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قطوف دانية من السيرة الحسينية
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معارف عامة / الحمض النووي 

معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم
شفاء سبعة مرضى في آن واحد

اإلشراف العام

إعداد

التدقيق اللغوي

التنضيد األلكتروني

التصميم

اإلخراج الفني

الشيخ علي الفتالوي

السيد نبيل الحسني
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خالد جواد جاسم
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السيد علي ماميثة

DNA

J
اجلهل صفة مجعت فيها مساوئ العيوب، وصارت سبباً لكل منقصة وخلل، فلذا ورد يف حـديث أهل بـيت العصمة عليهم السـالم أن للجهل 

جنوداً تفتك بكل كمال، وتقبح كل مجال، وتفسد كل صاحل، وتشوه كل حسن، وحتبـط كل معروف، وتربـك كل نظام، فاجلاهل موجود ضار إذا 

ما مسح جلهله أن يقوده، وإنسان يفسد أكثر مما يصلح وهذا ما أشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله: «من عمل على غر علم كان ما 

يفسد أكثر ما يصلح». 

فلذا عندما يوضع الرجل اجلاهل يف رأس املسؤولية سواء كان ذلك على مسـتوى األسـرة أو اتمع أو الدولة نراه كتلة من احلماقـة وصورة من 

الغباء، وهيئة قبيحة ال يرجى منها خري، ولكي ترتقي األمم وتسمو الشعوب البد من تعليم اجلاهل وتأهيله للموقع الذي سيشغله وإال ال حتصد إال 

التخلف والبـعد عن سـعادة الدنيا واآلخرة، وهذا ال يتم إال من خالل التحـلّي بـالفضائل والتســلح جبيش يطرد جيش اجلهل ويدحــر جنوده كما 

أرشد لذلك حديث اإلمام الصادق عليه السالم فقال:

إنّ اهللاَ عز وجلَّ خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيني عن ميني العرش من نوره فقال له: أدبـر فأدبـر؛ مثّ قـال له: أقبـل فأقبـل؛ فقـال اهللا 

تبارك وتعاىل: خلقتك خلقاً عظيماً وكرمتك على مجيع خلقي، قال: مثّ خلق اجلهل من البحـر األجاج ظلمانياً فقـال له: أدبـر فأدبـر؛ مثّ قـال له: 

أقبل فلم يقبل فقال له: أستكربت؟ فلعنه، مثّ جعل للعقـل مخسـة وسبـعني جنداً فلما رأى اجلهل ما أكرم اهللا بـه العقـل وما أعطاه أضمر له العداوة 

فقال اجلهل: يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته، وأنا ضده، وال قوة يل به، فأعطين من اجلند مثل ما أعطيته فقال: نعم، فإن عصيت بـعد 

ذلك أخرجتك وجندك من رمحيت، قال: قد رضيت، فأعطاه مخسة وسبعني جنداً فكان مما أعطى العقل من اخلمسة والسبعني اجلند:

اخلري هو وزير العقل وجعل ضده الشـر وهو وزير اجلهل؛ واإلميان وضده الكفر؛ والتصديق وضده اجلحـود؛ والرجاء وضده القـنوط؛ والعدل 

وضده اجلور؛ والرضا وضده الســـخط؛ والشـــكر وضده الكفران؛ والطمع وضده اليأس؛ والتوكّل وضده احلرص؛ والرأفة وضدها القســــوة؛ 

والرمحة وضدها الغضب؛ والعلم وضده اجلهل؛ والفهم وضده احلمق؛ والعفّة وضدها التهتك؛ والزهد وضدها الرغبــــة؛ والرفق وضده اخلرق؛ 

والرهبــة وضدها اجلرأة؛ والتواضع وضده الكرب؛ والتؤدة وضدها التســرع؛ واحللم وضده الســفه؛ والصمت وضده اهلذر؛ واالستســالم وضده 

االستكبار؛ والتسليم وضده الشك؛ والصرب وضده اجلزع؛ والصفح وضده االنتقام؛ والغىن وضده الفقـر؛ والتذكّر وضده السـهو؛ واحلفظ وضده 

النسـيان؛ والتعطّف وضده القـطيعة؛ والقــنوع وضده احلرص؛ واملؤاســاة وضدها املنع؛ واملودة وضدها العداوة؛ والوفاء وضده الغدر؛ والطاعة 

وضدها املعصية؛ واخلضوع وضده التطاول؛ والسـالمة وضدها البـالء؛ واحلب وضده البـغض؛ والصدق وضده الكذب؛ واحلق وضده البــاطل؛ 

واألمانة وضدها اخليانة؛ واإلخالص وضده الشــوب؛ والشــهامة وضدها البــالدة؛ والفهم وضده الغبـــاوة؛ واملعرفة وضدها اإلنكار؛ واملداراة 

وضدها املكاشــفة؛ وســالمة الغيب وضدها املماكرة؛ والكتمان وضده اإلفشـــاء؛ والصالة وضدها اإلضاعة، والصوم وضده اإلفطار، واجلهاد 

وضده النكول؛ واحلج وضده نبذ امليثاق؛ وصون احلديث وضده النميمة؛ وبر الوالدين وضده العقوق؛ واحلقيقة وضدها الرياء؛ واملعروف وضده 

املنكر؛ والستر وضــــــده التربج؛ والتقـية وضدها اإلضاعة؛ واإلنصاف وضده احلمية؛ والتهيئة وضدها البـالء؛ والِقوام وضده املكاثرة؛ واحلكمة 

وضدها اهلوى؛ والوقـار وضده اخلفّة؛ والســعادة وضدها الشقــاوة؛ والتوبــة وضدها اإلصرار؛ واالســتغفار وضده االغترار؛ واحملافظة وضدها 

التهاون؛ والدعاء وضده االستنكاف، والنشاط وضده الكسل؛ والفرح وضده احلزن؛ واأللفة وضدها الفرقة، والسخاء وضده البخل....».

املشرف العام

»

اجلهل صفة مجعت فيها مساوئ العيوب، وصارت سبباً لكل منقصة وخلل، فلذا ورد يف حـديث أهل بـيت العصمة عليهم السـالم أن للجهل 

جنوداً تفتك بكل كمال، وتقبح كل مجال، وتفسد كل صاحل، وتشوه كل حسن، وحتبـط كل معروف، وتربـك كل نظام، فاجلاهل موجود ضار إذا 

ما مسح جلهله أن يقوده، وإنسان يفسد أكثر مما يصلح وهذا ما أشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله: «من عمل على غر علم كان ما 

يفسد أكثر ما يصلح». 

فلذا عندما يوضع الرجل اجلاهل يف رأس املسؤولية سواء كان ذلك على مسـتوى األسـرة أو اتمع أو الدولة نراه كتلة من احلماقـة وصورة من 

الغباء، وهيئة قبيحة ال يرجى منها خري، ولكي ترتقي األمم وتسمو الشعوب البد من تعليم اجلاهل وتأهيله للموقع الذي سيشغله وإال ال حتصد إال 

التخلف والبـعد عن سـعادة الدنيا واآلخرة، وهذا ال يتم إال من خالل التحـلّي بـالفضائل والتســلح جبيش يطرد جيش اجلهل ويدحــر جنوده كما 

أرشد لذلك حديث اإلمام الصادق عليه السالم فقال:

«إنّ اهللاَ عز وجلَّ خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيني عن ميني العرش من نوره فقال له: أدبـر فأدبـر؛ مثّ قـال له: أقبـل فأقبـل؛ فقـال اهللا 

تبارك وتعاىل: خلقتك خلقاً عظيماً وكرمتك على مجيع خلقي، قال: مثّ خلق اجلهل من البحـر األجاج ظلمانياً فقـال له: أدبـر فأدبـر؛ مثّ قـال له: 

أقبل فلم يقبل فقال له: أستكربت؟ فلعنه، مثّ جعل للعقـل مخسـة وسبـعني جنداً فلما رأى اجلهل ما أكرم اهللا بـه العقـل وما أعطاه أضمر له العداوة 

فقال اجلهل: يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته، وأنا ضده، وال قوة يل به، فأعطين من اجلند مثل ما أعطيته فقال: نعم، فإن عصيت بـعد 

ذلك أخرجتك وجندك من رمحيت، قال: قد رضيت، فأعطاه مخسة وسبعني جنداً فكان مما أعطى العقل من اخلمسة والسبعني اجلند:

اخلري هو وزير العقل وجعل ضده الشـر وهو وزير اجلهل؛ واإلميان وضده الكفر؛ والتصديق وضده اجلحـود؛ والرجاء وضده القـنوط؛ والعدل 

وضده اجلور؛ والرضا وضده الســـخط؛ والشـــكر وضده الكفران؛ والطمع وضده اليأس؛ والتوكّل وضده احلرص؛ والرأفة وضدها القســــوة؛ 

والرمحة وضدها الغضب؛ والعلم وضده اجلهل؛ والفهم وضده احلمق؛ والعفّة وضدها التهتك؛ والزهد وضدها الرغبــــة؛ والرفق وضده اخلرق؛ 

والرهبــة وضدها اجلرأة؛ والتواضع وضده الكرب؛ والتؤدة وضدها التســرع؛ واحللم وضده الســفه؛ والصمت وضده اهلذر؛ واالستســالم وضده 

االستكبار؛ والتسليم وضده الشك؛ والصرب وضده اجلزع؛ والصفح وضده االنتقام؛ والغىن وضده الفقـر؛ والتذكّر وضده السـهو؛ واحلفظ وضده 

النسـيان؛ والتعطّف وضده القـطيعة؛ والقــنوع وضده احلرص؛ واملؤاســاة وضدها املنع؛ واملودة وضدها العداوة؛ والوفاء وضده الغدر؛ والطاعة 

وضدها املعصية؛ واخلضوع وضده التطاول؛ والسـالمة وضدها البـالء؛ واحلب وضده البـغض؛ والصدق وضده الكذب؛ واحلق وضده البــاطل؛ 

واألمانة وضدها اخليانة؛ واإلخالص وضده الشــوب؛ والشــهامة وضدها البــالدة؛ والفهم وضده الغبـــاوة؛ واملعرفة وضدها اإلنكار؛ واملداراة 

وضدها املكاشــفة؛ وســالمة الغيب وضدها املماكرة؛ والكتمان وضده اإلفشـــاء؛ والصالة وضدها اإلضاعة، والصوم وضده اإلفطار، واجلهاد 

وضده النكول؛ واحلج وضده نبذ امليثاق؛ وصون احلديث وضده النميمة؛ وبر الوالدين وضده العقوق؛ واحلقيقة وضدها الرياء؛ واملعروف وضده 

املنكر؛ والستر وضــــــده التربج؛ والتقـية وضدها اإلضاعة؛ واإلنصاف وضده احلمية؛ والتهيئة وضدها البـالء؛ والِقوام وضده املكاثرة؛ واحلكمة 

وضدها اهلوى؛ والوقـار وضده اخلفّة؛ والســعادة وضدها الشقــاوة؛ والتوبــة وضدها اإلصرار؛ واالســتغفار وضده االغترار؛ واحملافظة وضدها 

التهاون؛ والدعاء وضده االستنكاف، والنشاط وضده الكسل؛ والفرح وضده احلزن؛ واأللفة وضدها الفرقة، والسخاء وضده البخل....».

املشرف العام

الجهل سبب الفساد

١كلمة العدد
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اجلهل صفة مجعت فيها مساوئ العيوب، وصارت سبباً لكل منقصة وخلل، فلذا ورد يف حـديث أهل بـيت العصمة عليهم السـالم أن للجهل 

جنوداً تفتك بكل كمال، وتقبح كل مجال، وتفسد كل صاحل، وتشوه كل حسن، وحتبـط كل معروف، وتربـك كل نظام، فاجلاهل موجود ضار إذا 

ما مسح جلهله أن يقوده، وإنسان يفسد أكثر مما يصلح وهذا ما أشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله: «من عمل على غر علم كان ما 

يفسد أكثر ما يصلح». 

فلذا عندما يوضع الرجل اجلاهل يف رأس املسؤولية سواء كان ذلك على مسـتوى األسـرة أو اتمع أو الدولة نراه كتلة من احلماقـة وصورة من 

الغباء، وهيئة قبيحة ال يرجى منها خري، ولكي ترتقي األمم وتسمو الشعوب البد من تعليم اجلاهل وتأهيله للموقع الذي سيشغله وإال ال حتصد إال 

التخلف والبـعد عن سـعادة الدنيا واآلخرة، وهذا ال يتم إال من خالل التحـلّي بـالفضائل والتســلح جبيش يطرد جيش اجلهل ويدحــر جنوده كما 

أرشد لذلك حديث اإلمام الصادق عليه السالم فقال:

إنّ اهللاَ عز وجلَّ خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيني عن ميني العرش من نوره فقال له: أدبـر فأدبـر؛ مثّ قـال له: أقبـل فأقبـل؛ فقـال اهللا 

تبارك وتعاىل: خلقتك خلقاً عظيماً وكرمتك على مجيع خلقي، قال: مثّ خلق اجلهل من البحـر األجاج ظلمانياً فقـال له: أدبـر فأدبـر؛ مثّ قـال له: 

أقبل فلم يقبل فقال له: أستكربت؟ فلعنه، مثّ جعل للعقـل مخسـة وسبـعني جنداً فلما رأى اجلهل ما أكرم اهللا بـه العقـل وما أعطاه أضمر له العداوة 

فقال اجلهل: يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته، وأنا ضده، وال قوة يل به، فأعطين من اجلند مثل ما أعطيته فقال: نعم، فإن عصيت بـعد 

ذلك أخرجتك وجندك من رمحيت، قال: قد رضيت، فأعطاه مخسة وسبعني جنداً فكان مما أعطى العقل من اخلمسة والسبعني اجلند:

اخلري هو وزير العقل وجعل ضده الشـر وهو وزير اجلهل؛ واإلميان وضده الكفر؛ والتصديق وضده اجلحـود؛ والرجاء وضده القـنوط؛ والعدل 

وضده اجلور؛ والرضا وضده الســـخط؛ والشـــكر وضده الكفران؛ والطمع وضده اليأس؛ والتوكّل وضده احلرص؛ والرأفة وضدها القســــوة؛ 

والرمحة وضدها الغضب؛ والعلم وضده اجلهل؛ والفهم وضده احلمق؛ والعفّة وضدها التهتك؛ والزهد وضدها الرغبــــة؛ والرفق وضده اخلرق؛ 

والرهبــة وضدها اجلرأة؛ والتواضع وضده الكرب؛ والتؤدة وضدها التســرع؛ واحللم وضده الســفه؛ والصمت وضده اهلذر؛ واالستســالم وضده 

االستكبار؛ والتسليم وضده الشك؛ والصرب وضده اجلزع؛ والصفح وضده االنتقام؛ والغىن وضده الفقـر؛ والتذكّر وضده السـهو؛ واحلفظ وضده 

النسـيان؛ والتعطّف وضده القـطيعة؛ والقــنوع وضده احلرص؛ واملؤاســاة وضدها املنع؛ واملودة وضدها العداوة؛ والوفاء وضده الغدر؛ والطاعة 

وضدها املعصية؛ واخلضوع وضده التطاول؛ والسـالمة وضدها البـالء؛ واحلب وضده البـغض؛ والصدق وضده الكذب؛ واحلق وضده البــاطل؛ 

واألمانة وضدها اخليانة؛ واإلخالص وضده الشــوب؛ والشــهامة وضدها البــالدة؛ والفهم وضده الغبـــاوة؛ واملعرفة وضدها اإلنكار؛ واملداراة 

وضدها املكاشــفة؛ وســالمة الغيب وضدها املماكرة؛ والكتمان وضده اإلفشـــاء؛ والصالة وضدها اإلضاعة، والصوم وضده اإلفطار، واجلهاد 

وضده النكول؛ واحلج وضده نبذ امليثاق؛ وصون احلديث وضده النميمة؛ وبر الوالدين وضده العقوق؛ واحلقيقة وضدها الرياء؛ واملعروف وضده 

املنكر؛ والستر وضــــــده التربج؛ والتقـية وضدها اإلضاعة؛ واإلنصاف وضده احلمية؛ والتهيئة وضدها البـالء؛ والِقوام وضده املكاثرة؛ واحلكمة 

وضدها اهلوى؛ والوقـار وضده اخلفّة؛ والســعادة وضدها الشقــاوة؛ والتوبــة وضدها اإلصرار؛ واالســتغفار وضده االغترار؛ واحملافظة وضدها 

التهاون؛ والدعاء وضده االستنكاف، والنشاط وضده الكسل؛ والفرح وضده احلزن؛ واأللفة وضدها الفرقة، والسخاء وضده البخل....».

املشرف العام

»

اجلهل صفة مجعت فيها مساوئ العيوب، وصارت سبباً لكل منقصة وخلل، فلذا ورد يف حـديث أهل بـيت العصمة عليهم السـالم أن للجهل 

جنوداً تفتك بكل كمال، وتقبح كل مجال، وتفسد كل صاحل، وتشوه كل حسن، وحتبـط كل معروف، وتربـك كل نظام، فاجلاهل موجود ضار إذا 

ما مسح جلهله أن يقوده، وإنسان يفسد أكثر مما يصلح وهذا ما أشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله: «من عمل على غر علم كان ما 

يفسد أكثر ما يصلح». 

فلذا عندما يوضع الرجل اجلاهل يف رأس املسؤولية سواء كان ذلك على مسـتوى األسـرة أو اتمع أو الدولة نراه كتلة من احلماقـة وصورة من 

الغباء، وهيئة قبيحة ال يرجى منها خري، ولكي ترتقي األمم وتسمو الشعوب البد من تعليم اجلاهل وتأهيله للموقع الذي سيشغله وإال ال حتصد إال 

التخلف والبـعد عن سـعادة الدنيا واآلخرة، وهذا ال يتم إال من خالل التحـلّي بـالفضائل والتســلح جبيش يطرد جيش اجلهل ويدحــر جنوده كما 

أرشد لذلك حديث اإلمام الصادق عليه السالم فقال:

«إنّ اهللاَ عز وجلَّ خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيني عن ميني العرش من نوره فقال له: أدبـر فأدبـر؛ مثّ قـال له: أقبـل فأقبـل؛ فقـال اهللا 

تبارك وتعاىل: خلقتك خلقاً عظيماً وكرمتك على مجيع خلقي، قال: مثّ خلق اجلهل من البحـر األجاج ظلمانياً فقـال له: أدبـر فأدبـر؛ مثّ قـال له: 

أقبل فلم يقبل فقال له: أستكربت؟ فلعنه، مثّ جعل للعقـل مخسـة وسبـعني جنداً فلما رأى اجلهل ما أكرم اهللا بـه العقـل وما أعطاه أضمر له العداوة 

فقال اجلهل: يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته، وأنا ضده، وال قوة يل به، فأعطين من اجلند مثل ما أعطيته فقال: نعم، فإن عصيت بـعد 

ذلك أخرجتك وجندك من رمحيت، قال: قد رضيت، فأعطاه مخسة وسبعني جنداً فكان مما أعطى العقل من اخلمسة والسبعني اجلند:

اخلري هو وزير العقل وجعل ضده الشـر وهو وزير اجلهل؛ واإلميان وضده الكفر؛ والتصديق وضده اجلحـود؛ والرجاء وضده القـنوط؛ والعدل 

وضده اجلور؛ والرضا وضده الســـخط؛ والشـــكر وضده الكفران؛ والطمع وضده اليأس؛ والتوكّل وضده احلرص؛ والرأفة وضدها القســــوة؛ 

والرمحة وضدها الغضب؛ والعلم وضده اجلهل؛ والفهم وضده احلمق؛ والعفّة وضدها التهتك؛ والزهد وضدها الرغبــــة؛ والرفق وضده اخلرق؛ 

والرهبــة وضدها اجلرأة؛ والتواضع وضده الكرب؛ والتؤدة وضدها التســرع؛ واحللم وضده الســفه؛ والصمت وضده اهلذر؛ واالستســالم وضده 

االستكبار؛ والتسليم وضده الشك؛ والصرب وضده اجلزع؛ والصفح وضده االنتقام؛ والغىن وضده الفقـر؛ والتذكّر وضده السـهو؛ واحلفظ وضده 

النسـيان؛ والتعطّف وضده القـطيعة؛ والقــنوع وضده احلرص؛ واملؤاســاة وضدها املنع؛ واملودة وضدها العداوة؛ والوفاء وضده الغدر؛ والطاعة 

وضدها املعصية؛ واخلضوع وضده التطاول؛ والسـالمة وضدها البـالء؛ واحلب وضده البـغض؛ والصدق وضده الكذب؛ واحلق وضده البــاطل؛ 

واألمانة وضدها اخليانة؛ واإلخالص وضده الشــوب؛ والشــهامة وضدها البــالدة؛ والفهم وضده الغبـــاوة؛ واملعرفة وضدها اإلنكار؛ واملداراة 

وضدها املكاشــفة؛ وســالمة الغيب وضدها املماكرة؛ والكتمان وضده اإلفشـــاء؛ والصالة وضدها اإلضاعة، والصوم وضده اإلفطار، واجلهاد 

وضده النكول؛ واحلج وضده نبذ امليثاق؛ وصون احلديث وضده النميمة؛ وبر الوالدين وضده العقوق؛ واحلقيقة وضدها الرياء؛ واملعروف وضده 

املنكر؛ والستر وضــــــده التربج؛ والتقـية وضدها اإلضاعة؛ واإلنصاف وضده احلمية؛ والتهيئة وضدها البـالء؛ والِقوام وضده املكاثرة؛ واحلكمة 

وضدها اهلوى؛ والوقـار وضده اخلفّة؛ والســعادة وضدها الشقــاوة؛ والتوبــة وضدها اإلصرار؛ واالســتغفار وضده االغترار؛ واحملافظة وضدها 

التهاون؛ والدعاء وضده االستنكاف، والنشاط وضده الكسل؛ والفرح وضده احلزن؛ واأللفة وضدها الفرقة، والسخاء وضده البخل....».

املشرف العام

الجهل سبب الفساد

١كلمة العدد



قطوف دانية من السيرة الحسينية ٢٣

اإلمام الحسين عليه السالم

يعرف الناس بأهل البيت عليهم السالم

عدم تحمل الناس فضائل أهل البيت عليهم السالم

فقال احلسني عليه السالم: أدركته رمحة اهللا حيث أنسي احلديث.عن مجاعة منهم: الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسـن النيسابـوري، والشـيخ 

 روى عبـد العزيز بــن كثري: إن قــوما أتوا إىل احلســني عليه حممد بن علي بن عبد الصمد، عن الشيخ أيب احلسـن بـن عبـد الصمد التميمي، 
السالم، وقالوا: حدثنا بفضائلكم.حدثنا أبو حممد أمحد بن حممد بن حممد العمري، حدثنا أبو جعفر حممد بـن علي 

 قال عليه السـالم: «ال تطيقـون، واحنازوا ابن احلسني، عن حممد بن احلسن بن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بـن يزيد، 
عين ألســــري إىل بــــعضكم، فإن أطاق عن ابن أيب عمري، عن علي بـن احلكم، عن عبـد الرمحان بـن كثري، عن أيب عبـد 

سأحدثكم» فتبـاعدوا عنه، فكان اهللا عليه السالم قـال: أتى احلسـني عليه السـالم  أناس، فقـالوا له: يا أبـا عبـد 

يتكلم مع أحــــدهم حــــىت اهللا! حدثنا بفضلكم الذي جعل اهللا لكم. 

دهــش وولــه وجعــل فقال: إنكم ال حتتملونه، وال تطيقونه! 

يهيـم. وال جييــب قالوا: بلى، حنتمل.

أحـدا وانصرفوا قــال: إن كنتم صادقــني فليتنح إثنان، وأحــدث واحـــدا، فإن احـــتمله 

عنه. حدثتكم.

فتنحى اثنان وحـدث واحـدا، فقـام طائر العقـل! ومر على وجهه وذهب، 

فكلمه صاحباه فلم يرد عليهما شيئا وانصرفوا. 

وذا اإلسناد قال عليه السالم: أتى رجل احلسني بن علي عليهما السـالم 

فقال: حدثين بفضلكم الذي جعل اهللا لكم.

قال عليه السالم: إنك لن تطيق محله.

قال: بلى، حدثين يا ابن رسول اهللا! إين أحـتمله. فحـدثه حبديث، فما فرغ 

احلسني عليه السالم من حديثه حىت أبيض رأس الرجل وحليته، وأنسي احلديث. 

ميزان حب أهل البيت  نتائج حب أهل البيت  وجود أهل البيت عليهم 

عليهم السالم عليهم السالم السالم قبل خلق آدم

مالك تولي أهل البيت 
أساس اإلسالم حب أهل البيت 

عليهم السالم
عليهم السالم

فضيلة الذهاب إلى أهل 

البيت عليهم السالم

ابتالء من أحب أهل البيت 

عليهم السالم

عن علي بـن احلسـني، عن أبــيه عليهما الســالم  قـال أبـان بـن تغلب: قــال اإلمام الشــهيد عليه  ـ روي لنا أن حبيب بن مظاهر األسدي بيض اهللا  فقد 

قـال: «أحبـونا حبب اإلسـالم، فإن رسـول اهللا صلى  السـالم: «من أحبــنا كان منا أهل البــيت» فقــلت:  وجهه، أنه قـال للحسـني بـن علي بــن أيب طالب عليهما 

اهللا عليه وآله قــال: ال ترفعوين فوق حقـــي، فإن اهللا  منكم أهل البـيت؟! فقـال: «منا أهل البـيت»، حــىت  السـالم: أي شــيء كنتم قبــل أن خيلق اهللا عز وجل آدم 

تعاىل اختذين عبدا قبل أن يتخذين رسوال». قـاهلا - ثالثا- مث قـال عليه السـالم: أما مسعت قــول  عليه السـالم؟ قـال: «كنا أشبـاح نور ندور حــول عرش 

العبد الصاحل: (فمن تبعين فإنه مىن).  الرمحن، فنعلم املالئكة التسبيح والتهليل والتحميد».

عن أيب عبد اهللا حممد بن أيب نصر قال: حدثنا أبو 

زكريا عبد الرحيم بـن أمحد بـن نصر األزدي احلافظ، 

عن عبـد اهللا بـن احلسـني بـن زين العابـدين، عن قال: حدثنا أبـو حممد عبـد الغين، حـدثنا احلسـني بـن 
أبـيه، عن جده، عن احلسـني السبـط عليهما الســالم عبد اهللا القرشي، حدثنا الباهلي، حدثنا عبـد الرمحان  روى الطوسـي: أخربنا حممد بـن حممد قـال: أخربنا 
قـــال: «من واالنا فلجدي صلى اهللا عليه وآله واىل، ابن خالد، حـدثنا معاوية بـن هشـام، حـدثنا زياد بـن  أبو نصر حممد بن احلسني البصري (البصري) قـال: حـدثنا 
ومن عادانا فلجدي صلى اهللا عليه وآله عادى».املنذر، عن عقـيصا - وهو أبــو ســعيد دينار- قــال:  أمحد بن نصر بن سعيد الباهلي قال: حـدثنا إبـراهيم بـن 
مسعت احلسني عليه السالم يقول: «من أحبنا نفعه اهللا  إسحـاق النهاوندي قـال: حـدثنا عبـد اهللا بـن محاد، عن 
حببــنا وإن كان أســريا يف الديلم، وإن حبــنا ليساقــط  عمرو بن مشر، عن جابر بن يزيد، عن أيب جعفر حممد بن 

الذنوب كما تساقط الريح الورق». علي بـن احلسـني، عن أبــيه، عن جده عليهم الســالم، 
ومن كالمه عليه الســــالم: «إلزموا مودتنا أهل  قـال عليه الســالم: «من أتانا مل يعدم خصلة من قـال: «ملا قـضى رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله مناسـكه 
البيت، فإن من لقـي اهللا وهو يودنا دخل يف شـفاعتنا،  أربــع: آية حمكمة، وقــضية عادلة، وأخا مســـتفادا، من حـجة الوداع ركب راحـلته وأنشـأ يقــول: ال يدخل 
إن حـــوائج الناس إليكم من نعم اهللا عليكم فال متلوا  وجمالسة العلماء». اجلنة إال من كان مسلما فقام إليه أبو ذر الغفاري رمحه اهللا 

من تلك النعم فتعود عليكم نقما».  فقال: يا رسول اهللا! وما اإلسالم؟.فقـال صلى اهللا عليه 
عن زين العابدين، عن أبيه عليهما السالم قال:  وآله: اإلســالم عريان، لباســه التقــوى، وزينته احلياء، 

«من أحبنا نفعه اهللا حببنا، ولو أنه بالديلم». ومالكه الورع، ومجاله (كماله) الدين، ومثـره 
أمحد بن حممد ين خالد الربقي : عن حممد بن عبـد  العمل الصاحل، ولكل شــــــــيء 

نقــــل الســـــي رمحه اهللا: عن كتاب املؤمن،  احلميد، عن مجاعة، عن بشر بن غالب األسدي، قال:  أساس وأساس اإلسالم 
بإسناده عن سعد بن طريف قال: كنت عند أيب جعفر  حدثين احلسني بن علي عليهما السـالم، قـال: «يا بشـر  حبــــــــــنا أهل 
عليه السالم فجاء مجيل األزرق، فدخل عليه، قـال:  ابــن غالب! من أحبــنا ال حيبـــنا إال هللا، جئنا حنن وهو  البيت».
فذكروا باليا للشـيعة، وما يصيبـهم، فقـال أبـو جعفر  كهاتني - وقـدر بـني سبابـتيه - ومن أحبـنا ال حيبــنا إال 
عليه السـالم: إن أناسـا أتوا علي بـن احلسـني عليهما  للدنيا، فإنه إذا قام قائم العدل وسع عدله الرب والفاجر».
الســالم وعبــد اهللا بــن عبـــاس، فذكروا هلما حنو ما  أخربنا أبو عمر قال أمحد: قال: حدثنا احلسن بـن 
ذكرمت، قـال: فأتيا احلسـني بـن علي عليهما السـالم،  عتبة الكندي قال: حدثنا بكار بن بشر قال: حـدثنا 
فذكرا له ذلك، فقـال احلســني عليه الســالم: «واهللا!  محزة الزيات، عن عبـد اهللا بـن شـريك، عن بشـر 
البـالء والفقـر والقـتل أسـرع إىل من أحبـنا من ركض  بـن غالب، عن احلسـني بـن علي عليهما السـالم 

الرباذين، ومن السيل إىل صمره. قــال: «من أحبــنا هللا وردنا حنن وهو على نبـــينا 
قـــال: «منتهاه، ولوال أن  قــلت: وما الصمر؟  صلى اهللا عليه وآله هكذا - وضم إصبــــــعيه - 

تكونوا كذلك، لرأينا أنكم لستم منا».  ومن أحبنا للدنيا فإن الدنيا تسع الرب والفاجر».
بيان: يف القاموس، صمر املاء: جرى من حدور يف  عن احلسني بـن علي عليهما السـالم قـال: 

(١). مستوى فسكن، وهو جار والصمر بالكسر: مستقره «من أحبــنا للدنيا فإن صاحــب الدنيا حيبــه الرب 
ــــــــــــــــــــــــ والفاجر، ومن أحبـــــــــنا هللا كنا حنن وهو يوم 

ـ موســــوعة كلمات اإلمام احلســــني عليه الســــالم: معهد   ١
القيامة كهاتني، وأشار بالسبابة والوسطى».

. ـ  ٥٨٥حتقيقات باقر العلوم عليهم السالم، ص  ٥٨٠



قطوف دانية من السيرة الحسينية ٢٣

اإلمام الحسين عليه السالم

يعرف الناس بأهل البيت عليهم السالم

عدم تحمل الناس فضائل أهل البيت عليهم السالم

فقال احلسني عليه السالم: أدركته رمحة اهللا حيث أنسي احلديث.عن مجاعة منهم: الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسـن النيسابـوري، والشـيخ 

 روى عبـد العزيز بــن كثري: إن قــوما أتوا إىل احلســني عليه حممد بن علي بن عبد الصمد، عن الشيخ أيب احلسـن بـن عبـد الصمد التميمي، 
السالم، وقالوا: حدثنا بفضائلكم.حدثنا أبو حممد أمحد بن حممد بن حممد العمري، حدثنا أبو جعفر حممد بـن علي 

 قال عليه السـالم: «ال تطيقـون، واحنازوا ابن احلسني، عن حممد بن احلسن بن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بـن يزيد، 
عين ألســــري إىل بــــعضكم، فإن أطاق عن ابن أيب عمري، عن علي بـن احلكم، عن عبـد الرمحان بـن كثري، عن أيب عبـد 

سأحدثكم» فتبـاعدوا عنه، فكان اهللا عليه السالم قـال: أتى احلسـني عليه السـالم  أناس، فقـالوا له: يا أبـا عبـد 

يتكلم مع أحــــدهم حــــىت اهللا! حدثنا بفضلكم الذي جعل اهللا لكم. 

دهــش وولــه وجعــل فقال: إنكم ال حتتملونه، وال تطيقونه! 

يهيـم. وال جييــب قالوا: بلى، حنتمل.

أحـدا وانصرفوا قــال: إن كنتم صادقــني فليتنح إثنان، وأحــدث واحـــدا، فإن احـــتمله 

عنه. حدثتكم.

فتنحى اثنان وحـدث واحـدا، فقـام طائر العقـل! ومر على وجهه وذهب، 

فكلمه صاحباه فلم يرد عليهما شيئا وانصرفوا. 

وذا اإلسناد قال عليه السالم: أتى رجل احلسني بن علي عليهما السـالم 

فقال: حدثين بفضلكم الذي جعل اهللا لكم.

قال عليه السالم: إنك لن تطيق محله.

قال: بلى، حدثين يا ابن رسول اهللا! إين أحـتمله. فحـدثه حبديث، فما فرغ 

احلسني عليه السالم من حديثه حىت أبيض رأس الرجل وحليته، وأنسي احلديث. 

ميزان حب أهل البيت  نتائج حب أهل البيت  وجود أهل البيت عليهم 

عليهم السالم عليهم السالم السالم قبل خلق آدم

مالك تولي أهل البيت 
أساس اإلسالم حب أهل البيت 

عليهم السالم
عليهم السالم

فضيلة الذهاب إلى أهل 

البيت عليهم السالم

ابتالء من أحب أهل البيت 

عليهم السالم

عن علي بـن احلسـني، عن أبــيه عليهما الســالم  قـال أبـان بـن تغلب: قــال اإلمام الشــهيد عليه  ـ روي لنا أن حبيب بن مظاهر األسدي بيض اهللا  فقد 

قـال: «أحبـونا حبب اإلسـالم، فإن رسـول اهللا صلى  السـالم: «من أحبــنا كان منا أهل البــيت» فقــلت:  وجهه، أنه قـال للحسـني بـن علي بــن أيب طالب عليهما 

اهللا عليه وآله قــال: ال ترفعوين فوق حقـــي، فإن اهللا  منكم أهل البـيت؟! فقـال: «منا أهل البـيت»، حــىت  السـالم: أي شــيء كنتم قبــل أن خيلق اهللا عز وجل آدم 

تعاىل اختذين عبدا قبل أن يتخذين رسوال». قـاهلا - ثالثا- مث قـال عليه السـالم: أما مسعت قــول  عليه السـالم؟ قـال: «كنا أشبـاح نور ندور حــول عرش 

العبد الصاحل: (فمن تبعين فإنه مىن).  الرمحن، فنعلم املالئكة التسبيح والتهليل والتحميد».

عن أيب عبد اهللا حممد بن أيب نصر قال: حدثنا أبو 

زكريا عبد الرحيم بـن أمحد بـن نصر األزدي احلافظ، 

عن عبـد اهللا بـن احلسـني بـن زين العابـدين، عن قال: حدثنا أبـو حممد عبـد الغين، حـدثنا احلسـني بـن 
أبـيه، عن جده، عن احلسـني السبـط عليهما الســالم عبد اهللا القرشي، حدثنا الباهلي، حدثنا عبـد الرمحان  روى الطوسـي: أخربنا حممد بـن حممد قـال: أخربنا 
قـــال: «من واالنا فلجدي صلى اهللا عليه وآله واىل، ابن خالد، حـدثنا معاوية بـن هشـام، حـدثنا زياد بـن  أبو نصر حممد بن احلسني البصري (البصري) قـال: حـدثنا 
ومن عادانا فلجدي صلى اهللا عليه وآله عادى».املنذر، عن عقـيصا - وهو أبــو ســعيد دينار- قــال:  أمحد بن نصر بن سعيد الباهلي قال: حـدثنا إبـراهيم بـن 
مسعت احلسني عليه السالم يقول: «من أحبنا نفعه اهللا  إسحـاق النهاوندي قـال: حـدثنا عبـد اهللا بـن محاد، عن 
حببــنا وإن كان أســريا يف الديلم، وإن حبــنا ليساقــط  عمرو بن مشر، عن جابر بن يزيد، عن أيب جعفر حممد بن 

الذنوب كما تساقط الريح الورق». علي بـن احلسـني، عن أبــيه، عن جده عليهم الســالم، 
ومن كالمه عليه الســــالم: «إلزموا مودتنا أهل  قـال عليه الســالم: «من أتانا مل يعدم خصلة من قـال: «ملا قـضى رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله مناسـكه 
البيت، فإن من لقـي اهللا وهو يودنا دخل يف شـفاعتنا،  أربــع: آية حمكمة، وقــضية عادلة، وأخا مســـتفادا، من حـجة الوداع ركب راحـلته وأنشـأ يقــول: ال يدخل 
إن حـــوائج الناس إليكم من نعم اهللا عليكم فال متلوا  وجمالسة العلماء». اجلنة إال من كان مسلما فقام إليه أبو ذر الغفاري رمحه اهللا 

من تلك النعم فتعود عليكم نقما».  فقال: يا رسول اهللا! وما اإلسالم؟.فقـال صلى اهللا عليه 
عن زين العابدين، عن أبيه عليهما السالم قال:  وآله: اإلســالم عريان، لباســه التقــوى، وزينته احلياء، 

«من أحبنا نفعه اهللا حببنا، ولو أنه بالديلم». ومالكه الورع، ومجاله (كماله) الدين، ومثـره 
أمحد بن حممد ين خالد الربقي : عن حممد بن عبـد  العمل الصاحل، ولكل شــــــــيء 

نقــــل الســـــي رمحه اهللا: عن كتاب املؤمن،  احلميد، عن مجاعة، عن بشر بن غالب األسدي، قال:  أساس وأساس اإلسالم 
بإسناده عن سعد بن طريف قال: كنت عند أيب جعفر  حدثين احلسني بن علي عليهما السـالم، قـال: «يا بشـر  حبــــــــــنا أهل 
عليه السالم فجاء مجيل األزرق، فدخل عليه، قـال:  ابــن غالب! من أحبــنا ال حيبـــنا إال هللا، جئنا حنن وهو  البيت».
فذكروا باليا للشـيعة، وما يصيبـهم، فقـال أبـو جعفر  كهاتني - وقـدر بـني سبابـتيه - ومن أحبـنا ال حيبــنا إال 
عليه السـالم: إن أناسـا أتوا علي بـن احلسـني عليهما  للدنيا، فإنه إذا قام قائم العدل وسع عدله الرب والفاجر».
الســالم وعبــد اهللا بــن عبـــاس، فذكروا هلما حنو ما  أخربنا أبو عمر قال أمحد: قال: حدثنا احلسن بـن 
ذكرمت، قـال: فأتيا احلسـني بـن علي عليهما السـالم،  عتبة الكندي قال: حدثنا بكار بن بشر قال: حـدثنا 
فذكرا له ذلك، فقـال احلســني عليه الســالم: «واهللا!  محزة الزيات، عن عبـد اهللا بـن شـريك، عن بشـر 
البـالء والفقـر والقـتل أسـرع إىل من أحبـنا من ركض  بـن غالب، عن احلسـني بـن علي عليهما السـالم 

الرباذين، ومن السيل إىل صمره. قــال: «من أحبــنا هللا وردنا حنن وهو على نبـــينا 
قـــال: «منتهاه، ولوال أن  قــلت: وما الصمر؟  صلى اهللا عليه وآله هكذا - وضم إصبــــــعيه - 

تكونوا كذلك، لرأينا أنكم لستم منا».  ومن أحبنا للدنيا فإن الدنيا تسع الرب والفاجر».
بيان: يف القاموس، صمر املاء: جرى من حدور يف  عن احلسني بـن علي عليهما السـالم قـال: 

(١). مستوى فسكن، وهو جار والصمر بالكسر: مستقره «من أحبــنا للدنيا فإن صاحــب الدنيا حيبــه الرب 
ــــــــــــــــــــــــ والفاجر، ومن أحبـــــــــنا هللا كنا حنن وهو يوم 

ـ موســــوعة كلمات اإلمام احلســــني عليه الســــالم: معهد   ١
القيامة كهاتني، وأشار بالسبابة والوسطى».

. ـ  ٥٨٥حتقيقات باقر العلوم عليهم السالم، ص  ٥٨٠



قطوف دانية من السيرة الحسينية ٤٥

اهتم جمموعة من الفضالء واألدبـاء جبمع الشـعر 

املنســوب إىل اإلمام احلســني عليه الســالم، بـــل إن 

بعضهم علق عليه وشرحـه منذ القـرون األوىل وحـىت 

يومنا احلاضر وهؤالء يصنفون إىل أكثر من أربــــــــع 

طوائف: طائفة استقـلت جبمع شــعر اإلمام احلســني 

عليه السالم، وحده، وطائفة أوردت شـعره ضمن ما 

صـدر عنـه مـن خطـب وكلمــات، وطائفــة أخــرى 

استقــــلت بشــــعره ضمن فصل من فصول شـــــعر 

املعصومني األربــعة عشــر عليهم الســـالم أو األئمة 

االثين عشـر عليهم السـالم، وطائفة أعطته حــيزاً من 

كتابـام لدى عرضهم لسـرية اإلمام نفســه أو ضمن 

ســرية املعصومني عليهم الســالم، وإىل جانب هؤالء 

فإن آخرين أوردوا أشـــــعاره يف مؤلفام ومصنفام 

باملناسبـــــة وحنن هنا ســــــنربز ثالث طوائف منهم، 

األوىل: ما استقــل شــعره عليه الســالم، بـــكتاب، 

والثانية: ما ذكر ضمن أدبــــــــــــــه العام من خطب 

وكلمات، والثالثة: ما استقـــل شــــعره يف فصل من 

فصول شــعر املعصومني عليهم الســـالم، إذ الطائفة 

الرابعة يصعب حصرها ألن كل من تعرض لسـرية أيب 
(٣)

الرمحان بــن خنبـــة اخلزاعي وكان عارفاً بـــأمر أهل  عبـد اهللا احلســني عليه الســالم، يف الغالب تطرق إىل 

البــيت عليهم الســـالم، ومنهم املســـيب بـــن رافع  والذي مجعه أبـو خمنف لوط بــن حيىي بــن ســعد شــــيء من أشـــــعاره، والطائفة اخلامســـــة يصعب 
(٥) (٤)

(١). املخزومي وغريه كثري . ومن املؤســف أن هذا استقـــصاؤها، هذا من جهة وأما من جهة أخرى فإن  ـ  ه ١٥٧األزدي املتوىف عام 
وكان أبـو خمنف حــريصاً على مجع شــعر اإلمام  الديـوان مل يصلنـا، وذلـك لالضطهــاد الــذي عانــاه هذا ال يرتبـــط مبوضوعنا هنا بـــل إنه من اختصاص 
احلسني عليه السالم، ملما به يبذل الكثري للوصول إىل  املوالون ألهل البـــــيت عليهم الســــــالم، يف العهد معجم املصنفات ومعجم الكتابات، وال جيدي ذكرها 
هدفه املنشود حـيث يقـول: ولقـد أنشـدين يوماً رجل  األموي بــــالذات، فلم يســـــلم يف عهدهم الكاتب هنا نفعاً إال التكرار وهذا ما ال نتوخـاه، فـإىل الطائفـة 

من ســاكين ســلع هذه األبــيات ...، فقــال يل: ما (٦) واملكتوب.األوىل:
أحســن رداءك هذا؟ وكنت قـــد اشـــتريته يومي ذاك (٢) ومما يرشدنا إىل هذا الديوان قول األربـلي لدى 

بعشـرة دنانري فطرحـته عليه فاكتبــنيها واألبــيات هي  عثوره على خمطوطة فيها شــعر اإلمام احلســـني عليه 
املقطوعة اليت أوهلا: السـالم، وجاء فيها: قـال أبــو خمنف لوط بــن حيىي، هناك العديد من املؤرخني واألدبـاء مجعوا أشـعار 

ذهب الذين أحبهم وبقيت فيمن ال أحبه أكثر ما يرويه الناس من شـــعر ســـيدنا أيب عبـــد اهللا اإلمام أيب عبد اهللا احلسني بـن علي بـن أيب طالب عليه 
ومبا أن أبـا خمنف كان مؤرخاً فكان يهمه املعلومة  احلسني بن علي عليه السالم، إمنا هو ما متثل بـه، وقـد الســــــــــــالم، كما يظهر من طيات كلمام وجممل 
التارخيية أو األدبية أو ما يف فلكها وباألخص إذا كانت  أخذت شــعره من مواضعه، واســتخرجته من مظانه أقــواهلم، وحناول أن نســتعرض ما توفرنا عليها منها 
حمرمة التداول من قبـل السـلطات احلاكمة حـيث كان  وأماكنه، ورويته عن ثقـــــات الرجال، منهم عبـــــد حسب التسلسل التارخيي:

نظرة إلى الدواوين 

المنسوبة إلى اإلمام

ـ ديوان أيب عبد اهللا احلسني: ١

من أعالم اإلمامية، له صحبـة  هذا ومن الغريب أن األربـلي مل ينقـل لنا الديوان  يعرف قـــــدرها خصوصاً وهي ترتبـــــط مبثل اإلمام 
مــع اإلمــام الصـــادق عليـــه  بــــكامله، وإمنا نقــــل منه خمتارات من شــــعره عليه  احلسني عليه السالم، فلذلك يهون عليه دفع ما يعادل 
السالم، بل تتلمذ عليه وأدرك 

الســـالم، وقـــد بــــذلنا جهدنا يف احلصول على هذا  عشرة دنانري للحصول عليها.
هـ). ـ  ١٤٨عهد إمامته كاملة (١١٤ 

الديوان دون جدوى، نسأل املوىل جل شأنه أن يوفقنا  ٢ـ األربلي: هو علي بن عيسـى بـن أيب الفتح املتوىف ببـغداد عام ومما يدلنا أيضاً على أن أبـا خمنف مجع أشــعار أيب 

للحصول على هذا السفر القـيم من تراثنا اجلامع بـني  ٦٣٩هـ، أصله من إربــل مشال العراق، ســكن بـــغداد، كان عبد اهللا احلسني عليه السالم، قـول األربـلي ثانية عند 

منشـئا يف إربـل، وعمل يف بـغداد بـديوان اإلنشـاء، كان أديبـا  األدب واالجتماع، والعظة واإلرشاد. اية احلديث عن ذلك: «قـلت: األبــيات النونية اليت 
شاعرا، من علماء اإلمامية، له من املؤلفات: طيف اإلنسـاء،  إال أن األربــلي مل يفته أن يذكر معامل هذا الديوان  أوهلا: 

حياة اإلمامني زين العابدين وحممد الباقر.
بـــاختصار حـــيث يفهم من كالمه أنه بــــدأ الديوان  غدر القــــوم وِقدماً رغبـــــوا عن ثواب اهللا رب 

٣ـ عبــــد الرمحن بـــــن خنبـــــة اخلزاعي: مل نعثر على مثل هذه 
بقـوله: «قـال أبــو خمنف لوط بــن حيىي أكثر ما يرويه  الشــــــخصية يف كتب التاريخ والرجال والرواة، ويتضح من الثقلني

الناس من شـعر...»، وأاه بقـوله: «مت شــعر موالنا  عبارة أيب خمنف أنه كان من الثقات ومن املتصلني بأهل البـيت مل يذكرها أبــــو خمنف يف هذا الديوان الذي مجعه 

عليهم الســالم، وحنتمل واهللا العامل أن اســم أبــيه اختلط مع  الشهيد أيب عبد اهللا احلسني بن علي بن أيب طالب عليه  وهي مشهورة، واهللا أعلم»، كل هذا يدلنا على أن أبا 
صاحبه املسيب بن رافع ولعل الصحـيح فيها عبـد الرمحن بـن  السالم وهو عزيز الوجود».  خمنف قــد مجع ما عثر عليه من شــعر اإلمام احلســني 
أيب رافع الراوي عن عبـد اهللا بـن جعفر، واملسـيب بــن جنبــة 

ويبــدو أن األربــلي هو الوحـــيد الذي ذكر أليب  عليه السالم، مما أطمأنت إليه نفسه حيث سبق وأشار 
ـ يف واقــعة عني الوردة صاحـــب  ه ٦٥الفزاري املقــتول عام 

خمنف هذا الديوان حـيث مل نعثر على ذكر له يف مظانه  سليمان بن صرد.إىل أن معظم ما نقــل عنه كان مما متثل بــه اإلمام عليه 

ممن ترمجه أو ذكر مثل هـذه املصنفـات أمثـال الذريعـة  ـ املســيب بـــن رافع املخزومي: مل نعثر على هذه الشـــخصية السالم، ولذلك جاءت حماولته على فرز ما أنشأه عما  ٤

كصاحبـه وسبــق واحــتملنا أن يكون هو مســيب بــن جنبــة  إىل تصانيف الشيعة للطهراين وكشـف الظنون حلاجي  أنشده ليضع األول منهما يف ديوان خاص به. 
الفزاري، نعم هناك شـــخصية كالتايل: املســـيب بــــن رافع (٦) . خليفة وقد فصلنا احلديث عن هذا يف حمله ومن املالحـظ أنه كان يذكر مع األشــعار سبــب 

ـ كان مكفوفا  ه ١٠٥األســــــدي الكاهلي الكويف املتوىف عام 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلنشــاء وتارخيها والغرض منها وهو حبد ذاته يوجب 

روى عن الرباء بن عازب وروى عنه األعمش. 
ـ لوط بـن حيىي األزدي: هو حـفيد سـعيد بـن منخف بــن  ١

.توثيق النص املنقـول، حـيث يزيد من قــيمته التارخيية  ٥٢٤٥ـ كشف الغمة: ٢/
سليم أو سامل بن حارث بن عوف بن ثعلبـة بـن سـعد بـن 

٦ـ ديوان اإلمام احلسني عليه السـالم من الشـعر املنسـوب إليه: حممد واألدبــــية، وهذا ما ال يفعله الكثري ممن مجع الشــــعر 
مناة الغامدي، وأبــو خمنف هو كنيته، وكان من شـــيوخ 

 . ـ  ٢٣صادق الكرباسي ـ ج١، ص  ٢٠ أصحــاب األخبـــار يف الكوفة ومؤرخيها وحمدثيها، يعد ألعالم األمة وشعرائها.

المهتمون بشعر 

اإلمام الحسين عليه السالم

٢٢ـ والضيف أكرم ما استطعت جواره ـ وإذا مررت بــــــــــآية وعظية ١٢ ـ واحـــفظ وصية والد متحــــنن ٢ القصيدة من الشـعر املنسـوب إىل 
حـــــــىت يعدك وارثا يتنســــــــب تصف العذاب فقل ودمعك يسكب يغذوك بـــــــــاآلداب كيال تعطب علي بــن أيب طالب أمري املؤمنني (عليه 

ـ واجعل صديقك من إذا آخيته ٢٣ ـ يا من يعذب من يشـاء بــعدله ١٣ ـ أبـــــين إن الرزق مكفول بــــــه ٣
ـ وحتتوي  ٤٠الســالم) املتوىف ســنة  ه

حــفظ اإلخاء وكان دونك يضرب ال جتعلــــين يف الذيــــن تعـــــذب فعليك بـــــــــاإلمجال فيما تطلب
ـ واطلبهم طلب املريض شفاءهعلى نصائح مثينة وكلمات نفيسة وقـد  ٢٤ ـ إين أبــــوء بــــعثريت وخطيئيت ١٤ ٤ـ ال جتعلن املال كسبــــــك مفردا

ودع الكذوب فليس ممن يصحــبوردت يف: ديوان أمري املؤمنني علي بن  هربــــــا إليك وليس دونك مهرب وتقـــى إهلك فاجعلن ما تكســـب

٢٥ـ واحفظ صديقك يف املواطن كلها ـ وإذا مررت بـــــــآية يف ذكرها ١٥ ـ كفل اإلله بـــــرزق كل بـــــرية ٥ أيب طالب عليه السالم، حتقـيق السـيد 
وعليك بــــــــاملرء الذي ال يكذب وصف الوســـيلة والنعيم املعجب واملــــــال عاريــــــة جتـــــــيء وتذهـــــــب حمسن األمني وعلق السـيد عليها بـأا 

ـ واقل الكذوب وقربـه وجواره ٢٦ ١٦ـ فاســأل إهلك باإلنابـــة خملصا ـ والرزق أســـرع من تلفت ناظر ٦
أبيات يدعى أا وصية لإلمام احلسـني 

إن الكذوب ملطخ من يصحـــــب دار اخللود ســـــؤال من يتقـــــرب سببــا إىل اإلنســان حــني يسبــب
ـ يعطيك ما فوق املىن بلســــانهعليه السالم وأضاف: فإا مع ركاكة  ٢٧ ـ واجهد لعلك أن حتل بـأرضها ١٧ ـ ومن الســيول إىل حمل قـــرارها ٧

ويـروغ منـك كمـا يـروغ الثعلــبمجلة منها وعدم تناسب أبياا مشتملة  وتنال روح مســـــــــاكن ال خترب والطري لألوكار حـــــــــني تصوب

ـ واحذر ذوي امللق اللئام فإم ٢٨ ـ وتنال عيشـا ال انقـطاع لوقـته ١٨ ـ أبــــــــــين إن الذكر فيه مواعظ ٨ على اللحن يف البـيت الثاين، وإن كان 
يف النائبــــــــات عليك ممن خيطب وتنال ملك كرامة ال يســــــــــلب فمن الذي بــــــــــــــعظاته يتأدب لو وجد احـتمال صحـة النسبـة أمكن 

٢٩ـ يسعون حول املرء ما طمعوا به ـ بــادر هواك إذا مهمت بــصاحل ١٩ ـ فاقـــــرأ كتاب اهللا جهدك واتله ٩
احلمل على االقــــــواء الذي كان كثري 

وإذا نبــــــا دهر جفوا وتغيبـــــــوا خـوف الغوالـب أن جتـيء وتغلـب فيمن يقــــوم بـــــه هناك وينصب
٣٠ـ ولقد نصحتك إن قبلت نصيحيتالوقوع يف شعر فصحاء العرب.  ـ وإذا مهمت بسـيئ فاغمض له ٢٠ ـ بــــتفكر وختشــــع وتقــــرب ١٠

والنصح أرخص ما يباع ويوهب(١)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجتنــب األمـــر الـــذي يتجنـــب إن املقـــــــرب عنده املتقــــــــرب
ـ أحســــــــني إين واعظ ومؤدب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١

٢١ـ واخفض جناحك للصديق وكن له ـ واعبــد إهلك ذا املعارج خملصا (١) ديوان القــــــــــــــرن األول ـ محـــــــــــــــمد صادق ١١ فافهم فأنت العاقـــــــــــل املتأدب
 . ٤٥الكرباسي، ج١ ـ ص ـ  ٤٢ كأب على أوالده يتحــــــــــــدب وانصت إىل األمثـال فيمـا تضـرب

النصائح الخالصة
ثالثون بيتا من الكاملثالثون بيتا من الكامل

الحلقة الثانيةشعراء قالوا في اإلمام الحسين عليه السالم

 الحلقة األولى



قطوف دانية من السيرة الحسينية ٤٥

اهتم جمموعة من الفضالء واألدبـاء جبمع الشـعر 

املنســوب إىل اإلمام احلســني عليه الســالم، بـــل إن 

بعضهم علق عليه وشرحـه منذ القـرون األوىل وحـىت 

يومنا احلاضر وهؤالء يصنفون إىل أكثر من أربــــــــع 

طوائف: طائفة استقـلت جبمع شــعر اإلمام احلســني 

عليه السالم، وحده، وطائفة أوردت شـعره ضمن ما 

صـدر عنـه مـن خطـب وكلمــات، وطائفــة أخــرى 

استقــــلت بشــــعره ضمن فصل من فصول شـــــعر 

املعصومني األربــعة عشــر عليهم الســـالم أو األئمة 

االثين عشـر عليهم السـالم، وطائفة أعطته حــيزاً من 

كتابـام لدى عرضهم لسـرية اإلمام نفســه أو ضمن 

ســرية املعصومني عليهم الســالم، وإىل جانب هؤالء 

فإن آخرين أوردوا أشـــــعاره يف مؤلفام ومصنفام 

باملناسبـــــة وحنن هنا ســــــنربز ثالث طوائف منهم، 

األوىل: ما استقــل شــعره عليه الســالم، بـــكتاب، 

والثانية: ما ذكر ضمن أدبــــــــــــــه العام من خطب 

وكلمات، والثالثة: ما استقـــل شــــعره يف فصل من 

فصول شــعر املعصومني عليهم الســـالم، إذ الطائفة 

الرابعة يصعب حصرها ألن كل من تعرض لسـرية أيب 
(٣)

الرمحان بــن خنبـــة اخلزاعي وكان عارفاً بـــأمر أهل  عبـد اهللا احلســني عليه الســالم، يف الغالب تطرق إىل 

البــيت عليهم الســـالم، ومنهم املســـيب بـــن رافع  والذي مجعه أبـو خمنف لوط بــن حيىي بــن ســعد شــــيء من أشـــــعاره، والطائفة اخلامســـــة يصعب 
(٥) (٤)

(١). املخزومي وغريه كثري . ومن املؤســف أن هذا استقـــصاؤها، هذا من جهة وأما من جهة أخرى فإن  ـ  ه ١٥٧األزدي املتوىف عام 
وكان أبـو خمنف حــريصاً على مجع شــعر اإلمام  الديـوان مل يصلنـا، وذلـك لالضطهــاد الــذي عانــاه هذا ال يرتبـــط مبوضوعنا هنا بـــل إنه من اختصاص 
احلسني عليه السالم، ملما به يبذل الكثري للوصول إىل  املوالون ألهل البـــــيت عليهم الســــــالم، يف العهد معجم املصنفات ومعجم الكتابات، وال جيدي ذكرها 
هدفه املنشود حـيث يقـول: ولقـد أنشـدين يوماً رجل  األموي بــــالذات، فلم يســـــلم يف عهدهم الكاتب هنا نفعاً إال التكرار وهذا ما ال نتوخـاه، فـإىل الطائفـة 

من ســاكين ســلع هذه األبــيات ...، فقــال يل: ما (٦) واملكتوب.األوىل:
أحســن رداءك هذا؟ وكنت قـــد اشـــتريته يومي ذاك (٢) ومما يرشدنا إىل هذا الديوان قول األربـلي لدى 

بعشـرة دنانري فطرحـته عليه فاكتبــنيها واألبــيات هي  عثوره على خمطوطة فيها شــعر اإلمام احلســـني عليه 
املقطوعة اليت أوهلا: السـالم، وجاء فيها: قـال أبــو خمنف لوط بــن حيىي، هناك العديد من املؤرخني واألدبـاء مجعوا أشـعار 

ذهب الذين أحبهم وبقيت فيمن ال أحبه أكثر ما يرويه الناس من شـــعر ســـيدنا أيب عبـــد اهللا اإلمام أيب عبد اهللا احلسني بـن علي بـن أيب طالب عليه 
ومبا أن أبـا خمنف كان مؤرخاً فكان يهمه املعلومة  احلسني بن علي عليه السالم، إمنا هو ما متثل بـه، وقـد الســــــــــــالم، كما يظهر من طيات كلمام وجممل 
التارخيية أو األدبية أو ما يف فلكها وباألخص إذا كانت  أخذت شــعره من مواضعه، واســتخرجته من مظانه أقــواهلم، وحناول أن نســتعرض ما توفرنا عليها منها 
حمرمة التداول من قبـل السـلطات احلاكمة حـيث كان  وأماكنه، ورويته عن ثقـــــات الرجال، منهم عبـــــد حسب التسلسل التارخيي:

نظرة إلى الدواوين 

المنسوبة إلى اإلمام

ـ ديوان أيب عبد اهللا احلسني: ١

من أعالم اإلمامية، له صحبـة  هذا ومن الغريب أن األربـلي مل ينقـل لنا الديوان  يعرف قـــــدرها خصوصاً وهي ترتبـــــط مبثل اإلمام 
مــع اإلمــام الصـــادق عليـــه  بــــكامله، وإمنا نقــــل منه خمتارات من شــــعره عليه  احلسني عليه السالم، فلذلك يهون عليه دفع ما يعادل 
السالم، بل تتلمذ عليه وأدرك 

الســـالم، وقـــد بــــذلنا جهدنا يف احلصول على هذا  عشرة دنانري للحصول عليها.
هـ). ـ  ١٤٨عهد إمامته كاملة (١١٤ 

الديوان دون جدوى، نسأل املوىل جل شأنه أن يوفقنا  ٢ـ األربلي: هو علي بن عيسـى بـن أيب الفتح املتوىف ببـغداد عام ومما يدلنا أيضاً على أن أبـا خمنف مجع أشــعار أيب 

للحصول على هذا السفر القـيم من تراثنا اجلامع بـني  ٦٣٩هـ، أصله من إربــل مشال العراق، ســكن بـــغداد، كان عبد اهللا احلسني عليه السالم، قـول األربـلي ثانية عند 

منشـئا يف إربـل، وعمل يف بـغداد بـديوان اإلنشـاء، كان أديبـا  األدب واالجتماع، والعظة واإلرشاد. اية احلديث عن ذلك: «قـلت: األبــيات النونية اليت 
شاعرا، من علماء اإلمامية، له من املؤلفات: طيف اإلنسـاء،  إال أن األربــلي مل يفته أن يذكر معامل هذا الديوان  أوهلا: 

حياة اإلمامني زين العابدين وحممد الباقر.
بـــاختصار حـــيث يفهم من كالمه أنه بــــدأ الديوان  غدر القــــوم وِقدماً رغبـــــوا عن ثواب اهللا رب 

٣ـ عبــــد الرمحن بـــــن خنبـــــة اخلزاعي: مل نعثر على مثل هذه 
بقـوله: «قـال أبــو خمنف لوط بــن حيىي أكثر ما يرويه  الشــــــخصية يف كتب التاريخ والرجال والرواة، ويتضح من الثقلني

الناس من شـعر...»، وأاه بقـوله: «مت شــعر موالنا  عبارة أيب خمنف أنه كان من الثقات ومن املتصلني بأهل البـيت مل يذكرها أبــــو خمنف يف هذا الديوان الذي مجعه 

عليهم الســالم، وحنتمل واهللا العامل أن اســم أبــيه اختلط مع  الشهيد أيب عبد اهللا احلسني بن علي بن أيب طالب عليه  وهي مشهورة، واهللا أعلم»، كل هذا يدلنا على أن أبا 
صاحبه املسيب بن رافع ولعل الصحـيح فيها عبـد الرمحن بـن  السالم وهو عزيز الوجود».  خمنف قــد مجع ما عثر عليه من شــعر اإلمام احلســني 
أيب رافع الراوي عن عبـد اهللا بـن جعفر، واملسـيب بــن جنبــة 

ويبــدو أن األربــلي هو الوحـــيد الذي ذكر أليب  عليه السالم، مما أطمأنت إليه نفسه حيث سبق وأشار 
ـ يف واقــعة عني الوردة صاحـــب  ه ٦٥الفزاري املقــتول عام 

خمنف هذا الديوان حـيث مل نعثر على ذكر له يف مظانه  سليمان بن صرد.إىل أن معظم ما نقــل عنه كان مما متثل بــه اإلمام عليه 

ممن ترمجه أو ذكر مثل هـذه املصنفـات أمثـال الذريعـة  ـ املســيب بـــن رافع املخزومي: مل نعثر على هذه الشـــخصية السالم، ولذلك جاءت حماولته على فرز ما أنشأه عما  ٤

كصاحبـه وسبــق واحــتملنا أن يكون هو مســيب بــن جنبــة  إىل تصانيف الشيعة للطهراين وكشـف الظنون حلاجي  أنشده ليضع األول منهما يف ديوان خاص به. 
الفزاري، نعم هناك شـــخصية كالتايل: املســـيب بــــن رافع (٦) . خليفة وقد فصلنا احلديث عن هذا يف حمله ومن املالحـظ أنه كان يذكر مع األشــعار سبــب 

ـ كان مكفوفا  ه ١٠٥األســــــدي الكاهلي الكويف املتوىف عام 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلنشــاء وتارخيها والغرض منها وهو حبد ذاته يوجب 

روى عن الرباء بن عازب وروى عنه األعمش. 
ـ لوط بـن حيىي األزدي: هو حـفيد سـعيد بـن منخف بــن  ١

.توثيق النص املنقـول، حـيث يزيد من قــيمته التارخيية  ٥٢٤٥ـ كشف الغمة: ٢/
سليم أو سامل بن حارث بن عوف بن ثعلبـة بـن سـعد بـن 

٦ـ ديوان اإلمام احلسني عليه السـالم من الشـعر املنسـوب إليه: حممد واألدبــــية، وهذا ما ال يفعله الكثري ممن مجع الشــــعر 
مناة الغامدي، وأبــو خمنف هو كنيته، وكان من شـــيوخ 

 . ـ  ٢٣صادق الكرباسي ـ ج١، ص  ٢٠ أصحــاب األخبـــار يف الكوفة ومؤرخيها وحمدثيها، يعد ألعالم األمة وشعرائها.

المهتمون بشعر 

اإلمام الحسين عليه السالم

٢٢ـ والضيف أكرم ما استطعت جواره ـ وإذا مررت بــــــــــآية وعظية ١٢ ـ واحـــفظ وصية والد متحــــنن ٢ القصيدة من الشـعر املنسـوب إىل 
حـــــــىت يعدك وارثا يتنســــــــب تصف العذاب فقل ودمعك يسكب يغذوك بـــــــــاآلداب كيال تعطب علي بــن أيب طالب أمري املؤمنني (عليه 

ـ واجعل صديقك من إذا آخيته ٢٣ ـ يا من يعذب من يشـاء بــعدله ١٣ ـ أبـــــين إن الرزق مكفول بــــــه ٣
ـ وحتتوي  ٤٠الســالم) املتوىف ســنة  ه

حــفظ اإلخاء وكان دونك يضرب ال جتعلــــين يف الذيــــن تعـــــذب فعليك بـــــــــاإلمجال فيما تطلب
ـ واطلبهم طلب املريض شفاءهعلى نصائح مثينة وكلمات نفيسة وقـد  ٢٤ ـ إين أبــــوء بــــعثريت وخطيئيت ١٤ ٤ـ ال جتعلن املال كسبــــــك مفردا

ودع الكذوب فليس ممن يصحــبوردت يف: ديوان أمري املؤمنني علي بن  هربــــــا إليك وليس دونك مهرب وتقـــى إهلك فاجعلن ما تكســـب

٢٥ـ واحفظ صديقك يف املواطن كلها ـ وإذا مررت بـــــــآية يف ذكرها ١٥ ـ كفل اإلله بـــــرزق كل بـــــرية ٥ أيب طالب عليه السالم، حتقـيق السـيد 
وعليك بــــــــاملرء الذي ال يكذب وصف الوســـيلة والنعيم املعجب واملــــــال عاريــــــة جتـــــــيء وتذهـــــــب حمسن األمني وعلق السـيد عليها بـأا 

ـ واقل الكذوب وقربـه وجواره ٢٦ ١٦ـ فاســأل إهلك باإلنابـــة خملصا ـ والرزق أســـرع من تلفت ناظر ٦
أبيات يدعى أا وصية لإلمام احلسـني 

إن الكذوب ملطخ من يصحـــــب دار اخللود ســـــؤال من يتقـــــرب سببــا إىل اإلنســان حــني يسبــب
ـ يعطيك ما فوق املىن بلســــانهعليه السالم وأضاف: فإا مع ركاكة  ٢٧ ـ واجهد لعلك أن حتل بـأرضها ١٧ ـ ومن الســيول إىل حمل قـــرارها ٧

ويـروغ منـك كمـا يـروغ الثعلــبمجلة منها وعدم تناسب أبياا مشتملة  وتنال روح مســـــــــاكن ال خترب والطري لألوكار حـــــــــني تصوب

ـ واحذر ذوي امللق اللئام فإم ٢٨ ـ وتنال عيشـا ال انقـطاع لوقـته ١٨ ـ أبــــــــــين إن الذكر فيه مواعظ ٨ على اللحن يف البـيت الثاين، وإن كان 
يف النائبــــــــات عليك ممن خيطب وتنال ملك كرامة ال يســــــــــلب فمن الذي بــــــــــــــعظاته يتأدب لو وجد احـتمال صحـة النسبـة أمكن 

٢٩ـ يسعون حول املرء ما طمعوا به ـ بــادر هواك إذا مهمت بــصاحل ١٩ ـ فاقـــــرأ كتاب اهللا جهدك واتله ٩
احلمل على االقــــــواء الذي كان كثري 

وإذا نبــــــا دهر جفوا وتغيبـــــــوا خـوف الغوالـب أن جتـيء وتغلـب فيمن يقــــوم بـــــه هناك وينصب
٣٠ـ ولقد نصحتك إن قبلت نصيحيتالوقوع يف شعر فصحاء العرب.  ـ وإذا مهمت بسـيئ فاغمض له ٢٠ ـ بــــتفكر وختشــــع وتقــــرب ١٠

والنصح أرخص ما يباع ويوهب(١)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجتنــب األمـــر الـــذي يتجنـــب إن املقـــــــرب عنده املتقــــــــرب
ـ أحســــــــني إين واعظ ومؤدب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١

٢١ـ واخفض جناحك للصديق وكن له ـ واعبــد إهلك ذا املعارج خملصا (١) ديوان القــــــــــــــرن األول ـ محـــــــــــــــمد صادق ١١ فافهم فأنت العاقـــــــــــل املتأدب
 . ٤٥الكرباسي، ج١ ـ ص ـ  ٤٢ كأب على أوالده يتحــــــــــــدب وانصت إىل األمثـال فيمـا تضـرب

النصائح الخالصة
ثالثون بيتا من الكاملثالثون بيتا من الكامل

الحلقة الثانيةشعراء قالوا في اإلمام الحسين عليه السالم

 الحلقة األولى



في رحاب علوم القرآن ٦٧

ما هي المعجزة؟

الحلقة األولى

ـ صاحـب رسـالة يريد أن ينفذ هبا إىل  ـ أي نبـي  النبـي 

قـلوب الناس وعقــوهلم، ليصنع اإلنســان األفضل الذي 
وهبذا الصدد جيب أن نأخذ النقاط التالية بـعني  وعىل ضوء ما قــلناه نعرف أن سبــق النوابــغ من 

يريده اهللا عىل وجه األرض، وال يمكنه أن حيقـق هذا اهلدف 
االعتبار التي يمكن أن تكون كل واحـدة منها دليال  العلامء يف احلقول العلمية، ال يعدّ معجزة فإذا افرتضنا أن 

ما مل يكسب إيامن الناس بنبوته، واعتقادهم بصدق دعواه يف 
عىل إعجاز القرآن. شخصا من العلامء اليوم سبـق أنداده ونجح يف اكتشـاف 

ارتباطه باهللا واألرض، لكي يتاح له أن يستلم زمام قـيادهتم 
العرب،  العامل من جزيرة  القرآن شـع عىل  إن  الورم الرسطاين مثال، واملادة التي تقــــــيض عليه، فهو 

ويغذهيم برسالته ومفاهيمها ومبادئها.
ومن مكة بـصورة خاصة، وهي منطقــة مل متارس  يستطيع بحـكم اكتشـافه أن يربئ مريضا من الرسطان، 

والناس ال يؤمنون بـدون دليل إذا كانت الدعوى التي 
لتــي  ا ألـوان احلضــارة واملدنيــة،  أي لـون مـن  بـينام يعجز عن ذلك مجيع العلامء اآلخرين ، ولكن عمله 

يدعوهم إليها ذات حــجم كبــري، وتقــرتن باملشــكالت 
ا  الراقـــية نسبـــي املجتمعات  مارســتها خمتلف  هذا ليس معجزة، ألنه إنام يتحدى جهل العلامء اآلخرين 

واملصاعب وترتبــط بـــعامل الغيب، فال يمكن للنبـــي أن 

يومئذ. بالرس والعلة والدواء، وال يتحدى القوانني الكونية التي 
يدعوهم إىل اإليامن به، وبرسالته، ويكلفهم بذلك ما مل يقدم 

وكانت هذه أوىل املفارقات التي برهنت عىل أن  تثبـت بـاحلس والتجربـة، بـل هو إنام اسـتطاع أن يربئ 
هلم الدليل الـذي يربهـن هلـم عـىل صـدق دعـواه، وكونـه 

الكتاب مل جير وفق القوانني الطبيعية االعتيادية، ألن  املريض من الرسطان عىل أسـاس جتربــة فذة قــام هبا يف  رسـوال حقـا من قبــل اهللا تعاىل، فكنا ال نصدق يف حــياتنا 

هذه القــوانني التجريبــية حتكم بــأن الكتاب مرآة  خمتربه العلمي، فاكتشف قانونا مل يعرفه غريه حـتى اآلن.  االعتيادية شخصا يدعي متثيل جهة رسمية ذات أمهية كبرية 

لثقــافة عرصه، وجمتمعه، الذي عاشـــه صاحـــب  ومن الواضح ان معرفته بالقــانون الطبــيعي عن طريق  مثال، ما مل يدعم دعواه بالدليل عىل صدقه، ونرفض مطالبته 

الكتاب، وتثقـــف فيه، فهو يعرب عن مســـتوى من  التجربة، ليست حتديا للقانون، وإنام هو تطبـيق للقـانون  لنا بتصديقـه من دون بـرهان، كذلك ال يمكن لإلنسـان أن 

مســـتويات الثقـــافة يف ذلك املجتمع، أو يعرب عىل  الطبـيعي، وإنام حتدى بــذلك زمالءه الذين عجزوا عن  يؤمن برسالة النبي ونبوته إال عىل أساس الدليل. 

أفضل تقـدير عن خطوة إىل األمام يف تلك الثقــافة، والدليل الذي يربهن عىل صدق النبــــي يف دعواه هو  اكتشاف القانون قبله.

ـ  ـ صغريا أو كبريا  وأما أن يطفر الكتاب طفرة هائلة، ويأيت بدون سابق املعجزة، وهي: أن حيدث تغيريا يف الكون 

مقـدمات وبـال إرهاصات، بثقــافة من نوع آخر ال يتحدى بـه القـوانني الطبـيعية التي ثبـتت عن طريق احلس  وما دمنا قد عرفنا أن املعجزة هي أن حيدث النبـي 
متت إىل األفكار السائدة بصلة وال تسـتلهمها، وإنام والتجربة. تغيريا يف الكون يتحـدى بـه القـوانني الطبـيعية، فمن 

تقلبـها رأسـا عىل عقـب، فهذا ما ال يتفق مع طبـيعة فمن وضع املاء عىل النار ليكون حـــــارا فارتفعت  امليسور أن نطبق فكرتنا هذه عن املعجزة عىل «القـرآن 
األشياء يف حدود التجربة التي عاشـها الناس يف كل درجة حرارته، يطبق قانونا طبـيعيا عرفه الناس عن طريق  الكريم» الذي أحـــدث تغيريا هائال، وثورة كربى يف 
احلس والتجربة، وهو انتقـال احلرارة من اجلسـم احلار إىل 

عرص. حـــياة اإلنســــان، ال تتفق مع املألوف واملجرب من 
اجلســم الذي جياوره، وأما من ادعى انه جيعل املاء حــارا 

وهذا ما وقـــع للقــــرآن متاماً فإنه اختار أكثر  القوانني الكونية والسنن التأرخيية للمجتمع.
بدون االستعانة بأي طاقة حرارية، وحقـق ذلك فعال فهو 

املناطق واملجتمعات تأخرا، وبـــدائية، وضيق افق،  فنحـن إذا درسـنا الوضع العاملي، والوضع العريب 
يتحــدى قــوانني الطبـــيعة التي يكشـــف عنها احلس 

وبــعدا عن التيارات الفلســفية والعلمية، ليفاجئ  واحلجازي بصورة خاصة، وحـياة النبـي قبـل البـعثة، 
والتجربـــة، ومن أبـــرأ مريضا بــــإعطائه مادة مضادة 

العامل بثقــافة جديدة، كان العامل كله بحــاجة إليها،  وخمتلف العوامل واملؤثرات التي كانت متوفرة يف بـيئته  للميكروب الذي أمرضه، يطبــق قــانونا طبــيعيا يعرفه 
وليثبت أنه ليس تعبريا عن الفكر السـائد يف جمتمعه،  وحميطه، ثم قـارنا ذلك بـام جاء بـه الكتاب الكريم، من  بالتجربـة، وهو أن هذه املادة بطبــيعتها تقــتل امليكروب 
وال خطوة حمـدودة إىل األمـام، إنـام هـو يشء جديـد  رسـالة عظمى، تتحـدى كل تلك العوامل واملؤثرات،  اخلاص. وأما من أبـــرأ املريض بــــدون إعطاء أي مادة 

بدون سابق مقدمات. وما أحدثه هذا الكتاب من تغيري شـامل، كامل، وبـناء  مضادة، فهو يتحـدى قـوانني الطبـيعة التي يعرفها الناس 

وهكذا نعرف أن اختيار البــيئة، واملجتمع، كان هو  ألمة متلك أعظم املقومات واملؤهالت، إذا ال حـظنا كل  بالتجربة، وحيقق املعجزة.

التحـدي األول للقـوانني الطبـيعية التي تقـتيض أن تولد  ذلك، وجدنا أن القــــرآن معجزة كربى، ليس هلا نظري فإذا أتى النبي بـمعجزة من هذا القبـيل، كانت بـرهانا 

الثقـافة اجلديدة يف أرقـى البــيئات من الناحــية الفكرية  ألنه مل يكن نتيجة طبيعية لتلك البـيئة املنخفضة بـكل ما عىل ارتبـاطه بــاهللا تعاىل، وصدقــه يف دعوى النبــوة، ألن 
(١). واالجتامعية تضم من عوامل ومؤثرات، موجوده إذن يتحــــــدى اإلنسان بقدرته االعتيادية، ال يمكنه أن يغري يف الكون شيئا، 

ــــــــــــــــــــــــــ القوانني الطبـيعية ويعلو عليها، وهدايته، وعمق تأثريه إال باالسـتفادة من القـوانني الكونية التي يعرفها عن طريق 

. ـ  ـ حممد باقر احلكيم، ص  ـ علوم القرآن  ١٩٢ ٨٩ ال تفرسه تلك العوامل واملؤثرات.احلس والتجربة، فإذا استطاع الفرد، أن حيقق تغريا يتحـدى 

ولكي يتجىل ذلك بــوضوح يمكننا أن نســتعرض به هذه القوانني، فهو إنسان يسـتمدّ قـدرة اسـتثنائية من اهللا 

تعاىل، ويرتبـط بـه ارتبـاطا يميزه عن اآلخرين. األمر الذي 
البيئة التي أدى فيها القرآن رسالته الكربى، ونقارن بـينها 

يفرض علينا تصديقه إذا ادعى النبوة.
وبني البيئة التي صنعها، واألمة التي أوجدها.

بعض أدلة إعجاز القرآن الفرق بين المعجزة واالبتكار العلمي

القرآن هو المعجزة الكبرى



في رحاب علوم القرآن ٦٧

ما هي المعجزة؟

الحلقة األولى

ـ صاحـب رسـالة يريد أن ينفذ هبا إىل  ـ أي نبـي  النبـي 

قـلوب الناس وعقــوهلم، ليصنع اإلنســان األفضل الذي 
وهبذا الصدد جيب أن نأخذ النقاط التالية بـعني  وعىل ضوء ما قــلناه نعرف أن سبــق النوابــغ من 

يريده اهللا عىل وجه األرض، وال يمكنه أن حيقـق هذا اهلدف 
االعتبار التي يمكن أن تكون كل واحـدة منها دليال  العلامء يف احلقول العلمية، ال يعدّ معجزة فإذا افرتضنا أن 

ما مل يكسب إيامن الناس بنبوته، واعتقادهم بصدق دعواه يف 
عىل إعجاز القرآن. شخصا من العلامء اليوم سبـق أنداده ونجح يف اكتشـاف 

ارتباطه باهللا واألرض، لكي يتاح له أن يستلم زمام قـيادهتم 
العرب،  العامل من جزيرة  القرآن شـع عىل  إن  الورم الرسطاين مثال، واملادة التي تقــــــيض عليه، فهو 

ويغذهيم برسالته ومفاهيمها ومبادئها.
ومن مكة بـصورة خاصة، وهي منطقــة مل متارس  يستطيع بحـكم اكتشـافه أن يربئ مريضا من الرسطان، 

والناس ال يؤمنون بـدون دليل إذا كانت الدعوى التي 
لتــي  ا ألـوان احلضــارة واملدنيــة،  أي لـون مـن  بـينام يعجز عن ذلك مجيع العلامء اآلخرين ، ولكن عمله 

يدعوهم إليها ذات حــجم كبــري، وتقــرتن باملشــكالت 
ا  الراقـــية نسبـــي املجتمعات  مارســتها خمتلف  هذا ليس معجزة، ألنه إنام يتحدى جهل العلامء اآلخرين 

واملصاعب وترتبــط بـــعامل الغيب، فال يمكن للنبـــي أن 

يومئذ. بالرس والعلة والدواء، وال يتحدى القوانني الكونية التي 
يدعوهم إىل اإليامن به، وبرسالته، ويكلفهم بذلك ما مل يقدم 

وكانت هذه أوىل املفارقات التي برهنت عىل أن  تثبـت بـاحلس والتجربـة، بـل هو إنام اسـتطاع أن يربئ 
هلم الدليل الـذي يربهـن هلـم عـىل صـدق دعـواه، وكونـه 

الكتاب مل جير وفق القوانني الطبيعية االعتيادية، ألن  املريض من الرسطان عىل أسـاس جتربــة فذة قــام هبا يف  رسـوال حقـا من قبــل اهللا تعاىل، فكنا ال نصدق يف حــياتنا 

هذه القــوانني التجريبــية حتكم بــأن الكتاب مرآة  خمتربه العلمي، فاكتشف قانونا مل يعرفه غريه حـتى اآلن.  االعتيادية شخصا يدعي متثيل جهة رسمية ذات أمهية كبرية 

لثقــافة عرصه، وجمتمعه، الذي عاشـــه صاحـــب  ومن الواضح ان معرفته بالقــانون الطبــيعي عن طريق  مثال، ما مل يدعم دعواه بالدليل عىل صدقه، ونرفض مطالبته 

الكتاب، وتثقـــف فيه، فهو يعرب عن مســـتوى من  التجربة، ليست حتديا للقانون، وإنام هو تطبـيق للقـانون  لنا بتصديقـه من دون بـرهان، كذلك ال يمكن لإلنسـان أن 

مســـتويات الثقـــافة يف ذلك املجتمع، أو يعرب عىل  الطبـيعي، وإنام حتدى بــذلك زمالءه الذين عجزوا عن  يؤمن برسالة النبي ونبوته إال عىل أساس الدليل. 

أفضل تقـدير عن خطوة إىل األمام يف تلك الثقــافة، والدليل الذي يربهن عىل صدق النبــــي يف دعواه هو  اكتشاف القانون قبله.

ـ  ـ صغريا أو كبريا  وأما أن يطفر الكتاب طفرة هائلة، ويأيت بدون سابق املعجزة، وهي: أن حيدث تغيريا يف الكون 

مقـدمات وبـال إرهاصات، بثقــافة من نوع آخر ال يتحدى بـه القـوانني الطبـيعية التي ثبـتت عن طريق احلس  وما دمنا قد عرفنا أن املعجزة هي أن حيدث النبـي 
متت إىل األفكار السائدة بصلة وال تسـتلهمها، وإنام والتجربة. تغيريا يف الكون يتحـدى بـه القـوانني الطبـيعية، فمن 

تقلبـها رأسـا عىل عقـب، فهذا ما ال يتفق مع طبـيعة فمن وضع املاء عىل النار ليكون حـــــارا فارتفعت  امليسور أن نطبق فكرتنا هذه عن املعجزة عىل «القـرآن 
األشياء يف حدود التجربة التي عاشـها الناس يف كل درجة حرارته، يطبق قانونا طبـيعيا عرفه الناس عن طريق  الكريم» الذي أحـــدث تغيريا هائال، وثورة كربى يف 
احلس والتجربة، وهو انتقـال احلرارة من اجلسـم احلار إىل 

عرص. حـــياة اإلنســــان، ال تتفق مع املألوف واملجرب من 
اجلســم الذي جياوره، وأما من ادعى انه جيعل املاء حــارا 

وهذا ما وقـــع للقــــرآن متاماً فإنه اختار أكثر  القوانني الكونية والسنن التأرخيية للمجتمع.
بدون االستعانة بأي طاقة حرارية، وحقـق ذلك فعال فهو 

املناطق واملجتمعات تأخرا، وبـــدائية، وضيق افق،  فنحـن إذا درسـنا الوضع العاملي، والوضع العريب 
يتحــدى قــوانني الطبـــيعة التي يكشـــف عنها احلس 

وبــعدا عن التيارات الفلســفية والعلمية، ليفاجئ  واحلجازي بصورة خاصة، وحـياة النبـي قبـل البـعثة، 
والتجربـــة، ومن أبـــرأ مريضا بــــإعطائه مادة مضادة 

العامل بثقــافة جديدة، كان العامل كله بحــاجة إليها،  وخمتلف العوامل واملؤثرات التي كانت متوفرة يف بـيئته  للميكروب الذي أمرضه، يطبــق قــانونا طبــيعيا يعرفه 
وليثبت أنه ليس تعبريا عن الفكر السـائد يف جمتمعه،  وحميطه، ثم قـارنا ذلك بـام جاء بـه الكتاب الكريم، من  بالتجربـة، وهو أن هذه املادة بطبــيعتها تقــتل امليكروب 
وال خطوة حمـدودة إىل األمـام، إنـام هـو يشء جديـد  رسـالة عظمى، تتحـدى كل تلك العوامل واملؤثرات،  اخلاص. وأما من أبـــرأ املريض بــــدون إعطاء أي مادة 

بدون سابق مقدمات. وما أحدثه هذا الكتاب من تغيري شـامل، كامل، وبـناء  مضادة، فهو يتحـدى قـوانني الطبـيعة التي يعرفها الناس 

وهكذا نعرف أن اختيار البــيئة، واملجتمع، كان هو  ألمة متلك أعظم املقومات واملؤهالت، إذا ال حـظنا كل  بالتجربة، وحيقق املعجزة.

التحـدي األول للقـوانني الطبـيعية التي تقـتيض أن تولد  ذلك، وجدنا أن القــــرآن معجزة كربى، ليس هلا نظري فإذا أتى النبي بـمعجزة من هذا القبـيل، كانت بـرهانا 

الثقـافة اجلديدة يف أرقـى البــيئات من الناحــية الفكرية  ألنه مل يكن نتيجة طبيعية لتلك البـيئة املنخفضة بـكل ما عىل ارتبـاطه بــاهللا تعاىل، وصدقــه يف دعوى النبــوة، ألن 
(١). واالجتامعية تضم من عوامل ومؤثرات، موجوده إذن يتحــــــدى اإلنسان بقدرته االعتيادية، ال يمكنه أن يغري يف الكون شيئا، 

ــــــــــــــــــــــــــ القوانني الطبـيعية ويعلو عليها، وهدايته، وعمق تأثريه إال باالسـتفادة من القـوانني الكونية التي يعرفها عن طريق 

. ـ  ـ حممد باقر احلكيم، ص  ـ علوم القرآن  ١٩٢ ٨٩ ال تفرسه تلك العوامل واملؤثرات.احلس والتجربة، فإذا استطاع الفرد، أن حيقق تغريا يتحـدى 

ولكي يتجىل ذلك بــوضوح يمكننا أن نســتعرض به هذه القوانني، فهو إنسان يسـتمدّ قـدرة اسـتثنائية من اهللا 

تعاىل، ويرتبـط بـه ارتبـاطا يميزه عن اآلخرين. األمر الذي 
البيئة التي أدى فيها القرآن رسالته الكربى، ونقارن بـينها 

يفرض علينا تصديقه إذا ادعى النبوة.
وبني البيئة التي صنعها، واألمة التي أوجدها.

بعض أدلة إعجاز القرآن الفرق بين المعجزة واالبتكار العلمي

القرآن هو المعجزة الكبرى



على ضفاف نهج البالغة ٨٩

العنكبـــــوت، ال يدري أصاب أم أخطأ؟ فإن أصاب  القـوة، وبـني أن يسـكت حـىت حتني الفرصة فيســتعيد  فكرة اتمع من أقـــدم األفكار اليت اهتدى إليها 

خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قـد  حقه عن طريق العنف، ويف بعض هذا شر عظيم. اإلنسـان، وبقـيت هذه الفكرة تتطور جيال بــعد جيل 

أصاب، جاهل خبـــــــــــاط جهاالت، عاش ركاب  واإلمام عليه الســــــالم كان يعرف خطورة هذه  إىل ان دخلت هذه الفكرة دورها الذهيب حينما جعلها 

عشوات، مل يعض على العلم بضرس قاطع...). الســلطة وأمهيتها، فكان صلوات اهللا وســـالمه عليه  العقـل ميدانا لبحــثه لتصري ميدانا للنظر العلمي املتزن 

وألجل تفادي هذا املصري السيئ لسلطة القـضاء،  يعي أن القضاء حني يصري إىل غري أهله ينقـلب إىل أداة  الرصني، وميكن عد كتاب ج البـــــالغة مصدراً من 

وضع عليه السـالم نظاماً جيب أن يتبـع يف تأليف هذه  للظلم: ظلم الضعفاء، ويصري مؤسســة ترعى مصاحل  املصادر املهمة يف دراســـة الطبقـــات االجتماعية عند 

الفئة، يضمن أن تكون على مسـتوى عال من الكفاءة  األقوياء فحسب. اإلمام علي عليه السـالم، وســنتناول يف هذا القســم 

للمهمات املناطة ا. وقــــد حتدث اإلمام علي عليه الســــالم يف ج  واألقسـام األخرى اليت سـتأيت يف األعداد الالحقـة ان 

تؤتى السلطة القضائية من ناحيتني. البـــالغة كثرياً عن هؤالء الذين يتســــنمون مناصب  شـاء اهللا بـعض تلك الطبقـات اليت أوالها اإلمام عليه 

األوىل: ناحية القـاضي نفسـه فإذا كان غري كفء  القضاء وليسوا هلا بـأهل، فيتحـولون ذا املنصب إىل  الســــالم عناية خاصة يف ج البـــــالغة، فنظر هلا يف 

ملنصبه أسف ذا املنصب، ومل يؤد حقه املفروض. أداة للشر واإلفساد، فنراه يقـول (.. وآخر قـد تسـمى  كلماته، وبــني أمهيتها، ووضع هلا القـــواعد واحلدود 

الثانية: ناحية املنصب نفسه، فما مل يكن القاضي  عاملاً وليس بـه، فاقتبـس جهائل من جهال، وأضاليل  ليحــــافظ على حــــالة االعتدال فيها واحليلولة دون 

مستقالً يف حكمه ال خيضع لتأثري هذا وإرادة ذلك، ومل  من ضالل، ونصب للناس شــركاً من حبـــائل غرور  وصوهلا إىل حدي اإلفراط والتفريط، وهذه الطبقـات 

تكن هناك سلطة قضائية باملعىن الصحيح، وإمنا تكون  وقول زور، قد محل الكتاب على آرائه، وعطف احلق  هي:

السلطة القـضائية حـينئذ أداة إللبـاس رأي فالن ثوب  على أهوائه، يؤمن من العظائم ويهون كبــري اجلرائم، 

احلق وإسبـاغ مسحــة البــاطل على دعوى فالن. وال السلطة القـضائية من أعظم سـلطات الدولة، ا  يقـول: أقـف عند الشبــهات وفيها وقــع. ويقــول: 

تؤتى السلطة القضائية من غري هاتني الناحيتني.يفرق بــني احلق والبــاطل، وا ينتصف للمظلوم من  وأعتزل البــــدع وبــــينها اضطجع، فالصورة صورة 

وقد رسـم اإلمام يف عهده إىل األشـتر ثالثة أمور الظامل. وحــــــني جتنح الظروف ذه الســـــــلطة إىل  إنسان، والقلب قلب حيوان).

ينبغي أن تتبع يف انتقـاء أفراد هذه الطبقـة ومعاملتهم، اإلسـفاف فإا ال ترتل إىل احلضيض وحـدها وإمنا جتر  وقـال عليه الســالم:(... ورجل قــمش جهالً، 

وإتبـــاع هذه األمور يكفل هلم أن ميارســــوا مهمتهم معها اتمع كله أو بعضه. موضع يف جهال األمة،عاد يف أغبـــاش الفتنة، عم مبا 

حبرية، وأن يؤدوا هذه املهمة بـإخالص. هل يكفي يف حني تنحـرف تصري يف عون الظامل وتعضد ارم،  يف عقـد اهلدنة، قـد مساه أشبـاه الناس عاملاً وليس بـه، 

صالحــية الرجل للقــضاء أن يكون على معرفة مبواد وحـيث إا تنطق باسـم العدالة فإا تسـكت كل فم،  فاســـتكثر من مجع ما قـــل منه خري مما كثر، حـــىت إذا 

القــانون الذي يقــضي بــه دون اعتبــار لتوفري ميزات وتطفئ جذوة احلياة يف كل إنســـــــــــان يتصدى هلا،  ارتوى من ماء آجن، واكترت من غري طائل، وجلس بني 

أخرى فيه؟فيستشــــري الفســـــاد، ويعظم اجلور، وتعم الفتنة،  الناس قاضياً ضامناً ختليص ما التبـس على غريه، فإن 

إن اجلواب السـديد على هذا الســؤال هو النفي، ويكون املظلوم يف اخليار بــــــني أن يرفع أمره إىل هذه  نزلت بـه إحـدى املبــهمات هيأ حشــواً رثاً من رأيه مث 

فال يكفي يف القـــــــــــاضي أن يكون على علمٍ مبواد السلطة فيسلب حقـه باسـم العدل بـعد أن سلبـته إياه  قــطع بــه، فهو من لبـــس الشبـــهات يف مثل نســـج 



قوي أو غين ليسـلب القـاضي  الفيء إىل احلق إذا عرفه، وال تشـرف نفســه على طمع،  القـانون فحسـب، ألنه إذا مل تتوفر فيه غري هذه الصفة 

مركزه ومكانته. وال يكتفي بأدىن فهم دون أقصاه، وأوقفهم يف الشبهات،  يكون عاملاً بالقانون، وال يصلح أن يكون قاضياً، ألن 

هذه الناحـية وعاها اإلمام عليه السـالم وأعد هلا  وآخذهم بــــاحلجيج، وأقــــلهم تربمًا مبراجعة اخلصوم،  منصب القــضاء يتطلب من شـــاغله إىل جانب علمه 

عالجها، فيجب أن يكون القــاضي، لكي يأمن ذلك  وأصربهم على تكشــف األمور، وأصرمهم عند اتضاح  بالشــــــريعة، صفات أخرى فصلها اإلمام يف عهده، 

كله، من احلاكم مبكانة ال يطمع فيها أحـــد غريه، وال  احلكم، ممن ال يزدهيه إطراء، وال يستميله إغراء).  وأناط اختيار طبقــة القــضاة بــتوفرها، وهذا يعين أن 

تتاح ألحـد سـواه، وبــذلك يأمن دس الرجال له عند  وهنا، كما يف كل موطن، يضع اإلمام بــني عينيه  فاقدها ليس جديراً ذا املنصب اخلطري.

احلاكم، ويثق مبركزه وبنفســـه، وتكسبـــه مرتلته هذه  التأمني االقتصادي ليضمن االستقامة والعدل وحسن  جيب أن يكون القاضي واسع الصدر كرمي اخللق، 

رهبـة يف قـلوب األشـرار يقــوى ا على محلهم على  الســـرية. فالقــــاضي مهما كان من مسو اخللق، وعلو  وذلك ألن منصبـــــه يقـــــتضيه أن خيالط صنوفاً من 

احلق، وردهم إليه حــــني ينحــــرفون عنه ويتمردون  النفس، وطهارة الضمري، إنسـان من الناس جيوز عليه  الناس، وألواناً من اخللق، وال يستقـــــيم له أن يؤدي 

عليه. أن يطمع يف املزيد من املال، واملزيد من الرفاهيـة، وإذا  مهمته على وجهها إال إذا كان على مسـتوى أخالقـي 

قـال عليه السـالم:(.. وأعطه من املرتلة لديك ما  جاز عليه أن ينحـرف يف سـاعة من ســاعات الضعف  عال ميسكه عن التورط فيما ال حتمد عقباه.

ال يطمع فيه غريه من خاصتك، ليأمن بـــذلك اغتيال  اإلنسـاين، فتدفعه احلاجة إىل قبـول الرشــوة، ويدفعه  وجيب أن يكون من الورع، وثبــــــــــات الدين، 

الرجال له عندك. فانظر يف ذلك نظراً بــليغاً، فإن هذا  العدم إىل الضعف أمام اإلغراء، وإذا جاز عليـه ذلـك  وتأصل العقــــيدة، والوعي خلطورة مهمته وقـــــيمة 

الدين قــد كان أســرياً يف أيدي األشـــرار، ويعمل فيه  أصبحت حقـوق الناس يف خطر، فال سبـيل للمظلوم  كلمته، حبيث يرجع عن الباطل إذا تبني له أنه حاد عن 

باهلوى وتطلب به الدنيا).  إىل االنتصاف من الظامل وتغدو احلكومة حـــــــكومة  شـريعة العدل يف حـكمه، ومل يصبـها اجتهاده ومل يؤده 

هذه هي الضمانات الثالث الـيت وضعهـا اإلمـام  األقوياء واألغنياء. إليها نظره، فال ميضي حكماً تبني له خطؤه خشية قالة 

عليه السالم، مبيناً فيها النهج الذي حيسـن أن يتبـع يف  هذه أمور قدرها اإلمام حق قدرها، وأدرك مدى  الناس.

انتخاب أفراد هذه الطبقـة، وشارحــاً كيفية معاملتهم  خطرها، فوضع الضمانات لتالفيها. وجيب أن يكون من شرف النفس، ونقـاء اجليب، 

ليؤدوا مهمتهم على حنو منوذجي. وذلك يكون:  وطهر الضمري، حبيث (ال تشـرف نفسـه على طمع) يف 

وقد سجل اإلمام مبا شرعه هنا سبقاً عظيماً على  أوالً: بـأن يتعاهد احلاكم قــضاء قــاضيه، وينظر  حـــــــظوة أو كرامة أو مال، فضالً عن أن يتأصل فيه 

إنسان اليوم، وذلك ألن استقالل مركز القضاء وعدم  فيما أصدره من األحكام، فإن ذلك كفيل بـأن ميسـك  الطمع ويدفعه إىل حتقـــــــــيق موضوعه، وذلك ألن 

تأثره بـأي سـلطة أخرى، وتأمني الناحـية االقـتصادية  القــاضي عن االحنراف، ويستقــيم بــه على الســنن  القاضي جيب أن جيلس للحـكم ضمرياً نقـياً، وروحـاً 

للقـاضي، ونظام التفتيش القـضائي، وجهات تنبـه هلا  الواضحـة ألنه حـينئذ يعلم أن املراقبـة ستكشـف أمر  طاهراً، وعقــالً صافياً، ونفســاً متعالية عن مســـاف 

اإلمام وجعلها واقــــعاً خيلف يف حــــياة اتمع آثاره  احلكـم اجلائـر، ووراء ذلـك مـا وراءه مـن عـار الدنيــا  األغراض، وأال يشــغل نفســه بــعرض من أعراض 

اخلرية، يف عصر كانت ســــلطة القـــــضاء أداة يديرها  وعذاب اآلخرة.  الدنيا، ألن ذلك رمبا احنرف بـــه من حـــيث ال يدري 

احلاكمون واملتسلطون كما حيبون. ثانياً: بـــأن يعطى املزيد من املال لينقـــطع داعي  فأدان من له احلق، وبـرأ من عليه احلق. لتأثره اجس 

وال شـيء أدعى إىل ثقـة الناس بالقـضاء من نفوذ  الطمع من نفســـه، فيجلس للقــــضاء وليس يف ذهنه  نفسه، وهاتف قلبه، ومطمح هواه.

حـــكم القـــاضي على مجيع الناس، حـــىت على من  شيء من أحالم الثروة واملال.  وجيب أن يكون من الوعي ملهمته حبيث ال يعجل 

تربطهم باحلاكم األعلى قرابة قريبة أو صداقـة محيمة،  قـال عليه الســالم: (... مث أكثر تعاهد قــضائه،  يف احلكم، وال يسرع يف إبـرامه، وإمنا عليه أن ميضي يف 

فإن ذلك خليق بـــأن يطمئن الرجل العادي، ويدخل  وأفسح له يف البـذل ما يزيل علته، وتقـل معه حـاجته  دراســة القــضية ويقــتلها حبثاً ويســـتعرض وجوهها 

يف روعه أنه حـــينما يدخل جملس القــــضاء ال يواجه  إىل الناس).  املختلفة، فإن ذلك أحــــرى أن يهديه إىل وجهة احلق 

بــنظرة احتقــار. وإن احلاكم األعلى ألحــرى الناس  والقـاضي، بـعد، إنسـان خياف: خياف على ماله  وسنة الصواب، فإذا ما استغلق األمر واشتبه عليه فال 

بــــــاحملافظة على ذلك واحلرص عليه، فإذا ما اعتدى  أن ينهـب، وخيـاف علـى مكانتـه أن تذهـب، وخيـاف  جيوز له أن يلفق للقـضية حـكماً من عند نفســه، وإمنا 

بـعض خاصته على بـعض الناس وجب عليه أن يرده  على كرامته أن تنال، وخياف على حــــياته أن يعتدي  عليه أن يقف حىت ينكشف له ما غمض عنه، وينجلي 

إىل احلق حــني يروغ عنه، ويرده إىل اجلادة حــني يؤثر  عليها بــعض من حــكم عليهم من األقــوياء، فإذا مل  له ما اشتبــــــــه عليه. هذه الصفات جيب أن تتوفر يف 

العصيان.  تكن لديه ضمانات تؤمنه من كل ذلك اضطره اخلوف  القــــــــــاضي، وجيب أن يناط اختيار الرجل ملنصب 

قــــال عليه الســــالم:(وألزم احلق من لزمه من  إىل أن يصانع القوي لقوته، والشـرير لشـره، وحـينئذ  القـضاء مبا إذا توفرت فيه، وبــذلك يضمن احلاكم أال 

القريب والبـعيد، وكن يف ذلك صابـراً حمتسبـاً، واقـعاً  يطبـق القـانون من جهة واحـدة. يطبـق على الفقــراء  يشــــــغل منصب القــــــضاء إال األكفاء يف عملهم، 

ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقـع، وابـتغ عاقبـة  والضعفاء الذين يؤمن جانبهم.  ودينهم، وبصرهم باألمور. 
(١). ذلك مبا يثقل عليك منه، فإن مغبة ذلك حممودة) هذا اخلوف ينشـــأ من عدم تأمني مركز القـــضاء  قــال عليه الســالم:(مث اختر للحــكم بــني الناس 

ـــــــــــــــــــــــــــ وصيانته ضد الشـــــــفاعات، وينشـــــــأ من زجه يف  أفضل رعيتك يف نفسـك: ممن ال تضيق بــه األمور، وال 
(١) دراسـات يف ج البــالغة للشــيخ حممد مهدي مشس الدين  املساومات السياسية وغريها، وحـينئذ تكفي كلمة من  متحــــــكه اخلصوم، وال يتمادى يف الزلة، وال حيصر من 
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على ضفاف نهج البالغة ٨٩

العنكبـــــوت، ال يدري أصاب أم أخطأ؟ فإن أصاب  القـوة، وبـني أن يسـكت حـىت حتني الفرصة فيســتعيد  فكرة اتمع من أقـــدم األفكار اليت اهتدى إليها 

خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قـد  حقه عن طريق العنف، ويف بعض هذا شر عظيم. اإلنسـان، وبقـيت هذه الفكرة تتطور جيال بــعد جيل 

أصاب، جاهل خبـــــــــــاط جهاالت، عاش ركاب  واإلمام عليه الســــــالم كان يعرف خطورة هذه  إىل ان دخلت هذه الفكرة دورها الذهيب حينما جعلها 

عشوات، مل يعض على العلم بضرس قاطع...). الســلطة وأمهيتها، فكان صلوات اهللا وســـالمه عليه  العقـل ميدانا لبحــثه لتصري ميدانا للنظر العلمي املتزن 

وألجل تفادي هذا املصري السيئ لسلطة القـضاء،  يعي أن القضاء حني يصري إىل غري أهله ينقـلب إىل أداة  الرصني، وميكن عد كتاب ج البـــــالغة مصدراً من 

وضع عليه السـالم نظاماً جيب أن يتبـع يف تأليف هذه  للظلم: ظلم الضعفاء، ويصري مؤسســة ترعى مصاحل  املصادر املهمة يف دراســـة الطبقـــات االجتماعية عند 

الفئة، يضمن أن تكون على مسـتوى عال من الكفاءة  األقوياء فحسب. اإلمام علي عليه السـالم، وســنتناول يف هذا القســم 

للمهمات املناطة ا. وقــــد حتدث اإلمام علي عليه الســــالم يف ج  واألقسـام األخرى اليت سـتأيت يف األعداد الالحقـة ان 

تؤتى السلطة القضائية من ناحيتني. البـــالغة كثرياً عن هؤالء الذين يتســــنمون مناصب  شـاء اهللا بـعض تلك الطبقـات اليت أوالها اإلمام عليه 

األوىل: ناحية القـاضي نفسـه فإذا كان غري كفء  القضاء وليسوا هلا بـأهل، فيتحـولون ذا املنصب إىل  الســــالم عناية خاصة يف ج البـــــالغة، فنظر هلا يف 

ملنصبه أسف ذا املنصب، ومل يؤد حقه املفروض. أداة للشر واإلفساد، فنراه يقـول (.. وآخر قـد تسـمى  كلماته، وبــني أمهيتها، ووضع هلا القـــواعد واحلدود 

الثانية: ناحية املنصب نفسه، فما مل يكن القاضي  عاملاً وليس بـه، فاقتبـس جهائل من جهال، وأضاليل  ليحــــافظ على حــــالة االعتدال فيها واحليلولة دون 

مستقالً يف حكمه ال خيضع لتأثري هذا وإرادة ذلك، ومل  من ضالل، ونصب للناس شــركاً من حبـــائل غرور  وصوهلا إىل حدي اإلفراط والتفريط، وهذه الطبقـات 

تكن هناك سلطة قضائية باملعىن الصحيح، وإمنا تكون  وقول زور، قد محل الكتاب على آرائه، وعطف احلق  هي:

السلطة القـضائية حـينئذ أداة إللبـاس رأي فالن ثوب  على أهوائه، يؤمن من العظائم ويهون كبــري اجلرائم، 

احلق وإسبـاغ مسحــة البــاطل على دعوى فالن. وال السلطة القـضائية من أعظم سـلطات الدولة، ا  يقـول: أقـف عند الشبــهات وفيها وقــع. ويقــول: 

تؤتى السلطة القضائية من غري هاتني الناحيتني.يفرق بــني احلق والبــاطل، وا ينتصف للمظلوم من  وأعتزل البــــدع وبــــينها اضطجع، فالصورة صورة 

وقد رسـم اإلمام يف عهده إىل األشـتر ثالثة أمور الظامل. وحــــــني جتنح الظروف ذه الســـــــلطة إىل  إنسان، والقلب قلب حيوان).

ينبغي أن تتبع يف انتقـاء أفراد هذه الطبقـة ومعاملتهم، اإلسـفاف فإا ال ترتل إىل احلضيض وحـدها وإمنا جتر  وقـال عليه الســالم:(... ورجل قــمش جهالً، 

وإتبـــاع هذه األمور يكفل هلم أن ميارســــوا مهمتهم معها اتمع كله أو بعضه. موضع يف جهال األمة،عاد يف أغبـــاش الفتنة، عم مبا 

حبرية، وأن يؤدوا هذه املهمة بـإخالص. هل يكفي يف حني تنحـرف تصري يف عون الظامل وتعضد ارم،  يف عقـد اهلدنة، قـد مساه أشبـاه الناس عاملاً وليس بـه، 

صالحــية الرجل للقــضاء أن يكون على معرفة مبواد وحـيث إا تنطق باسـم العدالة فإا تسـكت كل فم،  فاســـتكثر من مجع ما قـــل منه خري مما كثر، حـــىت إذا 

القــانون الذي يقــضي بــه دون اعتبــار لتوفري ميزات وتطفئ جذوة احلياة يف كل إنســـــــــــان يتصدى هلا،  ارتوى من ماء آجن، واكترت من غري طائل، وجلس بني 

أخرى فيه؟فيستشــــري الفســـــاد، ويعظم اجلور، وتعم الفتنة،  الناس قاضياً ضامناً ختليص ما التبـس على غريه، فإن 

إن اجلواب السـديد على هذا الســؤال هو النفي، ويكون املظلوم يف اخليار بــــــني أن يرفع أمره إىل هذه  نزلت بـه إحـدى املبــهمات هيأ حشــواً رثاً من رأيه مث 

فال يكفي يف القـــــــــــاضي أن يكون على علمٍ مبواد السلطة فيسلب حقـه باسـم العدل بـعد أن سلبـته إياه  قــطع بــه، فهو من لبـــس الشبـــهات يف مثل نســـج 



قوي أو غين ليسـلب القـاضي  الفيء إىل احلق إذا عرفه، وال تشـرف نفســه على طمع،  القـانون فحسـب، ألنه إذا مل تتوفر فيه غري هذه الصفة 

مركزه ومكانته. وال يكتفي بأدىن فهم دون أقصاه، وأوقفهم يف الشبهات،  يكون عاملاً بالقانون، وال يصلح أن يكون قاضياً، ألن 

هذه الناحـية وعاها اإلمام عليه السـالم وأعد هلا  وآخذهم بــــاحلجيج، وأقــــلهم تربمًا مبراجعة اخلصوم،  منصب القــضاء يتطلب من شـــاغله إىل جانب علمه 

عالجها، فيجب أن يكون القــاضي، لكي يأمن ذلك  وأصربهم على تكشــف األمور، وأصرمهم عند اتضاح  بالشــــــريعة، صفات أخرى فصلها اإلمام يف عهده، 

كله، من احلاكم مبكانة ال يطمع فيها أحـــد غريه، وال  احلكم، ممن ال يزدهيه إطراء، وال يستميله إغراء).  وأناط اختيار طبقــة القــضاة بــتوفرها، وهذا يعين أن 

تتاح ألحـد سـواه، وبــذلك يأمن دس الرجال له عند  وهنا، كما يف كل موطن، يضع اإلمام بــني عينيه  فاقدها ليس جديراً ذا املنصب اخلطري.

احلاكم، ويثق مبركزه وبنفســـه، وتكسبـــه مرتلته هذه  التأمني االقتصادي ليضمن االستقامة والعدل وحسن  جيب أن يكون القاضي واسع الصدر كرمي اخللق، 

رهبـة يف قـلوب األشـرار يقــوى ا على محلهم على  الســـرية. فالقــــاضي مهما كان من مسو اخللق، وعلو  وذلك ألن منصبـــــه يقـــــتضيه أن خيالط صنوفاً من 

احلق، وردهم إليه حــــني ينحــــرفون عنه ويتمردون  النفس، وطهارة الضمري، إنسـان من الناس جيوز عليه  الناس، وألواناً من اخللق، وال يستقـــــيم له أن يؤدي 

عليه. أن يطمع يف املزيد من املال، واملزيد من الرفاهيـة، وإذا  مهمته على وجهها إال إذا كان على مسـتوى أخالقـي 

قـال عليه السـالم:(.. وأعطه من املرتلة لديك ما  جاز عليه أن ينحـرف يف سـاعة من ســاعات الضعف  عال ميسكه عن التورط فيما ال حتمد عقباه.

ال يطمع فيه غريه من خاصتك، ليأمن بـــذلك اغتيال  اإلنسـاين، فتدفعه احلاجة إىل قبـول الرشــوة، ويدفعه  وجيب أن يكون من الورع، وثبــــــــــات الدين، 

الرجال له عندك. فانظر يف ذلك نظراً بــليغاً، فإن هذا  العدم إىل الضعف أمام اإلغراء، وإذا جاز عليـه ذلـك  وتأصل العقــــيدة، والوعي خلطورة مهمته وقـــــيمة 

الدين قــد كان أســرياً يف أيدي األشـــرار، ويعمل فيه  أصبحت حقـوق الناس يف خطر، فال سبـيل للمظلوم  كلمته، حبيث يرجع عن الباطل إذا تبني له أنه حاد عن 

باهلوى وتطلب به الدنيا).  إىل االنتصاف من الظامل وتغدو احلكومة حـــــــكومة  شـريعة العدل يف حـكمه، ومل يصبـها اجتهاده ومل يؤده 

هذه هي الضمانات الثالث الـيت وضعهـا اإلمـام  األقوياء واألغنياء. إليها نظره، فال ميضي حكماً تبني له خطؤه خشية قالة 

عليه السالم، مبيناً فيها النهج الذي حيسـن أن يتبـع يف  هذه أمور قدرها اإلمام حق قدرها، وأدرك مدى  الناس.

انتخاب أفراد هذه الطبقـة، وشارحــاً كيفية معاملتهم  خطرها، فوضع الضمانات لتالفيها. وجيب أن يكون من شرف النفس، ونقـاء اجليب، 

ليؤدوا مهمتهم على حنو منوذجي. وذلك يكون:  وطهر الضمري، حبيث (ال تشـرف نفسـه على طمع) يف 

وقد سجل اإلمام مبا شرعه هنا سبقاً عظيماً على  أوالً: بـأن يتعاهد احلاكم قــضاء قــاضيه، وينظر  حـــــــظوة أو كرامة أو مال، فضالً عن أن يتأصل فيه 

إنسان اليوم، وذلك ألن استقالل مركز القضاء وعدم  فيما أصدره من األحكام، فإن ذلك كفيل بـأن ميسـك  الطمع ويدفعه إىل حتقـــــــــيق موضوعه، وذلك ألن 

تأثره بـأي سـلطة أخرى، وتأمني الناحـية االقـتصادية  القــاضي عن االحنراف، ويستقــيم بــه على الســنن  القاضي جيب أن جيلس للحـكم ضمرياً نقـياً، وروحـاً 

للقـاضي، ونظام التفتيش القـضائي، وجهات تنبـه هلا  الواضحـة ألنه حـينئذ يعلم أن املراقبـة ستكشـف أمر  طاهراً، وعقــالً صافياً، ونفســاً متعالية عن مســـاف 

اإلمام وجعلها واقــــعاً خيلف يف حــــياة اتمع آثاره  احلكـم اجلائـر، ووراء ذلـك مـا وراءه مـن عـار الدنيــا  األغراض، وأال يشــغل نفســه بــعرض من أعراض 

اخلرية، يف عصر كانت ســــلطة القـــــضاء أداة يديرها  وعذاب اآلخرة.  الدنيا، ألن ذلك رمبا احنرف بـــه من حـــيث ال يدري 

احلاكمون واملتسلطون كما حيبون. ثانياً: بـــأن يعطى املزيد من املال لينقـــطع داعي  فأدان من له احلق، وبـرأ من عليه احلق. لتأثره اجس 

وال شـيء أدعى إىل ثقـة الناس بالقـضاء من نفوذ  الطمع من نفســـه، فيجلس للقــــضاء وليس يف ذهنه  نفسه، وهاتف قلبه، ومطمح هواه.

حـــكم القـــاضي على مجيع الناس، حـــىت على من  شيء من أحالم الثروة واملال.  وجيب أن يكون من الوعي ملهمته حبيث ال يعجل 

تربطهم باحلاكم األعلى قرابة قريبة أو صداقـة محيمة،  قـال عليه الســالم: (... مث أكثر تعاهد قــضائه،  يف احلكم، وال يسرع يف إبـرامه، وإمنا عليه أن ميضي يف 

فإن ذلك خليق بـــأن يطمئن الرجل العادي، ويدخل  وأفسح له يف البـذل ما يزيل علته، وتقـل معه حـاجته  دراســة القــضية ويقــتلها حبثاً ويســـتعرض وجوهها 

يف روعه أنه حـــينما يدخل جملس القــــضاء ال يواجه  إىل الناس).  املختلفة، فإن ذلك أحــــرى أن يهديه إىل وجهة احلق 

بــنظرة احتقــار. وإن احلاكم األعلى ألحــرى الناس  والقـاضي، بـعد، إنسـان خياف: خياف على ماله  وسنة الصواب، فإذا ما استغلق األمر واشتبه عليه فال 

بــــــاحملافظة على ذلك واحلرص عليه، فإذا ما اعتدى  أن ينهـب، وخيـاف علـى مكانتـه أن تذهـب، وخيـاف  جيوز له أن يلفق للقـضية حـكماً من عند نفســه، وإمنا 

بـعض خاصته على بـعض الناس وجب عليه أن يرده  على كرامته أن تنال، وخياف على حــــياته أن يعتدي  عليه أن يقف حىت ينكشف له ما غمض عنه، وينجلي 

إىل احلق حــني يروغ عنه، ويرده إىل اجلادة حــني يؤثر  عليها بــعض من حــكم عليهم من األقــوياء، فإذا مل  له ما اشتبــــــــه عليه. هذه الصفات جيب أن تتوفر يف 

العصيان.  تكن لديه ضمانات تؤمنه من كل ذلك اضطره اخلوف  القــــــــــاضي، وجيب أن يناط اختيار الرجل ملنصب 

قــــال عليه الســــالم:(وألزم احلق من لزمه من  إىل أن يصانع القوي لقوته، والشـرير لشـره، وحـينئذ  القـضاء مبا إذا توفرت فيه، وبــذلك يضمن احلاكم أال 

القريب والبـعيد، وكن يف ذلك صابـراً حمتسبـاً، واقـعاً  يطبـق القـانون من جهة واحـدة. يطبـق على الفقــراء  يشــــــغل منصب القــــــضاء إال األكفاء يف عملهم، 

ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقـع، وابـتغ عاقبـة  والضعفاء الذين يؤمن جانبهم.  ودينهم، وبصرهم باألمور. 
(١). ذلك مبا يثقل عليك منه، فإن مغبة ذلك حممودة) هذا اخلوف ينشـــأ من عدم تأمني مركز القـــضاء  قــال عليه الســالم:(مث اختر للحــكم بــني الناس 

ـــــــــــــــــــــــــــ وصيانته ضد الشـــــــفاعات، وينشـــــــأ من زجه يف  أفضل رعيتك يف نفسـك: ممن ال تضيق بــه األمور، وال 
(١) دراسـات يف ج البــالغة للشــيخ حممد مهدي مشس الدين  املساومات السياسية وغريها، وحـينئذ تكفي كلمة من  متحــــــكه اخلصوم، وال يتمادى يف الزلة، وال حيصر من 

. ـ  ٨٤ص  ٧٥

المجتمع والطبقات االجتماعية 

في نهج البالغة

القسم الثاني:

القضاةالقضاة



محطات ثقافية ١٠١١
بـــعد اإلســـالم، وحتوم حـــول  القــصص ذات جذور تارخيية إال أن صلتها بـــالتأريخ  اليمن السابــق لإلســـالم كله، مع طول عهده، ســـوى 

شــكلها املســجل لدينا من بـــعد بـعض أمساء امللوك القــدماء وقــصص غامضة «ســداها  باملعىن املعروف للكلمة صلة بعيدة. اا قصص مرسل 

شكوك كثرية، منها أا تقسم العرب أفقيًا تقسيمًا ثالثيًا وحلمتها املبالغة والتهويل واالختراع». مقـطوع الصلة بـالزمن أو حيمل فكرة جد غامضة عنه 

أو ثنائيًا، «عاربة مستعربة وبائدة» مث تقسـمهم شاقـوليًا وكان لـدى عـرب احلـرية املنـاذرة: «كتـب» حتـوي  ويقدم بروايات مسجلة هي بني األسـطورة والواقـعية 

إىل أقسام منفصلة مبعىن أن العرب ليسـوا شعبـًا واحـدًا أخبــارهم وأنســام أشــار إليها الطربي وابــن هشــام  التارخيية. وما من شــــك يف أن هذا القــــصص حيمل 

ولكنهم تركيب مزجي اســتمر خالل العصور الطويلة ويعرفون تاريخ الفرس. كما كانت هلم نقــوش حــاول  الكثري من احلقــــائق التارخيية ولكن ما من شـــــك يف 

حمتفظًا بــعناصره املكونة دون تفاعل أو امتزاج وهو إن ابن الكليب قراءة بعضها السـتخالص أمور تارخيية منها.  الوقت نفسه يف أن الكثري من التحوير والزيادة قد دخل 

صح يف بــعض القبــائل البـــدوية املنعزلة فليس يصح ولدى العرب يف الشام من تدمر إىل بطرا فمدين ومجاعة  على أشــكاله األوىل والتالية. واذا كان مثة شبــه بــينه 

لعرب اجلنوب الذين قضوا يف حـياة االستقـرار حـواىل مثود وأهل الصفا «شرقي حـوران» نقوشـهم التسـجيلية  وبـني القـصص السـامي العرباين واآلرامي والبابـلي يف 

عشرين قـرنًا قبـل اإلسـالم وال لعرب الشـام أو احلرية. املعروفة املقــــــــروءة اليوم، وفيما عدا ذلك مل يؤثر عن  الطور البدوي هلذه اجلماعات فإن نقله الشفهي وتأخر 

ومن العجيب أن ال يذكر الشعر اجلاهلي اطالقـًا عدنان الغساســنة بــدورهم مؤلفات تارخيية أو نشــاط تارخيي  تسجيله بعد العهد اإلسالمي أكثر من قـرن قـد أدخل 

وال قحـطان وأعجب منه أن ال جند ذكرًا ألي منهما يف حمدد مما جعل تارخيهم متأرجحـــًا بــــني ما يضم تاريخ  عليه الكثري من االنطبـــاعات اإلســــالمية... الدينية 

أي نقـــش أو أثر ميين قــــدمي أو مثودي أو صفوي وهي البـيزنطيني منه وما تروي األخبـار العربـية البــدوية. أما  والسياسـية ... كما تبــلورت فيه خاصة صور جديدة 

نقوش تعد بعشرات األلوف. هذا إىل اضطراب الناس عرب احلجاز وبــــدو جند فكان هلم يف تراثهم الثقــــايف  بــــدوية خمترعة لعرب اليمن ولعالقـــــام مع عرب 

يف مفهوم العاربة واملستعربة والبائدة ويف ارتباط القبائل الشفهي قـصص تارخيي يتمثل يف «األيام» املعروفة وهلم  الشــمال، ولألخبــار العربــية وللشـــعر العريب، كما 

بعضها مع بعض ... واضطرام يف تفسري أمساء القبائل حـفظ األنسـاب وما يتعلق ا. لكن التاريخ العريب بـعد  ســــادت فيها لغة قــــريش واخلط الذي كتب بـــــه، 

اليت قــد تدل على تقســـيم جغرايف ال انتروبـــولوجي اإلسالم مل يكن تطورًا لتلك األسـس التارخيية األوىل يف  فتراجعـت لغـات املناطـق وألغيـت اخلطـوط األخـرى 

وعلى تباين مكاين ال عرقـي واختالف حـضاري ال يف اليمن أو اجلزيرة أو الشام. مثة انقـطاع بـني العهدين لكن  وتطوراا فلم يبــــق ســــوى تطور اخلطني النبــــطي 

األصل واجلنس. ولو حسبنا أجداد القبائل حـىت ظهور صلـــة عمليــــة  واحلريي. مث أصاب ذلك القــصص كذلك، من خالل 

اإلسـالم على أسـاس معدل معقــول لألعمار لوجدنا التدوين التارخيي  النقــل، اضطراب تارخيي قـــوامه االختالط احلادثي. 

ـ  سـنة وكفى اإلســـــــــالمي  أن أقدمها ال جياوز يف الوجود   ٥٠٠فاختلط حادث بآخر. واالنزالق الزمين فانتقل احلدث  ٣٠٠

بـذلك ريبـة. مث إننا ال نعرف من األنسـاب بشــكل فيه بالقــــــــــصص  من زمن إىل زمن، والتضخيم مع تبـاعد العهد فكربت 

بــعض الســعة إال ما اتصل بقــريش وبــعض احلجاز، التارخيي اجلاهلي وأيـام العـرب  على األيام بــــعض أشـــــخاصه وصوره. مث فرضت 

وتصنف املعلومات بـوضوح مث تضطرب مث ختتلط كما وبـــــعلم األنســـــاب تفرض  السياســـة ومنازعات احلكم نفســــها خالل «األيام» 

ابــــــتعدنا عن هذا املركز وخاصة ان وصلنا اليمن، مث التساؤل عن مدى صلة التطور  واستخدمتها فهي صور إسالمية منسحبة على املاضي 

متوت يف مناطق عمان فهي الضباب واإلام.واالستمرار بني الطرفني؟ ... إن الصورة اإلسـالمية اليت أعطيت «للجاهلية» يف 

ـ فأمــا املــادة التارخييـــة  وقد انتقلت األنساب بالرواية عرب القـرن اإلسـالمي أ  أيام التدوين التارخيي، يف القـــــــرن الثاين للهجرة، مل 

األول إىل عصر التســجيل، يف القــرن الثاين. ومل يضعف اجلاهلية فنوعان: بـــــــعضها  تشـوه ذلك العصر كله فقـط ولكنها كانت كافية أيضًا 

اهتمام العرب ا كثريًا رغم استقـــــرارهم احلضري ألا قـصص ديين وثين أو يهودي أو  إلســدال حـــجاب كثيف على ما سبقـــه من عصور 

ركبت السياسة أو أن السياسة ركبتها فأخذ النسب شـكل مسيحي نقله األحبار والرهبان  عربية. ولنالحـظ من بـعد أن هذه األيام والقـصص مل 

الرتاع القائم، وكان قناعًا لألطماع وتنازع النفوذ والتنافس معهم أو أخبــــــار من التاريخ  تستطع أن تدل، حىت يف العهد اإلسـالمي، على منو يف 

يف الرزق واملركز. ومل يبـق شـيء من ســجالت عمر اليت الفارســي كالذي جلس يرويه  الشعور التارخيي لدى ناقـليها. مل تعاوم على التطور 

سـجلها للدواوين. وما من شـك يف أن سـجالت أخرى احلارث بــــن كلدة لقـــــريش  يف املفهوم الزمين التسجيلي وال التسلسل يف األحداث 

ـ فهي من مســـتلزمات منافسة منه للنيب يف القرآن. وما  قــد وجدت يف بـــعض األمصار  أي علـى «التارخييـة» فظلـت جـزءًا مـن األدب ومــن 

ـ ولكنها بـــدورها ضاعت وامنا حيكى من أخبار األولني، وجند  الغنائم والعطاء واألرزاق  فكاهة األمسار ... حىت ما بعد قرون. 

بقي لنا روايات الناسبـني. ولكنها حـني سـجلت مل حتمل شـــيئًا من أصداء هذه املعارف  ـ وأما األنســاب فهي سالســـل أمساء تدعو هلا  ب 

معها الكثري من املادة التارخيية وظلت حىت يف القرون التالية وال سـيما بـدوية املنشــأ تروي  احلاجة االجتماعية القبـــــــــلية للتعارف والتمايز. اا 

ًال يرفد التاريخ الرتاع القبـــلي، وحتمل اســــم  وحىت القرن السابـع وما بـعده علمًا مستقـ كاألعمدة تنسج من حوهلا بعض القـصص الذي حيفظ 

لكن ال يندمج فيه. وهذا يعين أن النســـب مل يســــهم إال «األيـــام» وتضـــم ذكريــــات  تكوينها. هي يف الواقــــع: التاريخ االنتروبـــــولوجي 

ًال يف اجياد األدب التارخيي، ويف تكوين صورة التاريخ التاريخ البـــــدوي  قـلي التقـليدي واهليكل العظمي للفكرة التارخيية. وبـالرغم 

اإلسـالمي. وهذا التاريخ مل يقــم بــاالعتماد عليه ولكن للقبـائل. وبـالرغم  ًال من  من أا أكثر تارخيية من القـصص بـوصفها شــك
(١) .مـــــن أن هــــــذه  باالعتماد على أسس وعوامل أخرى أشكال التعبري التارخيي يسجل إطار التكوين القبـلي إال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أن املعلومات النسبية اجلاهلية بقيت شـفهية فترة طويلة األشـــــــــكال من 
 . ـ  ـ شاكر مصطفى، ج١ـ ص  ـ التاريخ العريب واملؤرخون  ١٥٦ ٤٩

التأريخ العربي قبل اإلسالماالحداث على أساس الزمن. وكان يقوم مقـامها يف كلمة خرب اليت استعملها العرب يف صدر اإلسالم 
التأريخ أي اإلحساس مبرور الزمن واألحوال عرب معىن هذه العملية التارخيية: كلمة خرب، وأخبـــــــار ملعىن التاريخ هلا يف اللغات السـامية قــصة طويلة، فيها 
جيل بعد جيل وتسجيل ذلك اإلحسـاس على صورة وأخباري، مث بـدأت كلمة تاريخ حتل بـالتدريج حمل معىن الربـط والتقــييد وفيها من خالل كلمة خرب معىن 
من الصور «قد تكون أسطورة أو قصة أو نسبًا أو أغنية كلمـة خـرب وأخـذت تطلـق علــى عمليــة التدويــن البحث والفحص ومعىن األخبـار أيضاً. وقـد تأخرت 
أو نقشًا أو سـجل أحـداث» هو ممارسـة إنسـانية تعمق التارخيي وعلى حــفظ األخبــار بشــكل متسلســل كلمة تأريخ حــــىت ظهرت وفشــــت على األقــــالم 
وتتبـلور مع االرتقــاء يف الدرجة احلضارية. وعرب ما متصل الزمـن واملوضـوع للداللـة علـى هـذا النـوع اإلسـالمية، ولئن اضطربـت تفاســري اللغويني ألصل 
قبــل اإلســالم مل يكونوا بـــعيدين عن التاريخ، وكل اجلديد يف التطور يف اخلرب والعملية اإلخبــارية. وكان هذه الكلمة وشـكوا يف عروبـتها حــىت أعطوها أصالً 
مجاعة منهم كان هلا على طريقــتها ومبقــدار ســـويتها ذلك على ما يبـــدو منذ أواســـط القـــرن الثاين من فارسياً: «ماه روز» قـالوا إا حـرفت عنه، واألرجح 
احلضارية تأرخيها اخلاص بـــعضه مدون أو منقــــوش اهلجرة فما أطل القـــرن الثالث حـــىت صارت كلمة أن جذورها «ورخ» جذر سـامي ولكنه مأخوذ من لغة 
وبعضه شـفهي. وهو تراث واسـع من التاريخ تطلق على العامل بأحداث التاريخ وأخباره، اليمن اجلنوبـــية وليس عن كلمة يرج أو ياريح العربية 

الكتابات والنقوش واألخبـار العديدة وبأخبـــــــار الرجال وعلى الكتب اليت حتوي ذلك، أو السريانية كما ورد يف املوسوعة اإلسالمية. 
جـدًا واملتفاوتـة يف األمهيـة تفاوــا يف وحــــلت ائياً حمل كلمة اخلرب واإلخبــــاري اللتني كان املسلمون قبل ذلك يسـتعملون ملعىن التاريخ 
الصحــــــــة والصدق وما كانت كلها احنطت قـــــــيمتهما العلمية قبــــــــل أن ختتفيا من كلمة «العد». وقد روى البخاري يف الصحيح قـول 
بالطبع مدونة بلغة قريش والقرآن الكرمي.االستعمال يف القرن الرابع.سهل بـن سـعد الصحـايب يف ظهور التقـومي اهلجري 
فعرب اليمن، يف اجلنوب ... هلم على ولعله من اهلام أن نالحظ أن أقـدم املؤلفات اليت «...ما عدوا من بــعث النيب وال من وفاته. ما عدوا 
أوابدهم األثرية واملعابد والقالع والسدود محلت اســم التاريخ كانت كتب أحــداث ال تراجم إال من مقــــــدِمه املدينة». وإذا كانت كلمة تاريخ، 
نقوشهم باملسـند، خطهم اخلاص، وبـلغة خبالف الرأي الذي ذكره روزنتال يف هذا الصدد فقد حتمل يف العربية منذ زمن بعيد مخسة من املعاين على 

اجلنـوب خاصـة، يذكـرون فيهــا خمتلــف كتب عنوانه: كتاب التاريخ، يتناول أحــــــــــداث األقل هي:
ـ ســري الزمن واألحــداث أي التطور التارخيي،  الفعاليات من أعمال الدين واخلرب واجلزية التاريخ اإلسـالمي يف القـرن األول من اهلجرة، وهو ١
وتعين ما يفهم من  Theتقابل كلمة    History of…  .وبــــناء األســــوار واملعابـــــد واحلصون أول كتاب نعرفه حيمل اسـم هذا العلم يف اإلسـالم

مث كتب هشام بن حممد بن السائب الكليب املتوىف سنة  واحلمالت العســكرية. وقــد دخل اليهم كلمة التاريخ اإلسالمي أو تاريخ ايطاليا.

٢٠٤/ ٨١٩ أيضاً كتاب التاريخ وكتاباً بعنوان أخبار  ٢Theـ تاريخ الرجال أو ما يقابل   Biography.١١٥بعد سنة  ق .م تقومي ثابت

اخللفاء. وكتب يف الوقـــت نفســـه اهليثم بـــن عدي  ـ عملية التدوين التارخيـي أو التأريـخ ووصـف  ويشــري اهلمداين يف كتابــه اإلكليل إىل ٣

/ كتاب التاريخ على الســنني  ٨٢١املتوىف سـنة  ٢٠٦ «مـا أدخرتـه ملـوك محـري يف خزائنهــا مــن التطور وحتليله وهي اليت تقابــــــــــــــــــــــــل كلمة 

Historiography. مكتوب علمها واىل «زبـــر محري القــــدمية وكتاب تاريخ األشـراف الكبـري. واستقـرت من بـعد

ومساندها الدهرية» مبعىن أن مثة تسجيالت  ذلك التسمية وانتشرت واحـتلت عناوين العشـرات  ـ علم التاريخ واملعرفة بـــه، وكتب التاريخ وما  ٤

لدى بعض امللوك والقبائل واألسر وأن مثة  من الكتب يف القــرن الثالث من اهلجرة. ويبـــدو أن  املفردة.  The Historyفيها وهو ما يقابل كلمة 
عادة مألوفة بذلك استمرت بعد اإلسـالم  كتب التراجم محلت بــدورها عنوان التاريخ يف تلك  ـ حتديد زمن الواقعة أو احلادث بـاليوم والشـهر  ٥
حـىت القـرن الرابـع من اهلجرة. بــل يذكر  الفترة مع أن بـعضها كان يدعى من قبـل بالطبقــات  Theوالسنة   date
الدينوري نسخة حلف بـني اليمن وربـيعة  وبـــالرغم من أن هذه التســـمية األخرية اســـتمرت  إذا كان ذلك فقد مرت هذه الكلمة بأطوار عدة 
يف اجلاهلية نقلها أحـدهم عن حـفيد آخر  وانتشـرت إال أن تسـمية اإلمام البـخاري «حممد بـن  قبل أن تستقـر فيها تلك املعاين وحتملها يف اإلسـالم 

احلمرييني مما يدل على أنـه كـان مثـة  ٢٥٦إمساعيل» املتوىف سنة  لكتابه عن رجال احلديث  بدأت مسـريا أوالً مبعىن التقـومي والتوقـيت يف صدر 
تســـجيل وحــــفظ لوثائق األمور 

باسم «التاريخ» متثل مزجاً ائياً ما بني علم التراجم  اإلسالم األول، وبعد أن استعملت الكلمة فترة من 
العامة، على أنـه كـان مـن الغريـب 

واألحداث يف علم واحد.   الوقـت ذا املعىن، وكسبـت معىن آخر هو تســجيل 
بــعد هذا أن ال يبقــى لنا من تاريخ 

الخبر والتاريخ



محطات ثقافية ١٠١١
بـــعد اإلســـالم، وحتوم حـــول  القــصص ذات جذور تارخيية إال أن صلتها بـــالتأريخ  اليمن السابــق لإلســـالم كله، مع طول عهده، ســـوى 

شــكلها املســجل لدينا من بـــعد بـعض أمساء امللوك القــدماء وقــصص غامضة «ســداها  باملعىن املعروف للكلمة صلة بعيدة. اا قصص مرسل 

شكوك كثرية، منها أا تقسم العرب أفقيًا تقسيمًا ثالثيًا وحلمتها املبالغة والتهويل واالختراع». مقـطوع الصلة بـالزمن أو حيمل فكرة جد غامضة عنه 

أو ثنائيًا، «عاربة مستعربة وبائدة» مث تقسـمهم شاقـوليًا وكان لـدى عـرب احلـرية املنـاذرة: «كتـب» حتـوي  ويقدم بروايات مسجلة هي بني األسـطورة والواقـعية 

إىل أقسام منفصلة مبعىن أن العرب ليسـوا شعبـًا واحـدًا أخبــارهم وأنســام أشــار إليها الطربي وابــن هشــام  التارخيية. وما من شــــك يف أن هذا القــــصص حيمل 

ولكنهم تركيب مزجي اســتمر خالل العصور الطويلة ويعرفون تاريخ الفرس. كما كانت هلم نقــوش حــاول  الكثري من احلقــــائق التارخيية ولكن ما من شـــــك يف 

حمتفظًا بــعناصره املكونة دون تفاعل أو امتزاج وهو إن ابن الكليب قراءة بعضها السـتخالص أمور تارخيية منها.  الوقت نفسه يف أن الكثري من التحوير والزيادة قد دخل 

صح يف بــعض القبــائل البـــدوية املنعزلة فليس يصح ولدى العرب يف الشام من تدمر إىل بطرا فمدين ومجاعة  على أشــكاله األوىل والتالية. واذا كان مثة شبــه بــينه 

لعرب اجلنوب الذين قضوا يف حـياة االستقـرار حـواىل مثود وأهل الصفا «شرقي حـوران» نقوشـهم التسـجيلية  وبـني القـصص السـامي العرباين واآلرامي والبابـلي يف 

عشرين قـرنًا قبـل اإلسـالم وال لعرب الشـام أو احلرية. املعروفة املقــــــــروءة اليوم، وفيما عدا ذلك مل يؤثر عن  الطور البدوي هلذه اجلماعات فإن نقله الشفهي وتأخر 

ومن العجيب أن ال يذكر الشعر اجلاهلي اطالقـًا عدنان الغساســنة بــدورهم مؤلفات تارخيية أو نشــاط تارخيي  تسجيله بعد العهد اإلسالمي أكثر من قـرن قـد أدخل 

وال قحـطان وأعجب منه أن ال جند ذكرًا ألي منهما يف حمدد مما جعل تارخيهم متأرجحـــًا بــــني ما يضم تاريخ  عليه الكثري من االنطبـــاعات اإلســــالمية... الدينية 

أي نقـــش أو أثر ميين قــــدمي أو مثودي أو صفوي وهي البـيزنطيني منه وما تروي األخبـار العربـية البــدوية. أما  والسياسـية ... كما تبــلورت فيه خاصة صور جديدة 

نقوش تعد بعشرات األلوف. هذا إىل اضطراب الناس عرب احلجاز وبــــدو جند فكان هلم يف تراثهم الثقــــايف  بــــدوية خمترعة لعرب اليمن ولعالقـــــام مع عرب 

يف مفهوم العاربة واملستعربة والبائدة ويف ارتباط القبائل الشفهي قـصص تارخيي يتمثل يف «األيام» املعروفة وهلم  الشــمال، ولألخبــار العربــية وللشـــعر العريب، كما 

بعضها مع بعض ... واضطرام يف تفسري أمساء القبائل حـفظ األنسـاب وما يتعلق ا. لكن التاريخ العريب بـعد  ســــادت فيها لغة قــــريش واخلط الذي كتب بـــــه، 

اليت قــد تدل على تقســـيم جغرايف ال انتروبـــولوجي اإلسالم مل يكن تطورًا لتلك األسـس التارخيية األوىل يف  فتراجعـت لغـات املناطـق وألغيـت اخلطـوط األخـرى 

وعلى تباين مكاين ال عرقـي واختالف حـضاري ال يف اليمن أو اجلزيرة أو الشام. مثة انقـطاع بـني العهدين لكن  وتطوراا فلم يبــــق ســــوى تطور اخلطني النبــــطي 

األصل واجلنس. ولو حسبنا أجداد القبائل حـىت ظهور صلـــة عمليــــة  واحلريي. مث أصاب ذلك القــصص كذلك، من خالل 

اإلسـالم على أسـاس معدل معقــول لألعمار لوجدنا التدوين التارخيي  النقــل، اضطراب تارخيي قـــوامه االختالط احلادثي. 

ـ  سـنة وكفى اإلســـــــــالمي  أن أقدمها ال جياوز يف الوجود   ٥٠٠فاختلط حادث بآخر. واالنزالق الزمين فانتقل احلدث  ٣٠٠

بـذلك ريبـة. مث إننا ال نعرف من األنسـاب بشــكل فيه بالقــــــــــصص  من زمن إىل زمن، والتضخيم مع تبـاعد العهد فكربت 

بــعض الســعة إال ما اتصل بقــريش وبــعض احلجاز، التارخيي اجلاهلي وأيـام العـرب  على األيام بــــعض أشـــــخاصه وصوره. مث فرضت 

وتصنف املعلومات بـوضوح مث تضطرب مث ختتلط كما وبـــــعلم األنســـــاب تفرض  السياســـة ومنازعات احلكم نفســــها خالل «األيام» 

ابــــــتعدنا عن هذا املركز وخاصة ان وصلنا اليمن، مث التساؤل عن مدى صلة التطور  واستخدمتها فهي صور إسالمية منسحبة على املاضي 

متوت يف مناطق عمان فهي الضباب واإلام.واالستمرار بني الطرفني؟ ... إن الصورة اإلسـالمية اليت أعطيت «للجاهلية» يف 

ـ فأمــا املــادة التارخييـــة  وقد انتقلت األنساب بالرواية عرب القـرن اإلسـالمي أ  أيام التدوين التارخيي، يف القـــــــرن الثاين للهجرة، مل 

األول إىل عصر التســجيل، يف القــرن الثاين. ومل يضعف اجلاهلية فنوعان: بـــــــعضها  تشـوه ذلك العصر كله فقـط ولكنها كانت كافية أيضًا 

اهتمام العرب ا كثريًا رغم استقـــــرارهم احلضري ألا قـصص ديين وثين أو يهودي أو  إلســدال حـــجاب كثيف على ما سبقـــه من عصور 

ركبت السياسة أو أن السياسة ركبتها فأخذ النسب شـكل مسيحي نقله األحبار والرهبان  عربية. ولنالحـظ من بـعد أن هذه األيام والقـصص مل 

الرتاع القائم، وكان قناعًا لألطماع وتنازع النفوذ والتنافس معهم أو أخبــــــار من التاريخ  تستطع أن تدل، حىت يف العهد اإلسـالمي، على منو يف 

يف الرزق واملركز. ومل يبـق شـيء من ســجالت عمر اليت الفارســي كالذي جلس يرويه  الشعور التارخيي لدى ناقـليها. مل تعاوم على التطور 

سـجلها للدواوين. وما من شـك يف أن سـجالت أخرى احلارث بــــن كلدة لقـــــريش  يف املفهوم الزمين التسجيلي وال التسلسل يف األحداث 

ـ فهي من مســـتلزمات منافسة منه للنيب يف القرآن. وما  قــد وجدت يف بـــعض األمصار  أي علـى «التارخييـة» فظلـت جـزءًا مـن األدب ومــن 

ـ ولكنها بـــدورها ضاعت وامنا حيكى من أخبار األولني، وجند  الغنائم والعطاء واألرزاق  فكاهة األمسار ... حىت ما بعد قرون. 

بقي لنا روايات الناسبـني. ولكنها حـني سـجلت مل حتمل شـــيئًا من أصداء هذه املعارف  ـ وأما األنســاب فهي سالســـل أمساء تدعو هلا  ب 

معها الكثري من املادة التارخيية وظلت حىت يف القرون التالية وال سـيما بـدوية املنشــأ تروي  احلاجة االجتماعية القبـــــــــلية للتعارف والتمايز. اا 

ًال يرفد التاريخ الرتاع القبـــلي، وحتمل اســــم  وحىت القرن السابـع وما بـعده علمًا مستقـ كاألعمدة تنسج من حوهلا بعض القـصص الذي حيفظ 

لكن ال يندمج فيه. وهذا يعين أن النســـب مل يســــهم إال «األيـــام» وتضـــم ذكريــــات  تكوينها. هي يف الواقــــع: التاريخ االنتروبـــــولوجي 

ًال يف اجياد األدب التارخيي، ويف تكوين صورة التاريخ التاريخ البـــــدوي  قـلي التقـليدي واهليكل العظمي للفكرة التارخيية. وبـالرغم 

اإلسـالمي. وهذا التاريخ مل يقــم بــاالعتماد عليه ولكن للقبـائل. وبـالرغم  ًال من  من أا أكثر تارخيية من القـصص بـوصفها شــك
(١) .مـــــن أن هــــــذه  باالعتماد على أسس وعوامل أخرى أشكال التعبري التارخيي يسجل إطار التكوين القبـلي إال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أن املعلومات النسبية اجلاهلية بقيت شـفهية فترة طويلة األشـــــــــكال من 
 . ـ  ـ شاكر مصطفى، ج١ـ ص  ـ التاريخ العريب واملؤرخون  ١٥٦ ٤٩

التأريخ العربي قبل اإلسالماالحداث على أساس الزمن. وكان يقوم مقـامها يف كلمة خرب اليت استعملها العرب يف صدر اإلسالم 
التأريخ أي اإلحساس مبرور الزمن واألحوال عرب معىن هذه العملية التارخيية: كلمة خرب، وأخبـــــــار ملعىن التاريخ هلا يف اللغات السـامية قــصة طويلة، فيها 
جيل بعد جيل وتسجيل ذلك اإلحسـاس على صورة وأخباري، مث بـدأت كلمة تاريخ حتل بـالتدريج حمل معىن الربـط والتقــييد وفيها من خالل كلمة خرب معىن 
من الصور «قد تكون أسطورة أو قصة أو نسبًا أو أغنية كلمـة خـرب وأخـذت تطلـق علــى عمليــة التدويــن البحث والفحص ومعىن األخبـار أيضاً. وقـد تأخرت 
أو نقشًا أو سـجل أحـداث» هو ممارسـة إنسـانية تعمق التارخيي وعلى حــفظ األخبــار بشــكل متسلســل كلمة تأريخ حــــىت ظهرت وفشــــت على األقــــالم 
وتتبـلور مع االرتقــاء يف الدرجة احلضارية. وعرب ما متصل الزمـن واملوضـوع للداللـة علـى هـذا النـوع اإلسـالمية، ولئن اضطربـت تفاســري اللغويني ألصل 
قبــل اإلســالم مل يكونوا بـــعيدين عن التاريخ، وكل اجلديد يف التطور يف اخلرب والعملية اإلخبــارية. وكان هذه الكلمة وشـكوا يف عروبـتها حــىت أعطوها أصالً 
مجاعة منهم كان هلا على طريقــتها ومبقــدار ســـويتها ذلك على ما يبـــدو منذ أواســـط القـــرن الثاين من فارسياً: «ماه روز» قـالوا إا حـرفت عنه، واألرجح 
احلضارية تأرخيها اخلاص بـــعضه مدون أو منقــــوش اهلجرة فما أطل القـــرن الثالث حـــىت صارت كلمة أن جذورها «ورخ» جذر سـامي ولكنه مأخوذ من لغة 
وبعضه شـفهي. وهو تراث واسـع من التاريخ تطلق على العامل بأحداث التاريخ وأخباره، اليمن اجلنوبـــية وليس عن كلمة يرج أو ياريح العربية 

الكتابات والنقوش واألخبـار العديدة وبأخبـــــــار الرجال وعلى الكتب اليت حتوي ذلك، أو السريانية كما ورد يف املوسوعة اإلسالمية. 
جـدًا واملتفاوتـة يف األمهيـة تفاوــا يف وحــــلت ائياً حمل كلمة اخلرب واإلخبــــاري اللتني كان املسلمون قبل ذلك يسـتعملون ملعىن التاريخ 
الصحــــــــة والصدق وما كانت كلها احنطت قـــــــيمتهما العلمية قبــــــــل أن ختتفيا من كلمة «العد». وقد روى البخاري يف الصحيح قـول 
بالطبع مدونة بلغة قريش والقرآن الكرمي.االستعمال يف القرن الرابع.سهل بـن سـعد الصحـايب يف ظهور التقـومي اهلجري 
فعرب اليمن، يف اجلنوب ... هلم على ولعله من اهلام أن نالحظ أن أقـدم املؤلفات اليت «...ما عدوا من بــعث النيب وال من وفاته. ما عدوا 
أوابدهم األثرية واملعابد والقالع والسدود محلت اســم التاريخ كانت كتب أحــداث ال تراجم إال من مقــــــدِمه املدينة». وإذا كانت كلمة تاريخ، 
نقوشهم باملسـند، خطهم اخلاص، وبـلغة خبالف الرأي الذي ذكره روزنتال يف هذا الصدد فقد حتمل يف العربية منذ زمن بعيد مخسة من املعاين على 

اجلنـوب خاصـة، يذكـرون فيهــا خمتلــف كتب عنوانه: كتاب التاريخ، يتناول أحــــــــــداث األقل هي:
ـ ســري الزمن واألحــداث أي التطور التارخيي،  الفعاليات من أعمال الدين واخلرب واجلزية التاريخ اإلسـالمي يف القـرن األول من اهلجرة، وهو ١
وتعين ما يفهم من  Theتقابل كلمة    History of…  .وبــــناء األســــوار واملعابـــــد واحلصون أول كتاب نعرفه حيمل اسـم هذا العلم يف اإلسـالم

مث كتب هشام بن حممد بن السائب الكليب املتوىف سنة  واحلمالت العســكرية. وقــد دخل اليهم كلمة التاريخ اإلسالمي أو تاريخ ايطاليا.

٢٠٤/ ٨١٩ أيضاً كتاب التاريخ وكتاباً بعنوان أخبار  ٢Theـ تاريخ الرجال أو ما يقابل   Biography.١١٥بعد سنة  ق .م تقومي ثابت

اخللفاء. وكتب يف الوقـــت نفســـه اهليثم بـــن عدي  ـ عملية التدوين التارخيـي أو التأريـخ ووصـف  ويشــري اهلمداين يف كتابــه اإلكليل إىل ٣

/ كتاب التاريخ على الســنني  ٨٢١املتوىف سـنة  ٢٠٦ «مـا أدخرتـه ملـوك محـري يف خزائنهــا مــن التطور وحتليله وهي اليت تقابــــــــــــــــــــــــل كلمة 

Historiography. مكتوب علمها واىل «زبـــر محري القــــدمية وكتاب تاريخ األشـراف الكبـري. واستقـرت من بـعد

ومساندها الدهرية» مبعىن أن مثة تسجيالت  ذلك التسمية وانتشرت واحـتلت عناوين العشـرات  ـ علم التاريخ واملعرفة بـــه، وكتب التاريخ وما  ٤

لدى بعض امللوك والقبائل واألسر وأن مثة  من الكتب يف القــرن الثالث من اهلجرة. ويبـــدو أن  املفردة.  The Historyفيها وهو ما يقابل كلمة 
عادة مألوفة بذلك استمرت بعد اإلسـالم  كتب التراجم محلت بــدورها عنوان التاريخ يف تلك  ـ حتديد زمن الواقعة أو احلادث بـاليوم والشـهر  ٥
حـىت القـرن الرابـع من اهلجرة. بــل يذكر  الفترة مع أن بـعضها كان يدعى من قبـل بالطبقــات  Theوالسنة   date
الدينوري نسخة حلف بـني اليمن وربـيعة  وبـــالرغم من أن هذه التســـمية األخرية اســـتمرت  إذا كان ذلك فقد مرت هذه الكلمة بأطوار عدة 
يف اجلاهلية نقلها أحـدهم عن حـفيد آخر  وانتشـرت إال أن تسـمية اإلمام البـخاري «حممد بـن  قبل أن تستقـر فيها تلك املعاين وحتملها يف اإلسـالم 

احلمرييني مما يدل على أنـه كـان مثـة  ٢٥٦إمساعيل» املتوىف سنة  لكتابه عن رجال احلديث  بدأت مسـريا أوالً مبعىن التقـومي والتوقـيت يف صدر 
تســـجيل وحــــفظ لوثائق األمور 

باسم «التاريخ» متثل مزجاً ائياً ما بني علم التراجم  اإلسالم األول، وبعد أن استعملت الكلمة فترة من 
العامة، على أنـه كـان مـن الغريـب 

واألحداث يف علم واحد.   الوقـت ذا املعىن، وكسبـت معىن آخر هو تســجيل 
بــعد هذا أن ال يبقــى لنا من تاريخ 

الخبر والتاريخ



اخللق عبــــارة عن «ملكة للنفس مقـــــتضية 

لصدور األفعال بسهولة من دون احـتياج إىل فكر 

وروية» وامللكة: كيفية نفســـانية بـــطيئة الزوال. 

وبالقـــيد االخري خرج احلال ألا كيفية نفســـانية 

سريعة الزوال، وسبب وجود اخللق إما املزاج كما 

مر، أو العادة بـان يفعل فعال بـالروية، أو التكلف 

ويصـرب عليـه إىل أن يصـري ملكـة لـه ويصـدر عنـه 

بسهولة وان كان خمالفا ملقتضى املزاج.

واختلـف األوائـل يف امكـان ازالـة األخـالق 

وعدمه، وثالث األقـوال أن بـعضها طبــيعي ميتنع 

زواله وبـعضها غري طبــيعي حــاصل من اسبــاب 

خارجـة ميكـن زوالـه. ورجــح املتأخــرون األول 

، (١)وقالوا: ليس شيء من األخالق طبيعيا وال خمالفا  ( مما ذكر، ولو كان عدم قبــــول بــــعض األخالق وملا قال اهللا سبحـانه (
للطبـــيعة، بـــل النفس بـــالنظر إىل ذاا قابــــلة 

التغيري موجبــا لبــطالن علم الشــرائع واألخالق وملا قـال النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم «حسـنوا 
لالتصاف بـكل من طريف التضاد، إما بســهولة ان 

لكان عدم قبول بعض األمراض للصحة مقـتضيا اخالقـــكم)، وملا قـــال: «بــــعثت ألمتم مكارم 
كان موافقــا للمزاج، أو بعســر ان كان خمالفا له، 

لبـطالن علم الطب، مع انا نعلم بـديهة ان بـعض األخالق».
فاختــالف النــاس يف األخــالق الختالفهــم يف 

األمراض ال يقبل العالج. ورد: مبنع كلية الصغرى فانا نشاهد ان بعض 
االختيار واملزاولة ألسباب خارجة.

و (حـجة القـول الثاين) ان االخالق باســرها األخالق يف بــــعض األشـــــخاص غري قابـــــل 
(حجة القول األول) أن كل خلق قابل للتغيري 

تابـعة للمزاج، واملزاج ال يتبـدل، واختالف مزاج للتبـــديل(ال) ســـيما ما يتعلق بالقـــوة النظرية، 
وكل قابـل للتغيري ليس طبـيعيا فينتج الشــيء من 

شخص واحـد يف مراتب سـنه ال ينايف ذلك جلواز كاحلدس والتحـــفظ، وجودة الذهن، وحســــن 
اخللق بطبـــــيعي والكربى بـــــديهية، والصغرى 

تابــــعيتها جلميع مراتب عرض املزاج، وأيد ذلك التعقــل، ومقابــالما كما هو معلوم من حـــال 
وجدانية، فانا جند أن الشرير يصري مبصاحبـته اخلير 

بقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم:بعض الطلبة، فانه ال ينجح سعيهم يف التبديل مع 
خيراً، واخلير مبجالسـته الشـرير شـريراً. ونرى أن 

(النـاس معـادن كمعــادن الذهــب والفضــة مبالغتهم يف ااهدة.
التأديب «يف السياســــات» فيه أثر عظيم يف زوال 

ـ اإلسالم)وما قـــــيل: من لزوم تعطل القـــــوة املميزة  ـ يف ـ خيارهم يف اجلاهلية خيارهم ـ
االختالف، ولواله مل يكن لقــــــــوة الروية فائدة 

وبقــــوله صلى اهللا عليه وآله وســــلم: (إذا وبـطالن التأديب والسياســات مردود: بــان هذا 
وبطلت التأديبـات والسياسـات وأُلغيت الشـرائع 

مسعتم ان جبـــال زال عن مكانه فصدقـــوه، وإذا اللزوم إذا مل يكن شيء من األخالق قابال للتغيري، 
والديانات.

مسعتم بـرجل زال عن خلقــه فال تصدقــوه، فانه وأما مع قبول بـعضها أو اكثرها له فال يلزم شـيء 

@ٱٱٱAٱٱڄٱٱڄ

على شـرط ارتبـط بــاختيار  بالتقليل ورمبا مل يؤثر أصال».  سيعود إىل ما جبل عليه).

العبــــــــــــد أعين الرياضة  مث املراد من التغيري ليس رفع الغضب والشهوة  و(اجلواب) ان توابع املزاج من املقتضيات اليت 

وااهدة، وإن مل ميكن لنا قلعهما بالكلية، كما ال  مثال واماطتهما بـــــــالكلية فان ذلك حمال الما  ميكن زواهلا ال من اللوازم اليت ميتنع انفكاكهـا، ملـا 

ميكن لنا إعدام شــــيء من املوجودات، وال إجياد  خملوقـتان لفائدة ضرورية يف اجلبـلة، إذ لو انقــطع  ثبت يف احلكمة من أن النفوس اإلنسانية متفقـة يف 

شيء من املعدومات. الغضب عن اإلنسان بالكلية مل يدفع عن نفسـه ما  احلقيقة، ويف بدو فطرا خالية عن مجيع األخالق 

مث شرائط الرد ختتلف بالنسبة إىل األشـخاص  يهلكه ويؤذيه وامتنـع جهـاد الكفـار، ولـو انعـدم  واألحـوال كما هو شــأن العقــل اهليوالئي. مث ما 

واألخالق، ولذا نرى ان التبـــــــــــــديل خيتلف  عنه شـهوة الطعام مل تبـق حــياته، ولو بــطل عنه  حيصل هلا منهما إما من مقــــــــــتضيات االختيار 

باختالف مراتب السياسات والتأديب، فيمكن ان  شهوة الوقاع بـاملرة لضاع النسـل، بـل املراد ردمها  والعادة أو اســـــتعدادات األبـــــدان واألمزجة، 

ال يرتفع مذموم خلق مبرتبـة من التأديب، ويرتفع  من االفراط والتفريط إىل الوســـــط فاملطلوب يف  واملقــــــتضى ما ميكن زواله كالربودة للماء، ال ما 

مبرتبــة منه فوقــها، واألســهل قبــوالُ لكل خلق  صفة الغضـب خلـو النفـس عـن اجلـنب والتهـور،  ميتنع انفكاكه كالزوجية لألربـــعة واخلرب األول ال 

األطفال خللو نفوســـــهم عن األضداد املانعة من  واالتصـاف حبــس احلميــة، وهــو ان حيصــل إذا  يفيد املطلوب بوجه. والثاين مع عدم ثبـوته عندنا 

القبــول، فيجب على اآلبــاء تأديبــهم بــاآلداب  استحسن حـصوله شـرعا وعقـال، وال حيصل إذا  يدل على خالف مطلوم، الن قـوله: (ســيعود 

اجلميلة، وصوم عن ارتكاب األعمال القبيحة،  استحســــــــن عدمه كذلك. وكذا احلال يف صفة  إىل ما جبــــــــــــل عليه) يفيد امكان ازالة اخللق 

حــىت تعتاد نفوســـهم بـــترك الرذائل، وارتكاب  الشهوة.  باألسبــــــــــاب اخلارجية من التأديب والنصائح 

الفضائل، واملـؤدب األول هـو النامـوس اإلهلـي،  وال ريب يف أن رد بعض املوجودات الناقـصة  وغريمها، وبــعد إزالته ا يعود بــارتفاعها كربودة 

والثاين أو لو األذهان القــــــومية من أهل املعارف  من القوى وغريها إذا وجدت فيه قـوة الكمال إىل  املاء اليت تزول ببـعض األسبـاب وتعود بـعد زوال 

احلقـة، فيجب تقـييد من يراد تأديبــه بــالنواميس  كماله ممكن إذا كان له شـــريط يرتبـــط بـــاختيار  السبب، فلو دام على حـفظ األسبـاب وابقـائها مل 
(٢) . الربانية أوال، وتنبيهه باحلكم واملواعظ ثانيا العبد، فكما أن النواة ميكن أن تصري خنال بالتربية،  حيصل العود أصال.

ــــــــــــــــــــــ لوجود قـــوة النخلية فيه، وتوقـــف فعليتها على  وإذ ثبت بطالن القولني األولني فاحلق القـول 

ـ اآلية، ٩. ١ـ الشمس  شرط التربية اليت بيد العبـد، فكذلك ميكن تعديل  بالتفصيل، يعين قبول بـعض األخالق بـل أكثرها 

ـ حممد مهدي النراقــي،  ـ جامع السـعادات  ٢ قـــويت الغضب والشـــهوة بـــالرياضة وااهدة،  بالنسبـــة إىل األكثر التبـــديل للحـــس والعيان، 

. ـ  ـ ص  ج١  ولوجود قــوة التعديل فيهما، وتوقـــف فعليتهما  ٣٩ولبطالن السياسات والشرائع لواله والمكان تغري  ٣٥

خلق البـهائم، إذ ينتقـل الصيد من التوحــش إىل 

األنس والفرس من اجلماح إىل االنقــياد والكلب 

من الشـراهة إىل التأدب، فكيف ال ميكن يف حــق 

اإلنسان، وعدم قبول بعضها بالنسبـة إىل البـعض 

له، للمشــاهدة والتجربــة، وهذا البـــعض مما ال 

يكون التعلق التكليف كاألخالق املتعلقـة بالقـوة 

العقـــلية  من الذكاء واحلفظ وحســـن التعقــــل 

وغريها. والتصفح يعطي اختالف األشـــــخاص 

واألخالق يف اإلزالة واالتصاف بالضد بـاإلمكان 

والتعذر والســهولة والتعســر وبالتقـــليل والرفع 

بـاملرة، ولذا لو تصفحــت أشــخاص العامل مل جتد 

شخصني متشاني يف مجيع األخالق، كما ال جتد 

اثنني متماثلني يف الصورة. ويشــري إىل ذلك قــوله 

صلى اهللا عليه وآله وســلم: «اعملوا فكل ميسر 

ملا خلق له».

 وقـــــال ارســــــطاطاليس: «ميكن صريورة 

االشــرار اخياراً بـــالتأديب إال أن هذا ليس كليا، 

فانه رمبا أثر يف بـــعضهم بـــالزوال ويف بـــعضهم 

أخالقك هويتك ١٢١٣

على األخالِق

تأثير التربية 



اخللق عبــــارة عن «ملكة للنفس مقـــــتضية 

لصدور األفعال بسهولة من دون احـتياج إىل فكر 

وروية» وامللكة: كيفية نفســـانية بـــطيئة الزوال. 

وبالقـــيد االخري خرج احلال ألا كيفية نفســـانية 

سريعة الزوال، وسبب وجود اخللق إما املزاج كما 

مر، أو العادة بـان يفعل فعال بـالروية، أو التكلف 

ويصـرب عليـه إىل أن يصـري ملكـة لـه ويصـدر عنـه 

بسهولة وان كان خمالفا ملقتضى املزاج.

واختلـف األوائـل يف امكـان ازالـة األخـالق 

وعدمه، وثالث األقـوال أن بـعضها طبــيعي ميتنع 

زواله وبـعضها غري طبــيعي حــاصل من اسبــاب 

خارجـة ميكـن زوالـه. ورجــح املتأخــرون األول 

، (١)وقالوا: ليس شيء من األخالق طبيعيا وال خمالفا  ( مما ذكر، ولو كان عدم قبــــول بــــعض األخالق وملا قال اهللا سبحـانه (
للطبـــيعة، بـــل النفس بـــالنظر إىل ذاا قابــــلة 

التغيري موجبــا لبــطالن علم الشــرائع واألخالق وملا قـال النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم «حسـنوا 
لالتصاف بـكل من طريف التضاد، إما بســهولة ان 

لكان عدم قبول بعض األمراض للصحة مقـتضيا اخالقـــكم)، وملا قـــال: «بــــعثت ألمتم مكارم 
كان موافقــا للمزاج، أو بعســر ان كان خمالفا له، 

لبـطالن علم الطب، مع انا نعلم بـديهة ان بـعض األخالق».
فاختــالف النــاس يف األخــالق الختالفهــم يف 

األمراض ال يقبل العالج. ورد: مبنع كلية الصغرى فانا نشاهد ان بعض 
االختيار واملزاولة ألسباب خارجة.

و (حـجة القـول الثاين) ان االخالق باســرها األخالق يف بــــعض األشـــــخاص غري قابـــــل 
(حجة القول األول) أن كل خلق قابل للتغيري 

تابـعة للمزاج، واملزاج ال يتبـدل، واختالف مزاج للتبـــديل(ال) ســـيما ما يتعلق بالقـــوة النظرية، 
وكل قابـل للتغيري ليس طبـيعيا فينتج الشــيء من 

شخص واحـد يف مراتب سـنه ال ينايف ذلك جلواز كاحلدس والتحـــفظ، وجودة الذهن، وحســــن 
اخللق بطبـــــيعي والكربى بـــــديهية، والصغرى 

تابــــعيتها جلميع مراتب عرض املزاج، وأيد ذلك التعقــل، ومقابــالما كما هو معلوم من حـــال 
وجدانية، فانا جند أن الشرير يصري مبصاحبـته اخلير 

بقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم:بعض الطلبة، فانه ال ينجح سعيهم يف التبديل مع 
خيراً، واخلير مبجالسـته الشـرير شـريراً. ونرى أن 

(النـاس معـادن كمعــادن الذهــب والفضــة مبالغتهم يف ااهدة.
التأديب «يف السياســــات» فيه أثر عظيم يف زوال 

ـ اإلسالم)وما قـــــيل: من لزوم تعطل القـــــوة املميزة  ـ يف ـ خيارهم يف اجلاهلية خيارهم ـ
االختالف، ولواله مل يكن لقــــــــوة الروية فائدة 

وبقــــوله صلى اهللا عليه وآله وســــلم: (إذا وبـطالن التأديب والسياســات مردود: بــان هذا 
وبطلت التأديبـات والسياسـات وأُلغيت الشـرائع 

مسعتم ان جبـــال زال عن مكانه فصدقـــوه، وإذا اللزوم إذا مل يكن شيء من األخالق قابال للتغيري، 
والديانات.

مسعتم بـرجل زال عن خلقــه فال تصدقــوه، فانه وأما مع قبول بـعضها أو اكثرها له فال يلزم شـيء 

@ٱٱٱAٱٱڄٱٱڄ

على شـرط ارتبـط بــاختيار  بالتقليل ورمبا مل يؤثر أصال».  سيعود إىل ما جبل عليه).

العبــــــــــــد أعين الرياضة  مث املراد من التغيري ليس رفع الغضب والشهوة  و(اجلواب) ان توابع املزاج من املقتضيات اليت 

وااهدة، وإن مل ميكن لنا قلعهما بالكلية، كما ال  مثال واماطتهما بـــــــالكلية فان ذلك حمال الما  ميكن زواهلا ال من اللوازم اليت ميتنع انفكاكهـا، ملـا 

ميكن لنا إعدام شــــيء من املوجودات، وال إجياد  خملوقـتان لفائدة ضرورية يف اجلبـلة، إذ لو انقــطع  ثبت يف احلكمة من أن النفوس اإلنسانية متفقـة يف 

شيء من املعدومات. الغضب عن اإلنسان بالكلية مل يدفع عن نفسـه ما  احلقيقة، ويف بدو فطرا خالية عن مجيع األخالق 

مث شرائط الرد ختتلف بالنسبة إىل األشـخاص  يهلكه ويؤذيه وامتنـع جهـاد الكفـار، ولـو انعـدم  واألحـوال كما هو شــأن العقــل اهليوالئي. مث ما 

واألخالق، ولذا نرى ان التبـــــــــــــديل خيتلف  عنه شـهوة الطعام مل تبـق حــياته، ولو بــطل عنه  حيصل هلا منهما إما من مقــــــــــتضيات االختيار 

باختالف مراتب السياسات والتأديب، فيمكن ان  شهوة الوقاع بـاملرة لضاع النسـل، بـل املراد ردمها  والعادة أو اســـــتعدادات األبـــــدان واألمزجة، 

ال يرتفع مذموم خلق مبرتبـة من التأديب، ويرتفع  من االفراط والتفريط إىل الوســـــط فاملطلوب يف  واملقــــــتضى ما ميكن زواله كالربودة للماء، ال ما 

مبرتبــة منه فوقــها، واألســهل قبــوالُ لكل خلق  صفة الغضـب خلـو النفـس عـن اجلـنب والتهـور،  ميتنع انفكاكه كالزوجية لألربـــعة واخلرب األول ال 

األطفال خللو نفوســـــهم عن األضداد املانعة من  واالتصـاف حبــس احلميــة، وهــو ان حيصــل إذا  يفيد املطلوب بوجه. والثاين مع عدم ثبـوته عندنا 

القبــول، فيجب على اآلبــاء تأديبــهم بــاآلداب  استحسن حـصوله شـرعا وعقـال، وال حيصل إذا  يدل على خالف مطلوم، الن قـوله: (ســيعود 

اجلميلة، وصوم عن ارتكاب األعمال القبيحة،  استحســــــــن عدمه كذلك. وكذا احلال يف صفة  إىل ما جبــــــــــــل عليه) يفيد امكان ازالة اخللق 

حــىت تعتاد نفوســـهم بـــترك الرذائل، وارتكاب  الشهوة.  باألسبــــــــــاب اخلارجية من التأديب والنصائح 

الفضائل، واملـؤدب األول هـو النامـوس اإلهلـي،  وال ريب يف أن رد بعض املوجودات الناقـصة  وغريمها، وبــعد إزالته ا يعود بــارتفاعها كربودة 

والثاين أو لو األذهان القــــــومية من أهل املعارف  من القوى وغريها إذا وجدت فيه قـوة الكمال إىل  املاء اليت تزول ببـعض األسبـاب وتعود بـعد زوال 

احلقـة، فيجب تقـييد من يراد تأديبــه بــالنواميس  كماله ممكن إذا كان له شـــريط يرتبـــط بـــاختيار  السبب، فلو دام على حـفظ األسبـاب وابقـائها مل 
(٢) . الربانية أوال، وتنبيهه باحلكم واملواعظ ثانيا العبد، فكما أن النواة ميكن أن تصري خنال بالتربية،  حيصل العود أصال.

ــــــــــــــــــــــ لوجود قـــوة النخلية فيه، وتوقـــف فعليتها على  وإذ ثبت بطالن القولني األولني فاحلق القـول 

ـ اآلية، ٩. ١ـ الشمس  شرط التربية اليت بيد العبـد، فكذلك ميكن تعديل  بالتفصيل، يعين قبول بـعض األخالق بـل أكثرها 

ـ حممد مهدي النراقــي،  ـ جامع السـعادات  ٢ قـــويت الغضب والشـــهوة بـــالرياضة وااهدة،  بالنسبـــة إىل األكثر التبـــديل للحـــس والعيان، 

. ـ  ـ ص  ج١  ولوجود قــوة التعديل فيهما، وتوقـــف فعليتهما  ٣٩ولبطالن السياسات والشرائع لواله والمكان تغري  ٣٥

خلق البـهائم، إذ ينتقـل الصيد من التوحــش إىل 

األنس والفرس من اجلماح إىل االنقــياد والكلب 

من الشـراهة إىل التأدب، فكيف ال ميكن يف حــق 

اإلنسان، وعدم قبول بعضها بالنسبـة إىل البـعض 

له، للمشــاهدة والتجربــة، وهذا البـــعض مما ال 

يكون التعلق التكليف كاألخالق املتعلقـة بالقـوة 

العقـــلية  من الذكاء واحلفظ وحســـن التعقــــل 

وغريها. والتصفح يعطي اختالف األشـــــخاص 

واألخالق يف اإلزالة واالتصاف بالضد بـاإلمكان 

والتعذر والســهولة والتعســر وبالتقـــليل والرفع 

بـاملرة، ولذا لو تصفحــت أشــخاص العامل مل جتد 

شخصني متشاني يف مجيع األخالق، كما ال جتد 

اثنني متماثلني يف الصورة. ويشــري إىل ذلك قــوله 

صلى اهللا عليه وآله وســلم: «اعملوا فكل ميسر 

ملا خلق له».

 وقـــــال ارســــــطاطاليس: «ميكن صريورة 

االشــرار اخياراً بـــالتأديب إال أن هذا ليس كليا، 

فانه رمبا أثر يف بـــعضهم بـــالزوال ويف بـــعضهم 

أخالقك هويتك ١٢١٣

على األخالِق

تأثير التربية 



بنفسـه حســن االَفعال وقبحــها، ويعترب الفعلَ احلَسن  للعـدل يف اللغـة أكثـر مـن مدلــول ومــن أمههــا 

عالمةً لكمال فاعله، والفعلَ القبـيح عالمةً لنقــصان  املدلوالن التاليان املرتبطان مبوضوعنا ومها :

فاعله. وحـيث إنّ اهللا مسـتجمع بــذاته جلميع صفات والبـد من اإلشـارة إىل التمييز ما بـني «املســاواة»  ١: العدل مبعىن االستقــــامة يف الفعل بـــــوضع 

الكمال، هلذا فاََنّ فعلَه كاملٌ وحممود، وذاته املقدســـة و«العدالة» الن البـعض يتصور بــان العدالة معناها ان  الشيء يف موضعه.

مرتّهةٌ عن كل فعلٍ قبيٍح).يعطي اهللا سبحانه مجيع املوجودات مقدارا واحـدا من  ٢: العدل مبعىن اإلنصاف الذي يأيت وســطا بــني 

ـ الـرزق او املـال او النعـم او غـري ذلـك مــن األلطــاف  ـانه يفعل الظلم والقبـــحـ  الدليل الثاين: فلو كان سبحـ الظلم والتفضل «اإلحسان».

والفيوضات، وهذا املعىن مغلوط الن املسـاواة ليسـت  ـ فان األمر يف ذلك ال خيلو عن أربع صور: والعدل: اســـم من أمسائه احلســـىن، وهو مصدر  تعاىل عن ذلكـ 
شـرطاً من شـروط العدالة، بـل العدالة هي إعطاء كل  أ: ان يكون جاهال بــاألمر فال يدري أنه قبــيح، أقـيم مقــام اســم الفاعل «عادل» مبعىن «ذي العدل». 

حق ملستحقه وأخذ األولويات بنظر االعتبار. وهذا الفرض بـاطل السـتلزامه اجلهل واجلهل نقــص وهو أنه تعاىل ال يظلم وال جيور وال جيحــف يف حـــق 
فالعدالة بــني تالميذ صف واحــد، ليســـت يف منح  وكل نقـص منفي عن ذات اهللا سبحــانه الن ذاته عني ذي حق. هذا يف اللغة.
مجيعهم درجات متساوية، وليسـت العدالة بـني العمال يف  الكمال والن علمه مطلق ال حد له.  واما يف االصطالح فهو: «عدم فعل القبــــــيح، 
ّل  ْن ينال ك إعطائهم أجورا متســـاوية. بــــل العدالة هي أ ب: ان يكون عاملا بـــه ولكنه جمبــــور على فعله وعدم اإلخالل بــــــــالواجب، وعدم التكليف مبا ال 
َّن  درجة اليت يستحقها مبعلوماته ولياقته العلمية، وأ تلميذ ال وعاجز عن تركه، وهذا أيضا بــاطل الن صفيت العجز مصلحــــة فيه» (خالصة علم الكالم للدكتور عبــــد اهلادي 

ينال كل عامل ُاجرته حبسب أمهية العمل الذي يؤديه. .( واإلجبـــار منتفيتان عنه سبحـــانه ألا نقـــص وذاته ١٤٢الفضلي ص
املقدسة كاملة، والن قدرته سبحانه مطلقة غري حمدودة والعدالة يف عامل الطبــــــيعة تدخل ضمن هذا املعىن 
َّن قلب حوت (البالن) الذي يزن طنًا واحدًا  وكوا مطلقـة ال تتناســب مع كونه جمربا عاجزا تعاىل الواسع، فلو أ
اهللا عن ذلك علوا كبريا. قــد ســاوى قــلب عصفور ال يكاد يزن أكثر من بــضعة 

ج: ان يكون عاملا به وغري جمبـور عليه ولكنه حمتاج غرامات، ما كان ذلك عدال، ولو تساوت جذور شـجرة إن موارد العدل بالنسبـــــــة إىل اهللا تعاىل جيمعها 
ًال، بـــل أقسام ثالثة : إىل فعله، وهو بــاطل ايضا ما ثبــت مسبقـــا من ان اهللا ضخمة مع جذور نبـــتة صغرية ما كان ذلك عد

سبحانه غري حمتاج إىل شيء أبدا فذاته املقدسـة غنية عن لكان ظلمًا فاضحًا. فالعدالة، إذن، هي أن ينال كل كائن ١ : العدل التكويـين: وهـو إعطـاؤه تعـاىل كـل 
كل موجود او فعل فهو قائم بذاته مستغٍن عن خلقه.نصيبه مبوجب استحقاقه واستعداده ولياقته.موجود ما يستحقـه ويليق بـه من الوجود، فال يهمل 
د: ان يكون عاملا به وغري جمبور عليه وال حيتاج إليه لكنه قابــــــلية، وال يعطل اســـــــتعدادا يف جمال اإلفاضة 

ـاطل أيضا الن من صفاته واإلجياد. يفعله دف العبـث واللهو، وهو ب
سبحانه كونه حكيما واحلكمة تتعارض مع العبث واللهو.٢: العدل التشـــــريعي: وهو أنه تعاىل ال يهمل 

األدلة على عدل اهللا عز وجل كثرية، نذكر دليلني منها: وبإسقـــاط هذه الفروض األربـــعة يثبـــت كونه تكليفا فيه كمال اإلنسان وسـعادته، وبـه قـوام حـياته 
الدليل األول: قـد ثبـت جزما يف مباحـث الصفات  سبحـانه عادال ال يفعل القبـيح وال يرتكب الظلم وال املاديـة واملعنويـة، الدنيويـة واألخرويـة، كمــا أنــه ال 

يكلف ما ال يطاق أو ليس فيه مصلحة.اإلهلية اليت اســــــتعرضناها يف األعداد السابقــــــة ان يكلف نفسا فوق طاقتها.
ولقـد أشـار الشــيخ الصدوق إىل هذا املعىن بقــوله: للموجودات مراتب خمتلفة من الكمال، وان مرتبـــــة ٣: العدل اجلزائي: وهو أنه تعاىل ال يساوي بـني 
ّل الظلم وال يفعله أنه الذات اإلهلية هي يف أعلى مراتب الكمال حـــــيث ال املصلح واملفســـد واملؤمن واملشـــرك يف مقـــام اجلزاء  «والدليل على أنه ال يقـع منه عز وج
ين عامل ال جيهل، والظلم يلحقها أو يشوا أي نقص، وفعل القبيح، واإلخالل والعقوبـة، بــل جيزي كل إنســان مبا كســب، فيجزي  قد ثبـت أنه تبـارك وتعاىل قـدمي غ
ّال من جاهل بقبحه أو حمتاج إىل فعله منتفع به».بالواجب، والتكليف مبا ال مصلحة فيه نقص ال كمال احملســن باإلحســـان والثواب، واملســـيء باإلســـاءة  ال يقع إ
ـار إليه احملّقق نصري الدين الطوســـي بقـــوله: فيها فتكون منفية عن ذاته قطعا.والعقـاب، كما أنه تعاىل ال يعاقـب عبــدا على خمالفة   كما أشــ

ّالن على انتفاء القبح عن أْفعاِلِه تعاىل».وبعبارة أخرى: (إنّ العقلَ البشري السليم يدرك التكاليف إال بعد البيان واإلبالغ . «واستغناؤه وعلمه يد

الفرق بين «المساواة» و«العدالة»

العدل التكويني والتشريعي والجزائي

األدلة على عدل اهللا سبحانه

مباحث عقائدية ١٤١٥

قلت نشدتك اهللا، ملاذا أنتم حفاة األقدام؟. مضر للمصاب مبرض التيفوئيد. ذكر الســيد دســتغيب رمحه اهللا هذه القـــصة 

فقـال بــاكيًا: إننا يف هذه األيام يف عزاء لذلك  قـالت ابــنيت الكربى وقــد رأت غضيب: لقــد  بقــــوله: يروي املرحــــوم احلاج حممد هاشـــــم 

حنن حفاة، والحظت أن املرأة كانت ختتلف عنهم  شــفينا، وغادرنا الفراش، وحنن من شــدة جوعنا  سالحـي، عليه الرمحة، أنه يف شـهر حمرم تقريبــًا، 

يف ذلك، ألن ثوا كان يغطي قدميها. نأكل اخلبـز مع الشــاي. قــلت: أكل اخلبــز ليس  انتشـر مرض التيفوئيد يف (شــرياز) وقــليلة كانت 

قــــلت حنن األطفال كلنا مرضى، وأمنا أيضًا  مناسبًا ملرض التيفوئيد. البــيوت اليت مل يكن فيها يومئذ مصاب بــاملرض، 

مريضة، وخالتنا مريضة هي األخرى. قالت: أجلس يا أيب أقص عليك حلمي، لقد  واخلسـائر أيضًا كانت كبـرية. وقــد أصيب يف مرتل 

عندها قــــام اإلمام علي عليه الســـــالم من  شفينا مجيعنا. احلاج عبد الرحيم سـرافراز سبـعة أفراد بـاملرض، 

مكانه، ومســح بـــيده املبـــاركة على رؤوســـنا،  قلت: حسنًا، هايت ما عندك. ن اهللا تعاىل عليهم بالشفاء دفعة واحدة، وذلك  فم

ووجهنا، واحدًا بعد واحد. قــالت: رأيت يف املنام أن الغرفة قــد أضاءت  بربكة سيد الشهداء عليه السالم، مث شـرح الواقـعة 

مث جلس وقال: لقد شفيتم.  بنور قوي، ودخل رجل إىل غرفتنا، وفرش بساطًا  بـالتفصيل. وفيما بـعد التقـيت بالسـيد سـرافراز، 

قلت: وأمي؟ إا مريضة أيضًا. أسود يف هذا اجلزء منها، مث وقف إىل جانب البـاب  وسألته عن املوضوع، فذكر القصة طبقًا ملا كان قد 

قال: إن أمك جيب أن ترحل. بكل أدب، حينئذ دخل مخسة أشـخاص يف منتهى  ذكره املرحوم سالحي، فطلبت منه أن يكتب تلك 

فبكيت لسماعي هذا الكالم وأخذت أرجوه.  اجلاللة والعظمة، وكانت بـــــــينهم امرأة جليلة،  احلادثة خبط يده حىت يتم إثبـاا هنا، وهذا ما كتبـه 

فلما رأى بـكائي وتضرعي قـام ومسـح بــيده  ًال إىل رفـوف الغرفـة، وإىل املخطوطـات  نظروا أو السيد سرافراز:

على حلاف أمي. اليت كانت معلقـة على اجلدار، وقـد ســطرت فيها   (منذ ما يقـرب من عشــرين ســنة حــني كان 
وإذ مهوا باخلروج بـعد ذلك التفت إيل وقـال:  أمساء املعصومني األربــعة عشــر عليهم الســالم،  الناس يصابـون مبرض التيفوئيد بـكثرة، اجتمع يف 

عليكم بـالصالة، حـىت لو كان أحــدكم ال يقــدر  وبـعد أن تأملوها بـإمعان جلســوا على حواشــي  إحــدى غرف بــييت سبــعة أفراد مصابــني مبرض 

سـوى أن يرمش بـأهداب عينيه، فعليه أن يصلي،  ذلك البساط األسود، وأخرجوا مصاحـف صغرية  التيفوئيد. ويف الليلة الثامنة من شـــهر حمرم احلرام 

مث خرجوا. مشـيت يف أثرهم حـىت رأس الزقــاق،  ًال. من حتت آباطهم، وقرأوا قلي تركت املرضى حلاهلم يف البـيت، وذلك للمشـاركة 

فوجدت أن املطايا اليت أحـــــــــــضرت هلم جمللة  بعد ذلك شرع أحدهم بقراءة مصيبـة القاسـم  يف جملس العزاء، وكانت الساعة تشـري إىل اخلامسـة 

بالسواد. عليه الســـالم بالعربـــية، وقـــد أدركت ذلك من  صباحــًا حــني توجهت وأنا مشــغول البــال، إىل 

وبـعد أن ذهبــوا رجعت، وأفقــت عندها من  تكرارهم السم القاسم عليه السالم أثناء القراءة،  جملس العزاء خاصتنا الذي كان مؤسسـه املرحـوم 

نومي على صوت املؤذن يؤذن لصالة الصبـــــح،  وكانوا مجيعهم يبكون بشدة، وخباصة تلك املرأة،  احلاج مال علي سيف عليه الرمحة.

فرحــت أحتســـس أيدي إخويت، وخاليت، وأمي،  فقد كانت تبكي حبرقة شديدة. وبـــــــــــعد انتهاء جملس العزاء، وأداء صالة 

ووجدت أن احلرارة قـــــد زالت عنا كلنا، فنهضنا  بعد ذلك أتى ذلك الرجل الذي كان جاء قبـل  الصبـح، ذهبـت مسـرعًا إىل املرتل وكنت يف قــليب 

مجيعنا، وصلينا صالة الصبــح، وألننا كنا نشــعر  اجلميع بشـــيء يشبـــه القــــهوة، يف أوعية صغرية  أطلب مـن اهللا تعـاىل حبـق العزيـزة الزهـراء عليهـا 

جبوع شديد، فقد أعددنا الشـاي، وبـدأنا بـه مع ما  احلجم، ووضعها أمامهم. كنت أتسـاءل متعجبــة  السالم، شفاء املرضى السبـعة. عندما وصلت إىل 

وجدناه لدينا من خبــــــــز، يف انتظار عودتك إىل  ملاذا يكون أشخاص ذا اجلالل حفاة األقدام؟! املرتل رأيت األطفال وقـد حتلقـوا حـول منقـل فيه 

الفطور.  تقدمت إليهم وقلت: نشـدتكم اهللا من منكم  نار، يسخنون فوقها خبزًا جافًا كان قد تبقـى لدينا 

هذا وقد تعاىف األفراد السبـعة دون حـاجة إىل  اإلمام علي عليه السالم؟. منذ اليوم السابق، وكانوا يأكلونه بشهية.
(١)

. طبيب أو دواء) فأجاب أحـــــدهم: أنا هو. وكان ذا هيبـــــة  غضبـت لرؤييت هذا املشـهد، ألن أكل اخلبـز، 

ــــــــــــــــــــــــ ووقار. وخاصة اخلبــز اجلاف الذي مضى عليه يوم وليلة، 
. ـ  ٧٦(١) القصص العجيبة للسيد دستغيب ص ـ ٧٢

 في اللغة واالصطالح

العدل
معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

شفاء سبعة مرضى 
َّـ آن واحد



بنفسـه حســن االَفعال وقبحــها، ويعترب الفعلَ احلَسن  للعـدل يف اللغـة أكثـر مـن مدلــول ومــن أمههــا 

عالمةً لكمال فاعله، والفعلَ القبـيح عالمةً لنقــصان  املدلوالن التاليان املرتبطان مبوضوعنا ومها :

فاعله. وحـيث إنّ اهللا مسـتجمع بــذاته جلميع صفات والبـد من اإلشـارة إىل التمييز ما بـني «املســاواة»  ١: العدل مبعىن االستقــــامة يف الفعل بـــــوضع 

الكمال، هلذا فاََنّ فعلَه كاملٌ وحممود، وذاته املقدســـة و«العدالة» الن البـعض يتصور بــان العدالة معناها ان  الشيء يف موضعه.

مرتّهةٌ عن كل فعلٍ قبيٍح).يعطي اهللا سبحانه مجيع املوجودات مقدارا واحـدا من  ٢: العدل مبعىن اإلنصاف الذي يأيت وســطا بــني 

ـ الـرزق او املـال او النعـم او غـري ذلـك مــن األلطــاف  ـانه يفعل الظلم والقبـــحـ  الدليل الثاين: فلو كان سبحـ الظلم والتفضل «اإلحسان».

والفيوضات، وهذا املعىن مغلوط الن املسـاواة ليسـت  ـ فان األمر يف ذلك ال خيلو عن أربع صور: والعدل: اســـم من أمسائه احلســـىن، وهو مصدر  تعاىل عن ذلكـ 
شـرطاً من شـروط العدالة، بـل العدالة هي إعطاء كل  أ: ان يكون جاهال بــاألمر فال يدري أنه قبــيح، أقـيم مقــام اســم الفاعل «عادل» مبعىن «ذي العدل». 

حق ملستحقه وأخذ األولويات بنظر االعتبار. وهذا الفرض بـاطل السـتلزامه اجلهل واجلهل نقــص وهو أنه تعاىل ال يظلم وال جيور وال جيحــف يف حـــق 
فالعدالة بــني تالميذ صف واحــد، ليســـت يف منح  وكل نقـص منفي عن ذات اهللا سبحــانه الن ذاته عني ذي حق. هذا يف اللغة.
مجيعهم درجات متساوية، وليسـت العدالة بـني العمال يف  الكمال والن علمه مطلق ال حد له.  واما يف االصطالح فهو: «عدم فعل القبــــــيح، 
ّل  ْن ينال ك إعطائهم أجورا متســـاوية. بــــل العدالة هي أ ب: ان يكون عاملا بـــه ولكنه جمبــــور على فعله وعدم اإلخالل بــــــــالواجب، وعدم التكليف مبا ال 
َّن  درجة اليت يستحقها مبعلوماته ولياقته العلمية، وأ تلميذ ال وعاجز عن تركه، وهذا أيضا بــاطل الن صفيت العجز مصلحــــة فيه» (خالصة علم الكالم للدكتور عبــــد اهلادي 

ينال كل عامل ُاجرته حبسب أمهية العمل الذي يؤديه. .( واإلجبـــار منتفيتان عنه سبحـــانه ألا نقـــص وذاته ١٤٢الفضلي ص
املقدسة كاملة، والن قدرته سبحانه مطلقة غري حمدودة والعدالة يف عامل الطبــــــيعة تدخل ضمن هذا املعىن 
َّن قلب حوت (البالن) الذي يزن طنًا واحدًا  وكوا مطلقـة ال تتناســب مع كونه جمربا عاجزا تعاىل الواسع، فلو أ
اهللا عن ذلك علوا كبريا. قــد ســاوى قــلب عصفور ال يكاد يزن أكثر من بــضعة 

ج: ان يكون عاملا به وغري جمبـور عليه ولكنه حمتاج غرامات، ما كان ذلك عدال، ولو تساوت جذور شـجرة إن موارد العدل بالنسبـــــــة إىل اهللا تعاىل جيمعها 
ًال، بـــل أقسام ثالثة : إىل فعله، وهو بــاطل ايضا ما ثبــت مسبقـــا من ان اهللا ضخمة مع جذور نبـــتة صغرية ما كان ذلك عد

سبحانه غري حمتاج إىل شيء أبدا فذاته املقدسـة غنية عن لكان ظلمًا فاضحًا. فالعدالة، إذن، هي أن ينال كل كائن ١ : العدل التكويـين: وهـو إعطـاؤه تعـاىل كـل 
كل موجود او فعل فهو قائم بذاته مستغٍن عن خلقه.نصيبه مبوجب استحقاقه واستعداده ولياقته.موجود ما يستحقـه ويليق بـه من الوجود، فال يهمل 
د: ان يكون عاملا به وغري جمبور عليه وال حيتاج إليه لكنه قابــــــلية، وال يعطل اســـــــتعدادا يف جمال اإلفاضة 

ـاطل أيضا الن من صفاته واإلجياد. يفعله دف العبـث واللهو، وهو ب
سبحانه كونه حكيما واحلكمة تتعارض مع العبث واللهو.٢: العدل التشـــــريعي: وهو أنه تعاىل ال يهمل 

األدلة على عدل اهللا عز وجل كثرية، نذكر دليلني منها: وبإسقـــاط هذه الفروض األربـــعة يثبـــت كونه تكليفا فيه كمال اإلنسان وسـعادته، وبـه قـوام حـياته 
الدليل األول: قـد ثبـت جزما يف مباحـث الصفات  سبحـانه عادال ال يفعل القبـيح وال يرتكب الظلم وال املاديـة واملعنويـة، الدنيويـة واألخرويـة، كمــا أنــه ال 

يكلف ما ال يطاق أو ليس فيه مصلحة.اإلهلية اليت اســــــتعرضناها يف األعداد السابقــــــة ان يكلف نفسا فوق طاقتها.
ولقـد أشـار الشــيخ الصدوق إىل هذا املعىن بقــوله: للموجودات مراتب خمتلفة من الكمال، وان مرتبـــــة ٣: العدل اجلزائي: وهو أنه تعاىل ال يساوي بـني 
ّل الظلم وال يفعله أنه الذات اإلهلية هي يف أعلى مراتب الكمال حـــــيث ال املصلح واملفســـد واملؤمن واملشـــرك يف مقـــام اجلزاء  «والدليل على أنه ال يقـع منه عز وج
ين عامل ال جيهل، والظلم يلحقها أو يشوا أي نقص، وفعل القبيح، واإلخالل والعقوبـة، بــل جيزي كل إنســان مبا كســب، فيجزي  قد ثبـت أنه تبـارك وتعاىل قـدمي غ
ّال من جاهل بقبحه أو حمتاج إىل فعله منتفع به».بالواجب، والتكليف مبا ال مصلحة فيه نقص ال كمال احملســن باإلحســـان والثواب، واملســـيء باإلســـاءة  ال يقع إ
ـار إليه احملّقق نصري الدين الطوســـي بقـــوله: فيها فتكون منفية عن ذاته قطعا.والعقـاب، كما أنه تعاىل ال يعاقـب عبــدا على خمالفة   كما أشــ

ّالن على انتفاء القبح عن أْفعاِلِه تعاىل».وبعبارة أخرى: (إنّ العقلَ البشري السليم يدرك التكاليف إال بعد البيان واإلبالغ . «واستغناؤه وعلمه يد

الفرق بين «المساواة» و«العدالة»

العدل التكويني والتشريعي والجزائي

األدلة على عدل اهللا سبحانه

مباحث عقائدية ١٤١٥

قلت نشدتك اهللا، ملاذا أنتم حفاة األقدام؟. مضر للمصاب مبرض التيفوئيد. ذكر الســيد دســتغيب رمحه اهللا هذه القـــصة 

فقـال بــاكيًا: إننا يف هذه األيام يف عزاء لذلك  قـالت ابــنيت الكربى وقــد رأت غضيب: لقــد  بقــــوله: يروي املرحــــوم احلاج حممد هاشـــــم 

حنن حفاة، والحظت أن املرأة كانت ختتلف عنهم  شــفينا، وغادرنا الفراش، وحنن من شــدة جوعنا  سالحـي، عليه الرمحة، أنه يف شـهر حمرم تقريبــًا، 

يف ذلك، ألن ثوا كان يغطي قدميها. نأكل اخلبـز مع الشــاي. قــلت: أكل اخلبــز ليس  انتشـر مرض التيفوئيد يف (شــرياز) وقــليلة كانت 

قــــلت حنن األطفال كلنا مرضى، وأمنا أيضًا  مناسبًا ملرض التيفوئيد. البــيوت اليت مل يكن فيها يومئذ مصاب بــاملرض، 

مريضة، وخالتنا مريضة هي األخرى. قالت: أجلس يا أيب أقص عليك حلمي، لقد  واخلسـائر أيضًا كانت كبـرية. وقــد أصيب يف مرتل 

عندها قــــام اإلمام علي عليه الســـــالم من  شفينا مجيعنا. احلاج عبد الرحيم سـرافراز سبـعة أفراد بـاملرض، 

مكانه، ومســح بـــيده املبـــاركة على رؤوســـنا،  قلت: حسنًا، هايت ما عندك. ن اهللا تعاىل عليهم بالشفاء دفعة واحدة، وذلك  فم

ووجهنا، واحدًا بعد واحد. قــالت: رأيت يف املنام أن الغرفة قــد أضاءت  بربكة سيد الشهداء عليه السالم، مث شـرح الواقـعة 

مث جلس وقال: لقد شفيتم.  بنور قوي، ودخل رجل إىل غرفتنا، وفرش بساطًا  بـالتفصيل. وفيما بـعد التقـيت بالسـيد سـرافراز، 

قلت: وأمي؟ إا مريضة أيضًا. أسود يف هذا اجلزء منها، مث وقف إىل جانب البـاب  وسألته عن املوضوع، فذكر القصة طبقًا ملا كان قد 

قال: إن أمك جيب أن ترحل. بكل أدب، حينئذ دخل مخسة أشـخاص يف منتهى  ذكره املرحوم سالحي، فطلبت منه أن يكتب تلك 

فبكيت لسماعي هذا الكالم وأخذت أرجوه.  اجلاللة والعظمة، وكانت بـــــــينهم امرأة جليلة،  احلادثة خبط يده حىت يتم إثبـاا هنا، وهذا ما كتبـه 

فلما رأى بـكائي وتضرعي قـام ومسـح بــيده  ًال إىل رفـوف الغرفـة، وإىل املخطوطـات  نظروا أو السيد سرافراز:

على حلاف أمي. اليت كانت معلقـة على اجلدار، وقـد ســطرت فيها   (منذ ما يقـرب من عشــرين ســنة حــني كان 
وإذ مهوا باخلروج بـعد ذلك التفت إيل وقـال:  أمساء املعصومني األربــعة عشــر عليهم الســالم،  الناس يصابـون مبرض التيفوئيد بـكثرة، اجتمع يف 

عليكم بـالصالة، حـىت لو كان أحــدكم ال يقــدر  وبـعد أن تأملوها بـإمعان جلســوا على حواشــي  إحــدى غرف بــييت سبــعة أفراد مصابــني مبرض 

سـوى أن يرمش بـأهداب عينيه، فعليه أن يصلي،  ذلك البساط األسود، وأخرجوا مصاحـف صغرية  التيفوئيد. ويف الليلة الثامنة من شـــهر حمرم احلرام 

مث خرجوا. مشـيت يف أثرهم حـىت رأس الزقــاق،  ًال. من حتت آباطهم، وقرأوا قلي تركت املرضى حلاهلم يف البـيت، وذلك للمشـاركة 

فوجدت أن املطايا اليت أحـــــــــــضرت هلم جمللة  بعد ذلك شرع أحدهم بقراءة مصيبـة القاسـم  يف جملس العزاء، وكانت الساعة تشـري إىل اخلامسـة 

بالسواد. عليه الســـالم بالعربـــية، وقـــد أدركت ذلك من  صباحــًا حــني توجهت وأنا مشــغول البــال، إىل 

وبـعد أن ذهبــوا رجعت، وأفقــت عندها من  تكرارهم السم القاسم عليه السالم أثناء القراءة،  جملس العزاء خاصتنا الذي كان مؤسسـه املرحـوم 

نومي على صوت املؤذن يؤذن لصالة الصبـــــح،  وكانوا مجيعهم يبكون بشدة، وخباصة تلك املرأة،  احلاج مال علي سيف عليه الرمحة.

فرحــت أحتســـس أيدي إخويت، وخاليت، وأمي،  فقد كانت تبكي حبرقة شديدة. وبـــــــــــعد انتهاء جملس العزاء، وأداء صالة 

ووجدت أن احلرارة قـــــد زالت عنا كلنا، فنهضنا  بعد ذلك أتى ذلك الرجل الذي كان جاء قبـل  الصبـح، ذهبـت مسـرعًا إىل املرتل وكنت يف قــليب 

مجيعنا، وصلينا صالة الصبــح، وألننا كنا نشــعر  اجلميع بشـــيء يشبـــه القــــهوة، يف أوعية صغرية  أطلب مـن اهللا تعـاىل حبـق العزيـزة الزهـراء عليهـا 

جبوع شديد، فقد أعددنا الشـاي، وبـدأنا بـه مع ما  احلجم، ووضعها أمامهم. كنت أتسـاءل متعجبــة  السالم، شفاء املرضى السبـعة. عندما وصلت إىل 

وجدناه لدينا من خبــــــــز، يف انتظار عودتك إىل  ملاذا يكون أشخاص ذا اجلالل حفاة األقدام؟! املرتل رأيت األطفال وقـد حتلقـوا حـول منقـل فيه 

الفطور.  تقدمت إليهم وقلت: نشـدتكم اهللا من منكم  نار، يسخنون فوقها خبزًا جافًا كان قد تبقـى لدينا 

هذا وقد تعاىف األفراد السبـعة دون حـاجة إىل  اإلمام علي عليه السالم؟. منذ اليوم السابق، وكانوا يأكلونه بشهية.
(١)

. طبيب أو دواء) فأجاب أحـــــدهم: أنا هو. وكان ذا هيبـــــة  غضبـت لرؤييت هذا املشـهد، ألن أكل اخلبـز، 

ــــــــــــــــــــــــ ووقار. وخاصة اخلبــز اجلاف الذي مضى عليه يوم وليلة، 
. ـ  ٧٦(١) القصص العجيبة للسيد دستغيب ص ـ ٧٢

 في اللغة واالصطالح

العدل
معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

شفاء سبعة مرضى 
َّـ آن واحد



أعالم الشيعة ١٦١٧

ذكر لبعض مناظراته وثاقته وعلو منزلته اسمه ولقبه واإلمام الذي عاصره

ورود الروايات في مدحه

الكتب التي ألفها ودونها

قال اخلطيب البغدادي:  قـال الشـيخ الطوسـي رضوان اهللا تعاىل عليه:  هو: (حممد بن علي بـن النعمان بـن أيب طريقـة 

(خرج أبـو حـنيفة يوما إىل السـوق، فاستقبــله  (وكان ثقة متكلما حاذقا حاضر اجلواب)، وقال ابن  البـجلي موىل، األحـول أبـو جعفر، كويف، صرييف، 

مؤمن الطاق ومعه ثوب يريد بــيعه. فقـــال له أبـــو  داود احللـي رضـوان اهللا تعـاىل عليـه: (لـه يف العلـم  يلقـــب مؤمن الطاق وصاحــــب الطاق، ويلقبــــه 

حـنيفة: أتبـيع هذا الثوب إىل رجوع علي ؟ فقـال:  وحسن اخلاطر والفضل والدين مرتلة عالية). املخالفون شــــــيطان الطاق) وكنيته أبـــــــو جعفر 

إن أعطيتين كفيال أن ال متسخ قردا بعتك، فبهت أبـو  وقال ابـن حـجر يف امليزان: (ان جعفرًا الصادق  األحول.

حـنيفة. قـال: وملا مات جعفر بـن حممد، التقــى هو  كان يقدمه ويثين عليه وكان يشارك ويقدمه يف الشعر  واختلف يف سبـب تسـمية املخالفني إياه باســم 

وأبـو حـنيفة، فقـال له أبـو حـنيفة: أما إمامك فقـد  على غريه)، وقــال ابــن الندمي عنه: (وكان حســـن  شـيطان الطاق، قـال ابـن حــجر: (شــيطان الطاق 

مات، فقــــــــــال له مؤمن الطاق: أما إمامك فمن  االعتقـاد واهلدى. حاذقـا يف صناعة الكالم. ســريع  نسب إىل سـوق يف طاق احملامل بـالكوفة كان جيلس 

املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم). احلاضر واجلواب. وله مع أيب حنيفة مناظرات).  للصرف ا فيقال انه اختصم مع آخر يف درهم زيف 

وملؤمن الطاق مناظرات أخـرى لطيفـة، منهـا:  فغلب فقال أنا شيطان الطاق) ويرد على ابـن حـجر 

(أن أبا حنيفة سأله، فقـال: يا أبـا جعفر ما تقـول يف  عن أيب عبـد اهللا عليه السـالم أنه قـال: (أربـعة ان أبـــا جعفر األحـــول أعظم وأجل قـــدرا من ان 

املتعة، أتزعم أا حــالل؟ قــال: نعم، قـــال: فما  أحـب الناس إيل أحــياءً وأمواتا، بــريد بــن معاوية يصف نفســه بالشـــيطان والعياذ بـــاهللا، وهو العامل 

مينعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسنب عليك،  العجلي، وزرارة بن أعني، وحممد بـن مسـلم، وأبـو والفقيه والورع.

فقـــال له أبــــو جعفر: ليس كل الصناعات يرغب  جعفر األحول، أحب الناس إىل أحياءً وأمواتا).وذهب البــعض ان الناس بــعد هذه احلادثة هم 

فيها، وإن كانت حــــالال، للناس أقــــدار ومراتب  عن أيب خالد الكابـلي، قـال: (رأيت أبـا جعفر الذين أطلقـــوا عليه هذا اللقـــب، قـــال خري الدين 

يرفعون أقـدارهم، ولكن ما تقـول يا أبــا حــنيفة يف  صاحب الطاق وهو قـاعد يف الروضة قـد قـطع أهل الزركلي: 

النبـيذ أتزعم أنه حــالل؟ فقــال: نعم، قــال: فما  املدينة أزراره وهو دائب جييبـهم ويسـألونه، فدنوت (لقبـه الناس «شــيطان الطاق» ألم شــكوا يف 

مينعك أن تقعد نساءك يف احلوانيت نباذات فيكتسـنب  منه فقـلت ان أبـا عبــد اهللا انا عن الكالم فقــال: درهم فعرضوه عليه، فقــال: ســـتوق «أي زائف» 

عليك، فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة، وسـهمك  أمرك أن تقــول يل ؟ فقـــلت: ال ولكنه أمرين أن ال فقالوا: ما هو إال شيطان الطاق).

أنفذ). أكلم أحـــــدا. قــــــال: فاذهب فأطعه فيما أمرك، وحنن منيل إىل ان املخالفني مسوه بـذلك بسبــب 

فدخلت على أيب عبــــد اهللا عليه الســــالم فأخربته مواقـفه وجمادالته ومناظراته معهم وهو ما صرح بـه  ومنها: 

(أن أبا حـنيفة قـال ملؤمن الطاق: ِلم لَم يطالب  بقـصة صاحـب الطاق وما قـلت له وقـوله يل اذهب ابن حجر يف لسان امليزان حيث قال: (ويقال ان أول 

علي بن أيب طالب حبقه بعد وفاة رسول اهللا، إن كان  وأطعه فيما أمرك، فتبسم أبـو عبـد اهللا عليه السـالم من لقبه شـيطان الطاق أبـو حـنيفة مع مناظرة جرت 

له حق ؟ فأجابه مؤمن الطاق: خاف أن يقتله اجلن،  وقـال: يا أبـا خالد ان صاحــب الطاق يكلم الناس حبضرته بينه وبني بعض احلرورية).

كما قتلوا سعد بن عبادة بسهم املغرية بن شعبـة، ويف  فيطري وينقض، وأنت ان قصوك لن تطري).وقد عاصر مؤمن الطاق كالً من اإلمام علي بن 

رواية بسهم خالد بن الوليد). احلســــني صلوات اهللا وســــالمه عليه وروى عنه، 

(وكان أبو حنيفة يوما يتماشـى مع مؤمن الطاق  قـال الشـيخ الطوسـي رضوان اهللا تعاىل عليه: واإلمامني الباقـــر والصادق صلوات اهللا وســـالمه 

يف سكة من سـكك الكوفة، إذا مناد ينادي من يدلين  (له كتب، منهـا: كتـاب اإلمامـة، وكتـاب املعرفـة، عليهما، قـــال النجاشـــي رضوان اهللا تعاىل عليه: 

على صيب ضال، فقــــــال مؤمن الطاق: أما الصيب  وكتاب الـرد علـى املعتزلـة يف امامـة املفضـول، ولـه (روى عن علي بن احلسـني وأيب جعفر وأيب عبـد اهللا 

الضال فلم نره، وإن أردت شــيخا ضاال فخذ هذا،  كتاب اجلمل يف أمر طلحة والزبـري وعائشـة، وكتاب عليهم الســــالم)، وعده الربقــــي ممن أدرك اإلمام 

عين به أبا حنيفة). إثبات الوصية، وكتاب افعل وال تفعل) .الكاظم صلوات اهللا وسالمه عليه.

أبو األسود الدؤلي
 (٢)

عليه فأخذت لقـمة من تلك  مخاسي أو سداسـي ويتلفه، وال أترك إال ما يزيده وينميه، فبــــــــاعه 

احللواء وجعلتها يف فمها. واشترى بثمنه أرضاً للزراعة. امسه ظامل بن عمرو بن سليمان بـن عمرو، أو 

فقال هلا أبو األسود: يا بنيت ألقـيه، فإنه سـم،  ومنها: أن جريانه بالبـــصرة كانوا خيالفونه يف  ظامل بـن ظامل، ويف امسه ونسبــه اختالف كثري، هو 

هذه حـلواء أرسـلها إلينا معاوية ليخدعنا عن أمري  االعتقـــاد ويؤذونه ويرمجونه يف الليل بــــاحلجارة  أحــد الفضالء الفصحــاء من الطبقــة األوىل من 

املؤمنني عليه السالم، ويردنا عن حمبة أهل البيت. ويقولون له: إمنا يرمجك اهللا تعاىل. شــــعراء اإلســــالم وشــــيعة أمري املؤمنني عليه 

فقالت الصبـية: قبحـه اهللا خيدعنا عن السـيد  فيقـول هلم: كذبــتم لو رمجين اهللا ألصابــين،  السـالم، وكان من ســادات التابــعني وأعيام، 

املطهر بالشهد املزعفر، تباً ملرسله وآكله، فعاجلت  وأنتم ترمجوين فال يصيبين، مث باع الدار. صحــب علياً عليه الســالم وشــهد معه وقـــعة 

نفسها حىت قاءت ما أكلتها مث قالت: فقيل له: بعت دارك؟  صفني، وهو بصري يعد من الفرسان والعقـالء، 

أبالشـــــــهد املزعفر يا بــــــــن هند فقال: بل بعت جاري، فأرسلها مثالً. وله نوادر كثرية:

نبـيع عليك [إسـالما] أحسابــا ودينا ومنها: أنه قيل له: هل شهد معاوية بدراً؟ وهو أول من ذهب إىل اإلمام علي بــــــن أيب 
معـــاذ اهللا كيـــف يكــــون هــــذا(٣) قال: نعم، لكن من ذلك اجلانب، وخاصمته  طالب عليه الســالم ملعرفة قـــواعد علم النحـــو 

وموالنـــــــا أمــــــــري املؤمنينــــــــا امرأته يف ولدها وقد شكته إىل وايل العراق فقـالت  وأسسه.

تويف أبــــو األســــود بالبــــصرة يف الطاعون  له: إنه يريد أن يغلبين على ولدي، وقد كان بـطين  ومنها: أنه اشترى حصاناً بتسعة دنانري واجتاز 
(٤)

اجلارف سنة تسـع وسـتني وعمره مخس ومثانون  له وعاء وثديي له سقاء وحجري له وطاء.  به على رجل أعور فقال: بكم اشتريته؟

سنة، وهذا الطاعون كان بالبـصرة مات فيه سـراة  فقـال أبـو األســود: ذا تريدين أن تغلبــيين  فقــال: قــومه. فقــال: قــيمته أربــعة دنانري 

الناس، قيل: إنه مات فيه ألنس بـن مالك ثالثون  على ولدي، وقـد محلته قبـل أن حتمليه، ووضعته  ونصف.
(٥). ولداً قبل أن تضعيه. فقـــــال: معذور أنت، ألنك نظرته بـــــعني 

ــــــــــــــــــــــــ فقـالت: وال سـواء، إنك محلته خفاً، ومحلته  واحدة، فقومته بـنصف قـيمته، ولو نظرته بـالعني 

، مادة  ـ القــضم: شــعري الدابــة. (املنجد يف اللغة:  ١٦٣٦ ثقالً، ووضعته شهوة، ووضعته كرهاً. فحـكم هلا  األخرى لو كانت صحيحة لقـومته ببقـية القـيمة، 
قضم).(١) الوايل. ومضى إىل داره ونام، فلما استيقظ مسعه يقـضم 

ـ املراد منه سنها خامسي أو سداسي.  ٢
روى أن معاوية أرسـل إليه هدية منها حــلواء  فقال: ما هذا؟ 

٣ـ يف نسخة: فال واهللا ليس يكون هذا.
يريد بذلك استمالته وصرفه عن حب علي بن أيب  ٤ـ الطاعون ألنه جيرف الناس كجرف السيل.قالوا: الفرس يأكل شعريه.

طالب عليه الســـــالم، فدخلت ابـــــنة صغرية له  .فقــال: ال أترك يف مايل من أنام وهو ميحقـــه  ـ  ٥٢٩١ـ عرب من التاريخ: الشيخ باقر احملسين، ص  ٢٨٩
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بعت جاريبعت جاري

عبٌر من التاريخعبٌر من التاريخ



أعالم الشيعة ١٦١٧

ذكر لبعض مناظراته وثاقته وعلو منزلته اسمه ولقبه واإلمام الذي عاصره

ورود الروايات في مدحه

الكتب التي ألفها ودونها

قال اخلطيب البغدادي:  قـال الشـيخ الطوسـي رضوان اهللا تعاىل عليه:  هو: (حممد بن علي بـن النعمان بـن أيب طريقـة 

(خرج أبـو حـنيفة يوما إىل السـوق، فاستقبــله  (وكان ثقة متكلما حاذقا حاضر اجلواب)، وقال ابن  البـجلي موىل، األحـول أبـو جعفر، كويف، صرييف، 

مؤمن الطاق ومعه ثوب يريد بــيعه. فقـــال له أبـــو  داود احللـي رضـوان اهللا تعـاىل عليـه: (لـه يف العلـم  يلقـــب مؤمن الطاق وصاحــــب الطاق، ويلقبــــه 

حـنيفة: أتبـيع هذا الثوب إىل رجوع علي ؟ فقـال:  وحسن اخلاطر والفضل والدين مرتلة عالية). املخالفون شــــــيطان الطاق) وكنيته أبـــــــو جعفر 

إن أعطيتين كفيال أن ال متسخ قردا بعتك، فبهت أبـو  وقال ابـن حـجر يف امليزان: (ان جعفرًا الصادق  األحول.

حـنيفة. قـال: وملا مات جعفر بـن حممد، التقــى هو  كان يقدمه ويثين عليه وكان يشارك ويقدمه يف الشعر  واختلف يف سبـب تسـمية املخالفني إياه باســم 

وأبـو حـنيفة، فقـال له أبـو حـنيفة: أما إمامك فقـد  على غريه)، وقــال ابــن الندمي عنه: (وكان حســـن  شـيطان الطاق، قـال ابـن حــجر: (شــيطان الطاق 

مات، فقــــــــــال له مؤمن الطاق: أما إمامك فمن  االعتقـاد واهلدى. حاذقـا يف صناعة الكالم. ســريع  نسب إىل سـوق يف طاق احملامل بـالكوفة كان جيلس 

املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم). احلاضر واجلواب. وله مع أيب حنيفة مناظرات).  للصرف ا فيقال انه اختصم مع آخر يف درهم زيف 

وملؤمن الطاق مناظرات أخـرى لطيفـة، منهـا:  فغلب فقال أنا شيطان الطاق) ويرد على ابـن حـجر 

(أن أبا حنيفة سأله، فقـال: يا أبـا جعفر ما تقـول يف  عن أيب عبـد اهللا عليه السـالم أنه قـال: (أربـعة ان أبـــا جعفر األحـــول أعظم وأجل قـــدرا من ان 

املتعة، أتزعم أا حــالل؟ قــال: نعم، قـــال: فما  أحـب الناس إيل أحــياءً وأمواتا، بــريد بــن معاوية يصف نفســه بالشـــيطان والعياذ بـــاهللا، وهو العامل 

مينعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسنب عليك،  العجلي، وزرارة بن أعني، وحممد بـن مسـلم، وأبـو والفقيه والورع.

فقـــال له أبــــو جعفر: ليس كل الصناعات يرغب  جعفر األحول، أحب الناس إىل أحياءً وأمواتا).وذهب البــعض ان الناس بــعد هذه احلادثة هم 

فيها، وإن كانت حــــالال، للناس أقــــدار ومراتب  عن أيب خالد الكابـلي، قـال: (رأيت أبـا جعفر الذين أطلقـــوا عليه هذا اللقـــب، قـــال خري الدين 

يرفعون أقـدارهم، ولكن ما تقـول يا أبــا حــنيفة يف  صاحب الطاق وهو قـاعد يف الروضة قـد قـطع أهل الزركلي: 

النبـيذ أتزعم أنه حــالل؟ فقــال: نعم، قــال: فما  املدينة أزراره وهو دائب جييبـهم ويسـألونه، فدنوت (لقبـه الناس «شــيطان الطاق» ألم شــكوا يف 

مينعك أن تقعد نساءك يف احلوانيت نباذات فيكتسـنب  منه فقـلت ان أبـا عبــد اهللا انا عن الكالم فقــال: درهم فعرضوه عليه، فقــال: ســـتوق «أي زائف» 

عليك، فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة، وسـهمك  أمرك أن تقــول يل ؟ فقـــلت: ال ولكنه أمرين أن ال فقالوا: ما هو إال شيطان الطاق).

أنفذ). أكلم أحـــــدا. قــــــال: فاذهب فأطعه فيما أمرك، وحنن منيل إىل ان املخالفني مسوه بـذلك بسبــب 

فدخلت على أيب عبــــد اهللا عليه الســــالم فأخربته مواقـفه وجمادالته ومناظراته معهم وهو ما صرح بـه  ومنها: 

(أن أبا حـنيفة قـال ملؤمن الطاق: ِلم لَم يطالب  بقـصة صاحـب الطاق وما قـلت له وقـوله يل اذهب ابن حجر يف لسان امليزان حيث قال: (ويقال ان أول 

علي بن أيب طالب حبقه بعد وفاة رسول اهللا، إن كان  وأطعه فيما أمرك، فتبسم أبـو عبـد اهللا عليه السـالم من لقبه شـيطان الطاق أبـو حـنيفة مع مناظرة جرت 

له حق ؟ فأجابه مؤمن الطاق: خاف أن يقتله اجلن،  وقـال: يا أبـا خالد ان صاحــب الطاق يكلم الناس حبضرته بينه وبني بعض احلرورية).

كما قتلوا سعد بن عبادة بسهم املغرية بن شعبـة، ويف  فيطري وينقض، وأنت ان قصوك لن تطري).وقد عاصر مؤمن الطاق كالً من اإلمام علي بن 

رواية بسهم خالد بن الوليد). احلســــني صلوات اهللا وســــالمه عليه وروى عنه، 

(وكان أبو حنيفة يوما يتماشـى مع مؤمن الطاق  قـال الشـيخ الطوسـي رضوان اهللا تعاىل عليه: واإلمامني الباقـــر والصادق صلوات اهللا وســـالمه 

يف سكة من سـكك الكوفة، إذا مناد ينادي من يدلين  (له كتب، منهـا: كتـاب اإلمامـة، وكتـاب املعرفـة، عليهما، قـــال النجاشـــي رضوان اهللا تعاىل عليه: 

على صيب ضال، فقــــــال مؤمن الطاق: أما الصيب  وكتاب الـرد علـى املعتزلـة يف امامـة املفضـول، ولـه (روى عن علي بن احلسـني وأيب جعفر وأيب عبـد اهللا 

الضال فلم نره، وإن أردت شــيخا ضاال فخذ هذا،  كتاب اجلمل يف أمر طلحة والزبـري وعائشـة، وكتاب عليهم الســــالم)، وعده الربقــــي ممن أدرك اإلمام 

عين به أبا حنيفة). إثبات الوصية، وكتاب افعل وال تفعل) .الكاظم صلوات اهللا وسالمه عليه.

أبو األسود الدؤلي
 (٢)

عليه فأخذت لقـمة من تلك  مخاسي أو سداسـي ويتلفه، وال أترك إال ما يزيده وينميه، فبــــــــاعه 

احللواء وجعلتها يف فمها. واشترى بثمنه أرضاً للزراعة. امسه ظامل بن عمرو بن سليمان بـن عمرو، أو 

فقال هلا أبو األسود: يا بنيت ألقـيه، فإنه سـم،  ومنها: أن جريانه بالبـــصرة كانوا خيالفونه يف  ظامل بـن ظامل، ويف امسه ونسبــه اختالف كثري، هو 

هذه حـلواء أرسـلها إلينا معاوية ليخدعنا عن أمري  االعتقـــاد ويؤذونه ويرمجونه يف الليل بــــاحلجارة  أحــد الفضالء الفصحــاء من الطبقــة األوىل من 

املؤمنني عليه السالم، ويردنا عن حمبة أهل البيت. ويقولون له: إمنا يرمجك اهللا تعاىل. شــــعراء اإلســــالم وشــــيعة أمري املؤمنني عليه 

فقالت الصبـية: قبحـه اهللا خيدعنا عن السـيد  فيقـول هلم: كذبــتم لو رمجين اهللا ألصابــين،  السـالم، وكان من ســادات التابــعني وأعيام، 

املطهر بالشهد املزعفر، تباً ملرسله وآكله، فعاجلت  وأنتم ترمجوين فال يصيبين، مث باع الدار. صحــب علياً عليه الســالم وشــهد معه وقـــعة 

نفسها حىت قاءت ما أكلتها مث قالت: فقيل له: بعت دارك؟  صفني، وهو بصري يعد من الفرسان والعقـالء، 

أبالشـــــــهد املزعفر يا بــــــــن هند فقال: بل بعت جاري، فأرسلها مثالً. وله نوادر كثرية:

نبـيع عليك [إسـالما] أحسابــا ودينا ومنها: أنه قيل له: هل شهد معاوية بدراً؟ وهو أول من ذهب إىل اإلمام علي بــــــن أيب 
معـــاذ اهللا كيـــف يكــــون هــــذا(٣) قال: نعم، لكن من ذلك اجلانب، وخاصمته  طالب عليه الســالم ملعرفة قـــواعد علم النحـــو 

وموالنـــــــا أمــــــــري املؤمنينــــــــا امرأته يف ولدها وقد شكته إىل وايل العراق فقـالت  وأسسه.

تويف أبــــو األســــود بالبــــصرة يف الطاعون  له: إنه يريد أن يغلبين على ولدي، وقد كان بـطين  ومنها: أنه اشترى حصاناً بتسعة دنانري واجتاز 
(٤)

اجلارف سنة تسـع وسـتني وعمره مخس ومثانون  له وعاء وثديي له سقاء وحجري له وطاء.  به على رجل أعور فقال: بكم اشتريته؟

سنة، وهذا الطاعون كان بالبـصرة مات فيه سـراة  فقـال أبـو األســود: ذا تريدين أن تغلبــيين  فقــال: قــومه. فقــال: قــيمته أربــعة دنانري 

الناس، قيل: إنه مات فيه ألنس بـن مالك ثالثون  على ولدي، وقـد محلته قبـل أن حتمليه، ووضعته  ونصف.
(٥). ولداً قبل أن تضعيه. فقـــــال: معذور أنت، ألنك نظرته بـــــعني 

ــــــــــــــــــــــــ فقـالت: وال سـواء، إنك محلته خفاً، ومحلته  واحدة، فقومته بـنصف قـيمته، ولو نظرته بـالعني 

، مادة  ـ القــضم: شــعري الدابــة. (املنجد يف اللغة:  ١٦٣٦ ثقالً، ووضعته شهوة، ووضعته كرهاً. فحـكم هلا  األخرى لو كانت صحيحة لقـومته ببقـية القـيمة، 
قضم).(١) الوايل. ومضى إىل داره ونام، فلما استيقظ مسعه يقـضم 

ـ املراد منه سنها خامسي أو سداسي.  ٢
روى أن معاوية أرسـل إليه هدية منها حــلواء  فقال: ما هذا؟ 

٣ـ يف نسخة: فال واهللا ليس يكون هذا.
يريد بذلك استمالته وصرفه عن حب علي بن أيب  ٤ـ الطاعون ألنه جيرف الناس كجرف السيل.قالوا: الفرس يأكل شعريه.

طالب عليه الســـــالم، فدخلت ابـــــنة صغرية له  .فقــال: ال أترك يف مايل من أنام وهو ميحقـــه  ـ  ٥٢٩١ـ عرب من التاريخ: الشيخ باقر احملسين، ص  ٢٨٩

علي البجلي
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علي البجلي
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بعت جاريبعت جاري

عبٌر من التاريخعبٌر من التاريخ



شؤون األسرة ١٨١٩

تتعدد اجلهات املشـــاركة املؤثرة يف تربـــية الطفل 

ابتداء من األسرة، ومروراً بالروضة واملدرسة والشارع 

واألقـــــارب واملنظمات الشعبـــــية، وعادات اتمع 

وقوانينه، ووسائل اإلعالم املزروعة بالتقنية احلضارية 

املعاصرة. 

فأوضاع األسـرة املادية واالقــتصادية ومســتواها 

الثقايف والعلمي تترك آثاراً كبرية على شخصية الطفل، 

وشــــــخصية األب واألم واألوالد األكرب وتصرفام 

مجيعاً هي املثل األعلى لتصرفات الطفل.

ولكل أسرة طريقـة يف التربـية، سـواء أكانت هذه 

الطريقــة جيدة أم ســيئة، إذ إن بــعض األســر تتبـــع 

أسـلوب الدالل الزائد مع أطفاهلا، وبـعضها تسـتخدم 

القسـوة الزائدة، وكالمها على طريف نقـيض، فالدالل 

يؤدي إىل بـــناء شـــخصية متكربة متعالية هاربــــة من 

الواقـع، وقــد تفشــل أمام أول مشــكلة تصادفها، أو 

شخصية أنانية تستخدم أسـاليب ملتوية يف التعامل مع 

اآلخرين، أما القســوة فقــد ختلق شــخصية حاقـــدة 

منسحبـــــة من اتمع، تعاين الكثري من املشـــــكالت 
صحـيح، وعندما يصبــح عمر الطفل ثالث ســنوات  ويتسـاءل بـعضهم عن احلرية اليت جيب أن متنحـها 

النفسية، تبحث عن متنفس لتوتراا فتصاب حبركات 
البـد من إرســاله للروضة ليخرج من حميط األســرة،  األســـرة للطفل، وقـــد تفهم احلرية بشـــكل خاطئ، 

ـ مص  ـ قـــــضم األظافر  قــــد تكون ال إرادية «التأتأة 
وتتوسع دائرة عالقاته االجتماعية.  فاحلرية املقصودة هي حرية باملعىن البـيولوجي للطفل، 

اإلصبـع» إىل آخره من تصرفات طفيلية، يعجز األهل 
وليست باملعىن االجتماعي. إنها حرية أن يسأل ويتعلم 

عن فهمها، وجيهلون أسـاليب املعاجلة، فيســتخدمون 
وبـدخول الطفل للروضة تبـدأ معه رحـلة الفطام  ويلمس ويتعرف ويلعب، وليسـت حـرية يف تصرفات 

العقاب مع الطفل مما يزيد األمر سوءاً.
الثاين عن أمه، والطريقـة اليت يستقبــل فيها بــالروضة  ًال يؤدي  غري مدروســة، فحــرمان الطفل من اللعب مث

كما أن لطريقة التعامل املادية وحتقيق الرغبات أو 
تترك أثراً على حياة الطفل الدراسـية املقبـلة، وموقـفه  إىل كبت عواطفه وأحاسيسه، والسـماح له بـاللعب يف 

عدم حتقيقها لألطفال أثراً كبرياً يف نفسية الطفل، فعدم 
من املؤسسات التربوية اليت سيمر ا يف مراحـل حـياته  أي مكان وزمان وبــــــأية طريقــــــة يؤدي إىل إزعاج 

حتقيق الرغبـات ائياً يسبـب للطفل مشـاكل نفسـية، 
القادمة. اآلخرين وخلق شخصية غري مبالية حبقوق اآلخرين.

كما أن حتقيقـها بشـكل مسـرف خيلق مشـاكل نفســية 
إن ملعلمة الروضة أثراً كبـرياً يف شــخصية الطفل،  إن االعتدال يف التعامل مع الطفل، وتقدمي الغذاء 

أيضاً.
فاملعلمة غري املؤهلة للعمل يف رياض األطفال ســتترك  العاطفي املناســـــب له، وتأمني فرص اللعب والفرح 

هذا وقــد تتدخل أقــطاب أخرى داخل األســـرة 
أثرا سلبياً على شخصية الطفل. والسـرور أمر ضروري، شــريطة أال يتعارض مع أمن 

بــــــعملية التربـــــــية كاألجداد واألعمام واألخوال، 
إن منط التوجيه املســـتخدم يف الروضة ومناهجها  الطفل وسالمته اجلسدية والنفسية.

والقـاعدة التربـوية تقـول إن اموع مرب سـيئ، فقــد 
وبــراجمها يســهم يف رســم وتكوين شــخصية ســوية  إال أن األسـرة لكثرة مشـاغلها وحمدودية ثقـافتها 

يؤدي األمر يف التدخل بتربية الطفل إىل اإلساءة لتربيته.
التربـوية أحـياناً تكون غري قـادرة على التربـية بشــكل 

ـ األسرة ١

ـ رياض األطفال ٢

إذاً هناك بـــــــــــــعض  ولديهم أهل جييدون تربــيتهم. فاألســرة قــادرة على  للطفل، والبــد من الوقــوف على أســـاليب التعامل 

املشاهدات التلفزيونية خطرية  زيادة من تراه مناسباً ألن يصادق طفله طفلها، وقـادرة  داخل الروضة مع األطفال، واملسـاواة بــني األطفال، 

على نفسية الطفل وأخالقـه.  على االبتعاد عن أسـرة ال ترغب أن تنتقـل سـلوكات  والثواب والعقاب املسـتخدمان كلها أمور هلا بـصماا 

فاألسرة مسؤولة عن انتقـاء احملطات الفضائية املناسبـة  أطفاهلـم ألطفاهلـا. ولتتذكــر دائمــاً أن الطفــل يتأثــر  على طفلنا رجل املستقبـــل، مع االنتبـــاه إىل ضرورة 

للطفل، والبـد من أن حتدد زمن املشــاهدة، أال تكون  بالقــدوة، يتعلم الســلوك بالتقــليد، لذلك البــد من  مراعاة الفروق الفردية بني األطفال.

املشاهدة على حساب ساعات نوم الطفل. االبتعاد عن كل مثل سيئ قد يقلده الطفل.  إذ الروضة قادرة بأسلوا التربـوي السـليم جتنب 

إن التقـــــــــــنيات احلديثة اليت تفرزها  الكثري من املشــكالت النفســية والتربــوية اليت 

احلضارة تترك آثاراً إجيابـــية وسلبــــية على  ميكن أن يتعرض هلا الطفل.

سـلوكيات الطفل، فالتلفزيون والكمبـيوتر 

واإلنترنت واأللعاب اإللكترونية تقــــــوي  وبعد أن ينهي الطفل عامه اخلامس سـوف 

شـخصية الطفل وتطورها وتكسبـها خربات  ينتقـل إىل املدرســة االبــتدائية ولن يكون دور 

عديدة إضافة للمعارف العلمية والثقــــافية  املدرسة أقوى وأشد أثراً من دور الروضة، ألن 

واألدبــــية، وباملقابــــل هنالك أخطار هلذه  معظم املفاهيم مت إدراكها وتثبــــــــيتها يف ذهن 

التقنيات على نفسية الطفل وعقله وأخالقه  الطفل، وألن املدرســـــــــة تركز على التعليم 

وأحــياناً جســمه، فما يشــاهده الطفل عرب  حماولة إاء منهاج معني.

القنوات الفضائية يشكل خطراً على العديد  لكن املدرسة قـد تسـيء أحـياناً لشـخصية 

من جوانب شــــــــخصية الطفل، فمنها ما  الطفل، فتعمق بـــعض مشـــكالته النفســـية، 

يشـكل رغبـة عدوانية عند الطفل، ومنها ما  وذلك عندما متيز بني األطفال يف املعاملة، وقـد 

جيعل الطفل جبـــــــــاناً خائفاً من اهول،  مل جل املشــكالت النفســية، للطفل نتيجة 

فكثرية هي األفـالم الـيت تركـز يف مضامينهـا  لكثرة األعبـــاء امللقـــاة على عاتق املدرســــة 

وأساليبـــها على الصراعات واحلروب، مع  االبتدائية خاصة الدراسية منها.

وجود توجه عاملي حنو حتقـــــــــــيق األمن 

والسـالم، وتكريس مفهوم السـالم يتطلب  ويأيت دور الشـارع فقـد يلعب األطفال مع 

برامج تقوي حب اإلنسـان ألخيه اإلنسـان  أطفال آخرين موجودين يف الشـــــــارع، وهذا 

ومسـاعدة القـوى للضعيف، وعطف الغين  الشــارع يترك آثاراً كبــرية على الطفل، يقـــلد 

على الفقري، وغرس املبـادئ اإلنسـانية وغري  السـلوكات اليت يراها إجيابـية كانت أم سلبـية، 

ذلك من أســاليب تســـهم يف نشـــر احملبـــة  وكلما طالت فترة بقاء الطفل يف الشـارع كانت 
والسـالم بـني البشــر، وترتع الرتعات العدوانية جبميع والبد أن تشـرف اجلهات الدولية واحمللية على  األخطار أكرب. 
أشكاهلا.الثقافة املخصصة لألطفال واملقـدمة إليهم، سـواء  وميارس األطفال يف الشــــــــارع ألواناً خمتلفة من 
تلك كانت املؤثرات السلبـية واإلجيابـية اليت ميكن أكانت الثقافة املرئية أو املسموعة أم املقروءة. ألن  اللعب، وهنا ســــــوف جيد الطفل أمامه مسرحـــــــاً 
أن تتركها اجلهات املشاركة يف تربية الطفل، والبـد من ثقـــافة الطفل ال تقــــل أمهية عن الغذاء العاطفي  اجتماعياً مليئاً بالتناقـضات، فيحـتار ماذا خيتار، ويلفه 
أن نتذكر دائماً أن أي أســـلوب يف التربــــية مهما كان واجلســـمي املقـــدم له. وباخلبــــز وحــــده ال حييا  الضياع، وينخرط ويتأقــلم مبا حـــوله، فمن اخلطأ إذاً 

مدروساً البـد أن يطبـق بشـكله الصحـيح، والبـد من اإلنسان. ترك الطفل ليلعب بالشارع، ألننا ال نستطيع أن نعرف 

املثابـرة والصرب يف العملية التربــوية حــىت تؤيت مثارها.  الشخصية اليت سوف تنبـثق عن هذا املؤثر، ولكن كل 
والوعي األســري للعملية التربــوية هام جداً يف جناح لوســـائل اإلعالم دور كبـــري يف تربــــية الطفل،  ما نعرفه أن هذه الشــــــخصية لن تكون شــــــخصية 
تنشــئة الطفل، وعملية اهلدم يف التربــية صعبــة جداً، وخباصة التلفزيون وما يرتبط به من شبكات الصحون  مسؤولة، وجيب استبدال الشارع بـاحلدائق والنوادي، 
لذلك جيب أن نعتاد على بــــناء الســـــلوك اجليد ألن الالقــــــــــــطة واإلنترنيت والفيدو، وكذلك الراديو  ألننا ميكن أن نراقــب الطفل فيها ونســاعده يف اختيار 
اسـتئصاله سـيكون صعبـاً فيما بـعد، فالبـناء بـالعملية واإلذاعات احملليـة والدوليـة، وجمـالت األطفـال، مـع  رفاق اللعب.
التربوية أسهل من اهلدم على عكس ما هو معروف يف التأكيد على دور التلفزيون يف تربية الطفل، وال بـد أن 

عملية البـناء اهلندسـي اليت ترى أن اهلدم سـهل والبـناء يشـــــرف األهل على اختيار الربامج لألطفال، وعلى  من اجلهات اهلامة واملشاركة يف تربية الطفل بـيوت 
(١) .حتديد زمان ومدة املشـاهدة التلفزيونية حـىت ال يسـرق  صعب األقـارب واجلريان، حــيث تترك هذه اجلهات أثراً على 

ــــــــــــــــــــــــــــــ هذا اجلهاز زمن أطفالنا دون أن ندري، لذلك علينا أال  شـــخصية الطفل، لذلك جيب على األســــرة اختيار 
 . ـ  ـ د. سلوى مرتضى، ص  ـ تربية الطفل مشكالت وحلول  ١١٧ ١٣ ننسى طفلنا أمام التلفزيون ليشاهد ما يشـاهد مث نقـول  البـــيوت اليت فيها أطفال طبـــيعيون يف ســــلوكام، 

ماذا نفعل؟.

ـ المدرسة ٣

ـ جماعة األقران ٤

ـ وسائل اإلعالم ٦

ـ األقارب والجيران ٥

الجهات المشاركة والمؤثرة

في تربية الطفل

الجهات المشاركة والمؤثرة

في تربية الطفل



شؤون األسرة ١٨١٩

تتعدد اجلهات املشـــاركة املؤثرة يف تربـــية الطفل 

ابتداء من األسرة، ومروراً بالروضة واملدرسة والشارع 

واألقـــــارب واملنظمات الشعبـــــية، وعادات اتمع 

وقوانينه، ووسائل اإلعالم املزروعة بالتقنية احلضارية 

املعاصرة. 

فأوضاع األسـرة املادية واالقــتصادية ومســتواها 

الثقايف والعلمي تترك آثاراً كبرية على شخصية الطفل، 

وشــــــخصية األب واألم واألوالد األكرب وتصرفام 

مجيعاً هي املثل األعلى لتصرفات الطفل.

ولكل أسرة طريقـة يف التربـية، سـواء أكانت هذه 

الطريقــة جيدة أم ســيئة، إذ إن بــعض األســر تتبـــع 

أسـلوب الدالل الزائد مع أطفاهلا، وبـعضها تسـتخدم 

القسـوة الزائدة، وكالمها على طريف نقـيض، فالدالل 

يؤدي إىل بـــناء شـــخصية متكربة متعالية هاربــــة من 

الواقـع، وقــد تفشــل أمام أول مشــكلة تصادفها، أو 

شخصية أنانية تستخدم أسـاليب ملتوية يف التعامل مع 

اآلخرين، أما القســوة فقــد ختلق شــخصية حاقـــدة 

منسحبـــــة من اتمع، تعاين الكثري من املشـــــكالت 
صحـيح، وعندما يصبــح عمر الطفل ثالث ســنوات  ويتسـاءل بـعضهم عن احلرية اليت جيب أن متنحـها 

النفسية، تبحث عن متنفس لتوتراا فتصاب حبركات 
البـد من إرســاله للروضة ليخرج من حميط األســرة،  األســـرة للطفل، وقـــد تفهم احلرية بشـــكل خاطئ، 

ـ مص  ـ قـــــضم األظافر  قــــد تكون ال إرادية «التأتأة 
وتتوسع دائرة عالقاته االجتماعية.  فاحلرية املقصودة هي حرية باملعىن البـيولوجي للطفل، 

اإلصبـع» إىل آخره من تصرفات طفيلية، يعجز األهل 
وليست باملعىن االجتماعي. إنها حرية أن يسأل ويتعلم 

عن فهمها، وجيهلون أسـاليب املعاجلة، فيســتخدمون 
وبـدخول الطفل للروضة تبـدأ معه رحـلة الفطام  ويلمس ويتعرف ويلعب، وليسـت حـرية يف تصرفات 

العقاب مع الطفل مما يزيد األمر سوءاً.
الثاين عن أمه، والطريقـة اليت يستقبــل فيها بــالروضة  ًال يؤدي  غري مدروســة، فحــرمان الطفل من اللعب مث

كما أن لطريقة التعامل املادية وحتقيق الرغبات أو 
تترك أثراً على حياة الطفل الدراسـية املقبـلة، وموقـفه  إىل كبت عواطفه وأحاسيسه، والسـماح له بـاللعب يف 

عدم حتقيقها لألطفال أثراً كبرياً يف نفسية الطفل، فعدم 
من املؤسسات التربوية اليت سيمر ا يف مراحـل حـياته  أي مكان وزمان وبــــــأية طريقــــــة يؤدي إىل إزعاج 

حتقيق الرغبـات ائياً يسبـب للطفل مشـاكل نفسـية، 
القادمة. اآلخرين وخلق شخصية غري مبالية حبقوق اآلخرين.

كما أن حتقيقـها بشـكل مسـرف خيلق مشـاكل نفســية 
إن ملعلمة الروضة أثراً كبـرياً يف شــخصية الطفل،  إن االعتدال يف التعامل مع الطفل، وتقدمي الغذاء 

أيضاً.
فاملعلمة غري املؤهلة للعمل يف رياض األطفال ســتترك  العاطفي املناســـــب له، وتأمني فرص اللعب والفرح 

هذا وقــد تتدخل أقــطاب أخرى داخل األســـرة 
أثرا سلبياً على شخصية الطفل. والسـرور أمر ضروري، شــريطة أال يتعارض مع أمن 

بــــــعملية التربـــــــية كاألجداد واألعمام واألخوال، 
إن منط التوجيه املســـتخدم يف الروضة ومناهجها  الطفل وسالمته اجلسدية والنفسية.

والقـاعدة التربـوية تقـول إن اموع مرب سـيئ، فقــد 
وبــراجمها يســهم يف رســم وتكوين شــخصية ســوية  إال أن األسـرة لكثرة مشـاغلها وحمدودية ثقـافتها 

يؤدي األمر يف التدخل بتربية الطفل إىل اإلساءة لتربيته.
التربـوية أحـياناً تكون غري قـادرة على التربـية بشــكل 

ـ األسرة ١

ـ رياض األطفال ٢

إذاً هناك بـــــــــــــعض  ولديهم أهل جييدون تربــيتهم. فاألســرة قــادرة على  للطفل، والبــد من الوقــوف على أســـاليب التعامل 

املشاهدات التلفزيونية خطرية  زيادة من تراه مناسباً ألن يصادق طفله طفلها، وقـادرة  داخل الروضة مع األطفال، واملسـاواة بــني األطفال، 

على نفسية الطفل وأخالقـه.  على االبتعاد عن أسـرة ال ترغب أن تنتقـل سـلوكات  والثواب والعقاب املسـتخدمان كلها أمور هلا بـصماا 

فاألسرة مسؤولة عن انتقـاء احملطات الفضائية املناسبـة  أطفاهلـم ألطفاهلـا. ولتتذكــر دائمــاً أن الطفــل يتأثــر  على طفلنا رجل املستقبـــل، مع االنتبـــاه إىل ضرورة 

للطفل، والبـد من أن حتدد زمن املشــاهدة، أال تكون  بالقــدوة، يتعلم الســلوك بالتقــليد، لذلك البــد من  مراعاة الفروق الفردية بني األطفال.

املشاهدة على حساب ساعات نوم الطفل. االبتعاد عن كل مثل سيئ قد يقلده الطفل.  إذ الروضة قادرة بأسلوا التربـوي السـليم جتنب 

إن التقـــــــــــنيات احلديثة اليت تفرزها  الكثري من املشــكالت النفســية والتربــوية اليت 

احلضارة تترك آثاراً إجيابـــية وسلبــــية على  ميكن أن يتعرض هلا الطفل.

سـلوكيات الطفل، فالتلفزيون والكمبـيوتر 

واإلنترنت واأللعاب اإللكترونية تقــــــوي  وبعد أن ينهي الطفل عامه اخلامس سـوف 

شـخصية الطفل وتطورها وتكسبـها خربات  ينتقـل إىل املدرســة االبــتدائية ولن يكون دور 

عديدة إضافة للمعارف العلمية والثقــــافية  املدرسة أقوى وأشد أثراً من دور الروضة، ألن 

واألدبــــية، وباملقابــــل هنالك أخطار هلذه  معظم املفاهيم مت إدراكها وتثبــــــــيتها يف ذهن 

التقنيات على نفسية الطفل وعقله وأخالقه  الطفل، وألن املدرســـــــــة تركز على التعليم 

وأحــياناً جســمه، فما يشــاهده الطفل عرب  حماولة إاء منهاج معني.

القنوات الفضائية يشكل خطراً على العديد  لكن املدرسة قـد تسـيء أحـياناً لشـخصية 

من جوانب شــــــــخصية الطفل، فمنها ما  الطفل، فتعمق بـــعض مشـــكالته النفســـية، 

يشـكل رغبـة عدوانية عند الطفل، ومنها ما  وذلك عندما متيز بني األطفال يف املعاملة، وقـد 

جيعل الطفل جبـــــــــاناً خائفاً من اهول،  مل جل املشــكالت النفســية، للطفل نتيجة 

فكثرية هي األفـالم الـيت تركـز يف مضامينهـا  لكثرة األعبـــاء امللقـــاة على عاتق املدرســــة 

وأساليبـــها على الصراعات واحلروب، مع  االبتدائية خاصة الدراسية منها.

وجود توجه عاملي حنو حتقـــــــــــيق األمن 

والسـالم، وتكريس مفهوم السـالم يتطلب  ويأيت دور الشـارع فقـد يلعب األطفال مع 

برامج تقوي حب اإلنسـان ألخيه اإلنسـان  أطفال آخرين موجودين يف الشـــــــارع، وهذا 

ومسـاعدة القـوى للضعيف، وعطف الغين  الشــارع يترك آثاراً كبــرية على الطفل، يقـــلد 

على الفقري، وغرس املبـادئ اإلنسـانية وغري  السـلوكات اليت يراها إجيابـية كانت أم سلبـية، 

ذلك من أســاليب تســـهم يف نشـــر احملبـــة  وكلما طالت فترة بقاء الطفل يف الشـارع كانت 
والسـالم بـني البشــر، وترتع الرتعات العدوانية جبميع والبد أن تشـرف اجلهات الدولية واحمللية على  األخطار أكرب. 
أشكاهلا.الثقافة املخصصة لألطفال واملقـدمة إليهم، سـواء  وميارس األطفال يف الشــــــــارع ألواناً خمتلفة من 
تلك كانت املؤثرات السلبـية واإلجيابـية اليت ميكن أكانت الثقافة املرئية أو املسموعة أم املقروءة. ألن  اللعب، وهنا ســــــوف جيد الطفل أمامه مسرحـــــــاً 
أن تتركها اجلهات املشاركة يف تربية الطفل، والبـد من ثقـــافة الطفل ال تقــــل أمهية عن الغذاء العاطفي  اجتماعياً مليئاً بالتناقـضات، فيحـتار ماذا خيتار، ويلفه 
أن نتذكر دائماً أن أي أســـلوب يف التربــــية مهما كان واجلســـمي املقـــدم له. وباخلبــــز وحــــده ال حييا  الضياع، وينخرط ويتأقــلم مبا حـــوله، فمن اخلطأ إذاً 

مدروساً البـد أن يطبـق بشـكله الصحـيح، والبـد من اإلنسان. ترك الطفل ليلعب بالشارع، ألننا ال نستطيع أن نعرف 

املثابـرة والصرب يف العملية التربــوية حــىت تؤيت مثارها.  الشخصية اليت سوف تنبـثق عن هذا املؤثر، ولكن كل 
والوعي األســري للعملية التربــوية هام جداً يف جناح لوســـائل اإلعالم دور كبـــري يف تربــــية الطفل،  ما نعرفه أن هذه الشــــــخصية لن تكون شــــــخصية 
تنشــئة الطفل، وعملية اهلدم يف التربــية صعبــة جداً، وخباصة التلفزيون وما يرتبط به من شبكات الصحون  مسؤولة، وجيب استبدال الشارع بـاحلدائق والنوادي، 
لذلك جيب أن نعتاد على بــــناء الســـــلوك اجليد ألن الالقــــــــــــطة واإلنترنيت والفيدو، وكذلك الراديو  ألننا ميكن أن نراقــب الطفل فيها ونســاعده يف اختيار 
اسـتئصاله سـيكون صعبـاً فيما بـعد، فالبـناء بـالعملية واإلذاعات احملليـة والدوليـة، وجمـالت األطفـال، مـع  رفاق اللعب.
التربوية أسهل من اهلدم على عكس ما هو معروف يف التأكيد على دور التلفزيون يف تربية الطفل، وال بـد أن 

عملية البـناء اهلندسـي اليت ترى أن اهلدم سـهل والبـناء يشـــــرف األهل على اختيار الربامج لألطفال، وعلى  من اجلهات اهلامة واملشاركة يف تربية الطفل بـيوت 
(١) .حتديد زمان ومدة املشـاهدة التلفزيونية حـىت ال يسـرق  صعب األقـارب واجلريان، حــيث تترك هذه اجلهات أثراً على 

ــــــــــــــــــــــــــــــ هذا اجلهاز زمن أطفالنا دون أن ندري، لذلك علينا أال  شـــخصية الطفل، لذلك جيب على األســــرة اختيار 
 . ـ  ـ د. سلوى مرتضى، ص  ـ تربية الطفل مشكالت وحلول  ١١٧ ١٣ ننسى طفلنا أمام التلفزيون ليشاهد ما يشـاهد مث نقـول  البـــيوت اليت فيها أطفال طبـــيعيون يف ســــلوكام، 

ماذا نفعل؟.

ـ المدرسة ٣

ـ جماعة األقران ٤

ـ وسائل اإلعالم ٦

ـ األقارب والجيران ٥

الجهات المشاركة والمؤثرة

في تربية الطفل

الجهات المشاركة والمؤثرة

في تربية الطفل



معارف عامة ٢٠٢١

حبلول عام١٩٥٠، كان البــــايو كيميائيون قــــد لماذا يعد هذا االكتشاف ضمن المائة العظمى؟ فهاجت وماجت م وبقـطع ألعام املتناثرة، أو كأا 

اســـتنتجوا أن نواة اخللية كانت حــــاملة للمعلومات صنع البــايو كيميائي الربيطاين فرانســيس كريك  غرفة ألعاب يف مدرســـــة ابــــــتدائية ألوالد مفعمني 

الوراثية. كان أســاس اللغز يكمن يف كيفية استنســاخ وزميله األمريكي جيمس واطسـون أول منوذج دقــيق  بالنشـاط. فها هو السقـف وقـد تدلت منه منحــوتات 
(١) ، الضخمة لذاا حبيث تسـتطيع أن للتركيب اجلزيئي للحــامض النووي الراييب منقــوص  ـ  جزيئة ال DNAمتحـركة من األســالك املتشابــكة، خرزات ملونة، 

، الذي يعد الشـــفرة  ـ  Dاألوكســـجني، أو ال N A مترر هذه املعلومات إىل خليـة جديـدة، كائـن جديـد، شـــرائط من صفائح معدنية، قـــصاصات من الورق

ـ فيتراءى للناظر وكأنه  املقوى، مسامري وكرات خشبية  وبــــالتايل جيل جديد. من أجل اإلجابـــــة على هذا الرئيســـة لبـــناء وعمل مجيع الكائنات احلية. عد هذا 

يف مغارة أســطورية بــأعمدا الكلســية اهلابــطة. أما  السؤال، كان على أحـد ما أن يعي أوالً الشـكل الذي االكتشـــاف كثريون بـــأنه «االكتشــــاف األكثر أمهية 

أرضية الغرفة واملناضد فكانت تعج مبعدات البـــــناء،  ، العمالقة هذه. للقرن». ـ  DNAبدت عليه جزيئة ال
املقصات، قطع القـصدير، صفحـات حتوي معادالت  ، لعلماء  ـ  يف كامربدج، انضم كريك إىل البــــــــــــيولوجي DNAأتاح اكتشاف تركيب جزيئة ال
معقـــدة، أكداس من التقـــارير والبحـــوث العلمية،  األمريكي جيمس واطســـــــــون على اتفاق التضافر الطب فهم وتطويـر عالجـات للعديـد مـن األمـراض 

وألواح فوتوغرافية بصور بلورية سينية مشوشة. ، يف حني اتبـع املميتة، مما أدى إىل إنقاذ حياة ماليني من البشـر. اآلن،  ـ  DNAجبهودمها لبناء منوذج جلزيئة ال
الزمــــــــان .. عام ١٩٥٣م، واملكـان.. املكتـب  ، أروقـــــة احملاكم على نطاق  ـ  كل منهما دراسته املنفصلة وأطروحة حبثه اخلاصة به.DNAدخل علم ال
املوجود بالطابـــق الثاين يف بـــناية عمرها ثالمثائة عام 

ـ مقاطع ومقـادير صغرية واسع، كما قـاد هذا االكتشـاف لفك اجلينوم البشـري  حبلول عام ١٩٥١م، بدأ
ضمن حرم جامعة كامربدج، تقامسه كل من فرانسـيس 

، يف ولوعود باكتشـــاف عالجات آلفات خطرة وعاهات  ـ  DNAمن املعلومات تبزغ شيئاً فشيئاً حـول ال
ـ  ـ وجيمس واطسـون  ـ   Francis Crickكريك 

مناطق متعددة من العامل. فقــــــد اكتشــــــف إيروين خلقية خمتلفة أخرى.
(٢) James Watsonـ   Chargaff Erwinتشــارغاف  أن هنالك لقـد أعادت اكتشـافات كريك املتعلقــة بــتركيب 

مل تكن املنحـوتات املتحــركة جمرد ألعاب ال طائل  ، صياغة دراســــــة علم الوراثة،  ـ  نسبـة حمددة من التسلسـالت النيوكليوتيدية يف قـواعد DNAوظيفة ال
منها لطالبـني يتمتعان بوقــت وافر للعب واملرح، بــل  ، مما يرجح تواجد عالقـة مزدوجة بـينها. فأولدت حقل األحياء اجلزيئية، وأعطت اجتاها جديدا  ـ  DNAال
كانت ممثّلة هود مضنٍ ودؤوب منهما يف سبيل الظفر 

(٣) حلشد من املساعي واجلهود يف ميادين الطب املختلفة.
، فأجرى جتارب على  Oswaldأما أوزولد افري 

بالسبــــاق العاملي حلل لب احلياة وصميمه، وذلك من  كيف جاء هذا االكتشاف؟ 
. DNA البــكتريا مظهراً بـــأنه احلامل للمعلومات  ـ  DNAخالل فك طالسم شكل جزيئة ال بدت الغرفة وكأا احتضنت تواً احـتفاالً للصغار 

 وناشــط ســلمي أمريكي، يعد وترتبـط هذه الكلمة عموماً بــنوع الفن املتحــرك غري املدار  الوراثية يف اخللية. ومن جانبــــــــــه بــــــــــىن لينوس 
واحـداً من أكثر العلماء تأثرياً يف (٤) آليا، والذي بـدأ كالدير يف صنعه عام ١٩٣٤م، مســتخدماً  بــاولينغ Linus Pauling لفكرة عامة تفيد 

تاريخ الكيمياء، وثاين اثنني ينال جائزة نوبـــل يف حقــــلني  ـ املترجم.  األسالك وأشكال الصفيح املدهونة 
بشكل ألفا حلزوين لبـعض السالسـل من الربوتينات. 

خمتلفني (بــــعد ماري كوري) نال أول جائزة نوبــــل له يف  م): بـــــايو  ـ  ـ أيروين تشــــارغاف (١٩٠٥  ٢٢٠٠٢
حـــــاول كريك وواطســـــون أن جيمعا هذه الدالئل 

م على شـرف حبثه يف طبــيعة األواصر  الكيمياء عام  ـ أمريكي، أسـهم يف بـلورة فكرة التركيب  ١٩٥٤كيمائي منسـاوي 
املنفصلة ضمن تركيبة بنائية واحدة. مسـتعملني قـطعا 

الكيمائية وتطبيقــــــــاا وكذلك يف توضيح تركيب املواد  ، بعمر الثالثني، كان قد نشـر  DNAاحللزوين املزدوج الـ
م «لوقـوفه صغرية من الســلك، خرزات ملونة، صفائح معدنية،  ١٩٦٣املعقدة، أما الثانية فكانت يف السالم عام  ٤٥٠ثالثني تقــريراً علمياً، كما كتب  كتابــا و  تقــريراً  ١٥
ضد جتارب صنع واســتخدام األسلحـــة النووية ودوره يف وقصاصات من الورق املقوى، علق كريك وواطسون  منشــورا بــكافة املواضيع. اشــتهر عنه قــوله: «إن تقــنية 
ـ املترجم. مناذج حــلزونية حمتملة على مكتبــهما املشــترك. كان  حل الرتاعات الدولية» إبان احلرب العاملية الثانية  اهلندســــة الوراثية تشــــكل ديداً للعامل أكرب من التقــــنية 
٥ـ حاز كريك و واطسـون على جائزة نوبـل يف الطب ظنهما صائبــاً بتشــكل سلســلة رابـــطة من الســـكر  ـ املترجم. النووية. أمتىن أال أكون متواطئاً يف هذا الذنب» 

م، بـينما حـرمت فرانكلني من هذا  ١٩٦٢أو الفسلجة عام   ، ـ  م): عـامل أمريكـي DNAوالفوســفات للعمود الفقــري حللزون ال ـ  ـ أوزوالد أفري (  ٣١٩٥٥ ١٨٧٧

م متأثرة  ١٩٥٨احلق نظراً لوفاا بـــــــعمر مبــــــــكر عام  كندي املولد، يعد من أوائل املايكرو بـيولوجيني ورائدا من  كما ربـطا املزدوجات القـاعدية من الببـتيدات بطريقـة 
ـ املترجم. مبضاعفات سرطان املبيض  رواد علم الكيمياء املناعية. وصف بـــــأنه أكثر شـــــخص  صحيحـــــــة. مع ذلك، مل يتوافق النموذج مع ما كان 

ـ  ـ قـصة أعظم  اكتشـاف علمي على مر الزمن  ٦١٠٠ ـ املترجم. استحق جازة نوبل ومل ينلها  متاحاً من البيانات الدقيقة.
. ـ  ٢٨٩كيندال هيفن، ص  ٢٨٦ م): عامل وكاتب  ـ  ـ لينوس بــاولينغ (  ٤١٩٩٤ ١٩٠١

شــــــــــهدت جامعة كامربدج حماوالت أخرى، 

منفصلة عن حماوالت كريك وواطسون، قامت ا 

Rosalind Franklin روزاليند فرانكلـني

مستعملة تقنية التصوير البلوري السيين خللق صور 

، يف منتصف  ـ  Dثنائية األبــــــعاد جلزيئة ال N A
كانــــــون الثاين (يناير) من عام ١٩٥٣م، أعـادت 

روزاليند تصميم كامريات األشـــعة الســــينية اليت 

اســتعملتها، فأظهرت األفالم الســينية الناجتة عن 

هذه الكامـريات الصـورة املعروفـة اآلن علـى هيئـة 

X، اليت اقترحـت شــكالً حــلزونياً جلزيئة  حـرف 

. DNAالـ
بعدما جاءته البالغات السـرية عن املعلومات 

اجلديدة حبوزة فرانكلني، تعمد كريك سرقـــــــــة 

من   Xإحـدى الصور الســينية اليت تظهر الشــكل 
روزاليند. أخرياً وضعت هذه املعلومة املسروقة كال 

من كريك وواطســـون على طليعة السبــــاق حلل 

. DNAمسألة تركيب الـ
فبحــلول منتصف شــهر شبـــاط (فرباير) من 

ذلك العام، كانا قـد صنعا أول منوذج بــنائي كامل 

، مسـتخدمني الشـكل احللزوين  DNAجلزيئة الـ
املزدوج املعروف اليوم، على هيئة سلســـــــــلتني 

(٦) (٥)
   . . لولبيتني ملفوفتني على بعض

ــــــــــــــــــــــــــــــ

١ـ النحت املتحرك نوع من أعمال النحت نشـأ يف 

أوائل القرن العشـرين، يتميز عن األنواع األخرى بـأنه 

حيقـق تعبــريه أو مغزاه عن طريق احلركة، بــينما حتقــق 

أعمال النحـت التقـليدية تعبــريها بترتيبــها لألشــكال 

الصامتة الثابـــتة. يعد النحـــات األمريكي الكســـندر 

كالدير أول من أبــدع أعماالً فنية متحــركة حقيقـــية. 

الحمض النووي

 



ـ    James Watson Francis Crick 

DNA

لو قــــومت كل شــــريط من 

، مـن كـل خليـة فـي  DNAالـ
جســــمك وربــــطت نهايتيهما 

ببــعض، فإنك ستحـــصل 
على ما يقـــــــــــــــــــــارب ٩ 
مالييــــــــن كـــــــــم مـــــــــن 

، وهـو مـا يكفـي  DNAالــ
لالنتقــــــــال إلى 
١٣القـــــمر  مرة 
ذهابــــا وإيابــــا!



معارف عامة ٢٠٢١

حبلول عام١٩٥٠، كان البــــايو كيميائيون قــــد لماذا يعد هذا االكتشاف ضمن المائة العظمى؟ فهاجت وماجت م وبقـطع ألعام املتناثرة، أو كأا 

اســـتنتجوا أن نواة اخللية كانت حــــاملة للمعلومات صنع البــايو كيميائي الربيطاين فرانســيس كريك  غرفة ألعاب يف مدرســـــة ابــــــتدائية ألوالد مفعمني 

الوراثية. كان أســاس اللغز يكمن يف كيفية استنســاخ وزميله األمريكي جيمس واطسـون أول منوذج دقــيق  بالنشـاط. فها هو السقـف وقـد تدلت منه منحــوتات 
(١) ، الضخمة لذاا حبيث تسـتطيع أن للتركيب اجلزيئي للحــامض النووي الراييب منقــوص  ـ  جزيئة ال DNAمتحـركة من األســالك املتشابــكة، خرزات ملونة، 

، الذي يعد الشـــفرة  ـ  Dاألوكســـجني، أو ال N A مترر هذه املعلومات إىل خليـة جديـدة، كائـن جديـد، شـــرائط من صفائح معدنية، قـــصاصات من الورق

ـ فيتراءى للناظر وكأنه  املقوى، مسامري وكرات خشبية  وبــــالتايل جيل جديد. من أجل اإلجابـــــة على هذا الرئيســـة لبـــناء وعمل مجيع الكائنات احلية. عد هذا 

يف مغارة أســطورية بــأعمدا الكلســية اهلابــطة. أما  السؤال، كان على أحـد ما أن يعي أوالً الشـكل الذي االكتشـــاف كثريون بـــأنه «االكتشــــاف األكثر أمهية 

أرضية الغرفة واملناضد فكانت تعج مبعدات البـــــناء،  ، العمالقة هذه. للقرن». ـ  DNAبدت عليه جزيئة ال
املقصات، قطع القـصدير، صفحـات حتوي معادالت  ، لعلماء  ـ  يف كامربدج، انضم كريك إىل البــــــــــــيولوجي DNAأتاح اكتشاف تركيب جزيئة ال
معقـــدة، أكداس من التقـــارير والبحـــوث العلمية،  األمريكي جيمس واطســـــــــون على اتفاق التضافر الطب فهم وتطويـر عالجـات للعديـد مـن األمـراض 

وألواح فوتوغرافية بصور بلورية سينية مشوشة. ، يف حني اتبـع املميتة، مما أدى إىل إنقاذ حياة ماليني من البشـر. اآلن،  ـ  DNAجبهودمها لبناء منوذج جلزيئة ال
الزمــــــــان .. عام ١٩٥٣م، واملكـان.. املكتـب  ، أروقـــــة احملاكم على نطاق  ـ  كل منهما دراسته املنفصلة وأطروحة حبثه اخلاصة به.DNAدخل علم ال
املوجود بالطابـــق الثاين يف بـــناية عمرها ثالمثائة عام 

ـ مقاطع ومقـادير صغرية واسع، كما قـاد هذا االكتشـاف لفك اجلينوم البشـري  حبلول عام ١٩٥١م، بدأ
ضمن حرم جامعة كامربدج، تقامسه كل من فرانسـيس 

، يف ولوعود باكتشـــاف عالجات آلفات خطرة وعاهات  ـ  DNAمن املعلومات تبزغ شيئاً فشيئاً حـول ال
ـ  ـ وجيمس واطسـون  ـ   Francis Crickكريك 

مناطق متعددة من العامل. فقــــــد اكتشــــــف إيروين خلقية خمتلفة أخرى.
(٢) James Watsonـ   Chargaff Erwinتشــارغاف  أن هنالك لقـد أعادت اكتشـافات كريك املتعلقــة بــتركيب 

مل تكن املنحـوتات املتحــركة جمرد ألعاب ال طائل  ، صياغة دراســــــة علم الوراثة،  ـ  نسبـة حمددة من التسلسـالت النيوكليوتيدية يف قـواعد DNAوظيفة ال
منها لطالبـني يتمتعان بوقــت وافر للعب واملرح، بــل  ، مما يرجح تواجد عالقـة مزدوجة بـينها. فأولدت حقل األحياء اجلزيئية، وأعطت اجتاها جديدا  ـ  DNAال
كانت ممثّلة هود مضنٍ ودؤوب منهما يف سبيل الظفر 

(٣) حلشد من املساعي واجلهود يف ميادين الطب املختلفة.
، فأجرى جتارب على  Oswaldأما أوزولد افري 

بالسبــــاق العاملي حلل لب احلياة وصميمه، وذلك من  كيف جاء هذا االكتشاف؟ 
. DNA البــكتريا مظهراً بـــأنه احلامل للمعلومات  ـ  DNAخالل فك طالسم شكل جزيئة ال بدت الغرفة وكأا احتضنت تواً احـتفاالً للصغار 

 وناشــط ســلمي أمريكي، يعد وترتبـط هذه الكلمة عموماً بــنوع الفن املتحــرك غري املدار  الوراثية يف اخللية. ومن جانبــــــــــه بــــــــــىن لينوس 
واحـداً من أكثر العلماء تأثرياً يف (٤) آليا، والذي بـدأ كالدير يف صنعه عام ١٩٣٤م، مســتخدماً  بــاولينغ Linus Pauling لفكرة عامة تفيد 

تاريخ الكيمياء، وثاين اثنني ينال جائزة نوبـــل يف حقــــلني  ـ املترجم.  األسالك وأشكال الصفيح املدهونة 
بشكل ألفا حلزوين لبـعض السالسـل من الربوتينات. 

خمتلفني (بــــعد ماري كوري) نال أول جائزة نوبــــل له يف  م): بـــــايو  ـ  ـ أيروين تشــــارغاف (١٩٠٥  ٢٢٠٠٢
حـــــاول كريك وواطســـــون أن جيمعا هذه الدالئل 

م على شـرف حبثه يف طبــيعة األواصر  الكيمياء عام  ـ أمريكي، أسـهم يف بـلورة فكرة التركيب  ١٩٥٤كيمائي منسـاوي 
املنفصلة ضمن تركيبة بنائية واحدة. مسـتعملني قـطعا 

الكيمائية وتطبيقــــــــاا وكذلك يف توضيح تركيب املواد  ، بعمر الثالثني، كان قد نشـر  DNAاحللزوين املزدوج الـ
م «لوقـوفه صغرية من الســلك، خرزات ملونة، صفائح معدنية،  ١٩٦٣املعقدة، أما الثانية فكانت يف السالم عام  ٤٥٠ثالثني تقــريراً علمياً، كما كتب  كتابــا و  تقــريراً  ١٥
ضد جتارب صنع واســتخدام األسلحـــة النووية ودوره يف وقصاصات من الورق املقوى، علق كريك وواطسون  منشــورا بــكافة املواضيع. اشــتهر عنه قــوله: «إن تقــنية 
ـ املترجم. مناذج حــلزونية حمتملة على مكتبــهما املشــترك. كان  حل الرتاعات الدولية» إبان احلرب العاملية الثانية  اهلندســــة الوراثية تشــــكل ديداً للعامل أكرب من التقــــنية 
٥ـ حاز كريك و واطسـون على جائزة نوبـل يف الطب ظنهما صائبــاً بتشــكل سلســلة رابـــطة من الســـكر  ـ املترجم. النووية. أمتىن أال أكون متواطئاً يف هذا الذنب» 

م، بـينما حـرمت فرانكلني من هذا  ١٩٦٢أو الفسلجة عام   ، ـ  م): عـامل أمريكـي DNAوالفوســفات للعمود الفقــري حللزون ال ـ  ـ أوزوالد أفري (  ٣١٩٥٥ ١٨٧٧

م متأثرة  ١٩٥٨احلق نظراً لوفاا بـــــــعمر مبــــــــكر عام  كندي املولد، يعد من أوائل املايكرو بـيولوجيني ورائدا من  كما ربـطا املزدوجات القـاعدية من الببـتيدات بطريقـة 
ـ املترجم. مبضاعفات سرطان املبيض  رواد علم الكيمياء املناعية. وصف بـــــأنه أكثر شـــــخص  صحيحـــــــة. مع ذلك، مل يتوافق النموذج مع ما كان 

ـ  ـ قـصة أعظم  اكتشـاف علمي على مر الزمن  ٦١٠٠ ـ املترجم. استحق جازة نوبل ومل ينلها  متاحاً من البيانات الدقيقة.
. ـ  ٢٨٩كيندال هيفن، ص  ٢٨٦ م): عامل وكاتب  ـ  ـ لينوس بــاولينغ (  ٤١٩٩٤ ١٩٠١

شــــــــــهدت جامعة كامربدج حماوالت أخرى، 

منفصلة عن حماوالت كريك وواطسون، قامت ا 

Rosalind Franklin روزاليند فرانكلـني

مستعملة تقنية التصوير البلوري السيين خللق صور 

، يف منتصف  ـ  Dثنائية األبــــــعاد جلزيئة ال N A
كانــــــون الثاين (يناير) من عام ١٩٥٣م، أعـادت 

روزاليند تصميم كامريات األشـــعة الســــينية اليت 

اســتعملتها، فأظهرت األفالم الســينية الناجتة عن 

هذه الكامـريات الصـورة املعروفـة اآلن علـى هيئـة 

X، اليت اقترحـت شــكالً حــلزونياً جلزيئة  حـرف 

. DNAالـ
بعدما جاءته البالغات السـرية عن املعلومات 

اجلديدة حبوزة فرانكلني، تعمد كريك سرقـــــــــة 

من   Xإحـدى الصور الســينية اليت تظهر الشــكل 
روزاليند. أخرياً وضعت هذه املعلومة املسروقة كال 

من كريك وواطســـون على طليعة السبــــاق حلل 

. DNAمسألة تركيب الـ
فبحــلول منتصف شــهر شبـــاط (فرباير) من 

ذلك العام، كانا قـد صنعا أول منوذج بــنائي كامل 

، مسـتخدمني الشـكل احللزوين  DNAجلزيئة الـ
املزدوج املعروف اليوم، على هيئة سلســـــــــلتني 

(٦) (٥)
   . . لولبيتني ملفوفتني على بعض

ــــــــــــــــــــــــــــــ

١ـ النحت املتحرك نوع من أعمال النحت نشـأ يف 

أوائل القرن العشـرين، يتميز عن األنواع األخرى بـأنه 

حيقـق تعبــريه أو مغزاه عن طريق احلركة، بــينما حتقــق 

أعمال النحـت التقـليدية تعبــريها بترتيبــها لألشــكال 

الصامتة الثابـــتة. يعد النحـــات األمريكي الكســـندر 

كالدير أول من أبــدع أعماالً فنية متحــركة حقيقـــية. 

الحمض النووي

 



ـ    James Watson Francis Crick 

DNA

لو قــــومت كل شــــريط من 

، مـن كـل خليـة فـي  DNAالـ
جســــمك وربــــطت نهايتيهما 

ببــعض، فإنك ستحـــصل 
على ما يقـــــــــــــــــــــارب ٩ 
مالييــــــــن كـــــــــم مـــــــــن 

، وهـو مـا يكفـي  DNAالــ
لالنتقــــــــال إلى 
١٣القـــــمر  مرة 
ذهابــــا وإيابــــا!
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