
 

 






قال الشيخ الطوسي في المصباح، ومما يدعى في يوم مولد اإلمام الحسين عليه السالم:

اللهم وهب لنا في هذا اليوم خير موهبة وأنجح لنا فيه كل طلبة كما وهبت الحسين
لمحمد جده وعاذ فطرس بمهده فنحن عائذون بقبره من بعده نشهد تربته وننتظر أوبته

آمين رب العالمين



وضعت سيدة نسـاء العاملني وليدها العظيم اإلمام احلسـني (عليه السـالم) 

ـ  ـ ال يف عصر النبــوة وال فيما بــعده  الذي مل تضع مثله سـيدة من بـنات حـواء ـ

أعظم بـركة وال أكثر عائدة على اإلنســانية منه، فلم يكن أطيب وال أزكى وال 

أنور منه.

لقـد أشرقـت الدنيا بـه، وسـعدت بـه اإلنسـانية يف مجيع أجياهلا، واعتز بـه 

املسلمون، وعمدوا إىل إحياء هذه الذكرى افتخاراً ا يف كلّ عام، فتقيم وزارة 

األوقـاف يف مصر ســنوياً احــتفاالً رمسياً داخل املســجد احلســيين اعتزازاً ذه 

الذكرى العظيمة، كما تقام يف أكثر مناطق العامل اإلسالمي.

وتردد يف آفاق يثرب صدى هذا النبــــــــأ املفرح، فهرعت أمهات املؤمنني 

وسائر السيدات من نساء املسلمني إىل دار سـيدة النسـاء، وهن يهنئنها مبولودها 

اجلديد، ويشاركنها يف أفراحها ومسراا.

وملّا بشر الرسـول األعظم بسبـطه املبـارك خف مســرعاً إىل بــيت بــضعته 

فاطمة (عليها السالم)، وهو مثقل اخلُطا قـد سـاد عليه الوجوم واحلزن، فنادى 

بصوت خافت حزين النربات: «يا أَسماءُ هلُمي ِابِني».

فناولته أمساء الوليد املبـارك؛ فاحـتضنه النيب (صلى اهللا عليه وآله وسـلم)، 

وجعل يوسعه تقبيالً، وقـد انفجر بالبـكاء فذهلت أمساء، وانربت تقـول: فداك 

أيب وأمي، مم بكاؤك؟!

فأجاا النيب (صلى اهللا عليه وآله وسلم) وقد غمرت عيناه بالدموع: «ِمنِ 

ابِِني هذا».

وملكتها احلرية فلم تدرك معىن هذه الظاهرة ومغزاها، فانطلقت تقول: إنه 

وِلد الساعة.
(٤). شعبان، وأنه يف اليوم اخلامس منه

فأجاا الرسـول بـصوت متقـطّع النربات حـزناً وأسـى قــائالً: تقْتلُه الِفئَةُ 
. وأمهل (٥) ومل حيدد بـعضهم اليوم، وإمنا قـال: ولد لليالٍ خلون من شعبـان

الباِغية ِمن بعِدي، الَ أَنالَهم اهللاُ شفاعِتي.
. وذهب بـــعض (٦) بــعض املؤرخني ذلك مكتفياً بالقــول: إنه ولد يف شعبـــان

مث ض وهو مثقــل بــاهلم وأســر إىل أمساء قــائالً: الَ تخِبِري فاطمَِةَ فإنها 
(٨) (٧). . إال أنه خالف املشهور فال يعىن به األعالم إىل أنه ولد يف آخر ربيع األول (١)

. حدِيثةُ عهدٍ ِبِوالٍَدة...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وانصرف النيب (صلى اهللا عليه وآله وســــــــلم) وهو غارق باألســــــــى 
. ١٤٦٨. مسند اإلمام زيد: 

. والشجون، فقـد استشـف من وراء الغيب ما سـيجري على ولده من النكبـات  ـ  . تاريخ مدينة دمشق:  . مقاتل الطالبيني: ٢١١٥ . اإلرشاد / املفيد:ج٢، ص ١٤ ٨٤ ٢٧

. . االستيعاب: . اخلطط املقريزية: ٣٣٩٢:١ . الكايف: ٢٨٥:٢ ٣٥٠:١ واخلطوب اليت تذهل كلّ كائن حي.
. ـ  . اخلطط املقريزية:٢  ، الرقم ٤١٨٥ . املعجم الكبري: ٢٨٥٢ ١١٧:٣

. . الذرية الطاهرة: . أسد الغابة: ٥٦٩ . إمتاع األمساع: ٤٩٦:١ ١٨٧
واستقبـل سبــط النيب (صلى اهللا عليه وآله وســلم) دنيا الوجود يف الســنة 

. ٦٧٤:٧ . فتح الباري:
(٣) (٢)

. . وقيل يف السنة الثالثة . الرابعة من اهلجرة : ذيب األحكام: ٧٣٨:٦ . املقنعة:  ٤٦٧

. ـ  ٨٣٣ . حياة اإلمام احلسني بن علي (عليه السالم): باقر شريف القرشي ج١، ص  ٣١ واختلف الرواة يف الشــــــــــهر الذي ولد فيه فذهب األكثر إىل أنه ولد يف 

وجوم النّبي (صلى اهللا عليه وآله وسلم) وبكاؤه

سنة والدته (عليه السالم)

قطوف دانية من السرية احلسينية / أقوال اإلمام الحسين عليه السالم في توحيد اهللا ومعرفته ــــ ٤٢

٦

٩

١٠

يف رحاب علوم القرآن / التفسير والمفسرون عند السنة وغيرهم

معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماهتم/ الشجرة المباركة

عىل ضفاف هنج البالغة / المبادئ التربوية في نهج البالغة ـــ القسم األول

أخالقك هويتك / حسن الظن باهللا تعالى

مباحث عقائدية / سلسلة مباحث التوحيد: مبحث الصفات اإللهية

القسم الثاني: الصفات الثبوتية الجمالية  / الحلقة الثانية

عربٌ من التاريخ / خسرو الملك مع رجل أتى إليه بسمكة ـــ حكاية بهلول مع أبي حنيفة

 أعالم الشيعة / والدة اإلمام المهدي      السيدة النرجس عليها السالم

شؤون أرسية / الحوار وتوليد األفكار / الحلقة الثانية: المنهج التربوي لتشجيع األطفال على الحوار

معارف عامة / الثقوب السوداء

١٢

١٤

١٦

١٨

٢٠

٢٢

إصدار 

قسم الشؤون الفكرية والثقافية

 موقع العتبة www.imamhussain.orgفي العتبة الحسينية المقدسة

www.imamhussain-lib.org موقع القسم

 Email:info@imamhussain-lib.orgبريـد القسـم

٣٢٦٤٩٩هاتف: 

٢٤٢ بدالة:  ـــ داخلي: ٣٢١٧٧٦

الوليد املبارك٣

حمطات ثقافية / المعنى اللغوي لـ(مصطلح) ١٧

رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق 

 : ١٢١١ــ وزارة الثقافة لسنة  ٢٠٠٩

























م ٢٠٠٩آب 

٣

الوليد اِّـبارك





f

أوصاف اإلمام املهدي       وعالئمه ٢٣f



وضعت سيدة نسـاء العاملني وليدها العظيم اإلمام احلسـني (عليه السـالم) 

ـ  ـ ال يف عصر النبــوة وال فيما بــعده  الذي مل تضع مثله سـيدة من بـنات حـواء ـ

أعظم بـركة وال أكثر عائدة على اإلنســانية منه، فلم يكن أطيب وال أزكى وال 

أنور منه.

لقـد أشرقـت الدنيا بـه، وسـعدت بـه اإلنسـانية يف مجيع أجياهلا، واعتز بـه 

املسلمون، وعمدوا إىل إحياء هذه الذكرى افتخاراً ا يف كلّ عام، فتقيم وزارة 

األوقـاف يف مصر ســنوياً احــتفاالً رمسياً داخل املســجد احلســيين اعتزازاً ذه 

الذكرى العظيمة، كما تقام يف أكثر مناطق العامل اإلسالمي.

وتردد يف آفاق يثرب صدى هذا النبــــــــأ املفرح، فهرعت أمهات املؤمنني 

وسائر السيدات من نساء املسلمني إىل دار سـيدة النسـاء، وهن يهنئنها مبولودها 

اجلديد، ويشاركنها يف أفراحها ومسراا.

وملّا بشر الرسـول األعظم بسبـطه املبـارك خف مســرعاً إىل بــيت بــضعته 

فاطمة (عليها السالم)، وهو مثقل اخلُطا قـد سـاد عليه الوجوم واحلزن، فنادى 

بصوت خافت حزين النربات: «يا أَسماءُ هلُمي ِابِني».

فناولته أمساء الوليد املبـارك؛ فاحـتضنه النيب (صلى اهللا عليه وآله وسـلم)، 

وجعل يوسعه تقبيالً، وقـد انفجر بالبـكاء فذهلت أمساء، وانربت تقـول: فداك 

أيب وأمي، مم بكاؤك؟!

فأجاا النيب (صلى اهللا عليه وآله وسلم) وقد غمرت عيناه بالدموع: «ِمنِ 

ابِِني هذا».

وملكتها احلرية فلم تدرك معىن هذه الظاهرة ومغزاها، فانطلقت تقول: إنه 

وِلد الساعة.
(٤). شعبان، وأنه يف اليوم اخلامس منه

فأجاا الرسـول بـصوت متقـطّع النربات حـزناً وأسـى قــائالً: تقْتلُه الِفئَةُ 
. وأمهل (٥) ومل حيدد بـعضهم اليوم، وإمنا قـال: ولد لليالٍ خلون من شعبـان

الباِغية ِمن بعِدي، الَ أَنالَهم اهللاُ شفاعِتي.
. وذهب بـــعض (٦) بــعض املؤرخني ذلك مكتفياً بالقــول: إنه ولد يف شعبـــان

مث ض وهو مثقــل بــاهلم وأســر إىل أمساء قــائالً: الَ تخِبِري فاطمَِةَ فإنها 
(٨) (٧). . إال أنه خالف املشهور فال يعىن به األعالم إىل أنه ولد يف آخر ربيع األول (١)

. حدِيثةُ عهدٍ ِبِوالٍَدة...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وانصرف النيب (صلى اهللا عليه وآله وســــــــلم) وهو غارق باألســــــــى 
. ١٤٦٨. مسند اإلمام زيد: 

. والشجون، فقـد استشـف من وراء الغيب ما سـيجري على ولده من النكبـات  ـ  . تاريخ مدينة دمشق:  . مقاتل الطالبيني: ٢١١٥ . اإلرشاد / املفيد:ج٢، ص ١٤ ٨٤ ٢٧

. . االستيعاب: . اخلطط املقريزية: ٣٣٩٢:١ . الكايف: ٢٨٥:٢ ٣٥٠:١ واخلطوب اليت تذهل كلّ كائن حي.
. ـ  . اخلطط املقريزية:٢  ، الرقم ٤١٨٥ . املعجم الكبري: ٢٨٥٢ ١١٧:٣

. . الذرية الطاهرة: . أسد الغابة: ٥٦٩ . إمتاع األمساع: ٤٩٦:١ ١٨٧
واستقبـل سبــط النيب (صلى اهللا عليه وآله وســلم) دنيا الوجود يف الســنة 

. ٦٧٤:٧ . فتح الباري:
(٣) (٢)

. . وقيل يف السنة الثالثة . الرابعة من اهلجرة : ذيب األحكام: ٧٣٨:٦ . املقنعة:  ٤٦٧

. ـ  ٨٣٣ . حياة اإلمام احلسني بن علي (عليه السالم): باقر شريف القرشي ج١، ص  ٣١ واختلف الرواة يف الشــــــــــهر الذي ولد فيه فذهب األكثر إىل أنه ولد يف 

وجوم النّبي (صلى اهللا عليه وآله وسلم) وبكاؤه

سنة والدته (عليه السالم)

قطوف دانية من السرية احلسينية / أقوال اإلمام الحسين عليه السالم في توحيد اهللا ومعرفته ــــ ٤٢

٦

٩

١٠

يف رحاب علوم القرآن / التفسير والمفسرون عند السنة وغيرهم

معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماهتم/ الشجرة المباركة

عىل ضفاف هنج البالغة / المبادئ التربوية في نهج البالغة ـــ القسم األول

أخالقك هويتك / حسن الظن باهللا تعالى

مباحث عقائدية / سلسلة مباحث التوحيد: مبحث الصفات اإللهية

القسم الثاني: الصفات الثبوتية الجمالية  / الحلقة الثانية

عربٌ من التاريخ / خسرو الملك مع رجل أتى إليه بسمكة ـــ حكاية بهلول مع أبي حنيفة

 أعالم الشيعة / والدة اإلمام المهدي      السيدة النرجس عليها السالم

شؤون أرسية / الحوار وتوليد األفكار / الحلقة الثانية: المنهج التربوي لتشجيع األطفال على الحوار

معارف عامة / الثقوب السوداء

١٢

١٤

١٦

١٨

٢٠

٢٢

إصدار 

قسم الشؤون الفكرية والثقافية

 موقع العتبة www.imamhussain.orgفي العتبة الحسينية المقدسة

www.imamhussain-lib.org موقع القسم

 Email:info@imamhussain-lib.orgبريـد القسـم

٣٢٦٤٩٩هاتف: 

٢٤٢ بدالة:  ـــ داخلي: ٣٢١٧٧٦

الوليد املبارك٣

حمطات ثقافية / المعنى اللغوي لـ(مصطلح) ١٧

رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق 

 : ١٢١١ــ وزارة الثقافة لسنة  ٢٠٠٩

























م ٢٠٠٩آب 

٣

الوليد اِّـبارك
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أوصاف اإلمام املهدي       وعالئمه ٢٣f



عن ميينه على الندمي اآلخر الذي جيلســـــــــه على  أبـرأ من اهللا ومن جربئيل وميكائيل واملالئكة الذين  من جهلهم أن قـالوا: حنن نبــغض اهللا الذي أكرم 

يســاره، ويفتخران على إســـرافيل الذي خلفه يف  حاهلم مع علي (عليه السالم) ما قاله حممد ( صلى  حممدا وعليا مبا يدعيان وجربئيل، ومن كـان عـدوا 

اخلدمة، وملك املوت الذي أمامه بـــــاخلدمة، وأن  اهللا عليه وآله وسلم)! فقـال: من كان عدوا هلؤالء  جلربيـل النـه جعلـه ظهـريا حملمـد وعلـي (عليهمــا 

اليمني والشمال أشرف من ذلك، كافتخار حاشـية  تعصبــا على علي بــن أيب طالب (عليه الســالم)،  الصالة والســالم) على أعداء اهللا وظهريا لســـائر 

امللك على زيادة قـــــرب حملهم من ملكهم. وكان  (فإن اهللا عدو للكافرين)، فاعل م ما يفعل العدو  األنبــياء واملرســـلني كذلك (ومالئكته) يعين ومن 

يقـول رســول اهللا (صلى اهللا عليه وآله وســلم) يف  بـالعدو من إحـالل النقـمات وتشـديد العقوبـات.  كان عدوا ملالئكة اهللا املبـــــــعوثني لنصرة دين اهللا 

بعض أحاديثه: إن املالئكة أشرفها عند اهللا أشـدها  وكان سبـــب نزول هاتني اآليتني ما كان من اليهود  وتأييد أولياء اهللا، وذلك قــــول بــــعض النصاب 

لعلي بـن أيب طالب حبــا، وإن قســم املالئكة فيما  أعداء اهللا من قـــول ســــيئ يف جربئيل وميكائيل،  واملعاندين: بـرئت من جربئيل الناصر لعلي (عليه 

بـينها: والذي شــرف عليا على مجيع الورى بــعد  وماكان من أعداء اهللا النصاب من قول أسوأ منه يف  الســالم) وهو قــوله: (ورســـله) ومن كان عدوا 

حممد املصطفى، ويقـــــول مرة أخرى: إن مالئكة  اهللا ويف جربئيل وميكائيل وســائر مالئكة اهللا. وأما  لرسـل اهللا موسـى وعيسـى وسـائر األنبـياء الذين 

السماوات واحلجب ليشتاقون إىل رؤية علي بن أيب  ما كان من النصاب فهو أن رســـول اهللا (صلى اهللا  دعوا إىل نبــوة حممد (صلى اهللا عليه وآله وســلم) 

طالب، كما تشتاق الوالدة الشفيقة إىل ولدها البـار  عليه وآله وســـلم) ملا كان ال يزال يقــــول يف علي  وإمامة علي (عليه السالم).
(٥). الشفيق آخر من بقي عليها بعد عشرة دفنتهم (عليه السالم) الفضائل اليت خصه اهللا عز وجل ا   مث قـــــال: (وجربيل وميكال) ومن كان عدوا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــ
والشـــــــرف الذي أهله اهللا تعاىل له، وكان يف كل  جلربئيل وميكائيل وذلك كقــــــول من قــــــال من 

١ . عيون أَخبار الرضا: ج٢ ، ص٤٨، حـديث ١٥٦، حبار األنوار 

ذلك يقـول: أخربين بـه جربئيل عن اهللا. ويقـول يف  ٣٥٣:٧٣ حديث٥٤.النواصب ملا قال النيب (صلى اهللا عليه وآله وسـلم) 

. حديث ٢١٤. حبار األنوار  ٣٤٧:٩٣ بــــــــعض ذلك، جربئيل عن ميينه، وميكائيل عن  يف علي (عليه الســــــــــــالم): جربئيل عن ميينه، 
، حديث٤. ، ص ، حبار االنوار: ج ٣١١٧. حتف العقول: ٧٨ ١٧٥ يسـاره، يفتخر جربئيل على ميكائيل يف أنه عن ميني  وميكائيل عن يساره، وإسـرافيل من خلفه، وملك 

. ٤٩٨. البقرة:
علي (عليه الســالم) الذي هو أفضل من اليســار،  ٥. موسوعة كلمات اإلمام احلسني (عليه السالم): معهد حتقيقـات املوت أمامه، واهللا تعاىل من فوق عرشــــــــه ناظر 

. ـ  ٥٤٥باقر العلوم (عليه السالم)، ص   ٥٤٢ كما يفتخر ندمي ملك عظيم يف الدنيا جيلســـه امللك  بالرضوان إليه ناصره. قـال بـعض النواصب: فأنا    وعلي الناصبـــني؛ الن اهللا تعاىل بـــعث جربئيل

روى السي نقال عن التفسـري املنسـوب إىل  لعلي (عليه الســـــــالم) مؤيدا وله على أعدائه عن اإلمام علي بـن موســى الرضا (عليهما 

اإلمام العسـكري (عليه السـالم)، قـال احلسـني  ناصرا، ومن كان عدوا جلربئيل ملظاهرتـه حممـدا السالم) قال: حدثين أيب موسى بن جعفر قال: 

ابن علي بن أيب طالب (عليهم السـالم): إن اهللا  وعليا (عليهما الصالة والسالم)، ومعاونته هلما حدثين أيب جعفر بن حممد قال: حـدثين أيب حممد 

تعاىل ذم اليهود يف بـــــغضهم جلربئيل الذي كان  وإنفاذه لقــضاء ربـــه عز وجل يف إهالك أعدائه ابن علي قال: حـدثين أيب علي بـن احلسـني قـال 

ينفذ قـضاء اهللا فيهم مبا يكرهون، وذمهم أيضا،  على يد من يشاء من عباده، ( فإنه ) يعين جربئيل حـدثين أيب، احلسـني بـن علي (عليهم الســالم) 

(نزله) يعين نزل هذا القرآن (على قلبك) يا حممد  وذم النواصب يف بـــــــغضهم جلربئيل وميكائيل  قـــال: إن أعمال هذه األمة ما من صبــــاح إال 
(بإذن اهللا) بأمر اهللا، وهو كقوله: (نزل به الروح (١) ومالئكة اهللا النازلني لتأييد علي بــــن أيب طالب  وتعرض على اهللا تعاىل. 

األمني على قلبـــــــــــك لتكون من املنذرين)،  (عليه السالم) على الكافرين حـىت أذهلم بسـيفه  ويف رواية قــال احلســني بـــن علي (عليهما 
(مصدقــا ملا بــني يديه) نزل هذا القــرآن جربئيل (٤) الصارم، فقــال: (قــل من كان عدوا جلربيل)  السـالم): «ما ِمن أعمال هِذهِ األمة ِمن صبــاحٍ 

على قلبك يا حممد! مصدقـا موافقـا ملا بـني يديه (٢) من اليهود، ِلرفِْعهِ من خبت نصر أن يقـتله دانيال  ِاالّ ويعرض علَى اهللا عز وجلَّ».

من التوراة واإلجنيل والزبـور وصحـف إبـراهيم   من غري ذنب كان جناه خبت نصر، حـــىت بــــلغ

وكتب شيث وغريهم من االنبياء.وقـال: (عليه السـالم)، «ما أخذ اهللا طاقــة  كتاب اهللا يف اليهود أجله، وحـل م ما جرى يف 

مث قـــــال: (من كان عدوا هللا) إلنعامه على أحــد إال وضع عنه طاعته، وال أخذ قــدرته إال  سابق علمه، ومن كان أيضا عدوا
(٣)

. حممد وعلي وآهلما الطيبـني، وهؤالء الذين بــلغ وضع عنه كلفته» جلربئيل من سـائر الكافرين ومن أعداء حممد 
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عن ميينه على الندمي اآلخر الذي جيلســـــــــه على  أبـرأ من اهللا ومن جربئيل وميكائيل واملالئكة الذين  من جهلهم أن قـالوا: حنن نبــغض اهللا الذي أكرم 

يســاره، ويفتخران على إســـرافيل الذي خلفه يف  حاهلم مع علي (عليه السالم) ما قاله حممد ( صلى  حممدا وعليا مبا يدعيان وجربئيل، ومن كـان عـدوا 

اخلدمة، وملك املوت الذي أمامه بـــــاخلدمة، وأن  اهللا عليه وآله وسلم)! فقـال: من كان عدوا هلؤالء  جلربيـل النـه جعلـه ظهـريا حملمـد وعلـي (عليهمــا 

اليمني والشمال أشرف من ذلك، كافتخار حاشـية  تعصبــا على علي بــن أيب طالب (عليه الســالم)،  الصالة والســالم) على أعداء اهللا وظهريا لســـائر 

امللك على زيادة قـــــرب حملهم من ملكهم. وكان  (فإن اهللا عدو للكافرين)، فاعل م ما يفعل العدو  األنبــياء واملرســـلني كذلك (ومالئكته) يعين ومن 

يقـول رســول اهللا (صلى اهللا عليه وآله وســلم) يف  بـالعدو من إحـالل النقـمات وتشـديد العقوبـات.  كان عدوا ملالئكة اهللا املبـــــــعوثني لنصرة دين اهللا 

بعض أحاديثه: إن املالئكة أشرفها عند اهللا أشـدها  وكان سبـــب نزول هاتني اآليتني ما كان من اليهود  وتأييد أولياء اهللا، وذلك قــــول بــــعض النصاب 

لعلي بـن أيب طالب حبــا، وإن قســم املالئكة فيما  أعداء اهللا من قـــول ســــيئ يف جربئيل وميكائيل،  واملعاندين: بـرئت من جربئيل الناصر لعلي (عليه 

بـينها: والذي شــرف عليا على مجيع الورى بــعد  وماكان من أعداء اهللا النصاب من قول أسوأ منه يف  الســالم) وهو قــوله: (ورســـله) ومن كان عدوا 

حممد املصطفى، ويقـــــول مرة أخرى: إن مالئكة  اهللا ويف جربئيل وميكائيل وســائر مالئكة اهللا. وأما  لرسـل اهللا موسـى وعيسـى وسـائر األنبـياء الذين 

السماوات واحلجب ليشتاقون إىل رؤية علي بن أيب  ما كان من النصاب فهو أن رســـول اهللا (صلى اهللا  دعوا إىل نبــوة حممد (صلى اهللا عليه وآله وســلم) 

طالب، كما تشتاق الوالدة الشفيقة إىل ولدها البـار  عليه وآله وســـلم) ملا كان ال يزال يقــــول يف علي  وإمامة علي (عليه السالم).
(٥). الشفيق آخر من بقي عليها بعد عشرة دفنتهم (عليه السالم) الفضائل اليت خصه اهللا عز وجل ا   مث قـــــال: (وجربيل وميكال) ومن كان عدوا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــ
والشـــــــرف الذي أهله اهللا تعاىل له، وكان يف كل  جلربئيل وميكائيل وذلك كقــــــول من قــــــال من 

١ . عيون أَخبار الرضا: ج٢ ، ص٤٨، حـديث ١٥٦، حبار األنوار 

ذلك يقـول: أخربين بـه جربئيل عن اهللا. ويقـول يف  ٣٥٣:٧٣ حديث٥٤.النواصب ملا قال النيب (صلى اهللا عليه وآله وسـلم) 

. حديث ٢١٤. حبار األنوار  ٣٤٧:٩٣ بــــــــعض ذلك، جربئيل عن ميينه، وميكائيل عن  يف علي (عليه الســــــــــــالم): جربئيل عن ميينه، 
، حديث٤. ، ص ، حبار االنوار: ج ٣١١٧. حتف العقول: ٧٨ ١٧٥ يسـاره، يفتخر جربئيل على ميكائيل يف أنه عن ميني  وميكائيل عن يساره، وإسـرافيل من خلفه، وملك 

. ٤٩٨. البقرة:
علي (عليه الســالم) الذي هو أفضل من اليســار،  ٥. موسوعة كلمات اإلمام احلسني (عليه السالم): معهد حتقيقـات املوت أمامه، واهللا تعاىل من فوق عرشــــــــه ناظر 

. ـ  ٥٤٥باقر العلوم (عليه السالم)، ص   ٥٤٢ كما يفتخر ندمي ملك عظيم يف الدنيا جيلســـه امللك  بالرضوان إليه ناصره. قـال بـعض النواصب: فأنا    وعلي الناصبـــني؛ الن اهللا تعاىل بـــعث جربئيل

روى السي نقال عن التفسـري املنسـوب إىل  لعلي (عليه الســـــــالم) مؤيدا وله على أعدائه عن اإلمام علي بـن موســى الرضا (عليهما 

اإلمام العسـكري (عليه السـالم)، قـال احلسـني  ناصرا، ومن كان عدوا جلربئيل ملظاهرتـه حممـدا السالم) قال: حدثين أيب موسى بن جعفر قال: 

ابن علي بن أيب طالب (عليهم السـالم): إن اهللا  وعليا (عليهما الصالة والسالم)، ومعاونته هلما حدثين أيب جعفر بن حممد قال: حـدثين أيب حممد 

تعاىل ذم اليهود يف بـــــغضهم جلربئيل الذي كان  وإنفاذه لقــضاء ربـــه عز وجل يف إهالك أعدائه ابن علي قال: حـدثين أيب علي بـن احلسـني قـال 

ينفذ قـضاء اهللا فيهم مبا يكرهون، وذمهم أيضا،  على يد من يشاء من عباده، ( فإنه ) يعين جربئيل حـدثين أيب، احلسـني بـن علي (عليهم الســالم) 

(نزله) يعين نزل هذا القرآن (على قلبك) يا حممد  وذم النواصب يف بـــــــغضهم جلربئيل وميكائيل  قـــال: إن أعمال هذه األمة ما من صبــــاح إال 
(بإذن اهللا) بأمر اهللا، وهو كقوله: (نزل به الروح (١) ومالئكة اهللا النازلني لتأييد علي بــــن أيب طالب  وتعرض على اهللا تعاىل. 

األمني على قلبـــــــــــك لتكون من املنذرين)،  (عليه السالم) على الكافرين حـىت أذهلم بسـيفه  ويف رواية قــال احلســني بـــن علي (عليهما 
(مصدقــا ملا بــني يديه) نزل هذا القــرآن جربئيل (٤) الصارم، فقــال: (قــل من كان عدوا جلربيل)  السـالم): «ما ِمن أعمال هِذهِ األمة ِمن صبــاحٍ 

على قلبك يا حممد! مصدقـا موافقـا ملا بـني يديه (٢) من اليهود، ِلرفِْعهِ من خبت نصر أن يقـتله دانيال  ِاالّ ويعرض علَى اهللا عز وجلَّ».

من التوراة واإلجنيل والزبـور وصحـف إبـراهيم   من غري ذنب كان جناه خبت نصر، حـــىت بــــلغ

وكتب شيث وغريهم من االنبياء.وقـال: (عليه السـالم)، «ما أخذ اهللا طاقــة  كتاب اهللا يف اليهود أجله، وحـل م ما جرى يف 

مث قـــــال: (من كان عدوا هللا) إلنعامه على أحــد إال وضع عنه طاعته، وال أخذ قــدرته إال  سابق علمه، ومن كان أيضا عدوا
(٣)

. حممد وعلي وآهلما الطيبـني، وهؤالء الذين بــلغ وضع عنه كلفته» جلربئيل من سـائر الكافرين ومن أعداء حممد 
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فالسفة أوروبا الذين بـنوا فرضيام وطبقـوها على كيف ما كان فإن تفاســري أهل الســنة اعتمدت  كالمية وآراء قــــوامها البحــــث واملناظرة. منهم: 

أسـاس احلس والتجربـة واإلحــصاء وكان ذلك إثر على تصانيف علمائهم األوائل نذكر منهم تفســـري  املعتزلة، ومن أبـرز كتبـهم (الكشـاف للزخمشــري) 

توغّلهم يف العلوم الطبـيعية حـيث أكّدوا على مبـدأ مالك بن أنس وعكرمة والسـدي الصغري، وشـل،  اعتمدوا يف تفسـريهم األخذ مبا يوافق مذهبـهم كما 

رفعوه وشــــــــعار اتخذوه هلم وهو أن ال أصالة يف واحلسن البصري وحممد بن السائب الكليب وبكر بن  أم جنحوا يف االستدالل إىل التأويل مبا يسـمح هلم 

الوجود إالّ للمادة وخواصها احملسوســة، فما أخربه األصم ومقاتل بن سليمان وابن أيب نعيم الفضل بن  املذهب.

ـ وكيع، وتفسـري اآلي الذي نزل يف أقــوام بــأعيام  الدين يف أمور كالكرسـي والعرش والقـلم واللوح  ـ  ـ الفالســــفة: تالفياً ملا أحــــدثه املتكلمون  ٣

ـ وما يتصل بالوحي والشـيطان والنبـوة هلشام الكليب وتفسري حممد بن عبد الوهاب اجلبـائي،  جيب تأويله  ـ من تورطهم يف تأويل اآليات اليت ختالف  املفسرون 

والرســــالة واإلمامة، هي أمور روحــــية وما زالوا وتفسـري يوسـف القـطان، وأيب بـكر بــن أيب شيبــة،  يف ظاهرها مسلمات الفالسفة باملعىن األعم، حـيث 

يعرضون عن الروايات ألـم ادعـوا فيهـا اخلليـط، واحلسـن بـن واقـد، على أن الكثري منهم قــد اعتمد  إم تأولوا اآليات الواردة يف حقائق ما وراء الطبيعة 

ففيها الصحـيح والزائف. فهي ال تصلح، وال ميكن تفسري ابن عباس. وآيات اخللق وحدوث السماوات واألرض والربزخ 

االعتماد عليها.
: وهو الذي تؤول بــه (٣) ـ التفسـري اإلرشـادي ٦

اآليات على غري ظاهرها مثل تفسري اآللوسي (روح 

املعاين). هذه أهم املدارس عنــــد املفسرين إالّ أنك 

جتد مع هذه الرتعة العقـائدية عند املفسرين، ســواء 

أكان قـدمياً أم حـديثاً، جتد أيضاً األســاليب عندهم 

خمتلفة يف انتزاع الدليل من اآلية الكرمية لنصـرة هـذا 

املذهب أو ذاك.

ثانياً: األساليب املتّبعة يف التفسري

ميكن تصنيف تلك األساليب إىل ما يلي:

ـ إتبــــاع األســـــلوب األديب والتصوير الفين  ١

واالهتمام بــاجلانب اللفظي لفك العبــارة وتفســـري 

مفردات اآلية الكرمية وإعراب القرآن، وذلك أمثال  واملعاد، حىت إم خرجوا عن الفرضيات واألصول 
مدارس التفس

هـ. ٧٤٥البحر احمليط أليب حيان األندلسي.  املوضوعة اليت جندها يف العامل الطبيعي.
ـ إتبـاع األسـلوب األديب من حــيث االهتمام أوالً: مذاهب املفرسين ٢ ـ املتصوفة: اقـــتصر هذا الفريق على التأويل  ٤

ـ احملدثون: اعتمدوا يف تفســــريهم للقــــرآن  باجلانب البالغي لآلية الكرمية كتفسري الزخمشري.١ ألم اشتغلوا بالسري يف باطن اخللق واعتنائهم بشأن 

ـ االهتمام بـاحلديث الشـريف وتفســري النص الكرمي الرواية عن السلف واهتموا بـاملأثور ووقـفوا  ٣ اآليات األنفســـــــية دون علم الظاهر. كما رفضوا 

القرآين بـاملأثور عن املعصومني (عليهم السـالم) أو عما سـواه. أما روايتهم عن السـلف خنص بــالذكر  الترتيل واستشـهدوا بالشــعر. واشــتغلوا يف تفســري 

بـاملأثور عن الصحابـة والتابـعني. كتفسـري العياشـي منهم املفسرين األوائل نذكر على سبيل املثال: أمري  اآليات حبسـاب اجلمل واألعداد واحلروف متخذين 

والقمي وجممع البيان للطربسي.املؤمنني (عليه السالم)، وابن عباس وأُيب بـن كعب  من علم اجلفر والرمل والزجيات تفســــرياً لبــــعض 

٤ـ اختاذ العقــــــــل أدارةً فاعلة لتوضيح النص وابـن مسـعود، وعبـد اهللا بـن الزبـري، ومن التابـعني  الظواهر الطبيعية اليت حتدث أو حتسباً ملا سيحدث يف 

القـــــــرآين وفهم كتاب اهللا سبحـــــــانه من خالل جماهداً وقتادة وابـن ليلى والشـعيب والسـدي، فضالً  املستقبل. 

الترجيحات العقلية أو ما يفهمه العقل، أمثال تفسري عما تقدم يف الصفحات السابقة. ـ املتأخرون: وهم أتبـاع الطريقــة احلســية أو  ٥

ـ املتكلّمون: الذين خلطوا التفسـري مبباحــث  الرازي. ٢ التجربــة، وهم الذين مالوا إىل مذهب احلسيين من 

إىل معرفة القـرآن حـفّز علماء املســلمني أن يهتموا (٢) حديث مث أخذ أهل السنة من بقية الصحابة حيث  ـ السـلف: وهم التابـعون، ومن جاء بـعدهم  أ 

مبفاهيم القرآن وتفسريه وتأويله، حىت أنهم اضطروا  اعتمدوا على مرويام جري املســـلّمات أمثال أيب  من العلماء، وقــد أكثروا الرواية عن اخللفاء الثالثة 

إىل رواية التفســــــري الذي صدر من الصحابـــــــة  هريرة وأنس بــن مالك وعبــد اهللا بــن عمر وعمر  كما أم أخذوا بـــــرواية من شــــــايع علياً (عليه 

والتابـعني، وإن كان مقتضبـاً، فكان تابـعو التابـعني  وعائشــة مث كانت هنالك بـــيئات متعددة مثل مكة  السالم) كسلمان وأيب ذر وعبد اهللا بن عباس وابـن 

يروون عن الســــــلف كل ما وصل إليهم روايةً أو  واملدينة والكوفة فأشهر علماء التابعني يف مكة: مسـعود، مث أكثروا الرواية عن زيد بــن ثابــت وأيب 

كتابـــةّ، فجمعوا ما تيسر هلم، وصنفوا تفاســـريهم  جماهد وعطاء بــن أيب رياح وعكرمة موىل ابــن  موسى األشعري وعبد اهللا بن الزبري، ومع كل ذلك 

اعتماداً على تلك الروايات، لكن مما يؤســف له أن  عباس وسعيد بن جبـري وطاووس اليماين وأضرام  فقد اعترفوا بأن أكثر الصحابة علماً ورواية بـكتاب 

جلّها ضاع بل أتلفتها أيدي احلدثان وتوايل الزمان،  وهؤالء أصحاب ابن عباس أخذوا منه.  اهللا العزيز هو أمري املؤمنني علي بـن أيب طالب (عليه 

وأشـهر أولئك الذين تصدوا جلمع تلك املرويات يف  ويف الكوفة: من تابــع عبــد اهللا بــن مســـعود  السالم). قال السيوطي: أما اخللفاء فأكثر من روي 

التفسـري هم:سـفيان بــن عيينة، وكيع بــن اجلراح،  وروى عنه... عنه: منهم علي بــــن أيب طالب (عليه الســـــالم) 
شعبة بن احلجاج، يزيد بن هارون عبد بـن محيد، مث (١) ويف املدينة: مالك بن أنس وزيد بن أسلم وابنه  . والرواية عن الثالثة نزرة جداً

املتأخرون عنهم وعلى رأســهم ابــن جرير الطربي  عبد الرمحن بن زيد بن أسلم. وقد اعتمد أهل السـنة على تفسـري ابـن عبـاس 

حـيث يعد حبق أول مصنف للتفســري والذي وصل  ـ املتأخرون: ب  حـيث هو أكثر رواية من بقــية الصحابــة ولكن مع 

إلينا تفســريه متكامالً، ليس فيه نقـــص أو حتريف،  وملّا اتسـعت رقـعة األرض اإلسـالمية وانتشــر  كثرة روايته فقد شكّك البعض يف مروياته من حيث 

وال نبــالغ إذا قــلنا: كل من جاء بـــعده كان عياالً  املســـلمون يف األمصار والبـــلدان نتيجة للتبــــليغ  الدس والوضع، قال الشافعي:

عليه. املتواصل، مث كثرة املعتنقـني لإلسـالم، وحــاجتهم  مل يثبت عن ابن عباس يف التفسـري إالّ شبـيه مبئة 

َّـ رحاب علوم القرآن

٦٧
م ٢٠٠٩آب  هـ ١٤٣٠شعبان 

 التفس

واِّـفسرون 

عند السنة 

وغهم



فالسفة أوروبا الذين بـنوا فرضيام وطبقـوها على كيف ما كان فإن تفاســري أهل الســنة اعتمدت  كالمية وآراء قــــوامها البحــــث واملناظرة. منهم: 

أسـاس احلس والتجربـة واإلحــصاء وكان ذلك إثر على تصانيف علمائهم األوائل نذكر منهم تفســـري  املعتزلة، ومن أبـرز كتبـهم (الكشـاف للزخمشــري) 

توغّلهم يف العلوم الطبـيعية حـيث أكّدوا على مبـدأ مالك بن أنس وعكرمة والسـدي الصغري، وشـل،  اعتمدوا يف تفسـريهم األخذ مبا يوافق مذهبـهم كما 

رفعوه وشــــــــعار اتخذوه هلم وهو أن ال أصالة يف واحلسن البصري وحممد بن السائب الكليب وبكر بن  أم جنحوا يف االستدالل إىل التأويل مبا يسـمح هلم 

الوجود إالّ للمادة وخواصها احملسوســة، فما أخربه األصم ومقاتل بن سليمان وابن أيب نعيم الفضل بن  املذهب.

ـ وكيع، وتفسـري اآلي الذي نزل يف أقــوام بــأعيام  الدين يف أمور كالكرسـي والعرش والقـلم واللوح  ـ  ـ الفالســــفة: تالفياً ملا أحــــدثه املتكلمون  ٣

ـ وما يتصل بالوحي والشـيطان والنبـوة هلشام الكليب وتفسري حممد بن عبد الوهاب اجلبـائي،  جيب تأويله  ـ من تورطهم يف تأويل اآليات اليت ختالف  املفسرون 

والرســــالة واإلمامة، هي أمور روحــــية وما زالوا وتفسـري يوسـف القـطان، وأيب بـكر بــن أيب شيبــة،  يف ظاهرها مسلمات الفالسفة باملعىن األعم، حـيث 

يعرضون عن الروايات ألـم ادعـوا فيهـا اخلليـط، واحلسـن بـن واقـد، على أن الكثري منهم قــد اعتمد  إم تأولوا اآليات الواردة يف حقائق ما وراء الطبيعة 

ففيها الصحـيح والزائف. فهي ال تصلح، وال ميكن تفسري ابن عباس. وآيات اخللق وحدوث السماوات واألرض والربزخ 

االعتماد عليها.
: وهو الذي تؤول بــه (٣) ـ التفسـري اإلرشـادي ٦

اآليات على غري ظاهرها مثل تفسري اآللوسي (روح 

املعاين). هذه أهم املدارس عنــــد املفسرين إالّ أنك 

جتد مع هذه الرتعة العقـائدية عند املفسرين، ســواء 

أكان قـدمياً أم حـديثاً، جتد أيضاً األســاليب عندهم 

خمتلفة يف انتزاع الدليل من اآلية الكرمية لنصـرة هـذا 

املذهب أو ذاك.

ثانياً: األساليب املتّبعة يف التفسري

ميكن تصنيف تلك األساليب إىل ما يلي:

ـ إتبــــاع األســـــلوب األديب والتصوير الفين  ١

واالهتمام بــاجلانب اللفظي لفك العبــارة وتفســـري 

مفردات اآلية الكرمية وإعراب القرآن، وذلك أمثال  واملعاد، حىت إم خرجوا عن الفرضيات واألصول 
مدارس التفس

هـ. ٧٤٥البحر احمليط أليب حيان األندلسي.  املوضوعة اليت جندها يف العامل الطبيعي.
ـ إتبـاع األسـلوب األديب من حــيث االهتمام أوالً: مذاهب املفرسين ٢ ـ املتصوفة: اقـــتصر هذا الفريق على التأويل  ٤

ـ احملدثون: اعتمدوا يف تفســــريهم للقــــرآن  باجلانب البالغي لآلية الكرمية كتفسري الزخمشري.١ ألم اشتغلوا بالسري يف باطن اخللق واعتنائهم بشأن 

ـ االهتمام بـاحلديث الشـريف وتفســري النص الكرمي الرواية عن السلف واهتموا بـاملأثور ووقـفوا  ٣ اآليات األنفســـــــية دون علم الظاهر. كما رفضوا 

القرآين بـاملأثور عن املعصومني (عليهم السـالم) أو عما سـواه. أما روايتهم عن السـلف خنص بــالذكر  الترتيل واستشـهدوا بالشــعر. واشــتغلوا يف تفســري 

بـاملأثور عن الصحابـة والتابـعني. كتفسـري العياشـي منهم املفسرين األوائل نذكر على سبيل املثال: أمري  اآليات حبسـاب اجلمل واألعداد واحلروف متخذين 

والقمي وجممع البيان للطربسي.املؤمنني (عليه السالم)، وابن عباس وأُيب بـن كعب  من علم اجلفر والرمل والزجيات تفســــرياً لبــــعض 

٤ـ اختاذ العقــــــــل أدارةً فاعلة لتوضيح النص وابـن مسـعود، وعبـد اهللا بـن الزبـري، ومن التابـعني  الظواهر الطبيعية اليت حتدث أو حتسباً ملا سيحدث يف 

القـــــــرآين وفهم كتاب اهللا سبحـــــــانه من خالل جماهداً وقتادة وابـن ليلى والشـعيب والسـدي، فضالً  املستقبل. 

الترجيحات العقلية أو ما يفهمه العقل، أمثال تفسري عما تقدم يف الصفحات السابقة. ـ املتأخرون: وهم أتبـاع الطريقــة احلســية أو  ٥

ـ املتكلّمون: الذين خلطوا التفسـري مبباحــث  الرازي. ٢ التجربــة، وهم الذين مالوا إىل مذهب احلسيين من 

إىل معرفة القـرآن حـفّز علماء املســلمني أن يهتموا (٢) حديث مث أخذ أهل السنة من بقية الصحابة حيث  ـ السـلف: وهم التابـعون، ومن جاء بـعدهم  أ 

مبفاهيم القرآن وتفسريه وتأويله، حىت أنهم اضطروا  اعتمدوا على مرويام جري املســـلّمات أمثال أيب  من العلماء، وقــد أكثروا الرواية عن اخللفاء الثالثة 

إىل رواية التفســــــري الذي صدر من الصحابـــــــة  هريرة وأنس بــن مالك وعبــد اهللا بــن عمر وعمر  كما أم أخذوا بـــــرواية من شــــــايع علياً (عليه 

والتابـعني، وإن كان مقتضبـاً، فكان تابـعو التابـعني  وعائشــة مث كانت هنالك بـــيئات متعددة مثل مكة  السالم) كسلمان وأيب ذر وعبد اهللا بن عباس وابـن 

يروون عن الســــــلف كل ما وصل إليهم روايةً أو  واملدينة والكوفة فأشهر علماء التابعني يف مكة: مسـعود، مث أكثروا الرواية عن زيد بــن ثابــت وأيب 

كتابـــةّ، فجمعوا ما تيسر هلم، وصنفوا تفاســـريهم  جماهد وعطاء بــن أيب رياح وعكرمة موىل ابــن  موسى األشعري وعبد اهللا بن الزبري، ومع كل ذلك 

اعتماداً على تلك الروايات، لكن مما يؤســف له أن  عباس وسعيد بن جبـري وطاووس اليماين وأضرام  فقد اعترفوا بأن أكثر الصحابة علماً ورواية بـكتاب 

جلّها ضاع بل أتلفتها أيدي احلدثان وتوايل الزمان،  وهؤالء أصحاب ابن عباس أخذوا منه.  اهللا العزيز هو أمري املؤمنني علي بـن أيب طالب (عليه 

وأشـهر أولئك الذين تصدوا جلمع تلك املرويات يف  ويف الكوفة: من تابــع عبــد اهللا بــن مســـعود  السالم). قال السيوطي: أما اخللفاء فأكثر من روي 

التفسـري هم:سـفيان بــن عيينة، وكيع بــن اجلراح،  وروى عنه... عنه: منهم علي بــــن أيب طالب (عليه الســـــالم) 
شعبة بن احلجاج، يزيد بن هارون عبد بـن محيد، مث (١) ويف املدينة: مالك بن أنس وزيد بن أسلم وابنه  . والرواية عن الثالثة نزرة جداً

املتأخرون عنهم وعلى رأســهم ابــن جرير الطربي  عبد الرمحن بن زيد بن أسلم. وقد اعتمد أهل السـنة على تفسـري ابـن عبـاس 

حـيث يعد حبق أول مصنف للتفســري والذي وصل  ـ املتأخرون: ب  حـيث هو أكثر رواية من بقــية الصحابــة ولكن مع 

إلينا تفســريه متكامالً، ليس فيه نقـــص أو حتريف،  وملّا اتسـعت رقـعة األرض اإلسـالمية وانتشــر  كثرة روايته فقد شكّك البعض يف مروياته من حيث 

وال نبــالغ إذا قــلنا: كل من جاء بـــعده كان عياالً  املســـلمون يف األمصار والبـــلدان نتيجة للتبــــليغ  الدس والوضع، قال الشافعي:

عليه. املتواصل، مث كثرة املعتنقـني لإلسـالم، وحــاجتهم  مل يثبت عن ابن عباس يف التفسـري إالّ شبـيه مبئة 

َّـ رحاب علوم القرآن

٦٧
م ٢٠٠٩آب  هـ ١٤٣٠شعبان 

 التفس

واِّـفسرون 

عند السنة 

وغهم



٨

ـ التفســري بــيان وضع اللفظ إما حقيقـــةً أو  ٨ ـ االهتمام بــاملعىن من خالل التبــادر العريف  وآله وسلم) والصحابة والتابـعني لذا مل جيرؤوا أن ٥

جمازاً كتفســري الوســواس بالشـــيطان والســـيارة  يعطوا القرآن الكرمي تفسرياً غري ما وصل إليهم من لفهم معاين املفردات.

بالقافلة. ـ وهناك أســلوب آخر قــد يعتمده املفسر يف  الرســـول (صلى اهللا عليه وآله وســــلم) وهذا ما ٦

أما التأويل: هو تفسـري بــاطن اللفظ، مأخوذ  نسميه (التفسري باملأثور).تفسريه لآليات وهو أن جيعل القرآن منقاداً ألسس 

من األول، وهو الرجوع لعاقبـــــة األمر فالتأويل  ـ التفسري غالباً يسـتعمل يف مفردات األلفاظ مذهبـية مسبقـة، وهذا ما نسـميه بالتفسـري املتحـيز  ٢

إخبـار عن حقيقـة املراد والتفسـري إخبـار عن دليل  أما التأويل فغالباً يستعمل يف التركيب واجلمل.وما عداه غري املتحــــيز الذي حياول أن يســــتنطق 

املراد، ألن اللفظ يكشـــف عن املراد والكاشـــف  ـ التفسري هو بيان املعاين من القـرائن اللفظية القرآن الكرمي ويطبق الرأي على القرآن. ٣
(٨)

. دليل، هذا ما ذهب إليه الثعاليب ـ تفســـري القــــرآن جرياً مع احلضارة وتطور  لسياق اآليات. أما التأويل هو بيان املعاين بطريقـة ٧
ـ بني التفسري والتأويل تباين؛ التفسري يراد بـه (٤) ٩ .الزمن وربـط النصوص القـرآنية بـالعلوم البحــتة  اإلشارة

القطع أن مراد اهللا سبحانه من اللفظ كذا، فإن قام  ـ قــال مجاعة: التفســري ما يتعلق بـــالرواية واملظاهر الكونية أمثال اجلواهر يف تفســري القــرآن  ٤
الدليل على القطع بـه فصحـيح، وإن مل يقـم دليل (٥) .للطنطاوي اجلوهري وتفســـري املنار حملمد رشــــيد  والتأويل ما يتعلق بالدراية

عليه فهو التفســري بــالرأي املنهي عنه. أما التأويل  ـ التفسري هو الكالم يف أسباب الرتول وشـأنه رضا. ٥

هو ترجيح أحــد احملتمالت بــدون قــطع على أن  ـ تفسـري القـرآن بالقــرآن، وهذا ما جنح إليه  والقــــــــصة اليت نزلت فيها اآلية. أما التأويل هو ٨

مراد البارئ هذا االحتمال بعينه. صرف اآلية إىل معىن حمتمل يوافق ما قبـــــلها وما العالّمة حممد حسني الطباطبائي.

ـ التفسري يستعمل لبيان ما يف الكتب اإلهلية  ١٠ ـ تفســري القــرآن مبنظار فلســفي أو كالمي؛  بــــعدها غري خمالف للكتاب والســــنة وهو منهج ٩
وغريها بــــينما التأويل يســــتعمل أكثر يف الكتب (٦) .كتفسري مال صدرا الشريازي ت١٠٣١هـ. االستنباط، وذهب إىل هذا البغوي

اإلهلية. ـ التفسـري أعم من التأويل واألول يســتعمل  ٦ الفرق ب التفس والتأويل
ـ التفســـــري خيتص بـــــاآليات احملكمة أما  ١١ يف بـيان األلفاظ والثاين يســتعمل يف كشــف املراد 

لقـد عرفت فيما سبـق أن التفســري: هو بــيان 
التأويل فيختص بـاآليات املتشــاة وهذا ال ميكن (٧) . وإيضاح املعىن وتأويله، كتأويل الرؤيا

معاين اآليات القـرآنية والكشــف عن مقــاصدها 
األخذ بـه ألن التأويل يشـمل كل القــرآن فيدخل  ـ والتأويل يســتعمل مرة عاماً ومرة خاصاً،  ٧

ومداليلها.
فيه املتشابه واحملكم. كما لو اســــتعمل الكفر مبعناه املطلق اجلحــــود، 

والتأويل: إرجاع الكالم وصرفـه عـن معنـاه 
ـ التفسري قد يراد به املعىن الظاهر لآلية، أما  ١٢ ومبعناه األخص جحود الباري.

الظاهري إىل معىن أخفى منه.
التأويل قــد يطلق ويراد بــه املعىن املخالف لظاهر 

هذان التعريفان سبـــق وأن أشـــرنا إليهما يف 
اللفظ غري أن التأويل هو اســتعمال مولّد حـــدث 

الصفحـات السابقـة وإىل ما يتعلّق ما من حـيث 
بعد نزول القرآن وعلى وجه الدقة حدث يف عصر 

.(٩)املعىن اللغوي واالصطالحـــــي، أما هنا فاحلديث  التدوين
عن الفوارق اليت أشــار إليها علماء التفســري نذكر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.أمهها: ـ اإلتقان السيوطي: ٢/ ١٣١٨

. ـ اإلتقان: ٢/ ٢٣١٩ ـ أن السـلف ما كان يعلم فرقـاً بـني التفســري  ١
. ـ مباحث يف علوم القرآن صبحي الصاحل، ٣٢٩٦ والتأويل، بـل إنما عدها يف معىن واحـد قـال أبــو 

ـ تفسري اآللوسي ٥/١. ٤
عبــيدة وابــن األعرايب ومجاعة آخرون: التفســري 

. ـ اإلتقان للسيوطي ٢/ ٥١٧٣

.والتأويل مبعىن واحد. ـ تفسري البغوي املقدمة ١/ ٦١٨

. ـ مقدمة التفسري للراغب األصفهاين،  ٧٤٠٢ أقول هذا الرأي الذي تبناه أبو عبيدة إمنا تبـناه 
. ـ اإلتقان للسيوطي٢/ ٨١٧٣

ألن الســلف كان أقـــرب منا إىل صدر التشـــريع 
 ، ـ  ـ امليسر يف علوم القرآن: د.عبد الرسول الغفار، ص   ٩٤٦ ٤٠

ح٢.واملسـلمون قريبـو عهد بالرسـول (صلى اهللا عليه 

َّـ رحاب علوم القرآن

ابــن علي اخلزاعي يف مدينة الرســـول (صلى اهللا  معهم لألرض القــفار، فيقــوم هلم مقــام الطعام  عن هند بنت اجلون قالت:

عليه وآله وســــلم) وحـــــدثته ذا احلديث فلم   والشــــراب، فلم نزل كذلك وعلى ذلك حــــىت نزل رسـول اهللا (صلى اهللا عليه وآله وسـلم) 

ينكره، وقــــال: حــــدثين أيب عن جدي عن أُمه   أصبحــنا ذات يوم وقــد تساقــط مثارها، واصفر خبيمة خاليت ومعه أصحـاب له، فكان من أمره يف 

ســـعدى بــــنت مالك اخلزاعية أنها أدركت تلك  ورقها، فأحـزننا ذلك، وفزعنا من ذلك، فما كان  الشــــاة ما قــــد عرفه الناس، فكان يف اخليمة هو 

الشجرة، وأكلت من مثرها على عهد علي بن أيب  إالّ قليل حتى جاء نعي رسول اهللا (صلى اهللا عليه  وأصحابـه حـتى أبـرد، وكان اليوم قـايظاً شـديداً 

طالب (عليه الســــالم)، وأا مسعت ليلة قــــتل  وآله وســـلم)، فإذا هو قـــد قبـــض ذلك اليوم،  حـره، فلما قـام من رقـدته دعا مباء فغســل يديه، 

احلسـني (عليه السـالم) نوح اجلن، فحــفظت من  فكانت بـــــعد ذلك تثمر مثراً دون ذلك يف العظم  فأنقــــامها، مثّ مضمض فاه وجمه على عوســــجة 

جني منهم هذين البيتني: والطعم والرائحة، فأقـامت على ذلك حنو ثالثني  كانـت إىل جنـب خيمــة خالــيت ثــالث مــرات، 

يابــن الشــهيد ويا شــهيداً عمه خري العمومة  ســنة، فلما كان ذات يوم أصبحـــنا وإذا ا قـــد  واستنشــق ثالثاً، وغســـل وجهه ثالثاً، وذراعيه 

جعفر الطّيار شــــاكت من أوهلا إىل آخرها، وذهبـــــت نضارة  ثالثاً، مثّ مســح برأســه ما أقبــل منه وأدبـــر مرة 

عجبـاً ملصقـول أصابـك حـده يف الوجه منك  عيداا، وتساقطت مجيع مثرا، فما كان إالّ يسري   ، واحـدة، مثّ غســل رجليه ظاهرمها وبــاطنهما

وقد عالك غبار حــتى واىف خرب مقـــتل أمري املؤمنني علي بـــن أيب  واهللا ماعاينت أحـداً فعل ذلك، مثّ قــال: إنّ هلذه 

قال دعبل: قـلت يف قـصيدة يل تشـتمل على  طالب (عليه الســالم)، فما أمثرت بـــعد ذلك ال  العوسجة شأناً، مثّ فعل من كان معه من أصحابـه 

هذين البيتني: قـليالً وال كثرياً، وانقـطع مثرها، ومل نزل حنن ومن  مثل ذلك، مثّ قـــام فصلّى ركعتني، فعجبـــت أنا 

زر خري قــــــرب بـــــــالعراق يزار حــولنا نأخذ من ورقـــها، ونداوي بـــه مرضانا،  وفتيان احلي من ذلك، وما كان عهدنا بــالصالة، 

واعص احلمـار فمـن ـاك محـار ونستشـفي بـه من أسقــامنا، فأقــامت على ذلك  وال رأينا مصلّياً قبـله، فلما كان من الغد أصبحـنا 

ِلم ال أزورك ياحسني لك الفدى بــرهة طويلة، مثّ أصبحـــنا ذات يوم فإذا ا قـــد  وقد علت العوسجة حـىت صارت كأعظم دوحـة 

قـــــومي ومن عطفت عليه نزار انبـعث من ساقـها دم عبـيط، وإذا بأوراقـها ذابـلة  عالية وأى، وقد خضد اهللا شـوكتها، ووشـجت 

ولك املودة يف قـلوب ذوي النهى تقطر دماً كماء اللحم، فقلنا: قـد حـدثت حـادثة  عروقــــها، وكثرت أفناا، واخضر ساقــــها، مثّ 

وعلى عدوك مقـــــــــــتة ودمار عظيمة، فبــــــــــتنا ليلتنا فزعني مهمومني نتوقّع  أمثرت بــعد ذلك، فأينعت بـــثمر كان كأعظم ما 

يابــن الشـــهيد وياشـــهيداً عمه احلادثة، فلما أظلم الليل علينا مسعنا بكاءً وعويالً  يكون من الكمأة يف لون الورس املسحــــــــوق، 

خــري العمومــة جعفـــر الطـــيار من حتت األرض، وجلبـة شـديدة ورجة، ومسعنا  ورائحــة العنرب وطعم الشـــهد، واهللا ما أكل منها 

عجبـاً ملصقــول أصابــك حــده صوت نائح يقول: جائع إالّ شبــع، وال ظمآن إالّ روي، وال سقــيم 

يف الوجه منك وقد عاله غبار أيا ابــــن النيب ويا ابــــن الوصي إالّ بـرئ، وال ذو حـاجة وفاقــة إالّ اســتغىن، وال 

بقــــــــية ســــــــادتنا األكرمينا  أكل ورقـها بـعري وال ناقـة وال شــاة إالّ مسنت ودر

وكثر الرنني واألصوات، فلم نفهـم كثـرياً ممـا  لبـنها. فرأينا النماء والربكة يف أموالنا منذ يوم نزل 

كانوا يقـولون، فأتانا بـعد ذلك خرب قـتل احلســني  (صلى اهللا عليه وآله وسلم)، وأخصبـت بـالدنا، 

(عليه الســالم)، ويبســـت الشـــجرة، وجفّت،  وأمرعت، فكنا نســمي تلك الشــجرة املبــاركة. 

وكسرا الرياح واألمطار، فذهبت ودرس أثرها.  وكان ينتابنا من حولنا من أهل البوادي يستظلّون 

قال عبد اهللا بـن حممد األنصاري: فلقـيت دعبـل  ا، ويتزودون من ورقـها يف األســفار، وحيملون 

(١)

(٣) (٢)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ وهذا الوضوء حســب ما يعتقـــده ويرويه العامة، وأما اإلمامية  ١

فلهم رأي آخر مأخوذ من الكتاب ومتضافر األخبار. 

٢ـ يف البيتني اللذين تقدما: ((يف الوجه منك وقد عالك غبار)).

٣ـ مقتل احلسـني للخوارزمي، ج٢، ص

ص

والكرامات: الشيخ فاضل الصفار، ص

؛ وانظر ربـيع األبـرار، ٩٨

؛ والتحــفة العلية واآلداب العلمية، ص٤٤

ـ ١٠٣  

. املعاجز ١٦

١٠٥.

ابــن علي اخلزاعي يف مدينة الرســـول (صلى اهللا  معهم لألرض القــفار، فيقــوم هلم مقــام الطعام  عن هند بنت اجلون قالت:

عليه وآله وســــلم) وحـــــدثته ذا احلديث فلم   والشــــراب، فلم نزل كذلك وعلى ذلك حــــىت نزل رسـول اهللا (صلى اهللا عليه وآله وسـلم) 

ينكره، وقــــال: حــــدثين أيب عن جدي عن أُمه   أصبحــنا ذات يوم وقــد تساقــط مثارها، واصفر خبيمة خاليت ومعه أصحـاب له، فكان من أمره يف 

ســـعدى بــــنت مالك اخلزاعية أنها أدركت تلك  ورقها، فأحـزننا ذلك، وفزعنا من ذلك، فما كان  الشــــاة ما قــــد عرفه الناس، فكان يف اخليمة هو 

الشجرة، وأكلت من مثرها على عهد علي بن أيب  إالّ قليل حتى جاء نعي رسول اهللا (صلى اهللا عليه  وأصحابـه حـتى أبـرد، وكان اليوم قـايظاً شـديداً 

طالب (عليه الســــالم)، وأا مسعت ليلة قــــتل  وآله وســـلم)، فإذا هو قـــد قبـــض ذلك اليوم،  حـره، فلما قـام من رقـدته دعا مباء فغســل يديه، 

احلسـني (عليه السـالم) نوح اجلن، فحــفظت من  فكانت بـــــعد ذلك تثمر مثراً دون ذلك يف العظم  فأنقــــامها، مثّ مضمض فاه وجمه على عوســــجة 

جني منهم هذين البيتني: والطعم والرائحة، فأقـامت على ذلك حنو ثالثني  كانـت إىل جنـب خيمــة خالــيت ثــالث مــرات، 

يابــن الشــهيد ويا شــهيداً عمه خري العمومة  ســنة، فلما كان ذات يوم أصبحـــنا وإذا ا قـــد  واستنشــق ثالثاً، وغســـل وجهه ثالثاً، وذراعيه 

جعفر الطّيار شــــاكت من أوهلا إىل آخرها، وذهبـــــت نضارة  ثالثاً، مثّ مســح برأســه ما أقبــل منه وأدبـــر مرة 
عجبـاً ملصقـول أصابـك حـده يف الوجه منك (١) عيداا، وتساقطت مجيع مثرا، فما كان إالّ يسري   ، واحـدة، مثّ غســل رجليه ظاهرمها وبــاطنهما

وقد عالك غبار حــتى واىف خرب مقـــتل أمري املؤمنني علي بـــن أيب  واهللا ماعاينت أحـداً فعل ذلك، مثّ قــال: إنّ هلذه 

قال دعبل: قـلت يف قـصيدة يل تشـتمل على  طالب (عليه الســالم)، فما أمثرت بـــعد ذلك ال  العوسجة شأناً، مثّ فعل من كان معه من أصحابـه 

هذين البيتني: قـليالً وال كثرياً، وانقـطع مثرها، ومل نزل حنن ومن  مثل ذلك، مثّ قـــام فصلّى ركعتني، فعجبـــت أنا 

زر خري قــــــرب بـــــــالعراق يزار حــولنا نأخذ من ورقـــها، ونداوي بـــه مرضانا،  وفتيان احلي من ذلك، وما كان عهدنا بــالصالة، 

واعص احلمـار فمـن ـاك محـار ونستشـفي بـه من أسقــامنا، فأقــامت على ذلك  وال رأينا مصلّياً قبـله، فلما كان من الغد أصبحـنا 

ِلم ال أزورك ياحسني لك الفدى بــرهة طويلة، مثّ أصبحـــنا ذات يوم فإذا ا قـــد  وقد علت العوسجة حـىت صارت كأعظم دوحـة 

قـــــومي ومن عطفت عليه نزار انبـعث من ساقـها دم عبـيط، وإذا بأوراقـها ذابـلة  عالية وأى، وقد خضد اهللا شـوكتها، ووشـجت 

ولك املودة يف قـلوب ذوي النهى تقطر دماً كماء اللحم، فقلنا: قـد حـدثت حـادثة  عروقــــها، وكثرت أفناا، واخضر ساقــــها، مثّ 

وعلى عدوك مقـــــــــــتة ودمار عظيمة، فبــــــــــتنا ليلتنا فزعني مهمومني نتوقّع  أمثرت بــعد ذلك، فأينعت بـــثمر كان كأعظم ما 

يابــن الشـــهيد وياشـــهيداً عمه احلادثة، فلما أظلم الليل علينا مسعنا بكاءً وعويالً  يكون من الكمأة يف لون الورس املسحــــــــوق، 

خــري العمومــة جعفـــر الطـــيار من حتت األرض، وجلبـة شـديدة ورجة، ومسعنا  ورائحــة العنرب وطعم الشـــهد، واهللا ما أكل منها 

عجبـاً ملصقــول أصابــك حــده صوت نائح يقول: جائع إالّ شبــع، وال ظمآن إالّ روي، وال سقــيم 
(٣) يف الوجه منك وقد عاله غبار(٢) أيا ابــــن النيب ويا ابــــن الوصي إالّ بـرئ، وال ذو حـاجة وفاقــة إالّ اســتغىن، وال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقــــــــية ســــــــادتنا األكرمينا  أكل ورقـها بـعري وال ناقـة وال شــاة إالّ مسنت ودر
ـ وهذا الوضوء حســب ما يعتقـــده ويرويه العامة، وأما اإلمامية  ١

وكثر الرنني واألصوات، فلم نفهـم كثـرياً ممـا  لبـنها. فرأينا النماء والربكة يف أموالنا منذ يوم نزل 
فلهم رأي آخر مأخوذ من الكتاب ومتضافر األخبار. 

كانوا يقـولون، فأتانا بـعد ذلك خرب قـتل احلســني  ٢ـ يف البيتني اللذين تقدما: ((يف الوجه منك وقد عالك غبار)).(صلى اهللا عليه وآله وسلم)، وأخصبـت بـالدنا، 

؛ وانظر ربـيع األبـرار،  ٣٩٨ـ مقتل احلسـني للخوارزمي، ج٢، ص (عليه الســالم)، ويبســـت الشـــجرة، وجفّت،  وأمرعت، فكنا نســمي تلك الشــجرة املبــاركة. 
. املعاجز  ؛ والتحــفة العلية واآلداب العلمية، ص ١٦ص ٤٤

وكسرا الرياح واألمطار، فذهبت ودرس أثرها.  وكان ينتابنا من حولنا من أهل البوادي يستظلّون 
. ـ  ١٠٥والكرامات: الشيخ فاضل الصفار، ص  ١٠٣

قال عبد اهللا بـن حممد األنصاري: فلقـيت دعبـل  ا، ويتزودون من ورقـها يف األســفار، وحيملون 

معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

٩

الشجرة اِّـباركةالشجرة اِّـباركة

هـ م١٤٣٠شعبان  ٢٠٠٩آب 



٨

ـ التفســري بــيان وضع اللفظ إما حقيقـــةً أو  ٨ ـ االهتمام بــاملعىن من خالل التبــادر العريف  وآله وسلم) والصحابة والتابـعني لذا مل جيرؤوا أن ٥

جمازاً كتفســري الوســواس بالشـــيطان والســـيارة  يعطوا القرآن الكرمي تفسرياً غري ما وصل إليهم من لفهم معاين املفردات.

بالقافلة. ـ وهناك أســلوب آخر قــد يعتمده املفسر يف  الرســـول (صلى اهللا عليه وآله وســــلم) وهذا ما ٦

أما التأويل: هو تفسـري بــاطن اللفظ، مأخوذ  نسميه (التفسري باملأثور).تفسريه لآليات وهو أن جيعل القرآن منقاداً ألسس 

من األول، وهو الرجوع لعاقبـــــة األمر فالتأويل  ـ التفسري غالباً يسـتعمل يف مفردات األلفاظ مذهبـية مسبقـة، وهذا ما نسـميه بالتفسـري املتحـيز  ٢

إخبـار عن حقيقـة املراد والتفسـري إخبـار عن دليل  أما التأويل فغالباً يستعمل يف التركيب واجلمل.وما عداه غري املتحــــيز الذي حياول أن يســــتنطق 

املراد، ألن اللفظ يكشـــف عن املراد والكاشـــف  ـ التفسري هو بيان املعاين من القـرائن اللفظية القرآن الكرمي ويطبق الرأي على القرآن. ٣
(٨)

. دليل، هذا ما ذهب إليه الثعاليب ـ تفســـري القــــرآن جرياً مع احلضارة وتطور  لسياق اآليات. أما التأويل هو بيان املعاين بطريقـة ٧
ـ بني التفسري والتأويل تباين؛ التفسري يراد بـه (٤) ٩ .الزمن وربـط النصوص القـرآنية بـالعلوم البحــتة  اإلشارة

القطع أن مراد اهللا سبحانه من اللفظ كذا، فإن قام  ـ قــال مجاعة: التفســري ما يتعلق بـــالرواية واملظاهر الكونية أمثال اجلواهر يف تفســري القــرآن  ٤
الدليل على القطع بـه فصحـيح، وإن مل يقـم دليل (٥) .للطنطاوي اجلوهري وتفســـري املنار حملمد رشــــيد  والتأويل ما يتعلق بالدراية

عليه فهو التفســري بــالرأي املنهي عنه. أما التأويل  ـ التفسري هو الكالم يف أسباب الرتول وشـأنه رضا. ٥

هو ترجيح أحــد احملتمالت بــدون قــطع على أن  ـ تفسـري القـرآن بالقــرآن، وهذا ما جنح إليه  والقــــــــصة اليت نزلت فيها اآلية. أما التأويل هو ٨

مراد البارئ هذا االحتمال بعينه. صرف اآلية إىل معىن حمتمل يوافق ما قبـــــلها وما العالّمة حممد حسني الطباطبائي.

ـ التفسري يستعمل لبيان ما يف الكتب اإلهلية  ١٠ ـ تفســري القــرآن مبنظار فلســفي أو كالمي؛  بــــعدها غري خمالف للكتاب والســــنة وهو منهج ٩
وغريها بــــينما التأويل يســــتعمل أكثر يف الكتب (٦) .كتفسري مال صدرا الشريازي ت١٠٣١هـ. االستنباط، وذهب إىل هذا البغوي

اإلهلية. ـ التفسـري أعم من التأويل واألول يســتعمل  ٦ الفرق ب التفس والتأويل
ـ التفســـــري خيتص بـــــاآليات احملكمة أما  ١١ يف بـيان األلفاظ والثاين يســتعمل يف كشــف املراد 

لقـد عرفت فيما سبـق أن التفســري: هو بــيان 
التأويل فيختص بـاآليات املتشــاة وهذا ال ميكن (٧) . وإيضاح املعىن وتأويله، كتأويل الرؤيا

معاين اآليات القـرآنية والكشــف عن مقــاصدها 
األخذ بـه ألن التأويل يشـمل كل القــرآن فيدخل  ـ والتأويل يســتعمل مرة عاماً ومرة خاصاً،  ٧

ومداليلها.
فيه املتشابه واحملكم. كما لو اســــتعمل الكفر مبعناه املطلق اجلحــــود، 

والتأويل: إرجاع الكالم وصرفـه عـن معنـاه 
ـ التفسري قد يراد به املعىن الظاهر لآلية، أما  ١٢ ومبعناه األخص جحود الباري.

الظاهري إىل معىن أخفى منه.
التأويل قــد يطلق ويراد بــه املعىن املخالف لظاهر 

هذان التعريفان سبـــق وأن أشـــرنا إليهما يف 
اللفظ غري أن التأويل هو اســتعمال مولّد حـــدث 

الصفحـات السابقـة وإىل ما يتعلّق ما من حـيث 
بعد نزول القرآن وعلى وجه الدقة حدث يف عصر 

.(٩)املعىن اللغوي واالصطالحـــــي، أما هنا فاحلديث  التدوين
عن الفوارق اليت أشــار إليها علماء التفســري نذكر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.أمهها: ـ اإلتقان السيوطي: ٢/ ١٣١٨

. ـ اإلتقان: ٢/ ٢٣١٩ ـ أن السـلف ما كان يعلم فرقـاً بـني التفســري  ١
. ـ مباحث يف علوم القرآن صبحي الصاحل، ٣٢٩٦ والتأويل، بـل إنما عدها يف معىن واحـد قـال أبــو 

ـ تفسري اآللوسي ٥/١. ٤
عبــيدة وابــن األعرايب ومجاعة آخرون: التفســري 

. ـ اإلتقان للسيوطي ٢/ ٥١٧٣

.والتأويل مبعىن واحد. ـ تفسري البغوي املقدمة ١/ ٦١٨

. ـ مقدمة التفسري للراغب األصفهاين،  ٧٤٠٢ أقول هذا الرأي الذي تبناه أبو عبيدة إمنا تبـناه 
. ـ اإلتقان للسيوطي٢/ ٨١٧٣

ألن الســلف كان أقـــرب منا إىل صدر التشـــريع 
 ، ـ  ـ امليسر يف علوم القرآن: د.عبد الرسول الغفار، ص   ٩٤٦ ٤٠

ح٢.واملسـلمون قريبـو عهد بالرسـول (صلى اهللا عليه 

َّـ رحاب علوم القرآن

ابــن علي اخلزاعي يف مدينة الرســـول (صلى اهللا  معهم لألرض القــفار، فيقــوم هلم مقــام الطعام  عن هند بنت اجلون قالت:

عليه وآله وســــلم) وحـــــدثته ذا احلديث فلم   والشــــراب، فلم نزل كذلك وعلى ذلك حــــىت نزل رسـول اهللا (صلى اهللا عليه وآله وسـلم) 

ينكره، وقــــال: حــــدثين أيب عن جدي عن أُمه   أصبحــنا ذات يوم وقــد تساقــط مثارها، واصفر خبيمة خاليت ومعه أصحـاب له، فكان من أمره يف 

ســـعدى بــــنت مالك اخلزاعية أنها أدركت تلك  ورقها، فأحـزننا ذلك، وفزعنا من ذلك، فما كان  الشــــاة ما قــــد عرفه الناس، فكان يف اخليمة هو 

الشجرة، وأكلت من مثرها على عهد علي بن أيب  إالّ قليل حتى جاء نعي رسول اهللا (صلى اهللا عليه  وأصحابـه حـتى أبـرد، وكان اليوم قـايظاً شـديداً 

طالب (عليه الســــالم)، وأا مسعت ليلة قــــتل  وآله وســـلم)، فإذا هو قـــد قبـــض ذلك اليوم،  حـره، فلما قـام من رقـدته دعا مباء فغســل يديه، 

احلسـني (عليه السـالم) نوح اجلن، فحــفظت من  فكانت بـــــعد ذلك تثمر مثراً دون ذلك يف العظم  فأنقــــامها، مثّ مضمض فاه وجمه على عوســــجة 

جني منهم هذين البيتني: والطعم والرائحة، فأقـامت على ذلك حنو ثالثني  كانـت إىل جنـب خيمــة خالــيت ثــالث مــرات، 

يابــن الشــهيد ويا شــهيداً عمه خري العمومة  ســنة، فلما كان ذات يوم أصبحـــنا وإذا ا قـــد  واستنشــق ثالثاً، وغســـل وجهه ثالثاً، وذراعيه 

جعفر الطّيار شــــاكت من أوهلا إىل آخرها، وذهبـــــت نضارة  ثالثاً، مثّ مســح برأســه ما أقبــل منه وأدبـــر مرة 

عجبـاً ملصقـول أصابـك حـده يف الوجه منك  عيداا، وتساقطت مجيع مثرا، فما كان إالّ يسري   ، واحـدة، مثّ غســل رجليه ظاهرمها وبــاطنهما

وقد عالك غبار حــتى واىف خرب مقـــتل أمري املؤمنني علي بـــن أيب  واهللا ماعاينت أحـداً فعل ذلك، مثّ قــال: إنّ هلذه 

قال دعبل: قـلت يف قـصيدة يل تشـتمل على  طالب (عليه الســالم)، فما أمثرت بـــعد ذلك ال  العوسجة شأناً، مثّ فعل من كان معه من أصحابـه 

هذين البيتني: قـليالً وال كثرياً، وانقـطع مثرها، ومل نزل حنن ومن  مثل ذلك، مثّ قـــام فصلّى ركعتني، فعجبـــت أنا 

زر خري قــــــرب بـــــــالعراق يزار حــولنا نأخذ من ورقـــها، ونداوي بـــه مرضانا،  وفتيان احلي من ذلك، وما كان عهدنا بــالصالة، 

واعص احلمـار فمـن ـاك محـار ونستشـفي بـه من أسقــامنا، فأقــامت على ذلك  وال رأينا مصلّياً قبـله، فلما كان من الغد أصبحـنا 

ِلم ال أزورك ياحسني لك الفدى بــرهة طويلة، مثّ أصبحـــنا ذات يوم فإذا ا قـــد  وقد علت العوسجة حـىت صارت كأعظم دوحـة 

قـــــومي ومن عطفت عليه نزار انبـعث من ساقـها دم عبـيط، وإذا بأوراقـها ذابـلة  عالية وأى، وقد خضد اهللا شـوكتها، ووشـجت 

ولك املودة يف قـلوب ذوي النهى تقطر دماً كماء اللحم، فقلنا: قـد حـدثت حـادثة  عروقــــها، وكثرت أفناا، واخضر ساقــــها، مثّ 

وعلى عدوك مقـــــــــــتة ودمار عظيمة، فبــــــــــتنا ليلتنا فزعني مهمومني نتوقّع  أمثرت بــعد ذلك، فأينعت بـــثمر كان كأعظم ما 

يابــن الشـــهيد وياشـــهيداً عمه احلادثة، فلما أظلم الليل علينا مسعنا بكاءً وعويالً  يكون من الكمأة يف لون الورس املسحــــــــوق، 

خــري العمومــة جعفـــر الطـــيار من حتت األرض، وجلبـة شـديدة ورجة، ومسعنا  ورائحــة العنرب وطعم الشـــهد، واهللا ما أكل منها 

عجبـاً ملصقــول أصابــك حــده صوت نائح يقول: جائع إالّ شبــع، وال ظمآن إالّ روي، وال سقــيم 

يف الوجه منك وقد عاله غبار أيا ابــــن النيب ويا ابــــن الوصي إالّ بـرئ، وال ذو حـاجة وفاقــة إالّ اســتغىن، وال 

بقــــــــية ســــــــادتنا األكرمينا  أكل ورقـها بـعري وال ناقـة وال شــاة إالّ مسنت ودر

وكثر الرنني واألصوات، فلم نفهـم كثـرياً ممـا  لبـنها. فرأينا النماء والربكة يف أموالنا منذ يوم نزل 

كانوا يقـولون، فأتانا بـعد ذلك خرب قـتل احلســني  (صلى اهللا عليه وآله وسلم)، وأخصبـت بـالدنا، 

(عليه الســالم)، ويبســـت الشـــجرة، وجفّت،  وأمرعت، فكنا نســمي تلك الشــجرة املبــاركة. 

وكسرا الرياح واألمطار، فذهبت ودرس أثرها.  وكان ينتابنا من حولنا من أهل البوادي يستظلّون 

قال عبد اهللا بـن حممد األنصاري: فلقـيت دعبـل  ا، ويتزودون من ورقـها يف األســفار، وحيملون 

(١)

(٣) (٢)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ وهذا الوضوء حســب ما يعتقـــده ويرويه العامة، وأما اإلمامية  ١

فلهم رأي آخر مأخوذ من الكتاب ومتضافر األخبار. 

٢ـ يف البيتني اللذين تقدما: ((يف الوجه منك وقد عالك غبار)).

٣ـ مقتل احلسـني للخوارزمي، ج٢، ص

ص

والكرامات: الشيخ فاضل الصفار، ص

؛ وانظر ربـيع األبـرار، ٩٨

؛ والتحــفة العلية واآلداب العلمية، ص٤٤

ـ ١٠٣  

. املعاجز ١٦

١٠٥.

ابــن علي اخلزاعي يف مدينة الرســـول (صلى اهللا  معهم لألرض القــفار، فيقــوم هلم مقــام الطعام  عن هند بنت اجلون قالت:

عليه وآله وســــلم) وحـــــدثته ذا احلديث فلم   والشــــراب، فلم نزل كذلك وعلى ذلك حــــىت نزل رسـول اهللا (صلى اهللا عليه وآله وسـلم) 

ينكره، وقــــال: حــــدثين أيب عن جدي عن أُمه   أصبحــنا ذات يوم وقــد تساقــط مثارها، واصفر خبيمة خاليت ومعه أصحـاب له، فكان من أمره يف 

ســـعدى بــــنت مالك اخلزاعية أنها أدركت تلك  ورقها، فأحـزننا ذلك، وفزعنا من ذلك، فما كان  الشــــاة ما قــــد عرفه الناس، فكان يف اخليمة هو 

الشجرة، وأكلت من مثرها على عهد علي بن أيب  إالّ قليل حتى جاء نعي رسول اهللا (صلى اهللا عليه  وأصحابـه حـتى أبـرد، وكان اليوم قـايظاً شـديداً 

طالب (عليه الســــالم)، وأا مسعت ليلة قــــتل  وآله وســـلم)، فإذا هو قـــد قبـــض ذلك اليوم،  حـره، فلما قـام من رقـدته دعا مباء فغســل يديه، 

احلسـني (عليه السـالم) نوح اجلن، فحــفظت من  فكانت بـــــعد ذلك تثمر مثراً دون ذلك يف العظم  فأنقــــامها، مثّ مضمض فاه وجمه على عوســــجة 

جني منهم هذين البيتني: والطعم والرائحة، فأقـامت على ذلك حنو ثالثني  كانـت إىل جنـب خيمــة خالــيت ثــالث مــرات، 

يابــن الشــهيد ويا شــهيداً عمه خري العمومة  ســنة، فلما كان ذات يوم أصبحـــنا وإذا ا قـــد  واستنشــق ثالثاً، وغســـل وجهه ثالثاً، وذراعيه 

جعفر الطّيار شــــاكت من أوهلا إىل آخرها، وذهبـــــت نضارة  ثالثاً، مثّ مســح برأســه ما أقبــل منه وأدبـــر مرة 
عجبـاً ملصقـول أصابـك حـده يف الوجه منك (١) عيداا، وتساقطت مجيع مثرا، فما كان إالّ يسري   ، واحـدة، مثّ غســل رجليه ظاهرمها وبــاطنهما

وقد عالك غبار حــتى واىف خرب مقـــتل أمري املؤمنني علي بـــن أيب  واهللا ماعاينت أحـداً فعل ذلك، مثّ قــال: إنّ هلذه 

قال دعبل: قـلت يف قـصيدة يل تشـتمل على  طالب (عليه الســالم)، فما أمثرت بـــعد ذلك ال  العوسجة شأناً، مثّ فعل من كان معه من أصحابـه 

هذين البيتني: قـليالً وال كثرياً، وانقـطع مثرها، ومل نزل حنن ومن  مثل ذلك، مثّ قـــام فصلّى ركعتني، فعجبـــت أنا 

زر خري قــــــرب بـــــــالعراق يزار حــولنا نأخذ من ورقـــها، ونداوي بـــه مرضانا،  وفتيان احلي من ذلك، وما كان عهدنا بــالصالة، 

واعص احلمـار فمـن ـاك محـار ونستشـفي بـه من أسقــامنا، فأقــامت على ذلك  وال رأينا مصلّياً قبـله، فلما كان من الغد أصبحـنا 

ِلم ال أزورك ياحسني لك الفدى بــرهة طويلة، مثّ أصبحـــنا ذات يوم فإذا ا قـــد  وقد علت العوسجة حـىت صارت كأعظم دوحـة 

قـــــومي ومن عطفت عليه نزار انبـعث من ساقـها دم عبـيط، وإذا بأوراقـها ذابـلة  عالية وأى، وقد خضد اهللا شـوكتها، ووشـجت 

ولك املودة يف قـلوب ذوي النهى تقطر دماً كماء اللحم، فقلنا: قـد حـدثت حـادثة  عروقــــها، وكثرت أفناا، واخضر ساقــــها، مثّ 

وعلى عدوك مقـــــــــــتة ودمار عظيمة، فبــــــــــتنا ليلتنا فزعني مهمومني نتوقّع  أمثرت بــعد ذلك، فأينعت بـــثمر كان كأعظم ما 

يابــن الشـــهيد وياشـــهيداً عمه احلادثة، فلما أظلم الليل علينا مسعنا بكاءً وعويالً  يكون من الكمأة يف لون الورس املسحــــــــوق، 

خــري العمومــة جعفـــر الطـــيار من حتت األرض، وجلبـة شـديدة ورجة، ومسعنا  ورائحــة العنرب وطعم الشـــهد، واهللا ما أكل منها 

عجبـاً ملصقــول أصابــك حــده صوت نائح يقول: جائع إالّ شبــع، وال ظمآن إالّ روي، وال سقــيم 
(٣) يف الوجه منك وقد عاله غبار(٢) أيا ابــــن النيب ويا ابــــن الوصي إالّ بـرئ، وال ذو حـاجة وفاقــة إالّ اســتغىن، وال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقــــــــية ســــــــادتنا األكرمينا  أكل ورقـها بـعري وال ناقـة وال شــاة إالّ مسنت ودر
ـ وهذا الوضوء حســب ما يعتقـــده ويرويه العامة، وأما اإلمامية  ١

وكثر الرنني واألصوات، فلم نفهـم كثـرياً ممـا  لبـنها. فرأينا النماء والربكة يف أموالنا منذ يوم نزل 
فلهم رأي آخر مأخوذ من الكتاب ومتضافر األخبار. 

كانوا يقـولون، فأتانا بـعد ذلك خرب قـتل احلســني  ٢ـ يف البيتني اللذين تقدما: ((يف الوجه منك وقد عالك غبار)).(صلى اهللا عليه وآله وسلم)، وأخصبـت بـالدنا، 

؛ وانظر ربـيع األبـرار،  ٣٩٨ـ مقتل احلسـني للخوارزمي، ج٢، ص (عليه الســالم)، ويبســـت الشـــجرة، وجفّت،  وأمرعت، فكنا نســمي تلك الشــجرة املبــاركة. 
. املعاجز  ؛ والتحــفة العلية واآلداب العلمية، ص ١٦ص ٤٤

وكسرا الرياح واألمطار، فذهبت ودرس أثرها.  وكان ينتابنا من حولنا من أهل البوادي يستظلّون 
. ـ  ١٠٥والكرامات: الشيخ فاضل الصفار، ص  ١٠٣

قال عبد اهللا بـن حممد األنصاري: فلقـيت دعبـل  ا، ويتزودون من ورقـها يف األســفار، وحيملون 

معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

٩

الشجرة اِّـباركةالشجرة اِّـباركة

هـ م١٤٣٠شعبان  ٢٠٠٩آب 



 الطبــيعة إالّ أنّ قســماً آخر ال ميكن معرفته إالّ من مبا أنّ كتاب ج البــــالغة، كما أو ضحـــــنا 

خالل ما خيربنا به خالق الطبيعة. لذا حرص اإلمام إن كان روســو قـــد دعا إىل مراعاة الطّبـــيعة  ســـالفاً، من أهم املصادر الَّيت تعرض وجهة النظر 

على تبـيني ذلك ألصحابـه كنصحـه ألحـد قــواد واحــترام قـــانوا يف العمل التربـــوي؛ فإنَّ علياً  اإلســـالمية يف غري جانب من جوانب احلياة؛ كان 

جيشه: «وال تسر أول اللّيل، فإنَّ اهللا جعله سـكناً (عليه الســالم) قــد دعا إىل تربـــية متوافقـــة مع  من الطّبــيعي أن تأيت نصوصه املتعلِّقــة بـــاجلانب 

 ح الفطرة. فاملبـدأ األسـاس الَّذي جيب أن تراعيه أيره مقـــاماً ال ظعناً، فأرح فيه بـــدنك ورووقــد التربــوي منســجمة كلّ االنســجام مع ما جاء يف 

ظهرك، فإذا وقـفت حـني ينبـطح السحـر أو حـني تربـية ناجحــة، يف نظره، هو مدى انســجامها مع  القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة.

ينفجر الفجر فَِسر على بركة اهللا».الفطرة. ولقـد وجدنا أنَّ املبــادئ الَّيت اســتنتجناها من 

وهكذا تكون التربــــية وفق الفطرة من وجهة ومبا أنَّ فاطر الوجود هو اهللا، فليس أعلم منـه  نصوص الكتاب منســــــــــــجمة فعالً مع الغاية 

نظر اإلمام (عليه السالم) هي وحـدها التربـية الَّيت مبا يصلح شــــــأن اإلنســـــــان وحيقّق له تكامله  األساســية للرســالة اإلســالمية وهي: «حتقــيق 

ميكن أن حتقّق السـعادة لإلنســان إن على الصعيد وسعادته. العبــــــودية هللا يف حـــــــياة اإلنســـــــان الفردية 

الفردي أو على الصعيد االجتماعي.«اللَّهم داعي املدحوات وداعم املمسـوكات،  واالجتماعية»

وجابل القلوب على فطرا: شقيها وسعيدها». وبـــالفعل، أكَّد اإلمام علي (عليه الســـالم) 

املبــدأ الثّاين من مبـــادئ التربـــية يف فكر أمري  لذا كان أهم ما أوكل اهللا إىل األنبـــياء تعريف  على هذه الغاية أيما تأكيد، حــــــتى ال تكاد ختلو 

املؤمنني علي بـــن أيب طالب (عليه الســــالم) هو  الناس خبصائص هذه الفطرة «فبــــــعث اهللا فيهم  خطبة، مبا يف ذلك اخلطب السياسـية والعسـكرية، 

اإلميان املطلق بالغيب. رســله، وواتر إليهم أنبــياءه، ليســـتأدوهم ميثاق  منها.

والغيب هو اهللا الواحـد وما خلقــه من عوامل،  فطرته، ويذكروهم منسي نعمته». فضالً عن إفراده خطباً مستقـلَّة تعاجل موضوع 

غري عامل الشهادة، مما ال نستطيع إدراكه حبواسنا. وذلك كي يراعوها يف ســكنام وحـــركام  قـدرة اخلالق وعظمته وحـاجة العبــاد إليه وحــقّه 

ولكن اهللا، يف عقــــيدة اإلمام، هو احلقيقــــة  وال خيالفوها إىل ما سواها مما قد تستهويه نفوسهم  عليهم.

الوحــــــــيدة الفاعلة يف الوجود. وهو، وإن كان  أو ترشدهم إليه عقوهلم القـاصرة، احملدودة حبدود   بل ومل يترك اإلمام، يف سبيل إثبـات ذلك، أي

بالنسبـة لنا غيبـاً، جزءٌ ال يتجزأ من معامالت عامل  معارفهم وجتارم. وسـيلة نقـلية كانت أم عقــلية حــىت لو تطلَّب منه 

الشـهادة، كما يفُهم من قــوله (عليه الســالم) يف   ة على ما يبــدو من كالم اإلمام عليفالواقـعي ذلك إفراد خطَب لوصف بـــعض خملوقـــات اهللا 

إحـدى خطبـه: «وأشـهد أن ال إله إالّ اهللا شــهادة  (عليه الســــالم) ليســــت يف موافقــــة الواقــــع  بــدقَّة متناهية تظن معها أنك أمام كتاب يف العلوم 

إميان وإيقان وإخالص وإذعان». االجتماعي املصطنع بقدر ما هي يف موافقة الواقع  الطَّبيعية.

لذا فكل تربـية ال تلحـظ وجوده وقـدرته جلّ  الفطري السليم. وإن كان قسـم كبــري من الواقــع  أما املبــادئ التربــوية الَّيت اســتفدناها من هذا 

وعال، وما يترتب عليهما فهي تربــــية وامهة، غري  الفطري ميكن معرفته من خالل اكتشـاف قــوانني  الكتاب فيمكن تبويبها على الشكل التايل:

على ضفاف نهج البالغة







للخليفة الثّاين بعدم اخلروج بنفسه لقتال الفرس،  وكلّ شيء قائم بـه ... من تكلَّم مسع نطقـه، ومن  واقـعية، أدىن ما يترتب عليها أن تؤدي بصاحبـها 

إذ إنَّ االنتصار على األعداء يف نظره ليس منوطـاً  سـكت علم سـره، ومن عاش فعليه رزقـه، ومن  إىل جمانية احلقيقة والواقع.

بـكثرة املقــاتلني بقــدر ما هو منوط بــصدق النية  مات فإليه منقلبـــــــــه». وال خيفى كم تعين هذه  والنهج مليء بـاخلطب وأبــعاض اخلطب الَّيت 

واإلخالص إىل اهللا تعاىل. يقول (عليه السالم):  األوصاف من الداللة على حضور اهللا الفاعل يف  تؤكّد هذا االعتقاد وحتثّ الناس على األخذ بـه، 

«إنَّ هذا األمر (يعين اإلســـالم) مل يكن نصره وال  عامل الوجود. لذا يلح على أصحابــــه يف التوكُّل  ولو أردنا اســـتعراض كلّ ما ورد فيه حـــول هذا 

خذالنه بــــكثرة وال بقـــــلَّة، وهو دين اهللا الَّذي  علـى اهللا وطلـب احلاجـات منـه وأن ال خيدعهـم  املوضوع لطال بـنا املقـام. ولكننا سـنكتفي بـذكر 

أظهره، وجنده الَّذي أعده وأمده، حــىت بـــلغ ما  عدم رؤيته من توهم عدم قـدرته فيقـول: (عليه  بعض النماذج الَّيت نأمل أن تِفي بالغرض.

بـــلغ وطلع حـــيث طلع، وحنن على موعود من  السالم): «واعلموا عباد اهللا أنه مل خيلقكم عبـثاً.  ، يصف اإلمام اهللا عز وجلَّ بـــأنه  ٨٦ففي خ

اهللا، واهللا منجز وعده وناصـر جنـده ... فـأما مـا  ومل يرسلكم مهالً ... فاستفتحـوه، واستنصحـوه  عامل بـالسرائر وخبـري بــالضمائر وأنه حميط بــكلّ 

ذكرت من مسرية القوم إىل قتال املسـلمني فإنَّ اهللا  واطلبـــوا إليه واستمنحـــوه. فما قــــطعكم عنه  شـيء وله الغلبـة والقـدرة على كلِّ شـيء. وبـناءً 

سبحـانه هو أكره ملسـريهم منك، وهو أقـدر على  حـجاب، وال أغلق عنكم دونه بـاب. وانه لبـكلّ  على ذلك يدعو الناس لعدم التهاون يف حـــــفظ 

تغيري ما يكره، وأما ما ذكـرت مـن عددهـم فـإنا مل  مكان ويف كلِّ حـــــــــــني وأوان، ومع كلِّ إنس  كتابه وتأدية حقـوق «فإنَّ اهللا سبحـانه مل خيلقـكم 

نكن نقـاتل فيما مضى بــالكثرة وإنما كنا نقــاتل  وجان». عبثاً ومل يترككم سدى، ومل يدعكم يف جهالة وال 
(١)

 . بالنصر واملعونة» ومل يكن اعتقـاد اإلمام هذا نظرياً فقــط، بــل  عمى ...».
ــــــــــــــــــــــــــــــــ       مارسه بالفعل يف حياته. وليس أدلّ على ذلك من  ١٠٩ويف اخلطبة  يعبر اإلمام عن مواقع اهللا يف 

١. املبـادئ واألســاليب التربــوية يف ج البــالغة: أمرية بــرغل، 
اعتماده على هذا املبـدأ يف نصيحـته التي أسـداها  الوجود بتعبري أدق فيقـول: «كلّ شـيء خاشـع له 

. ـ  ٢٠٢ص  ١٩٦

١٠١١



م ٢٠٠٩آب  هـ ١٤٣٠شعبان 



 الطبــيعة إالّ أنّ قســماً آخر ال ميكن معرفته إالّ من مبا أنّ كتاب ج البــــالغة، كما أو ضحـــــنا 

خالل ما خيربنا به خالق الطبيعة. لذا حرص اإلمام إن كان روســو قـــد دعا إىل مراعاة الطّبـــيعة  ســـالفاً، من أهم املصادر الَّيت تعرض وجهة النظر 

على تبـيني ذلك ألصحابـه كنصحـه ألحـد قــواد واحــترام قـــانوا يف العمل التربـــوي؛ فإنَّ علياً  اإلســـالمية يف غري جانب من جوانب احلياة؛ كان 

جيشه: «وال تسر أول اللّيل، فإنَّ اهللا جعله سـكناً (عليه الســالم) قــد دعا إىل تربـــية متوافقـــة مع  من الطّبــيعي أن تأيت نصوصه املتعلِّقــة بـــاجلانب 

 ح الفطرة. فاملبـدأ األسـاس الَّذي جيب أن تراعيه أيره مقـــاماً ال ظعناً، فأرح فيه بـــدنك ورووقــد التربــوي منســجمة كلّ االنســجام مع ما جاء يف 

ظهرك، فإذا وقـفت حـني ينبـطح السحـر أو حـني تربـية ناجحــة، يف نظره، هو مدى انســجامها مع  القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة.

ينفجر الفجر فَِسر على بركة اهللا».الفطرة. ولقـد وجدنا أنَّ املبــادئ الَّيت اســتنتجناها من 

وهكذا تكون التربــــية وفق الفطرة من وجهة ومبا أنَّ فاطر الوجود هو اهللا، فليس أعلم منـه  نصوص الكتاب منســــــــــــجمة فعالً مع الغاية 

نظر اإلمام (عليه السالم) هي وحـدها التربـية الَّيت مبا يصلح شــــــأن اإلنســـــــان وحيقّق له تكامله  األساســية للرســالة اإلســالمية وهي: «حتقــيق 

ميكن أن حتقّق السـعادة لإلنســان إن على الصعيد وسعادته. العبــــــودية هللا يف حـــــــياة اإلنســـــــان الفردية 

الفردي أو على الصعيد االجتماعي.«اللَّهم داعي املدحوات وداعم املمسـوكات،  واالجتماعية»

وجابل القلوب على فطرا: شقيها وسعيدها». وبـــالفعل، أكَّد اإلمام علي (عليه الســـالم) 

املبــدأ الثّاين من مبـــادئ التربـــية يف فكر أمري  لذا كان أهم ما أوكل اهللا إىل األنبـــياء تعريف  على هذه الغاية أيما تأكيد، حــــــتى ال تكاد ختلو 

املؤمنني علي بـــن أيب طالب (عليه الســــالم) هو  الناس خبصائص هذه الفطرة «فبــــــعث اهللا فيهم  خطبة، مبا يف ذلك اخلطب السياسـية والعسـكرية، 

اإلميان املطلق بالغيب. رســله، وواتر إليهم أنبــياءه، ليســـتأدوهم ميثاق  منها.

والغيب هو اهللا الواحـد وما خلقــه من عوامل،  فطرته، ويذكروهم منسي نعمته». فضالً عن إفراده خطباً مستقـلَّة تعاجل موضوع 

غري عامل الشهادة، مما ال نستطيع إدراكه حبواسنا. وذلك كي يراعوها يف ســكنام وحـــركام  قـدرة اخلالق وعظمته وحـاجة العبــاد إليه وحــقّه 

ولكن اهللا، يف عقــــيدة اإلمام، هو احلقيقــــة  وال خيالفوها إىل ما سواها مما قد تستهويه نفوسهم  عليهم.

الوحــــــــيدة الفاعلة يف الوجود. وهو، وإن كان  أو ترشدهم إليه عقوهلم القـاصرة، احملدودة حبدود   بل ومل يترك اإلمام، يف سبيل إثبـات ذلك، أي

بالنسبـة لنا غيبـاً، جزءٌ ال يتجزأ من معامالت عامل  معارفهم وجتارم. وسـيلة نقـلية كانت أم عقــلية حــىت لو تطلَّب منه 

الشـهادة، كما يفُهم من قــوله (عليه الســالم) يف   ة على ما يبــدو من كالم اإلمام عليفالواقـعي ذلك إفراد خطَب لوصف بـــعض خملوقـــات اهللا 

إحـدى خطبـه: «وأشـهد أن ال إله إالّ اهللا شــهادة  (عليه الســــالم) ليســــت يف موافقــــة الواقــــع  بــدقَّة متناهية تظن معها أنك أمام كتاب يف العلوم 

إميان وإيقان وإخالص وإذعان». االجتماعي املصطنع بقدر ما هي يف موافقة الواقع  الطَّبيعية.

لذا فكل تربـية ال تلحـظ وجوده وقـدرته جلّ  الفطري السليم. وإن كان قسـم كبــري من الواقــع  أما املبــادئ التربــوية الَّيت اســتفدناها من هذا 

وعال، وما يترتب عليهما فهي تربــــية وامهة، غري  الفطري ميكن معرفته من خالل اكتشـاف قــوانني  الكتاب فيمكن تبويبها على الشكل التايل:

على ضفاف نهج البالغة







للخليفة الثّاين بعدم اخلروج بنفسه لقتال الفرس،  وكلّ شيء قائم بـه ... من تكلَّم مسع نطقـه، ومن  واقـعية، أدىن ما يترتب عليها أن تؤدي بصاحبـها 

إذ إنَّ االنتصار على األعداء يف نظره ليس منوطـاً  سـكت علم سـره، ومن عاش فعليه رزقـه، ومن  إىل جمانية احلقيقة والواقع.

بـكثرة املقــاتلني بقــدر ما هو منوط بــصدق النية  مات فإليه منقلبـــــــــه». وال خيفى كم تعين هذه  والنهج مليء بـاخلطب وأبــعاض اخلطب الَّيت 

واإلخالص إىل اهللا تعاىل. يقول (عليه السالم):  األوصاف من الداللة على حضور اهللا الفاعل يف  تؤكّد هذا االعتقاد وحتثّ الناس على األخذ بـه، 

«إنَّ هذا األمر (يعين اإلســـالم) مل يكن نصره وال  عامل الوجود. لذا يلح على أصحابــــه يف التوكُّل  ولو أردنا اســـتعراض كلّ ما ورد فيه حـــول هذا 

خذالنه بــــكثرة وال بقـــــلَّة، وهو دين اهللا الَّذي  علـى اهللا وطلـب احلاجـات منـه وأن ال خيدعهـم  املوضوع لطال بـنا املقـام. ولكننا سـنكتفي بـذكر 

أظهره، وجنده الَّذي أعده وأمده، حــىت بـــلغ ما  عدم رؤيته من توهم عدم قـدرته فيقـول: (عليه  بعض النماذج الَّيت نأمل أن تِفي بالغرض.

بـــلغ وطلع حـــيث طلع، وحنن على موعود من  السالم): «واعلموا عباد اهللا أنه مل خيلقكم عبـثاً.  ، يصف اإلمام اهللا عز وجلَّ بـــأنه  ٨٦ففي خ

اهللا، واهللا منجز وعده وناصـر جنـده ... فـأما مـا  ومل يرسلكم مهالً ... فاستفتحـوه، واستنصحـوه  عامل بـالسرائر وخبـري بــالضمائر وأنه حميط بــكلّ 

ذكرت من مسرية القوم إىل قتال املسـلمني فإنَّ اهللا  واطلبـــوا إليه واستمنحـــوه. فما قــــطعكم عنه  شـيء وله الغلبـة والقـدرة على كلِّ شـيء. وبـناءً 

سبحـانه هو أكره ملسـريهم منك، وهو أقـدر على  حـجاب، وال أغلق عنكم دونه بـاب. وانه لبـكلّ  على ذلك يدعو الناس لعدم التهاون يف حـــــفظ 

تغيري ما يكره، وأما ما ذكـرت مـن عددهـم فـإنا مل  مكان ويف كلِّ حـــــــــــني وأوان، ومع كلِّ إنس  كتابه وتأدية حقـوق «فإنَّ اهللا سبحـانه مل خيلقـكم 

نكن نقـاتل فيما مضى بــالكثرة وإنما كنا نقــاتل  وجان». عبثاً ومل يترككم سدى، ومل يدعكم يف جهالة وال 
(١)

 . بالنصر واملعونة» ومل يكن اعتقـاد اإلمام هذا نظرياً فقــط، بــل  عمى ...».
ــــــــــــــــــــــــــــــــ       مارسه بالفعل يف حياته. وليس أدلّ على ذلك من  ١٠٩ويف اخلطبة  يعبر اإلمام عن مواقع اهللا يف 

١. املبـادئ واألســاليب التربــوية يف ج البــالغة: أمرية بــرغل، 
اعتماده على هذا املبـدأ يف نصيحـته التي أسـداها  الوجود بتعبري أدق فيقـول: «كلّ شـيء خاشـع له 

. ـ  ٢٠٢ص  ١٩٦

١٠١١



م ٢٠٠٩آب  هـ ١٤٣٠شعبان 



أخالقك هويتك

حسن الظن باهللا ثمن الجّنة

إنّ حســن الظن بــاهللا ورمحته ووعده وكرمه 

ولطفـه وعنايتـه مـن عالئـم اإلميـان املهـمة ومـن 

األسبــاب املؤثرة يف النجاة والسعادة!.حـــىت إنه 

ورد يف بـعض أحـاديث الرسـول (صلى اهللا عليه 

وآله وسلم) قوله: «ليس من عبد يظن بـاهللا خرياً 
(٤)

. إالّ كان عند ظنه به»

كما ورد عن اإلمام علي بــن موســى الرضا 

(عليه السالم) أنه قـال: «أحسـن بـاهللا الظن فإنّ 

اهللا عز وجلَّ يقـول أنا عند ظن عبــدي املؤمن يب 
(٥)

. إن خري فخري وإن شر فشر»

وورد حـــديث آخر عن النيب (صلى اهللا عليه 

 بـاهللا عز وآله وسلم) يقول فيه: «إنّ حسن الظن
(٦) .هذا ساعة من خري قط ، ولو ظن يب ساعة من خري يوضح القـرآن الكرمي بشـكل قــاطع خطورة  وجل مثن اجلنة»!

فأي قـيمة أيســر من هذا... وأي متاعٍ أعظم ما ودعته بالنار، أجيزوا له كذبه وأدخلوه اجلنة». ســـوء الظن بــــاهللا تعاىل، ومآل ذلك إىل اهلالك 
واخلسران.

 قيمةً منه!؟مثّ أضاف رسول اهللا: ليس من عبد يظن بـاهللا عز
وبــعكس ذلك فإنّ حســن الظن بــاهللا تعاىل 

 ه بــه وذلك قـــوله عزوورد يف احلديـث عـن أمــري املؤمنــني (عليــه وجلّ خرياً إالّ كان عند ظن
سبب للنجاة يف الدنيا واآلخرة.

السالم) وهو ينصح ولده: «بين خف اهللا أنك لو  ٱٱ وجــــــــلّ: «Jٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱ
روي عن الصادق (عليه السالم) عن رسول 

أتيته حبسـنات أهل األرض مل يقبـلها منك، وأرج (١)(٢) . ڇٱٱڇٱٱٱٱٱڇڎ اهللا (صلى اهللا عليه وآله وســــــــلم): أنّ اهللا إذا 
اهللا رجاءً لو أتيته بســـــيئات أهل األرض غفرها  ويف حــــــــــديث عن اإلمام الصادق (عليه  حاسب اخللق يبقى رجل قد فضلت سـيئاته على 

(٧)
. لك» الســالم) يقــول: «ينبــغي للمؤمن أن خياف اهللا  حســناته، فتأخذه املالئكة إىل النار وهو يلتفت، 

وحــــىت أنّ الرســـــول (صلى اهللا عليه وآله  تعاىل خوفاً كأنه يشـــــــرف على النار، ويرجوه  ـ وهو تعاىل  فيأمر اهللا برده، فيقول له: مل التفت؟ 
وسلم) كان يقول: «لن يدخل اجلنة أحداً عمله» رجاءً من أهل اجلنة، إنّ اهللا تعاىل يقول: (وذلكم  ـ فيقـول: يا رب ما كان هذا ظني بـك،  أعلم بـه 

قالوا: وال أنت يا رسول اهللا؟ ظنكم الذي ظننتم بــربكم) ... مث قـــال: إنّ اهللا  فيقـــــول اهللا تعاىل: يا مالئكيت! وعزيت وجاليل 
(٨) (٣) . قال: «وال أنا، إالّ أن يتغمدين اهللا برمحته» . عند ظن عبده، إن خرياً فخري، وإن شراً فشر» وآالئي وعلوي وارتفاع مكاين، ما ظن يب عبـدي 

«

اإلســـــالم يقــــــول فيه: «ثالث يف املؤمن ال  أنفسهم نظرة اخلوف، فال يستطيعون أن يقـفوا  حسن الظن بالناس

يستحسـن، وله منهن خمرج فمخرجه من سـوء  على ويل ومؤنـسٍ يطـوي اهلمـوم، وال جيـدون  اإلسـالم يريد أن حيكم اتمع أمن مطلق، 
( )١٢

... إىل آخر احلديث  الظن أالّ حيقّقـــــــــــه» شـــريكاً للنشــــاطات االجتماعية، وال معيناً  وال يكتفي بأن يكف الناس عن ضرب بعضهم 

الشريف. ونصرياً ليوم الشدة!. بعضاً فحسـب، بـل أمسى من ذلك بـأن يكونوا 

ـ يستطيع اإلنسان أن يبعد عن نفسه سوء  ٢ يف غري الصورة اليت يكون فيها العلم أساس  آمنني من ألســنتهم، بــل وأرقـــى من ذلك أن 

الظن بالتفكري يف املسائل املختلفة، بأن يفكر يف  األحـكام واملواقــف، فإنّ حــالة من الفوضى  يكونـوا آمنـني مـن تفكريهـم وظنهـم أيضـاً... 

طريق احلمل على الصحــة، وأن جيسد يف ذهنه  ستضرب العالقات االجتماعية، إذاً سـوف ال  وأن يحس كلُّ منهم أنّ اآلخر ال يرشقه بنبـال 

االحـــــتماالت الصحــــــية املوجودة يف ذلك  يبقـى أي شــخص مبنأى عن الشــك والريب،  االامات يف منطقة أفكاره. 

العمل، وهكذا يتغلّب تدرجياً على ســـــــــوء  ومبأمن عن ســوء الظن وســتنعدم الثقــة بــني  وهذا األمن يف أعلى مســــــتوى وال ميكن 

!الظن األفراد، وتكون مكانة اتمع يف خطر. حتقّقه إالّ يف جمتمع رسايل مؤمن.

ـ اآليات واألحـاديث اإلســالمية تنتقــد  فبـناءً على هذا ليس سـوء الظن شــيئاً (ذا  ٣ نموذج من اآليات والروايات

بال) حبيث خيرج عن اختيار اإلنسان دائماً! بشـــدة األفراد الذين يتبـــعون الظن وجيعلونه  ـ يقول النيب (صلى اهللا عليه وآله وسـلم)  ١

لذلك فقـد ورد يف الروايات أنه: «ضع أمر  مقياسـاً لقـناعتهم «ڎٱٱڎٱٱڈٱٱYٱٱٱٱٱژژٱٱڑٱٱيف هذا الصدد: «إنّ اهللا حــرم من املســلم دمه 
(٩)( أخيك على أحسنه حـىت يأتيك ما يقلبـك منه، ١١( . .وماله وعرضه وأن يظن به السوء» «bٱٱaڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ

وال تظنن بـــكلٍمة خرجت من أخيك ســــوءاً  ـ أما اآلية (٢٣) من ســورة النجم، فإنها إنّ ســـــــوء الظن ال أنه يؤثر على الطرف  ٤
( )١٣

. وأنت جتد هلا يف اخلري حممالً» عدت الظن يف مرتبــة اتبــاع هوى النفس «وئٱٱاملقابل ويسقـط حـيثيته فحسـب، بـل هو بـالء 
وعلى كلّ حــال فإنّ هذا األمر واحــد من  عظيم على صاحبـه ألنه يكون سببــاً إلبــعاده 

ÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱۆئٱٱۈئ».
أكثر األوامر والتعليمات جامعيةً ودقّةً يف جمال  عـن التعـاون مـع النـاس وخيلـق لـه عاملـاً مــن 

سؤال وجواب
روابــــط اإلنســـــان االجتماعية الذي تضمن  الوحشة والغربة واالنزواء.

 وهنا ينقــدح هذا الســـؤال، وهو أنّ الظن
األمن يف اتمع بشكل كامل. ـ ورد يف حـــــديث عن أمري املؤمنني علي  ٢

السيئ أو الظن احلسـن ليسـا اختيارين (غالبـاً) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (عليه الســالم) أنه قــال: «من مل حيســـن ظنه 

ـ احملجة البيضاء: ٢٦٩/٥.وإنما يكون كلٌّ منهما على أثر سلســــــلةٍ من  ١ ( )١٠. ـ أصول الكايف،ج٢، بــاب التهمة وســوء الظن، احلديث ٣، استوحش من كلّ أحد» ٢ املقـدمات اخلارجية عن اختيار اإلنســان واليت 
وقــد ورد شبــيه هذا املعىن يف ج البــالغة مع شـــيءٍ من  وبتعبـري آخر، إنّ ما يفصل حــياة اإلنســان 

تنعكـس يف ذهنـه، فكيـف يصــح النهــي عــن 
التفاوت يف «الكلمات القصار، رقم٣٦٠». عن احليوان ومينحها احلركة والرونق والتكامل 

ـ ٢٢، من ســورة ذلك؟ ـ تفسـري جممع البـيان يف تفســري اآليات:١٩  ٣
القصص.هو روح التعاون اجلماعي، وال يتحـــــقّق هذا  ويف مقام اجلواب ميكن القول بأنه:

ـ حبار األنوار: ٣٨٤/٧٠. ٤ األمـر إالـّ يف صـورة أن يكـون االعتمـاد علـى 
ـ املـراد مـن هـذا النهـي هـو النهــي عــن  ١

ـ حبار األنوار: ٣٨٥/٧٠. ٥ الناس (وحسـن الظن م) حـاكماً... يف حـني 
ـ املصدر السابق. ٦ ترتيب اآلثار، أي مىت ما خطر الظن الســيئ يف 

ـ جامع األخبار، ص١١٣.أنّ ســــوء الظن يهدم قــــواعد هذا االعتماد،  ٧ الذهن عن املســـلم فال ينبــــغي االعتناء بــــه 
٨ـ  جامع األخبار، ص١١٣. وتنقطع به روابط التعاون، وتضعف بـه الروح 

ـ احملجة البيضاء: ٢٦٨/٥.عملياً، وال ينبغي تبديل أُسـلوب التعامل معه  ٩
االجتماعية.

ـ غرر احلكم الصفحة،٦٩٧. ١٠ وال تغيري الروابــط مع ذلك الطرف، فعلى هذا 
ـ سورة يونس، اآلية:٣٦.    وهكذا احلال يف التجسس والغيبة أيضاً. ١١ األســـــــــاس فإنّ اإلمث هو إعطاء األثر وتركه 

ـ سورة فصلت: اآلية، ٢٣. ١٢ إنّ ســــــيئي النظرة والظن خيافون من كل 
ـ تفسري علي بن إبراهيم كما نقل عنه تفسري نور الثقـلني: ٤ عليه. ١٣

شيءٍ ويستوحشون من كلّ أحد وتستويل على 
.  /٥٤٤ ولذلك نقـرأ يف هذا الصدد حــديثاً عن نيب 

هـ ١٤٣٠شعبان

١٢١٣

حسن الظن حسن الظن 

م ٢٠٠٩آب 

باهللا تعالىباهللا تعالى



أخالقك هويتك

حسن الظن باهللا ثمن الجّنة

إنّ حســن الظن بــاهللا ورمحته ووعده وكرمه 

ولطفـه وعنايتـه مـن عالئـم اإلميـان املهـمة ومـن 

األسبــاب املؤثرة يف النجاة والسعادة!.حـــىت إنه 

ورد يف بـعض أحـاديث الرسـول (صلى اهللا عليه 

وآله وسلم) قوله: «ليس من عبد يظن بـاهللا خرياً 
(٤)

. إالّ كان عند ظنه به»

كما ورد عن اإلمام علي بــن موســى الرضا 

(عليه السالم) أنه قـال: «أحسـن بـاهللا الظن فإنّ 

اهللا عز وجلَّ يقـول أنا عند ظن عبــدي املؤمن يب 
(٥)

. إن خري فخري وإن شر فشر»

وورد حـــديث آخر عن النيب (صلى اهللا عليه 

 بـاهللا عز وآله وسلم) يقول فيه: «إنّ حسن الظن
(٦) .هذا ساعة من خري قط ، ولو ظن يب ساعة من خري يوضح القـرآن الكرمي بشـكل قــاطع خطورة  وجل مثن اجلنة»!

فأي قـيمة أيســر من هذا... وأي متاعٍ أعظم ما ودعته بالنار، أجيزوا له كذبه وأدخلوه اجلنة». ســـوء الظن بــــاهللا تعاىل، ومآل ذلك إىل اهلالك 
واخلسران.

 قيمةً منه!؟مثّ أضاف رسول اهللا: ليس من عبد يظن بـاهللا عز
وبــعكس ذلك فإنّ حســن الظن بــاهللا تعاىل 

 ه بــه وذلك قـــوله عزوورد يف احلديـث عـن أمــري املؤمنــني (عليــه وجلّ خرياً إالّ كان عند ظن
سبب للنجاة يف الدنيا واآلخرة.

السالم) وهو ينصح ولده: «بين خف اهللا أنك لو  ٱٱ وجــــــــلّ: «Jٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱ
روي عن الصادق (عليه السالم) عن رسول 

أتيته حبسـنات أهل األرض مل يقبـلها منك، وأرج (١)(٢) . ڇٱٱڇٱٱٱٱٱڇڎ اهللا (صلى اهللا عليه وآله وســــــــلم): أنّ اهللا إذا 
اهللا رجاءً لو أتيته بســـــيئات أهل األرض غفرها  ويف حــــــــــديث عن اإلمام الصادق (عليه  حاسب اخللق يبقى رجل قد فضلت سـيئاته على 

(٧)
. لك» الســالم) يقــول: «ينبــغي للمؤمن أن خياف اهللا  حســناته، فتأخذه املالئكة إىل النار وهو يلتفت، 

وحــــىت أنّ الرســـــول (صلى اهللا عليه وآله  تعاىل خوفاً كأنه يشـــــــرف على النار، ويرجوه  ـ وهو تعاىل  فيأمر اهللا برده، فيقول له: مل التفت؟ 
وسلم) كان يقول: «لن يدخل اجلنة أحداً عمله» رجاءً من أهل اجلنة، إنّ اهللا تعاىل يقول: (وذلكم  ـ فيقـول: يا رب ما كان هذا ظني بـك،  أعلم بـه 

قالوا: وال أنت يا رسول اهللا؟ ظنكم الذي ظننتم بــربكم) ... مث قـــال: إنّ اهللا  فيقـــــول اهللا تعاىل: يا مالئكيت! وعزيت وجاليل 
(٨) (٣) . قال: «وال أنا، إالّ أن يتغمدين اهللا برمحته» . عند ظن عبده، إن خرياً فخري، وإن شراً فشر» وآالئي وعلوي وارتفاع مكاين، ما ظن يب عبـدي 

«

اإلســـــالم يقــــــول فيه: «ثالث يف املؤمن ال  أنفسهم نظرة اخلوف، فال يستطيعون أن يقـفوا  حسن الظن بالناس

يستحسـن، وله منهن خمرج فمخرجه من سـوء  على ويل ومؤنـسٍ يطـوي اهلمـوم، وال جيـدون  اإلسـالم يريد أن حيكم اتمع أمن مطلق، 
( )١٢

... إىل آخر احلديث  الظن أالّ حيقّقـــــــــــه» شـــريكاً للنشــــاطات االجتماعية، وال معيناً  وال يكتفي بأن يكف الناس عن ضرب بعضهم 

الشريف. ونصرياً ليوم الشدة!. بعضاً فحسـب، بـل أمسى من ذلك بـأن يكونوا 

ـ يستطيع اإلنسان أن يبعد عن نفسه سوء  ٢ يف غري الصورة اليت يكون فيها العلم أساس  آمنني من ألســنتهم، بــل وأرقـــى من ذلك أن 

الظن بالتفكري يف املسائل املختلفة، بأن يفكر يف  األحـكام واملواقــف، فإنّ حــالة من الفوضى  يكونـوا آمنـني مـن تفكريهـم وظنهـم أيضـاً... 

طريق احلمل على الصحــة، وأن جيسد يف ذهنه  ستضرب العالقات االجتماعية، إذاً سـوف ال  وأن يحس كلُّ منهم أنّ اآلخر ال يرشقه بنبـال 

االحـــــتماالت الصحــــــية املوجودة يف ذلك  يبقـى أي شــخص مبنأى عن الشــك والريب،  االامات يف منطقة أفكاره. 

العمل، وهكذا يتغلّب تدرجياً على ســـــــــوء  ومبأمن عن ســوء الظن وســتنعدم الثقــة بــني  وهذا األمن يف أعلى مســــــتوى وال ميكن 

!الظن األفراد، وتكون مكانة اتمع يف خطر. حتقّقه إالّ يف جمتمع رسايل مؤمن.

ـ اآليات واألحـاديث اإلســالمية تنتقــد  فبـناءً على هذا ليس سـوء الظن شــيئاً (ذا  ٣ نموذج من اآليات والروايات

بال) حبيث خيرج عن اختيار اإلنسان دائماً! بشـــدة األفراد الذين يتبـــعون الظن وجيعلونه  ـ يقول النيب (صلى اهللا عليه وآله وسـلم)  ١

لذلك فقـد ورد يف الروايات أنه: «ضع أمر  مقياسـاً لقـناعتهم «ڎٱٱڎٱٱڈٱٱYٱٱٱٱٱژژٱٱڑٱٱيف هذا الصدد: «إنّ اهللا حــرم من املســلم دمه 
(٩)( أخيك على أحسنه حـىت يأتيك ما يقلبـك منه، ١١( . .وماله وعرضه وأن يظن به السوء» «bٱٱaڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ

وال تظنن بـــكلٍمة خرجت من أخيك ســــوءاً  ـ أما اآلية (٢٣) من ســورة النجم، فإنها إنّ ســـــــوء الظن ال أنه يؤثر على الطرف  ٤
( )١٣

. وأنت جتد هلا يف اخلري حممالً» عدت الظن يف مرتبــة اتبــاع هوى النفس «وئٱٱاملقابل ويسقـط حـيثيته فحسـب، بـل هو بـالء 
وعلى كلّ حــال فإنّ هذا األمر واحــد من  عظيم على صاحبـه ألنه يكون سببــاً إلبــعاده 

ÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱۆئٱٱۈئ».
أكثر األوامر والتعليمات جامعيةً ودقّةً يف جمال  عـن التعـاون مـع النـاس وخيلـق لـه عاملـاً مــن 

سؤال وجواب
روابــــط اإلنســـــان االجتماعية الذي تضمن  الوحشة والغربة واالنزواء.

 وهنا ينقــدح هذا الســـؤال، وهو أنّ الظن
األمن يف اتمع بشكل كامل. ـ ورد يف حـــــديث عن أمري املؤمنني علي  ٢

السيئ أو الظن احلسـن ليسـا اختيارين (غالبـاً) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (عليه الســالم) أنه قــال: «من مل حيســـن ظنه 

ـ احملجة البيضاء: ٢٦٩/٥.وإنما يكون كلٌّ منهما على أثر سلســــــلةٍ من  ١ ( )١٠. ـ أصول الكايف،ج٢، بــاب التهمة وســوء الظن، احلديث ٣، استوحش من كلّ أحد» ٢ املقـدمات اخلارجية عن اختيار اإلنســان واليت 
وقــد ورد شبــيه هذا املعىن يف ج البــالغة مع شـــيءٍ من  وبتعبـري آخر، إنّ ما يفصل حــياة اإلنســان 

تنعكـس يف ذهنـه، فكيـف يصــح النهــي عــن 
التفاوت يف «الكلمات القصار، رقم٣٦٠». عن احليوان ومينحها احلركة والرونق والتكامل 

ـ ٢٢، من ســورة ذلك؟ ـ تفسـري جممع البـيان يف تفســري اآليات:١٩  ٣
القصص.هو روح التعاون اجلماعي، وال يتحـــــقّق هذا  ويف مقام اجلواب ميكن القول بأنه:

ـ حبار األنوار: ٣٨٤/٧٠. ٤ األمـر إالـّ يف صـورة أن يكـون االعتمـاد علـى 
ـ املـراد مـن هـذا النهـي هـو النهــي عــن  ١

ـ حبار األنوار: ٣٨٥/٧٠. ٥ الناس (وحسـن الظن م) حـاكماً... يف حـني 
ـ املصدر السابق. ٦ ترتيب اآلثار، أي مىت ما خطر الظن الســيئ يف 

ـ جامع األخبار، ص١١٣.أنّ ســــوء الظن يهدم قــــواعد هذا االعتماد،  ٧ الذهن عن املســـلم فال ينبــــغي االعتناء بــــه 
٨ـ  جامع األخبار، ص١١٣. وتنقطع به روابط التعاون، وتضعف بـه الروح 

ـ احملجة البيضاء: ٢٦٨/٥.عملياً، وال ينبغي تبديل أُسـلوب التعامل معه  ٩
االجتماعية.

ـ غرر احلكم الصفحة،٦٩٧. ١٠ وال تغيري الروابــط مع ذلك الطرف، فعلى هذا 
ـ سورة يونس، اآلية:٣٦.    وهكذا احلال يف التجسس والغيبة أيضاً. ١١ األســـــــــاس فإنّ اإلمث هو إعطاء األثر وتركه 

ـ سورة فصلت: اآلية، ٢٣. ١٢ إنّ ســــــيئي النظرة والظن خيافون من كل 
ـ تفسري علي بن إبراهيم كما نقل عنه تفسري نور الثقـلني: ٤ عليه. ١٣

شيءٍ ويستوحشون من كلّ أحد وتستويل على 
.  /٥٤٤ ولذلك نقـرأ يف هذا الصدد حــديثاً عن نيب 

هـ ١٤٣٠شعبان

١٢١٣

حسن الظن حسن الظن 

م ٢٠٠٩آب 

باهللا تعالىباهللا تعالى



من معاصٍ قبــل خلقـــه وإجياده، وهذا يعين أن  من الصفات الفعلية علم اهللا بمخلوقاته بعد 

هذا املخلوق ســيولد وهو حمكوم عليه مسبقـــا 
اخللق (العلم الفعيل)

بـأنه من أهل الشقـاء أو النعيم، فيصبــح العمل 
ر يف العدد السابق ذكر العلم اإلهلي، وبينا  قد م

وأداء العبادات حينئذ بال جدوى.
أن علم اهللا سبحانه بـذاته ومبخلوقـاته قبـل اخللق 

وهذه الشبـــهة ناجتة عن عدم فهم ملســــألة 
مها صفتان ذاتيتان، وبقـي هنالك قســم ثالث من 

العلم، فالعلم بـالفعل من صفات اهللا سبحــانه 
جلنا الكالم عنه ألنه من صفات الفعل  األقسـام أ

الثبــوتية الكمالية، وال ارتبــاط له بــإجياد نفس 
وقد حان أوان التعرف عليه وإثباته.

الفعل، ومبعىن آخر ان اختيار اإلنســان وحتريك 
إن أسـهل دليل يدل على علمه تعاىل جبميع 

أعضائه وسـعيه إلجياد الفعل هو العلة والسبـب 
خملوقـاته بـعد اخللق هو أننا قـد عرفنا سابقــا أن 

الذي يظهر الفعل وليس علم اهللا سبحانه.
ذاته املقدســة يف مرتبـــة الكمال املطلق الذي ال 

ونســـتطيع أن نقـــرب هذه اإلجابــــة مبثال 
نقـص فيه، وعدم علم اهللا سبحـانه مبخلوقــاته 

توضيحـي، فلو أراد إنسـان أن يرمي بنفســه من 
بعد اخللق يستلزم اجلهل منه سبحانه مبخلوقاته، 

فوق مكان عال، وهنالك شــــخص آخر يتفرج 
واجلهل نقــص، والنقــص منفي عنه سبحـــانه 

عليـه وكـان يعلـم أن هـذا الـذي يريـد أن يرمـي 
باألدلة املتقدمة، فيكون علم اهللا سبحانه خبلقـه 

بنفسـه لو سقـط على األرض لتكسـرت عظامه 
بعد خلقهم من الضروريات العقلية.

ومات، أيوجد عاقل يسـتطيع اام ذلك املتفرج 
وأيضا قد ثبت فيما سبق أن صفاته سبحـانه 

بـأنه هو السبـب يف موت ذلك الذي رمى بنفسـه 
الكمالية مطلقـة غري حمدودة حبد ومعىن ذلك هو 

من فوق املكـان العـايل، حبجـة ان ذلـك املتفـرج 
أن علمه سبحـــانه البـــد أن يكون مطلقـــا غري 

كان يعلم مبوت ذلك الذي سقــــط من فوق إىل 
حمدود حبد وال مشـــروط بشـــرط، ومقـــتضى 

األرض، أم ان العقالء قاطبة ستحكم بـان اللوم 
إطالق علمه تعاىل وعدم حمدوديته هو مشوله ملـا 

موجه إىل نفس الذي رمى بنفســــه من فوق إىل 
قبل اخللق وما بعد اخللق. 

األرض ألنه الوحــــيد الذي اختار ذلك، وعلم 
هل علمه تعاىل بأعامل اخللق يستلزم اجلرب؟

اآلخرين بفعله أو مبا سيؤول إليه عمله ال تأثري له 
على نفس فعله حبال من األحوال.قد استغلت بعض الفرق اإلسـالمية مسـألة 
وكذلك علم الطبيب بـارتفاع درجة حـرارة علم اهللا سبحـانه خبلقـه قبـل خلقــهم وبــعده، 
اإلنســان وازدياد نبـــضه هو ليس سببـــا وعلة ليجعلوا منها مربرا الرتكام اجلرائم والذنـوب 
لوجود املرض، وعلم اإلنســــان بــــان املاء لو العظام ويلقــــــوا بــــــعده أفعاهلم وتصرفام 
تعرض لدرجة حـــــــرارة مرتفعة فانه يغلي هو وخيانتهم ومجيع تقــــصريام الدنيوية والدينية 
ليس سببا لغليانه، كذلك علمه سبحانه بـأفعال علــى الــذات اإلهليــة، فصــوروا أن علــم اهللا 
عبـاده قبـل خلقــهم أو بــعده ليس سببــا وعلة سبحــانه هو السبــب الذي جيعل من اإلنســان 
لوجود أفعاهلم تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبـــــريا عاصيا، ويصريه من أهل الشقـــــاء والنار، فاهللا 
«/ٱٱ0ٱٱٺٱٱٱ2ٱٱٱٱ3ٱٱٿ».سبحانه يعلم مبا سـيجنيه املخلوق وما سريتكبـه 

واملخلوق فننتزع من هذه العالقــــــــة صفة  ٱٱقـــــد ذكرنا يف العدد السابــــــق أن العلماء  ٱ ٱ ٱ ٱٱٱٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱ ٱ ٱ ۈئٱٱېئٱٱٱÉٱٱٱٱېئٱٱىئٱ

اخلالقية. یٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱجئٱٱحئٱٱٱمئ» ولكن الكالم وقــع يف رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني قســــــــــــموا 
كتب العقـائد حــول ثالث من الصفات الفعلية الصفات الثبوتية اجلمالية على فرعني وقد تقدم  وهنالك فرق آخر ذكره العلماء ما بــــــــني 
صفات الذات وصفات الفعـل وهـي أن الصفـة  وهي كل من:الكالم عن الفرع األول الذي أمسيناه بـالصفات 
الذاتية (مثل القــدرة والعلم واحلياة) يستحـــيل  ١: انـه تعـاىل متكلـم، ويتفـرع منهـا صفـة الذاتية، وســــــنتناول يف هذا العدد الكالم عن 
اتصاف الذات اإلهلية بنقيضها، فال يقـال: (اهللا  الصدق.الفرع الثاين املسمى بالصفات الفعلية.
٢: انه تعاىل حكيم.عامل بــكذا) و (ليس عاملا بـــكذا). أما الصفات 
٣: انه تعاىل مريد.الفعلية (مثـل اخللـق والـرزق) فيمكـن اتصـاف 
ولعل التركيـز علـى هـذه الصفـات الثـالث الذات اإلهلية ا يف حــال وبنقـــيضها يف حـــال 
أكثر من غريها ناتج عن أن اجلدل بــــــني الفرق آخر، فيقــــال: (ان اهللا خلق كذا ومل خيلق كذا) 

اإلســـــالمية كان كبــــــريا جدا يف أثناء تناوهلم ويقـال: (ان اهللا رزق فالنا ولدا ذكرا ومل يرزقـه وهي تلك الصفات املنتزعة من مقــــــام 
بالبحث هذه الصفات الثالث، فقد طال الكالم بنتا) .الفعــل، مبعــىن أن الــذات توصـــف ـــذه 
الصفات عند مالحـــظتها مع الفعل، وذلك 

وكثر بــينهم حــول حقيقــة هذه الصفات مبا ال 
إن الصفات الفعلية مبا أا منتزعة مـن فعلـه  كاخللـق والـرزق ونظائرمهــا مــن الصفــات 

يعنينا يف هـذه العجالـة، والتفصيـل موكـول إىل 
سبحـانه، وإن أفعاله سبحـانه يف هذا الوجود ال  الفعلية، فحينما نالحـظ مثال أن املوجودات 

حمله، وما ينبـغي على املؤمن معرفته واالعتقـاد 
حــصر هلا وال طاقــة للعبـــاد على إحـــصائها،  ما هي إال أثر من آثاره سبحـــانه، وحـــينما 

به هو أن اهللا سبحانه قد وصف نفسه يف الكتاب 
فتكون صفاته تعاىل الفعلية ال حــــــصر هلا وال  ننسبها إليه نسـميها خملوقـة له سبحـانه وهو 

والســــــنة ذه األوصاف الثالثة وعليه فيجب 
يقــدر العبــاد على إحــصائها «ÃٱٱÄٱٱٱٱٱٱٱٱۆئٱٱٱٱۈئٱٱٱٱٱٱٱٱخالقها وأن العالقة بينهما هي عالقة اخلالق 

على اإلنسان ان يؤمن ا ويتيقن.

الفرع الثاني

الصفات اإللهية الفعلية



الصفات الثبوتية الجماليةمباحث عقائدية
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الصفات الثبوتية الصفات الثبوتية 

هـ ١٤٣٠شعبان
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اإللهيـــــةاإللهيـــــة
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مباحث 
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الجماليةالجمالية



من معاصٍ قبــل خلقـــه وإجياده، وهذا يعين أن  من الصفات الفعلية علم اهللا بمخلوقاته بعد 

هذا املخلوق ســيولد وهو حمكوم عليه مسبقـــا 
اخللق (العلم الفعيل)

بـأنه من أهل الشقـاء أو النعيم، فيصبــح العمل 
ر يف العدد السابق ذكر العلم اإلهلي، وبينا  قد م

وأداء العبادات حينئذ بال جدوى.
أن علم اهللا سبحانه بـذاته ومبخلوقـاته قبـل اخللق 

وهذه الشبـــهة ناجتة عن عدم فهم ملســــألة 
مها صفتان ذاتيتان، وبقـي هنالك قســم ثالث من 

العلم، فالعلم بـالفعل من صفات اهللا سبحــانه 
جلنا الكالم عنه ألنه من صفات الفعل  األقسـام أ

الثبــوتية الكمالية، وال ارتبــاط له بــإجياد نفس 
وقد حان أوان التعرف عليه وإثباته.

الفعل، ومبعىن آخر ان اختيار اإلنســان وحتريك 
إن أسـهل دليل يدل على علمه تعاىل جبميع 

أعضائه وسـعيه إلجياد الفعل هو العلة والسبـب 
خملوقـاته بـعد اخللق هو أننا قـد عرفنا سابقــا أن 

الذي يظهر الفعل وليس علم اهللا سبحانه.
ذاته املقدســة يف مرتبـــة الكمال املطلق الذي ال 

ونســـتطيع أن نقـــرب هذه اإلجابــــة مبثال 
نقـص فيه، وعدم علم اهللا سبحـانه مبخلوقــاته 

توضيحـي، فلو أراد إنسـان أن يرمي بنفســه من 
بعد اخللق يستلزم اجلهل منه سبحانه مبخلوقاته، 

فوق مكان عال، وهنالك شــــخص آخر يتفرج 
واجلهل نقــص، والنقــص منفي عنه سبحـــانه 

عليـه وكـان يعلـم أن هـذا الـذي يريـد أن يرمـي 
باألدلة املتقدمة، فيكون علم اهللا سبحانه خبلقـه 

بنفسـه لو سقـط على األرض لتكسـرت عظامه 
بعد خلقهم من الضروريات العقلية.

ومات، أيوجد عاقل يسـتطيع اام ذلك املتفرج 
وأيضا قد ثبت فيما سبق أن صفاته سبحـانه 

بـأنه هو السبـب يف موت ذلك الذي رمى بنفسـه 
الكمالية مطلقـة غري حمدودة حبد ومعىن ذلك هو 

من فوق املكـان العـايل، حبجـة ان ذلـك املتفـرج 
أن علمه سبحـــانه البـــد أن يكون مطلقـــا غري 

كان يعلم مبوت ذلك الذي سقــــط من فوق إىل 
حمدود حبد وال مشـــروط بشـــرط، ومقـــتضى 

األرض، أم ان العقالء قاطبة ستحكم بـان اللوم 
إطالق علمه تعاىل وعدم حمدوديته هو مشوله ملـا 

موجه إىل نفس الذي رمى بنفســــه من فوق إىل 
قبل اخللق وما بعد اخللق. 

األرض ألنه الوحــــيد الذي اختار ذلك، وعلم 
هل علمه تعاىل بأعامل اخللق يستلزم اجلرب؟

اآلخرين بفعله أو مبا سيؤول إليه عمله ال تأثري له 
على نفس فعله حبال من األحوال.قد استغلت بعض الفرق اإلسـالمية مسـألة 
وكذلك علم الطبيب بـارتفاع درجة حـرارة علم اهللا سبحـانه خبلقـه قبـل خلقــهم وبــعده، 
اإلنســان وازدياد نبـــضه هو ليس سببـــا وعلة ليجعلوا منها مربرا الرتكام اجلرائم والذنـوب 
لوجود املرض، وعلم اإلنســــان بــــان املاء لو العظام ويلقــــــوا بــــــعده أفعاهلم وتصرفام 
تعرض لدرجة حـــــــرارة مرتفعة فانه يغلي هو وخيانتهم ومجيع تقــــصريام الدنيوية والدينية 
ليس سببا لغليانه، كذلك علمه سبحانه بـأفعال علــى الــذات اإلهليــة، فصــوروا أن علــم اهللا 
عبـاده قبـل خلقــهم أو بــعده ليس سببــا وعلة سبحــانه هو السبــب الذي جيعل من اإلنســان 
لوجود أفعاهلم تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبـــــريا عاصيا، ويصريه من أهل الشقـــــاء والنار، فاهللا 
«/ٱٱ0ٱٱٺٱٱٱ2ٱٱٱٱ3ٱٱٿ».سبحانه يعلم مبا سـيجنيه املخلوق وما سريتكبـه 

واملخلوق فننتزع من هذه العالقــــــــة صفة  ٱٱقـــــد ذكرنا يف العدد السابــــــق أن العلماء  ٱ ٱ ٱ ٱٱٱٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱ ٱ ٱ ۈئٱٱېئٱٱٱÉٱٱٱٱېئٱٱىئٱ

اخلالقية. یٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱجئٱٱحئٱٱٱمئ» ولكن الكالم وقــع يف رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني قســــــــــــموا 
كتب العقـائد حــول ثالث من الصفات الفعلية الصفات الثبوتية اجلمالية على فرعني وقد تقدم  وهنالك فرق آخر ذكره العلماء ما بــــــــني 
صفات الذات وصفات الفعـل وهـي أن الصفـة  وهي كل من:الكالم عن الفرع األول الذي أمسيناه بـالصفات 
الذاتية (مثل القــدرة والعلم واحلياة) يستحـــيل  ١: انـه تعـاىل متكلـم، ويتفـرع منهـا صفـة الذاتية، وســــــنتناول يف هذا العدد الكالم عن 
اتصاف الذات اإلهلية بنقيضها، فال يقـال: (اهللا  الصدق.الفرع الثاين املسمى بالصفات الفعلية.
٢: انه تعاىل حكيم.عامل بــكذا) و (ليس عاملا بـــكذا). أما الصفات 
٣: انه تعاىل مريد.الفعلية (مثـل اخللـق والـرزق) فيمكـن اتصـاف 
ولعل التركيـز علـى هـذه الصفـات الثـالث الذات اإلهلية ا يف حــال وبنقـــيضها يف حـــال 
أكثر من غريها ناتج عن أن اجلدل بــــــني الفرق آخر، فيقــــال: (ان اهللا خلق كذا ومل خيلق كذا) 

اإلســـــالمية كان كبــــــريا جدا يف أثناء تناوهلم ويقـال: (ان اهللا رزق فالنا ولدا ذكرا ومل يرزقـه وهي تلك الصفات املنتزعة من مقــــــام 
بالبحث هذه الصفات الثالث، فقد طال الكالم بنتا) .الفعــل، مبعــىن أن الــذات توصـــف ـــذه 
الصفات عند مالحـــظتها مع الفعل، وذلك 

وكثر بــينهم حــول حقيقــة هذه الصفات مبا ال 
إن الصفات الفعلية مبا أا منتزعة مـن فعلـه  كاخللـق والـرزق ونظائرمهــا مــن الصفــات 

يعنينا يف هـذه العجالـة، والتفصيـل موكـول إىل 
سبحـانه، وإن أفعاله سبحـانه يف هذا الوجود ال  الفعلية، فحينما نالحـظ مثال أن املوجودات 

حمله، وما ينبـغي على املؤمن معرفته واالعتقـاد 
حــصر هلا وال طاقــة للعبـــاد على إحـــصائها،  ما هي إال أثر من آثاره سبحـــانه، وحـــينما 

به هو أن اهللا سبحانه قد وصف نفسه يف الكتاب 
فتكون صفاته تعاىل الفعلية ال حــــــصر هلا وال  ننسبها إليه نسـميها خملوقـة له سبحـانه وهو 

والســــــنة ذه األوصاف الثالثة وعليه فيجب 
يقــدر العبــاد على إحــصائها «ÃٱٱÄٱٱٱٱٱٱٱٱۆئٱٱٱٱۈئٱٱٱٱٱٱٱٱخالقها وأن العالقة بينهما هي عالقة اخلالق 

على اإلنسان ان يؤمن ا ويتيقن.

الفرع الثاني

الصفات اإللهية الفعلية
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محطات ثقافية

نفهم من حـــــــديث معاجم اللغة عن اجلذر 

«ص ل ح» الـذي ترجـع إليـه لفظــة «مصطلــح» 

صرفياً، ما يدل على صالح الشــيء وصلوحــه، 

مبعىن أنه مناســب ونافع. ففي املعجم الوســيط: 
ـ لكل علم من  «ألفاظ خاصة» عند جبور عبد النور ـ ـ أن كل  ـ كما يقــول عبــد اهللا الغذامي  ًال، ذلك  كام

صلَح الشـيء: كان نافعاً أو مناسبـاً، يقـال: هذا 
العلوم أو فن من الفنون، أو حــــرفة من احلرف ...  مصطلح هو بالضرورة مشروع مفتوح، يتغري مع كل 

(١)
، كما نفهم ما يدل على  الشــــــــيء يصلح لك

تدل على أمور معينة، يطلق على جمموعها اســـم:  حتول مير عليه من فرد إىل فرد ومـن زمـن إىل زمـن، 
مصطلــح، مثــل: مصطلــح التاريــخ، مصطلـــح (٤)املســــاملة واالتفاق، إذ يرد يف لســـــان العرب أن  . والتغـري هنـا يعـين تغـريًا معرفيـًا  ومن لغـة إىل لغـة
 :لْحلْح: تصالُح القـــــوم بــــــينهم، والص(٧)الص

األدب، مصطلح الفلســــفة ...إخل فاالتفاق على  واجتماعيًا ونفسـيًا وقـيميًا يقــتضي االصطالح من 
السلْم، وقــــد اصطلحـــــوا وصاحلوا واصلَحوا 

مدلول املصطلـح حيمـل يف ذات اآلن اختالفـًا علـى  جديـد علـى مدلولـه احلــادث؛ ألن النــاس مجيعــًا 
وتصاحلوا واصاحلوا، مشـددة الصاد، قلبــوا التاء 

املسـتوى األفقـي، هو اختالف مصطلحـات احلقـل  يتسـاوون يف فهم معاين األشـياء لكنهم ال يتسـاوون 
املعريف عن مصطلحــات غريه من احلقــول املعرفية، (٥)صاداً أدغموها يف الصاد مبعىن واحـد أي اتفقـوا (٢) يف فهـم معـاين ماهلــا مــن أمســاء أي أن املنظومــة 

وتوافقوا... 
واختالف مصطلحات هذا االجتاه عن اجتاه آخر، أو  االصطالحــية ذات ترابـــط وتعالق يف الداللة على 

و«االصطالح» يف املعجم الوسيط: اتفاق طائفة 
هذا العامل عن آخرين يف ذات احلقل املعريف، كما يأيت  حقـلها املعريف أو على مؤلفها أو عصرها أو مكاا، 

(٣)
. على شيء خمصوص، ولكل علٍم اصطالحُاته

االختالف على املسـتوى الرأســي ويف ذات احلقــل  وهو التعالق الذي جيعل حتليلها منفذًا للكشـف عن 
سك مصطلحـــات من االختالف إىل االتفاق املعريف بــني القـــدمي واحلديث َفت درها،  املفاهيم والرؤى والطروحــــات املختلفة، وَق

خصص القدمية بالقصد إىل مدلول مغاير و(االتفاق) الـذي نفهمـه، لغـويًا، مـن مدلـول  جديدة أو ت ًال ميسـورًا  ومتيزها. وهلذا ال تغدو املصطلحـات سبـي

أو بنسبـــة املدلول إىل اســـم مغاير.... مبا جيلي عن «املصطلح» يفضي بـــــــنا إىل التفكري يف جوانب من  لكل أحــد يف فهم مقــتضياا الداللية، كما أن هذه 
(٨) . حركة املصطلح وانفعاله وفعله: أصالة األطروحات الفكرية ومتيزها املقـتضيات الداللية يف انتسـاا إىل سـياق خمصوص 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قـــــــد أفضت من الوجهة املعجمية إىل البـــــــصر فاالتفاق حـــول داللة ما يقـــتضي أن يسبقـــه 
١ـ املعجم الوسيط: مادة (ص ل ح).

مبرجعيات سياقـــها ذاك. فهي، لدى جمدي وهبــــة اختـالف، وهـذا االختـالف هـو الـذي يـربر وعينــا 
ـ لسان العرب: مادة (ص ل ح).  ٢

ـ املعجم الوسيط: املادة نفسها.وكامل املهندس: جمموع الكلمات والعبــــــــارات بــاالتفاق احلادث ويشــعرنا بــه، فاتفاقــنا على أمر   ٣

. ـ ثقافة األسئلة: ص  ٤٢٠٠ االصطالحــية املتصلة بـــفرع من الفروع املعرفية أو يتضمن زوال التخالف والتعارض يف ســــــياق من 
ـ د. لطفي عبد البديع: فلسـفة ااز بـني البـالغة العربـية والفكر   ٥ ن ما، أو الكلمات والعبـارات اخلاصة بـعامل معين الصريورة والتحــــول. على أن هذا االتفاق ال يغدو  بـف

. ١٣٠احلديث، ص
َّال توقفت حـركة احلدوث والتحـول الالزمة  رضه لنظرية من النظريات الفنية أو ائيًا وإ ع .يف بســـــــطه و ـ معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، ص  ٦٣٦٨

ـ من: املوضع نفسه.للوعي باملصطلحـــات يف حـــركة العلوم واملعارف   ٧ األدبية أو العلمية، كأن تقول مصطلحات الغزايل يف 
ح١.(٦) ـ  ئ القياسي: د. صاحل زياد، ص  ـ القار  ٨٩٦ ٩٣ م ال جند مصطلحًا إنسانيا  ْطب واإلشـــــــراق كما أا واملناشط اإلنسانية، ومن َث ُق وف كاُملِريد وال التص

فاسـتدعاه وســأله عن غرضه يف اشــتغاله بــأخذ  ت أنثى، وإن قــال:  قـال: ذكر، فتقـول: إنما أرد حكي أنّ خسـرو امللك أتى إليه رجل بسـمكة 

الدرهم الساقط. أنثى، فتقول له: إنما أردت ذكرًا. كبرية فأمر له بأربعة آالف درهم.

فقـال: أيها امللك كان عليه امسك وحــكمك  فاستدعاه فسأله عن ذلك، فقـال: إيها امللك  فقـالت شـريين (زوجة امللك): فكيف تصنع 

فخفت أن يطأه أحـــــــد بــــــــرجله غافالً عنه،  إا خنثى، ال ذكر وال أنثى، فاستحســن جوابـــه  إذا احتقـر من أعطيته شـيئاً من حشـمك، وقـال: 

فاستحسن أيضاً جوابه وأمر له بأربعة آالف درهم  وأمر له بأربـــعة آالف درهم أخرى، فلما تســـلّم  أعطاين ما أعطى الصياد أو أقلّ؟

أخرى، وذهب الصياد بــاثين عشـــر ألف درهم،  الصياد مثانية آالف درهم من اخلزانة ورجع سقـط  ّن الرجوع عن اهلبة قبيح  فقال خسرو امللك: إ

وأمر امللك منادياً ينادي: أال من دبر أمره بــــرأي  منها يف الطريق درهم فاشــتغل بــأخذه، فقـــالت  خصوصًا من امللوك. فقـالت شــريين: التدبــري أن 

. النساء خسر درمهاً أو درمهني شـريين للملك: أنظر إىل خسته وغلبـة حــرصه،  تدعوه وتقول له: هذه السـمكة ذكر أم أنثى؟ فإن 

 

(١)

فاسـتدعاه وســأله عن غرضه يف اشــتغاله بــأخذ  ت أنثى، وإن قــال:  قـال: ذكر، فتقـول: إنما أرد حكي أنّ خسـرو امللك أتى إليه رجل بسـمكة 

الدرهم الساقط. أنثى، فتقول له: إنما أردت ذكرًا. كبرية فأمر له بأربعة آالف درهم.

فقـال: أيها امللك كان عليه امسك وحــكمك  فقـالت شـريين (زوجة امللك): فكيف تصنع  فاستدعاه فسأله عن ذلك، فقـال: إيها امللك 

فخفت أن يطأه أحـــــــد بــــــــرجله غافالً عنه،  إا خنثى، ال ذكر وال أنثى، فاستحســن جوابـــه  إذا احتقـر من أعطيته شـيئاً من حشـمك، وقـال: 

فاستحسن أيضاً جوابه وأمر له بأربعة آالف درهم  وأمر له بأربـــعة آالف درهم أخرى، فلما تســـلّم  أعطاين ما أعطى الصياد أو أقلّ؟

أخرى، وذهب الصياد بــاثين عشـــر ألف درهم،  الصياد مثانية آالف درهم من اخلزانة ورجع سقـط  ّن الرجوع عن اهلبة قبيح  فقال خسرو امللك: إ

وأمر امللك منادياً ينادي: أال من دبر أمره بــــرأي  منها يف الطريق درهم فاشــتغل بــأخذه، فقـــالت  خصوصًا من امللوك. فقـالت شــريين: التدبــري أن 
(١)

. النساء خسر درمهاً أو درمهني شـريين للملك: أنظر إىل خسته وغلبـة حــرصه،  تدعوه وتقول له: هذه السـمكة ذكر أم أنثى؟ فإن 

عٌ من التاريخ

ُخسرو اِّـلُك 

مع رجٍل أتى 

إليه بسمكٍة

ُخسرو اِّـلُك 

مع رجٍل أتى 

إليه بسمكٍة

١٦١٧

 لغوياِّـعنى ال

طلح»لـ«مص

وأتى شــاكياً إىل اخلليفة هارون الرشـــيد فلما رآه (٢) حكي أنّ لول قد اجتاز يوماً على مسـجد 

غضب غضباً شديداً وأمر بإحضار البـهلول، فلما  أيب حـــنيفة وكان يعظ الناس على املنرب، فوقـــف 

حضر سأله: مل فعلت بإمام املسـلمني هذا الفعل؟  على باب املسجد فإذا أبو حنيفة يقـول: إنّ جعفر 

فقال: سله عن هذا، أما قال: إنّ جعفر بـن حممد  ابــــن حممد يزعم أنّ للعبــــاد أفعاالً تصدر منهم 

كذب يف قـوله: إن للعبـد فعالً، بـل األفعال كلها  باالختيار وهذا كذب، ألنه ال فعل يف أفعال العباد 

من اهللا، فإذا كان هذا مذهبــه فاهللا سبحــانه الذي  إالّ من اهللا، وزعم أيضاً أن الشــــــيطان يعذّب يف 

شــجه ذا املدر، فما يكون تقــصريي أنا، وقــال  النار، وهـذا كـذب أيضـاً ألنـه خملـوق مـن النـار، 

أيضاً: إن اجلنس ال يتعذّب من جنسـه، فهذا أبــو  اجلنس ال يعذّب جبنســـــــــه، وزعم أيضاً أن اهللا 

حـــنيفة خملوق من التراب وهذا املدر من التراب،  موجود ال جيوز عليه الرؤية، وهـذا أيضـاً كـذب، 

فلم تعذّب أبو حـنيفة بـه؟ وأيضاً قـال: إن كلّ ما  ألن كل موجود مرئي.
هو موجود مرئي، فســـــــــله عن هذا األمل الذي (٣) فلما مسع البــــــهلول كالمه عمد إىل مدرة 

حصل له من هذه الشجة أهو مرئي أم ال؟(٤) كبــرية فرمى ا إىل رأس أيب حــنيفة وشــجه يف 
فأفحـــم أبـــا حـــنيفة، مث مضى البـــهلول (٥) رأســه وجرى الدم على وجهه، فركب البــهلول 

(٦)
. وتركه قصبــته ومضى مع األطفال، فخرج أبــو حـــنيفة 

وأتى شــاكياً إىل اخلليفة هارون الرشـــيد فلما رآه (٢) حكي أنّ لول قد اجتاز يوماً على مسـجد 

غضب غضباً شديداً وأمر بإحضار البـهلول، فلما  أيب حـــنيفة وكان يعظ الناس على املنرب، فوقـــف 

حضر سأله: مل فعلت بإمام املسـلمني هذا الفعل؟  على باب املسجد فإذا أبو حنيفة يقـول: إنّ جعفر 

فقال: سله عن هذا، أما قال: إنّ جعفر بـن حممد  ابــــن حممد يزعم أنّ للعبــــاد أفعاالً تصدر منهم 

كذب يف قـوله: إن للعبـد فعالً، بـل األفعال كلها  باالختيار وهذا كذب، ألنه ال فعل يف أفعال العباد 

من اهللا، فإذا كان هذا مذهبــه فاهللا سبحــانه الذي  إالّ من اهللا، وزعم أيضاً أن الشــــــيطان يعذّب يف 

شــجه ذا املدر، فما يكون تقــصريي أنا، وقــال  النار، وهـذا كـذب أيضـاً ألنـه خملـوق مـن النـار، 

أيضاً: إن اجلنس ال يتعذّب من جنسـه، فهذا أبــو  اجلنس ال يعذّب جبنســـــــــه، وزعم أيضاً أن اهللا 

حـــنيفة خملوق من التراب وهذا املدر من التراب،  موجود ال جيوز عليه الرؤية، وهـذا أيضـاً كـذب، 

فلم تعذّب أبو حـنيفة بـه؟ وأيضاً قـال: إن كلّ ما  ألن كل موجود مرئي.
هو موجود مرئي، فســـــــــله عن هذا األمل الذي (٣) فلما مسع البــــــهلول كالمه عمد إىل مدرة 

حصل له من هذه الشجة أهو مرئي أم ال؟(٤) كبــرية فرمى ا إىل رأس أيب حــنيفة وشــجه يف 
فأفحـــم أبـــا حـــنيفة، مث مضى البـــهلول (٥) رأســه وجرى الدم على وجهه، فركب البــهلول 

(٦)
. وتركه قصبــته ومضى مع األطفال، فخرج أبــو حـــنيفة 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ األنوار النعمانية: ج٣، ص ١

احملسين، ج١، ص

٢ـ اجتاز: أي عرب ومر(لسان العرب: ج٥، ص

ـ املدرة: الطني العلك الذي ال خيالطه رمل / القـــــطعة من املدر.  ٣

(املنجد يف اللغة:

ـ الشـجة: اجلراحـة اليت تكون يف الرأس. (لسـان العرب: ج ٤

ص

ـ فأفحم: أي أسكته باحلجة يف خصومته. (لسان العرب: ج ٥

ص

ـ األنوار النعمانية: ج٢، ص ٦

احملسين، ج١، ص

. عرب من التاريخ: الشيخ باقـر ١٠٨

٣٨ .

، مادة جوز).٣٢٧

، مادة مدر).٧٥٢

١٤،

مادة شجأ).٤٢٣  ،

١٢ ،

، مادة فحم).٤٤٩

.عرب من التاريخ: الشـيخ باقـر ٢٦٥

ـ ٦٤

 
 

٦٥.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. عرب من التاريخ: الشيخ باقـر  ـ األنوار النعمانية: ج٣، ص ١١٠٨

 . ٣٨احملسين، ج١، ص

، مادة جوز). ٢٣٢٧ـ اجتاز: أي عرب ومر(لسان العرب: ج٥، ص

ـ املدرة: الطني العلك الذي ال خيالطه رمل / القـــــطعة من املدر.  ٣

، مادة مدر). ٧٥٢(املنجد يف اللغة:

 ، ـ الشـجة: اجلراحـة اليت تكون يف الرأس. (لسـان العرب: ج ٤١٤

،  مادة شجأ). ٤٢٣ص

 ، ـ فأفحم: أي أسكته باحلجة يف خصومته. (لسان العرب: ج ٥١٢

، مادة فحم). ٤٤٩ص

.عرب من التاريخ: الشـيخ باقـر  ـ األنوار النعمانية: ج٢، ص ٦٢٦٥

. ـ  ٦٥احملسين، ج١، ص ٦٤

هـ م١٤٣٠شعبان ٢٠٠٩آب 



محطات ثقافية

نفهم من حـــــــديث معاجم اللغة عن اجلذر 

«ص ل ح» الـذي ترجـع إليـه لفظــة «مصطلــح» 

صرفياً، ما يدل على صالح الشــيء وصلوحــه، 

مبعىن أنه مناســب ونافع. ففي املعجم الوســيط: 
ـ لكل علم من  «ألفاظ خاصة» عند جبور عبد النور ـ ـ أن كل  ـ كما يقــول عبــد اهللا الغذامي  ًال، ذلك  كام

صلَح الشـيء: كان نافعاً أو مناسبـاً، يقـال: هذا 
العلوم أو فن من الفنون، أو حــــرفة من احلرف ...  مصطلح هو بالضرورة مشروع مفتوح، يتغري مع كل 

(١)
، كما نفهم ما يدل على  الشــــــــيء يصلح لك

تدل على أمور معينة، يطلق على جمموعها اســـم:  حتول مير عليه من فرد إىل فرد ومـن زمـن إىل زمـن، 
مصطلــح، مثــل: مصطلــح التاريــخ، مصطلـــح (٤)املســــاملة واالتفاق، إذ يرد يف لســـــان العرب أن  . والتغـري هنـا يعـين تغـريًا معرفيـًا  ومن لغـة إىل لغـة
 :لْحلْح: تصالُح القـــــوم بــــــينهم، والص(٧)الص

األدب، مصطلح الفلســــفة ...إخل فاالتفاق على  واجتماعيًا ونفسـيًا وقـيميًا يقــتضي االصطالح من 
السلْم، وقــــد اصطلحـــــوا وصاحلوا واصلَحوا 

مدلول املصطلـح حيمـل يف ذات اآلن اختالفـًا علـى  جديـد علـى مدلولـه احلــادث؛ ألن النــاس مجيعــًا 
وتصاحلوا واصاحلوا، مشـددة الصاد، قلبــوا التاء 

املسـتوى األفقـي، هو اختالف مصطلحـات احلقـل  يتسـاوون يف فهم معاين األشـياء لكنهم ال يتسـاوون 
املعريف عن مصطلحــات غريه من احلقــول املعرفية، (٥)صاداً أدغموها يف الصاد مبعىن واحـد أي اتفقـوا (٢) يف فهـم معـاين ماهلــا مــن أمســاء أي أن املنظومــة 

وتوافقوا... 
واختالف مصطلحات هذا االجتاه عن اجتاه آخر، أو  االصطالحــية ذات ترابـــط وتعالق يف الداللة على 

و«االصطالح» يف املعجم الوسيط: اتفاق طائفة 
هذا العامل عن آخرين يف ذات احلقل املعريف، كما يأيت  حقـلها املعريف أو على مؤلفها أو عصرها أو مكاا، 

(٣)
. على شيء خمصوص، ولكل علٍم اصطالحُاته

االختالف على املسـتوى الرأســي ويف ذات احلقــل  وهو التعالق الذي جيعل حتليلها منفذًا للكشـف عن 
سك مصطلحـــات من االختالف إىل االتفاق املعريف بــني القـــدمي واحلديث َفت درها،  املفاهيم والرؤى والطروحــــات املختلفة، وَق

خصص القدمية بالقصد إىل مدلول مغاير و(االتفاق) الـذي نفهمـه، لغـويًا، مـن مدلـول  جديدة أو ت ًال ميسـورًا  ومتيزها. وهلذا ال تغدو املصطلحـات سبـي

أو بنسبـــة املدلول إىل اســـم مغاير.... مبا جيلي عن «املصطلح» يفضي بـــــــنا إىل التفكري يف جوانب من  لكل أحــد يف فهم مقــتضياا الداللية، كما أن هذه 
(٨) . حركة املصطلح وانفعاله وفعله: أصالة األطروحات الفكرية ومتيزها املقـتضيات الداللية يف انتسـاا إىل سـياق خمصوص 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قـــــــد أفضت من الوجهة املعجمية إىل البـــــــصر فاالتفاق حـــول داللة ما يقـــتضي أن يسبقـــه 
١ـ املعجم الوسيط: مادة (ص ل ح).

مبرجعيات سياقـــها ذاك. فهي، لدى جمدي وهبــــة اختـالف، وهـذا االختـالف هـو الـذي يـربر وعينــا 
ـ لسان العرب: مادة (ص ل ح).  ٢

ـ املعجم الوسيط: املادة نفسها.وكامل املهندس: جمموع الكلمات والعبــــــــارات بــاالتفاق احلادث ويشــعرنا بــه، فاتفاقــنا على أمر   ٣

. ـ ثقافة األسئلة: ص  ٤٢٠٠ االصطالحــية املتصلة بـــفرع من الفروع املعرفية أو يتضمن زوال التخالف والتعارض يف ســــــياق من 
ـ د. لطفي عبد البديع: فلسـفة ااز بـني البـالغة العربـية والفكر   ٥ ن ما، أو الكلمات والعبـارات اخلاصة بـعامل معين الصريورة والتحــــول. على أن هذا االتفاق ال يغدو  بـف

. ١٣٠احلديث، ص
َّال توقفت حـركة احلدوث والتحـول الالزمة  رضه لنظرية من النظريات الفنية أو ائيًا وإ ع .يف بســـــــطه و ـ معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، ص  ٦٣٦٨

ـ من: املوضع نفسه.للوعي باملصطلحـــات يف حـــركة العلوم واملعارف   ٧ األدبية أو العلمية، كأن تقول مصطلحات الغزايل يف 
ح١.(٦) ـ  ئ القياسي: د. صاحل زياد، ص  ـ القار  ٨٩٦ ٩٣ م ال جند مصطلحًا إنسانيا  ْطب واإلشـــــــراق كما أا واملناشط اإلنسانية، ومن َث ُق وف كاُملِريد وال التص

فاسـتدعاه وســأله عن غرضه يف اشــتغاله بــأخذ  ت أنثى، وإن قــال:  قـال: ذكر، فتقـول: إنما أرد حكي أنّ خسـرو امللك أتى إليه رجل بسـمكة 

الدرهم الساقط. أنثى، فتقول له: إنما أردت ذكرًا. كبرية فأمر له بأربعة آالف درهم.

فقـال: أيها امللك كان عليه امسك وحــكمك  فاستدعاه فسأله عن ذلك، فقـال: إيها امللك  فقـالت شـريين (زوجة امللك): فكيف تصنع 

فخفت أن يطأه أحـــــــد بــــــــرجله غافالً عنه،  إا خنثى، ال ذكر وال أنثى، فاستحســن جوابـــه  إذا احتقـر من أعطيته شـيئاً من حشـمك، وقـال: 

فاستحسن أيضاً جوابه وأمر له بأربعة آالف درهم  وأمر له بأربـــعة آالف درهم أخرى، فلما تســـلّم  أعطاين ما أعطى الصياد أو أقلّ؟

أخرى، وذهب الصياد بــاثين عشـــر ألف درهم،  الصياد مثانية آالف درهم من اخلزانة ورجع سقـط  ّن الرجوع عن اهلبة قبيح  فقال خسرو امللك: إ

وأمر امللك منادياً ينادي: أال من دبر أمره بــــرأي  منها يف الطريق درهم فاشــتغل بــأخذه، فقـــالت  خصوصًا من امللوك. فقـالت شــريين: التدبــري أن 

. النساء خسر درمهاً أو درمهني شـريين للملك: أنظر إىل خسته وغلبـة حــرصه،  تدعوه وتقول له: هذه السـمكة ذكر أم أنثى؟ فإن 

 

(١)

فاسـتدعاه وســأله عن غرضه يف اشــتغاله بــأخذ  ت أنثى، وإن قــال:  قـال: ذكر، فتقـول: إنما أرد حكي أنّ خسـرو امللك أتى إليه رجل بسـمكة 

الدرهم الساقط. أنثى، فتقول له: إنما أردت ذكرًا. كبرية فأمر له بأربعة آالف درهم.

فقـال: أيها امللك كان عليه امسك وحــكمك  فقـالت شـريين (زوجة امللك): فكيف تصنع  فاستدعاه فسأله عن ذلك، فقـال: إيها امللك 

فخفت أن يطأه أحـــــــد بــــــــرجله غافالً عنه،  إا خنثى، ال ذكر وال أنثى، فاستحســن جوابـــه  إذا احتقـر من أعطيته شـيئاً من حشـمك، وقـال: 

فاستحسن أيضاً جوابه وأمر له بأربعة آالف درهم  وأمر له بأربـــعة آالف درهم أخرى، فلما تســـلّم  أعطاين ما أعطى الصياد أو أقلّ؟

أخرى، وذهب الصياد بــاثين عشـــر ألف درهم،  الصياد مثانية آالف درهم من اخلزانة ورجع سقـط  ّن الرجوع عن اهلبة قبيح  فقال خسرو امللك: إ

وأمر امللك منادياً ينادي: أال من دبر أمره بــــرأي  منها يف الطريق درهم فاشــتغل بــأخذه، فقـــالت  خصوصًا من امللوك. فقـالت شــريين: التدبــري أن 
(١)

. النساء خسر درمهاً أو درمهني شـريين للملك: أنظر إىل خسته وغلبـة حــرصه،  تدعوه وتقول له: هذه السـمكة ذكر أم أنثى؟ فإن 

عٌ من التاريخ

ُخسرو اِّـلُك 

مع رجٍل أتى 

إليه بسمكٍة

ُخسرو اِّـلُك 

مع رجٍل أتى 

إليه بسمكٍة

١٦١٧

 لغوياِّـعنى ال

طلح»لـ«مص

وأتى شــاكياً إىل اخلليفة هارون الرشـــيد فلما رآه (٢) حكي أنّ لول قد اجتاز يوماً على مسـجد 

غضب غضباً شديداً وأمر بإحضار البـهلول، فلما  أيب حـــنيفة وكان يعظ الناس على املنرب، فوقـــف 

حضر سأله: مل فعلت بإمام املسـلمني هذا الفعل؟  على باب املسجد فإذا أبو حنيفة يقـول: إنّ جعفر 

فقال: سله عن هذا، أما قال: إنّ جعفر بـن حممد  ابــــن حممد يزعم أنّ للعبــــاد أفعاالً تصدر منهم 

كذب يف قـوله: إن للعبـد فعالً، بـل األفعال كلها  باالختيار وهذا كذب، ألنه ال فعل يف أفعال العباد 

من اهللا، فإذا كان هذا مذهبــه فاهللا سبحــانه الذي  إالّ من اهللا، وزعم أيضاً أن الشــــــيطان يعذّب يف 

شــجه ذا املدر، فما يكون تقــصريي أنا، وقــال  النار، وهـذا كـذب أيضـاً ألنـه خملـوق مـن النـار، 

أيضاً: إن اجلنس ال يتعذّب من جنسـه، فهذا أبــو  اجلنس ال يعذّب جبنســـــــــه، وزعم أيضاً أن اهللا 

حـــنيفة خملوق من التراب وهذا املدر من التراب،  موجود ال جيوز عليه الرؤية، وهـذا أيضـاً كـذب، 

فلم تعذّب أبو حـنيفة بـه؟ وأيضاً قـال: إن كلّ ما  ألن كل موجود مرئي.
هو موجود مرئي، فســـــــــله عن هذا األمل الذي (٣) فلما مسع البــــــهلول كالمه عمد إىل مدرة 

حصل له من هذه الشجة أهو مرئي أم ال؟(٤) كبــرية فرمى ا إىل رأس أيب حــنيفة وشــجه يف 
فأفحـــم أبـــا حـــنيفة، مث مضى البـــهلول (٥) رأســه وجرى الدم على وجهه، فركب البــهلول 

(٦)
. وتركه قصبــته ومضى مع األطفال، فخرج أبــو حـــنيفة 

وأتى شــاكياً إىل اخلليفة هارون الرشـــيد فلما رآه (٢) حكي أنّ لول قد اجتاز يوماً على مسـجد 

غضب غضباً شديداً وأمر بإحضار البـهلول، فلما  أيب حـــنيفة وكان يعظ الناس على املنرب، فوقـــف 

حضر سأله: مل فعلت بإمام املسـلمني هذا الفعل؟  على باب املسجد فإذا أبو حنيفة يقـول: إنّ جعفر 

فقال: سله عن هذا، أما قال: إنّ جعفر بـن حممد  ابــــن حممد يزعم أنّ للعبــــاد أفعاالً تصدر منهم 

كذب يف قـوله: إن للعبـد فعالً، بـل األفعال كلها  باالختيار وهذا كذب، ألنه ال فعل يف أفعال العباد 

من اهللا، فإذا كان هذا مذهبــه فاهللا سبحــانه الذي  إالّ من اهللا، وزعم أيضاً أن الشــــــيطان يعذّب يف 

شــجه ذا املدر، فما يكون تقــصريي أنا، وقــال  النار، وهـذا كـذب أيضـاً ألنـه خملـوق مـن النـار، 

أيضاً: إن اجلنس ال يتعذّب من جنسـه، فهذا أبــو  اجلنس ال يعذّب جبنســـــــــه، وزعم أيضاً أن اهللا 

حـــنيفة خملوق من التراب وهذا املدر من التراب،  موجود ال جيوز عليه الرؤية، وهـذا أيضـاً كـذب، 

فلم تعذّب أبو حـنيفة بـه؟ وأيضاً قـال: إن كلّ ما  ألن كل موجود مرئي.
هو موجود مرئي، فســـــــــله عن هذا األمل الذي (٣) فلما مسع البــــــهلول كالمه عمد إىل مدرة 

حصل له من هذه الشجة أهو مرئي أم ال؟(٤) كبــرية فرمى ا إىل رأس أيب حــنيفة وشــجه يف 
فأفحـــم أبـــا حـــنيفة، مث مضى البـــهلول (٥) رأســه وجرى الدم على وجهه، فركب البــهلول 

(٦)
. وتركه قصبــته ومضى مع األطفال، فخرج أبــو حـــنيفة 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ األنوار النعمانية: ج٣، ص ١

احملسين، ج١، ص

٢ـ اجتاز: أي عرب ومر(لسان العرب: ج٥، ص

ـ املدرة: الطني العلك الذي ال خيالطه رمل / القـــــطعة من املدر.  ٣

(املنجد يف اللغة:

ـ الشـجة: اجلراحـة اليت تكون يف الرأس. (لسـان العرب: ج ٤

ص

ـ فأفحم: أي أسكته باحلجة يف خصومته. (لسان العرب: ج ٥

ص

ـ األنوار النعمانية: ج٢، ص ٦

احملسين، ج١، ص

. عرب من التاريخ: الشيخ باقـر ١٠٨

٣٨ .

، مادة جوز).٣٢٧

، مادة مدر).٧٥٢

١٤،

مادة شجأ).٤٢٣  ،

١٢ ،

، مادة فحم).٤٤٩

.عرب من التاريخ: الشـيخ باقـر ٢٦٥

ـ ٦٤

 
 

٦٥.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. عرب من التاريخ: الشيخ باقـر  ـ األنوار النعمانية: ج٣، ص ١١٠٨

 . ٣٨احملسين، ج١، ص

، مادة جوز). ٢٣٢٧ـ اجتاز: أي عرب ومر(لسان العرب: ج٥، ص

ـ املدرة: الطني العلك الذي ال خيالطه رمل / القـــــطعة من املدر.  ٣

، مادة مدر). ٧٥٢(املنجد يف اللغة:

 ، ـ الشـجة: اجلراحـة اليت تكون يف الرأس. (لسـان العرب: ج ٤١٤

،  مادة شجأ). ٤٢٣ص

 ، ـ فأفحم: أي أسكته باحلجة يف خصومته. (لسان العرب: ج ٥١٢

، مادة فحم). ٤٤٩ص

.عرب من التاريخ: الشـيخ باقـر  ـ األنوار النعمانية: ج٢، ص ٦٢٦٥

. ـ  ٦٥احملسين، ج١، ص ٦٤

هـ م١٤٣٠شعبان ٢٠٠٩آب 



  ،اهللا، ومحلت ويل اهللا، وبالغت يف حفظ حجة اهللا
 ،ورغبت يف وصلة أبناء رسول اهللا، عارفة حبقـهم

 ان ألم اإلمام املهدي عليه وعليها الســــــــالم 
مؤمنة بصدقــــهم، معترفة مبرتلتهم، مستبــــصرة الســـيدة نرجس عليها الســــالم وصلت إىل 

كرامات كثرية وفضائل شىت، حيث كانت من أفضل 
بأمرهم...راضية مرضية، تقية نقـية زكية، فرضي اإلمام العسـكري عليه السـالم عن طريق شـرائها 

نساء زماا عقال ودينا وورعا وتقوى، ولإلحاطة يف 
اهللا عنك وأرضاك، وجعل اجلنة مرتلـك ومـأواك، بواسطة بشر بن سليمان النخاس وبأمر من اإلمام 

عظمة هذه املخدرة وكنهها اجلليل ينبــــغي الرجوع 
فلقــــد أوالك من اخلريات ما أوالك، وأعطاك من اهلادي عليه السـالم، وقـصة شــرائها طويلة ليس 

إىل بــعض الفقـــرات الواردة يف زيارا لكي تتجلى 
الشرف ما به أغناك).هنا حمل تفصيلها، وحــينما وصلت إليه دفعها إىل 

صفاـا الكرميـة العاليـة الـيت أهلتهـا لتكـون مــأوى 
hأخته الســـيدة حـــكيمة بـــنت اإلمام اجلواد عليه 

لإلمام املهدي عليه السـالم، وقـد روى هذه الزيارة 
اختلف يف زمن وفاا عليها السـالم فالبـعض السالم قائال هلا: 

حممد بن املشهدي يف كتابه املزار حيث قال:
يرى اا توفيت يف حياة اإلمام احلسـن العسـكري (يا بنت رسـول اهللا خذيها إىل مرتلك وعلميها 

عليه السـالم، وقـد أخرج الشــيخ الصدوق عليه الفرائض والســـــــــــنن فإا زوجة أيب حممد وأم  الســـالم على والدة اإلمام واملودعة أســـرار 
امللك العالم، واحلاملة ألشــرف األنام، الســـالم  الرمحة والرضوان (ان أبــــا حممد عليه الســـــالم القائم).
عليك أيتها الصديقــة املرضية، الســالم عليك يا  حـدثها مبا جيري على عياله، فســألته أن يدعو اهللا وعن زواجها باإلمام احلسـن العسـكري عليه 
شبيهة أم موسـى وابـنة حـواري عيسـى، السـالم  عز وجل هلا أن جيعل منيتها قبـله، فماتت يف حـياة السالم تتحدث السيدة حـكيمة قـائلة: (كانت يل 
عليك أيتها التقــية النقـــية، الســـالم عليك أيتها  أيب حممد عليه الســالم وعلى قــربها لوح مكتوب جارية يقـــال هلا نرجس: فزارين ابـــن أخي عليه 
الرضية املرضية. الســــالم عليك أيتها املنعوتة يف  عليه هذا قرب أم حممد).الســـالم وأقبـــل حيد النظر إليها، فقـــلت له: يا 
اإلجنيل، املخطوبـــــــة من روح اهللا األمني، ومن  والبــعض اآلخر يرى بــأن زمن وفاا كان يف سيدي لعلك هويتها فأرسلها إليك ؟ فقـال: ال يا 
رغب يف وصلتها حممد ســـــــيد املرســـــــلني، و  نفس سنة استشهاد اإلمام احلسن العسكري بعده، عمة لكين أتعجب منها فقــلت: وما أعجبـــك ؟ 
املســـتودعة أســـرار رب العاملني...أشــــهد أنك  ودفنت خلف قـــرب اإلمامني اهلادي والعســـكري فقـال عليه السـالم: سـيخرج منها ولد كرمي على 
أحســـــنت الكفالة وأديت األمانة، واجتهدت يف  (عليهما السالم) وقربها يف زماننا داخل يف الشباك اهللا عز وجل الذي ميأل اهللا بــــــــــه األرض عدال 
مرضاة اهللا، وصربت يف ذات اهللا، وحــفظت ســر  املوضوع على قرب العسكريني يف سامراء.وقسطا كما ملئت جورا وظلما فقـلت: فأرسـلها 

إليك يا سيدي؟.

فقال: اسـتأذين يف ذلك أيب، قـالت: فلبسـت 

ثيايب وأتيت مرتل أيب احلسـن فســلمت وجلســت 

فبــدأين عليه الســالم وقــال: يا حــكيمة ابــعثي 

بــنرجس إىل ابــين أيب حممد قــالت: فقـــلت: يا 

سـيدي على هذا قـصدتك أن أسـتأذنك يف ذلك، 

فقـال: يا مبـاركة إن اهللا تبــارك وتعاىل أحــب أن 

يشركك يف األجر وجيعل لك يف اخلري نصيبـا قـالت 

حــكيمة: فلم ألبــث أن رجعت إىل مرتيل وزينتها 

ووهبـتها أليب حممد ومجعت بــينه وبــينها يف مرتيل 

فأقــام عندي أياما مث مضى إىل والده ووجهت ا 

معه).

 ـ يعين املهدي عليه السـالم: بـأيب ابــن خري اإلماء ـ ليخفف ضغط السؤال واالستفسار حوهلا، ولتظن 

ـ يسومهم خسفا، ويسقـيهم بـكأس وهي السيدة املعظمة نرجس بـنت قـيصر ملك  عليه السالم ـ عيون السلطة أن هذه األمساء هي لنساء متعددات، 

مصربة، وال يعطيهم إال الســيف) (كتاب الغيبـــة الروم، وأمها من ولد احلواريني، وتنسب إىل وصي  فيخف الطلب عليها ومراقبتها وترصد حركاا.

).املسيح مشعون، وهذا االسم (نرجس) هو املشـهور  للنعماين ص  ٢٣٤ورمبا جاءت هذه التسـميات نتيجة مناسبــات 

وعن احلرث بـن شــرب كل حــدثنا ام كانوا شهرة واسـعة يف كتب التاريخ واحلديث، وقـد ذكر  وحكم تتناسـب مع تلكم األمساء فال مانع يف تلك 

عند علي بن أيب طالب عليه السـالم فكان إذا أقبـل هلا عليها السالم أمساء أخرى مثل سوسن وصيقـل  الفترة الزمنية ان تســـــمى املرأة بـــــأمساء متعددة 

ابنه احلسن عليه السالم يقول: مرحبا يا بن رسـول وحـــديثة ومليكة وحـــكيمة ورحيانة، والظاهر أن  ملناسبات خمتلفة، كما احلال بالنسبة للسيدة فاطمة 

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم، وإذا أقبـل احلســني هذه األمساء كانـت هلـا مبرتلـة األوصـاف أو األمسـاء  الزهراء عليها السـالم، فإا صلوات اهللا وسـالمه 

يقول: باىب أنت وأمي يا أبا ابن خري اإلماء فقيل له: الثانوية بسبـــــب أن هذه املرأة العظيمة كانت حمل  عليها وان مسيت فاطمة إال أا كانت تسـمى أيضا 

يا أمري املؤمنني ما بـالك تقـول هذا للحسـن وتقـول األلطاف والعنايات اإلهلية اليت صريا وعاء لإلمـام  بالزهراء واحملدثة واملرضية وغري ذلك.

هذا للحسـني؟ ومن ابـن خري اإلماء؟ فقــال: ذلك  bkالثاين عشــر املهدي عليه الســـالم، ومبا أن بـــيت 

الفقيد الطريد الشريد: حممد بن احلسن بن علي بـن  اإلمام احلسـن العسـكري كان مراقبــا على الدوام  قـال قــطب الدين الراوندي: (هي أم اإلمام 

حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي  املهدي عليه السالم وقد أخرب عنها الرسـول صلى  من قبــل الســلطة اليت كانت تتوقـــع والدة اإلمام 

ابــن احلســني عليهم الســالم هذا ووضع يده على  اهللا عليه وآله واألئمة عليهم الســـالم بــــأا خري  املهدي يف كل يوم من تلك األيام، وحــفاظا عليها 

رأس احلسـني عليه السـالم) (مقـتضب األثر ألمحد  اإلماء يف أحـاديث كثرية) ومن هذه األحــاديث ما  وعلى مولودها رمبا كان اإلمام العســـــكري عليه 

.( ٣١ابن عياش اجلوهري ص عن احلارث اهلمداين، قـــال: (قـــال أمري املؤمنني  الســـالم يضطر إىل تغيري امسها كل فترة من الزمن، 
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  ،اهللا، ومحلت ويل اهللا، وبالغت يف حفظ حجة اهللا
 ،ورغبت يف وصلة أبناء رسول اهللا، عارفة حبقـهم

 ان ألم اإلمام املهدي عليه وعليها الســــــــالم 
مؤمنة بصدقــــهم، معترفة مبرتلتهم، مستبــــصرة الســـيدة نرجس عليها الســــالم وصلت إىل 

كرامات كثرية وفضائل شىت، حيث كانت من أفضل 
بأمرهم...راضية مرضية، تقية نقـية زكية، فرضي اإلمام العسـكري عليه السـالم عن طريق شـرائها 

نساء زماا عقال ودينا وورعا وتقوى، ولإلحاطة يف 
اهللا عنك وأرضاك، وجعل اجلنة مرتلـك ومـأواك، بواسطة بشر بن سليمان النخاس وبأمر من اإلمام 

عظمة هذه املخدرة وكنهها اجلليل ينبــــغي الرجوع 
فلقــــد أوالك من اخلريات ما أوالك، وأعطاك من اهلادي عليه السـالم، وقـصة شــرائها طويلة ليس 

إىل بــعض الفقـــرات الواردة يف زيارا لكي تتجلى 
الشرف ما به أغناك).هنا حمل تفصيلها، وحــينما وصلت إليه دفعها إىل 

صفاـا الكرميـة العاليـة الـيت أهلتهـا لتكـون مــأوى 
hأخته الســـيدة حـــكيمة بـــنت اإلمام اجلواد عليه 

لإلمام املهدي عليه السـالم، وقـد روى هذه الزيارة 
اختلف يف زمن وفاا عليها السـالم فالبـعض السالم قائال هلا: 

حممد بن املشهدي يف كتابه املزار حيث قال:
يرى اا توفيت يف حياة اإلمام احلسـن العسـكري (يا بنت رسـول اهللا خذيها إىل مرتلك وعلميها 

عليه السـالم، وقـد أخرج الشــيخ الصدوق عليه الفرائض والســـــــــــنن فإا زوجة أيب حممد وأم  الســـالم على والدة اإلمام واملودعة أســـرار 
امللك العالم، واحلاملة ألشــرف األنام، الســـالم  الرمحة والرضوان (ان أبــــا حممد عليه الســـــالم القائم).
عليك أيتها الصديقــة املرضية، الســالم عليك يا  حـدثها مبا جيري على عياله، فســألته أن يدعو اهللا وعن زواجها باإلمام احلسـن العسـكري عليه 
شبيهة أم موسـى وابـنة حـواري عيسـى، السـالم  عز وجل هلا أن جيعل منيتها قبـله، فماتت يف حـياة السالم تتحدث السيدة حـكيمة قـائلة: (كانت يل 
عليك أيتها التقــية النقـــية، الســـالم عليك أيتها  أيب حممد عليه الســالم وعلى قــربها لوح مكتوب جارية يقـــال هلا نرجس: فزارين ابـــن أخي عليه 
الرضية املرضية. الســــالم عليك أيتها املنعوتة يف  عليه هذا قرب أم حممد).الســـالم وأقبـــل حيد النظر إليها، فقـــلت له: يا 
اإلجنيل، املخطوبـــــــة من روح اهللا األمني، ومن  والبــعض اآلخر يرى بــأن زمن وفاا كان يف سيدي لعلك هويتها فأرسلها إليك ؟ فقـال: ال يا 
رغب يف وصلتها حممد ســـــــيد املرســـــــلني، و  نفس سنة استشهاد اإلمام احلسن العسكري بعده، عمة لكين أتعجب منها فقــلت: وما أعجبـــك ؟ 
املســـتودعة أســـرار رب العاملني...أشــــهد أنك  ودفنت خلف قـــرب اإلمامني اهلادي والعســـكري فقـال عليه السـالم: سـيخرج منها ولد كرمي على 
أحســـــنت الكفالة وأديت األمانة، واجتهدت يف  (عليهما السالم) وقربها يف زماننا داخل يف الشباك اهللا عز وجل الذي ميأل اهللا بــــــــــه األرض عدال 
مرضاة اهللا، وصربت يف ذات اهللا، وحــفظت ســر  املوضوع على قرب العسكريني يف سامراء.وقسطا كما ملئت جورا وظلما فقـلت: فأرسـلها 

إليك يا سيدي؟.

فقال: اسـتأذين يف ذلك أيب، قـالت: فلبسـت 

ثيايب وأتيت مرتل أيب احلسـن فســلمت وجلســت 

فبــدأين عليه الســالم وقــال: يا حــكيمة ابــعثي 

بــنرجس إىل ابــين أيب حممد قــالت: فقـــلت: يا 

سـيدي على هذا قـصدتك أن أسـتأذنك يف ذلك، 

فقـال: يا مبـاركة إن اهللا تبــارك وتعاىل أحــب أن 

يشركك يف األجر وجيعل لك يف اخلري نصيبـا قـالت 

حــكيمة: فلم ألبــث أن رجعت إىل مرتيل وزينتها 

ووهبـتها أليب حممد ومجعت بــينه وبــينها يف مرتيل 

فأقــام عندي أياما مث مضى إىل والده ووجهت ا 

معه).

 ـ يعين املهدي عليه السـالم: بـأيب ابــن خري اإلماء ـ ليخفف ضغط السؤال واالستفسار حوهلا، ولتظن 

ـ يسومهم خسفا، ويسقـيهم بـكأس وهي السيدة املعظمة نرجس بـنت قـيصر ملك  عليه السالم ـ عيون السلطة أن هذه األمساء هي لنساء متعددات، 

مصربة، وال يعطيهم إال الســيف) (كتاب الغيبـــة الروم، وأمها من ولد احلواريني، وتنسب إىل وصي  فيخف الطلب عليها ومراقبتها وترصد حركاا.

).املسيح مشعون، وهذا االسم (نرجس) هو املشـهور  للنعماين ص  ٢٣٤ورمبا جاءت هذه التسـميات نتيجة مناسبــات 

وعن احلرث بـن شــرب كل حــدثنا ام كانوا شهرة واسـعة يف كتب التاريخ واحلديث، وقـد ذكر  وحكم تتناسـب مع تلكم األمساء فال مانع يف تلك 

عند علي بن أيب طالب عليه السـالم فكان إذا أقبـل هلا عليها السالم أمساء أخرى مثل سوسن وصيقـل  الفترة الزمنية ان تســـــمى املرأة بـــــأمساء متعددة 

ابنه احلسن عليه السالم يقول: مرحبا يا بن رسـول وحـــديثة ومليكة وحـــكيمة ورحيانة، والظاهر أن  ملناسبات خمتلفة، كما احلال بالنسبة للسيدة فاطمة 

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم، وإذا أقبـل احلســني هذه األمساء كانـت هلـا مبرتلـة األوصـاف أو األمسـاء  الزهراء عليها السـالم، فإا صلوات اهللا وسـالمه 

يقول: باىب أنت وأمي يا أبا ابن خري اإلماء فقيل له: الثانوية بسبـــــب أن هذه املرأة العظيمة كانت حمل  عليها وان مسيت فاطمة إال أا كانت تسـمى أيضا 

يا أمري املؤمنني ما بـالك تقـول هذا للحسـن وتقـول األلطاف والعنايات اإلهلية اليت صريا وعاء لإلمـام  بالزهراء واحملدثة واملرضية وغري ذلك.

هذا للحسـني؟ ومن ابـن خري اإلماء؟ فقــال: ذلك  bkالثاين عشــر املهدي عليه الســـالم، ومبا أن بـــيت 

الفقيد الطريد الشريد: حممد بن احلسن بن علي بـن  اإلمام احلسـن العسـكري كان مراقبــا على الدوام  قـال قــطب الدين الراوندي: (هي أم اإلمام 

حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي  املهدي عليه السالم وقد أخرب عنها الرسـول صلى  من قبــل الســلطة اليت كانت تتوقـــع والدة اإلمام 

ابــن احلســني عليهم الســالم هذا ووضع يده على  اهللا عليه وآله واألئمة عليهم الســـالم بــــأا خري  املهدي يف كل يوم من تلك األيام، وحــفاظا عليها 

رأس احلسـني عليه السـالم) (مقـتضب األثر ألمحد  اإلماء يف أحـاديث كثرية) ومن هذه األحــاديث ما  وعلى مولودها رمبا كان اإلمام العســـــكري عليه 

.( ٣١ابن عياش اجلوهري ص عن احلارث اهلمداين، قـــال: (قـــال أمري املؤمنني  الســـالم يضطر إىل تغيري امسها كل فترة من الزمن، 
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حـــول موضوعات حمدودة جداً فتحــــاوره يف  ٢ . انتظري طفلك وامنحـيه مهلة ليعبر عن 

طفولته من أجل أن ينفذ األوامر ويقوم بـالطاعة  نفســـــه بطريقـــــته اخلاصة، بـــــدالً من توقّع 

ألوامرها، وحتاوره عندما يكرب ويصبـــــــــح يف  احـتياجاته، أو مقـاطعته عند قـيامه بــأية حماولة 

املدرسة حول قضية قد تكون مملة أحياناً بالنسبة  للتواصل.

لبعض األطفال حـول الدراسـة مما يؤدي أحـياناً إنَّ احلوار بني الطفل ووالديه يعود مبجموعة  ٣ . حـاويل تقـليد أفعال طفلك وتفســريها، 

إىل هروب األبناء من األهل.من الفوائد نذكر منها: واألصوات اليت يصدرها بـــدالً من حماولة دفعه 

ـ التعارف: إذا كان هناك حـوار كان هناك  د من أن تتعدد موضوعات ١ ولذلك ال بـــــــ للتكلّم.

احلوار وتتدرج بالســـــؤال عن الطفل أو الولد، تعارف، أي أن يكون الشـخص أقـرب إىل بقـية  ٤ . حـــــــــــــاويل جماراة احلالة العاطفية، 

ومن مث التدرج إىل املواضيع األخرى، وبـــذلك أفراد األسرة. ومسـتوى اجلهد الذي يبـذله طفلك، بـدالً من 

ـ التآلف: إذا كان هناك حـــوار ســــيزيد  َّن األطفال حباجة ألن ٢ يكون احلوار أكثر إجيابية أل جمرد فرض طريقــــــتك اخلاصة يف كيفية عمل 

نشاركهم مهومهم الصغرية اليت تشغل باهلم.التآلف بــني أفراد األســرة ويكون هناك حـــب  األشياء، أو مىت جيب إجنازها وإذا ما استجبـت 

فالوصول إىل احلوار الفعال يتـم مـن خـالل واقتراب من بعض. الهتماماته واحــــــــــــتياجاته وتعاطفتِ معه 

ـ التكاشـــــــف: من خالل مفتاح احلوار  العبـور على اجلسـر الذي حيبـه الطفل، وبـذلك ٣ وجدانياً فســــوف يكون احلديث تعبــــرياً عن 

ميكن الوصول إىل أهم مفاتيـح احلـوار، ومـن مث ســــيتم التكاشـــــف والوضوح للجميع وذا  تواصله معك.

إىل قلوب األطراف األخرى. تنكشف املشاكل. ٥ . ملســــاعدة طفلك على املبـــــادرة أكثر 

ـ التعاطف: من خالل احلوار تزداد احملبـــة  وللحــوار اإلجيايب جمموعة فوائد عامة لكلِّ ٤ حاويل:

إنسان نذكر منها:بني أفراد األسرة. ـ تقــدمي املثريات احملببــة اليت تســـاعده على   

ـ التالطف: مبعىن أننـا ال نريـد مـن احلـوار  ـ أنه يزيد من قبـــول اإلنســــان يف اتمع ٥ ١ التواصل.

وتقديره.فقـط اجلو الرمسي، بـل املعىن احلقيقــي للحــوار  ـ اســتخدام اللعب يف إثناء احلديث وســـرد 

ـ أنه يزيد من التقـــارب النفســـي ألبـــناء يكون بالكلمة احللوة واجلو اللطيف. ٢ قصة حيبها وتشجيعه إلكماهلا عرب ختيله اخلاص.

اتمع.وبــــــــــــــــذلك يزداد التعارف والتآلف  ٦ . ملســاعدة طفلك على تقـــليد األفعال، 

٣ـ أنه تزداد به األفكار وتنمو ويتوسع اخليال.والتكاشـف والتعاطف والتالطف بــني الطفل  واألصوات، والكلمات اليت أصدرها حـــــاويل 

ـ أنه يسـهم يف مســاعدة األفراد على اختاذ ووالديه مما يسـاعد على تنشـئة األطفال تنشـئة  ٤ أن:

القرارات اهلامة.اجتماعية سوية منذ البـداية، ولكن أحـياناً قـد  ـ تطليب منه تقـليد الكلمات والعبــارات اليت 

٥ـ  أنه يشبـع حــاجات اإلنســان ويســاعد تكون نتائج احلوار سيئة بني اآلباء واألبـناء؛ إذ  تقولينها وترديدها

على منو املهارات املتنوعة وازدياد الثقافة.ليس بـالضرورة أن يكون احلوار فعاالً وإجيابـياً  ـ تطليب منه تقليد األفعال اليت تقومني ا.

٦ـ  أنه يزيد من مســـــــتوى املفردات لدى دائماً، فصراع الوالدين يتأثر بـــــه األبـــــناء،  ٧ . ملساعدة طفلك على أن يشـارك بشـكل 

األطفال.وأحــــياناً يعتمد بــــعض األبــــناء على إثارة  أكرب يف األنشطة ميكنك أن:
(١) .الوالدين إىل قــــضية ما، وذا يلفت أنظارهم  ٧ـ  أنه يعرف األطفال حبقوقهم وواجبام ـ تشجعيه على القيام بأدوار بسيطة يسـتطيع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإىل حوارهم اخلاطئ. أن حيقق جناحاً فيها.
ـ د. سلوى  ١ـ كيف أُجيب عن أسئلة طفلي وأحاوره: أ  ومن املالحــظ أنَّ األســـرة مل احلوار مع  ـ متسحي على رأسـه وتقـبليه عند استجابـته 

. ٢٣مرتضى: ص ـ   ١٩ الطفل، وإذا اهتمت بـــاحلوار فإا حتاور أطفاهلا  يف املشاركة.



شؤون األسرة

ـ األمهات امللقـــــــــــنات: وهن الاليت  ج  االســـتماع إليه جيداً، وعندئذ ســــيدرك مدى  يرتكز هذا املنهج التعليمـي علـى مفهومـني 

يتحــدثن معظم األوقــات ناســـيات أنَّ أفضل  اهتمامك وحـرصك على االســتماع إليه، وأنّ  رئيســني بــإمكان األم تطبيقــهما وفق خطوتني 

طريقة لتعلّم الطفل هي أن يشارك الطفل بنفسه  حماوالته للتواصل تلقــى االهتمام والترحـــيب  متتاليتني للتواصل مع طفلها على النحو التايل:

يف احلديث، بــدالً من جمرد املشــاهدة أو اتبـــاع اخلطوة األوىل: راقـــــيب، انتظري، أنصيت إىل  منك. ويف هذه اخلطوة ميتزج احلنان بــــــالتعليم 

التعليمات.الطفل. معاً.

ـ األمهات املستجيبــــــــات: وهن الاليت أما اخلطوة الثالثة: وهي السـماح للطفل بـأن اخلطوة الثانية: امسحـــــي لطفلك بقــــــيادة  د 

يشجعن الطفل على التحدث بتقدمي استجابـات احلديث، تكيفي مع ســــلوكه لتشــــاركيه هذه  يقود احلديث.

مناسبة ملبادرات الطفل حـافزا له على التقـدم يف اللحــظة، أضيفي إىل لغته وجتربـــته خالل هذه  فعليــك أن تعــريف أوالــً إىل أي فئـــة مـــن 

احلديث والتواصل.اللحظات. األمهات تنتمني؟ هل أنت من: 

فإذا كنتِ من النوع امللقـن أو املســتعجل أو واخلطوة األوىل تتطلب وقــــتاً كافياً ومهارة  ـ األمهات املبالغات يف املسـاعدة: فهن من  أ

 املساعد، فعليك أن تتحـويل إىل الفئة املستجيبـة حقيقـــية لفهم كالم الطفل ورســـائله ليتم فك فرط حبـهن ألطفاهلن ال يعطني الفرصة هلم بـأن 

املشــــجعة، ولكي تكوين كذلك إليك بــــعض رموز هذه الرســـائل، ألنَّ لكلِّ طفل أسلوبــــه  يقـوموا بـعمل شـيء أو أن يعبروا عن رغبــام 

اإلرشادات:اخلاص املكون من حركات اجلسـم واألصوات.  بطريقتهم اخلاصة.

١ . كوين وجهاً لوجه مع طفلِك، شـــاركيه ولكي تتعريف على طفلك بـصورة حقيقـية جيب  ـ األمهات املســـــتعجالت: وهن الاليت  ب 

يف تركيز النظر على األشــــــياء اليت يركّز عليها أن تعملي على مالحــظته ومتابــعته، مث إعطائه  يعطني األولوية يف التعبــري بــدالً من االســتماع 

نظره.الفرصة الكافية للتواصل بطريقــته اخلاصة، مع  للطفل.
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حـــول موضوعات حمدودة جداً فتحــــاوره يف  ٢ . انتظري طفلك وامنحـيه مهلة ليعبر عن 

طفولته من أجل أن ينفذ األوامر ويقوم بـالطاعة  نفســـــه بطريقـــــته اخلاصة، بـــــدالً من توقّع 

ألوامرها، وحتاوره عندما يكرب ويصبـــــــــح يف  احـتياجاته، أو مقـاطعته عند قـيامه بــأية حماولة 

املدرسة حول قضية قد تكون مملة أحياناً بالنسبة  للتواصل.

لبعض األطفال حـول الدراسـة مما يؤدي أحـياناً إنَّ احلوار بني الطفل ووالديه يعود مبجموعة  ٣ . حـاويل تقـليد أفعال طفلك وتفســريها، 

إىل هروب األبناء من األهل.من الفوائد نذكر منها: واألصوات اليت يصدرها بـــدالً من حماولة دفعه 

ـ التعارف: إذا كان هناك حـوار كان هناك  د من أن تتعدد موضوعات ١ ولذلك ال بـــــــ للتكلّم.

احلوار وتتدرج بالســـــؤال عن الطفل أو الولد، تعارف، أي أن يكون الشـخص أقـرب إىل بقـية  ٤ . حـــــــــــــاويل جماراة احلالة العاطفية، 

ومن مث التدرج إىل املواضيع األخرى، وبـــذلك أفراد األسرة. ومسـتوى اجلهد الذي يبـذله طفلك، بـدالً من 

ـ التآلف: إذا كان هناك حـــوار ســــيزيد  َّن األطفال حباجة ألن ٢ يكون احلوار أكثر إجيابية أل جمرد فرض طريقــــــتك اخلاصة يف كيفية عمل 

نشاركهم مهومهم الصغرية اليت تشغل باهلم.التآلف بــني أفراد األســرة ويكون هناك حـــب  األشياء، أو مىت جيب إجنازها وإذا ما استجبـت 

فالوصول إىل احلوار الفعال يتـم مـن خـالل واقتراب من بعض. الهتماماته واحــــــــــــتياجاته وتعاطفتِ معه 

ـ التكاشـــــــف: من خالل مفتاح احلوار  العبـور على اجلسـر الذي حيبـه الطفل، وبـذلك ٣ وجدانياً فســــوف يكون احلديث تعبــــرياً عن 

ميكن الوصول إىل أهم مفاتيـح احلـوار، ومـن مث ســــيتم التكاشـــــف والوضوح للجميع وذا  تواصله معك.

إىل قلوب األطراف األخرى. تنكشف املشاكل. ٥ . ملســــاعدة طفلك على املبـــــادرة أكثر 

ـ التعاطف: من خالل احلوار تزداد احملبـــة  وللحــوار اإلجيايب جمموعة فوائد عامة لكلِّ ٤ حاويل:

إنسان نذكر منها:بني أفراد األسرة. ـ تقــدمي املثريات احملببــة اليت تســـاعده على   

ـ التالطف: مبعىن أننـا ال نريـد مـن احلـوار  ـ أنه يزيد من قبـــول اإلنســــان يف اتمع ٥ ١ التواصل.

وتقديره.فقـط اجلو الرمسي، بـل املعىن احلقيقــي للحــوار  ـ اســتخدام اللعب يف إثناء احلديث وســـرد 

ـ أنه يزيد من التقـــارب النفســـي ألبـــناء يكون بالكلمة احللوة واجلو اللطيف. ٢ قصة حيبها وتشجيعه إلكماهلا عرب ختيله اخلاص.

اتمع.وبــــــــــــــــذلك يزداد التعارف والتآلف  ٦ . ملســاعدة طفلك على تقـــليد األفعال، 

٣ـ أنه تزداد به األفكار وتنمو ويتوسع اخليال.والتكاشـف والتعاطف والتالطف بــني الطفل  واألصوات، والكلمات اليت أصدرها حـــــاويل 

ـ أنه يسـهم يف مســاعدة األفراد على اختاذ ووالديه مما يسـاعد على تنشـئة األطفال تنشـئة  ٤ أن:

القرارات اهلامة.اجتماعية سوية منذ البـداية، ولكن أحـياناً قـد  ـ تطليب منه تقـليد الكلمات والعبــارات اليت 

٥ـ  أنه يشبـع حــاجات اإلنســان ويســاعد تكون نتائج احلوار سيئة بني اآلباء واألبـناء؛ إذ  تقولينها وترديدها

على منو املهارات املتنوعة وازدياد الثقافة.ليس بـالضرورة أن يكون احلوار فعاالً وإجيابـياً  ـ تطليب منه تقليد األفعال اليت تقومني ا.

٦ـ  أنه يزيد من مســـــــتوى املفردات لدى دائماً، فصراع الوالدين يتأثر بـــــه األبـــــناء،  ٧ . ملساعدة طفلك على أن يشـارك بشـكل 

األطفال.وأحــــياناً يعتمد بــــعض األبــــناء على إثارة  أكرب يف األنشطة ميكنك أن:
(١) .الوالدين إىل قــــضية ما، وذا يلفت أنظارهم  ٧ـ  أنه يعرف األطفال حبقوقهم وواجبام ـ تشجعيه على القيام بأدوار بسيطة يسـتطيع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإىل حوارهم اخلاطئ. أن حيقق جناحاً فيها.
ـ د. سلوى  ١ـ كيف أُجيب عن أسئلة طفلي وأحاوره: أ  ومن املالحــظ أنَّ األســـرة مل احلوار مع  ـ متسحي على رأسـه وتقـبليه عند استجابـته 

. ٢٣مرتضى: ص ـ   ١٩ الطفل، وإذا اهتمت بـــاحلوار فإا حتاور أطفاهلا  يف املشاركة.



شؤون األسرة

ـ األمهات امللقـــــــــــنات: وهن الاليت  ج  االســـتماع إليه جيداً، وعندئذ ســــيدرك مدى  يرتكز هذا املنهج التعليمـي علـى مفهومـني 

يتحــدثن معظم األوقــات ناســـيات أنَّ أفضل  اهتمامك وحـرصك على االســتماع إليه، وأنّ  رئيســني بــإمكان األم تطبيقــهما وفق خطوتني 

طريقة لتعلّم الطفل هي أن يشارك الطفل بنفسه  حماوالته للتواصل تلقــى االهتمام والترحـــيب  متتاليتني للتواصل مع طفلها على النحو التايل:

يف احلديث، بــدالً من جمرد املشــاهدة أو اتبـــاع اخلطوة األوىل: راقـــــيب، انتظري، أنصيت إىل  منك. ويف هذه اخلطوة ميتزج احلنان بــــــالتعليم 

التعليمات.الطفل. معاً.

ـ األمهات املستجيبــــــــات: وهن الاليت أما اخلطوة الثالثة: وهي السـماح للطفل بـأن اخلطوة الثانية: امسحـــــي لطفلك بقــــــيادة  د 

يشجعن الطفل على التحدث بتقدمي استجابـات احلديث، تكيفي مع ســــلوكه لتشــــاركيه هذه  يقود احلديث.

مناسبة ملبادرات الطفل حـافزا له على التقـدم يف اللحــظة، أضيفي إىل لغته وجتربـــته خالل هذه  فعليــك أن تعــريف أوالــً إىل أي فئـــة مـــن 

احلديث والتواصل.اللحظات. األمهات تنتمني؟ هل أنت من: 

فإذا كنتِ من النوع امللقـن أو املســتعجل أو واخلطوة األوىل تتطلب وقــــتاً كافياً ومهارة  ـ األمهات املبالغات يف املسـاعدة: فهن من  أ

 املساعد، فعليك أن تتحـويل إىل الفئة املستجيبـة حقيقـــية لفهم كالم الطفل ورســـائله ليتم فك فرط حبـهن ألطفاهلن ال يعطني الفرصة هلم بـأن 

املشــــجعة، ولكي تكوين كذلك إليك بــــعض رموز هذه الرســـائل، ألنَّ لكلِّ طفل أسلوبــــه  يقـوموا بـعمل شـيء أو أن يعبروا عن رغبــام 

اإلرشادات:اخلاص املكون من حركات اجلسـم واألصوات.  بطريقتهم اخلاصة.

١ . كوين وجهاً لوجه مع طفلِك، شـــاركيه ولكي تتعريف على طفلك بـصورة حقيقـية جيب  ـ األمهات املســـــتعجالت: وهن الاليت  ب 

يف تركيز النظر على األشــــــياء اليت يركّز عليها أن تعملي على مالحــظته ومتابــعته، مث إعطائه  يعطني األولوية يف التعبــري بــدالً من االســتماع 

نظره.الفرصة الكافية للتواصل بطريقــته اخلاصة، مع  للطفل.
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هـ ١٤٣٠شعبان



على خلقه، امسه كاسم جده رسـول اهللا  ابـن  أقىن األنف. لقـــد تعرضت األحـــاديث الشـــريفة لذكر 

، من ولد فاطمة، من ذرية  احلســن بـــن علي  : املهدي من ولدي، وجهه يتألأل  ـ وقال  ٤ ـ عالئم اإلمام املهدي  وأوصافـه، وكـان هـذا 

احلسني ولدي... إىل آخر اخلطبة. كالقـمر الدري، اللون لون عريب، واجلسـم جســم  ضرورياً جداً، حـــىت يعرف احلق من البــــاطل، 

: لو قام  ـ وقال اإلمام احلسني بن علي  ٧ ـ ًال.. كما ملئت جورا. إسرائيلي، ميأل األرض عد وليكون حاجزا قويا أمام من سولت له نفسـه أن 

املهدي ألنكره الناس، ألنه يرجع إليهم شابـــــاً  ـ يف  ـ وقـــال اإلمام علي أمري املؤمنني  ـ ٥ ـ يدعي ما ليس له.

وهم حيسبونه شيخا كبريا. خطبـــة له ــ: ... املهدي من ذرييت، يظهر بـــني  وفيما يلي نشري إىل بعض األحـاديث الواردة 

ـ وعن اهلروي قــــــال: قــــــلت لإلمام  ٨ ـ الركن واملقـام، عليه قــميص إبــراهيم، وحــلة  يف أوصاف اإلمام املهدي  وعالئمه:

: ما هي عالمات القـــــــائم منكم إذا  الرضا إمساعيل، ويف رجله نعل شــــيث، والدليل عليه  : املهدي من ولدي،  ـ قـال رسـول اهللا  ١ ـ

خرج؟. : عيسـى بـن مرمي يرتل من السـماء  قـول النيب  إبــن أربــعني ســنة، كأن وجهه كوكب دري، يف 

: عالماته أن يكون شــيخ الســن،  قــال  ويكون مع املهدي من ذرييت... خده األمين خال أسود، عليه عباءتان قطوانيتان، 

شـاب املنظر، حـىت أن الناظر إليه ليحسبــه ابــن  ـ يف خطبة البـيان ــ: ...  ـ وقال  أيضا ـ ٦ ـ كأنه من رجال بين إسرائيل، ميلك عشرين سـنة، 

أربعني سنة أو دوا، وإن من عالماته أن ال يهرم  هو صاحــب الوجه األقـــمر، واجلبـــني األزهر  يستخرج الكنوز، ويفتح مدائن الشرك.

. مبرور األيام والليايل، حىت يأيت أجله وصاحــب العالمة والشـــامة، العامل غري معلم،  : خيرج املهدي وعلى رأســـه  ـ وقــال  ٢ ـ

املخرب بالكائنات قبل أن يعلم.... غمامة، فيها مناد ينادي: هذا املهدي خليفـة اهللا 

أال وإن املهدي يطلب القــــــــصاص ممن ال  فاتبعوه.

يعرف حقــنا، وهو الشــاهد بـــاحلق وخليفة اهللا  : املهدي مني، أجلى اجلبـهة،  ـ وقـال  ٣ ـ
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للسيد حممد كاظم القزويين: ص

 ( اإلمام املهدي عليه الســـــالم من املهد إىل الظهور  (

٣٦٢. ـ  ٣٦٧ ـ

على خلقه، امسه كاسم جده رسـول اهللا k ابـن  أقىن األنف. لقـــد تعرضت األحـــاديث الشـــريفة لذكر 

احلســن بـــن علي j، من ولد فاطمة، من ذرية  ـ وقال k: املهدي من ولدي، وجهه يتألأل  ٤ ـ عالئم اإلمام املهدي f وأوصافـه، وكـان هـذا 

احلسني ولدي... إىل آخر اخلطبة. كالقـمر الدري، اللون لون عريب، واجلسـم جســم  ضرورياً جداً، حـــىت يعرف احلق من البــــاطل، 

ـ وقال اإلمام احلسني بن علي c: لو قام  ٧ ـ ًال.. كما ملئت جورا. إسرائيلي، ميأل األرض عد وليكون حاجزا قويا أمام من سولت له نفسـه أن 

املهدي ألنكره الناس، ألنه يرجع إليهم شابـــــاً  ـ يف  ـ وقـــال اإلمام علي أمري املؤمنني j ـ ٥ ـ يدعي ما ليس له.

وهم حيسبونه شيخا كبريا. خطبـــة له ــ: ... املهدي من ذرييت، يظهر بـــني  وفيما يلي نشري إىل بعض األحـاديث الواردة 

ـ وعن اهلروي قــــــال: قــــــلت لإلمام  ٨ ـ الركن واملقـام، عليه قــميص إبــراهيم، وحــلة  يف أوصاف اإلمام املهدي f وعالئمه:

الرضاj: ما هي عالمات القـــــــائم منكم إذا  إمساعيل، ويف رجله نعل شــــيث، والدليل عليه  ـ قـال رسـول اهللا k: املهدي من ولدي،  ١ ـ

خرج؟. قـول النيب k: عيسـى بـن مرمي يرتل من السـماء  إبــن أربــعني ســنة، كأن وجهه كوكب دري، يف 

قــال j: عالماته أن يكون شــيخ الســن،  ويكون مع املهدي من ذرييت... خده األمين خال أسود، عليه عباءتان قطوانيتان، 

شـاب املنظر، حـىت أن الناظر إليه ليحسبــه ابــن  ـ يف خطبة البـيان ــ: ...  ـ وقال j أيضا ـ ٦ ـ كأنه من رجال بين إسرائيل، ميلك عشرين سـنة، 

أربعني سنة أو دوا، وإن من عالماته أن ال يهرم  هو صاحــب الوجه األقـــمر، واجلبـــني األزهر  يستخرج الكنوز، ويفتح مدائن الشرك.
(١). مبرور األيام والليايل، حىت يأيت أجله وصاحــب العالمة والشـــامة، العامل غري معلم،  ـ وقــال k: خيرج املهدي وعلى رأســـه  ٢ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ املخرب بالكائنات قبل أن يعلم.... غمامة، فيها مناد ينادي: هذا املهدي خليفـة اهللا 
اإلمام املهدي عليه الســـــالم من املهد إىل الظهور  ١ ( أال وإن املهدي يطلب القــــــــصاص ممن ال  ( فاتبعوه.

. ـ  ٣٦٧للسيد حممد كاظم القزويين: ص ـ ٣٦٢ يعرف حقــنا، وهو الشــاهد بـــاحلق وخليفة اهللا  ـ وقـال k: املهدي مني، أجلى اجلبـهة،  ٣ ـ

ثانياً: تقــــــــــوم العديد من مراكز املجرات  إشـعاعات كهرومغناطيســية (كالضوء مثال) عىل حـتى وقـت قــريب كانت الدالئل عىل وجود 

واملنظومات النجمية الثنائية بــــإطالق كميات من الثقوب السوداء ضعيفة وغري مبارشة، أما اآلن فقـد  األقل ليس عىل املستوى الذى يمكن استشعاره.

اإلشـعاعات واملادة بـمعدالت هائلة؛ لذا البــد أن وجد الفلكيون عىل األرجح، بـرهانا مبـارشا ختتفي  ولكي يسـتطيع الباحـثون اسـتنتاج وجود هذه 

حتتوي هذه األجســـــام عىل آلية فعالة وغري مألوفة الثقـــــــوب وجب عليهم االعتامد عىل نوعني من الطاقــة يف بـــعض مناطق الفضاء من دون أن ترتك 

إلنتاج الطاقــــة، واألداة األكثر فاعلية يف ذلك هي احلجج غري املبارشة.وراءها أي أثر.

ـ من الناحية النظرية عىل األقل.أوال: تتحــرك النجوم من املناطق القريبـــة من يعتقد الفلكيون أن الثقوب السوداء موجودة يف  الثقب األسود نفسه 

هذه األدلة مجيعها تربهن فقط عىل وجود جسـم مراكز املجرات بــــرسعة عالية لدرجة جتعلها تطري مجيع أرجاء الكون، وتقـع هذه األجسـام اخلالبـة يف 

ـ ما مراكز العديد من املجرات (بام فيها جمرتنا جمرة درب  ما مرتاص ولكنها ال تؤكد وجود الثقـوب السـوداء بــعيدا يف الفضاء لوال وجود كتلة مركزية هائلة 

ـ إذ إن إثبـات يعادل بليون كتلة شمسية جتذهبا بفعل الثقـالة نحـو التبانة) حيث تتزاوج مع نجوم عادية أخرى لتشكل  اعتامدا عىل أي من خصائصها الفريدة 
الداخل والبد للجسـم الذي حيتوي عىل هذه الكتلة منظومات ثنائية، وقـد تسـري منفردة يف الفضاء بـني 

وجود الثقب هنا ال يأيت إال من غياب البديل، بـل إن 
اهلائلة أن يكون ذا كثافة عالية حقا، وال يعرف العلامء النجوم.

الغموض يكتنف التحقـــق يف حــــالة املنظومات 
النظريون جسام هبذه اخلاصية سوى الثقب األسود.وحتتوي هذه األجســــام وهى األكثر تراصا يف 

النجمية الثنائية، حيث يعلم الفلكيون بوجود جسم 
ـ  الكون عىل املادة يف أغرب حــاالهتا املعروفة علمياً 

مرتاص له بعض خواص الثقب األسود.
حـيث تتجمع كتلة ال متناهية يف الكرب يف حــجم ال 

ـ حجم يكاد يشكل نقـطة يف الناحـية  متناه يف الصغر 

الرياضية؛ لذلك فإن هذه األجسام تشكل حتديا قويا 

للراصدين، إذ إهنا حقــا ســوداء فهي ال تصدر أية 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـ د. فوزي  ـ أساسـيات العلوم الفيزيائية: د. أمحد فؤاد باشــا  ١

ـ د. رشيف أمحد  ـ د. حممد نبيل يس بـكرى  حامد عبد القادر 

٩٧٤خريي، ص  ٩٧٣  . ـ   

ثانياً: تقــــــــــوم العديد من مراكز املجرات  إشـعاعات كهرومغناطيســية (كالضوء مثال) عىل حـتى وقـت قــريب كانت الدالئل عىل وجود 

واملنظومات النجمية الثنائية بــــإطالق كميات من الثقوب السوداء ضعيفة وغري مبارشة، أما اآلن فقـد  األقل ليس عىل املستوى الذى يمكن استشعاره.

اإلشـعاعات واملادة بـمعدالت هائلة؛ لذا البــد أن وجد الفلكيون عىل األرجح، بـرهانا مبـارشا ختتفي  ولكي يسـتطيع الباحـثون اسـتنتاج وجود هذه 

حتتوي هذه األجســـــام عىل آلية فعالة وغري مألوفة الثقـــــــوب وجب عليهم االعتامد عىل نوعني من الطاقــة يف بـــعض مناطق الفضاء من دون أن ترتك 

إلنتاج الطاقــــة، واألداة األكثر فاعلية يف ذلك هي احلجج غري املبارشة.وراءها أي أثر.

ـ من الناحية النظرية عىل األقل.أوال: تتحــرك النجوم من املناطق القريبـــة من يعتقد الفلكيون أن الثقوب السوداء موجودة يف  الثقب األسود نفسه 

هذه األدلة مجيعها تربهن فقط عىل وجود جسـم مراكز املجرات بــــرسعة عالية لدرجة جتعلها تطري مجيع أرجاء الكون، وتقـع هذه األجسـام اخلالبـة يف 

ـ ما مراكز العديد من املجرات (بام فيها جمرتنا جمرة درب  ما مرتاص ولكنها ال تؤكد وجود الثقـوب السـوداء بــعيدا يف الفضاء لوال وجود كتلة مركزية هائلة 

ـ إذ إن إثبـات يعادل بليون كتلة شمسية جتذهبا بفعل الثقـالة نحـو التبانة) حيث تتزاوج مع نجوم عادية أخرى لتشكل  اعتامدا عىل أي من خصائصها الفريدة 
الداخل والبد للجسـم الذي حيتوي عىل هذه الكتلة منظومات ثنائية، وقـد تسـري منفردة يف الفضاء بـني 

وجود الثقب هنا ال يأيت إال من غياب البديل، بـل إن 
اهلائلة أن يكون ذا كثافة عالية حقا، وال يعرف العلامء النجوم.

الغموض يكتنف التحقـــق يف حــــالة املنظومات 
النظريون جسام هبذه اخلاصية سوى الثقب األسود.وحتتوي هذه األجســــام وهى األكثر تراصا يف 

النجمية الثنائية، حيث يعلم الفلكيون بوجود جسم 
ـ  الكون عىل املادة يف أغرب حــاالهتا املعروفة علمياً 

مرتاص له بعض خواص الثقب األسود.
حـيث تتجمع كتلة ال متناهية يف الكرب يف حــجم ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـ حجم يكاد يشكل نقـطة يف الناحـية  متناه يف الصغر 

ـ د. فوزي  ـ أساسـيات العلوم الفيزيائية: د. أمحد فؤاد باشــا  ١

ـ د. رشيف أمحد الرياضية؛ لذلك فإن هذه األجسام تشكل حتديا قويا  ـ د. حممد نبيل يس بـكرى  حامد عبد القادر 

  . ـ  ٩٧٤خريي، ص   ٩٧٣ للراصدين، إذ إهنا حقــا ســوداء فهي ال تصدر أية 
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الثقوب الثقوب 

السوداءالسوداء
اإلمام اِّـهدّي f وعالئمهاإلمام اِّـهدّي f وعالئمه

أوصافأوصاف



على خلقه، امسه كاسم جده رسـول اهللا  ابـن  أقىن األنف. لقـــد تعرضت األحـــاديث الشـــريفة لذكر 

، من ولد فاطمة، من ذرية  احلســن بـــن علي  : املهدي من ولدي، وجهه يتألأل  ـ وقال  ٤ ـ عالئم اإلمام املهدي  وأوصافـه، وكـان هـذا 

احلسني ولدي... إىل آخر اخلطبة. كالقـمر الدري، اللون لون عريب، واجلسـم جســم  ضرورياً جداً، حـــىت يعرف احلق من البــــاطل، 

: لو قام  ـ وقال اإلمام احلسني بن علي  ٧ ـ ًال.. كما ملئت جورا. إسرائيلي، ميأل األرض عد وليكون حاجزا قويا أمام من سولت له نفسـه أن 

املهدي ألنكره الناس، ألنه يرجع إليهم شابـــــاً  ـ يف  ـ وقـــال اإلمام علي أمري املؤمنني  ـ ٥ ـ يدعي ما ليس له.

وهم حيسبونه شيخا كبريا. خطبـــة له ــ: ... املهدي من ذرييت، يظهر بـــني  وفيما يلي نشري إىل بعض األحـاديث الواردة 

ـ وعن اهلروي قــــــال: قــــــلت لإلمام  ٨ ـ الركن واملقـام، عليه قــميص إبــراهيم، وحــلة  يف أوصاف اإلمام املهدي  وعالئمه:

: ما هي عالمات القـــــــائم منكم إذا  الرضا إمساعيل، ويف رجله نعل شــــيث، والدليل عليه  : املهدي من ولدي،  ـ قـال رسـول اهللا  ١ ـ

خرج؟. : عيسـى بـن مرمي يرتل من السـماء  قـول النيب  إبــن أربــعني ســنة، كأن وجهه كوكب دري، يف 

: عالماته أن يكون شــيخ الســن،  قــال  ويكون مع املهدي من ذرييت... خده األمين خال أسود، عليه عباءتان قطوانيتان، 

شـاب املنظر، حـىت أن الناظر إليه ليحسبــه ابــن  ـ يف خطبة البـيان ــ: ...  ـ وقال  أيضا ـ ٦ ـ كأنه من رجال بين إسرائيل، ميلك عشرين سـنة، 

أربعني سنة أو دوا، وإن من عالماته أن ال يهرم  هو صاحــب الوجه األقـــمر، واجلبـــني األزهر  يستخرج الكنوز، ويفتح مدائن الشرك.

. مبرور األيام والليايل، حىت يأيت أجله وصاحــب العالمة والشـــامة، العامل غري معلم،  : خيرج املهدي وعلى رأســـه  ـ وقــال  ٢ ـ

املخرب بالكائنات قبل أن يعلم.... غمامة، فيها مناد ينادي: هذا املهدي خليفـة اهللا 

أال وإن املهدي يطلب القــــــــصاص ممن ال  فاتبعوه.

يعرف حقــنا، وهو الشــاهد بـــاحلق وخليفة اهللا  : املهدي مني، أجلى اجلبـهة،  ـ وقـال  ٣ ـ
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(١)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١

للسيد حممد كاظم القزويين: ص

 ( اإلمام املهدي عليه الســـــالم من املهد إىل الظهور  (

٣٦٢. ـ  ٣٦٧ ـ

على خلقه، امسه كاسم جده رسـول اهللا k ابـن  أقىن األنف. لقـــد تعرضت األحـــاديث الشـــريفة لذكر 

احلســن بـــن علي j، من ولد فاطمة، من ذرية  ـ وقال k: املهدي من ولدي، وجهه يتألأل  ٤ ـ عالئم اإلمام املهدي f وأوصافـه، وكـان هـذا 

احلسني ولدي... إىل آخر اخلطبة. كالقـمر الدري، اللون لون عريب، واجلسـم جســم  ضرورياً جداً، حـــىت يعرف احلق من البــــاطل، 

ـ وقال اإلمام احلسني بن علي c: لو قام  ٧ ـ ًال.. كما ملئت جورا. إسرائيلي، ميأل األرض عد وليكون حاجزا قويا أمام من سولت له نفسـه أن 

املهدي ألنكره الناس، ألنه يرجع إليهم شابـــــاً  ـ يف  ـ وقـــال اإلمام علي أمري املؤمنني j ـ ٥ ـ يدعي ما ليس له.

وهم حيسبونه شيخا كبريا. خطبـــة له ــ: ... املهدي من ذرييت، يظهر بـــني  وفيما يلي نشري إىل بعض األحـاديث الواردة 

ـ وعن اهلروي قــــــال: قــــــلت لإلمام  ٨ ـ الركن واملقـام، عليه قــميص إبــراهيم، وحــلة  يف أوصاف اإلمام املهدي f وعالئمه:

الرضاj: ما هي عالمات القـــــــائم منكم إذا  إمساعيل، ويف رجله نعل شــــيث، والدليل عليه  ـ قـال رسـول اهللا k: املهدي من ولدي،  ١ ـ

خرج؟. قـول النيب k: عيسـى بـن مرمي يرتل من السـماء  إبــن أربــعني ســنة، كأن وجهه كوكب دري، يف 

قــال j: عالماته أن يكون شــيخ الســن،  ويكون مع املهدي من ذرييت... خده األمين خال أسود، عليه عباءتان قطوانيتان، 

شـاب املنظر، حـىت أن الناظر إليه ليحسبــه ابــن  ـ يف خطبة البـيان ــ: ...  ـ وقال j أيضا ـ ٦ ـ كأنه من رجال بين إسرائيل، ميلك عشرين سـنة، 

أربعني سنة أو دوا، وإن من عالماته أن ال يهرم  هو صاحــب الوجه األقـــمر، واجلبـــني األزهر  يستخرج الكنوز، ويفتح مدائن الشرك.
(١). مبرور األيام والليايل، حىت يأيت أجله وصاحــب العالمة والشـــامة، العامل غري معلم،  ـ وقــال k: خيرج املهدي وعلى رأســـه  ٢ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ املخرب بالكائنات قبل أن يعلم.... غمامة، فيها مناد ينادي: هذا املهدي خليفـة اهللا 
اإلمام املهدي عليه الســـــالم من املهد إىل الظهور  ١ ( أال وإن املهدي يطلب القــــــــصاص ممن ال  ( فاتبعوه.

. ـ  ٣٦٧للسيد حممد كاظم القزويين: ص ـ ٣٦٢ يعرف حقــنا، وهو الشــاهد بـــاحلق وخليفة اهللا  ـ وقـال k: املهدي مني، أجلى اجلبـهة،  ٣ ـ

ثانياً: تقــــــــــوم العديد من مراكز املجرات  إشـعاعات كهرومغناطيســية (كالضوء مثال) عىل حـتى وقـت قــريب كانت الدالئل عىل وجود 

واملنظومات النجمية الثنائية بــــإطالق كميات من الثقوب السوداء ضعيفة وغري مبارشة، أما اآلن فقـد  األقل ليس عىل املستوى الذى يمكن استشعاره.

اإلشـعاعات واملادة بـمعدالت هائلة؛ لذا البــد أن وجد الفلكيون عىل األرجح، بـرهانا مبـارشا ختتفي  ولكي يسـتطيع الباحـثون اسـتنتاج وجود هذه 

حتتوي هذه األجســـــام عىل آلية فعالة وغري مألوفة الثقـــــــوب وجب عليهم االعتامد عىل نوعني من الطاقــة يف بـــعض مناطق الفضاء من دون أن ترتك 

إلنتاج الطاقــــة، واألداة األكثر فاعلية يف ذلك هي احلجج غري املبارشة.وراءها أي أثر.

ـ من الناحية النظرية عىل األقل.أوال: تتحــرك النجوم من املناطق القريبـــة من يعتقد الفلكيون أن الثقوب السوداء موجودة يف  الثقب األسود نفسه 

هذه األدلة مجيعها تربهن فقط عىل وجود جسـم مراكز املجرات بــــرسعة عالية لدرجة جتعلها تطري مجيع أرجاء الكون، وتقـع هذه األجسـام اخلالبـة يف 

ـ ما مراكز العديد من املجرات (بام فيها جمرتنا جمرة درب  ما مرتاص ولكنها ال تؤكد وجود الثقـوب السـوداء بــعيدا يف الفضاء لوال وجود كتلة مركزية هائلة 

ـ إذ إن إثبـات يعادل بليون كتلة شمسية جتذهبا بفعل الثقـالة نحـو التبانة) حيث تتزاوج مع نجوم عادية أخرى لتشكل  اعتامدا عىل أي من خصائصها الفريدة 
الداخل والبد للجسـم الذي حيتوي عىل هذه الكتلة منظومات ثنائية، وقـد تسـري منفردة يف الفضاء بـني 

وجود الثقب هنا ال يأيت إال من غياب البديل، بـل إن 
اهلائلة أن يكون ذا كثافة عالية حقا، وال يعرف العلامء النجوم.

الغموض يكتنف التحقـــق يف حــــالة املنظومات 
النظريون جسام هبذه اخلاصية سوى الثقب األسود.وحتتوي هذه األجســــام وهى األكثر تراصا يف 

النجمية الثنائية، حيث يعلم الفلكيون بوجود جسم 
ـ  الكون عىل املادة يف أغرب حــاالهتا املعروفة علمياً 

مرتاص له بعض خواص الثقب األسود.
حـيث تتجمع كتلة ال متناهية يف الكرب يف حــجم ال 

ـ حجم يكاد يشكل نقـطة يف الناحـية  متناه يف الصغر 

الرياضية؛ لذلك فإن هذه األجسام تشكل حتديا قويا 

للراصدين، إذ إهنا حقــا ســوداء فهي ال تصدر أية 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـ د. فوزي  ـ أساسـيات العلوم الفيزيائية: د. أمحد فؤاد باشــا  ١

ـ د. رشيف أمحد  ـ د. حممد نبيل يس بـكرى  حامد عبد القادر 

٩٧٤خريي، ص  ٩٧٣  . ـ   

ثانياً: تقــــــــــوم العديد من مراكز املجرات  إشـعاعات كهرومغناطيســية (كالضوء مثال) عىل حـتى وقـت قــريب كانت الدالئل عىل وجود 

واملنظومات النجمية الثنائية بــــإطالق كميات من الثقوب السوداء ضعيفة وغري مبارشة، أما اآلن فقـد  األقل ليس عىل املستوى الذى يمكن استشعاره.

اإلشـعاعات واملادة بـمعدالت هائلة؛ لذا البــد أن وجد الفلكيون عىل األرجح، بـرهانا مبـارشا ختتفي  ولكي يسـتطيع الباحـثون اسـتنتاج وجود هذه 

حتتوي هذه األجســـــام عىل آلية فعالة وغري مألوفة الثقـــــــوب وجب عليهم االعتامد عىل نوعني من الطاقــة يف بـــعض مناطق الفضاء من دون أن ترتك 

إلنتاج الطاقــــة، واألداة األكثر فاعلية يف ذلك هي احلجج غري املبارشة.وراءها أي أثر.

ـ من الناحية النظرية عىل األقل.أوال: تتحــرك النجوم من املناطق القريبـــة من يعتقد الفلكيون أن الثقوب السوداء موجودة يف  الثقب األسود نفسه 

هذه األدلة مجيعها تربهن فقط عىل وجود جسـم مراكز املجرات بــــرسعة عالية لدرجة جتعلها تطري مجيع أرجاء الكون، وتقـع هذه األجسـام اخلالبـة يف 

ـ ما مراكز العديد من املجرات (بام فيها جمرتنا جمرة درب  ما مرتاص ولكنها ال تؤكد وجود الثقـوب السـوداء بــعيدا يف الفضاء لوال وجود كتلة مركزية هائلة 

ـ إذ إن إثبـات يعادل بليون كتلة شمسية جتذهبا بفعل الثقـالة نحـو التبانة) حيث تتزاوج مع نجوم عادية أخرى لتشكل  اعتامدا عىل أي من خصائصها الفريدة 
الداخل والبد للجسـم الذي حيتوي عىل هذه الكتلة منظومات ثنائية، وقـد تسـري منفردة يف الفضاء بـني 

وجود الثقب هنا ال يأيت إال من غياب البديل، بـل إن 
اهلائلة أن يكون ذا كثافة عالية حقا، وال يعرف العلامء النجوم.

الغموض يكتنف التحقـــق يف حــــالة املنظومات 
النظريون جسام هبذه اخلاصية سوى الثقب األسود.وحتتوي هذه األجســــام وهى األكثر تراصا يف 

النجمية الثنائية، حيث يعلم الفلكيون بوجود جسم 
ـ  الكون عىل املادة يف أغرب حــاالهتا املعروفة علمياً 

مرتاص له بعض خواص الثقب األسود.
حـيث تتجمع كتلة ال متناهية يف الكرب يف حــجم ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـ حجم يكاد يشكل نقـطة يف الناحـية  متناه يف الصغر 

ـ د. فوزي  ـ أساسـيات العلوم الفيزيائية: د. أمحد فؤاد باشــا  ١

ـ د. رشيف أمحد الرياضية؛ لذلك فإن هذه األجسام تشكل حتديا قويا  ـ د. حممد نبيل يس بـكرى  حامد عبد القادر 

  . ـ  ٩٧٤خريي، ص   ٩٧٣ للراصدين، إذ إهنا حقــا ســوداء فهي ال تصدر أية 

٢٢
هـ ١٤٣٠شعبان

معارف عامة

الثقوب الثقوب 

السوداءالسوداء
اإلمام اِّـهدّي f وعالئمهاإلمام اِّـهدّي f وعالئمه

أوصافأوصاف



 

 






قال الشيخ الطوسي في المصباح، ومما يدعى في يوم مولد اإلمام الحسين عليه السالم:

اللهم وهب لنا في هذا اليوم خير موهبة وأنجح لنا فيه كل طلبة كما وهبت الحسين
لمحمد جده وعاذ فطرس بمهده فنحن عائذون بقبره من بعده نشهد تربته وننتظر أوبته

آمين رب العالمين
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