي 
الشخص  هو  موته  بعد  احلياة  له  ترد 
روحه  كانت  لو  فيما  نفسه(،  السابق 

باقية بعد أن يتالشى البدن.
ميلك  إنسان  كل  أن  أخرى:  وبعبارة 
مادي  غري  جوهرًا  املادي  بدنه  غري 
به  ترتبط  البدن،  عن  االستقالل  يقبل 

وشخصيته. إنسانيته 
فإن  الصورة،  هذه  غري  يف  وأما 
نفسه  للشخص  جديدة  حياة  افرتاض 

افرتاض غري معقول.
األدلة العقلية على جترد الروح

العلماء كثريًا ومنذ زمان قديم  حبث 
االصطالح  يف  عنها  )ويعرب  الروح  يف 
حكماء  وخاصة  بالنفس(  الفلسفي 
اإلسالم، إذ اهتموا اهتمامًا كبريًا بهذا 
املوضوع، وخصصوا يف كتبهم الفلسفية 

فصواًل مهمة للبحث فيه.
هذا  مستقلة يف  وكتبًا  رسائل  وكتبوا 
تلك  كثرية،  بأدلة  وناقشوا،  اجملال، 
اآلراء اليت تذهب إىل أن الروح عرض 
من أعراض البدن، أو أنها صورة مادية 

)منطبعة يف مادة البدن(.
يف  بتوسع  البحث  أن  الواضح  ومن 
وهذا  يتناسب  ال  هنا  املوضوع  هذا 
باختصار،  فيه  نبحث  لذلك  املقام، 
وناول عرضه بأسلوب واضح ومتقن، 
البحث  هذا  ونبدأ 

العقلية،  الرباهني  بعض  على  املشتمل 
بهذه املقدمة.

بدننا  وشكل  جلدنا  لون  نشاهد 
أعضائه  خشونة  ونتحسس  بأعيننا، 
ميكن  وال  اللمس،  حباسة  ونعومتها 
بصورة  إاّل  أبداننا  داخل  على  التعرف 
وحبنا،  خوفنا  ولكن  مباشرة،  غري 
وغضبنا وإرادتنا وتفكرينا ندركها بدون 
االحتياج للحواس، وكذلك نتعرف على 
اإلحساسات  هذه  ميلك  الذي  )األنا( 
واملشاعر والعواطف واحلاالت النفسية 

بدون استخدام احلواس.
من  نوعني  ميلك  فاإلنسان  إذن 
إىل  فيه  حيتاج  أحدهما  اإلدراك: 
إىل  فيه  حيتاج  ال  والثاني  احلواس، 

احلواس.

مالحظة  مع  األخرى:  والقضية 
املدركات  هلا  تتعرض  اليت  األخطاء 
احتمال  حصول  املمكن  فمن  احلسية، 
املدركات،  من  األول  النوع  يف  اخلطأ 
جمال  ال  فهي  الثاني،  للنوع  خالفًا 
فيها للخطأ واالشتباه والشك والرتدد، 
جلده،  لون  يف  يشك  أن  للمرء  فيمكن 
وأنه هل شّخصه كما هو يف الواقع فعاًل 
أم ال، ولكن ال ميكن ألحد أن يشك، هل 
أو  ال،  أم  أراد شيئا  أو  ال،  أم  فكر  أنه 

شك أم ال!؟
يف  تطرح  اليت  هي  الفكرة  وهذه 
العلم  أن  وهو  التعبري:  بهذا  الفلسفة 
احلضوري يتعلق مباشرة بالواقع نفسه، 
العلم  وأما  اخلطأ،  يقبل  ال  هنا  ومن 
بوساطة  حيصل  أنه  فبما  احلصولي، 

تجرد الروح
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الشك  يقبل  لذلك  اإلدراكية،  الصورة 
والرتدد ذاتًا.

اإلنسان  علوم  أكثر  أن  ذلك،  ومعنى 
احلضورية  العلوم  هي  يقينيًة  ومعارفة 
تشمل  اليت  الشهودية  واملدركات 
واملشاعر  واإلحساسات  بالنفس  العلم 
األخرى،  النفسية  واحلاالت  والعواطف 
املفكر،  املدرك،  )أنا(  فإن  هنا،  ومن 
أبدًا،  والرتدد  الشك  يقبل  ال  املريد، 
واحلب  اخلوف  حاالت  وجود  وكذلك 
يقبل  ال  واإلرادة،  والتفكري  والغضب 

الرتدد.
ومن هنا يربز هذا السؤال: هل هذا 
واحملسوس؟  املادي  البدن  هو  )األنا( 
بدورها  النفسية  أن هذه احلاالت  وهل 
من أعراض البدن، أم أن وجودها غري 
يقوم  )لألنا(  كان  وإن  البدن،  وجود 
بوساطة  ونشاطاته  أعماله  من  بالكثري 
البدن، وكما يؤثر بالبدن، فإنه يتأثر به 

أيضًا؟
ومع مالحظة املقدمة املذكورة، يسهل 

اجلواب عن هذا السؤال، وذلك:
بالعلم  )األنا(  ندرك  إننا  أواًل: 
أن  من  فالبد  البدن  وأما  احلضوري، 
نتعرف عليه مبعونة احلواس. إذن فاألنا 

)= النفس والروح( غري البدن.
يبقى  موجود  )األنا(  إن  ثانيًا: 
على  السنني  عشرات  خالل  حمتفظًا 
احلقيقية،  والشخصية  الوحدة  وصف 
بالعلم  الوحدة والشخصية  وندرك هذه 
وأما  اخلطأ،  يقبل  ال  الذي  احلضوري 
للتغيري  تتعرض  فإنها  البدن،  أجزاء 
أي  يوجد  وال  عديدة،  مرات  والتبديل، 
أجزائه  بني  احلقيقية  للوحدة  مالك 

السابقة والالحقة.
ال  بسيط  موجود  )األنا(  إن  ثالثًا: 
يقبل التجزئة والتقسيم، فال ميكن مثاًل 
أعضاء  بينما  نصفني،  إىل  تقسيمه 

البدن متعددة وقابلة للتقسيم.

احلاالت  مجيع  أن  املالحظ  رابعًا: 
النفسية كاإلحساس واإلرادة وغريهما، 
والرئيسة  األصلية  اخلاصة  متلك  ال 
للماديات أي االمتداد والقابلية للتقسيم، 
األمور غري  هذه  اعتبار  لذلك ال ميكن 
إذن  )البدن(،  املادة  املادية من أعراض 
البد من أن يكون موضوع هذه األعراض 

جوهرًا غري مادي )= اجملرد(.
االطمئنان  على  الباعثة  األدلة  ومن 
بوجود الروح واستقالليتها وبقائها بعد 
الصادقة،  واألطياف  املوت هو األحالم 
موتهم  بعد  األفراد  بعض  أطلع  فقد 
املعلومات  بعض  على  نائمًا  شخصًا 

الصحيحة.
األرواح  حتضري  األدلة  من  وكذلك 
املقرتن بشواهد قاطعة ومعربة، وكذلك 
ميكن إثبات جترد الروح بكرامات أولياء 
املرتاضني،  أعمال  ببعض  وحتى  اهلل، 
إىل  حيتاج  املسائل  هذه  يف  والبحث 

كتاب مستقل.
قرآنية شواهد 

يذهب القرآن الكريم إىل وجود الروح 
اإلنسانية، وهذه احلقيقة القرآنية مما 
الروح  فهي  والرتدد،  الشك  تقبل  ال 
شرفها  لشدة  تعاىل،  هلل  تنسب  اليت 
يف  الكريم  القرآن  يقول  كما  ومسوها، 

كيفية خلق اإلنسان.
قال تعاىل: )..وَنََفخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ...(. 

)السجدة:10(
�� انفصال  �� والعياذ باهلل  وليس املراد 
لإلنسان،  وانتقاله  اهلل  ذات  من  شيء 
عليه  آدم  خلق  يف  احلديث  جمال  ويف 
فِيهِ  }..وَنََفْختُ  تعاىل:  يقول  السالم 

مِنْ رُوحِي...{. )ص:72(
أن  أخرى،  آيات  من  يستفاد  وكذلك، 
الروح غري البدن، وخواصه وأعراضه، 
البدن،  بدون  البقاء  قابلية  وإنها متتلك 
ومن هذه اآليات، ما ينقله القرآن على 

لسان الكفار.

فِي  َضَلْلنَا  َأئَِذا  }وََقاُلوا  تعاىل:  قال 
جَدِيدٍ...{.  خَْلٍق  َلفِي  َأئِنَّا  رِْض  اْلَ

)السجدة:10(
يف  أبداننا  أجزاء  تفرقت  إذا  أي 
الرتاب، وجييبهم القرآن الكريم بقوله:

الَّذِي  الْمَوْتِ  مََلكُ  يََتوَفَّاُكمْ  }ُقْل 
َل بُِكمْ ُثمَّ إَِلى رَبُِّكمْ ُترْجَعُونَ{.  وُكِّ

)السجدة:11(
وحقيقته  اإلنسان  هوية  فمالك  إذن 
املوت،  ملك  يقبضها  اليت  روحه،  هو 
البدن  أجزاء  وليس  باقية،  تظل  واليت 

اليت تتالشى وتتفرق يف األرض.
ويف موضع آخر يقول تعاىل:

تِي  وَالَّ مَوْتِهَا  حِنيَ  نُْفسَ  اْلَ يََتوَفَّى  هُ  }اللَّ
َقَضى  تِي  الَّ َفيُمْسِكُ  مَنَامِهَا  فِي  تَمُتْ  َلمْ 
َأجٍَل  إَِلى  خْرَى  اْلُ وَيُرْسُِل  الْمَوْتَ  عََليْهَا 

مُسَمًّى...{. )الزمر:42(
ويف جمال موت الظاملني قال تعاىل:

الْمَوْتِ  َغمَرَاتِ  فِي  الِمُونَ  الظَّ }...إِذِ 
َأخِْرجُوا  َأيْدِيِهمْ  بَاسُِطو  وَالْمَلَئَِكُة 

َأنُْفسَُكمُ...{. )األنعام:93(
أخرى  وآيات  اآليات  هذه  من  ونفهم 
أن نفس كل امرئ تتحدد بذلك الشيء 
املالئكة  أو  املوت  ملك  يقبضه  الذي 
انعدام  وإن  األرواح،  بقبض  املوكلون 
البدن ال تأثري له يف بقاء الروح ووحدة 

اإلنسان الشخصية، ونتيجة ذلك كله:
شيء  اإلنسان  يف  يوجد  إنه  أواًل: 

يدعى بالروح.
للبقاء  قابلة  اإلنسانية  الروح  ثانيًا: 
واالستعالل عن البدن، وليست هي من 
اليت  املادية  والصور  األعراض  قبيل 

تنعدم حني يتالشى احملل.
مرتبطة  امرئ  كل  هوية  إن  ثالثًا: 
كل  حقيقة  إن  أخرى:  وبعبارة  بروحه، 
البدن فإنه يقوم  إنسان هي روحه، أما 

بدور اآللة بالنسبة للروح.
25* إعداد: الشيخ وسام البلداوي
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نسبه
ه��و ال��ش��ي��خ س��ل��م��ان ب��ن داود بن 
س��ل��م��ان ب��ن ن���وح ب��ن حم��م��د م��ن آل 
ابن  الكاظمي،  الكعيب احللي  غريب 
محادي  الشيخ  املشهور  الشاعر  أخ 
ووال����د خطيب  اهلل،  رمح���ه  ن���وح  آل 
الشيخ  امل��رح��وم  امل��ع��روف  الكاظمية 

كاظم آل نوح.
بالكاظمية وإقامته  ونشأته  والدته 

عام  احل��ل��ة  اهلل يف  رمح����ه  ول����د 
رباه  وت��رع��رع،  )1265ه����( وبها نشأ 
ن��وح فرتبى  آل  الشيخ مح��ادي  عمه 
يف بيته أحسن تربية، وملا كانت سنة 
)1280ه���( هاجر إىل الكاظمية مع 
أهلها  فأحبه  مح���ادي  الشيخ  عمه 
وطلبوا منه اإلقامة يف بلدتهم، وكان 
خطابته  تغلبت  ولكن  وخطيبًا  أديبًا 
أول  وك���ان  ب��ه��ا،  فاشتهر  أدب���ه  على 
خطيب من خطباء عصره يرقى املنرب 
مرجتاًل من غري كتاب لعظم ذاكرته 
اخلطباء  كان  بينما  الفطري  وذكائه 
املنرب  ي���رق���ون  ال 
كتاب  وبيدهم  إال 

امليزة  ل��ه  وب��ذل��ك حصلت  ال��روض��ة، 
والتفوق على أقرانه، وكان رمحه اهلل 
النفس حسن األخ��الق غزير  شريف 
بالتقى  م��ع��روف��ًا  األدب  ج��م  الفضل 

والصالح.
العلمي حتصيله 

واملعاني  وال��ص��رف  النحو  درس 
الشيخ  املرحوم  العالمة  والبيان على 
سنة  امل��ت��وف��ى  ي��س  آل  حسن  حممد 
واألصول  الفقه  ودرس  )1380ه�����(، 
علي  السيد  امل��رح��وم  ال��ع��الم��ة  على 
امل���ت���وف���ى سنة  ع��ط��ي��ف��ة احل���س���ين 
)1306ه������(. وق��د ت���زوج امل��رتج��م له 
إحدى بنات السيد علي عطيفة، أما 
املرحوم  عمه  عن  أخ��ذه  فقد  الشعر 
سنة  املتوفى  نوح  آل  الشيخ مح��ادي 

)1325ه�(.
وجمالسه خطابته 

كاظم  الشيخ  املرحوم  ابنه  ي��روي 
السيد  امل��رح��وم  العالمة  أن  ن��وح  آل 
حسن الصدر حدثه وقال له أنه سأل 
أب���اه ال��ش��ي��خ س��ل��م��ان ك��م حت��ف��ظ من 

ثالثة  أحفظ  أني  فأجابه  األحاديث 
آالف حديث بأسانيدها، وهذا دليل 
على قدرته وقابليته يف احلفظ وقوة 
أشهر جمالسه جملس  ومن  ذاكرته، 
العالمة املرحوم الشيخ حممد حسن 
يف  الكاظمية  يف  يقام  وك��ان  يس  آل 
الشيخ  )فضوة  باسم  املعروفة  احمللة 
حشد  فيها  جيتمع  وك���ان  ي���س(  آل 
عظيم، وإىل ذلك يشري ابنه املرحوم 
رثاء  يف  له  قصيدة  يف  كاظم  الشيخ 

والده:
كان اإلمام حممد احلسن الذي

يف عصره ألولي اهلدى عنوانها
عالمة العلماء يف عصر به

قد كان شيدت للعلى بنيانها
يرقى مبجلسه ويلقي ما به

حتيي القلوب وتذهنب أشجانها
ويصوغ من غرر الكالم عجائبًا

وهلا الورى قد أصغيت آذانها
شعره

ق���رض ال��ش��ع��ر وه���و اب���ن مخسة 
عن  الشعر  أخ��ذ  وق��د  ع��ام��ًا،  عشر 

خطيب الكاظمّية 
الشيخ سلمان آل نوح

26

عة
شي

 ال
الم

اع



عمه أحد شيوخ األدب املرحوم الشيخ 
محادي آل نوح، وقد ورد يف موسوعة 
عليه  احلسني  شعراء  أو  الطف  أدب 
السالم للسيد جواد شرب: إن الشيخ 
الشعر  أخ���ذوا  مم��ن  ن��وح  آل  سلمان 
ع���ن ال��ش��ي��خ مح�����ادي، وك����ان الشيخ 
ذكر  كما  الشعر  نظم  جييد  سلمان 
بزرك  الشيخ  امل��رح��وم  العالمة  ذل��ك 
أعالم  طبقات  كتابه  يف  ال��ط��ه��ران��ي 
أنه  ل��ه  ي��ؤس��ف  ال���ذي  ول��ك��ن  الشيعة، 
مل يعثر من شعره إال على قصيدتني 
وجدها ابنه املرحوم الشيخ كاظم آل 
أما  الكاظمية  بعض جماميع  يف  نوح 
كتبه  ألن  عليه  يعثر  فلم  شعره  باقي 
وخملفاته قد باعها األوصياء من بعده 

لضيق احلال.
وله من قصيدة يؤرخ فيها تشييد 
ال��ص��ح��ن ال��ك��اظ��م��ي ال��ش��ري��ف عام 

)1301ه�(:
صاح مهاًل ال تكثرن مالمي 

كثرة اللوم قد أهاجت غرامي
ال ختالن صوتي ملالح 

فاتكات اللحاظ فتك السهام
واعلمن أن نشو ال خبمر

عتقوها من عهد سام وحام
بل بصحن كساه رب الربايا

هيبة من بهاء سامي الدعام
هو صحن به القباب أحاطت 

 بالشفيعني يوم هول القيام
أي صحن به املصابيح أمست 

نريات تزري بشهب الظالم
أوقدوها جهرًا بزيت وسرًا 

هي أنوارهم بدت لألنام
ال ختل زينة القباب بترب 

بل بنور سام عن األوهام
هو نور اإلله حني جتلى 

البن عمران خّر واهي القوام
فإذا ما حللت تأتي مقامًا 

جنة اخللد دونه يف املقام
هو باب به احلوائج تقضى 

فيه برء اآلالم واألسقام
قد أتته الوفود من كل فٍج 

لريوا ما هناك من أنعام

سعد زال العنا بأكمال صحٍن 
فيه نلنا املنى وأقصى املرام

وبأقصى السعود ناديت أرخ 
)شيخ اآلل فادخلوا بسالم(
نكتة  التاريخ من  وال خيفى ما يف 
التاريخ يكون بأقصى  النقص وإكمال 
كلمة السعود وهو حرف الدال والذي 
يكون يف حساب اجلمل )أربعة( فيكون 

اجملموع )1301(.
وفاته

السل،  مب��رض  اهلل  رمح��ه  أصيب 
أشهر  م����دة  ف���راش���ه  ب��ق��ي يف  وق����د 
)ي��وم 28 رج��ب سنة  حتى قضى فيه 
1308ه�( وعمره 43 سنة وصادف يوم 
وفاته مناسبة شعبية كانت الكاظمية 
لزيارة  األل������وف  ب���ع���ش���رات  م��ك��ت��ظ��ة 
اإلمامني عليهما السالم فلما مسعوا 
بوفاة اخلطيب األوحد يف ذلك العصر 
حضروا تشييعه فكان تشييعًا عظيمًا 
ومحل إىل النجف األشرف ودفن يف 

وادي السالم حسب وصيته.
الشيخ  امل��رح��وم  اب��ن��ه  وف��ات��ه  أرخ 
ج��اء يف  تواريخ  بثالثة  ن��وح  آل  كاظم 

أحدها:
يا فجعة يف يوم نوروز دهت 

والكاظمية زعزعت أركانها
خذ منه شفعًا ثم وترًا ثم قل 

تارخيه فلقد قضى سلمانها
�����������������������

1. طبقات أعالم الشيعة للطهراني: 
.872 /1

2. ديوان الشيخ كاظم آل نوح:3/ 
.695

3. البابليات لليعقوبي:2/ 186.
البابليات  أو  احل��ل��ة  ش���ع���راء   .4

للخاقاني:2/ 402.
5. أدب الطف أو شعراء احلسني 

عليه السالم، جواد شرب:8/ 200.
6. خطباء املنرب احلسيين، حيدر 

صاحل املرجاني:1/ 26.
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إّن اختيار رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله وسلم تكسري صنم قريش األكرب 
يف ليلة هي من أهم الليالي يف حركة 
النبوة والدعوة إىل التوحيد أال وهي 
إىل  مكة  من  مهاجرا  خروجه  ليلة 
املدينة إمنا كان إلظهار ان اهلل تعاىل 
الطواغيت  بهؤالء  ميكر  الذي  هو 
أمره  عن  يعزب  ال  الذي  القّيوم  وهو 
بالنبوة  اختصاصها  عن  فضاًل  شيء 
عليها  التعتيم  مت  ولذا؛  واإلمامة، 
بشتى الوسائل، ومل يتم الكشف عنها 
آثار  من  تشكله  ما  من  الرغم  على 
تكوين  يف  املسلم  عقيدة  يف  كبرية 
املعطيات املعرفية عن جهاد رسول اهلل 
وسلم وحماربته  وآله  عليه  اهلل  صلى 
الغييب يف  الدور  للشرك، فضاًل عن 
عليه  اهلل  صلى  النيب  خطوات  رسم 

الفكر  مع  تعامله  وكيفية  وسلم  وآله 
الوثين والقضاء عليه، ومواجهته.

كما أن اختيار النيب صلى اهلل عليه 
وآله وسلم هلذه الليلة يف تكسري صنم 
مكة  من  خروجه  ثم  ومن  قريش، 
مهاجرًا إىل املدينة وقد اجتمع القوم 
هذه  يف   �� قتله  على  الندوة  دار  يف 
الليلة �� وبعثه خلف علي عليه السالم 
ليخربه مبا أمره اهلل به، وبعزم القوم 
السالم  عليه  علي  وفداء  قتله،  على 
له بنفسه، ثم يأخذه النيب صلى اهلل 
قريش  ليكسر صنم  وسلم  وآله  عليه 
خدجية،  منزل  إىل  ويعود  األعظم 
خلفه  تاركًا  مهاجرًا  خيرج  ثّم  ومن 
هذه  يواجه  وهو  السالم  عليه  عليًا 

األحداث.
إّن كل هذا ليدعو إىل التوقف كثريا 

يدعو  كما  الليلة  هذه  أحداث  ملعرفة 
عمدوا  الذين  أولئك  حماسبة  إىل 
حياة  من  مهم  جانب  طمس  إىل 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
والتعتيم على دور الرسالة يف الدعوة 
إىل التوحيد، فضاًل عما شكلته هذه 
احلادثة من إظهارها جلانب كبري من 
طالب  أبي  بن  علي  اإلمام  شخصية 
الكبري  ودوره  والسالم  الصالة  عليه 
يف قيام هذا الدين؛ فأي من املسلمني 
استطاع أن يواجه كل هذه التحديات، 
وينجز كل هذه البطوالت، فعلي عليه 
السالم كسر صنم قريش هذه الليلة، 
وفدى النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم 

بنفسه؛ وواجه وحده أهل الوثنية.
ولذا:

حينما  اجلناة  أولئك  أن  يبدو 

قيام النبي بتكسير صنم قريش 
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احلقيقة  هذه  إخفاء  إىل  عمدوا 
طالب  أبي  بن  علي  لوجود  كان  إمنا 
عليه السالم كركن أساس يف حماربة 
وحفظ  األصنام،  وتكسري  الوثنية، 
وآله  حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه 
النبوة، فكانت هذه  أي حفظ  وسلم، 
�� ال تقل شرافة  �� هلذه الثالثة  الليلة 
الشريف  املبعث  ليلة  عن  وأهمية 
فبعث النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم 
وحفظ حياته وفداؤه، هما باألهمية 
نفسها، بل: إننا لنجد أن ليلة املبيت 
هلا من املنزلة عند اهلل تعاىل ما جعلها 
خمصوصة بنزول جربائيل وإسرافيل 

وميكائيل عليهم السالم.
واحلليب  تيمية  ابن  عمد  ولذلك: 
إىل  الرواة  قبلهم  ومن  واأللباني 
أوتوا من  ما  بكل  الليلة  حماربة هذه 
مصريه  كان  ما  أحداثها  فمن  قوة؛ 
حورب  ما  ومنها  والتعتيم،  اإلخفاء 
كان  ما  ومنها  والتغيري،  بالتضليل 
اليت  الشبهات  وإثارة  التكذيب  يف 

سنتناوهلا يف الفصل الثالث.
فنتناول  الفصل  هذا  يف  أما 
الثانية من حقائق  الضائعة  احلقيقة 
وهي  وأحداثها  الشريفة  الليلة  هذه 
حقيقة »تكسري صنم قريش األعظم« 
اإلمام علي عليه  نوم  كانت قبل  وقد 
اهلل  صلى  النيب  فراش  على  السالم 
عليه وآله وسلم ببعض الوقت ليكون 
اهلل  صلى  النيب  فراش  على  نومه 
عليه وآله وسلم هو آخر أحداث هذه 

الليلة.
مبعنى آخر: إن عملية تكسري صنم 
قريش يف هذه الليلة كانت من حيث 
بعده  ليأتي  األول  الزمين هو  الوقوع 

العمل الثاني وهو عرض املبيت عليه 
الرواة  أخفاه  ما  وهو  رأيه  ومساع 
خروج  إحباط  عملية  لتكون  أيضًا 
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم هي 
احلقيقة األخرية اليت وقعت يف هذه 
من  لدينا  توفر  ما  على  بناًء  الليلة 

مصادر وأدلة وقرائن.
الرواة لتكسري صنم قريش  إخفاء 
بيد رسول اهلل  صلى اهلل عليه وآله 

وسلم واإلمام علي  عليه السالم
من   �� اآلن  حتى   �� حادثة  تشهد  مل 
من  النبوية  السرية  ووقائع  حوادث 
اإلخفاء والتضليل والتعتيم ما شهدته 
حادثة تكسري األصنام يف ليلة مبيت 
اإلمام علي عليه السالم على فراش 
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم. على 
ليلة  الرغم من مرور 1432 سنة من 

وقوعها.
وعليه فكم هي كبرية تلك الظالمة 
كم  بل:  املسلم؛  بتاريخ  حلقت  اليت 
من الظلم أنزله هؤالء اجلناة برسول 
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم حينما 
حماربة  يف  وجهاده  جهوده  ضيعوا 

الوثنية وإعالء كلمة التوحيد؟!
وكم هو حمارب صاحب هذه الليلة 
منذ أن بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه 
املهدي  ولده  ظهور  حتى  وسلم  وآله 

عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف؟!
التاريخ  من  أكرب  ضحية  وأي 
أنياب  فيه  نهشت  الذي  اإلسالمي 
الدنيا  شروا  الذين  اجلناة  أولئك 
فإنا هلل   �� بثمن خبس  اآلخرة  وباعوا 

وإنا إليه راجعون ��.
كليا  عليها  عتم  من  فمنهم   ��  1
وأبي  والرتمذي،  ومسلم،  كالبخاري، 

داود، وابن ماجة، وغريهم.
ولكنه  احلادثة  ذكر  من  ومنهم   ��  2
هوية  وعلى  الليلة،  تعيني  على  عتم 
اهلل  صلى  النيب  كسره  الذي  الصنم 
السالم  عليه  وعلي  وسلم  وآله  عليه 
مما  فقط  احلادثة  بذكر  اكتفى  أي: 
جعل صعوبة كبرية يف تشخيص زمان 
احلادثة؛ أهو قبل اهلجرة، أم يف عام 
الفتح، أي: اتباع املشهور يف أن عملية 
تكسري األصنام إمنا كانت حمصورة 
مت  ثم  ومن  فقط،  مكة  فتح  عام  يف 
تضييع هذه احلقيقة املتعلقة مبرحلة 
زمنية مهمة من حياة النيب صلى اهلل 
عليه وآله وسلم وهي مرحلة ما قبل 

اهلجرة.
وهؤالء الذين اكتفوا بذكر احلادثة 

فقط هم:
أمحد، والنسائي، وابن أبي شيبة، 

واملوصلي، والزيلعي.
3 �� ومنهم من عتم على الليلة وصرح 
إىل  بالقارئ  دفع  الصنم؛ مما  بهوية 
بفتح  مرتبطة  احلادثة  بأن  االعتقاد 

مكة، وهؤالء هم:
ابن أبي شيبة، واحلاكم النيسابوري، 

واخلطيب البغدادي.
4 �� ومل يصرح بهذه احلقيقة سوى 
عن  اهلل  جزاه   �� النيسابوري  احلاكم 
املسلمني خريًا �� إال أن اتباع املسلمني 
األصنام  تكسري  حادثة  يف  للمشهور 
الفتح  عام  يف  عندهم  وانصارها 
أن  دون  ذلك  على  يعتمدون  جعلهم 
يتبادر لديهم إمكانية وقوعها قبل عام 

الفتح وحتديدًا قبل اهلجرة.
أخرجها  اليت  الرواية  نص  وهذا 
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على  املستدرك  يف  احلاكم 
الصحيحني:

فعن علي �� عليه السالم �� أنه قال: 
»ملا كان الليلة اليت أمرني رسول اهلل 
أبيت  أن  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
على فراشه وخرج من مكة مهاجرًا، 
انطلق بي رسول اهلل صلى اهلل عليه 
فقال:  األصنام  إىل  وسلم  وآله 
»اجلس«، فجلست إىل جنب الكعبة ثم 
صعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
»انهض«.  قال:  ثم  منكيب  على  وسلم 
حتته  ضعفي  رأى  فلما  به،  فنهضت 

قال: »اجلس«.
فجلست، فأنزلته عين، وجلس لي 

اهلل  صلى  اهلل  رسول 
ثم  وسلم  وآله  عليه 
علي،  »يا  لي:  قال 
منكيب«،  على  اصعد 
فصعدت على منكبيه 
رسول  بي  نهض  ثم 
عليه  اهلل  صلى  اهلل 
فخيل  وسلم،  وآله 
لي أني لو شئت نلت 
السماء وصعدت إىل 
رسول  وتنحى  الكعبة 
عليه  اهلل  صلى  اهلل 
فألقيت  وسلم،  وآله 
وكان  األكرب  صنمهم 
موتدا  ناس  من 
بأوتاد من حديد إىل 

األرض.
فقال لي رسول اهلل 
وآله  عليه  اهلل  صلى 

زلت  فما  فعاجلته،  »عاجله«.  وسلم: 
ويقول رسول اهلل صلى اهلل  أعاجله، 
أزل  فلم  ايه«.  »ايه،  وآله وسلم:  عليه 
فقال:  منه.  استمكنت  حتى  أعاجله 
ونزلت«.  فكسرته  فدققته  »دقه«. 

)املستدرك على الصحيحني:5/3(
واحلديث حيدد بوضوح السنة اليت 
األصنام  تكسري  حادثة  فيها  وقعت 
قبل اهلجرة النبوية املباركة، بل حيدد 
احلديث الليلة أيضًا، وهي ليلة مبيت 
اإلمام علي عليه السالم على فراش 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  رسوله 
مكة  من  اخلروج  على  عزم  حينما 

مهاجرًا إىل املدينة.

 �� الليلة  هذه  اختيار  إّن  وعليه: 
املبيت على فراش  ليلة  �� أي  حتديدًا 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
حبد  هو  مهاجرًا  مكة  من  وخروجه 

ذاته يطرح العديد من األسئلة منها:
أواًل: ما هي احلكمة يف مجع النيب 
اخلروج  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
ومبيت  األكرب  قريش  صنم  وتكسري 
ليلة  يف  السالم  عليه  علي  اإلمام 
الرسول  لقتل  يتهيأون  والقوم  واحدة 

صلى اهلل عليه وآله وسلم؟
ثانيًا: كيف سيرتك رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم عليًا وحده يواجه 
ما  يكتشفون  حينما  قريش  طواغيت 
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جرى لصنمهم األكرب؟
يف  العملية  هذه  أثر  هو  ما  ثالثًا: 
خاصة  وقريش  عامة  املكي  اجملتمع 

من الناحية العقائدية؟
رابعًا: ما هي آثارها املستقبلية يف 
املنافقني؟ وكيف سيتعاطون مع علي 
به  تؤمن  أبي طالب وقد كّسر ما  بن 

قلوبهم؟
أن عملية تكسري صنم  الدليل على 

املبيت ليلة  قريش األكرب كانت 
السابقة  األحاديث  تضمنت  لقد 
القرائن اليت تدل على  جمموعة من 
أن عملية تكسري األصنام فضاًل عن 
جتمع  فهي  اهلجرة  قبل  وقعت  أنها 
على إثبات أن هذه العملية كانت ليلة 
خروج رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
النيب  املدينة وأن  وسلم مهاجرًا إىل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم قد مجع يف 
هذه الليلة بني اهلجرة وتكسري صنم 
قريش األكرب بيد اإلمام علي بن أبي 

طالب عليه السالم.
الصالة  عليه  عليًا  اإلمام  وأن 
الليلة بني  والسالم قد مجع يف هذه 
تكسريه لصنم قريش األكرب مع فدائه 
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 

بنفسه حينما نام على فراشه.
عليه  عليًا  اإلمام  إن  آخر:  مبعنى 
ويف  الليلة  هذه  أحرز يف  قد  السالم 
مل  املناقب  من  جمموعة  صبيحتها 

جتمع ألحد قط، فهو:
صلى  اهلل  رسول  أشركه  من   ��  1
اهلل عليه وآله وسلم يف نشر التوحيد 
اهلل  بيت  وتطهري  الوثنية  وحماربة 

احلرام من األصنام.

�� من محله رسول اهلل صلى اهلل   2
عليه وآله وسلم على كتفه فصعد على 

سطح الكعبة.
3 �� قلعه لصنم قريش األكرب وقذفه 

من على سطح الكعبة.
4 �� قبوله للعرض الذي قدمه النيب 
املبيت  وسلم يف  وآله  عليه  اهلل  صلى 
على فراشه كي يستطيع اخلروج من 

مكة.
اهلل  صلى  النيب  فداء  مباشرة   ��  5
عليه وآله وسلم بتعريض نفسه للقتل 
حينما نام على فراش رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وآله وسلم تلك الليلة.
اليت  احلجارة  أمل  على  �� صربه   6
كان املشركون يرمونه بها ومل ميكنهم 
من معرفته فلم يكشف هلم عن وجهه 
وهم يظنونه رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وآله وسلم.
حينما  للمشركني  مواجهته   ��  7

هجموا عليه يف صبيحة ليلة املبيت.
8 �� حتمله ألعظم الشدائد واملخاطر 
من  النيل  املشركني  على  فوت  حينما 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
وقتله ومعرفتهم بأنه من كسر صنمهم 
األكرب، وهما من أعظم املصائب اليت 
حلت بقريش فكيف سيواجه علي عليه 

السالم هذه املخاطر والتحديات؟!
من  حتمل  مبا  احلادثة  هذه  فإن 
أعداء  دفعت  وحقائق  ومعان  آثار 
الوسائل  بشتى  العمل  إىل  اإلسالم 

على تضييعها وطمسها.
يُْطفُِئوا  َأنْ  }يُِريدُونَ  تعاىل:  قال 
َأنْ  إِلَّ  هُ  اللَّ وَيَْأبَى  بَِأْفوَاهِِهمْ  هِ  اللَّ ُنورَ 
الَْكافِرُونَ{.  َكِرهَ  وََلوْ  ُنورَهُ  يُتِمَّ 

)التوبة:32(
أواًل: إن هذه الليلة وردت بلفظ 

صحيح وبسند  صريح 
ليلة  يف  قريش  صنم  تكسري  إن 
على  السالم  عليه  علي  اإلمام  مبيت 
وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  فراش 
 �� عليها  نّص  وسلم وخروجه مهاجرًا 
كما أسلفنا �� احلاكم النيسابوري عن 
علي عليه السالم بلفظ صريح، وهو:

رسول  أمرني  اليت  الليلة  كان  »ملا 
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم أن أبيت 
على فراشه وخروجه من مكة مهاجرًا، 
عليه  اهلل  بي رسول اهلل صلى  انطلق 

وآله وسلم إىل األصنام.....«.
شاذان  وابن  املوصلي  إليها  وأشار 

كناية، أما املوصلي فأوردها بلفظ:
اهلل  صلى  اهلل  رسول  مع  »انطلقت 
أتينا  حتى  لياًل  وسلم   �� وآله   �� عليه 
فجلست،  أجلس:  لي  فقال  الكعبة، 

فصعد رسول اهلل على منكيب...«.
وأوردها ابن شاذان بلفظ:

عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  »دعاني 
مبنزل  وهو  ليلة  ذات  وسلم   �� وآله   ��

خدجية...«.
أن  املتتبع  على  خيفى  ال  حني  يف 
عملية تكسري األصنام يف فتح مكة مل 
تكن لياًل ويف حالة من التخفي واحلذر 
ومل خيرج النيب صلى اهلل عليه وآله 
وسلم حينها من منزل خدجية عليها 
السالم وذلك أن عقيل بن أبي طالب 
اهلل  النيب صلى  بعد هجرة  باعه  قد 

عليه وآله وسلم.
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أو  اإلن��ش��اء..  اللغة مبعنى  اخللق يف 
النصيب لوافر من اخلري والصالح.

هو  تعاىل  اهلل  يف صفات  واخل��ال��ق 
املوجد لألشياء، املبدع املخرتع هلا على 
غري مثال سبق، وهو الذي قدر األشياء 
مبحض  وكملها  العدم،  طوايا  يف  وه��ي 
اجل���ود وال��ك��رم، وأظ��ه��ره��ا وف��ق إرادته 

ومشيئته وحكمته.
واهلل اخلالق من حيث التقدير أواًل، 
والبارئ لإلجياد وفق التقدير، واملصور 
لرتتيب الصور بعد اإلجياد، ومثال ذلك 
اإلنسان.. فهو أوال يقدر ما منه موجود.. 
يعطيه  مب��ا  مي���ده  ث��م  اجل��س��د..  فيقيم 
إنسانا  جتعله  ال��يت  والصفات  احلركة 

عاقال.
واخلالق الذي خلق مجيع املوجودات 
وصورها  حبكمته،  وس��واه��ا  وب���رأه���ا، 
يزال  وال  يزل  مل  وهو  وحكمته،  حبمده 

على هذا الوصف العظيم.
وت��ق��دَّس اخلاِلُق  ت��ع��اىل  اهلل  وق��ي��ل: 
التنزيل: هو اهلل اخلاِلق  ُق، ويف  واخَل��الَّ
اخَلالَّق  وهو  بلى  وفيه:  املصويِّر؛  البارئ 
أَلن��ه من  َوْه��ل��ة  َأوَّل  ُق��ّدم  وِإمن��ا  الَعليم؛ 

َأمساء اهلل جل وعال.
وق���ال اأَلزه������ري: وم���ن ص��ف��ات اهلل 
ق وال جت��وز هذه  واخل���الَّ تعاىل اخلالق 

الصفة باأَللف والالم لغري اهلل عز وجل، 
وهو الذي َأوجد اأَلشياء مجيعها بعد َأن 
مل تكن موجودة، وَأصل اخللق التقدير، 
وُجوُدها  منه  م��ا  تقدير  ب��اْع��ت��ب��ار  فهو 
التقدير  َوْف��ِق  على  جي��اِد  ل��إلِ وباالعتبار 

خالٌق.
واخَلْلُق يف كالم العرب: ابِتداع الشيء 
على ِمثال مل ُيسبق ِإليه: وكل شيء خَلقه 
ُسبق  مثال  غ��ري  على  ُمْبَتِدئه  فهو  اهلل 
ِإل��ي��ه: َأال ل��ه اخَل��ل��ق واأَلم���ر ت��ب��ارك اهلل 

َأحسن اخلالقني.
َأب���و بكر ب��ن اأَلن���ب���اري: اخللق  ق��ال 
َأحدهما  وجهني:  على  العرب  ك��الم  يف 
اإِلنْ���ش���اء ع��ل��ى م��ث��ال َأبْ����دَع����ه، واآلخ���ر 
فتبارك  تعاىل:  قوله  يف  وقال  التقدير؛ 
َأحسن  م��ع��ن��اه  اخل��ال��ق��ني،  َأح���س���ُن  اهلل 
رين؛ وكذلك قوله تعاىل: وخَتْلُقون  امُلقديِّ

رون كذبًا. ِإْفكًا؛ َأي ُتقديِّ
وق��ول��ه ت��ع��اىل: َأنيِّ���ي َأْخ��ُل��ق لكم من 
الطني َخْلقه؛ تقديره، ومل يرد َأنه حُيِدث 

معدومًا.
وق���ال اب��ن س��ي��ده: َخ��ل��ق اهلل الشيء 
يكن،  مل  َأن  بعد  َأح��دث��ه  خلقًا  خَي��ُل��ق��ه 
امَلْخُلوَق؛  ويكون  املصدر  يكون  واخَل��لْ��ُق 
وق���ول���ه ع���ز وج����ل: خي��ُل��ق��ك��م يف بطون 
ُظلمات  َخلق يف  بعد  من  َخْلقًا  ُأمهاتكم 
ثم  َعَلقًا  ث��م  ُنَطفًا  خيُلقكم  َأي  ث��الث؛ 
ُمَضغًا ثم ِعظامًا ثم َيكُسو الِعظام حلمًا 

ثم ُيصّور وَينُفخ فيه الرُّوح، فذلك معنى 
َخلقًا من بعد خلق يف ظلمات ثالث يف 
يف  قيل  وقد  وامَلِشيمِة،  ِح��م  وال��رَّ الَبطن 

اأَلصالب والرحم والبطن.
وقوله تعاىل: الذي َأحَسَن كلَّ شيء 
َخْلَقه؛ يف قراءة من قرَأ به؛ قال ثعلب: 
َخْلقًا منه، وقال  فيه ثالثة َأوجه: فقال 
َخ��لْ��َق ك���ليِّ ش���يء، وق���ال َع��لَّ��م ُك���لَّ شيء 

َخْلَقه.
اهلل؛  َخْلَق  ُنَّ  فَلُيَغرييِّ وجل:  عز  وقوله 
قيل: معناه ِديَن اهلل أَلن اهلل َفَطر اخَلْلَق 
على اإِلسالم وخَلقهم من ظهر آدم عليه 
ال��س��الم، ك��ال��ّذريِّ، وَأْش��َه��َده��م َأن���ه ربهم 
اهلل.  خلق  غ��ريَّ  فقد  كفر  فمن  وآم��ن��وا، 

)لسان العرب(
وق��ي��ل: َخ��َل��َق: )ف��ع��ل(. خ��َل��َق خَيُلق، 
واملفعول  ُخ���ُل���وٌق،  و  خ��اِل��ق  فهو  َخ��لْ��ًق��ا، 
الكالَم:  خَلق  َبِلَي.  الثَّْوُب:  َخَلَق  لوق.  خَمْ
ِمَن  َأْوَج����َدُه  ��اَن:  اإِلنْ��سَ اهلُل  َخَلَق  صنعه. 
الَعَدِم، َأْنَشَأُه، َصوََّرُه: }هُوَ الَّذِي خََلقَ 

َلُكمْ مَا فِي اَلرِْض جَمِيعًا{.
وك��ل��م��ة )خ���اِل���ق: )إس����م(. ف��اع��ل من 
اهلُل  ُمَكويُِّنُه،  ُمْنِشُؤُه،  اْلَكْوِن:  َخاِلُق  َخَلَق. 
ُسْبَحاَنُه. اسم فاعل من خَلَق. واخلالق: 
ومعناه:  احلسنى،  اهلل  أمس��اء  من  اس��م 
الوجود،  ال��ع��دم إىل  م��ن  خُي���رج  ال���ذي 
صنٍف  لكّل  وجيعل  امُلبَدعات،  ويصنيِّف 
الْ���بَ���اِرئُ  الْ��َخ��الِ��قُ  اهلُل  }هُ���وَ  ق���دًرا:  منها 

أمساء اهلل احلسنى
 الحلقة )11(
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التقدير  اخَل���لْ���ُق  ق(:  ل  )خ  خ��ل��ق: 
القطع  قبل  ق��دره  إذا  األدي���م  خلق  يقال 
واجلمع  الطبيعة  واخَلِليقُة  نصر  وب��اب��ه 
يقال  اخلالئق  أيضا  واخَلِليقُة  ِئ��ُق  اخَل��الَ
وه���و يف  اهلل  خ��ل��ق  وه���م  اهلل  ه��م خليقة 
وفالن  الفطرة  واخِل��لْ��ق��ُة  مصدر  األص��ل 
لََّقٌة  خُمَ به ومضغة  أي جدير  بكذا  َخِليٌق 
باب نصر  َخَلَق اإلفك من  و  تامة اخللق 
لََّقُه افرتاه ومنه قوله تعاىل  واْخَتَلَقُه وخَتَ
الالم  بسكون  ��ُق  واخُل��لُ إفكا{  }وختلقون 
وضمها السجية وفالن َيَتَخلَُّق بغري خلقه 
قوله  ومنه  النصيب  ُق  واخَل��الَ يتكلفه  أي 
تعاىل }ال خالق هلم يف اآلخرة{ وملحفة 
َخَلٌق وثوب خلق أي بال يستوي فيه املذكر 
األْخَلِق  األص��ل مصدر  ألن��ه يف  وامل��ؤن��ث 
وهو األملس واجلمع ُخْلَقاٌن وَخُلَق الثوب 
بلي وبابه سهل وأْخَلَق أيضا مثله وأْخَلَقُه 
بالفتح  واخَل��لُ��وُق  وي��ل��زم  يتعدى  صاحبه 
ضرب من الطيب وَخلََّقُه خَتِْليقا طاله به 

َفَتَخلََّق. )خمتار الصحاح(
واملخلوق اخلالق 

خلق اهلل العامل أي أوجده من العدم، 
باأللف والالم ال تطلق إال على  واخلالق 
على  يطلق  أن  فيجوز  وج���ل،  ع��ز  احل��ق 
بينما  اإلنسان وصف )خالق( وال حرج، 
)اخلالق(  يسمى  أن  يوصف  أن  ال جيوز 
ويؤخذ ذلك من قوله تعاىل: }وََلَقدْ خََلْقنَا 
اإْلِنْسَانَ مِنْ سُلََلةٍ مِنْ طِنيٍ )12( ُثمَّ جَعَْلنَاهُ 
النُّْطَفَة  خََلْقنَا  ُثمَّ   )13( مَكِنيٍ  َق��رَارٍ  فِي  ُنْطَفًة 
الْمُْضَغَة  َفَخَلْقنَا  مُْضَغًة  الْعََلَقَة  َفَخَلْقنَا  عََلَقًة 
َأنْشَْأنَاهُ  ُث��مَّ  َلحْمًا  الْ��عِ��َظ��امَ  َفَكسَوْنَا  عَِظامًا 
هُ َأحْسَنُ الَْخالِقِنيَ{.  خَْلًقا َآخَرَ َفَتبَارََك اللَّ

)املؤمنون:12 �� 14(
هُ  }َف���َت���بَ���ارََك اللَّ ت��ع��اىل  ف���دل ق��ول��ه 
َأحْ���سَ���نُ الْ��َخ��الِ��قِ��نيَ{ على أن��ه ع��ز وجل 
أطلق على اإلنسان وصف خالق وذلك مع 
هو  اإلنسان  خلق  أن  االعتبار  األخ��ذ يف 
اهلل  خلق  بينما  موجود،  من  معدوم  خلق 

هو خلق موجود من معدوم.
جتد  السيارة  املثال:  سبيل  على  خذ 
أن اإلنسان خيلقها من مواد موجودة يف 
الكون كاملعدن وخالفه، ولو مل تكن هذه 
امل���واد م��وج��ودة مل��ا استطاع اإلن��س��ان أن 

خيلق أو يصنع سيارة.
أما بالنسبة للحق جل وعال فإن األمر 
العدم  من  الشيء  إنه خيلق  إذ  خمتلف.. 
شيئية..  الال  هو  املطلق  والعدم  املطلق.. 
فهو تبارك وتعاىل خيلق الشيء دون أن 
يكون له سابقة وجود على اإلطالق، ولقد 
أكد عز وجل على مسألة اخللق من العدم 
املطلق يف العديد من اآليات القرآنية منها 

قوله تعاىل: }َقاَل َكَذلِكَ َقاَل رَبُّكَ هُوَ 
تَكُ  وََلمْ  َقبُْل  مِنْ  وََقدْ خََلْقُتكَ  هَيِّنٌ  عََليَّ 

شَيًْئا{. )مريم:9(
وق���ول���ه ت���ع���اىل: }هَ��������ْل َأتَ��������ى عَ���َل���ى 
شَيًْئا  يَُكنْ  َلمْ  الدَّهِْر  مِنَ  حِنيٌ  اإْلِنْسَاِن 

مَْذُكورًا{. )اإلنسان:1(
أي إن اإلنسان مل يكن له وجود قبل 

أن خيلقه اهلل عز وجل.
ُثمَّ  الْ��َخ��ْل��قَ  يَ��بْ��دَُأ  ���هُ  }إِنَّ تعاىل:  وقوله 
يُعِيدُهُ لِيَجِْزيَ الَّذِينَ َآمَنُوا وَعَمُِلوا الصَّالِحَاتِ 

بِالْقِسْطِ{. )يونس:4(
يؤكد  وت���ع���اىل مل  س��ب��ح��ان��ه  واحل����ق 
وإمنا  فحسب،  العدم  من  اخللق  حقيقة 
أكد حقيقة أخ��رى أال وهي أن كل شيء 
عدا اهلل عز وجل خملوق له خاضع ألمره، 
ذلك  ويف  القاعدة،  ه��ذه  يف  استثناء  وال 
}وَخَ��َل��قَ ُكلَّ  وتعاىل:  سبحانه  يقول 

شَيْءٍ َفَقدَّرَهُ تَْقدِيرًا{. )الفرقان:2(
ن���ظ���را خلطورة  ف���امل���وىل ع���ز وج����ل 
هذه املسألة أراد أن يغلق الباب يف وجه 
املبتدعني.. فلم يكتف باإلمجال الوارد يف 
اآلية  وإمن��ا فصل هذه  السابقة..  اآلي��ات 
كل شيء خملوق  أن  ليؤكد  أخ��رى  بآيات 
ويؤكد أنه خالق كل شيء من هذه اآليات 
قوله تعاىل: }هُوَ الَّذِي خََلقَ َلُكمْ مَا 

فِي اْلَرِْض جَمِيعًا{. )البقرة:49(
وص��ف��ة اخل��ل��ق م��ن ال��ع��دم ل���دى اهلل 
فحسب  واح��دة  معجزة  ليست  وج��ل  عز 
ميكن  وال  متداخلة  متعددة  معجزات  بل 
فإحداث  حيصرها،  أن  العقل  الجتهاد 
العقل  يعجز  إعجاز  الالشيء  من  الشيء 
ذاته  يدرك  كائن حي  وخلق  عن تصوره، 
وي��درك خالقه  به  الكون احمليط  وي��درك 
إع��ج��از آخ���ر، وق��د لفتنا ج��ل وع��ال إىل 
الروحية  ال��ك��ائ��ن��ات  اس��ت��ح��داث  إع��ج��از 
على  القادر  وح��ده  أنه  إىل  أيضا  ولفتنا 
َأيُّهَا  }يَا  وعال:  فقال جل  الكائنات  هذه 
الَّذِينَ  إِنَّ  َل��هُ  َفاسَْتمِعُوا  مََثٌل  ُض��ِربَ  النَّاسُ 
ُذبَابًا  يَْخُلُقوا  َل��نْ  ��هِ  ال��لَّ دُوِن  مِ��نْ  تَ��دْعُ��ونَ 
َل  بَابُ شَيًْئا  الذُّ يَسُْلبْهُمُ  وَإِنْ  َلهُ  اجَْتمَعُوا  وََلِو 
الِبُ وَالْمَْطُلوبُ{.  يَسَْتنْقُِذوهُ مِنْهُ َضعُفَ الطَّ

)احلج:73(
والقطار  السيارة  اإلنسان  خلق  لقد 
الصناعي  وال��ق��م��ر  وال���ص���اروخ  ال��ط��ائ��رة 
ولكن  كثري،  ذلك  وغري  واملذياع  والتلفاز 
ذبابة  خلق  تستطيع  لن  مجعاء  البشرية 
والسبب  واح��د،  اجتمعت يف صعيد  ول��و 
ه��و أن ال��ذب��اب��ة ك��ائ��ن روح���ي ت���دب فيه 
احلياة بنفخة من اهلل عز وجل ال ميلكها 
س���واه.. إنها س��ر م��ن أس���راره ج��ل وعال: 
ومن معجزات اخللق أيضا أنه بني الكاف 
أراد  إذا  وتعاىل  فاحلق سبحانه  والنون، 

له كن فيكون  أن خيلق شيئا فإمنا يقول 
دون أدنى جهد أو إعياء، ويف ذلك يقول 
هِ  تبارك وتعاىل: }إِنَّ مََثَل عِيسَى عِنْدَ اللَّ
َكمََثِل َآدَمَ خََلَقهُ مِنْ ُترَاٍب ُثمَّ َقاَل َلهُ ُكنْ 

َفيَُكونُ{. )آل عمران:59(
اسرتاح  اهلل  أن  اليهود  أدع��ى  حينما 
احلق  عليهم  رد  اخلليقة  خلق  أن  بعد 
السَّمَاوَاتِ  خََلْقنَا  }وََلَقدْ  بقوله:  وجل  عز 
ةِ َأيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ  وَاْلَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّ

ُلُغوٍب{. )ق:38(
أي إعجاز هذا؟ كلمة واحدة من اهلل 
دون  املخلوق  باستحداث  كفيلة  وجل  عز 
جهد ودون عناء. كيف لإلنسان أن يتصور 
احل��ج��م احل��ق��ي��ق��ي هل���ذه ال���ق���درة وهذا 
أن  أيضا  اإلعجاز؟ ومن معجزات اخللق 
احلق تبارك وتعاىل خيلق ما يشاء، فإذا 
هذا  دون  حي��ول  لن  شيئا  خيلق  أن  أراد 

اخللق حائل.
عشوائيا..  خلقا  ليس  اإلهلي  واخللق 
إهلي  بل هو خلق حمكم مبين على علم 
من  ب��ه  وم��ا  ال��ك��ون  تأملت  ف���إذا  مطلق، 
تكامل وتناسق بني املخلوقات علمت مدى 

القدرة اإلهلية على اخللق واإلبداع.
خملوقات  من  خملوق  أي  إىل  انظر 
اهلل عز وجل على حدة.. يهيأ لك أنه كائن 
ولكن  حوله،  عما  منفصل  بذاته  مستقل 
ليس  املخلوق  ه��ذا  أن  جت��د  النظر  دق��ق 

مستقال عن الكون بل هو جزء من كل.
يتصور  أن  ميكن  ال  مثال  ف��اإلن��س��ان 
وجوده بدون اهلواء الذين حييط به يف كل 
مكان على سطح الكرة األرضية، أو املاء 
ال��ذي وف��ره له اهلل عز وج��ل، أو الطعام 

الذي تنبته له األرض بإذنه.
وتعاىل قد  ك��ان احل��ق سبحانه  ف��إذا 
اإلحكام  وه��ذا  اإلب��داع  بهذا  الكون  خلق 
غاية  بال  خلق  أنه  نتصور  أن  فهل ميكن 
وب��ال ه���دف، وأن امل��س��أل��ة أرح���ام تدفع 
وقبور تبلع كما قال الدهريون: وقالوا ما 
وما  ونيا  من��وت  الدنيا  حياتنا  إال  هي 

يهلكنا إال الدهر.
كان احلق جل وعال هو اخلالق  وإذا 
احملدث املبدع.. فإنه إذن وحده املستحق 
غريه  وعبادة  للشكر،  واملستحق  للعبادة 

ظلم للنفس وحياد عن احلق.

* إعداد: حممد رزاق صاحل
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املوائد اليت نزلت على اإلمام 
السالم عليه  احلسن اجملتبى 

قال أبو جعفر: حّدثنا أبو حممد 
س��ف��ي��ان، ق���ال: ح��ّدث��ن��ا وك��ي��ع، قال: 
ح��ّدث��ن��ا األع��م��ش ق����ال: ح��دث��ن��ا أبو 
موسى، قال: حّدثنا قبيصة بن إياس، 
وهو  علي  بن  مع احلسن  كنت  ق��ال: 
الشام  إىل  معه  نسري  ون��ن  صائم 
وليس معه زاد وال ماء وال شيء إال ما 
هو عليه راكب، فلما أن غاب الشفق 
السماء  أبواب  فتحت  العشاء  وصلى 
املالئكة  ونزلت  القناديل  فيها  وعلق 
امل��وائ��د وال��ف��واك��ه وطسوت  وم��ع��ه��م 
وأباريق وموائد تنصب ونن سبعون 
رج��اًل فنقل من كل حار وب��ارد حّتى 
رف��ع��ت على هيئتها مل  ث��ّم  ام��ت��ألن��ا، 

تنقص. )دالئل اإلمامة:65(

اإلمام احلسن عليه السالم أرى 
استشهاده عليه  بعد  أباه  أصحابه 

السالم
ق����ال ال�����راون�����دي يف اخل���رائ���ج: 
بإسناده عن جابر اجلعفي، عن أبي 
ناس  »جاء  قال:  السالم  عليه  جعفر 
إىل احلسن بن علي عليهما السالم 
ف��ق��ال��وا: أرن���ا ب��ع��ض م��ا ع��ن��دك من 

أعاجيب أبيك اليت كان يريناها.
نعم  قالوا:  بذلك؟  أتؤمنون  فقال 
تعرفون  أليس  ق��ال:  واهلل،  ب��ه  نؤمن 
قالوا:  ال��س��الم؟  عليه  املؤمنني  أم��ري 

بلى، كّلنا نعرفه.
ق���ال: ف��رف��ع هل��م ج��ان��ب السرت، 
قالوا  اجلالس؟  هذا  أتعرفون  فقال: 
املؤمنني،  أمري  واهلل  هذا  بأمجعهم: 
ابنه وأنه كان يرينا مثل  ونشهد أّنك 
واجلرائح:2/  )اخلرائج  كثريًا«.  ذلك 

810، ح18(

كالم البقرة باسم اإلمام أمري 
السالم عليه  املؤمنني 

عن حممد بن احلسن الصّفار قال: 
عن أمحد بن موسى، عن احلسن بن 
موسى اخلّشاب، عن علي بن حّسان، 
أبي  كثري، عن  بن  الرمحن  عبد  عن 
عبد اهلل عليه السالم قال: »ثالثة من 
البهائم تكّلموا على عهد النيب صلى 
والذئب  اجلمل  وسلم  وآل��ه  عليه  اهلل 
والبقرة«، وذكر كالم اجلمل والذئب �� 
إىل أن قال �� وأّما البقرة فإّنها آمنت 
بالنيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ودّلت 
عليه وكانت يف خنل أبي سامل فقال: 
يا آل ذريح عمل نيح، صائح يصيح، 

إاّل  إل��ه  ب��أن ال  بلسان عربي فصيح، 
العاملني، وحممد رس��ول اهلل  رّب  اهلل 
الوصّيني«.  سّيد  وعلّي  النبّيني،  سّيد 

)بصائر الدرجات:7/ 329، ح13(

النخيل كالم 
قال الربسي: باإلسناد عن جابر، 
عن أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 
ع��ل��ي��ه ال���س���الم ق�����ال: »خ���رج���ت أنا 
ورسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
فلّما صرنا يف  املدينة،  إىل صحراء 
خنلة  صاحت  النخيل  ب��ني  احل��دائ��ق 
بنخلٍة: هذا النيب املصطفى وذا علي 
برابعِة:  ثالثة  صاحت  ثّم  املرتضى، 
ثّم صاحت  ه��ارون،  وذا  هذا موسى 
النبّيني  بسادسٍة، هذا خامت  خامسة 
نظر  ذلك  فعند  الوصّيني،  خامت  وذا 
وآله  إل��ّي رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم متبّسمًا، وقال لي: يا أبا احلسن 
أما مسعت؟ قلت: بلى يا رسول اهلل. 
قال أما تسمية هلذا النخل؟ قلت: اهلل 
ورسوله أعلم. قال: نسّميه صيحاني 
يا  وفضلك  بفضلي  ص��اح��وا  ألّن��ه��م 

علي«. )الفضائل البن شاذان:144(

* إعداد: محمد رزاق صالح
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ق���ال أم���ري امل��ؤم��ن��ني ع��ل��ي ب��ن أبي 
طالب عليهما السالم لسلمان احملمدي 

وجندب:
»يا سلمان ويا جندب«، قاال: لّبيك يا 
أمري املؤمنني صلوات اهلل عليك، قال: 
»كنت أنا وحممد صلى اهلل عليه وآله 
وسلم نورًا واحدًا من نور اهلل عّز وجّل، 
فأمر اهلل تبارك وتعاىل ذلك النور أن 
ينشّق فقال للنصف: كن حمّمدًا، وقال 
للنصف اآلخر: كن علّيًا عليه السالم، 
فمنها قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله وسلم: علي مين وأنا من علي وال 

يؤّدي عيّن إاّل علي.
وقد وّجه أبا بكر ب��رباءة إىل مّكة 
يا  فقال:  السالم  عليه  جربئيل  فنزل 
حممد قال: لّبيك قال: إّن اهلل يأمرك 
أن تؤّديها أنت أو رجل منك، فوّجهين 
يف اس���رتداد أب��ي بكر ف��رددت��ه فوجد 
يف نفسه وقال: يا رسول اهلل أنزل يّف 
القرآن؟ قال: ال ولكن ال يؤّدي إاّل أنا 

أو علي.
لّبيك  قاال:  ويا جندب«،  يا سلمان 
يا أخا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم، قال عليه السالم: »من ال يصلح 
اهلل  رسول  عن  يؤّديها  حلمل صحيفة 
صلى اهلل عليه وآله وسلم كيف يصلح 
فأنا  جندب  وي��ا  سلمان  ي��ا  لإلمامة؟ 
ورسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
كّنا نورًا واحدًا صار رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم حمّمد املصطفى، 
وص���رت أن��ا وص��ّي��ه امل��رت��ض��ى، وصار 
الصامت،  أنا  الناطق، وصرت  حمّمد 
وإّن��ه الب��ّد يف ك��ّل عصر من األعصار 

أن يكون فيه ناطق وصامت، يا سلمان 
صار حمّمد املنذر وصرت أنا اهلادي، 
���مَ���ا َأنْتَ  وذل��ك قوله ع��ّز وج��ل: }...إِنَّ

مُنْذِرٌ وَلُِكلِّ َقوْمٍ هَادٍ{«.)الرعد:7(
هُ يَعَْلمُ مَا  ثم قال عليه السالم: }اللَّ
رْحَ��امُ وَمَا  اْلَ تَغِيضُ  ُأنَْثى وَمَا  تَحْمُِل ُكلُّ 
عَالِمُ   * بِمِْقدَارٍ  عِنْدَهُ  شَ��يْءٍ  وَُك��لُّ  تَ���زْدَادُ 
سَوَاءٌ   * الْمَُتعَاِل  الَْكِبريُ  وَالشَّهَادَةِ  الَْغيِْب 
بِهِ  جَهَرَ  وَمَ��نْ  الْ��َق��وَْل  َأسَ��رَّ  مَ��نْ  مِنُْكمْ 
يِْل وَسَاِربٌ بِالنَّهَاِر  وَمَنْ هُوَ مُسَْتْخفٍ بِاللَّ
خَْلفِهِ  وَمِنْ  يَدَيْهِ  بَيِْن  مِنْ  بَاتٌ  مُعَقِّ َلهُ   *
 � ��هِ{«.)ال��رع��د:8  ال��لَّ َأمْ���ِر  مِ��نْ  يَحَْفُظونَهُ 

)10
قال: ضرب عليه السالم بيده على 
األخ��رى، وق��ال: »صار حمّمد صاحب 
اجل��م��ع وص���رت أن���ا ص��اح��ب النشر، 
وصرت  اجلّنة  صاحب  حمّمد  وص��ار 
أن���ا ص��اح��ب ال��ن��ار، أق���ول هل���ا: خذي 
ه��ذا وذري ه��ذا، وص��ار حمّمد صلى 
الرجفة  وسلم صاحب  وآل��ه  عليه  اهلل 
وصرت أنا صاحب اهلّدة، وأنا صاحب 
ال��ل��وح احمل��ف��وظ أهلمين اهلل ع��ّز وجل 

علم ما فيه.
وصار  جندب،  وي��ا  سلمان  يا  نعم 
وآل����ه وسلم  حم��ّم��د ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه 
وصار  الْحَكِيِم{  وَالْ��ُق��رَْآِن   * }يس 
وآل����ه وسلم  حم��ّم��د ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه 
}ن وَالَْقَلِم...{، وصار حمّمد صلى 
َأنْزَلْنَا  مَ��ا  }ط��ه *  وسلم  وآل��ه  عليه  اهلل 
عََليْكَ الُْقرَْآنَ لَِتشَْقى{ وصار حمّمد 
صاحب الدالالت، وصرت أنا صاحب 
املعجزات واآليات، وصار حمّمد خامت 
الوصّيني،  خ��امت  أن��ا  وص��رت  النبّيني 

وأنا }الصِّرَاَط الْمُسَْتقِيمَ{، وأنا }النَّبَِإ 
الْعَظِيِم * الَّذِي هُمْ فِيهِ مُْخَتلُِفونَ{، وال 
وصار  والي����يت،  إاّل يف  إخ��ت��ل��ف  أح���د 
حم��ّم��د ص��اح��ب ال��دع��وة وص���رت أنا 
نبّيًا  حم��ّم��د  وص���ار  السيف،  ص��اح��ب 
مرساًل وصرت أنا صاحب أمر النيب 

صلى اهلل عليه وآله وسلم.
قال اهلل عّز وجل: }...يُْلقِي الرُّوحَ 
مِنْ َأمِْرهِ عََلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ...{، 
يلقي هذا  وال  يعطيه  روح اهلل ال  وهو 
الروح إاّل على ملك مقّرب أو نيّب مرسل 
أو وصّي منتجب، فمن أعطاه اهلل هذا 
الروح فقد أبانه من الناس، وفّوض إليه 
القدرة، وأحيا املوتى، وعلم بها ما كان 
وما يكون وسار من املشرق إىل املغرب 
ومن املغرب إىل املشرق يف حلظة عني، 
وعلم ما يف الضمائر والقلوب وعلم ما 

يف السماوات واألرض.
يا سلمان ويا جندب، وصار حمّمد 
}...َق��دْ  تعاىل:  قال اهلل  ال��ذي  الذكر 
يَْتُلو  رَسُ��وًل   * ذِْك��رًا  إَِليُْكمْ  هُ  اللَّ َأنْ��زََل 
أعطيت  إّن��ي  ��هِ...{  ال��لَّ َآيَ���اتِ  عََليُْكمْ 
اخلطاب،  وفصل  والباليا  املنايا  علم 
كائن  هو  وما  القرآن  علم  واستودعت 
اهلل  صلى  وحم��ّم��د  القيامة  ي��وم  إىل 
عليه وآل���ه وس��ل��م أق���ام احل��ّج��ة حّجة 
أن���ا ح��ّج��ة اهلل عّز  ل��ل��ن��اس، وص����رت 
وجل، جعل اهلل لي ما مل جيعل ألحد 
من األّول��ني واآلخ��ري��ن ال لنيّب مرسل 
مناقب  يف  م��ق��ّرب.)ال��ق��ط��رة  مللك  وال 

العرتة:140(
 * إعداد: حممد رزاق صاحل

معرفة اإلمام أمري املؤمنني بالنورانية  )2(
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يعد هذا الكتاب على صغر حجمه 
األهمية  البالغة  الكتب  م��ن  أن��ه  إاّل 

وذلك جلملة من األمور، وهي:
أواًل: مؤلف الكتاب

بن  بن علي  الفتح حممد  أبو  هو 
التآليف  صاحب  الكراكجي  عثمان 
وسبعني  مائة  بلغت  وال��يت  الرضية 
م��ؤل��ف��ًا ول���ذا ك��ان م��ن ص���دور علماء 

اإلمامية القدماء.
الطوسي  الطائفة  شيخ  ع��اص��ر 
ط��ّي��ب اهلل ث����راه، واش��ت��ه��ر م��ن بعده 
وكثرة  ق���دره،  ب��غ��زارة علمه وج��الل��ة 
ال��رواي��ة، مما  وإج��ازات��ه يف  مروياته 
تناول  ال��رتاج��م إىل  دف���ع أص��ح��اب 
من  خلفه  مل��ا  عليه  وال��ث��ن��اء  س��ريت��ه 
ووثاقة  ج��م،  وعلم  عديدة  تصانيف 

مشهورة.
ث��ان��ي��ًا: ال��ق��ص��د م��ن وراء 

كتابة املصنف هلذا الكتاب
ميكن لنا معرفة الدافع الذي دفع 
الكراكجي رمحه اهلل تعاىل لتصنيف 
الكتاب  كتابه ما ورد عنه يف مقدمة 

فقال:
بينك وبني  م��ا ج��رى  بلغين  )ومل��ا 
اإلمامة  يف  امل��ن��اظ��رة  م��ن  خ��ص��م��ك 
النصوص  ي��راد  م��ا  بذلك  ومطالبته 
أو  السالم  عليهم  األئمة  أعيان  على 
أنهم صلوات  على  القطع  من  تعجبه 
أن  واستبعاده  عشر  إثنا  عليهم  اهلل 
يصح يف ذلك ورود خرب فعملت لك 
هذا الكتاب حجة وعمدة وجعلت ما 
النصوص ذخ��رية، وعدة  أودعته من 
ويكبت  املوالف  الولي  به عضد  يشد 
ال��ع��دو املخالف  ق��ل��ب  ب��ه م��ض��م��ون��ه 
ح��س��ب م���ا ي��ل��زم��ين ل���ك م���ن احلق 
من  احمل��ق  نصره  ويتعني يف  الواجب 

التيسري  ال��الزب عند وج��ود  الغرض 
واالخ��ت��ي��ار وع���دم ال��ت��ع��ذر واألع���ذار 

وباهلل أستعني(.
ثالثا: طريقته يف االستدالل

مناقشته  خ��الل  م��ن  ق��د عرضها 
عدد  أن  إث��ب��ات  يف  املخالفني  آلراء 
عشر  إثنا  هو  السالم  عليهم  األئمة 

فقال:
أي��دك اهلل وأرش���دك إىل  ) اعلم 
م��ا يرضيه وأح��س��ن ل��ك ال��ع��ون على 
ما تبتغيه أن اهلل جل امسه قد يسر 
لعلماء الشيعة من وجوه األدلة العقلية 
والسمعية على صحة إمامة أهل البيت 
ببعض  يثبت  ما  عليهم  اهلل  صلوات 
منها  فن  كل  خمالفيهم  على  احلجة 
برشد املثبت إىل أصله وكل نوع بورد 
املتمسك على جنسه فالعقليات دالة 
على األصل من وجوب احلاجة إىل 
اإلمام يف كل عصر كونه على صفات 
األمة  مجيع  ع��ن  بها  يتميز  معلومة  36
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ليست موجودة يف غري من أشار إليه 
عليه  اعتمدوا  من  بسوى  مدعاة  وال 
الدال يف  القرآن  )منها(  والسمعيات 
على  وفضلهم  إمامتهم  على  اجلملة 
األنام، )ومنها( األخبار الواردة فيهم 

بالنص والتعيني عليهم.
)ف��أم��ا ال��ن��ص( م��ن ذل��ك املختص 
السالم  عليه  امل��ؤم��ن��ني  أم��ري  ب��إم��ارة 
دون غريه ممن يليه معرفته وأشتهرت 
وترددت األقوال فيه وتكررت وعرف 
العدو والولي احتجاج الشيعة باحلفي 

واجللي.
األئمة  مجيع  على  ال��ن��ص(  )أم���ا 
ال���وارد  وال��ن��ق��د  عليهم  اهلل  ص��ل��وات 
ب���وج���وب اإلم���ام���ة ف��ي��ه��م واإلش������ارة 
ب��اخل��الف��ة إل��ي��ه��م ف��إن��ي م��ث��ب��ت منه 
لذوي  مقنعا  الكتاب  ه��ذا  يف  طرفا 
البصائر واأللباب يستبصر به الناظر 
شاء  إن  املناصر  به  يستنصر  وعونا 
الكاملة  العقول  إن  فأقول  تعاىل  اهلل 
بأنه  ناطقة صادقة  الساملة  واأللباب 
على  النقل  يف  امل��ت��ض��ادان  ات��ف��ق  إذا 
بائر  القل  يف  املتباينان  وت���وارد  خرب 
فان خربهما الذي اشرتكا يف محله 
ومتاثال يف نقله حاكم عليهما وشاهد 
سلم  ف��ان  منهما  اعتقاده  يف  للمحق 
خ��ربه��م��ا ه���ذا م��ن أث���ر ي��ع��ارض��ه يف 
فان  مقتضاه  حقيقة  ويناقض  املعنى 
ذلك دليل واضح على صحته وبرهان 
وجدنا  وقد  وج��وب حجته  على  اليح 
والعامة  اخلاصة  احلديثني  أصحاب 
وأهل النقلني أعين الشيعة والناصبة 
وهما مجيع رواة األئمة على تباينهما 
يف االعتقاد وما بينهما من االختالف 
النص  نقل  يف  ت��راس��ال  ق��د  والتضاد 
على األئمة اإلثين عشر صلوات اهلل 
الرواية  يف  ومت��اث��ال  ت��راس��ال  عليهم 
واتفقا  فيهم متاثال  بوجوب اخلالفة 
احملصورة  عدتهم  على  ن��ق��اله  فيما 
والناصبة  ه��ذا  امل��ذك��ورة  وأمس��ائ��ه��م 
تعتقد يف ذلك خالف م��اروت وتدين 
بضد ما نقلت وأخربت ثم مل نر خربا 
يناقض يف اإلمامة ما روياه وال مسعنا 
أثرا يناقض يف النص ما نقاله فعلمنا 

إن ه���ذا دالل����ة ظ��اه��رة ع��ل��ى صحة 
النص الوارد وحجة قاهرة ال يدفعها 

إاّل معاند.
نقلته  ملا  موفقة  الشيعة  إن  وبيان 
ميسره والناصبة جميبة فيما محلته 
منجزة لنقل هذه الفرقة ما هو دليل 
يف دي��ن��ه��ا ومح���ل ت��ل��ك م��ا ه��و حجة 
أحد  روى  فلم  وإال  دون��ه��ا  خلصمها 
الناقلني ما هو كذب عنده وشهد مبا 
به  أقر مبا حيتج  وكيف  يعتقد ضده 
خصمه وسطر ما خيالفه علمه وقد 
ذل���ك فرأينا  ال���ع���ادة خب���الف  ج���رت 
العاقل مل يزل منكرا ملا يرى بطالنه 
إميانه  خيالف  مل��ا  ج��اح��دا  والفاضل 
تتوفر دواعيه إىل  أمر  واملعتقد على 
دفع ما يبطله عليه واملعتمد على رأي 
ال  وينافيه  ي��ض��اده  مم��ا  طباعه  ينفر 
العادات  دفع  من  اإل  ذكرناه  ما  ينكر 
بذلك  علمنا  ويف  املشاهدات  وأنكر 
ومحل  املتباغضني  الصنفني  نقل  مع 
الرهط من املتعاديني للفن الواحد من 
النص الوارد بيان ان اهلل تعاىل لطف 
به للمسرتشدين ويسره للمستبصرين 
وأنطق  املختلفني  السنة  على  فأجراه 
ب��ه أف����واه امل��ت��ب��اي��ن��ني إق��ام��ة حلجته 
لنعمه  وتكملة  العاملني  على  البالغة 
السابغة لدى املستدلني بل هو ضرب 
م��ن اآلي���ات ال��ب��اه��رات يف خ��رق اهلل 
تعاىل ملستمر العادات اليت ال يغريها 
إال خلطب عظيم وإقامة احلجة حبق 
اع��ت��رب وأحسن  م��ن  ف��رح��م اهلل  يقني 
ملا  العامة  إنكار  فأما  النظر  لنفسه 
ودفعهم  املناظرة  عند  ذلك  من  نقلوه 
له يف حال احلاجة على سبيل املكاره 
فهو غري قادح يف االحتجاج به عليهم 
وال مؤثر فيما هو الزم هلم إذا كان من 
عن  منقوال  وجده  أحاديثهم  اطلع يف 
ثقلهم ومن مسع من رجاهلم رواه يف 
خالل أسانيدهم وقد كان الشيخ أبو 
شاذان  بن  أمح��د  بن  حممد  احلسن 
القمي رضي اهلل عنه وله تقدم واجب 
ث��اق��ب لصحيح  يف احل��دي��ث��ني وع��ل��م 
ال��ن��ق��ل��ني وض���ع ك��ت��اب��ه مس���اه دفاين 
أخرجها  أخبارا  فيه  مجع  النواصب 

استخراجها  وآث����ارا  أح��ادي��ث��ه��م  م��ن 
البيت  أه��ل  فضايل  يف  طريقهم  م��ن 

صلوات اهلل عليهم.
)منها( ما يتضمن النص باإلمامة 
السالم  عليهم  عشر  االث��ين  لألئمة 
عشرة  إثنيت  سنه  يف  منه  ومسعناه 
مورد  وأنا  احلرام  باملسجد  وأربعمئة 
أذكر  ما  بعد  إليه  انتبهت  أن  بعضه 
ط��رف��ا مم��ا روت���ه ال��ش��ي��ع��ة يف معناه 
واعتمدت عليه وأما املعتزلة فإنها ال 
وليست  ونقله  احلديث  يف  هلا  أص��ل 
م��ت��ع��ل��ق��ة ب���رواي���ة ومح��ل��ه وإمن����ا هي 
طائفة نشأت يف زمن معلوم وابتدأت 
يدفعها  يف عصر معروف فال معترب 
وجودها  قبل  الناقلون  ت���وارده  خ��ربا 
ومحله احملدثون قبل حدوثها السيما 
والنظر يشده واألدلة تعضده ومل تزل 
أن  وتدعي  اآلث��ار  أكثر  تنكر  املعتزلة 
من شرط متواترها أن يوجب لسامعه 
علم االضطرار حتى أداها ذلك إىل 
القول بان ما سوى القرآن من معجزات 
وسلم  وآل��ه  عليه  اهلل  ال��رس��ول صلى 
وردت  إمنا  األخبار  بها  اتصلت  اليت 
م��ورد اآلح��اد وه��ذه جناية منها على 
اإلسالم وشبهة يتعلق بها أهل اآلحاد 
بفعل  ال��دي��ن  يبلغ فيه ح��د  خب��رب أمل 
لسامعي  الضروري  العلم  تعاىل  اهلل 
صحته  يعلم  فخربهما  ق��ال  خربهم 
من طريق االستدالل دون االضطرار 
فما ينكر هذا الرجل ومجيع من وافقه 
يف هذا املقال أن تكون معجزات النيب 
صلى اهلل عليه وآله وساير النصوص 
على أعيان األئمة االثين عشر عليهم 
السالم داخله يف هذا الباب ومل يتسع 
الباب  ه��ذا  يف  املعتزلة  على  ال��ك��الم 
به  خمتصة  م��واض��ع  ول��ه  فيستوفيه 
فيها  ال��ك��الم  استقصى  ق��د  تقتصه 
وكشفوا  عنهم  اهلل  رض��ي  مشاخينا 

متويههم وشبههم واحلمد هلل.

* إعداد: السيد نبيل احلسين
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كلما أهلى عن ذكر اهلل فهو من إبليس
قال تعاىل: }يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا َل ُتْلِهُكمْ 
هِ  اللَّ ذِْكِر  عَنْ  َأوَْلدُُكمْ  وََل  َأمْوَاُلُكمْ 
الَْخاسِرُونَ{.  هُمُ  َفُأوَلئِكَ  َذلِكَ  يَْفعَْل  وَمَنْ 

)املنافقون:9(
ورد يف كتاب األمالي للشيخ الطوسي: )عن 
ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن علي بن حممد 
بن  حممد  بن  جعفر  عن  احلسين  علي  ابن 
عيسى، عن عبد اهلل بن علي، عن الرضا عليه 
عليهم  املؤمنني  أمري  عن  آبائه،  عن  السالم 

السالم قال:
امليسر«(.  من  فهو  اهلل  ذكر  أهلى عن  »كلما 

)أمالي الطوسي:336(
عن  العطار،  )عن  اخلصال:  كتاب  وورد يف 
بن  علي  عن  إسحاق،  بن  احلسني  عن  أبيه، 
أبي  عن  السكوني،  عن  فضالة،  عن  مهزيار 
عبد اهلل الصادق عليه السالم، عن أبيه عليهما 

السالم قال:
»أوحى اهلل تبارك وتعاىل إىل موسى عليه 
ذكري  تدع  وال  املال،  بكثرة  تفرح  ال  السالم: 
الذنوب،  تنسي  املال  كثرة  فإن  حال  كل  على 
)اخلصال:39،  القلوب«(.  يقسي  ذكري  وترك 

ح23(
عن  أهلى  »كلما  قال:  السالم  عليه  وعنه 
إبليس«. )ميزان احلكمة:2/  ذكر اهلل فهو من 

)975
وسلم  وآله  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  وعن 
يف قوله تعاىل: }يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا َل ُتْلِهُكمْ 
هِ وَمَنْ  َأمْوَاُلُكمْ وََل َأوَْلدُُكمْ عَنْ ذِْكِر اللَّ

يَْفعَْل َذلِكَ َفُأوَلئِكَ هُمُ الَْخاسِرُونَ{ قال:
ال  منهم  الصاحلون،  أميت  من  عباد  »هم 
تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل وعن الصالة 
املفروضة اخلمس«. )ميزان احلكمة:976/2(

الرجل  )هو  قال:  أيضا  عباس  ابن  وعن 
املؤمن إذا نزل به املوت وله مال مل يزكه ومل 
حيج منه ومل يعط حق اهلل منه، يسأل الرجعة 
عند املوت ليتصدق من ماله ويزكي(. )ميزان 

احلكمة:977/2(
ال تقتلوا أوالدكم من إمالق

رَبُُّكمْ  حَرَّمَ  مَا  َأتُْل  تَعَاَلوْا  }ُقْل  تعاىل:  قال 
وَبِالْوَالِدَيِْن  شَيًْئا  بِهِ  ُتشِْرُكوا  َألَّ  عََليُْكمْ 
نَحْنُ  إِمْلَقٍ  مِنْ  َأوَْلدَُكمْ  تَْقُتُلوا  وََل  إِحْسَاًنا 
نَرُْزُقُكمْ وَإِيَّاهُمْ وََل تَْقرَبُوا الَْفوَاحِشَ مَا َظهَرَ مِنْهَا 
هُ إِلَّ بِالْحَقِّ  تِي حَرَّمَ اللَّ وَمَا بََطنَ وََل تَْقُتُلوا النَّْفسَ الَّ

يا أيها الذين آمنوا 
شيء  يلِهكم  ال 

عن ذكر اهلل
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ُكمْ تَعْقُِلونَ{.  َذلُِكمْ وَصَّاُكمْ بِهِ َلعَلَّ
)األنعام/151(

َأوَْلدَُكمْ  تَْقُتُلوا  }وََل  تعاىل:  وقال 
وَإِيَّاُكمْ  نَرُْزُقهُمْ  نَحْنُ  إِمْلَقٍ  خَشْيََة 
َكِبريًا{.  خِْطًئا  َكانَ  َقْتَلهُمْ  إِنَّ 

)اإلسراء:31(
مِنْ  َأوَْلدَُكمْ  تَْقُتُلوا  }وََل  قيل: 
}نَحْنُ  فقر  أجل  من  أي  إِمْلَقٍ{ 
نَرُْزُقهُمْ وَإِيَّاُكمْ{ فوجب على الوالدين 
يف  واالتكال  وتربيتهم  األوالد  تبقية 
الكايف  أصول  )شرح  اهلل.  على  رزقهم 

للمازندراني:115/1(
َأوَْلدَُكمْ  تَْقُتُلوا  }وََل  تعاىل:  وقوله 
على  بالنهي  عطف  إِمْلَقٍ{  مِنْ 
نهي،  تَْقُتُلوا{  }وََل  قوله  ألن  اخلرب، 
شيئا،  به  تشركوا  أال  أوصى  وقوله 
وجاز  خرب،  إحسانا  بالوالدين  وأوصى 
ذلك كما جاز يف قوله }...ُقْل إِنِّي ُأمِرْتُ 
َأنْ َأُكونَ َأوََّل مَنْ َأسَْلمَ وََل تَُكونَنَّ 

مِنَ الْمُشِْركِنيَ{)األنعام:14(
وقال الشاعر:

حج وأوصى بسليمى االعبدا
ان ال قرى وال تكلم أحدا

وال متش بفضاء بعدا
وال يزل شرابها مربدا
والزاد  املال  من  اإلفالس  واإلمالق: 
يقال: أملق إمالقا ومنه امللق ألنه اجتهاد 

يف تقرب املفلس للطمع يف العطية.
وقال ابن عباس وقتادة والسدي وابن 
جريج والضحاك: اإلمالق الفقر، نهاهم 

اهلل أن يقتلوا أوالدهم خوفا من الفقر.
نَرُْزُقهُمْ  }نَحْنُ  تعاىل:  وقال 
القرآن  تفسري  )التبيان يف  وَإِيَّاُكمْ{. 

للطوسي:315/4(
قتل األوالد يوجب اخلسران يف 

واآلخرة الدنيا 
َقَتُلوا  الَّذِينَ  خَسِرَ  }َقدْ  تعاىل:  قال 
رََزَقهُمُ  مَا  وَحَرَّمُوا  عِْلٍم  بَِغيِْر  سََفهًا  َأوَْلدَهُمْ 
َكاُنوا  وَمَا  وا  َضلُّ َقدْ  هِ  اللَّ عََلى  اْفتِرَاءً  هُ  اللَّ

مُهَْتدِينَ{. )األنعام:140(
الفقر  من  خوفًا  أوالدهم  قتلوا  الذين 
ومعناه  خسروا،  قد  العار  من  وهربا 
ذلك  على  باستحقاقهم  نفوسهم  هلكت 
رأس  هالك  واخلسران  األبد،  عذاب 

املال.
وقوله تعاىل: }سََفهًا بَِغيِْر عِْلٍم{ نصب 
على أنه مفعول له وجيوز أن يكون نصبا 
على املصدر، وتقديره سفهوا مبا فعلوه 

سفها خوفا من الفقر وهربا من العار.
ما  إىل  بالعجلة  احللم  خفة  والسفه 
اخلفة.  وأصله  إليه.  يعجل  أن  ينبغي  ال 
بني  والفرق  احلليم.  السفيه  وضد 
يدعو  عجلة  السفه  أن  والنزق  السفه 
جهة  من  عجلة  والنزق  اهلوى،  إليها 
حدة الطبع والغيظ. )التبيان يف تفسري 

القرآن للطوسي:293/4(
يقتلون  كانوا  الَّذين  العرب  بهم  يريد   

بناتهم خمافة السيب والفقر.
قّتلوا  عامر:  وابن  كثري  ابن  وقرأ 

بالتشديد، مبعنى التكثري.
عقلهم،  خلّفة  عِْلٍم{  بَِغيِْر  }سََفهًا 
أوالدهم.وجيوز  رازق  اهللَّ  بأّن  وجهلهم 
)زبدة  املصدر.  أو  احلال  على  نصبه 

التفاسري للكاشاني:467/2(
هل اختيار اإلناث أو الذكور بيد 

اإلنسان؟
الكريم:  كتابه  حمكم  يف  تعاىل  قال 
مَا  يَْخُلقُ  رِْض  وَاْلَ السَّمَاوَاتِ  هِ مُْلكُ  }لِلَّ
يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاًثا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ 

ُكورَ{. )الشورى:49( الذُّ
اخللق  أنواع  من  يَشَاءُ{  مَا  }يَْخُلقُ 
}يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ{ من خلقه }إِنَاًثا{ 
لِمَنْ  }ويَهَبُ  ذكور  بال  البنات  يعين 
بال  ُكورَ{  }الذُّ خلقه  من  يَشَاءُ{ 
إناث. )التبيان يف تفسري القرآن الكريم 

للطوسي:174/9(
أي له التصرف فيهما، وفيما بينهما، 

وسياستهما مبا تقتضيه احلكمة.
}يَْخُلقُ مَا يَشَاءُ{ من أنواع اخللق.

خلقه  من  يَشَاءُ{  لِمَنْ  }يَهَبُ 
}إِنَاًثا{ فال يولد له ذكر.

ُكورَ{ البنني  }ويَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّ
ذكرانا  يزوجهم  )أو  أنثى  له  يولد  فال 
البنني  بني  هلم  أو جيمع  معناه:  وإناثا( 
إبلي  زوجت  العرب.  تقول  والبنات، 
قال  وكبارها.  صغارها  بني  مجعت  أي 
ثم  غالما،  املرأة  تلد  أن  هو  جماهد: 

جارية، ثم غالما، ثم جارية.

وأنثى،  ذكرا  توأما  تلد  أن  هو  وقيل: 
ابن  وأنثى، عن  أنثى  أو  أو ذكرا وذكرا، 

زيد.
الذكر  الرحم  يف  أن جيمع  هو  وقيل: 

واألنثى، عن حممد بن احلنفية.
ُذْكرَاًنا  يُزَوِّجُهُمْ  }َأوْ  تعاىل:  وقال 
عَلِيمٌ  إِنَّهُ  عَقِيمًا  يَشَاءُ  مَنْ  وَيَجْعَُل  وَإِنَاًثا 

َقدِيرٌ{. )الشورى:50(
الرجال  من  يَشَاءُ{  مَنْ  }وَيَجْعَُل 
له  يولد  وال  يلد  ال  }عَقِيمًا{  والنساء 
على  }َقدِيرٌ{  خلق  مبا  عَلِيمٌ{  }إِنَّهُ 
البيان  جممع  )تفسري  يشاء.  من  خلق 

للطربسي:61/9(
اهلل تعاىل يوصي يف أوالدكم

فِي  هُ  اللَّ }يُوصِيُكمُ  تعاىل:  اهلل  قال 
نَْثيَيِْن  اْلُ حَظِّ  مِْثُل  َكِر  لِلذَّ َأوَْلدُِكمْ 
َفَلهُنَّ  اثْنََتيِْن  َفوَْق  نِسَاءً  ُكنَّ  َفِإنْ 
َفَلهَا  وَاحِدَةً  َكانَتْ  وَإِنْ  تَرََك  مَا  ُثُلَثا 
مِنْهُمَا  وَاحِدٍ  لُِكلِّ  بَوَيْهِ  وَلَِ النِّصْفُ 
وََلدٌ  َلهُ  َكانَ  إِنْ  تَرََك  مِمَّا  السُّدُسُ 
مِّهِ  َفلُِ َأبَوَاهُ  وَوَِرثَهُ  وََلدٌ  َلهُ  يَُكنْ  َلمْ  َفِإنْ 
مِّهِ السُّدُسُ  الثُُّلثُ َفِإنْ َكانَ َلهُ إِخْوَةٌ َفلُِ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا َأوْ دَيٍْن َآبَاؤُُكمْ 
َلُكمْ  َأْقرَبُ  َأيُّهُمْ  تَدْرُونَ  َل  وََأبْنَاؤُُكمْ 
هَ َكانَ عَلِيمًا  هِ إِنَّ اللَّ نَْفعًا َفِريَضًة مِنَ اللَّ

حَكِيمًا{. )النساء:11(
هُ  اللَّ }يُوصِيُكمُ  قال:  وجل  عز  أنه 
فِي َأوَْلدُِكمْ{ فأمجعت األمة على أن 
اهلل أراد بهذا القول املرياث فصار املال 
األنثى  فصل  ثم  للولد  القول  بهذا  كله 
حَظِّ  مِْثُل  َكِر  }لِلذَّ فقال:  الذكر  من 
للذكر  وجل  عز  يقل  مل  ولو  نَْثيَيِْن{  اْلُ
على  إمجاعهم  لكان  األنثيني  حظ  مثل 
املال  يوجب  القول  من  به  اهلل  عنى  ما 
كله للولد الذكر واألنثى فيه سواء، فلما 
نَْثيَيِْن{  َكِر مِْثُل حَظِّ اْلُ أن قال: }لِلذَّ
كان هذا تفصيل املال ومتييز الذكر من 
على  الذكر  وتفضيل  القسمة  يف  األنثى 
بني  مقسوما  كله  املال  فصار  األنثى 
)الكايف  األنثيني.  مثل حظ  للذكر  الولد 

للكليين:72/7(
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َأَمَرَنا  )...،ُث���ّم  السالم:  عليه  ق��ال 
ِلَيْبَتِلَي  َوَن��َه��اَن��ا  ط��اَع��َت��َن��ا،  ِل��َي��ْخ��َت��رِبَ 

ُشْكَرَنا،...(
َوَنَهاَنا  ِلَيْخَترِبَ طاَعَتَنا،  َأَمَرَنا  )ُثّم 

ِلَيْبَتِلَي ُشْكَرَنا(.
)ث�����م(: ت��ف��ي��د ال��رتت��ي��ب وجم���يء 
االستطاعة.)شرح  ب��ع��د  ال��ت��ك��ل��ي��ف 

الصحيفة السجادية للطائي: 24(
وكذلك  االم��ت��ح��ان  و)االخ��ت��ب��ار(: 
أن  فبعد  امل��ع��ن��ى.  م��ن حيث  االب��ت��الء 
أسدى علينا اهلل نعمه أمرنا سبحانه 
واجتناب  طاعته  وال��ت��زام  بالفرائض 
حم���ارم���ه ل��ي��م��ت��ح��ن وخي���ت���رب صدق 
س���رائ���رن���ا وم���ق���دار رس����وخ اإلمي����ان 

واملواظبة على محده وشكره سبحانه، 
قال تعاىل: }هََذا مِنْ َفْضِل رَبِّي لِيَبُْلوَنِي 
َأَأشُْكرُ َأمْ َأْكُفرُ وَمَنْ شََكرَ َفِإنَّمَا 
رَبِّي  َفِإنَّ  لِنَْفسِهِ وَمَنْ َكَفرَ  يَشُْكرُ 

َغنِيٌّ َكِريمٌ{. )النمل:40(
وعن اإلمام الصادق عليه السالم 

أنه قال:
احمل���ارم«.  اجتناب  النعمة  »ش��ك��ر 

)الكايف:2/ 99، ح10(
وق���ي���ل )ل��ي��خ��ت��رب ط��اع��ت��ن��ا(: أي 
فيها  يعاملنا  ألن  واملعنى  لُيجّربها، 

معاملة اجمُلّربني.
ليمتحنه،  أي  ش��ك��رن��ا(:  )ليبتلي 
باجتناب  شكرنا  يف  ليعاِملنا  وامل��راد 
)تعليقات  املمتحنني.  معاملة  احمل��ارم 

على الصحيفة السجادية: 18(
واالبتالء  ال��ت��ج��رب��ة،  واالخ���ت���ب���ار 
االمتحان، واملعنى ليعاملنا معاملة من 
أراد أن جيرب عبده وميتحنه باجتناب 
م��ا ي��ك��ره وام��ت��ث��ال م��ا حي��ب، واملراد 
االصطالحي،  م��ع��ن��اه  ه��ن��ا  ب��ال��ش��ك��ر 
وجيوز إرادة اللغوي أيضًا، وروي عن 
قال:  أن��ه  السالم  عليه  اهلل  أب��ي عبد 
»شكر النعمة اجتناب احملارم، ومتام 
ال��ش��ك��ر ق���ول ال��رج��ل احل��م��د هلل رب 

العاملني«. )الوايف:4/ 348(
وقال عليه السالم: »شكر كل نعمة 
وإن عظمت أن حيمد اهلل عّز وجل«. 

)مكارم األخالق:307(
وقال عليه السالم: »أوحى اهلل عّز 

الحمد هلل رب العالمين 
في الشدة والرخاء
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وجّل إىل موسى، يا موسى اشكرني 
ي���ا رب كيف  ف���ق���ال:  ح���ق ش���ك���ري، 
من  لي  وليس  شكرك،  حق  أشكرك 
به  أنعمت  أن��ت  إال  به  أشكرك  شكر 
شكرتين  اآلن  موسى  يا  ق��ال:  علّي، 
)شرح  م���ين«.  ذل���ك  أن  علمت  ح��ني 

أصول الكايف:301/8(
)ثم أمرنا( بأوامره )ليخترب( أي 
ال؟  أم  نطيع  ه��ل  )طاعتنا(  ميتحن 
وفائدة االختبار لنا ال له سبحانه ألنه 
عامل بكل شيء )ونهانا( عن احملرمات 
)ليبتلي( وميتحن )شكرنا( هل نشكر 
الشكر  من  فإن  ال؟  أم  نواهيه  برتك 
)شرح  األم���ر.  إىل  االن��ت��ه��اء  العملي 
الصحيفة السجادية للشريازي: 25(

لقد أمرنا سبحانه مبا يعود علينا 
باخلري، والّصالح، ونهانا عن كّل شّر 
وفساد، ومعنى هذا أّن الّتكليف أمرًا، 
ونهيًا هو احملك الذي مييز، ويفرق بني 
اخلبيث، والّطيب، والعاصي، واملطيع. 

)يف ظالل الصحيفة السجادية:67(
ق���ال اهلل ت��ب��ارك وت���ع���اىل: }مَ���ا 
َأنُْتمْ  مَا  عََلى  الْمُؤْمِنِنيَ  لِيََذرَ  هُ  اللَّ َكانَ 
يِِّب...{.  عََليْهِ حَتَّى يَمِيزَ الَْخِبيثَ مِنَ الطَّ

)آل عمران:179(
من  حقيقتها  على  )ث���ّم(  وق��ي��ل: 
إقتضاء الرّتتيب واملهلة فإّنه سبحانه 
ورمحته  لطفه  وقاعدة  حكمته  بسّنة 
مل يكّلف عباده إاّل بعد أن خلق فيهم 
العبادة  عليها  ي��ت��وّق��ف  ك��ّل��م��ا  وهل���م 
وال��ط��اع��ة، ث��ّم أم��ره��م ون��ه��اه��م وإاّل 
عليه  حم��ال  وه��و  عبثًا  خلقهم  لكان 
}َأَفحَسِبُْتمْ  تعاىل كما قال سبحانه: 
َل  إَِليْنَا  ��مْ  وََأنَّ��كُ عَبًَثا  خََلْقنَاُكمْ  َأنَّمَا 

ُترْجَعُونَ{. )املؤمنون:115(
وقوله عليه السالم: )أمرنا ونهانا( 
أي أوقع علينا األمر والّنهي، ولذلك 
مل يذكر املأمور به واملنهّي عنه، وليسا 
هما حمذوفني وال منوّيني ألّن الغرض 
والّنهي  األم��ر  إيقاع  مبجّرد  اإلع��الم 

دون متعّلقيهما.
واحد  مبعنى  واالبتالء  واالختبار 

وه��و االم��ت��ح��ان، وه��و فعل م��ا يظهر 
تعاىل  اهلل  م��ن  وحقيقته  ال��ّش��يء  ب��ه 
إظهار ما كتب علينا يف القدر وإبراز 
ما أودع فينا وغرز يف طباعنا بالقّوة 
وخيرجه  ال��ّش��واه��د  م��ن  يظهره  مب��ا 
واحل���وادث  ال��وق��ائ��ع  م��ن  الفعل  على 
والتكاليف الشاّقة حبيث يرتّتب عليها 
الثواب والعقاب فإنهما مثرات ولوازم 
أي  موجودة  وع��وارض ألمور  وتبعات 
ومل  عّنا  تصدر  ف��إذا مل  فينا،  بالقّوة 
معلومة  كانت  وإن  الفعل  إىل  خت��رج 
بالقّوة،  فينا  م��وج��ودة  وج���ّل  ع��ز  هلل 
وتبعاتها  مث��رات��ه��ا  حت��ص��ل  ف��ك��ي��ف 
وهلذا  ولوازمها؟  عوارضها  اليت هي 
نَعَْلمَ  حَتَّى  }وََلنَبُْلوَنَُّكمْ  تعاىل:  قال 
وَالصَّابِِرينَ{.  مِنُْكمْ  الْمُجَاهِدِينَ 

)حممد:31(
موصوفني  نعلمهم  أي:  وأمثاهلا، 
ب��ه��ذه ال��ّص��ف��ة حب��ي��ث ي���رتّت���ب عليه 
اجل��زاء، وأّما قبل ذلك االبتالء فإّنه 
والّصرب  للمجاهدة  علمهم مستعّدين 

صائرين إليهما بعد حني.
إذا عرفت ذلك فقوله عليه السالم: 
»ليخترب طاعتنا وليبتلي شكرنا«، أي 
وليبتلينا  نعصي،  أم  أنطيع  ليختربنا 
ك��م��ا ق���ال تعاىل:  ن��ك��ف��ر،  أن��ش��ك��ر أم 
َأَأشُْكرُ  لِيَبُْلوَنِي  َفْضِل رَبِّي  }هََذا مِنْ 
َأمْ َأْكُفرُ وَمَنْ شََكرَ َفِإنَّمَا يَشُْكرُ 
لِ��نَ��ْف��سِ��هِ وَمَ���نْ َك��َف��رَ َف���ِإنَّ رَبِّ���ي َغنِيٌّ 

َكِريمٌ{. )النمل:40(
أو ليخترب طاعتنا وليبتلي شكرنا 
فيعلم حسنهما من قبيحهما كما قال 
ت��ع��اىل: }وَنَ��بْ��ُل��وَ َأخْ���بَ���ارَُك���مْ{، أي 
أعمالكم  ما حيكى عنكم وخيرب عن 

فنعلم حسنهما من قبيحهما.
فإن قلت: كيف جعل الّنهي البتالء 
الطاعة  أّن  مع  الطاعة  دون  الّشكر 

إمتثال األمر والّنهي؟
مّلا كان الّشكر عارفًا عبارة  قلت: 
اهلل  أنعم  ما  العبد مجيع  عن صرف 
عليه به فيما أنعم ألجله كان ارتكاب 
املناهي منافيًا للشكر فكان الّنهي من 

)رياض  احمل��ارم.  البتالء  اجلهة  ه��ذه 
السالكني:1/ 376(

»ُثّم  السالم:  عليه  قوله  يف  وقيل 
إىل  إش��ارة  طاَعَتَنا«  ِلَيْخَترِبَ  َأَم��َرَن��ا 
الْمَوْتَ  خَ��َل��قَ  ���ذِي  }الَّ تعاىل:  قوله 
وَالْحَيَاةَ لِيَبُْلوَُكمْ َأيُُّكمْ َأحْسَنُ عَمَلً 
)امللك:2( يعين:  الَْغُفورُ{.  الْعَِزيزُ  وَهُوَ 
عليكم،  احل��ّج��ة  إلمت���ام  لكم  ليظهر 
وَيَحْيَا  بَيِّنَةٍ  }لِيَهْلِكَ مَنْ هََلكَ عَنْ 
َلسَمِيعٌ  ��هَ  ال��لَّ وَإِنَّ  بَ��يِّ��نَ��ةٍ  عَ��نْ  حَ��يَّ  مَ��نْ 

عَلِيمٌ{. )األنفال:42(
اجلزئّيات  بميع  ع��امل  فهو  وإاّل 
ي��ع��زب عنه  األب���د، ال  م��ن األزل إىل 
مثقال ذّرة يف األرض وال يف الّسماء 

وال أصغر من ذلك.
وقال عليه السالم: »َوَنَهاَنا ِلَيْبَتِلَي 
يف  األوىل  الفقرة  من  قريب  ُشْكَرَنا« 
معاملة  يعاملنا  أن  امل��راد:  أو  املعنى، 
امل��راد من األّول أن  أّن  املمتحن، كما 
)رياض  املختربين.  معاملة  يعاملنا 

العارفني:38(
واالختبار  االم��ت��ح��ان  واالب���ت���الء: 
باخلري ليتبني الشكر، وبالشر ليظهر 

الصرب.
وه��ذا ه��و ال��غ��رض م��ن التكاليف 
الشرعية، واهلل سبحانه وتعاىل غيّن 
هَ َلَغنِيٌّ عَِن  عّنا وعن عبادتنا }إِنَّ اللَّ

الْعَاَلمِنيَ{.
االلتزام  أّن  ذل���ك  إىل  وأض����ف 
الوسيلة  ه���و  ال��ش��رع��ي��ة  ب���األح���ك���ام 
ل��الن��ض��ب��اط وح��س��ن ال��س��ل��وك، وهو 
والرفعة  السعادة  لنيل  السبب  أيضًا 

يف الدنيا واآلخرة.
قال الشاعر الشيخ الفرطوسي:

أمر الناس كي تبني اختبارًا
طاعة الناس يف أمتيِّ جالِء

ونهان�����ا ليستبني بالًء 
شكرنا عند ساعة اإلبتالء

* إعداد: حممد رزاق
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ت��س��ت��ح��وذ ح����ادث����ة يف  مل 
املؤمنني  ق��ل��وب  على  ال��ت��اري��خ 
كما فعلت النهضة احلسينية، 
ومل تسيطر على املشاعر كما 
احلسينية،  ال��ش��ع��ائ��ر  ف��ع��ل��ت 
مصداقًا لقول الرسول األعظم 

صلى اهلل عليه وآله وسلم:
»إن لقتل احلسني حرارة يف 

قلوب املؤمنني ال تربد أبدًا«.
ال��ت��اري��خ كانت  وع��ل��ى م���ر 
وتضحيات  ن��ه��ض��ات  ه��ن��اك 
وجرائم بشعة يندى هلا جبني 
تتمكن  مل  أنها  غري  البشرية، 
على  التأثري  أو  التغطية  م��ن 
كربالء،  يف  العمالقة  النهضة 
بشاعة  يف  ت��ن��اظ��ره��ا  أن  وال 
اخلطب،  وف���داح���ة  اجل��رمي��ة 

كما قال اإلم��ام احلسن 
اجملتبى عليه السالم:

عبد  أبا  يا  كيومك  يوم  »ال 
اهلل«.

وأما شعار )كل يوم عاشوراء 
وإن  فهو  كربالء(،  ارض  وكل 
صح من بعض اجلهات إاّل أنه 
ليس حبديث مأثور، وال ميكنه 
مواجهة األحاديث املستفيضة 
ومتّيز  ك��رب��الء  خصوصية  يف 
صارت  أنها  حتى  ع��اش��وراء، 
ع��ج��ي��ن��ًا م���ع خ��ل��ط��ة اإلس����الم 

والدين.
الشعائر  اخت��ذت  هنا  وم��ن 
احلسينية طابعًا آخر متميزًا، 
تتجدد يف كل عام، وتقوى أكثر 
صفة  مكتسبة  س��ن��ة،  ك��ل  يف 
ال��ق��داس��ة واحل��ص��ان��ة، م��ع ما 

لته  بذ
وب���ذل���ه أص��ح��اب��ه��ا من 

ب���اه���ظ���ة ع���ل���ى طول  أمث������ان 
سبيلها  يف  ق���دم���ت  اخل�����ط، 
وحتملت  رخ��ي��ص��ة،  األرواح 
والتشريد،  النفي  اجلها  م��ن 
للواقعة،  األول  اليوم  من  بدءًا 
ومرورًا بكل احلكام الطواغيت 
منعت  ال��يت  املتجربة  وال���دول 
ميكن  ما  بكل  املناسبة  إحياء 
يتصور  أن  اإلن���س���ان  ل��ذه��ن 
والعقاب  القهر  أس��ال��ي��ب  م��ن 

واحلصار اجلماعي.
املقاتل:  ص���اح���ب  ي���ق���ول 
الوطأة  شديد  املتوكل  )وك���ان 
غليظًا  ط��ال��ب،  أب���ي  آل  ع��ل��ى 
على مجاعتهم مهتما بأمرهم، 

ل يوم كيومك 
يا أبا عبد اهلل!
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عليهم،  واحلقد  الغيظ  شديد 
وسوء الظن والتهمة هلم، واتفق 
بن  ب��ن حييى  اهلل  عبيد  أن  ل��ه 
خاقان وزيره يسيء الرأي فيهم، 
فحسن له القبيح يف معاملتهم، 
فبلغ فيهم ما مل يبلغه احد من 
وكان  قبله،  العباس  بين  خلفاء 
أن هدم قرب احلسني  من ذلك 
عليه السالم وعفى آثاره، 

وضع  و
له  مساحل  الطريق  سائر  على 
ال جيدون أحدًا زاره إال أتوه به 

فقتله أو أنهكه عقوبة(.
وي�����ض�����ي�����ف أب���������و ال�����ف�����رج 
املتوكل  )ب���ع���ث  اإلص���ف���ه���ان���ي: 
ب��رج��ل م��ن أص��ح��اب��ه ي��ق��ال له 
ي��ه��ودي��ا فأسلم،  ال��دي��زج وك���ان 
إىل قرب احلسني، وأمره بكرب 
ق���ربه وحم���وه وإخ�����راب ك��ل ما 
وخرب  ل��ذل��ك  فمضى  ح��ول��ه، 
ما حوله وهدم البناء وكرب ما 
فلما  مائيت جريب،  حوله نو 
مل  السالم  عليه  ق��ربه  إىل  بلغ 
يتقدم إليه احد، فاحضر قومًا 
من اليهود فكربوه، وأجرى املاء 

كل  بني  مساحل  به  ووك��ل  حوله 
مسلحتني ميل، ال يزوره زائر إال 

أخذوه ووجهوا به إليه(.
ي��ص��ف حالة  وه����و  وي���ق���ول 
املتوكل:  زم�����ن  يف  ال���ع���ل���وي���ني 
ومكة  امل��دي��ن��ة  على  )واستعمل 
وكان  الرخجي  الفرج  بن  عمر 
ال يبلغه أن أحدًا أبّر منهم )من 
أنهكه  إال  ق��ل  وان  ال��ع��ل��وي��ني( 
عقوبة، وأثقله غرمًا، حتى كان 
القميص يكون بني مجاعة من 
فيه  يصلني  العلويات 
واحدة بعد واحدة 

ثم يرقعنه..(.
كل  وم���������ع 
كانت  ذل�������ك 
ال������������دم������������اء 
تغلي  احلسينية 
يف عروق الشرفاء 
يقيموا  حتى  واألح���رار 
له مراسم  وينصبوا  امل��آمت،  له 
العزاء والرثاء، وإن أشكال تلك 
املراسم والشعائر مهما اختلفت 
من زمن إىل آخر، إاّل أنها كانت 
يف ازدي����اد واط����راد ق��رن��ًا بعد 

قرن، وعامًا بعد عام.
ول���ق���د وق����ف أئ���م���ة اهل���دى 
بإصرار  ع��ل��ي��ه��م  اهلل  ص���ل���وات 
إحياء  ع����ن  امل����داف����ع  م���وق���ف 
للقضية  وخت��ل��ي��دًا  ع���اش���وراء، 
احلسينية، حتى أننا اليوم يندر 
كل  أو مدينة يف  ب��ل��دًا  أن ن��د 
يكون  أن  م��ن دون  ال��ع��امل  ه��ذا 
احلسني  باسم  خيفق  علم  فيه 

وخيلد ذكراه.
املوت فاحلسني خملَّد  كذب 
ففي  جت��دد  الزمان  ُأخلق  كلما 

معترب  بسند  ال���زي���ارات  ك��ام��ل 
عن مسمع بن عبد امللك كردين 
البصري قال: قال لي أبو عبد 
ي��ا مسمع  ال���س���الم:  ع��ل��ي��ه  اهلل 
أن��ت من أه��ل العراق أم��ا تأتي 
السالم،  ع��ل��ي��ه  احل��س��ني  ق���رب 
رج��ل مشهور عند  أن��ا  ال  قلت: 
يتبع  من  وعندنا  البصرة،  أهل 
هوى هذا اخلليفة وعدونا كثري 
النصاب  م��ن  القبائل  أه��ل  م��ن 
وغ���ريه���م، ول���س���ت آم��ن��ه��م أن 
يرفعوا حالي عند ولد سليمان 

فيمثلون بي.
قال لي: أفما تذكر ما صنع 
ب��ه، ق��ل��ت: ن��ع��م، ق���ال: فتجزع، 
لذلك  واستعرب  واهلل  إي  قلت: 
ح���ت���ى ي�����رى أه���ل���ي اث�����ر ذلك 
حتى  الطعام  م��ن  فامتنع  علي 
قال:  وج��ه��ي،  ذل��ك يف  يستبني 
رح��م اهلل دمعتك، أم��ا ان��ك من 
ال��ذي��ن ي��ع��دون م��ن أه��ل اجلزع 
لفرحنا  يفرحون  وال��ذي��ن  ل��ن��ا، 
وخيافون  حل��زن��ن��ا،  وحي���زن���ون 
أما  آمنا،  إذا  ويأمنون  خلوفنا 
موتك حضور  عند  انك سرتى 
آبائي لك ووصيتهم ملك املوت 
بك وما يلقونك به من البشارة 
ارق عليك  املوت  وملك  أفضل، 
وأش�������د رمح�����ة ل����ك م����ن األم 
ثم  قال:  ولدها،  على  الشفيقة 

استعرب واستعربت معه.

* بقلم: الشيخ عبد احلسن 
نصيف
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)LITTERATURE GENERALE( األدب العام
العوامل  العام  األدب  مفهوم  يعين 
املشرتكة والثابتة، اليت ال تتغري وتوحد 
أنواع  خمتلف  بني  واملكان  الزمان  عرب 

املمارسات األدبية.
أول كتاب حدد معنى هذا اللفظ هو 
العام  األدب  يف  حتليلية  )حماضرات 
نيبوميسني  ملؤلفه  )1817م((  عام 

ليمرسييه.
يقوم هذا الكتاب على عملية تصنيف 
لألنواع، وكان يرى أن األدب هو مبثابة 
من  جزء  كل  وشروط  مليزات  مجعية 
 �� الفئات اليت تكون اآلداب  أو  األجزاء 

اجلميلة.
األجنبية،  اآلداب  منابر  قيام  لدى 
أخلى مفهوم األدب العام الساحة ليحل 
والذي  العام(  )التاريخ  مفهوم  حمله 
حبسب مقولة فرديناند برونيتيري يلحق 
لألدب  العام  بالتاريخ  معني  أدب  تاريخ 

األوروبي.
يف عام )1912م( وضع بول فان تييغم 
األدب العام مبا هو �� )دراسة احلركات 

احلدود  تتجاوز  اليت  األدبية  والطرائق 
القومية( �� يف مواجهة األدب املقارن مبا 
هو دراسة )العالقات اليت جتمع ما بني 

أدبني أو آداب عدة(.
األدب  حتديد  اختذ  احلرب،  وبعد 
بقوة  متأّثرين  تارخييًا،  منحى  العام 
)النقد اجلديد( واملقاربات الشكالنية، 
فانتقد األمريكيان ويليك ووارين املقارنة 
والتاريخ األدبي احملصور بكل أمة يف آن 
عامة  نظرية  اعتماد  إىل  داعني  معًا 

لألدب.
فتالهما مارسيل باتييون ثم ايتييمبل 
عامًا  علما  ليغدو  املقارن  األدب  بدعوة 

لآلداب أو شعرية عامة.
تأسيس  أصل  الفكرة يف  هذه  وكانت 
هذه  فضلت  اليت  )الشعرية(  اجمللة 
اللفظة على مصطلح األدب العام الذي 
نعته احملررون )بالدواء اخلطأ للمقارنة 

املتوفاة(.
األدب  بني  القائمة  العالقات  وجتد 
املقارن واألدب العام مصدرها يف كلمة 
اليت نتها غوته   )Welttliteratur(
 )1827 عام  ايكرمان  مع  )حماورات 

أدب  هي:  للكلمة  الدقيقة  الرتمجة   ��
عاملي.

األدب  توحيد  إىل  غوته  خطة  ترمي 
ويليك  رأى  كما  واسعة  مجعية  يف 
اجلمال  ثوابت  مجع  إىل  أو  ووارين، 
أضاف:  الذي  ايتييمبل  حبسب  األدبي 
)إذا كان باإلمكان تقريب األدب املقارن 
مع )الويلت لرياتور( فإن ذلك ال يرجع 
إىل كونه يتماهى معه وإمنا حيدث هذا 

مبقدار ما يقود إليه(.
األدب  دراسات  أن  ايتييمبل  ويرى 
الثقافة  انرتوبولوجيا  العام تفضي إىل 
وتعد بأدب )ال صفة له( تشكل اآلداب 

القومية إبانات له.
بأدب  التفكري  أن  آخرون  يرى  فيما 
عام )وحيد( خيرتق احلدود هي فكرة 

طوباوية(.
تستخدم  املنهجي،  املستوى  وعلى 
املتتابع  )التعميم  العام  األدب  دراسات 
بشكل تدرجيي( وذلك بعد فراغها من 

مقارنة الكتابات الفردية.
وتهدف إىل استخالص الثوابت األدبية 
واملوضوعات  واألنواع  احلركات  أي 
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املنتقلة من أدب إىل أدب.
متثل اخلالصة النامجة عن هذا أوسع 
ولكن  املقارنة،  للدراسات  نظري  انفتاح 
إرادة  تظهر  التعميمية  الرؤية  أن  ومبا 
واضحة يف االجتاه نو التوليف وتداخل 
اتساع  يف  أيضًا  تساهم  فإنها  املذاهب، 

ميدان البحث عن أدب قومي.
يف  العام  األدب  إدخال  فإن  وهكذا 
املناهج اجلامعية يف فرنسا كما يف سواها 
الدراسات  جتديد  خيدم  البلدان  من 
األدبية عن طريق إدخال نصوص أجنبية 
نو  املناهج  توجه  خيدم  كما  مرتمجة 

الدراسات الرتكيبية.
نو  البنية  اتساع  عملية  وكذلك 
النصوص الشعبية والالأدبية، إضافة إىل 
إقامة تصور متداخل املذاهب يقيم عالقة 
الفنية،  املمارسات  وسائر  األدب  بني  ما 

وبشكل خاص مع الفنون اجلميلة.
العام،  األدب  فإن  الواقع  هذا  وحبكم 
)نظرية  اسم  حتت  أحيانًا  ميارس  الذي 
ولكنه  املقارنة  مع  الصلة  وثيق  األدب(، 
يثبت تفوق أحد أبعادها، األنرتوبولوجيا 

األدبية.
األدب العمالي

نوع،  على  الدالة  التسمية  هذه  تطلق 
اليت  النصوص  على  العمالي،  األدب 
كتبها حرفيون أو عمال، الذين غالبًا ما 
كانوا، لكن ليس دائمًا، شهداء على عامل 

العمل.
ظهر هؤالء منذ القرن اخلامس عشر، 
واحلرفيني  الشركات  على  كان  عندما 
نشر تقنيات أكثر تقدمًا واكتساب إعداد 
العمالي  األدب  أن  غري  مالئم،  فكري 

اخلالص انطلق يف القرن التاسع عشر.
وألسباب  العشرين،  القرن  ويف 
إىل  النصوص  هذه  انتمت  إيديولوجية، 

بنية األدب الربوليتاري.
جمهولة  مرحلة  العمال  ظهور  ويشكل 

من تاريخ األدب الفرنسي.
هناك أدباء من أصول متواضعة أخذوا 
نهاية  منذ  الشهرة  إىل  طريقهم  يشقون 

)اإلمرباطورية األوىل(.
وباتوا عديدين يف عهد )الريستوراسيون، 
وعرفوا يف الفرتة ما بني عام )1830م( 

إىل عام )1848م(، ليتالشوا شيئًا فشيئًا 
يف ظل )اإلمرباطورية الثانية(.

نتاجهم  أناشيد،  كما  الشعر،  يشكل 
األساس، وهناك أيضًا املذكرات، والنقد، 
تأثري  دائرة  يف  وخباصة   �� والرسائل 
مشايعو  أحل  الطوباوية:  االشرتاكية 
الكونت دي سان سيمون الشعر يف منزلة 

سامية.
وكان حاضرًا يف احتفاالتهم، وأناشيد 
ملا  أناشيد  هناك  كما  والدعاية،  العمل 
قبل وبعد الوجبات، إضافة إىل األناشيد 
واليت  املناسبات  يف  تلقى  اليت  العديدة 

توقع حياتهم االجتماعية.
وغالبًا ما كان يتم التعرف إىل الشعراء، 

العمال بفعل تبدالتهم.
بيار الشومبودي مثاًل، فالح برييغوردي، 
ثم مستخدم يف سكة احلديد، الذي عرفت 
)أمثاله اخلرافية( شيئًا من النجاح مدين 

بنشرها ألبناء صنعته.
الكتبة  العمال  أفاد  السياق،  ويف نفس 
من مطبوعات مثل )اخللية الشعبية( ثم 

)االحتاد( أو )املشغل(.
رودريك،  أوليند  فإن  حال،  كل  وعلى 
نشر  من  هو  احلركة  مسؤولي  أحد 
العمال  )أشعار  بعنوان  انطولوجيا  أول 

االجتماعية(.
والوحدة  األخوة  موضوعات  غزت 
دوائر  ذلك  بعد  املستعادة  االجتماعية 
أخرى، بورجوازية أو اشرتاكية، وخباصة 

لدى اتباع فورييه ودي لريو.
ميكننا أن نلحق بهذه احلركة مذكرات 
عمال متعلمني من مثل أغريكول بريديغييه 
وشانسونيهات بيار �� جان دي بريانيه، 
جو  وجيل  فينسار،  سابق،  طباعة  عامل 

بعد ذلك، وبعض فوضويي نهاية القرن.
الشعراء  من  عدد  ذلك  بعد  وظهر 
يعتربون  من  أو  واحلرفيني،  الفالحني 
بشكل  وإمنا  الشعب،  أبناء  من  أنفسهم 

فردي.
وكان علينا االنتظار حتى ظهور حركة 
القرن  بداية  يف  الربوليتاري  األدب 
العشرين، كي تكتسب هذه املمارسة شيئًا 
أدب  ويندرج  املؤسساتي.  االعرتاف  من 
)ما هو قائم( حوالي عام 1968م )الذي 

جتسده احلكاية اجملانسة ل�)ر. لينهارد(( 
وهو اآلخر ضمن هذا التقليد.

باريس.  يف  العمالي  األدب  يرتكز  ومل 
املناطق  جمتمعات  من  العديد  فوفر 
مجهورًا، وتقليدًا متقباًل للنتاج الشعيب. 
إىل  وضوح  بكل  األدباء  بعض  وينتمي 
اللهجات  آداب  وإىل  املناطقية  تاريخ 

احمللية.
وقلة هم الناس الذين كانوا يرون يف هذا 
شعرًا أصياًل. فكان هناك ميل لالحتفال 
يف  الرومانطيقية  احلساسية  بانتشار 
األمر،  هذا  وحبكم  الشعبية،  الطبقات 
غالبًا  واإليقاعات،  املوضوعات  فإن 
مثل  األدباء  كبار  عن  مباشرة  تصدر  ما 
موروث  عن  أو  وهيغو،  المارتني  ديليل، 

أناشيد بريانية.
إضافة إىل رسالة إيديولوجية إنسانية، 
أحيانًا  ومثقلة  ملتهبة،  تكون  ما  غالبًا 
باملشاعر إزاء القارئ احلديث، أكد هذا 
الشعر على طوباوية وضع اجتماعي آخر، 
وطمح إىل تأسيس عالقة جديدة لزمن 

العمل، للجماعة، للعالقات البشرية.
وكما بني ذلك جاك رانسيري، ال ميكن 
إرجاع صوته بتقليد األنواع الرائجة، إنه 
يعرب عما ال ميكن ألي شاعر آخر الزعم 
بالتفلت. ال  بأنه عرب عنه: حلم مجاعي 
وسياسية  إيديولوجية  قراءة  من  مناص 

هلذا القسم من األدب.
وال يقع هذا النتاج بالضرورة مبنأى عن 
)األزواج(  وجود  األدبي:  احلقل  رهانات 
املؤلفة من مثقف بورجوازي تقدمي وعام 
)جورج صاند واحلائك )مانيي( أو البّناء 
كاريه،  وأنطوانيت  هيغو  بونسي،  شارل 
بوتقني  شارل  البوانت،  سافينيني  أو 
يثبت  بلجيكا(  يف  فريسنيه  وفيليكس 
وجود سرتاتيجيات متفق عليها، دون أن 
تنزع هذه شيئًا من وجود موروث عمالي 

خمصوص.
 

* إعداد: السيد نبيل احلسين
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قال يف االمام احلسني عليه السالم: 
بالدم  امللطخة  كربالء  بساحة  )التذكري 
حيث حفيد رسول اهلل �� صلى اهلل عليه 
���� س��ق��ط وع���ذب بالعطش  وآل���ه وس��ل��م 
املقتولني,  أق���ارب���ه  ب��أج��س��اد  وحم��اط��ا 
اللحظات  تلك  ومنذ  وق��ت  كل  وك��ان يف 
الغافلني  مشاعر  أع��م��ق  ليوقظ  كافيا 
روحا  استعارا,  وأكثر احلزن  والفاترين, 
واخلطر  األمل,  أم��ام��ه��ا  وال���يت  مم��ج��دة 
واملوت يتقلص ويتالشى(. )تاريخ األدب 
 Literary History of يف بالد فارس

)227:Persia, Kerbela
 Edward( ب��راون  جرانفيل  ادوارد 
ع���امل   )Granville Browne
ب�����ارز ب���احل���ض���ارة اإلي���ران���ي���ة, ول����د يف 
غلوكسرتشري  يف  ال��ع��ائ��ل��ة  م��ق��اط��ع��ة 
شباط   7( يف   ,)Gloucestershire(
 5( كامربيدج يف  قرب  وتويف  1862م(, 

كانون الثاني سنة 1926م(.
حياته وختصصه األكادميي

تعمل  ينتمي إىل عائلة غنية  ب��راون 
يف بناء السفن.

السري  وال���ده  ك��ان  ب��داي��ة حياته  يف 
 Sir Benjamin( ب����راون  ب��ن��ج��ام��ني 
بشدة,  ع��ل��ي��ه  ي��س��ي��ط��ر   )Browne
حيث أرس��ل��ه إىل م��درس��ة إع��دادي��ة يف 
وبعد   )Glenalmond( جلينالموند 
 Eton أي���ت���ون  م��ع��ه��د  إىل  اإلع����دادي����ة 
جامعة  إىل  وأخ������ريا   ))College
كحل  اهلندسة  فيها  ليدرس  كامربيدج 

وسط أو العلوم والطب.
يف  وتأهل  وال��ده  أمنية  اتبع  والفتى 
مارس  ق��ص��رية  ول��ف��رتة  امل��ط��اف,  نهاية 

الطب.
عامًا  عشر  اخلمسة  عمر  يف  ولكن 
)1877م( منا اهتمامه يف الشرق األوسط 

خالل احلرب الروسية الرتكية.
مع  متعاطفا  ك��ان  شخصي  وبشكل 
اجلانب الذي مل يكن حيظى بشعبية يف 

بريطانيا وهم األتراك.
وخالل تلك املرحلة بدأ دراسته حول 

االستشراق, باإلضافة 
الرتكية,  ال��ل��غ��ة  إىل 
إليها  أض������اف  ال�����يت 
والعربية  ال��ف��ارس��ي��ة 

بعدها بوقت قصري.
لديه  ي����ك����ن  ومل 
علم  يف  يذكر  اهتمام 
فقه اللغة, وكان النهج 
واقعيا  ي��ت��ب��ع��ه  ال����ذي 
االستخدام  مت���ام���ا، 
ال�����ش�����خ�����ص�����ي ل���ك���ل 
والنصوص  الكراسات 
التشاور  اليت جيدها, 

م����ع خ������رباء ح��ق��ي��ق��ي��ني وح���اض���ري���ن, 
بها  الناطقني  ملختلف  الذكي  االستغالل 
العثور  ك��ان  وال��ذي��ن  ب��ل��دان خمتلفة  م��ن 
أث���ن���اء أيام  ان��ك��ل��رتا  ع��ل��ي��ه��م س��ه��ال يف 

اإلمرباطورية العظمى.
وك��ان��ت ن��ت��ائ��ج احل��ك��م ع��ل��ى أعماله 
من قبل تقارير معاصريه وأعماله اليت 

نشرها ناجحة بشكل كبري.
وخالل دراسته يف كامربيدج العلوم 
الطبيعية عام )1882م( مت حتفيزه من 
قبل والده للمثابرة يف دراسته الطب من 

خالل إهدائه رحلة إىل اسطنبول.
منه  ومب���ب���ادرة  )1884م(  ع���ام  ويف 
كانت  الواقع  )يف  اهلندية  اللغات  درس 

لغات العامل اإلسالمي( يف كامربيدج.
ويف السنوات الثالث اليت تلت كانت 
واملمارسة  وال��ت��ط��ب��ي��ق  ل��ل��ط��ب  دراس���ت���ه 
ي��ت��م م��ق��اط��ع��ت��ه��ا ب��س��ب��ب اه��ت��م��ام��ه يف 

االستشراق.
املؤهالت  اجتاز  )1887م(  عام  ويف 
الطبية األخرية وحصل على مقعد زمالة 
من  مكنته  وال��يت  كامربيدج  جامعة  من 
ق��ض��اء س��ن��ة حم��ت��ف��ال يف إي����ران وذلك 
رئيسي  بشكل  اهتمامه  نال  ما  ليدرس 

وهي الدراسات الفارسية.
وك����ان����ت ت���ل���ك ال���س���ن���ة ال���س���ب���ب يف 
بني  )سنة  لالهتمام  املثري  كتابه  تأليف 
ال��ُف��رس( وال���ذي على رغ��م م��ن عنوانه 

خالل  من  وكذلك  والرومانسي  القديم 
مصدرًا  تعد  أن��ه  إال  واألس��ل��وب  النهج 

كالسيكّيًا.
وقد نشر ألول مرة عام )1893م( بعد 
أن رفض أكثر من مرة ولكن متت طباعته 

عدة مرات حتت إشراف خمتلف.
عام  ب��ري��ط��ان��ي��ا  إىل  ع���ودت���ه  ب��ع��د 
يف  أوقاته  ب��راون جل  أمضى  )1888م( 
اللغة  يف  األول  ك��احمل��اض��ر  ك��ام��ربي��دج 
الفارسية ومنذ عام )1902م( إىل نهاية 
الربوفيسور  ل��ق��ب  ع��ل��ى  ح��ص��ل  ح��ي��ات��ه 
 Sir Thomas( ادام��������ز  ث����وم����اس 
أن  إال  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  يف   )Adams
املالي  م����ردوده  ك���ان  األخ���ري  ختصصه 
ق��ل��ي��اًل ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ان���ه ش��غ��ل أحد 

املناصب املرموقة يف اجلامعة.
حياة  ع���اش  )1906م(  ع���ام  واىل 
نفسه  ح��ول  ت��رك��زت  نشطة  اجتماعية 
ال��ع��ام نفسه  ب��ك��ال��وري��وس ويف  ك��ط��ال��ب 
 Alice( تزوج من أليس بالكبورن دانييل
وكانت   )Blackburne-Daniell
الكاثوليكي  امل��ذه��ب  وم��ن  جيدة  زوج��ة 
الروماني واليت حركت مشاعره املبهمة 
لكن املستفيضة حول املذهب الكاثوليكي 

واستقالل ايرلندا.
يتبع  مل  ل��ك��ن  ع��ل��ى طفلني  وح��ص��ال 
من  الرغم  على  وال��ده  منهما خطى  أي 

تقدميه إليهما الدعم املعنوي واملادي.

ادوارد براون 
)EDWARD BROWNE(
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وعانى براون من أزمة قلبية حادة يف 
وتوفيت  1924م(؛  ع��ام  الثاني  )تشرين 
زوجته يف عام )1925م( قبل ستة أشهر 

من وفاته.
ومل���ع���رف���ة ق��ي��م��ة ان��������ازات ب�����راون 
األك��ادمي��ي��ة وان���ازات���ه وك��ذل��ك نواحي 
القصور فإنه من الضروري فهم البعض 
من مواقفه الشخصية والعامل الذي كان 

يعيش ويعمل فيه.
فقد ولد وهو ثريا وذو منزلة خاصة 

يف زمن بلوغه حيث كان ثريا جدا.
وه���ذا ي��ع��ين ب���أن ال��وق��ت ك���ان ملكه 
قليلة  وواجباته اليت تالئم منزلته كانت 
وكان بوسعه أن يرضي نفسه بأي شيء 

يتمناه.
اخلاصة  مهامه  اختيار  بوسعه  وكان 
إذا  نشرها  اجل  ومن  اجلها  من  والدفع 
يقوم  شخصيا  وك���ان  األم����ر,  اس��ت��دع��ى 
بتوظيف شركاء ومساعدين والذين كان 
الكثري منهم إيرانيني مبا أنه اجلامعة مل 

يكن لديها اإلمكانيات لتوظيفهم.
وعمل براون يف النهوض بالدراسات 
عهد  عن صناعة  عبارة  فكان  الفارسية 
 Islamic( جديد وقام بتأسيس وتسمية
و  اإلس��الم��ي��ة(  ال���دراس���ات   )studies

كانت تشرتط اللغة العربية لدراستها.
 )R. A. Nicholson( آر أي نيكلسون
ال��ف��ارس��ي��ة وصديقه  ب��ال��دراس��ات  ع��امل 
يكاد  وال���ذي  وخليفته  وشريكه  القديم 
العلمية  ال���درج���ة  ن��ف��س  ي��ك��ون ص��اح��ب 
لرباون, أضاف إىل مقدمته حول الفقيد 
للمخطوطات  الوصفي  )الفهرس  بعنوان 
جي  أي  ال��راح��ل  ميلكها  ال��يت  الشرقية 
وهي   )1932 )ك���ام���ربي���دج,  ب�������راون( 
شبه  مصنفة  وبايبلوغرافيا  م��ذك��رات 
رئيسية  م��ادة  ومخسني  خلمس  مكتملة 

اليت نشرها براون يف حياته.
كلها  إدراجها  يصعب  األعمال  وهذه 
يف ضمن جدول, ولكن أهم هذه األعمال 
للتعليق  تطلبا  و  أهمية  األعمال  أكثر  أو 

عليها هي:
أوال: التاريخ األدبي لبالد فارس وهي 
أرب���ع أج����زاء ضخمة وال���يت ظ��ه��رت يف 
و)1920(  و)1906م(,  )1902م(,  أعوام 
و)1924م(, وهو العمل الذي أبرز نقاط 

القوة والضعف عند براون.
براون  اهتمامات  من  اثنني  وهناك 
عدة  لتأليف  دافعا  أعطت  اليت  املميزة 
أعمال ما بني عام )1890 إىل 1920م(, 
وهو اهتمامه بالبهائية والبابية, وقد كان 

ينظر إليهما على أنهما عالمتان للحرية 
والدميقراطية احلقيقية يف إيران.

وك��ذل��ك شجع ب���راون اآلخ��ري��ن على 
العمل على النصوص الكالسيكية املهمة 
واليت أثارت انتباهه خالل اإلعداد لعمله 

على )تاريخ األدب(.
وم���ن أه���م إس��ه��ام��ات��ه اخل���اص���ة يف 
الشعراء  تذكرة  منها  الطبعات  من  عدد 
ولباب  )1901م(  ع���ام  )ش����اه(  للجولة 
القزويين  وامل��ريزا حممد  لعويف  األلباب 
ويف  و1906م(   ,1903( جزأين  من  وهو 
سلسلة جيب )Gibb( التذكارية املسماة 
البن  لتاريخ طربستان  املوجزة  الرتمجة 
كزيده(  )تاريخ  و  )1905م(  اسفانديار 
من  وه��و  للمستويف  ال��ت��اري��خ  منتخب  أو 
والرتمجة  و1913م(   1910( ج��زأي��ن 
املنقحة ل�)جهار مقالة( أو جممع النوادر 

للنظامي العروضي )1921م(.
ومل يكن اهتمام براون يف هذه األعمال 
بدافع األدب متاما, ولكن استخدامه هلا 
وذلك  امل���دى  ع��ل��ى  عليها  ل��ي��ربه��ن  ك���ان 
يف  ون���ادرة  رائ��ع��ة  أمثلة  على  الحتوائها 
الفارسي يف  النثر  كثري من األحيان من 

العصور الوسطى.
)الطب  هي  الفارقة  أعماله  وإح��دى 
العربي( )1921م( حيث نشر حماضراته 
اليت ألقاها أمام الكلية امللكية لألطباء يف 
لندن وكان ميثل تزاوجا بني دراسته اليت 
اجرب عليها مبكرا يف حياته واهتماماته 

اليت اختارها فيما بعد.
والكثري من وقت وطاقة براون اهلائلة 
وجهها نو مساندة األفراد والقضايا أو 

تنفيذ األعمال.
م���س���اع���دات شخصية  مي��ن��ح  وك�����ان 
خمتلفني  لتالميذ  مالية(  ضمنها  )م��ن 

واإليرانيني وغريهم من املهاجرين.
واليت  ف���ارس  ب���الد  جل��ن��ة  ودورة يف 
استمرت لعدة سنوات )1908 �� 1912م( 
من خالل تأثريه على احلكومة الربيطانية 
والرأي العام كان حامسا على الرغم من 

أن نتائج عمله كانت خميبة لآلمال.
إيران  يف  كبري  ب��اح��رتام  ف��از  ولكنه 
باإلضافة إىل اليت ميتلكها بني املثقفني 

اإليرانيني وذلك لتكريسه نفسه للعلم.
االستشراقية  ل��ل��دراس��ات  روج  وه��و 
وخاصة  خمتلفة  بأشكال  كامربيدج  يف 
األكادميي  ال��ت��دري��ب  تشجيع  خ��الل  م��ن 
الشرقية  ال��ق��ن��ص��ل��ي��ات  يف  للمرشحني 
والسودان  مصر  يف  املدنية  واخل��دم��ات 

واهلند.

وشبه  األك����ادمي����ي����ني  م����ن  ال���ك���ث���ري 
األك��ادمي��ي��ني ن��ش��أت م��ن ه��ذه احلضانة 
غ��ري ال��رمس��ي��ة ل���إلب���داع, وم���ن ضمنهم 
لوكهارت  ل��وران��س  ب���والرد,  ري��در  السري 

والسري رونالد ستورز.
الرتكية  ال��دراس��ات  عامل  موت  وبعد 
 )E. J. W. Gibb( أي جي دبليو جيب
براون مسؤولية  أخذ  )1901م(,  عام  يف 
املسمى  كبري من عمل جيب  وضع جزء 
)تاريخ الشعر العثماني( يف شكله األخري 
ومتت مشاهدة العمل يف الصحافة. وكان 
يرأس اجلهاز التنفيذي واألكادميي لنشر 
تقدر  ال  ال��يت  ال��ت��ذك��اري��ة  جيب  سلسلة 
جيب  عائلة  أسسته  ص��ن��دوق  م��ن  بثمن 

عام )1904م(.
وأخ���ريا جي��ب اإلش���ارة إىل ان��ه قام 
للمجموعات  الفهرسة  عمل  من  بالكثري 
اإلسالمية اليت حيتفظ بها يف كامربيدج 
املخطوطات  ق��ائ��م��ة  يف  ت��وج��ت  وال����يت 
كامربيدج  جامعة  مكتبة  يف  احملمدية 
)كامربيدج, 1900م(؛ وكذلك مت تضمني 
قائمة خمطوطات تكميلية عام )1922م( 

وضعت يف كليات خمتلفة.
وق����د ت��ق��ل��د م��ن��اص��ب م��ه��م��ة خالل 
زمالة  )1903م(  عام  ضمنها  من  حياته 
)1911م(  ع��ام  الربيطانية,  األكادميية 
زم���ال���ة ال��ك��ل��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة ال��ط��ب��ي��ة, عام 
)1922م( نائب رئيس اجلمعية االسيوية 
امللكية, وخالل ميالده التاسع واخلمسني 
حصل على ميدالية الشمس واألسد بعد 
أن مت تقدميه وتعريفه من خالل املعجبني 

به يف إيران.
على  ح��ص��ل  ال��س��ت��ني  م���ي���الده  ويف 
املقاالت  )جزء من  بعنوان  تذكاري  كتاب 
براون(  ج��اي  أي  إىل  م��ق��دم  الشرقية 
أي  ار  و  ارنولد  دبليو  تي  السري  أع��داد 
)1922م(,  ع���ام  ك��ام��ربي��دج  نيكلسون, 
ولكن أطلق عليه فيما بعد )عجب نامه( 
أو كتاب العجائب وقد ذكر الكتاب بشكل 
وال  ب���راون  م��ق��االت  لبعض  انتقاد  ق��اس 

حمالة كان هذا الكتاب مزعجا لرباون.
وكذلك حصل براون يف تلك املناسبة 
على رسائل وألقاب من إيران وعدد من 

البلدان الغربية.
ومن املفارقات أن موته أعطى دفعة 
ال��يت جمدته  امل��الح��ظ��ات  م��ن  جملموعة 

بشكل كبري.
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الم
الق

ر ا
مثا



من تطهر للصالة ثم ارتد ثم رجع 
إىل اإلسالم

تطهر  إذا   :)121( م��س��أل��ة   *
رجع  ثم  ارت��د،  ثم  تيمم،  أو  للصالة 
وال  طهارته  تبطل  مل  اإلس���الم،  إىل 

تيممه.
ول��ل��ش��اف��ع��ي ف��ي��ه ث��الث��ة أق����وال: 
)اجملموع:  يبطالن.  إنهما  أح��ده��ا: 

)5/2
والثاني: ال يبطالن. )اجملموع: 2/ 

)301
 وال���ث���ال���ث: ي��ب��ط��ل ال��ت��ي��م��م دون 

الطهارة.
�� وقال الشيخ الطوسي:

يبطالن:  ال  أنهما  على  دليلنا: 
وليس  معروفة،  الطهارة  نواقض  إن 
كان  لو  وألن��ه  االرت���داد،  من مجلتها 
فمن  دليل،  عليه  لكان  مجلتها،  من 
الداللة وال  فعليه  ينقضه،  أنه  ادعى 

جيدها.

حكم من كان يف سفر وعدم املاء
* مسألة )122(: العاصي بسفره 
إذا عدم املاء، وجب عليه التيمم عند 
إعادة  وال  ويصلي  ال��وق��ت،  تضييق 

عليه.
ال��ش��اف��ع��ي: جي��ب عليه أن  وق���ال 
يتيمم، وهل يسقط الفرض عنه؟ فيه 
واآلخ��ر ال  أحدهما يسقط،  وجهان: 

يسقط.
ق��ال ال��ن��ووي: )وإن ك��ان يف سفر 
معصية ففيه وجهان: أحدهما: جتب 
بالتيمم  الفرض  اإلع��ادة ألن سقوط 
والسفر  ب��ال��س��ف��ر،  ت��ت��ع��ل��ق  رخ���ص���ة 
ب���ه رخصة،  ت��ت��ع��ل��ق  ف��ل��م  م��ع��ص��ي��ة، 
والثاني: ال جتب ألنا ملا أوجبنا عليه 
ذلك صار عزمية فلم يلزمه اإلعادة(. 

)اجملموع: 2/ 303(
�� وقال الشيخ الطوسي:

تَِجدُوا  }َفَلمْ  تعاىل:  قوله  دليلنا: 
مَاءً َفَتيَمَّمُوا{ ومل يفرق.

ووجوب اإلعادة عليه حيتاج إىل 
دليل، وقد قدمنا من األخبار ما يدل 
عليه  ليس  بتيمم  صلى  من  أن  على 
)أنظر  عمومه.  على  وذل��ك  اإلع���ادة 

مسألة 90 �� 96(
حكم من جامع زوجته يف السفر 

ومل جيد املاء
جامع  إذا   :)123( م��س��أل��ة   *
فإن  امل��اء،  زوجته، ومل جيد  املسافر 
كان معه من املاء ما يغسل به فرجه 
وصليا،  وتيمما  ذلك  فعال  وفرجها، 
قد  النجاسة  عليهما، ألن  إع��ادة  وال 
زالت، والتيمم عند عدم املاء يسقط 

به الفرض، وهذا ال خالف فيه.
أصال  م���اء  معهما  ي��ك��ن  مل  ف���إن 
ال؟  أم  اإلع����ادة،  عليهما  جي��ب  فهل 
فيه قوالن للشافعي: أحدهما جيب، 

واآلخر ال جيب. )جملموع:209/2(
ال  أن���ه  مذهبنا  يقتضيه  وال����ذي 

إعادة عليهما.

مباحث كتاب الطهــارة 
بني الفقه اإلمامي واملذاهب األربعة 

وفق منهج الخالف االستـــــــــداليل

الحلقة )11(
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�� وقال الشيخ الطوسي:
تَِجدُوا  }َفَلمْ  تعاىل:  قوله  دليلنا: 
َف��َت��يَ��مَّ��مُ��وا{ ف��أوج��ب على اجلنب  مَ���اءً 

التيمم ومل يفرق.
قال:  القاسم،  ب��ن  العيص  وروى 
سألت أبا عبد اهلل عليه السالم، عن 
رجل يأتي املاء وهو جنب، وقد صلى 
»يغتسل  ال��س��الم:  عليه  ق��ال  بتيمم؟ 
األحكام:  الصالة«.)تهذيب  يعيد  وال 

1//197، ح569(
وروى حريز، عن حممد بن مسلم 
قال: سألت أبا عبد اهلل عليه السالم 
بالصعيد  فتيمم  أج��ن��ب  رج���ل  ع��ن 
وص��ل��ى، ث��م وج��د امل���اء؟ ف��ق��ال عليه 
امل���اء رب  ي��ع��د، إن رب  ال��س��الم: »ال 
الطهورين«. أحد  فعل  فقد  الصعيد، 

)اإلستبصار: 1/ 161، ح557(
قال:  س��ن��ان،  ب��ن  اهلل  عبد  وروى 
السالم  عليه  اهلل  ع��ب��د  أب���ا  مس��ع��ت 
ال��رج��ل طهورا،  »إذا مل جي��د  ي��ق��ول: 
األرض،  م��ن  فليمسح  ج��ن��ب��ا،  وك���ان 
وليصل، فإذا وجد املاء فليغتسل وقد 
صلى.)الكايف:  ال��يت  صالته  أجزأته 

3/ 63، ح3(
ومل يفرقوا يف شيء من األخبار، 

فوجب محلها على العموم.
حكم فرائض ونوافل اجلنب يف 

حال عدم وجود املاء
إذا  اجل��ن��ب   :)124( م��س��أل��ة   *
الصالة،  الستباحة  تيمم  امل��اء،  عدم 
فإذا تيمم جاز له أن يستبيح صلوات 

كثرية، فرائض ونوافل.
فرضا  يستبيح  الشافعي  وع��ن��د 
النوافل.)بداية  من  ش��اء  وم��ا  واح��دا 

اجملتهد:1/ 55(
ما  التيمم  ه��ذا  بعد  أح��دث  ف��إن 

يوجب ال��وض��وء، ووج��د م��ن امل��اء ما 
وال  التيمم،  أعاد  لطهارته،  يكفيه  ال 
فيه  وللشافعي  امل���اء  ذل��ك  يستعمل 
ق��والن: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو 
الذي خيتاره ويقول به.)األم:1/ 49(

املاء  ذل��ك  يستعمل  إن��ه  واآلخ����ر: 
للباقي. ويتيمم  طهارته  أع��ض��اء  يف 

)املبسوط:1/ 113(
بناًء منه على املسألة اليت مضت، 
يف أنه متى وجد من املاء ما ال يكفي 
لطهارته استعمل ذلك املاء فيما يكفيه 
فرضه  إن  وع��ن��دن��ا  للباقي.  ويتيمم 

التيمم، وقد تكلمنا عليه.
�� وقال الشيخ الطوسي:

باق،  دل��ي��ل��ن��ا: إن ح���دث اجل��ن��اب��ة 
اجلنابة،  من  ب��دال  يتيمم  أن  فينبغي 
وال حكم للحدث املوجب للوضوء على 

كل حال.
املاء املستعمل يف الوضوء حكم 

* مسألة )125(:
عندنا  الوضوء  املستعمل يف  امل��اء 
يستعمل  م��ا  وك��ذل��ك  مطهر،  ط��اه��ر 
يف األغ���س���ال ال��ط��اه��رة ب��ال خالف 
غسل  يف  واملستعمل  أصحابنا.  ب��ني 
اجلنابة أكثر أصحابنا قالوا: ال جيوز 

استعماله يف رفع احلدث.
منهم ابن محزة يف الوسيلة، كتاب 
الطهارة )فصل يف بيان أحكام املياه(، 
والشيخ  املقنعة،  يف  املفيد  والشيخ 
الفقيه،  من ال حيضره  ال��ص��دوق يف 

وابن الرباج يف جواهر الفقه.
وق�����ال امل���رت���ض���ى: جي����وز ذل���ك، 
العلم  م���ط���ه���ر.)مج���ل  ط���اه���ر  وه����و 
والعمل:51(، وقال احلسن البصري، 

والزهري، والنخعي.
مالك،  عن  الروايتني  إح��دى  ويف 

وداود: إن املاء املستعمل طاهر مطهر، 
الكبري:11/  يفصلوا.)التفسري  ومل 

)170
امل��اء املستعمل  أب��و يوسف:  وق��ال 
أب��ي حنيفة،  وك��ان حيكيه عن  نس 
عنه.)املنهل  ذل��ك  يدفعون  وأصحابه 

العذب:1/ 250(
وقال الشافعي وأصحابه: إن املاء 
املستعمل طاهر غري مطهر، وبه قال 
األوزاعي، وإحدى الروايتني عن مالك 
وهو الظاهر عن أبي حنيفة )غرائب 
ق���ال حممد  وب���ه  ال���ق���رآن:6/ 79(، 
للسرخسي:1/  )املبسوط  وأصحابه 
46( وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه 
وحكى  فيه.  فتوقف  ذل��ك  ع��ن  سأله 
الفقهاء:  )طبقات  أب���ان.  ب��ن  عيسى 

)115
املستعمل  امل��اء  إن  الشافعي:  عن 

طاهر ومطهر.
التفسري  يف  ال���رازي  الفخر  ق��ال 
للشافعي،  ق��دي��م  ق��ول  وه��و  الكبري: 
)إن���ه مل  للشافعي،  اجل��دي��د  وال��ق��ول 
طاهر(.)التفسري  ولكنه  طهورا  يبق 

الكبري: 11/ 170(
�� وقال الشيخ الطوسي:

دل��ي��ل��ن��ا: ق��ول��ه ت��ع��اىل: }وَيُ����نَ����زُِّل 
لِيَُطهِّرَُكمْ  مَ��اءً  السَّمَاءِ  مِ��نَ  عََليُْكمْ 
املاء  أن  فبني  )األن���ف���ال/11(  بِ����هِ{ 

املطلق يطهر، وهذا ماء مطلق.
عليه  اهلل  صلى  النيب  ع��ن  وروي 
املاء  ق��ال: »خلق اهلل  أن��ه  وآل��ه وسلم 
 )95  /24 الكبري:  طهورا«.)التفسري 
وقد بينا أن الطهور هو املطهر، وعليه 

إمجاع الفرقة.
وروى عبد اهلل بن سنان، عن أبي 
أن��ه ق��ال: »ال  ال��س��الم  عبد اهلل عليه 
املستعمل«؛  ب��امل��اء  يتوضأ  ب��أن  49ب��أس 
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وقال عليه السالم: »املاء الذي يغسل 
ب��ه ال��ث��وب، أو يغتسل ب��ه ال��رج��ل من 
منه  ي��ت��وض��أ  أن  اجل��ن��اب��ة، ال جي���وز 
وأشباهه، وأما الذي يتوضأ به الرجل 
فيغسل به وجهه ويده يف شيء نظيف، 
فال بأس أن يأخذه غريه ويتوضأ به«.

)اإلستبصار: 1/ 27، ح71(
قلتني املستعمل  املاء  مبلغ  حكم 

املاء  بلغ  إذا   :)126( مسألة   *
الشافعي  ألصحاب  قلتني،  املستعمل 
استعماله  أحدهما جيوز  قوالن:  فيه 
يف الوضوء، واآلخ��ر: ال جيوز.)مغين 

احملتاج: 1/ 21(
ألننا  عنا  تسقط  امل��س��أل��ة  وه���ذه 

نوز استعماله وإن مل يبلغ ذلك.
الفرق  من  فصلناه  ما  على  وأم��ا 
بني غسل اجلنابة والوضوء فينبغي أن 
نقول: متى بلغ املاء املستعمل يف غسل 
استعماله،  أن��ه ال جي��وز  ك��را  اجلنابة 
ألنه ثبت فيه املنع من استعماله قبل 
أن يبلغ كرا، فإذا بلغ كرا حيتاج إىل 

دليل يف جواز استعماله.
بلغ كرا جاز  إذا  يقال:  أن  وميكن 
استعماله لظاهر قوله تعاىل: }وَيُنَزُِّل 
لِيَُطهِّرَُكمْ  مَ��اءً  السَّمَاءِ  مِ��نَ  عََليُْكمْ 

بِهِ{ )األنفال/11(.
مِنَ  وََأنْ��زَلْ��نَ��ا   ...{ تعاىل:  وقوله 

السَّمَاءِ مَاءً َطهُورًا{ )الفرقان/ 48(
واألخبار املتناولة لطهارة املاء وما 
ولقوهلم  بدليل،  أخرجناه  عنه  نقض 
مل  كرا  امل��اء  بلغ  »إذا  السالم:  عليهم 

حيمل خبثا«. )الكايف: 3/ 1(
وقد نسب الشيخ قدس سره هذه 
السالم،  عليهم  األئ��م��ة  إىل  ال��رواي��ة 
ونقلها السيد مرتضى قدس سره يف 
النيب  عن  العامة  كتب  عن  اإلنتصار 
وقال  وس��ل��م،  وآل���ه  عليه  اهلل  ص��ل��ى 
املاء  امل��ع��ت��رب يف م��س��أل��ة  احمل��ق��ق يف 

املستعمل يف احلدث األكرب ما لفظه: 
وم���ا ي��دع��ى م��ن ق���ول األئ��م��ة عليهم 
ال��س��الم: »إذا بلغ امل��اء ك��را مل حيمل 

خبثا«.
املستعمل يف  املاء  استعمال  حكم 
غسل الثوب وغريه من رصاص أو 

حناس إذا كان طاهرا
املستعمل  املاء   :)127( مسألة   *
أو  ط��اه��را،  ك��ان  إذا  الثوب  يف غسل 
غسل فيه رصاص، أو ناس، جيوز 

استعماله.
وب���ه ق���ال ال��ش��اف��ع��ي: وك��ذل��ك ما 
كتجديد  ن��ف��ل،  ط��ه��ارة  يف  يستعمل 
واالستنشاق،  واملضمضة،  ال��وض��وء، 
وتكرار الطهارة، واألغسال املستحبة، 

وما أشبه ذلك.)اجملموع:1/ 149(
املبسوط:  يف  ال��س��رخ��س��ي  ق����ال 
إزالة  حيصل  مل  )إذا  الشافعي:  ق��ال 
حدث، أو ناسة باملاء، ال يصري املاء 
مستعمال، كما لو غسل ثوبا طاهرا(. 

)اجملموع:47/1(
وللشافعي فيه قوالن: أحدهما: ال 
جيوز، وبه قال أبو حنيفة.)احمللى:1/ 

)188
احملتاج:1/  جيوز.)مغين  واآلخر: 

)20
�� وقال الشيخ الطوسي:

تعاىل:  ق��ول��ه  ذل���ك:  على  دليلنا: 
}وَيُ����نَ����زُِّل عَ��َل��يْ��ُك��مْ مِ���نَ ال��سَّ��مَ��اءِ مَ���اءً 

لِيَُطهِّرَُكمْ بِهِ{ )األنفال/11(.
مِنَ  وََأنْ��زَلْ��نَ��ا   ...{ تعاىل:  وقوله 

السَّمَاءِ مَاءً َطهُورًا{ )الفرقان/ 48(
واملنع حيتاج إىل دليل.
املستعمل  املاء  حكم 

يف الطهارة، وجواز 
لغسل  استعماله 

اجلنابة
* مسألة )128(: 

جيوز  ال��ط��ه��ارة،  يف  املستعمل  امل���اء 
استعماله يف غسل النجاسة.

الشافعي،  أص��ح��اب  أكثر  وذه��ب 
العباس بن سريج وأبو إسحاق،  وأبو 
من أنه ال جي��وز، وق��ال: ابن خريان، 

واألمناطي من أصحابه جيوز.
�� وقال الشيخ الطوسي:

دليلنا: ما قدمناه من عموم اآلية 
واألخبار يف سورتي األنفال والفرقان، 
وإذا ثبت جواز الوضوء به مبا قدمناه 
ثبت جواز استعماله يف إزالة النجاسة، 

ألن أحدا ال يفرق بينهما.
حكم اإلناء الذي ولغ الكلب فيه

الكلب  ولغ  إذا   :)129( * مسألة 
يف اإلناء، وجب إهراق ما فيه، وغسل 
اإلناء ثالث مرات، إحداهن بالرتاب.

وقال الشافعي: جيب غسل اإلناء 
سبع مرات أوالهن بالرتاب، وهو قول 

األوزاعي.)األم:1(
وق����ال أب����و ح��ن��ي��ف��ة: جي���ب غسل 
الظن  ع��ل��ى  ي��غ��ل��ب  أن  إىل  اإلن������اء 
العدد.)نيل  فيه  يراعى  وال  طهارته، 

األوطار:42/1(
وقال ابن حزم: قال أبو حنيفة: وال 
مرة.)احمللى:1/  إال  منه  اإلناء  يغسل 

)113
وداود: جي��ب غسل  م��ال��ك،  وق��ال 

ألجل  ال  تعبدا  اإلن���اء 
 ، سة لنجا ا

ال  و
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يتقدر فيه بالعدد.
وعد ابن حزم يف احمللى القائلني 
سبعا  الكلب  ول���وغ  م��ن  اإلن���اء  بغسل 
إحداهن بالرتاب مجاعة منهم داود.

)حملى:/ 112(
وت��ردد مالك يف غسل اإلن��اء سبع 
مرات، فمرة مل يره، ومرة رآه، وقال 
يف قول آخر يهرق املاء ويغسل اإلناء 

سبع مرات. )اجملموع:2/ 580(
وقال اخلرشي املالكي يف شرحه: 
)ويستحب أن يغسل اإلناء سبع مرات 
الكلب(.  لطهارة  املشهور  على  تعبدا 

)شرح اخلرشي املالكي:1/ 118(.
�� وقال الشيخ الطوسي:

ال��ف��رق��ة، وروى  دل��ي��ل��ن��ا: إمج����اع 
حريز، عن الفضل أبي العباس قال: 
أبا عبد اهلل عليه السالم عن  سألت 
فضل اهلرة، والشاة، والبقر، واإلبل، 
واحلمار، واخليل، والبغال، والوحش، 
سألته  إال  شيئا  أت��رك  فلم  والسباع، 

عنه، فقال: »ال بأس به«.
فقال:  الكلب،  إىل  انتهيت  حتى 
بفضله،  ت��ت��وض��أ  ال  »رج����س ن���س، 
بالرتاب  واغسله  امل��اء،  ذلك  واصبب 
مرتني«.)تهذيب  ب��امل��اء  ث��م  م��رة،  أول 

األحكام: 1/ 225(
النيب صلى  عن  هريرة  أبو  وروى 
اهلل عليه وآله وسلم أنه قال 
يف الكلب يلغ يف 
اإلن��������اء: 

»يغسل ثالثا أو مخسا أو سبعا«.)سنن 
البيهقي: 1/ 240(

ال��س��ب��ع ليست  أن  ن��ص يف  وه���ذا 
واج��ب��ة، وإمن��ا جي��وز االق��ت��ص��ار على 
يبطل  وذل������ك  واخل����م����س،  ال����ث����الث 

مذهبه.
وروى عبد الرزاق بن همام بسنده 
اب��ن جريح ق��ال: قلت ك��م يغسل  ع��ن 
قال: كل  الكلب؟  فيه  يلغ  الذي  اإلناء 
وثالث  ذل���ك مس��ع��ت سبعا ومخ��س��ا 

مرات.)املصنف:1/ 97، ح333(
حكم الكلب يف اإلسالم

نس  الكلب   :)130( مسألة   *
العني، نس اللعاب، نس السؤر.

وأبو هريرة،  ابن عباس،  وبه قال 
وأب�����و حنيفة  ال����زب����ري،  ب���ن  وع������روة 
وأص���ح���اب���ه، وال���ش���اف���ع���ي، وأمح����د، 
كلهم ذهبوا إىل  أنهم  وإسحاق، غري 
ولوغه،  من  م��رات  اإلن��اء سبع  غسل 
غري أبي حنيفة فإنه مل يعترب العدد.

)اجملموع:2/ 580(
ق����ال ال����ن����ووي: )وب�����ه ق����ال أكثر 
ال��ع��ل��م��اء(، ح��ك��ى اب���ن امل��ن��ذر وجوب 

الغسل سبعا.)احمللى:1/ 112(
وق�����ال أب����و ح��ن��ي��ف��ة أي���ض���ًا: إمنا 
ه���و ن���س احل��ك��م ال ن���س ال��ع��ني.

)املبسوط:1/ 48(
وق���ال م��ال��ك: ه��و ط��اه��ر، وسؤره 
ولعابه طاهر، جيوز استعماله بالشرب 
وغ��ريه، لكن يغسل منه اإلن��اء تعبدا، 
وبه قال داود.)املدونة الكربى:1/ 5(

�� وقال الشيخ الطوسي:
وقد  ال��ف��رق��ة،  إمج���اع  دليلنا: 
صرح بذلك أبو عبد اهلل عليه 
السالم يف رواية أبي العباس 
عنه، حني قال: »رجس ال 
يتوضأ بفضله، واصبب 
واغسله  امل�����اء،  ذل����ك 
بالرتاب أول مرة، ثم 

باملاء، وقد قدمناه يف املسألة األوىل.
وقال عكرمة ومالك يف رواية عنه: 

أنه طاهر.
الكلب  حكم جمموعة كالب كحكم 

الواحد
كلبان  ولغ  إذا   :)131( مسألة   *
أو كالب يف إناء واحد، كان حكمهما 
أنه ال جيب  الواحد، يف  الكلب  حكم 

أكثر من غسل اإلناء ثالث مرات.
اجلميع.)عمدة  م���ذه���ب  وه�����و 

القاري:3/ 40(
أي ال جيب تعدد الغسالت حسب 

تعدد الولوغ.)مغين احملتاج:1/ 84(
الشافعي،  أصحاب  بعض  أن  إال 
حكى أنه قال: يغسل بعد كل كلب سبع 

مرات.)اجملموع:2/ 584(
قال النووي: )إذا تكرر الولوغ من 
كلب أو كالب فثالثة أوجه: الصحيح 

املنصوص أنه يكفي للجميع سبع.
وال���ث���ان���ي: جي���ب ل��ك��ل ول��غ��ة سبع 

إحداهن بالرتاب.
الولوغ  تعدد  كان  إن  إنه  والثالث: 
ولغاته،  جلميع  سبع  كفى  كلب  م��ن 
وإن تعدد الكلب وجب لكل كلب سبع.

)إرشاد الساري:2/ 311(
�� وقال الشيخ الطوسي:

وآله  عليه  اهلل  صلى  قوله  دليلنا: 
وسلم: »إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم 
ف��ل��ي��ه��رق��ه، ول��ي��غ��س��ل اإلن���اء«.)س���ن���ن 

الدارقطين:1/ 64(
ومل يفرق بني الواحد وما زاد عليه 
على  يقع  الذي  اجلنس  بتناول  وذلك 
زرارة،  خرب  وكذلك  والكثري،  القليل 

والفضل، مثل ذلك.
* إعداد: السيد نبيل احلسين
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صغرية جمانية  مكتبات 
إنها مكان جتمع »ألخذ كتاب وإرجاع 
كتاب« حيث يقوم اجلريان مبشاركة كتب 

القصص واألدب وغريها.
املكتبة  ف���إن  ب��س��ي��ط ج���دا  وب��ش��ك��ل 
مليء  صندوق  عن  عبارة  هي  الصغرية 
أن  شخص  أي  يستطيع  حيث  بالكتب 
يتوقف وخيتار كتابا أو اثنني ويرجع كتابا 

آخر للمشاركة وهي متاحة للجميع.
من  بول  تود   )2009( عام  البدء  يف 
مدينة )هدسون( يف والية )ويسكنسن( 
ملدرسة  مصغرًا  منوذجًا  بنى  األمريكية 

بيتية من غرفة واحدة.
إىل  اجلميل  رد  البناء  ب��ه��ذا  وأراد 
متقاعدة  معلمة  ك��ان��ت  وال���يت  وال��دت��ه 
أحبت القراءة كثريا وقد مألها بالكتب 
وقام بوضعها يف فناء بيته األمامي وقد 

أحبها أصدقاؤه وجريانه كثريا.
وب��ع��ده��ا ق���ام ب��ب��ن��اء ال��ع��دي��د منها 
وأه��داه��ا وك��ت��ب على ك��ل واح���دة منها 

)كتب جمانية(.
)ريك بروكس من ماديسون( والذي 
قابله يف ندوة حول الرتويج عن نشاطات 
بيئية ودعم االقتصاد احمللي يف هودسون, 
دخل إىل العمل كشريك يستكشف حول 

املؤسسات االجتماعية احملتملة.
وقد رأى االثنان فرصًا لتحقيق أنواع 
املصلحة  تفيد  األه����داف  م��ن  خمتلفة 

العامة.
أفكار  م��ن  أعماهلم  استلهموا  وق��د 

خمتلفة:
كارنيجي  أن����������درو  دع�������م  أوال: 
ل����)2509(   )Andrew Carnegie(
التاسع  القرن  يف  جمانية  عامة  مكتبة 

عشر والعشرين.
ثانيا: االناز البطولي للسيدة لوتي 
سترينز )Lutie Stearns( وهي أمينة 
حلوالي  كتب  ش���راء  استطاعت  مكتبة 
من  ويسكنسن  والي��ة  مكان يف   )1400(

يف  متنقلة«  ص��غ��رية  م��ك��ت��ب��ات   « خ���الل 
الفرتة ما بني 1695 و 1914م.

واترك  كتابا  )خذ  جمموعات  ثالثًا: 
واألماكن  املقاهي  يف  امل��وج��ودة  كتابا( 

العامة.
يف  القوية  الشعبية  القواعد  راب��ع��ًا: 
بلدان  م��ن  وغ��ريه��ا  واهل��ن��د  سرييالنكا 

العامل.
احلمار مكتبة 

ب��ل��دة صغرية  املعلمني يف  اح��د  ق��ام 
لديه  مح��اري��ن  باستخدام  كولومبيا  يف 
)بيتو(  واآلخ���ر  )أل��ف��ا(  يدعى  احدهما 

بتوزيع الكتب حول املنطقة.
لويس  املتنقلة  املكتبة  هل��ذه  امل��ب��دع 
يسافر يف   )Luis Soriano( ساريانو 
كل عطلة يف رحلة لثماني ساعات أي ما 
يقارب 11 كيلو مرت يف املناطق الطبيعية 
النائية يف الريف الكولوميب, وهدفه كما 

يقول )حماربة اجلهل عند الفالحني(.
فيلما  سوريانو  قصة  أصبحت  وق��د 
ليست  ال��ق��ص��ة  ه���ذه  أن  إاّل  وث��ائ��ق��ي��ا, 
الوحيدة؛ حيث إن تاريخ املكتبات املتنقلة 
ت��ع��ود إىل ب��داي��ة ال��ق��رن ال��ع��ش��ري��ن يف 
املتحدة  الواليات  مثل  البلدان  من  عدد 
يف  العامل  ح��ول  انتشرت  وق��د  واسبانيا 

الدول النامية والغرينامية.
وقد اختلفت الطريقة ما بني باصات 
اجلمال،  مكتبات  إىل  املتنقلة  املكتبات 
بفعالية  ليست  أن��ه��ا  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
طريقة  أن��ه��ا  إال  االل��ك��رتون��ي��ة  ال��ك��ت��ب 
حيث  أماكن  يف  والثقافة  املعرفة  لنشر 

التكنولوجيا واملصادر مل تصل إليها.
الباص مواقف  مكتبات 

يف  الرئيسية  ال��ن��ق��ل  وك��ال��ت  ق��ام��ت 
بإنشاء   )RATP( الفرنسية  العاصمة 
املستقبلي(  الباص  ب�)موقف  يسمى  ما 
خ����ارج حم��ط��ة ق��ط��ار م��زدمح��ة تسمى 
)Gare de Lyon ( وقد وصفت بأنها 
توفر  حيث  اجتماعية  البتكارات  مكان 
الستعارة  مكتبة  ه��ذه  ال��ب��اص  م��واق��ف 
الدراجات  الس��ت��ئ��ج��ار  وحم��ط��ة  ال��ك��ت��ب 
اهلوائية ومنافذ لشحن اهلواتف وشبكة 
ووجبات  قهوة  وكشك  فاي جمانية  واي 

خفيفة.
بدأت قصة مكتبات مواقف الباص يف 
الربازيل سنة )2007( من فكرة بسيطة 
ج��دا؛ وهي عبارة عن كشك يف مواقف 
الباص حيث يستطيع أي أحد سواء كان 
ينتظر الباص أو ال، أن يستعري كتابا دون 

أي مقابل.

مكتبات خارجة 
عن المألوف
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وق��د ج���اءت ال��ف��ك��رة م��ن واق���ع كون 
بوسعهم  ليس  ال��ربازي��ل��ي��ني  م��ن  الكثري 

الوصول إىل الكتب.
الربازيل  يف  ال��ع��ام��ة  امل��ك��ت��ب��ات  ألن 
الراغبني  ف��إن  وج��دت  وان  ج��دا,  قليلة 
معمعة  يف  يدخلوا  أن  عليهم  الكتب  يف 
من  للتمكن  وذلك  الروتينية  اإلج��راءات 

استخدام املكتبة.

لكن مكتبات مواقف الباص اجلديدة 
ال يتخللها أي معامالت ورقية تقريبا.

وخ���الل ال��ي��وم ي��ق��وم أح��د املوظفني 
وبعد  املستعارة  الكتب  تفاصيل  بتدوين 
أن  املستعري  يستطيع  مساًء  السادسة 
يأخذ كتابا ويرتك مالحظة مع تفاصيل 

العنوان.
متوفرة  الكتب  أن  بالذكر  واجلدير 
هناك  ول��ي��س  يوميا  س��اع��ة   )24( خ��ال 
تدفع  رس��وم  وال  استحقاق,  ت��واري��خ  من 

لالستعارة وال حتى غرامات.
اجلزار مكتبة 

لويز  املشروع من قبل  بدأ هذا  لقد 
حيث   )Luiz Amorim( ام���وري���م 
يف  للمبدعني  إهل��ام��ا  قصته  أص��ب��ح��ت 

جمال املكتبات.
إىل  ووص���ل  باهيا  مدينة  م��ن  وه��و 
العاصمة برازيليا حينما كان يف الثانية 

عشرة من عمره سنة )1973م(.
كان يعمل كصيب تلميع لألحذية قبل 
أن ينتقل إىل متجر جزارة صغري وبدأ 

العمل كمساعد للحام.

واستطاع أن يتعّلم القراءة فكان ممن 
حيبون الكتب وقراءة الكتب.

ويف سنة 1994م قام صاحب احملل 
ببيع احملل إىل لويز الذي قام بوضع أول 

مكتبة يف العلم داخل حمل جزارة.
للمحل  ك��م��ال��ك  األوىل  ال��س��ن��ة  ويف 
طاولة  م��ن  ب��ال��ق��رب  للكتب  رف���ا  وض���ع 
الكتب  باستعارة  للزبائن  ومس��ح  اللحم 

دون مقابل وبدون أي مقابل.
وقد كربت املكتبة بالتدريج من خالل 
التربعات وبعد بضعة سنوات كان هناك 
طاولة  من  بالقرب  كتاب  ألف  من  أكثر 

اللحم.
لكونها  املكتبة  إغ���الق  مت  وب��ع��ده��ا 

خمالفة لقوانني الصحة والسالمة.
ل��ك��ن��ه ق���ام ام���وري���م ب��اق��ن��اع مانني 
فأصبح  أخ���رى  بناية  يف  املكتبة  بفتح 
املكان مكانا ثقافيا يستضيف األمسيات 
الثقافية والقراءات وغريها من نشاطات 

املكتبة.
الباص املكتبة 

مؤسسة  ق���ام���ت  1999م  س��ن��ة  يف 
 Quaker( كواكري للنشاطات اخلارجية
Homeless Action( بتأسيس مكتبة 
تؤمن  كخدمة  لندن  يف  املتنقلة  كواكري 
الكتب والصداقة للناس املستبعدين عن 
يكون  م��ا  غالبا  وذل��ك  العامة  املكتبات 

لكونهم ليس هلم عنوان ثابت. 
شاحنات  يف  امل��ك��ت��ب��ة  ت��ث��ب��ي��ت  وي��ت��م 
فولكسواجن الطويلة اليت تعمل يف النقل 

حيث يوضع فيها رفوف للكتب.
من  أكثر  امل��ش��روع  ه��ذا  على  ويعمل 
30 متطوعا حيث يقومون بزيارة مراكز 
أيام  ث��الث��ة  ومل���دة  ال��ي��وم  خمتلفة خ��الل 
أيام  يف  ال��ع��دد  مضاعفة  م��ع  أسبوعيا 

السبت.
املكتبات  م��ن  م��ت��زاي��د  رق���م  وه��ن��اك 
الشاحنات,  ع��رب  تنتقل  ال��يت  املتنقلة 

والعربات وحتى القوارب.
بنجوين  ش���رك���ة  ف�����رع  ق�����ام  ح���ي���ث 
الربيطانية يف الواليات املتحدة بإطالق 

شاحنات كتب بنجوين وعربات الدفع.
حيث تتجول هذه الشاحنات الكبرية 
االحتفاالت  يف  وت��ش��رك  ال���ش���وارع  يف 

العامة والثقافية وتوقيع الكتب. 
من  تبلغ  شاحنات  بنجوين  تستخدم 
الطول 96 قدما من الرفوف يف الداخل 

وفيها أضواء LED, ومضالت, وطاوالت 
قهوة ومقاعد للقراء.

متنقلة  ع���رب���ة  ال��ش��اح��ن��ة  وي���راف���ق 
مستوحاة من عربات اهلوت دوج املتنقلة 
م��ن س��اح��ات احلدائق  ت��ت��خ��ذ  وح��ال��ي��ا 
مكانا  الثقافية  للفعاليات  املخصصة 
عروض  يف  تشارك  حاليا  فتجدها  هلا 
 Central( شكسبري يف السنرتال بارك

Park( يف نيويورك.
إرساهلا  س��ي��ت��م  أك��ت��وب��ر  ش��ه��ر  ويف 

لفعاليات ثقافية يف واليات أخرى.
العربة  ه��ذه  من صنع  القصد  وك��ان 
الناس  جديدة جللب  طريقة  إجي��اد  هو 
إىل القراءة, ولكنها ال تعّد متاما طريقة 
ج���دي���دة ل��ك��ن ه���ي ع���ب���ارة ع���ن حتديث 
ال��واس��ط��ة ل��ع��رض ال��ك��ت��اب ح��ي��ث كانت 
ت��وج��د ال��ع��رب��ات ال���يت جت��ره��ا اخليول 
وشاحنات النقل يف السابق لنقل الكتب.

ت��ت��ب��ع طريقة  ب��ن��ج��وي��ن  وش���اح���ن���ات 
يف   )Librobus( املكتبية  ال��ب��اص��ات 
مكتبة  عن  عبارة  وه��ي  مكسيكو  مدينة 

متنقلة يف مهمة اجتماعية.
ح��ي��ث ب����دأ ال���ب���اص ب��ال��ع��م��ل سنة 

)2012م( من خالل مؤسسة غري رحبية 
تدعى )Alumnos47( وهي تهدف إىل 

زيادة تقدير اجلمهور للفن املعاصر.
حيث تبلغ مساحتها 215 قدم مربع 
الفنون  حول  كتاب   1500 على  وحتتوي 

الشعبية واملرئية.
برامج  لنشر  ح��دي��ث��ة  ط��ري��ق��ة  وه���ي 

تعليمية يف اجملتمعات الريفية.
ويف كل مكان يتوقف فيه الباص يقوم 
الباص باستضافة ورش عمل وخطابات 

للجمهور احمللي.
* إعداد: صفوان ضياء قاسم
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ما الّنْفع من وجودك؟
علي  السيد  العظمى  اهلل  آية  ُوِلد 
وتويف  )1260ه�(  املرعشي عام  امليبدي 

عام )1313ه�(.
ناصر  السيد  مساحة  حفيده  ذكر 
عن  املقدسة  مشهد  يف  املقيم  امليبدي 
كتاب خمطوط خبط جّده املرحوم، وهو 
حياته،  عن  وقصص  مذّكراته  مبثابة 
يف  البالد(،  )إصالح  الكتاب  واسم 
العلمية  باحلوزة  التحاقه  قصة  مقدمته 

قائاًل: الدينية  ودراسته 
ذات مّرة سألين صانع كوز من فخار 
صغري  شاب  وأنا  دينية  مسألة  عن 
مل  إذ  اجلواب  عن  سكتُّ  ولكين  السّن، 

أجد جوابًا لسؤاله.
ما  هلا:  وقلُت  نفسي  عاتبُت  وهناك 
ذرية  من  تكون  أن  وجودك  من  النفع 
الطاهرة  السيدة  وساللة  اهلل  رسول 
فاطمة الزهراء عليها السالم وال تعرف 

شيئًا عن دين جّدك؟!
العلمية  باحلوزة  االلتحاق  فقّررُت 
وطلب العلم فيها، ومن بعد ذلك صرُت 
سؤاله  دفعين  الذي  السائل  أتذكر  كلما 
يف  له  بالدعاء  أقوم  االختيار  هذا  إىل 
بطاّلب  اللتحاقي  السبب  ألنه  صالتي، 
وخواطر/  )قصص  الدينية.  العلوم 

)294
ملك املوت ودخوله املفاجأ على عدة 

أشخاص
من  ملكًا  كان  منبه:  بن  وهب  قال 

فدعا  أرض  إىل  يركب  أن  أراد  ملوك 
بثياب ليلبسها فلم تعجبه فطلب غريها 
 �� مّرات  بعد  أعجبه  ما  لبس  حتى   ��
تعجبه  فلم  بها  فأتي  داّبة  طلب  فكذلك 
أحسنها،  فركب   �� بدواب  أوتي  حتى   ��
فمأله  نفخة  منخره  فنفخ  إبليس  فجاء 
كربًا، ثم سار وسارت معه اخليول وهو 
رجل  فجاء  كربًا،  الناس  إىل  ينظر  ال 
السالم،  يرد عليه  فلم  اهليأة فسّلم  رث 
اللجام  أرسل  فقال:  داّبته  بلجام  فأخذ 

أمرًا عظيمًا. تعاطيت  فقد 
أصرب  قال:  حاجة،  إليك  لي  قال: 

أنزل. حتى 
داّبته  فقهره على جلام  اآلن،  ال  قال: 

أذكرها. فقال: 
فساره،  رأسه،  له  فأدنى  سر،  قال: 

وقال: )أنا ملك املوت(.
لسانه،  واضطرب  امللك  لون  فتغرّي 
أهلي  إىل  أرجع  حتى  دعين  قال:  ثم 

وأودعهم. فأقضي حاجيت 
وثقلك  أهلك  ترى  ال  واهلل  ال،  قال: 

أبدًا، فقبض روحه وخّر كأّنه خشبة.
وقيل: إّن ملك املوت مضى فلقي عبدًا 
فرد  عليه،  فسلم  احلالة  تلك  فل  مؤمنًا 

السالم. عليه 
فقال: إّن لي إليك حاجة، أذكرها يف 

أذنك.
املوت.  ملك  أنا  قال:  هات.  فقال: 
غيبتك  طالت  مبن  ومرحبًا  أهاًل  فقال: 
غائب  األرض  يف  كان  ما  اهلل  فو  علّي 

أحّب إلّي من أن ألقاه منك.

فقال ملك املوت: اقض حاجتك اليت 
خرجت هلا.

وال  عندي  أكرب  حاجة  لي  ما  قال: 
أحب من لقاء اهلل تعاىل.

أن  شئت  حال  أي  على  فاخرت  فقال: 
اقبض روحك.

إني  نعم،  قال:  ذلك؟  تقدر على  قال: 
أمرت بذلك.

قال املؤمن: فدعين أتوّضأ وأصلي ثم 
أقبض روحي وأنا ساجد، فقبض روحه 

وهو ساجد. )عرب من التاريخ:48/1(
بالعقل واحلياء  الدين  عالقة 

قال أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 
آدم  على  جربئيل  »هبط  السالم:  عليه 
أمرُت  إّني  آدم،  يا  فقال:  السالم  عليه 
فاخرتها  ثالث  من  واحدة  أخرّيك  أن 
السالم:  عليه  آدم  له  فقال  اثنتني،  ودع 

يا جربئيل، وما الثالث؟
العقل واحلياء والدين. فقال: 

قد  إّني  السالم:  عليه  آدم  فقال 
العقل. اخرتت 

فقال جربئيل للحياء والدين: انصرفا 
وِدعاه �� أي أتركاه ��.

إّنا أمرنا أن نكون  يا جربئيل،  فقاال: 
مع العقل حيث كان.

)أصول  وعرج«.  فشأنكما  قال: 
الكايف:10/1، ح2(

* إعداد: حممد رزاق صاحل
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هل تعلم؟
سوروبوسيدون  الديناصور  بأن  تعلم  هل   *
)Sauroposedion( أطول ديناصور يف العامل؛ حيث يصل 

ارتفاعه إىل مبنى مكون من 5 طوابق.

سطح  على  الرباكني  أعلى  ارتفاع  يصل  بأنه  تعلم  هل   *
املريخ نو 27 كيلو مرت.

 2,6 يف  املنتشرة  احلشرات  عدد  يصل  بأنه  تعلم  هل   *
كيلومرت مربع اىل عدد البشر املوجودين على سطح األرض 

كلها.

* هل تعلم بأن احللزون يزحف ملدة 220 ساعة متواصلة 
دون توقف لقطع مسافة 1,6كم.

* هل تعلم بأنه يصل عمر أقدم شجرة على سطح األرض 
إىل مخسة آالف عام, وهذا ما جيعلها يف عمر األهرامات 

املصرية.

* هل تعلم بأن أكثر األضواء سطوعا على سطح األرض 
يوجد يف فندق األقصر مبدينة )الس فيجس( بوالية نيفادا 
أنواره الساطعة من نوافذ  األمريكية؛ لدرجة أنه ميكن رؤية 

الطائرات اليت تبعد عنه بنحو أربعمائة كيلو مرت.

* إعداد: سيد صفوان مجال الدين
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عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية الكتاب الموسوم:

 بـ)وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته

بين اختالف الصحابة واستمالك أزواجه

للمؤلف )السيد نبيل الحسني(


