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مسائل النرصاين واإلمام الباقر
هل تعلم؟

عليه السالم

الحث عىل زيارة الحسني عليه السالم
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ثواب من زار الحسني عليه السالم وعليه خوف

زائر الحسني عليه السالم يؤمنه الله يوم
الفزع األكرب
 .1عن محمد بن عبد الله بن جعفر ،عن
أبيه ،عن عيل بن محمد بن سامل ،عن
محمد بن خالد ،عن عبد الله بن حامد
البرصي ،عن عبد الله بن عبد الرحمن
األصم ،عن حامد ذي النّاب ،عن رومي،
عن زرارة قال:
قلت أليب جعفر عليه السالم :ما تقول
فيمن زار جدّك الحسني عليه السالم عىل
خوف؟ قال عليه السالم:
« ُيؤ ِم ُن ُه الل ُه َي ْو َم ال َفز َِع األ ْك رَ ِبَ ،و َت َل ّقاهُ
املَال ِئ َك ِة ِبال ِبشا َر ِةَ ،و ُي ُ
قال لَهُ :ال َت َخ ْف وال
َت ْحز َْن هذا َي ْو ُم َك ا َّلذي في ِه َف ْو ُز َك».
من خاف لخوفنا أظله الله يف ظل عرشه
األصم ،عن ابن بكري،
 .2وبإسناده عن
ّ
عن أيب عبد الله عليه السالم قال:
قلت له :يّإن أنزل األ ّرجان وقلبي ينازعني
إىل قرب جدك الحسني عليه السالم ،فإذا
خرجت فقلبي وجل مشفق حتى أرجع
والسعاة وأصحاب
خوفاً من السلطان ُّ
املسالِح فقال عليه السالم:
«يا ا ْبنَ ُبكري ،أما ُت ِح ُّب أن َير َ
اك الل ُه فينا
خا ِئفاً؟ أما َت ْع َل ُم أ َّن ُه َمنْ َ
خاف لِ َخ ْو ِفنا َأظ َّل ُه
الل ُه يف ِظ ِّل َع ْر ِش ِهَ ،و َ
الح َسينْ ُ
كان ُم َح ِّد ُث ُه ُ
السال ُم َت ْح َت ا ْل َع ْر ِش ،وآ َم َن ُه الل ُه ِمنْ
َع َل ْي ِه َّ
ّاس َوالَ َي ْفزَع،
أ ْفز ِاع َي ْو ِم ال ِقيا َم ِةَ ،ي ْفزَعُ الن ُ
َف ْإن َف ِزعَ َو َّق َر ْت ُه املال ِئ َك ُة َو َس َكن َْت َق ْل َب ُه
ِبال ِبشا َر ِة».
ال تدع زيارة قرب الحسني عليه السالم
لخوف
الرساج،
 .3عن حكيم بن داود بن حكيم ّ
عن سلمة بن ّ
الخطاب ،عن موىس بن
حسان البرصي ،عن معاوية بن
عمر ،عن ّ
وهب ،عن أيب عبد الله عليه السالم قال:
الح َسينْ ِ َع َل ْي ِه
«يا ُمعا ِو َي َة الَ َتدَعْ ِزيا َر ِة َق رْ ِب ُ

كون َغداً م ّمنْ ُيصا ِف َح ُه َر ُس ُ
ول الل ِه َصلىّ
السال ُم لِ َخ ْو ٍفَ ،ف َّإن َمنْ َت َر َك ُه َرأى ِمنَ َت َ
َّ
الحسرْ َ ِة ما َي َت َمنّى ّأن َق رْ َبهُ َ
كان ِع ْندَهُ  ،الل ُه َع َل ْي ِه َوآلِ ِه َو َس َّل َم»( .كامل الزيارات:
َ
أما ُت ِح ُّب ْأن َيرى الل َه َش ْخ َص َك
)156
َو َسواد ََك في َمنْ َيدْعو لَ ُه َر َ
سول
* إعداد :محمد رزاق صالح
الل ِه َصلىّ الل ُه َع َل ْي ِه َوآلِ ِه َو َس َّل َم
فاط َم َة واألئمِ َ َة َع َل ْي ِه ُّم
َو َعليِ ٌّ َو ِ
السالم؟ أما ُت ِح ُّب ْأن َت ُك َ
ون
َّ
ِم ّمنْ َي ْن َق ِل ُب ِبا ْل َم ْغ ِف َر ِة لِام
وب
َمىض َو َي ْغ ِف ْر لَ ُه ذ ُن َ
َس ْبع َ
ني َسنَة؟ أما ُت ِح ُّب
ْأن َت َ
كون م ّمن َي ْخ ُر ُج
ِمنَ الدُّ ْنيا َولَ ْي َس
َع َل ْي ِه َذ ْن ٌب يتبع
ب ِه؟ أما ُت ِح ُّب ْأن

كلمة العدد

حسن السياسة والتدبري
البد لكل امر يراد نجاحه البد من اتخاذ الخطوات اآلتية:
 . 1التخطيط :أي وضع خطة يراعى فيها أهداف العمل وآليته ووسائله ليك تتحقق
الغاية.
وقد عرفه (النديس) بأنه :محاولة لتوقع املستقبل ،والتنبوء باتجاهاته وتحديد
مجرى هذه االتجاهات ثم اتخاذ اسلوب للعمل بتاليف حدوث املشكالت.
 . 2التنظيم :هو تكوين الهيكل التنظيمي وتحديد العالقة بني األفراد واألقسام
والوحدات وتحديد السلطات واملسؤليات وادارة العمل مبا يكفل ان يعمل الجميع
كفريق واحد.
 .3التوجيه :هو االرشاد وتحفيز العاملني أو املرؤوسني لضامن تحقيق األهداف
الفعالية.
 .4التنفيذ :هو أداء املهامم دقق الخطة املرسوم والتنظيم املحدد لها.
 . 5الرقابة :هي متابعة األنشطة التنظيمية وفق معاير الرقابة بتقوى الله امنا تعرضت
ملا تقدم لالشارة اىل أن قول أمري املؤمنني عليه السالم( :أوصيكم بنظم أمركم) هو
أساس حسن السياسة والتدبري وكل ما تقدم هو نوع من السياسة والتدبري ،هذا
اللون من التعامل هو أساس كل نجاح فلذا قال أمري املؤمنني عليه السالم( :حسن
السياسة يستديم الرياسة ،وحسن السياسة قوام الرعية) وقوله عليه السالم( :أدل
يشء عىل غزارة العقل حسن التدبري) فهذا الحديث وما سبقه من األحاديث الرشيفة
تدلنا بوضوح اىل حاجة كل أمر الحسن السياسة والتدبري ،وقولنا عىل أن نجاح كل
عمل يعتمد عىل ذلك سواء كان عىل مستوى األرسة أو املجتمع أو عىل مستوى
املؤسسة أو الدائرة وغري ذلك.
املرشف العام
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جميء قبائل اليهود إىل النيب
وعرضهم اهلدنة عليه

صلى اهلل عليه وآله وسلم

اضاءات من سرية العرتة

علي بن إبراهيم بن هاشم:
قال ُّ
وجاءه اليهود قريظة والنضري
حممد إال َم
والقينقاع فقالوا :يا
ّ
تدعو؟ قال« :إىل شهادة أن ال إله
إّ
ال اهلل وأّني رسول اهلل
الذي جتدونين مكتوبًا
يف التوراة والذي أخربكم
به علماؤكم أن خمرجي
ّ
مبكة ومهاجري بهذه
احلرة وأخربكم عامل
ّ
منكم جاءكم من الشام».
فقال :تركت اخلمر
واخلمري وجئت إىل
لنيب
البؤس والتمور
ّ
احلرة
يبعث يف هذه
َّ
خمرجه ّ
مبكة ومهاجره
ههنا وهو آخر األنبياء
وأفضلهم يركب احلمار
ويلبس الشملة وجيتزئ
بالكسرة ،يف عينيه
محرة وبني كتفيه خامت
النبّوة ويضع سيفه على
عاتقه اليبالي من القى
وهو الضحوك القتال
يبلغ سلطانه منقطع
ّ
اخلف واحلافر ،فقالوا
له :قد مسعنا ما تقول
وقد جئناك لنطلب
منك اهلدنة على أن ال
نكون لك وال عليك وال
نعني عليك أحدًا وال
تتعرض لنا وال ألحد من
َّ

6

أصحابنا حتى ننظر إىل ما يصري
أمرك وأمر قومك فأجابهم رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم إىل
ذلك وكتب بينهم كتابًا أن ال يعينوا

على رسول اهلل وال على أحد من
أصحابه بلسان وال يد وال بسالح
السر والعالنية ال
وال بكراع يف
ّ
بليل وال بنهار واهلل بذلك عليهم

بين قينقاع خمرييق وكان أكثرهم
ما ً
ال وحدائق فقال لقومه :إن كنتم
فهلموا
النيب املبعوث
تعلمون أّنه
ُّ
ُّ
نؤمن به ونكون قد أدركنا الكتابني
فلم جتبه قينقاع إىل ذلك( .البحار
للمجلسي)110/19:
بناء المسجد النبوي
الشريف

وكان رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم يصّلي يف املربد
ألصحابه ،فقال ألسعد بن زرارة:
اشرت هذا املربد من أصحابه
فساوم اليتيمني عليه فقاال :هو
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم فقال رسول اهلل« :ال إ ّ
ال
بثمن».
فاشرتاه بعشرة دنانري ،وكان
فيه ماء مستنقع فأمر به رسول
اهلل فسيل( )2وأمر بالّلنب
فضرب ،فبناه رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم فحفره يف
ثم أمر باحلجارة فنقلت
األرض َّ
احلرة فكان املسلمون ينقلونها
من
َّ
فأقبل رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم حيمل حجرًا على بطنه

فنقلوا احلجارة ورفعوها من
احلفرة حتّى بلغ وجه األرض بناه
أو ً
ثم بناه
ال
َّ
بالسعيدة لبنًة لبنًةَّ ،
ّ
ثم بناه
بالسميط وهو لبنة ونصفَّ ،
باألنثى والذكر لبنتني خمالفتني
ورفع حائطه قامة وكان ّ
مؤخره ]
احلر
اشتد عليهم
ثم
ّ
ذراع[ يف مائة َّ
ُّ
فقالوا :يا رسول اهلل لو أظلت
ًّ
ظال ،فرفع أساطينه يف
عليه
مقدم املسجد إىل ما يلي الصحن
ثم ظّلله وألقى عليه
باخلشبَّ ،
سعف النخل فعاشوا فيه فقالوا:
يا رسول اهلل لو سقفت سقفًا قال:
«ال ،عريش كعريش موسى ،األمر
أعجل من ذلك»( .إعالم الورى
للطربسي)160 /1:
سد األبواب إالّ باب
علي

عليه السالم

ويف رواية أخرجها ابن سعد عن
الزهري قال :بركت ناقة رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عند
موضع مسجد رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم وهو يومئذ
يصلي فيه رجال من املسلمني
وكان مربدًا لسهل وسهيل غالمني
يتيمني من األنصار وكانا يف حجر
أبي أمامة أسعد بن زرارة فدعا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم بالغالمني فساومهما باملربد
ليتخذه مسجدًا فقاال بل نهبه لك
يا رسول اهلل فأبى رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم حتى ابتاعه
منهما قال حممد بن عمر وقال
غري معمر عن الزهري فابتاعه
منهما بعشرة دنانري قال :وقال
معمر عن الزهري وأمر أبا بكر أن
يعطيهما ذلك وكان جدارًا جمدرًا
ليس عليه سقف وقبلته إىل بيت

اضاءات من سرية العرتة

شهيد ،فإن فعلوا فرسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم يف ّ
حل
من سفك دمائهم وسيب ذراريهم
ونسائهم وأخذ أمواهلم وكتب ّ
لكل
قبيلة منهم كتابًا على حدة وكان
حي
الذي تولىّ أمر بين النّضري ّ
فلما رجع إىل منزله
ابن أخطبّ ،
جدي بن أخطب وأبو
قال له إخوته
ّ
ياسر بن أخطب :ما عندك؟ قال:
هو اّلذي جنده يف التوراة والذي
ّ
بشرنا به علماؤنا وال أزال له عدوًا
ألن النبّوة خرجت من ولد إسحاق
ّ
وصارت يف ولد إمساعيل.
وال نكون تبعًا لولد إمساعيل
أبدًا وكان الذي ولي أمر قريظة
كعب بن أسد والذي تولىّ أمر

فاستقبله أُسيد بن حضري فقال:
يا رسول اهلل أعطين أمحله عنك
قال« :ال اذهب فامحل غريه».

املقدس وكان أسعد بن زرارة بناه
فكان يصلي بأصحابه فيه وجيمع
بهم فيه اجلمعة قبل مقدم رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فأمر
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم بالنخل الذي يف احلديقة
والغرقد الذي فيه أن يقطع وأمر
باللنب فضرب وكان يف املربد قبور
جاهلية فأمر بها رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم فنبشت وأمر
بالعظام أن تغيب وكان يف املربد
ماء مستنجل فسريوه حتى ذهب
وأسسوا املسجد فجعلوا طوله مما
يلي القبلة إىل مؤخره مائة ذراع
ويف هذين اجلانبني مثل ذلك فهو
مربع ويقال كان أقل من املائة
وجعلوا األساس قريبا من ثالثة
أذرع على األرض باحلجارة ثم
بنوه باللنب وبنى رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم وأصحابه
وجعل ينقل معهم احلجارة بنفسه
ويقول اللهم ال عيش إال عيش
اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة
وجعل يقول هذا احلمال ال محال
خيرب هذا أبر ربنا وأطهر وجعل
قبلته إىل بيت املقدس وجعل له
ثالثة أبواب بابًا يف مؤخره وبابا
يقال له باب الرمحة وهو الباب
الذي يدعى باب عاتكة والباب
الثالث الذي يدخل فيه رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
وهو الباب الذي يلي آل عثمان
وجعل طول اجلدار بسطة وعمده
اجلذوع وسقفه جريدًا فقيل له أال
تسقفه فقال عريش كعريش موسى
خشيبات ومثام الشأن أعجل من
ذلك وبنى بيوتًا إىل جنبه باللنب
وسقفها جبذوع النخل واجلريد
فلما فرغ من البناء بنى بعائشة
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يف البيت الذي بابه شارع إىل
املسجد وجعل سودة بنت زمعة يف
البيت اآلخر الذي يليه إىل الباب
الذي يلي آل عثمان ،أخربنا عفان
ابن مسلم أخربنا عبد الوارث بن
سعيد أخربنا أبو التياح عن أنس
ابن مالك قال كان رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم يصلي حيث
أدركته الصالة ويصلي يف مرابض
الغنم ثم انه أمر باملسجد فأرسل
إىل مال من بين النجار فجاؤوه
فقال ثامنوني حبائطكم هذا قالوا
ال واهلل ال نطلب مثنه إال إىل اهلل
قال أنس فكانت فيه قبور املشركني
وكان فيه خنل وكانت فيه خرب
فأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم بالنخل فقطع وبقبور
املشركني فنبشت وباخلرب فسويت
قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا
عضادتيه حجارة وكانوا يرجتزون
ورسول اهلل صلى اهلل عليه ــ وآله ــ
وسلم معهم وهو يقول اللهم ال خري
إال خري اآلخرة فانصر األنصار
واملهاجرة ،قال أبو التياح فحدثين
ابن أبي اهلذيل أن عمارًا كان
رج ً
ال ضابطًا وكان حيمل حجرين
حجرين فقال رسول اهلل صلى اهلل
عليه ــ وآله ــ وسلم ويها بن مسية
تقتلك الفئة الباغية( .الطبقات
الكربى البن سعد)239 /1:
وابتنى رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم منازله ومنازل أصحابه
َّ
وخط ألصحابه
يف حول املسجد،
خططًا ،فبنوا فيها منازهلم ،وك ٌل
َّ
وخط
شرع منه بابًا إىل املسجد،
حلمزة وشرع بابه إىل املسجد،
َّ
لعلي بن أبي طالب عليه
وخط
ّ
السالم مثل ما َّ
خط هلم وكانوا
خيرجون من منازهلم فيدخلون
املسجد فنزل عليه جربئيل عليه
إن اهلل
السالم وقال« :يا
حممد َّ
ّ

يأمرك أن تأمر َّ
كل من كان بابه
إىل املسجد يسده ،وال يكون ألحد
باب إىل املسجد إ ّ
ولعلي
ال لك
ّ
لعلي فيه ما ُّ
ُّ
حيل لك».
وحيل ّ

فغضب أصحابه وغضب محزة
بسد بابي
عمه يأمر
ِّ
وقال :أنا ّ
ويرتك باب ابن أخي وهو أصغر
عم ال
منيّ  ،فجاءه فقال« :يا ّ
سد بابك وترك باب
َّ
تغضنب من ّ
علي فو اهلل ما أمرت أنا بذلك
ّ
بسد أبوابكم وترك
ولكن اهلل أمر ّ
َّ
علي».
باب ّ
فقال :يا رسول اهلل رضيت
وسّلمت هلل ولرسوله( .إعالم الورى
للطربسي)161 /1:

وروى القاضي املغربي عن علي
عليه السالم :إن قوما سألوه
فقالوا :يا أمري املؤمنني أخربنا
بأفضل مناقبك فقال« :أفضل
مناقيب ما مل يكن لي فيه صنع».
قالوا :وما ذلك يا أمري املؤمنني،
قال:
«إن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وعلى آله ملا قدم املدينة أمر
ببناء املسجد ،فما بقي رجل من
أصحابه إال نقب بابا إىل املسجد،
فجاءه جربيل عليه السالم فأمره
أن يأمرهم أن يسدوا أبوابهم ويدع
بابي ،فبعث إليهم رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم معاذ بن جبل
فأتى أبا بكر فأمره أن يسد بابه،
فقال :مسعا وطاعة ،فسد بابه ثم
بعث إىل عمر فأمره أن يسد بابه
فأتى رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم فقال:
يا رسول اهلل ،دع لي بقدر ما
أنظر إليك بعيين ،فأبى عليه
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم فسد بابه ،ثم بعثه إىل
طلحة والزبري وعثمان وعبد
الرمحن وسعد ومحزة والعباس

فأمرهم بسد أبوابهم فسمعوا
وأطاعوا ،فقال محزة والعباس:
يأمرنا بسد أبوابنا ويدع باب علي.
فبلغ ذلك رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم فقال :قد بلغين
ما قلتم يف سد األبواب ،واهلل ما
أنا فعلت ذلك ولكن اهلل فعله وإن
اهلل أوحى إىل موسى أن يتخذ بيتا
طهرًا ال جينب فيه إال هو وهارون
وابناه ،يعين ال جيامع فيه غريهم
وإن اهلل أوحى إلي أن أختذ هذا
البيت طهرًا ،ال ينكح فيه إال أنا
وعلي واحلسن واحلسني ،واهلل ما
أنا أمرت بسد أبوابكم وال فتحت
باب علي بل اهلل أمرني به»( .دعائم
اإلسالم للقاضي املغربي)17 /1:
زواج فاطمة

عليها السالم

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم حيث بنى منازله كانت
فاطمة عليها السالم عنده فخطبها
أبو بكر فقال له رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم :أنتظر أمر
ثم خطبها عمر.
اهلل َّ
عز وجل َّ
فقال مثل ذلك.

تدل الروايات الشريفة على أن
عز وجل قد أمر بزواج فاطمة
اهلل ّ
من علي عليهما السالم وأنه
سبحانه بعث أحد املالئكة إىل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم لتبليغه هذا األمر اإلهلي.
فعن علي بن جعفر قال مسعت
أبا احلسن (موسى بن جعفر
الكاظم عليه السالم) يقول:
«بينا رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم جالس إذ دخل عليه
ملك له أربعة وعشرون وجها فقال
له رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم حبييب جربائيل مل أرك يف
مثل هذه الصورة.
قال امللك :لست جبربائيل ،يا
عز وجل أن أزوج
حممد بعثين اهلل ّ

النور من النور.
قال :من؟ ممن؟

علي كفو فاطمة
من احلقائق اليت أظهرتها
األحاديث الشريفة حول بيانها
ملقامات أهل البيت عليهم السالم
هو حديث (كفو فاطمة) ،وهو
كاآلتي:
عن يونس بن ظبيان ،عن أبي
عبد اهلل عليه السالم قال مسعته
يقول:
«لوال أن اهلل تبارك وتعاىل خلق
أمري املؤمنني عليه السالم لفاطمة،
ما كان هلا كفو على ظهر األرض
من آدم ومن دونه».
فهذا احلديث يظهر بوضوح
مقام فاطمة عند اهلل تعاىل وذلك
من خالل معرفة مقام علي عليه
السالم؛ مبعنى :من أراد أن يعلم
منزلة فاطمة فلينظر إىل منزلة
علي عليه السالم فهو كفو هلا.

وكان تزويج أمري املؤمنني عليه
السالم بفاطمة عليها السالم يف
مهر فاطمة
عن جابر اجلعفي ،قال :قال السماء إىل تزوجيها يف األرض
سيدي الباقر حممد بن علي أربعني يوما»( .دالئل اإلمامة
عليهما السالم يف قول اهلل تعاىل :للطربي)92:
ــــــــــــــــــــــــ
((وَإِذِ اسْ َتسْقَى مُوسَى لِ َقوْمِهِ ف َُق ْلنَا
( )1الكراع اسم جلماعة اخليل
َاك الْحَجَرَ فَانْ َفجَرَتْ خاصة.
اض ِربْ بِعَص َ
ْ
( )2استنقع املاء يف الغدير أي اجتمع
مِنْهُ اثْنَ َتا عَشْرَةَ عَيْنًا َقدْ عَلِمَ ُ
ك ُّل ُأنَ ٍ
اس وثبت .وسال املاء سي ً
ال وسيالنًا :جرى
مَشْرَبَهُمْ ُ
ك ُلوا وَاشْرَبُوا مِنْ ِر ْزقِ
وجمهوله سيل.
أْ
اللهِ و اََل تَعْ َثوْا فِي َ
َّ
ْض مُ ْفسِدِينَ)).
الر ِ
* بقلم :السيد نبيل احلسين
(سورة البقرة ،اآلية)60 :
إن قوم موسى شكوا إىل ربهم
احلر والعطش ،فاستسقى موسى
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قال :فاطمة من علي ،قال :فلما
وىل امللك إذا بني كتفيه حممد رسول
اهلل ،علي وصيه ،فقال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله :منذ كم كتب
هذا بني كتفيك؟ فقال :من قبل أن
خيلق اهلل آدم باثنني وعشرين ألف
عام»( .الكايف)461 /1:

املاء ،وشكا إىل ربه تعاىل مثل
ذلك ،وقد شكا املؤمنون إىل
جدي رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم ،فقالوا :يا رسول اهلل،
عرفنا من األئمة بعدك؟ فما مضى
من نيب إال وله أوصياء وأئمة
بعده ،وقد علمنا أن عليا وصيك،
فمن األئمة من بعده؟ فأوحى اهلل
إليه :إني قد زوجت عليا بفاطمة
يف مسائي حتت ظل عرشي،
وجعلت جربئيل خطيبها ،وميكائيل
وليها ،وإسرافيل القابل عن علي،
وأمرت شجرة طوبى فنثرت عليهم
اللؤلؤ الرطب ،والدر ،والياقوت،
والزبرجد األمحر ،واألخضر،
واألصفر ،واملناشري املخطوطة
بالنور ،فيها أمان للمالئكة مذخور
إىل يوم القيامة ،وجعلت حنلتها
من علي مخس الدنيا ،وثلثي
اجلنة ،وجعلت حنلتها يف األرض
أربعة أنهار :الفرات ،والنيل ،ونهر
دجلة ،ونهر بلخ ،فزوجها أنت ــ يا
حممد ــ خبمسمائة درهم ،تكون
سنة ألمتك ،فإنك إذا زوجت عليا
من فاطمة جرى منهما أحد عشر
إماما من صلب علي ،سيد كل أمة
إمامهم يف زمنه ،ويعلمون كما علم
قوم موسى مشربهم.
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فيما روي عنه في أحوال األئمة
صلوات اهلل عليهم أجمعين
مـن ولــــــده
نصه عليه السالم على
ّ .1
إمامة علي بن الحسين
عليهما السالم

حدثنا أبو عبد اهلل حممد بن وهبان
ّ
حدثنا أبو حامد
البصري اهلنائي ،قالّ :
حدثين
السرقي ،قالّ :
أمحد بن ّ
حممد ّ
أبو األزهر أمحد بن األزهر بن منيع،
حدثنا عبد ال ّرزاق ،قال :أخربنا
قالّ :
معمر ،عن الزّهري ،عن عبيد اهلل بن
عبد اهلل عتبة ،قال:
كنت عند احلسني بن علي عليهما
السالم إذ دخل علي بن احلسني
األصغر ،فدعاه احلسني عليه السالم
ضمًا ،وقّبل ما بني عينيه ث ّم
وضمه إليه ّ
ّ
قال عليه السالم:
«ِبأبي أنْ َت ما ْ
أح َس َن
أطَي َب َ
رحي َك َو ْ
ُخلْ َ
قك!».
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فتداخلين من ذلك فقلت :بأبي أنت
وأمي يا ابن رسول اهلل إن كان ما نعوذ
باهلل أن نراه فيك فإىل َمن؟ قال عليه
السالم:

«إىل َعِل ٍّي إبْين هذا ُهَو اإلما ُم َوأبو
األِئ َمِة».
السن؟ قال
قلت :يا موالي هو صغري ّ
عليه السالم:
إن إبَْن ُه محُ َ َّم َد ُي ْؤتمَُّ ِبِه َو ُهَو ابْ ُن
«َنَع ْمَّ ،
ني ُث َّم َي ْط ُر ُق».
ِت ْس ِع ِسن َ
«ثم َيبَْق ُر الِْعلَْم َبقْرًا».
قالَّ :
 .2التّ ضاهي بإبراهيم
الخليل عليه السالم

ورد يف دعوات ال ّراوندي :عن اإلمام
الباقر عليه السالم أنه قال:
«قال علي بن احلسني عليهما السالم:
مرضت مرضًا شديدًا ،فقال لي أبي
عليه السالم :ما ت ْ
َشتَهي؟
ممن ال أقرتح
فقلت :أشتهي أن أكون ّ
على اهلل رّبي ما يدّبره لي.

ْت،
«أح َسن َ
فقال عليه السالم ليْ :
ضاهيْ َت إبْراهي َم الخَْ َ
هلل
َ
ليل َصَل ُ
وات ا ِ
َعَليِْهَ ،حيْ ُث َ
قال َجبرَْ ئي ُل عليه السالم
هل من حاجة؟ فقال :ال أقرتح على
رّبي ،بل حسيب اهلل ونعم الوكيل».

 .3إبالغ سالم النبي صلى اهلل
عليه وآله وسلم إلى اإلمام
الباقر عليه السالم
أنبأنا أبو نصر حممد بن أمحد بن
حدثنا أبو بكر العاطر
عبد اهلل الكريينّ ،
حدثنا عبد ال ّرمحن بن
فإي إمالءّ ،
حدثنا ابن
حممد بن إبراهيم املديينّ ،
حدثنا حممد بن عبد اهلل بن أبي
عقدةّ ،
حدثين علي بن حسان القرشي،
جنيحّ ،
عمه عبد الرمحن بن كثري ،عن
عن ّ
جعفر بن حممد ،قال( :قال أبو جعفر
حممد بن علي:
جدي احلسني بن علي يف
«أجلسين ّ
هلل َصّلى اهللُ
حجره وقال ليَ :ر ُسو ُل ا ِ
السالَم».
َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم ُي ْق ِرُئ َك َّ
وقال لي علي بن احلسني عليه
السالم:
«أجلسين علي بن أبي طالب عليه
السالم يف حجره وقال ليَ :رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقرئك
السالم».
 .4المهدي عجل اهلل تعالى
فرجه الشريف من ولد الحسين
عليه السالم
عن املعافى بن زكريا ،قال :حدثنا أمحد

ويف كتاب املناقب :عن حممد بن علي،
عن حممد بن أبي القاسم ،عن أمحد بن
أبي عبد اهلل الربقي ،عن حممد بن علي
القرشي ،عن ابن سنان ،عن املفضل بن
عمر ،عن أبي محزة الثمالي ،عن حممد
الباقر ،عن أبيه علي بن احلسني عليهم
السالم ،عن أبيه احلسني بن علي سالم
اهلل عليهم قال:
هلل َصّلى
ول ا ِ
«َد َخلْ ُت َعلى َج ّدي َر ُس ِ
أجَل َسين َعلى
اهللُ َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم َف ْ
َف ِخ ِذِه َو َ
إن اهلل اختار من صلبك
قال ليّ :
أئمة ،تاسعهم قائمهم،
يا حسني تسعة ّ
وكّلهم يف الفضل واملنزلة عند اهلل سواء».
 .5اإلمام المهدي عليه السالم
يمأل األرض قسطًا وعد ًال
دخلت
عن شعيب بن أبي محزة ،قال:
ُ
على أبي عبد اهلل احلسني بن علي
عليهما السالم ،فقلت له :أنت صاحب
هذا األمر؟ قال عليه السالم« :ال».
فقلت :فول ُدك؟ قال عليه السالم« :ال».
فقلتَ :فَوَل ُد َوَل ِد َك؟ قال عليه السالم:
ُ
«ال».
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ّ
المهدي عليه السالم
عن علي بن حممد بن احلسن
حممد بن عبد
القزويين ،قالّ :
حدثنا ّ
حدثنا أمحد بن
اهلل احلضرمي ،قالّ :
ّ
حدثنا خالد املقرئ،
حييى األحول ،قالّ :
عن قيس بن أبي حصني ،عن حييى بن
وّثاب ،عن عبد اهلل بن عمر ،قال :مسعت
احلسني بن علي عليهما السالم يقول:

وعن أبي عبد اهلل احلسني بن علي
عليهما السالم أنه قال:
«إذا ُه ِدَم حاِئ ُط َم ْس ِج ِد الُْكوَفِة ،ممِ ّ ا َيِلي
ْد ذِل َك زَوا ُل
هلل بْ ِن َم ْس ُعوِدَ ،فِعن َ
داَر َعبْ ِد ا ِ
وج املَ ْه ِد ِّي».
ُملْ ِك ال َق ْوِمَ ،و ِعن َ
ْد زواِلِه ُخ ُر ُ
(كلمات اإلمام احلسني عليه السالم:
)662
* إعداد :السيد نبيل احلسين

قطوف دانية من السرية الحسينية

حدثين أمحد
ابن حممد بن سعد ،قالّ :
حدثين أبي،
ابن احلسني بن سعيد ،قالّ :
حدثين جعد بن الزبري املخذومي،
قالّ :
حدثين عمران بن يعقوب اجلعدي،
قالّ :
عن أبيه يعقوب بن عبد اهلل ،عن أبي
حييى بن جعدة بن هبرية ،عن احلسني
ابن علي صلوات اهلل عليهما ،وسأله رجل
عن األئمة ،فقال عليه السالم:
َ
إسرائيلِ ،ت ْسَعٌة ِم ْن
«ع َد ُد ُن َقباِء َبين
َ
َ
ْ
آخ ُر ُه ْم القاِئ ُمَ ،ول َق ْد سمَ ِ ْع ُت
ُولْديِ ،
هلل َصّلى اهللُ َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم
َر ُسو ُل ا ِ
يقول :أبشروا ث ّم أبشروا ــ ثالث م ّرات
ــ مّإنا مثل أهل بييت كمثل حديقة أطعم
منها فوج عامًا ث ّم أطعم منها فوج عامًا،
يف آخرها فوجًا يكون أعرضها حبرًا،
وأعمقها طو ًال وفرعًا ،وأحسنها حنًا،
وكيف تهلك أمة أنا أوهلا ،واإلثنا عشر
من بعدي من السعداء أولي األلباب
واملسيح بن مريم آخرها ،ولكن يهلك
فيما بني ذلك نتج اهلرج ليسوا منيّ
ولست منهم».

فقلت :فمن هو؟ قال عليه السالم:
واح ٌد،
ُ
«َل ْو لمَ ْ َيبْ َق ِم َن ُّ
الدنيا إ ّال َي ْوٌم ِ
ُ
يألها َع ْد ًالَ ،كما ُمِلَئ ْت َج ْورًاَ ،ل َطَّو َل اهلل َع َّز َو َج َّل ذِل َك الَْي ْوَم َحتّى يخَ ْ ُر َج
َّ
«الذي مَ ْ
ول َر ُج ٌل ِم ْن ُولْديَ ،فَي ْمألها َع ْد ًال َو ِقسطًا
أن َر ُس َ
على َفترَْ ٍة ِم َن األِئ َّمِة تَأتيَ ،كما َّ
ً
ً
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
هلل َصّلى اهللُ َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم ُبِع َث َعلى كما ُمِلئ ْت َج ْورا َوظلما ،كذِلك سمَ ِ ْع ُت
ا ِ
ُ
َ
َر ُس َ
هلل َصّلى اهلل َعليِْه وآِلِه َو َسلَّ َم
ول ا ِ
الر ُس ِل».
َفترَْ ٍة ِم َن ُّ
َيقُو ُل».
 .6اإلمام الحسين عليه
 .10عالمات ظهور اإلمام
السالم يتمنّ ى خدمة اإلمام
المهدي عليه السالم
المهدي عليه السالم
قال اإلمام أبو عبد اهلل احلسني عليه
عن أبي عبد اهلل احلسني بن علي
عليهما السالم ،أّنه ُسِئ َل :هل ولد املَ ْه ِد ُّي السالم:
عليه السالم؟ قال:
المات
ّ
السال ُم َع ٌ
«إن ُق ّداَم القاِئ ِم َعَليِْه َّ
هلل:
ْمننيََ ،و ِه َي َق ْو ُل ا ِ
هلل ِللُْمؤ ِ
َت ُكو ُن ِم َن ا ِ
«الَ ،وَل ْو أ ْدَر ْكُت ُه لخَ َ َد ْمُت ُه أّياَم َحياتي».
ني َقبْ َل
ْمن َ
((َوَلَنبْلَُوَّن ُك ْم))َ ،ي ْعين المُْؤ ِ
 .7للمهدي عجل اهلل تعالى
وج الْقاِئ ِم.
فرجه الشريف غَ يبتان
ُخ ُر ِ
((ِب َش ْيٍء ِم َن الخَْ ْو ِف))ِ ،م ْن ُملُ ِ
عن أبي عبد اهلل احلسني بن علي
وك َبنيِ
آخ ِر ُسلْطاِنِه ْم.
يف
اس
ب
ع
ال
ِ
صاح ِب هذا َ ّ ِ
عليهما السالم أنه قالِ« :ل ِ
تان؛
أسعاِر ِه ْم.
األ ْم ِر ــ َي ْعين املَ ْه ِد ّي عليه السالم ــ َغيَْب ِ
وع))ِ ،لَغالِء ْ
((َوالجْ ُ ِ
داهما ت ُ
َطو ُل َحتّى َيق َ
مات،
ُول َب ْع ُ
ض ُه ْمَ :
إح ُ
ْ
ال))َ ،فسا ُد
ْص ِم َن الأَْ ْمَو ِ
((َوَنق ٍ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ض ُه ْم :قِتلَ ،وب ْع ُ
َوَب ْع ُ
ض ِل.
ض ُه ْم ذ َه َبَ ،وال َيطِل ُع الت
ِّجاراتَ ،و ِقلَّ ُة الَْف ْ
ِ
َ
ّ
أح ٌد ِم ْن َوِل ٍّي َوال َغيرِْ ِه ،إال
َعلى َم ْو ِضِعِه َ
ُس))َ ،م ْو ٌت َذريٌع.
((َوالأَْنْف ِ
المَْ ْوىل اّلذي َيلي أ ْم َرُه».
((َو َّ
ات))ِ ،قلَّ ُة زَكاِء ما َي ْزَر ُع.
الث َم َر ِ
 .8استغناء الناس في زمن
جيل
ين))ِ ،عن َ
الصاِب ِر َ
((َوَب ِّش ِر َّ
ْد ذِل َك ِبَت ْع ِ
اإلمام المهدي عليه السالم
وج الْقاِئ ِم».
ُخ ُر ِ
عن احلسني بن علي عليهما السالم
وعن أبي عبد اهلل احلسني بن علي
أّنه قال:
عليهما السالم أّنه قال:
َبارواَ ،فَو اّلذي َفَل َق الحَْ َّبَة
«ت َ
َواصلُوا َوت ُّ
السفْياِن ُّي،
س َع ٍ
الماتُّ :
«ِللَْم ْه ِد ِّي خمَ ْ ُ
َّس َمَةَ ،لَيأِتينَ َّ َعَليْ ُك ْم َو ْق ٌت َال يجَ ِ ُد
َوَب َرأ الن ْ
السماءَِ ،والخَْ ْس ُف
َوالَْيماِن ُّيَ ،و َّ
الصيْ َح ُة ِم َن َّ
أح ُد ُك ْم ِل ِديناِرِه َو َال ِل ِد ْر َه ِمِه َم ْو ِضعًا».
َ
ِبالَْبيْداءَِ ،وَقتْ ُل َّ
الزِكَّيِة».
ْس َّ
النف ِ
يعين ال جيد عند ظهور اإلمام املهدي
وعنه عليه السالم أنه قال:
عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف موضعًا
ً
ظيمٌة
يف
ة
الم
ع
م
ت
ي
أ
ر
«إذا
ُ
َ
ْ
َ
السماءِ ،ناٌر َع َ
ْ
َّ
يصرفه فيه؛ الستغناء الناس مجيعًا
ِم ْن ِقَب ِل المَْ ْش ِر ِق ،ت ْ
ْدها َف َر ُج
َطلُ ُع َلياليَ ،فِعن َ
بفضل اهلل تعاىل ،وفضل وليه املهدي
السال ُم».
ّاسَ ،و ِه َي ُق َّدا ُم المَْ ْه ِد ّي َعَليِْه َّ
الن ِ
عليه السالم.
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حبـوث يف سورة البقرة

()6

قال تعاىل :بسم اهلل الرمحن
الرحيم

((ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯﮰ ﮱﯓﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ
ﰃﰄﰅ ﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)).
تحدي القرآن الكريم
بالبالغة
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قد حتدى القرآن بالبالغة كقوله
تعاىلَ (( :أمْ يَ ُقو ُلونَ ا ْف َترَاهُ ُق ْل ف َْأ ُتوا بِعَشْ ِر
َن اسْ َت َطعْ ُتمْ
سُوَرٍ مِ ْثلِهِ مُ ْف َترَيَاتٍ وَادْعُوا م ِ
ُون َّ
اللهِ إِنْ ُ
كنْ ُتمْ صَادِقِنيَ *
مِنْ د ِ
َكمْ فَاعْ َلمُوا َأَّنمَا
َف ِإنْ َلمْ يَسْ َت ِجيبُوا ل ُ
ُأنْ ِزلَ بِعِ ْل ِم َّ
اللهِ وَ َأنْ اَل إِ َلهَ إِاَّل هُوَ َفه َْل َأنْ ُتمْ
مُسْلِمُونَ))( .سورة هود ،اآليتان 13 :ــ
 )14واآلية مكية.
وقوله تعاىلَ (( :أمْ يَ ُقو ُلونَ ا ْف َترَاهُ ُق ْل
ْ
َن اسْ َت َطعْ ُتمْ مِنْ
فَأ ُتوا بِسُورَةٍ مِ ْثلِهِ وَادْعُوا م ِ

تح ّديات القرآن الكريم

ُون َّ
اللهِ إِنْ ُ
كنْ ُتمْ صَادِقِنيَ ( )38ب َْل
د ِ
ْ
ك َّذبُوا بِمَا َلمْ يُح ُِيطوا بِعِ ْلمِهِ وَ َلمَّا يَأتِ ِهمْ
َ
ك َّذبَ َّالذِينَ مِنْ
ك َذلِكَ َ
تَ ْأ ِوي ُلهُ َ
كانَ عَاقِب َُة
كيْفَ َ
َقبْلِ ِهمْ فَان ُْظرْ َ
َّ
الظالِمِنيَ))( .سورة يونس ،اآليتان38 :
ــ )39
واآلية أيضا مكية وفيها التحدي
بالنظم والبالغة فإن ذلك هو الشأن
الظاهر من شؤون العرب املخاطبني
باآليات يومئذ ،فالتاريخ ال يرتاب أن
العرب العرباء بلغت من البالغة يف
الكالم مبلغا مل يذكره التاريخ لواحدة
من األمم املتقدمة عليهم واملتأخرة
عنهم ووطئوا موطئا مل تطأه أقدام
غريهم يف كمال البيان وجزالة النظم
ووفاء اللفظ ورعاية املقام وسهولة
املنطق.
وقد حتدى عليهم القرآن بكل حتد
ممكن مما يثري احلمية ويوقد نار
األنفة والعصبية.
وحاهلم يف الغرور ببضاعتهم
واالستكبار عن اخلضوع للغري يف
صناعتهم مما ال يرتاب فيه ،وقد طالت
مدة التحدي ومتادى زمان االستنهاض
فلم جييبوه إال بالتجايف ومل يزدهم إال
العجز ومل يكن منهم إال االستخفاء
والفرار ،كما قال تعاىلَ (( :أ اَل إَِّنهُمْ
يَ ْثنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْ َتخْ ُفوا مِنْهُ َأ اَل حِنيَ
يَسْ َت ْغشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْ َلمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا
يُعْلِنُونَ إَِّنهُ عَلِيمٌ بِ َذاتِ الصُّدُو ِر))( .سورة
هود ،اآلية)5 :

وقد مضى من القرون واألحقاب
ما يبلغ أربعة عشر قرنا ومل يأت مبا
يناظره آت ومل يعارضه أحد بشيء إال
أخزى نفسه وافتضح يف أمره.

وقد ضبط النقل بعض هذه
املعارضات واملناقشات ،فهذا مسيلمة
عارض سورة الفيل بقوله(( :الفيل ما
الفيل ،وما أدريك ما الفيل ،له ذنب
وبيل ،وخرطوم طويل).
ويف كالم له يف الوحي خياطب
السجاح النبية (فنوجله فيكن إيالجا،
وخنرجه منكن إخراجا).
فانظر إىل هذه اهلذيانات واعترب،
وهذه سورة عارض بها الفاحتة بعض
النصارى (احلمد للرمحن ،رب األكوان
امللك الديان ،لك العبادة وبك املستعان
إهدنا صراط اإلميان) إىل غري ذلك
من التقوالت.
فإن قلت :ما معنى كون التأليف
الكالمي بالغا إىل مرتبة معجزة
لإلنسان ووضع الكالم مما مسحت
به قرحية اإلنسان؟ فكيف ميكن أن
يرتشح من القرحية ما ال حتيط به
والفاعل أقوى من فعله ومنشأ األثر
حميط بأثره؟ وبتقريب آخر اإلنسان
هو الذي جعل اللفظ عالمة دالة على
املعنى لضرورة احلاجة االجتماعية
إىل تفهيم اإلنسان ما يف ضمريه
لغريه فخاصة الكشف عن املعنى يف
اللفظ خاصة وضعية اعتبارية جمعولة
لإلنسان ،ومن احملال أن يتجاوز هذه

يف رحاب علوم القرآن

اخلاصة املرتشحة عن قرحية اإلنسان
حد قرحيته فتبلغ مبلغا ال تسعه طاقة
القرحية ،فمن احملال حينئذ أن
يتحقق يف اللفظ نوع من الكشف ال
حتيط به القرحية وإال كانت غري
الداللة الوضعية االعتبارية،
مضافا إىل أن الرتاكيب
الكالمية لو فرض أن بينها
تركيبا بالغا حد اإلعجاز
كان معناه أن كل معنى
من املعاني املقصودة
ذو تراكيب كالمية
يف
خمتلفة
النقص والكمال
والبالغة وغريها،
وبني تلك الرتاكيب
تركيب هو أرقاها
وأبلغها ال تسعها طاقة
البشر ،وهو الرتكيب
املعجز ،والزمه أن يكون
يف كل معنى مطلوب تركيب
واحد إعجازي ،مع أن القرآن
كثريا ما يورد يف املعنى الواحد
بيانات خمتلفة وتراكيب متفرقة،
وهو يف القصص واضح ال ينكر ،ولو
كانت تراكيبه معجزة مل يوجد منها يف
كل معنى مقصود إال واحد ال غري.
قلت :هاتان الشبهتان وما شاكلهما
هي املوجبة جلمع من الباحثني يف
أعجاز القرآن يف بالغته أن يقولوا
بالصرف ،ومعنى الصرف أن اإلتيان
مبثل القرآن أو سور أو سورة واحدة منه
حمال على البشر ملكان آيات التحدي
وظهور العجز من أعداء القرآن
منذ قرون،
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ولكن ال لكون التأليفات الكالمية
اليت فيها يف نفسها خارجة عن طاقة
اإلنسان وفائقة على القوة البشرية
 ،مع كون التأليفات مجيعا أمثاال
لنوع النظم املمكن لإلنسان ،بل الن
اهلل سبحانه يصرف اإلنسان عن
معارضتها واإلتيان مبثلها باإلرادة
اإلهلية احلاكمة على إرادة اإلنسان
حفظا آلية النبوة ووقاية حلمى
الرسالة.
وهذا قول فاسد ال ينطبق على ما
يدل عليه آيات التحدي بظاهرها
كقولهُ (( :ق ْل ف َْأ ُتوا بِعَشْ ِر سُوَرٍ مِ ْثلِهِ مُ ْف َترَيَاتٍ
ُون َّ
اللهِ إِنْ
َن اسْ َت َطعْ ُتمْ مِنْ د ِ
وَادْعُوا م ِ
ُ
كنْ ُتمْ صَادِقِنيَ * َف ِإنْ َلمْ يَسْ َت ِجيبُوا
َكمْ فَاعْ َلمُوا َأَّنمَا ُأنْ ِزلَ بِعِ ْل ِم َّ
اللهِ وَ َأنْ
ل ُ
اَل إِ َلهَ إِاَّل هُوَ َفه َْل َأنْ ُتمْ مُسْلِمُونَ)).

فان اجلملة األخرية ظاهرة يف أن
االستدالل بالتحدي إمنا هو على كون
القرآن نازال ال كالما تقوله رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم وان نزوله
إمنا هو بعلم اهلل ال بإنزال الشياطني
كما قال تعاىلَ (( :أمْ يَ ُقو ُلونَ تَ َقوَّ َلهُ ب َْل
اَل يُؤْمِنُونَ * َف ْلي َْأ ُتوا بِحَدِيثٍ مِ ْثلِهِ إِنْ
كانُوا صَادِقِنيَ))( .سورة الطور،
َ
اآليتان 33 :ــ )34

وقوله تعاىل(( :وَمَا تَنَزَّ َلتْ بِهِ
الشَّيَاطِنيُ * وَمَا يَنْبَغِي َلهُمْ وَمَا يَسْ َتطِيعُونَ
َن السَّم ِْع َلمَعْزُو ُلونَ))( .سورة
* إَِّنهُمْ ع ِ
الشعراء ،اآليات 110 :ــ )112
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والصرف الذي يقولون به إمنا يدل
على صدق الرسالة بوجود آية هي
الصرف ،ال على كون القرآن كالما هلل
نازال من عنده ،ونظري هذه اآلية ،اآلية
األخرى ،وهي قولهَ (( :أمْ يَ ُقو ُلونَ ا ْف َترَاهُ
ْ
َن اسْ َت َطعْ ُتمْ
ُق ْل فَأ ُتوا بِسُورَةٍ مِ ْثلِهِ وَادْعُوا م ِ
ُون َّ
اللهِ إِنْ ُ
كنْ ُتمْ صَادِقِنيَ * ب َْل
مِنْ د ِ
ك َّذبُوا بِمَا َلمْ يُح ُِيطوا بِعِ ْلمِهِ وَ َلمَّا ي َْأتِ ِهمْ
َ
ك َّذبَ َّالذِينَ مِنْ
ك َذلِكَ َ
تَ ْأ ِوي ُلهُ َ

كانَ عَاقِب َُة
كيْفَ َ
َقبْلِ ِهمْ فَان ُْظرْ َ
َّ
الظالِمِنيَ)).
فإنها ظاهرة يف أن الذي يوجب
إستحالة إتيان البشر مبثل القرآن
وضعف قواهم وقوى كل من يعينهم
على ذلك من حتمل هذا الشأن هو
أن للقرآن تأويال مل حييطوا بعلمه
فكذبوه ،وال حييط به علما إال اهلل
فهو الذي مينع املعارض عن أن
يعارضه ،ال أن اهلل سبحانه يصرفهم
عن ذلك مع متكنهم منه لوال الصرف
بإرادة من اهلل تعاىل.
وكذا قوله تعاىلَ (( :أ َفلاَ يَ َتدَبَّرُونَ
كانَ مِنْ عِنْدِ َغيْ ِر َّ
اللهِ
الْ ُقر َْآنَ وَ َلوْ َ
كثِريًا))( .سورة
َلوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا َ
النساء ،اآلية)82 :
فإنه ظاهر يف أن الذي يعجز الناس
عن اإلتيان مبثل القرآن إمنا هو كونه
يف نفسه على صفة عدم االختالف
لفظا ومعنى وال يسع ملخلوق أن يأتي
بكالم غري مشتمل على االختالف ،ال
أن اهلل صرفهم عن مناقضته بإظهار
االختالف الذي فيه هذا ،فما ذكروه
من أن إعجاز القرآن بالصرف كالم ال
ينبغي الركون إليه.
وأما اإلشكال باستلزام اإلعجاز
من حيث البالغة احملال ،بتقريب أن
البالغة من صفات الكالم املوضوع
ووضع الكالم من آثار القرحية
اإلنسانية فال ميكن أن يبلغ من
الكمال حدا ال تسعه طاقة القرحية
وهو مع ذلك معلول هلا ال لغريها،
فاجلواب عنه أن الذي يستند من
الكالم إىل قرحية اإلنسان إمنا هو
كشف اللفظ املفرد عن معناه ،وأما
سرد الكالم ونضد اجلمل حبيث
حياكي مجال املعنى املؤلف وهيئته
على ما هو عليه يف الذهن بطبعه
حكاية تامة أو ناقصة وإراءة واضحة
أو خفية ،وكذا تنظيم الصورة العلمية
يف الذهن حبيث يوافق الواقع يف مجيع

روابطه ومقدماته ومقارناته ولواحقه
أو يف كثري منها أو يف بعضها دون
بعض فإمنا هو أمر ال يرجع إىل وضع
األلفاظ بل إىل نوع مهارة يف صناعة
البيان وفن البالغة تسمح به القرحية
يف سرد األلفاظ ونظم األدوات
اللفظية ونوع لطف يف الذهن حييط
به القوة الذاهنة على الواقعة احملكية
بأطرافها ولوازمها ومتعلقاتها.
فهي هنا جهات ثلث ميكن أن
جتتمع يف الوجود أو تفرتق فرمبا
أحاط إنسان بلغة من اللغات فال
يشذ عن علمه لفظ لكنه ال يقدر
على التهجي والتكلم ،ورمبا متهر
اإلنسان يف البيان وسرد الكالم لكن
ال علم له باملعارف واملطالب فيعجز
عن التكلم فيها بكالم حافظ جلهات
املعنى حاك جلمال صورته اليت هو
عليها يف نفسه ،ورمبا تبحر اإلنسان
يف سلسلة من املعارف واملعلومات
ولطفت قرحيته ورقت فطرته لكن ال
يقدر على اإلفصاح عن ما يف ضمريه،
وعى عن حكاية ما يشاهده من مجال
املعنى ومنظره البهيج.
فهذه أمور ثالثة :أوهلا راجع إىل
وضع اإلنسان بقرحيته االجتماعية،
والثاني والثالث راجعان إىل نوع من
لطف القوة املدركة ،ومن البني أن
إدراك القوى املدركة منا حمدودة
مقدرة ال نقدر على اإلحاطة بتفاصيل
احلوادث اخلارجية واألمور الواقعية
جبميع روابطها ،فلسنا على أمن من
اخلطأ قط يف وقت من األوقات ،ومع
ذلك فاالستكمال التدرجيي الذي
يف وجودنا أيضا يوجب االختالف
التدرجيي يف معلوماتنا أخذا من
النقص إىل الكمال ،فأي خطيب
أشدق وأي شاعر مفلق فرضته مل
يكن ما يأتيه يف أول أمره موازنا ملا
تسمح به قرحيته يف أواخر أمره؟
فلو فرضنا كالما إنسانيا أي كالم

فرضناه مل يكن يف مأمن من اخلطأ
لفرض عدم إطالع متكلمه جبميع
أجزاء الواقع وشرائطه (أوال).

وعلي هذا فلو عثرنا على كالم فصل
(وحد اهلزل هو القول
ال هزل فيه
ّ
بغري علم حميط) وال اختالف يعرتيه
مل يكن كالما بشريا ،وهو الذي يفيده
القرآن بقولهَ (( :أ َفلاَ يَ َتدَبَّرُونَ الْ ُقر َْآنَ
كانَ مِنْ عِنْدِ َغيْ ِر َّ
اللهِ َلوَجَدُوا فِيهِ
وَ َلوْ َ
كثِريًا)).
اخْتِلاَفًا َ
وقوله تعاىل(( :وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّج ِْع *
و أْ َ
ْض ذَاتِ الصَّد ِْع * إَِّنهُ َل َقو ٌْل َفص ٌْل * وَمَا
َالر ِ
هُوَ بِالْهَزْ ِل))( .سورة طارق ،اآليات11 :
ــ )14
انظر إىل موضع القسم بالسماء
واألرض املتغريتني واملعنى املقسم به
يف عدم تغريه وإتكائه على حقيقة
ثابتة هي تأويله ،وقوله تعاىل(( :ب َْل هُوَ
ُقر َْآنٌ م َِجيدٌ * فِي َلو ٍْح مَحْ ُفوظٍ))( .سورة
الربوج ،اآليتان 21 :ــ )22
اب الْمُبِنيِ *
وقوله تعاىل (( :وَالْكِ َت ِ
كمْ تَعْقِ ُلونَ *
إِنَّا جَعَ ْلنَاهُ ُقر َْآ ًنا عَرَبِيًّا َلعََّل ُ
اب َلدَيْنَا َلعَلِيٌّ حَكِيمٌ)).
وَإَِّنهُ فِي ُأمِّ الْكِ َت ِ
(سورة زخرف ،اآليات 2 :ــ )4
ُ
ُوم
وقوله تعاىلَ (( :فلاَ أ ْقسِمُ بِمَوَاق ِِع النُّج ِ
* وَإَِّنهُ َل َقسَمٌ َلوْ تَعْ َلمُونَ عَظِيمٌ * إَِّنهُ َل ُقر َْآنٌ

اب م ْ
ُون * اَل
َ
َكن ٍ
ك ِريمٌ * فِي كِ َت ٍ
يَمَسُّهُ إِاَّل الْم َُطهَّرُونَ))( .سورة الواقعة،
اآليات 75 :ــ )79
فهذه اآليات ونظائرها حتكي عن
إتكاء القرآن يف معانيه على حقائق
ثابتة غري متغرية وال متغري ما يتكي
عليها.
إذا عرفت ما مر علمت أن استناد
وضع اللغة إىل اإلنسان ال يقتضي أن
ال يوجد تأليف كالمي فوق ما يقدر

فقد تبني من ذلك كله أن البالغة
التامة معتمدة على نوع من العلم
املطابق للواقع من جهة مطابقة اللفظ
للمعنى ومن جهة مطابقة املعنى املعقول
للخارج الذي حيكيه الصورة الذهنية.
أما اللفظ فان يكون الرتتيب الذي
بني أجزاء اللفظ حبسب الوضع مطابقا
للرتتيب الذي بني أجزاء املعنى املعرب
عنه باللفظ حبسب الطبع فيطابق
الوضع الطبع كما قال الشيخ عبد
القاهر اجلرجاني يف دالئل اإلعجاز.
وأما املعنى فان يكون يف صحته
وصدقه معتمدا على اخلارج الواقع
حبيث ال يزول عما هو عليه من
احلقيقة ،وهذه املرتبة هي اليت يتكي
عليها املرتبة السابقة ،فكم من هزل
بليغ يف هزليته لكنه ال يقاوم اجلد،
وكم من كالم بليغ مبين على اجلهالة
لكنه ال يعارض وال يسعه أن يعارض
احلكمة ،والكالم اجلامع بني عذوبة
اللفظ وجزالة األسلوب وبالغة املعنى
وحقيقة الواقع هو أرقى الكالم.
وإذا كان الكالم قائما على أساس
احلقيقة ومنطبق املعنى عليها متام
االنطباق مل يكذب احلقائق اآلخر ومل
تكذبه فإن احلق مؤتلف األجزاء ومتحد
األركان ،ال يبطل حق حقا ،وال يكذب
صدق صدقا ،والباطل هو الذي ينايف
الباطل وينايف احلق ،انظر إىل مغزى
ِكمُ َّ
اللهُ
قوله سبحانه وتعاىل(( :ف ََذل ُ
ُّكمُ الْحَقُّ َفمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِاَّل
رَب ُ
َ
الضل ُاَل فَأنَّى ُتصْرَ ُفونَ))( .سورة يونس،
َّ
اآلية)32 :
فقد جعل احلق واحدا ال تفرق فيه
وال تشتت؛ وانظر إىل قوله تعاىل:

فقد جعل الباطل متشتتا ومشتتا
ومتفرقا ومفرقا.
وإذا كان األمر كذلك فال يقع
بني أجزاء احلق اختالف بل نهاية
االيتالف ،جير بعضه إىل بعض ،وينتج
بعضه البعض كما يشهد بعضه على
بعض وحيكي بعضه البعض.

يف رحاب علوم القرآن

ومل يكن على حد كالمه السابق وال
على زنة كالمه الالحق بل وال أوله
يساوي آخره وإن مل نشعر بذلك لدقة
األمر ،لكن حكم التحول والتكامل عام
(ثانيا).

عليه اإلنسان الواضع له ،وليس ذلك
إال كالقول بأن القني الصانع للسيوف
جيب أن يكون أشجع من يستعملها
وواضع النرد والشطرنج جيب أن يكون
أمهر من يلعب بهما وخمرتع العود
جيب أن يكون أقوى من يضرب بها.

(وَ َأنَّ ه ََذا صِرَاطِي مُسْ َتقِيمًا ف ََّاتبِعُوهُ و اََل
كمْ عَنْ سَبِيلِهِ
َّق بِ ُ
تََّتبِعُوا السُّبُلَ َف َت َفر َ
ِكمْ وَص ُ
كمْ تََّت ُقونَ)).
َّاكمْ بِهِ َلعََّل ُ
َذل ُ
(سورة األنعام ،اآلية)153 :

وهذا من عجيب أمر القرآن فإن
اآلية من آياته ال تكاد تصمت عن
الداللة وال تعقم عن اإلنتاج ،كلما
ضمت آية إىل آية مناسبة أنتجت
حقيقة من أبكار احلقائق ثم اآلية
الثالثة تصدقها وتشهد بها ،هذا شأنه
وخاصته ،وسرتى يف خالل البيانات
يف هذا الكتاب نبذا من ذلك ،على
أن الطريق مرتوك غري مسلوك ولو
أن املفسرين ساروا هذا املسري لظهر
لنا إىل اليوم ينابيع من حباره العذبة
وخزائن من أثقاله النفيسة.
فقد اتضح بطالن اإلشكال من
اجلهتني مجيعا فإن أمر البالغة
املعجزة ال يدور مدار اللفظ حتى يقال
إن اإلنسان هو الواضع للكالم فكيف
ال يقدر على أبلغ الكالم وأفصحه
وهو واضح أو يقال أن أبلغ الرتكيبات
املتصورة تركيب واحد من بينها فكيف
ميكن التعبري عن معنى واحد برتكيبات
متعددة خمتلفة السياق واجلميع فائقة
قدرة البشر بالغة حد اإلعجاز بل
املدار هو املعنى احملافظ جلميع جهات
الذهن واخلارج.
(امليزان يف تفسري القرآن)75 /1 :
* إعداد :السيد نبيل احلسين
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عىل ضفاف نهج البالغة

الصديقة الطاهرة فاطمة بنت محمد

في نهج البالغة

ورد ذكر السيدة الزهراء صلوات اهلل
وسالمه عليها يف موضعني من نهج
البالغة:
الموضع األول
يف خطبة أمري املؤمنني (ع) عند دفن
فاطمة الزهراء (ع) يف اخلطبة رقم
 202حيث وصفها بعدة أوصاف عندما
خاطب النيب (ص) يف مقام بيان تفجعه
وتأمله لفراقها وملا جرى عليها من ظلم
وهتك ملقامها:
 .1النازلة بجوارك
أي قرب موضع دفنها من مدفنه (ص)،
يف إشارة للقرب املكاني بني هذين امليتني
العظيمني ،سواء كان مدفنها يف بيتها أو
بني القرب واملنرب أو يف البقيع ،إذ يصدق
يف مجيع هذه الصور أنها مدفونة جبواره
صلى اهلل عليه وآله وسلم.
 .2السريعة اللحاق بك
يف إشارة للقرب الزماني بني هذين
امليتني العظيمني ،ويف الرواية الصحيحة
أنها مكثت بعد رسول اهلل (ص) مخسة
وسبعني يوما( .الكايف ج 1ص 241ح)5
وقد ورد يف كتب أهل السنة ويف عدة
روايات صحيحة عن عائشة أن الزهراء
(ع) فرحت عندما أخربها
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النيب (ص) أنها أول أهل بيته حلوقا به.
(رواه البخاري يف صحيحه ج 4ص،183
ومسلم يف صحيحه ج 7ص ،142واحلاكم
يف املستدرك ج 4ص 273وصححه
على شرط البخاري ومسلم ووافقه
الذهيب).
ومن مجيل املقارنات ما كتبه األربلي حيث
قارن بني األنبياء عليهم السالم وفاطمة
الزهراء عليها السالم يف الرغبة يف
املوت ،وبني فضل الزهراء عليها السالم
يف هذه اجلهة ،أكتفي بنقل شطر منه:
(إن الطباع البشرية جمبولة على كراهة
املوت ،مطبوعة على النفور منه ،حمبة
للحياة ،مايلة إليها ،حتى األنبياء عليهم
السالم على شرف مقاديرهم وعظم
أخطارهم ومكانتهم من اهلل تعاىل
ومنازهلم من حمال قدسه  ،....وفاطمة
امرأة حديثة عهد بصبى ذات أوالد صغار
وبعل كريم مل تقض من الدنيا إربا وهي يف
غضارة عمرها وعنفوان شبابها ،يعرفها
أبوها أنها سريعة اللحاق به فتسلو موت
أبيها صلى اهلل عليه وآله وسلم وتضحك
طيبة نفسها بفراق الدنيا وفراق
بنيها وبعلها فرحة باملوت ،مائلة
إليه مستبشرة بهجومه،
سلة
مسرت

صلوات اهلل عليها

عند قدومه ،وهذا أمر عظيم ال حتيط
األلسن بصفته ،وال تهتدي القلوب إىل
معرفته ،وما ذاك إال ألمر علمه اهلل من
أهل هذا البيت الكريم ،وسر أوجب هلم
مزية التقديم ،فخصهم بباهر معجزاته،
وأظهر عليهم آثار عالميه ومساته،
وأيدهم برباهينه الصادعة ودالالته،
واهلل أعلم حيث جيعل رسالته ،احلديث
ذو شجون)( .كشف الغمة ج 2ص)81
وجمموع املقطعني السابقني (حول
القرب الزماني واملكاني) يشري إىل
القرب املعنوي بل التالحم بينهما ،وهذا
ما أكدته أحاديث أخرى وصفها النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم فيها بأنها
بضعة منه وأنها أم أبيها.
 .3صف ّيتك
أي املختارة واملفضلة على غريها عند
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ،وهو
الذي ال ينطق وال يفضل أحدا على
اهلوى ،وكيف ال يفضلها وهي سيدة
نساء العاملني من األولني واآلخرين؟!
وقد ورد

عىل ضفاف نهج البالغة

عن عائشة أنها قالت( :كان أحب النساء
إىل رسول اهلل فاطمة ،ومن الرجال
علي)( .صححه احلاكم يف املستدرك ج3
ص 155ووافقه الذهيب يف التلخيص).
ولعل اإلشارة هلذا الوصف لبيان مزيد
التفجع على املصيبة ،فإن من تكون
صفية النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
فإنها تستحق من التبجيل واإلكرام أكثر
من غريها ،ولكن الذي حصل هو العكس
فقد لقيت من األذى والظلم أكثر من
غريها؟!! فياهلا من مصيبة عظمى!!
 .4الرهينة والوديعة
وهذان الوصفان وإن كانا ينطبقان على
عموم البشر ،حيث أن النفس والروح
تكون كالرهن والوديعة يف البدن ،غري
أنه حيتمل قويا هنا أن االستشهاد بهما
يف حق الزهراء عليها السالم خلصوصية
يف املقام ،فأما كونها وديعة فألن النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم أودعها إياه،
ومما يؤيد ذلك ما رواه اجمللسي يف
البحار عن بعض كتب املناقب القدمية أن
أمري املؤمنني عليه السالم قال لألرض
اليت دفن الزهراء عليها السالم فيها:
«يا أرض استودعتك وديعيت»( .البحار
ج 43ص)215
ويفرتض يف املودع (بفتح الدال) أن
حيافظ على وديعته ما أمكنه ،ولكن
هذه الوديعة سلمت إىل مودعها
(بكسر الدال) وهي حنيلة قد أصبحت

كاخليال ،وهي مكسورة الضلع ،وعلى
عضدها مثل الدملج.
ونفس الكالم جيري يف الرهينة،
فالرهينة تكون بيد املرتهن وجيب عليه
احملافظة عليها ومراقبتها ،وقد بذل
أمري املؤمنني عليه السالم غاية جهده
ولكنه مل يتمكن من ذلك لغدر اجلائرين
وما كان مقيدا به من الوصايا.
 .5أنها املظلومة من قبل األمة
وذلك يف قوله عليه السالم« :وستنبئك
ابنتك بتضافر أمتك على هضمها» أي
أمتك بشكل عام ال أنها ظلمت من قبل
كل فرد فيها.
وظلم األمة توزع بني أغلب أفرادها بني
مرتكب للظلم ومؤيد له وساكت عنه،
ومتثل ذلك يف موارد كثرية:
منها :تهديد منزهلا باإلحراق ،واالعتداء
عليها أثناء اقتحام دارها حتى مضت
مقتولة شهيدة.
ومنها :أخذ فدك اليت وهبها النيب
إياها يف حياته منها بعد وفاته وتكذيبهم
إياها يف دعواها ،وهي املعصومة عليها
السالم بآية التطهري.
ومنها :حرمانها من حقها يف اإلرث.
ومنها :منعها من البكاء يف املدينة.
ومنها :استعدادهم لقذفها
بل وقذفها كما

يستفاد من بعض الروايات.
ومنها :إجبارهم إياها على اخلروج يف
احملافل العامة للمطالبة حبقها وحق
بعلها ،وهي اليت كانت ترى أن األفضل
للمرأة أن ال ترى رجال وال يراها
الرجال.
والتعبري بالتضافر يفيد أنهم تعاونوا
على ظلمها حيث أن التضافر من باب
التفاعل وهو يفيد االشرتاك بني أكثر
من شخص ،كما يفيد كون الضفر عليها
يف ظلمها غاية هلم مما يكشف عن
خسة ودناءة ولؤم ،إذ أنهم كانوا يتحينون
الفرصة لذلك ومل تسنح هلم الفرصة إال
بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم.
الموضع الثاني
يف كتاب بعثه ملعاوية قال فيه:
«ومنا خري نساء العاملني ومنكم محالة
احلطب»( .الكتاب رقم ( )28هاشم
اهلامشي)
* إعداد :الشيخ وسام البلداوي
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عن زكريا بن آدم رمحه اهلل قال :إّني
ند الرضا إذ جيء بأبي جعفر عليه
َلِع َ
السالم وسنّه ّ
أقل من أربع سنني ،فضرب
بيده األرض ورفع رأسه إىل السماء
فأطال الفكر ،فقال له الرضا عليه
السالمِ« :بَنفْسي! َفِل َم َ
طال ِف ْك ُر َك؟».
فاط َمة ،أما
بأمي ِ
صِن َع ّ
فقال« :فيما ُ
هلل! ْ
ألح ِر َقَّن ُهماُ ،ث َّم
َوا ِ
ألخ ِر َجَّن ُهماُ ،ث َّم ْ
أل ْذِرَيَّن ُهماُ ،ث َّم ألنْ ِس َفَّن ُهما يف الَي ِّم َن ْسفًا».
وقب َل بني عينيه ،ثم قال:
فاستدناه َّ
أمي! أنْ َت لهَ ا» ،يعين
«ِبأبي أنْ َت َو ّ
اإلمامة.
نعم ،ليس فقط اإلمام اجلواد عليه
السالم ،بل ّ
األئمة املعصومني عليهم
كل ّ
أمهم الزهراء عليها
السالم كّلما تذّكروا ّ

السالم ينتابهم اهل ّم واحلزن وجتري
دموعهم حزنًا على ما أصابها عليها
السالم.
بكاء أمير المؤمنين عليه
السالم على مصيبة زوجته
فاطمة عليها السالم
(انتهيت
قال سليم بن قيس اهلاللي:
ُ
إىل حلقة يف مسجد رسول اهلل صلى اهلل
هامشي
عليه وآله وسلم ،ليس فيها إ ّال
ّ
غري سلمان ،وأبي ذّر ،واملقداد ،وحممد
ابن أبي بكر ،وعمر بن أبي سلمة ،وقيس

عليها السالم

ابن سعد بن عبادة.
فقال العّباس لعلي عليه السالم :ما
ترى عمر َمنَعه من أن يغرم قنفذًا كما
عماله؟ فنظر علي عليه
أغرم مجيع ّ
السالم من حوِلِه ،ث ّم ا ْغ َرور َقت عيناه
بالدموع ،ث ّم قال:
َ
فاط َمة عليها
«ش َك َر َل ُه ضربًة َض َرَبها ِ
ض ِدها
َت ويف َع ُ
وط؛ فمات ْ
الس ِ
السالم ِب ّ
الدملج».
أَث َرُه كأّن ُه ُّ
ث ّم قال:
مما ْ
األمِة
لوب ِ
«َوالَع َجب ّ
أش ِرَب ْت ُق ُ
هذِه َّ

* إعداد :الشيخ وسام البلداوي
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وصاحِبِه ِم ْن َقبِْلِه،
الر ُج ِل
ِ
ِم ْن ُح ِّب هذا َّ
أح َدَثهُ».
َّسلي َم َل ُه يف ُك ِّل َشيٍء ْ
َوالت ْ
بكاء رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم على مصيبة
ابنته فاطمة عليها السالم
عن علي بن أبي طالب عليه السالم
قال:
«َبينا أنا وفاطمة واحلسن واحلسني
عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
فقلت :ما
التفت إلينا َفَبكى،
وسلم إذ
َ
ُ
يبكيك يا رسول اهلل؟
فقال :أبكي مما يصنع بكم بعدي،
فقلت :وما ذاك يا رسول اهلل؟
القرن،
قال :أبكي ِمن ضرَبِت َك على
ِ
فاطمَة َخ َّدها ،وطعَنِة احلسن
طم
َ
وَل ِ
الفخذ ،والس ّم الذي يسقى ،وقتل
يف
ِ
احلسني.
قال :فبكى أهل البيت مجيعًا ،فقلت:
يا رسول اهلل! ما خلقنا رّبنا إ ّال للبالءِ.
فإن َ
اهلل ع ّز وجل
أبش ْر يا علي! ّ
قالِ :
إلي إّنه ال يحُ ُّب َك إ ّال مؤم ٌن ،وال
قد عهد ّ
يبغضك إال منافق».
بكاء اإلمام الصادق عليه
السالم لشهادة محسن جنين
فاطمة عليهما السالم
املفضل بن عمر بكاء اإلمام
يذكر لنا ّ
قصة
الصادق عليه السالم عندما يذكر ّ
احملسن جنني فاطمة عليها السالم ذي
الستّة أشهر يف يوم القيامة؛ لالنتقام من
قاتليه ،فيقول :مسعت اإلمام الصادق
عليه السالم يقول:
« ....ويأتي حمسن حتمله خدجية
بنت خويلد ،وفاطمة بنت أسد أّم أمري
وهن صارخات
املؤمنني عليه السالمّ ،
وأمه فاطمة تقول:
ّ
ُ
ُ
َّ
َ
ون)).
د
ُوع
ت
م
ت
ن
ك
ي
ذ
ال
م
ك
م
و
ي
ا
ذ
((ه
ُ
ْ
ْ َُ َ
َ َُْ ُ ِ
(سورة األنبياء)103 :
ْس َما َع ِمَل ْت ِم ْن
اليوم ((تجَ ِ ُد ُك ُّل َنف ٍ
َخيرْ ٍ محُ ْ َض ًرا َو َما َع ِمَل ْت ِم ْن ُسوٍء َتَو ُّد َل ْو
يدا))( .سورة آل
َأ َّن َبيَْنَها َوَبيَْن ُه َأ َم ًدا َبِع ً
عمران ،اآلية)30 :
قال :فبكى الصادق عليه السالم حتّى
بالدموع ،ث ّم قال:
اخضّلت حليته ّ
ْد هذا
«ال ق ّرت َع ٌ
ني ال َتبْكي ِعن َ
ِّ
الذ ْكر».
أجر البكاء لمصيبة الزهراء
عليها السالم

املفضل بكاًء طوي ً
ال،
قال الراوي :وبكى ّ
ث ّم قال :يا موالي! ما يف الدموع يا
موالي؟
فقال« :ما ال يحُ ْ صى إذا كان ِم ْن
محُ ِ ّق».
املفضل :ال موالي! ما تقول يف
ث ّم قال ّ
قوله تعاىلَ(( :وِإَذا المَْ ْوُءوَدُة ُسِئَل ْت * ِبَأ ِّي
َذنْ ٍب ُقِتَل ْت))( .سورة التكوير ،اآليتان8 :
ــ )9
مفضل و((المَْ ْوُءوَدةُ)) واهلل
قال« :يا ّ
حمسن؛ ألّنه منّا ال غري ،فمن قال غري
هذا ّ
فكذبوه».
املفضل :يا موالي! ث ّم ماذا؟
قال ّ
قال الصادق عليه السالم« :تقوم
فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه
أجن ْز َو ْع َد َك
وآله وسلم فتقول :اللهم ِ
فيم ْن َظَل َمين َ
وغ َصَبين
َ
وم ْو ِع َد َك لي َ
َ
َعين ِب ُك ِّل أ ْوالدي».
ز
وج
ين
ب
ر
وض
َ َ
ََ
ندم أبي بكر من انتهاك
حرمة بيت فاطمة عليها
السالم
عن عبد الرمحن بن عوف قال :دخلت
على أبي بكر أعوده يف مرضه الذي
توفيّ فيه ،فسّلمت عليه وسألته كيف
أصبحت؟ فاستوى جالسًا فقال....:
إىل أن قال :أما إّني ال آسى على شيء
وددت أّني مل
فعلتهن
إ ّال على ثالث
ُ
ّ
أفعلهن. ...
وددت أّني مل
فأما الثالث الالتي
ُ
ّ
َ
ُ
َ
ّ
ْت
ف
ش
ك
ن
ك
أ
مل
ي
ن
أ
فوددت
:
ن
ُ
أفَعلُْه ّ
ُ
َبيْ َت فاطمة وتركُت ُه وإ ْن أ ْغِل َق َعَل َّي
احلرب.....
التأسف من أبي بكر دليل
إن هذا
ّ
ّ
على اهلجوم الذي وقع على بيت
فاطمة عليها السالم من ِقبل مأموريه،
بعد رحيل رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم ،وإشارة إىل املصائب اليت
أوردها هو ورفيقه عمر بن اخلطاب
على سّيدة نساء أهل اجلنّة.
غضب فاطمة على أبي بكر
وعمر
يعرتف ابن أبي احلديد املعتزلي بشكل
واضح وصريح بالظلم الذي أورده أبو بكر
وعمر على الزهراء عليها السالم( ،ولكنّه
ربر اعرتافه هذا بصورة مضحكة
يّ
فيقول:
والصحيح عندي أّنها ماتت وهي

واجدة على أبي بكر وعمر ،وأّنها أوصت
أ ّال ُيصّليا عليها.
وذلك عند أصحابنا من األمور املغفورة
هلما ،وكان األوىل بهما إكرامها واحرتام
منزهلا ،لكنّهما خافا الفُرقة وأشفقا
حبسب
من الفتنِة ففعال ما هو األصلح
ِ
َظنّهما!!!
فإن هذا لو ثبت أّنه خطأ مل يكن
ّ
كبرية ،بل كان من باب الصغائر اليت ال
ربؤ ،وال توجب التوّلي!).
تقتضي الت ّ
قسم عليك باهلل! أنصفوا فاطمة
ُن ِ
عليها السالم اليت قال عنها رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلمَ ...« :ف َمن آذاها
وم ْن آذاني َف َقد آذى اهلل».
َف َق ْد آذانيَ ،
استحق
ومن آذى اهلل ورسوله فقد
ّ
اللعنة؛ فهل شخص مؤٍذ كهذا يكون بعمله
قد ارتكب ذنبًا صغريًا واهلل تعاىل يغفر
له؟!
أن من آذى فاطمة عليها
فكيف ميكن ّ
ً
السالم ،وارتكب الذنب ،وصار معلونا يف
الدنيا واآلخرة ،يكون ذنبه صغريًا؟!
إن فاطمة ــ اليت قال هلا رسول
فهل ّ
«إن اهللَ
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلمّ :
ضاك».
ْض ُب ِلَغ َضِب ِك َوَي ْرضى ِل ِر ِ
َيغ ِ
ومن يغضب عليه اهلل تعاىل يهلك ــ
ْضبها يكون قد ارتكب ذنبًا صغريًا
من ُيغ ِ
ومغفورًا له؟!
أال يكون ذلك من الذنوب الكبرية اليت
ليس فوقها ذنب أكرب منه؟!!
أمل يكن األفضل البن أبي احلديد
أن ينكر هذه احلقيقة التارخيية من أن
ويوجهها هذا التوجيه املخالف
ربرها ّ
يّ
ُ
للعقل ،واملغاير للنقل املعترب من القرآن
والسنة؟!
العامة
إذن كما الحظت ّ
أن كبار علماء ّ
يق ّرون مبا جرى من مصائب على ابنة
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
وبعلها أمري املؤمنني عليه السالم واليت
عمر ّ
مبكر ال
أّدت إىل شهادتها عن ٍ
يتجاوز  18سنة من قبل أبي بكر وعمر؛
فلذلك خرجت عليها السالم من الدنيا
وهي غضبى عليهما.
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فقه االرسة وشؤونها
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حقوق اإلخوان()2
تزاور اإلخوان وتراحمهم
وأثره
«من
قال اإلمام الصادق عليه السالمَ :
زار أخاه يف اهلل قال اهلل ع ّز ّ
وجل :إّياي
علي ولست أرضى َ
َ
لك ثوابًا
زُرت
وثوابك ّ
دون اجلنّة».
ّ
املعظم
ويف رواية زاد« :أّيها العبد
إكرام َك ،قد أوجبت َ
لك
علي َ
حلقّي ح ٌق ّ
جنّيت وشف َ
ّعتك يف عبادي».
«من زار أخاه يف
وقال عليه السالمَ :
اهلل ،وهلل جاء يوم القيامة خيطر بني
قباطي ــ أهل مصر( )1ــ من نور ،وال مي ّر
بشيٍء إ ّال أضاء له حتّى يقف بني يدي
اهلل ع ّز وجل».
فإن يف
وقال عليه السالم« :تزاوروا ّ
زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرًا ألحاديثنا
وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض».
ما أعظم أحاديث أهل البيت عليهم
أشد وقعتها يف النفوس:
السالم وما ّ
فإّنها تعطف األخ على أخيه ،وتعّلمه
البد أن يتحّلى بها ،فزيارة
اآلداب اليت ّ
ومن ال حيب
األخ هي زيارة اهلل تعاىلَ ،
زيارة الباري ع ّز وجل؟!
زيارة اإلخوان تزيل العداوة وسوء
الظن وتلغي الفنت ،تق ّرب الصديق من
ّ
صديقه وحتّببه به.
وينبغي زيارة اإلخوان على ّ
كل حال،
عند السفر ويف األفراح واألعياد ،وعند
ليحس الصديق
املرض ،وعند التعزية،
ّ

بعطف وموّدة صديقه واهتمامه به،
وليبقى على تواصل دائم معه فيعرف
أحواله وأطواره ،والس ّراء منها والض ّراء.
التأمل بأثر التزاور ،فمن ال
وال ننسى ّ
حيلم بنور ميشي به يوم القيامة ويشفع
للناس يوم ال ينفع ما ٌل وال بنون ،إ ّال َمن
بقلب سليم ،وزيارة ألخ مؤمن يف
أتى اهلل ٍ
اهلل واهلل.
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم« :ما اصطحب اثنان إ ّال كان
أعظمهما أجرًا وأحّبهما على اهلل ع ّز
وجل أرفقهما بصاحبه».
وقال اإلمام الصادق عليه السالم:
«شيعتنا ال ّرمحاء بينهم».
ّ
التلطف فيما
فينبغي لألصدقاء
بينهم يف الكالم والفعل ،وعدم استعمال
األساليب القاسية واملنفّرة أثناء التعامل
مع بعضهم البعض ،وزرع الرمحة يف
القلوب كما أخرب سبحانه وتعاىل:
ين َمَع ُه َأ ِش َّداُء
((محُ َ َّم ٌد َر ُسو ُل اللهَِّ َو َّال ِذ َ
َعَلى الُْكفَّاِر رُحمَ َ اُء َبيَْن ُه ْم))( .سورة
الفتح ،اآلية)29 :
ومن املشقّة على اإلخوان إرهاقهم يف
العمل حتّى لو كان بأجرة ،وكذا إحراجه
يف دفع بعض األموال اليت ال يطيق
حتملها.
ّ
ــ وقال إمامنا الصادق عليه السالم:
«اتّقوا اهلل وكونوا إخوة بررة ،متحاّبني
يف اهلل متواصلني مرتامحني ،تزاوروا
وتالقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه».

وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
خب
وسلم« :املؤمن ع ّز كريم واملنافق ّ
لئيم ،وخري املؤمنني َمن كان مألفة
للمؤمنني ،وال خري فيمن ال يأَلف وال
يؤلف».
والتآلف يكون حبسن اللقاء والكالم
وحب التزاور
احلسن وطالقة الوجه،
ّ
بني اإلخوان وإدخال السرور على
قلوبهم والسعي لقضاء حوائجهم ،ومحل
أقواهلم على الصدق وأعماهلم على
الصحة ونواياهم على اخلري.
ّ
مصافحة اإلخوان
«إن
قال إمامنا الباقر عليه السالمّ :
ني يلتَقيان فيصافح أحدهما
املؤمن َ
تتحات عنهما
صاحبه فال تزال الذنوب
ّ
يتحات الورق عن الشجر واهلل ينظر
كما
ّ
إليهما حتّى يفرتقا».
«إن املؤمنني إذا
وقال عليه السالمّ :
التقيا فتصافحا أدخل اهلل ع ّز وجل يده
أشدهما
بني أيديهما وأقبل بوجهه على ّ
حّبًا لصاحبه».
وقال إمامنا الصادق عليه السالم:
«تصافحوا فإّنها تذهب بالسخيمة».
وقال عليه السالم« :مصافحة املؤمن
أفضل من مصافحة املالئكة».
فينبغي على املؤمنني إفشاء التصافح
حب الصديق
فيما بينهم ملا يكشفه عن ّ
واالعتناء به ،وملا يزرعه من املوّدة
رب والتقوى ،إضافة
والتعاون على ال ّ
إىل أّنه يزيل العداوة والبغضاء واحلقد
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واحلسد.
فإن
وال خيجل اإلنسان من املصافحةّ ،
اخلري فيما اختاره اهلل لنا ،وقد اختار
اهلل لنا أن يضع اإلنسان يده يف يد أخيه
فقريًا كان أم غنّيًا ،أسود كان أم أبيض،
من بلدي وعائليت أم ال.
البد لإلنسان أن خيجل من نفسه إذا
ّ
فلنتوجه إىل فعل
ترك اخلري والفضيلة،
ّ
اخلري واآلداب والفضائل قبل فوات
األوان وخروجنا من دنيا العمل على
آخرة احلساب.
قضاء حوائج اإلخوان
«إن
قال أبو احلسن عليه السالمّ :
هلل عبادًا يف األرض يسعون يف حوائج
الناس ،هم اآلمنون يوم القيامة ،ومن
أدخل على مؤمن سرورًا ف ّرح اهلل قلبه
يوم القيامة».
وقال اإلمام الصادق عليه السالم:
«قال اهلل ع ّز وجل :اخللق عيالي
إلي ألطفهم بهم وأسعاهم يف
فأحّبهم ّ
حوائجهم».
«من سعى يف
وقال صلوات اهلل عليهَ :
حاجة أخيه املسلم طلب وجه اهلل ع ّز
وجل كتب اهلل له ألف الف حسنة ،يغفر
فيها ألقاربه وجريانه ،وإخوانه ومعارفه،
ومن صنع إليه معروفا يف الدنيا فإذا
كان يوم القيامة قيل له :أدخل النار فمن
وجدته فيها صنع إليك معروفًا يف الدنيا
فأخرجه بإذن اهلل ع ّز ّ
وجل إ ّال أن يكون
ناصبًا».
وقال عليه السالم« :صدقة حيّبها اهلل
وتقارب
إصالح بني الناس إذا تفاسدوا
ٌ
بينهم إذا تباعدوا وهذه خدمة جليلة
أثرها على ّ
كل إنسان وعلى اجملتمع
لرقّيه وازدهاره ،بقّلة املشاكل ورفع
اخلالفات».
وعن األسدي ،قال :خرجت ذات سنة
حاجًا ،فانصرفت إىل أبي عبد اهلل
ّ
الصادق جعفر بن حممد عليهما السالم،
فقال« :من أين َ
بك يا مشمعل؟».
حاجًا.
فقلت :جعلت فداك ،كنت ّ
فقال عليه السالم« :أو تدري ما للحاج

من الثواب؟».
فقلت :ما أدري حتّى تعّلمين.
«إن العبد إذا طاف
فقال عليه السالمّ :
بهذا البيت أسبوعًا ،وصلى ركعتيه،
وسعى بني الصفا واملروة ،كتب اهلل له
ستّة آالف حسنةّ ،
وحط عنه ستّة آالف
سّيئة ،ورفع له ستّة آالف درجة ،وقضى
له ستّة آالف حاجة للدنيا كذا ،واّدخر
له لآلخرة كذا»؛ فقلت له :جعلت فداك
إن هذا لكثري!
ّ
قال عليه السالم« :أفال أخربك مبا
هو أكثر من ذلك؟» ،قال :قلت :بلى؛
فقال عليه السالم:
«لقضاء حاجة امرئ مؤمن أفضل من
عد عشر
وحجة
حجة
وحجة» ،حتى ّ
ّ
ّ
ّ
حجج.
وعن إمساعيل بن عمار الصرييف
قال :قلت ألبي عبد اهلل عليه السالم:
ُجعلت فداك املؤمن رمحة على املؤمن؟
قال« :نعم» ،قلت :وكيف ذاك؟ قال عليه
السالم:
«إميا مؤمن أتى أخاه يف حاجة مّ
فإنا
ذلك رمحة من اهلل ساقها إليه وسّببها
له ،فإن قضى حاجته ،كان قد قبل
الرمحة بقبوهلا وإن رّده عن حاجته وهو
يقدر على قضائها ،مّ
فإنا رّد عن نفسه
رمحة اهلل ع ّز ّ
وجل ساقها إليه وسّببها له
وذخر اهلل ع ّز ّ
وجل تلك الرمحة إىل يوم
القيامة حتّى يكون املردود عن حاجته
هو احلاكم فيها ،إن شاء صرفها إىل
نفسه ،وإن شاء صرفها إىل غريه.
يا إمساعيل فإذا كان يوم القيامة وهو
احلاكم يف رمحة من اهلل قد شرعت له
فإىل َمن ترى يصرفها؟».
أظن يصرفها عن نفسه ،قال:
قلت :ال ّ
«ال تظن ولكن استيقن فإّنه يرّدها عن
نفسه.
يا إمساعيل َمن أتاه أخوه يف حاجة
يقدر على قضائها فلم يقضها له سّلط
عليه شجاعًا ينهش إبهامه يف قربه إىل
يوم القيامة ،مغفورًا له أو ّ
معذبًا».
قال أبو عبد اهلل عليه السالم:

«تنافسوا يف املعروف إلخوانكم وكونوا
فإن للجنّة بابًا يقال له:
من أهلهّ ،
املعروف ،ال يدخله إ ّال َمن اصطنع
فإن العبد
املعروف يف احلياة الدنياّ ،
ليمشي يف حاجة أخيه املؤمن فيوكل
اهلل ع ّز ّ
وجل به َمَلكني :واحدًا عن ميينه
وآخر عن مشاله ،يستغفران له رّبه
ويدعوان بقضاء حاجته.
ث ّم قال :واهلل لرسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم أسر بقضاء حاجة املؤمن
إذا وصلت إليه من صاحب احلاجة».
وقال اإلمام الصادق عليه السالم:
«أيا رجل مسلم أتاه رجل مسلم يف
مّ
حاجة وهو يقدر على قضائها فمنعه
إّياه عيرّ ه اهلل يوم القيامة تعيريًا
شديدًا ،وقال له :أتاك [أخوك] يف حاجة
قد جعلت قضاها يف يدك فمنعته إّياها
زهدًا منك يف ثوابها ،وعزّتي ال أنظر
إليك يف حاجة ّ
معذبًا كنت أو مغفورًا
لك».
«أيا مؤمن منع
وقال عليه السالم :مّ
مؤمنًا شيئًا مما حيتاج إليه وهو يقدر
عليه من عنده أو من عند غريه أقامه
اهلل عز وجل يوم القيامة مسّودًا وجهه،
مزّرقة عيناه ،مغلولة يداه إىل عنقه،
فيقال :هذا اخلائن الذي خان اهلل
ورسوله ث ّم يؤمر به إىل النار».
تشديد الروايات يف عقاب أو عتاب
التارك خلدمة املؤمنني بسبب حرمة
خاصة أّنه وردت
املؤمن على اهلل تعاىل ّ
روايات تصف املؤمن بأّنه رمحة فإذا
قصد أخاه يف حاجة فهي رمحة من
اهلل ساقها إليه ،فإن خدمه يكون قد
قبل رمحة اهلل تعاىل وإن رّدها يكون قد
ومن منع
حرم نفسه من رمحة اهلل تعاىل َ
يستحق عتابًا شديدًا.
رمحة اهلل تعاىل
ّ
(فقه األسرة)79 :
ـــــــــــــــــــــ

( )1كناية عن اجلميع الكثري.
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عالج العجب

أما عالج العجب التفصيلي،
فهو أن يقطع أسبابه ،ــ أعين ما
به أسباب العجب ــ وهي العلم،
واملعرفة ،والعبادة ،والطاعة ،وغري
ذلك من الكماالت النفسية ،كالورع،
والشجاعة ،والسخاوة ،والنسب،
واحلسب ،واجلمال ،واملال والقوة،
والبطش ،واجلاه ،واالقتدار ،وكثرة
األعوان واألنصار ،والكياسة ،والتفطن
لدقائق األمور ،والرأي اخلطأ.
العجب بالعلم
أما (العجب بالعلم) :فعالجه أن
يعلم أن العامل احلقيقي هو الذي
يعرف نفسه وخطر اخلامتة ،وإن من
تليق به العظمة والعزة والكربياء هو
اهلل سبحانه ،وما عداه هالك اهلوية
والذات فاقد الكمال والصفات.
وهذا العلم يزيد اخلوف والذلة
واالعرتاف
واملسكنة،
واملهانة
بالقصور والتقصري يف أداء حقوق
اهلل ،والشكر بإزاء نعمه ،ولذا قيل:
«من ازداد علما ازداد وجعا».
فالعلم الذي ال يوجب ذلك ويورث
العجب ،إما ليس علما حقيقيا بل
هو من العلوم الدنيوية اليت ينبغي أن
تسمى صناعات ال علومًا ،إذ صاحبه
خاض فيه وهو خبيث النفس رديء
األخالق مل يهذب نفسه أوال ومل
يزكها باجملاهدات ومل يرضها يف
عبادة ربه ،فيبقى خبيث اجلوهر،
فإذا خاض يف العلم وإن كان علما
حقيقيا صادف من قلبه منزال خبيثا،
فلم يطب مثره ومل يظهر يف اخلرب

()1

أثره ،فإن العلم مثله مثل الغيث
ينزل من السماء عذبا صافيا،
فإذا شربته األشجار والنباتات
ازداد املر مرارة واحللو حالوة
كذلك العلم إذا صادف القلوب
ازداد القلب املظلم اخلبيث
ظلمة وخباثة ،والطيب الصايف
طيبا وصفاء.
وإذا علم ذلك؛ يعرف أنه ال
ينبغي العجب بالعلم ،وجيب
أيضا أن يعلم أنه إذا أعجب
بنفسه صار ممقوتا عند اهلل
مبغوضا لديه ،ملا تقدم من
األخبار ،وقد أحب اهلل منه
الذلة واحلقارة عند نفسه.
وقال بواسطة سفرائه:
«إن لك عندي قدرا ما مل
تر لنفسك قدرا ،فإن رأيت
لنفسك قدرا فال قدر لك
عندي».
وقال تعاىل يف حديث
قدسي:
«صغروا أنفسكم ليعظم
عندي حملكم».
فال بد أن يكلف نفسه ما حيب
مواله ،وأن يعلم أن حجة اهلل على أهل
العلم أوكد ،وإنه يتحمل من اجلاهل ما
ال يتحمل عشره من العامل ،ألن العامل
إذا زل زل بزلته كثري من الناس ،وألن
من عصى اهلل عن علم ومعرفة كانت
جنايته أفحش ،إذ مل يقض حق نعمة
اهلل عليه يف العلم.
ولذلك قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم:
« يؤتى بالعامل يوم القيامة فيلقى يف

النار،
فتندلق أقتابه فيدور بها كما
يدور احلمار بالرحى ،فيطيف به
أهل النار ،فيقولون :ما لك؟ فيقول:
كنت آمر باخلري وال آتيه وأنهى عن
الشر وآتيه».
وقد مثل اهلل تعاىل علماء (اليهود)
باحلمار ،وبلعم بن باعوراء بالكلب
لعدم عملهم مبا علموه.
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم:

* إعداد :سيد نبيل احلسين
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«يكون
قوم يقرؤون
ال
القرآن
جياوز حناجرهم،
يقولون قد قرأنا
القرآن فمن أقرأ منا
ومن أعلم منا».
ثم التفت إىل أصحابه
فقال:
«أولئك منكم أيها األمة ،أولئك هو
وقود النار».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«إن أهل النار ليتأذون من ريح
العامل التارك لعلمه ،وإن أشد أهل
النار ندامة وحسرة رجل دعا عبدا
إىل اهلل فاستجاب له وقبل منه،
فأطاع اهلل فأدخله اهلل اجلنة ،وأدخل
الداعي النار برتكه علمه واتباعه
اهلوى وطول األمل».

وقال عيسى بن
مريم عليهما السالم:
«ويل لعلماء السوء
كيف تتلظى عليهم
النار».
وقال اإلمام الصادق
عليه السالم:
للجاهل
«يغفر
سبعون ذنبا قبل أن
يغفر للعامل ذنب
واحد».
وال ريب يف أن كل عامل
يأمر الناس بالتواضع وذل النفس
وانكسارها ،وينهاهم عن العجب
والكرب ،وهو معجب متكرب ،يكن من
علماء السوء وممن مل يعمل بعلمه،
فيكون داخال حتت هذه األخبار.
وأي عامل يتصور يف أمثال هذه
األزمنة أن جيزم بأنه عمل جبميع
ما علم وأمر به ،ومل يضع شيئا من
أوامر ربه من اجلنايات الظاهرة
والذنوب الباطنة ،كالرياء واحلسد
والعجب والنفاق وغري ذلك؟ وكيف
ميكنه القطع بأنه امتثل ما أمر به من
التكاليف العامة واخلاصة به؟ فخطره
أعظم من خطر غريه ،كيف وقد روي:
(إن حذيفة صلى بقوم ،فلما سلم
قال :لتلتمسن إماما غريي أو لتصلن
وحدانا ،فإني رأيت يف نفسي أنه ليس
يف القوم أفضل مين).
فإذا كان مثله ال يسلم ،فكيف
يسلم الضعفاء ،من متأخري هذه
األمة ،فما أعز على بسيط األرض
يف هذه األعصار علماء اآلخرة الذين
أقبلوا على شأنهم ،واستوحشوا من
أوثق إخوانهم ،وشغلهم عظيم األمر
عن االلتفات إىل الدنيا وزهرتها،
وأزعجهم خوف الرمحن من
مضاجعهم يف حنادس الليالي وظلمتها
وال يشتهون من نعيم الدنيا حارا وال
باردا ،وصارت همومهم هما واحدا،
هيهات! فأنى يسمح آخر الزمان

مبثلهم ،فهم أرباب اإلقبال وأصحاب
الدول وقد انقرضوا يف القرون األول،
بل يعز أن يوجد يف زماننا هذا عامل
ال تكون له استطالة وخيالء ،ومل
يكن متكربا على الفقراء ،ومتواضعا
لألغنياء.
فينبغي لكل عامل أن يتفكر يف
أحواله وأعماله وما أريد منه ،ويف
عظم خطره حتى تنكسر نفسه،
ويظهر خوفه وحزنه ويبطل كربه
وعجبه.
العجب بالعبادة والطاعة
وأما (العجب بالعبادة والطاعة)
فعالجه أن يعلم أن الغرض من
العبادة هو إظهار الذل واالنكسار،
وصريورتهما ملكة للنفس ليحصل
له معنى العبودية وحقيقتها ،فالعجب
ملنافاته الغرض املقصود منها يبطلها،
وبعد بطالنها فال معنى للعجب بها.
وأيضا آفات العبادة املوجبة
حلبطها كثرية ،وكذلك شرائطها
وآدابها اليت ال يصح بدونها كثرة،
فيمكن أن تدخلها بعض اآلفات أو
تفقد عنها بعض الشرائط واآلداب،
فال تكون مقبولة عند اهلل ،ومع
إمكان ردها وعدم قبوهلا كيف يعجب
العاقل بها؟ ومن ميكنه القطع بسالمة
طاعاته وعباداته عن مجيع اآلفات؟
ومن قطع بذلك فهو يف غاية اجلهل
حبقائق األمور ،على أن فائدة العبادة
إمنا هو إذا كان عند اهلل سعيدا،
ومن جوز أن يكون عند اهلل شقيا،
وقد سبق القضاء اإلهلي بشقوته،
فأي نفع يتصور لعبادته حتى يعجب
بها؟ وال ريب يف أنه ال خيلو عبد عن
هذا التجويز ،فما ألحد إىل العجب
والتكرب يف حال من األحوال سبيل.
(جامع السعادات)318 /1 :
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رؤية البعث يف الدنيا
مباحث عقائدية

يستنتج من اآليات القرآنية أن عبدة
األصنام والكفار يف عصر الرسول األكرم
صلى اهلل عليه وآله وسلم مل يكونوا هم
وحدهم الذين يستنكرون مسألة املعاد
واحلياة بعد املوت وخيشونها ،بل كانت
أقوام يف عصور سابقة ترى هذا الرأى،
وتسم القائلني باجلنون ،وتقول(( :ه َْل
كم إذا مُزِّ ْق ُتم
كم عَلَى رَجُل يَنَبِّ ُئ ُ
نَدُُّل ُ
ُ
َّكم َلفِي خَ ْلق جَدِيد *
ك َّل مُمَزَّق إِن ُ
كذِب ًا أمْ بِهِ ِجن ٌَّة))( .سورة
هلل َ
اَ ْف َترَى عَلَى ا ِ
سبأ ،اآليتان 7 :ــ )8
نعم؛ يومئذ كان الناس جلهلهم وقصر
نظرهم يتهمون من يعتقد بعامل ما
بعد املوت وباحلياة األخروية باجلنون،
أو بالتقول على اهلل ،قائلني إن الزعم
بانبعاث احلياة يف املادة امليتة جنون.
أن القرآن
والذي يلفت النظر هو َّ
يواجه هذه االفكار مبجموعة من
االستدالالت املختلفة اليت تنفع الفرد
العادي كما تنفع العامل املتبحر ،كل على
قدر مستواه العقلي.
أن شرح هذه
وعلى الرغم من َّ
االستدالالت القرآنية يتطلب كتابًا
منفص ً
الَّ ،
فإننا نبادر إىل ذكر بعض
مناذجها:
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 .1خياطبهم القرآن يف بعض آياته
قائالَّ :
((إنكم ترون بأم أعينكم مشاهد
من املعاد يف حياتكم اليومية ،فرتون
كيف متوت الكائنات وكيف تعود إىل
احلياة ،فكيف تشكون يف املعاد بعد كل
هذا؟
ُ
((واهلل الّذي أرْسَلَ الرِّياحَ
قوله تعاىل:
َف ُتثِيْرُ سَحَاب ًا َفسُ ْقنَاهُ إىل بَلَد مَيِّت فَأحْيَينَا
ك َذلِكَ النُّشُورُ)).
بِهِ ا َالرْضَ بَعْدَ مَوتِها َ
(سورة فاطر ،اآلية)9 :
ننظر شتاء مالمح ّ
الطبيعة فنرى
إمارات املوت ورائحته تشيع يف كل مكان،

فاألشجار عارية من
أوراقها ومثارها؛ وتقف
خشبة جرداء جافة؛
فال زهرة ضاحكة ،وال
برعم متفتح ،وال نبضات
للحياة تنبعث من جنبات
وسفوح
الصحارى
اجلبال.
ثم حيل ال ّربيع،
ويلطف اجلو ،وينهمر
املطر احمليي من
السماء ،وإذا باألشجار
تتحرك وتنتعش وتربز
الرباعم واألزهار ،وتبدأ
الطيور تبين أعشاشها
بني األغصان ،وينكشف
البعث العارم يف كل
شيء!
فلوال احلياة بعد
املوت ما كنا لنشهد هذا
املشهد يتكرر كل عام،
ولو كانت احلياة بعد
املوت مستحيلة ،ويعترب
الكالم عليها جنونًا ،ملا
كان هذا يتجسد أمامنا
ونراه بأعيننا ونتحسسه
حبواسنا.
وال فرق بني إحياء
األرض بعد موتها وإحياء
اإلنسان بعد موته.
 .2ويف مواضع أخرى يأخذ القرآن
بأيديهم ليتقدم بهم حنو بداية اخللق،
يصف هلم اخللق األول.
وعندما يتقدم أعرابي إىل رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وبيده قطعة عظم
بالية ،ويصيح :يا حممد(( :مَنْ يُحيي
الع َِظامَ وَهِي رَمِيمٌ)) وكأنه قد أتى بدليل ال

ميكن دحضه لتفنيد مسألة (املعاد).
فيأتي أمر اهلل إىل رسولهُ (( :ق ْل يُحييها
الّذي أنْشَأها أوّل مَرَّة))( .سورة يس ،اآلية:
)79
 .3يشري القرآن الكريم إىل قدرة اهلل
العظيمة حبّثهم على النظر إىل هذا
الكون الفسيح بسماواته وأرضه ،فيقول:
((أوَ َليْسَ الّذي خَ َلقَ السَّمَواتِ وَاألرْضَ

عندما منحص هذا
التعبري العجيب يف
مستعينني
القرآن،
بالعلوم احلديثة ،يتبينّ
أن العلم يقول :عندما
لنا َّ
حنرق أخشاب شجرة،
فإن احلرارة املنبعثة
َّ
من نريانها هي الطاقة
احلرارية نفسها اليت
كانت الشمس تعكسها
عليها أثناء سنوات
حياتها واملخزونة فيها،
أن أشعة
مع َّإننا كنا نظن َّ
الشمس على الشجرة قد
ماتت وتالشت ،ولكننا
هنا نراها قد عادت إىل
احلياة م ّرة أُخرى يف
لباس جديد.

بِقَادِر عَلَى أنْ يَخْ ُلقَ مِ ْث َلهُم بَلى وَهُوَ
َّق العَلِيمُ * إ ّنما أمْرُهُ إذا أرَادَ شَيْئ ًا أنْ
ا َخلال ُ
يَقُولَ َلهُ ُ
َكون)) (سورة يس،
كنْ َفي ُ
اآليتان 81 :ــ )82
كان الشاكون يف هذه األمور أشخاصًا
مل يتعد أفق تفكريهم حميط بيوتهم
أن العودة ثانية
الضيقة ،وإال ألدركوا َّ
وأن إعادة
أسهل من اخللق األولَّ ،
األموات إىل احلياة ال تعد شيئًا عصيًا
على قدرة اهلل ع ّز وجل الذي خلق

إذن؛ هل من الصعب
على اهلل الذي له هذه
القدرة على أن خيتزن
لعشرات السنوات نور
الشمس وحرارتها يف
جذع شجرة ،ثم يف حلظة
واحدة خيرج خمزونها أ ْن
حييي األموات؟1
وهكذا نالحظ كيف
أن القرآن الكريم باستدالالته ومنطقه
َّ
الواضح يرد على الذين يشكون يف املعاد
ويتهمون القائلني به باجلنون ،وخيرس
ألسنتهم ،بإثبات إمكان املعاد استنادا
إىل األدلة اليت أوردنا جانبًا منها.
من ينكر البعث والنشور

ينكر الدهريون( )1ومن وافقهم من
مشركي العرب البعث واملعاد ،ويؤيد هذا

وجوه إبطال الشبهة

مباحث عقائدية

السموات واألرض من
قبل.
 .4أحيانًا يعكس هلم
انبعاث (الطاقات) قائ ً
ال:
َكم مِنَ
((الّذي جَعَلَ ل ُ
الشَّجَ ِر األخ َْض ِر نار ًا فَإذا
أنْ ُتمْ مِنْهُ ُتوقِدُونَ))( .سورة
يس ،اآلية)80 :

بعض الفالسفة فينكرون البداءة واملعاد،
ويعتربون إحياء اخللق مرة أخرى من
قبيل األسطورة واخلرافة ،كما زعمت
طائفة أخرى أن البعث يكون لألرواح
دون األجساد.
قال سبحانه وتعاىل(( :وَقَا ُلوا مَا هِيَ إِاَّل
ِكنَا إِاَّل
حَيَا ُتنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْل ُ
الدَّهْرُ وَمَا َلهُمْ بِ َذلِكَ مِنْ عِ ْل ٍم إِنْ هُمْ إِاَّل
ي َُظنُّونَ))( .سورة اجلاثية ،اآلية)24 :
 .1البعث حقيقة مؤكدة وحمددة بأجل
معدود.
 .2الذي قدر على بدء احلياة قادر
على إعادتها.
 .3القادر على خلق ما هو عظيم قادر
على خلق ما هو دونه.
 .4قدرته سبحان وتعاىل على حتويل
اخللق من حال إىل حال دليل على قدرته
على البعث واإلحياء بعد اإلماتة.
 .5قصة من أنكر البعث خري دليل على
قدرة اهلل تعاىل على البعث والنشور يوم
القيامة.
 .6إحياء بعض األموات يف هذه احلياة
دليل واقعي على قدرته ع ّز وجل على
البعث.
 .7املثل بإحياء األرض باملاء وكذلك
دورة النبات؛ لالستدالل على صحة
البعث.
 .8حكمة اهلل وعدله يقتضيان بعث
العباد للجزاء واحلساب.
 .9اتفاق مجيع األنبياء على اإلخبار
باملعاد.
 .10ضالل منكري البعث؛ حيث ال دليل
هلم وال برهان على عدم البعث والنشور
واحلساب بعد اإلماتة.

ـــــــــــــــــــــــ
( )1الدهريون :مجع دهري ،وهو امللحد الذي
ال يؤمن باآلخرة ،ويقول ببقاء الدنيا ،أو بأن
العامل موجود أزال وابدًا وال صانع له( .سلسلة
العقائد للشيخ مكارم)68 :

* إعداد :الشيخ وسام البلداوي
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محمد

رضوان الله تعاىل عليه

ابن أمري املؤمنني

عليه السالم

نشأته
ولد حممد ابن أمري املؤمنني عليه
السالم ــ ابن احلنفية ــ لسنتني بقيتا من
خالفة عمر ،هكذا ذكر ابن خلكان يف
(وفياته))172 /4( .
وقال املسعودي يف التنبيه واإلشراف؛
والسبط ابن اجلوزي يف تذكرته؛ وابن
أن وفاته عليه
كثري يف البداية :على ّ
السالم كانت يف سنة إحدى ومثانني يف
أّول احمل ّرم عن مخس وستني).
والصواب ما ورد عنه عليه السالم
والذي ذكره ابن سعد يف طبقاته ،يروي
عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل قال:
مسعت ابن احلنفية سنة إحدى ومثانني
يقول :هذه لي مخس وستون سنة ،وقد
سن أبي( .طبقات ابن سعد/5 :
جاوزت ّ
)115
أن والدته
فحينئذ ال يعبأ مبا قيل من ّ
ٍ
إن والدته كانت
يف أّيام أبي بكر ،وقيل ّ
سنتني بقيتا من خالفة عمر؛ ألنه تكون
والدته سنة إحدى وعشرين ،ومن املؤّكد
أن والدته كانت سنة مخس عشرة
ّ
للهجرة( .حممد بن احلنفية)10 :
ويقال حملمد هذا :ابن احلنفية،
ويقال :حممد بن علي ،ويقال :حممد
ابن علي ابن احلنفية ،فينسب إىل
وأمه مجيعًا ،فعلى هذا يشرتط
أبيه ّ
(علي) ،ويكتب (ابن احلنفية)
أن ينّون ّ
باأللف ،ويكون إعرابه إعراب (حممد)؛
حملمد ال لعلي عليه السالم.
ألّنه وصف ّ
(تهذيب األمساء واللغات)89 :
وذكر ابن األثري يف (اللباب يف تهذيب
األنساب) :النسبة إىل حنفية ،وهم قبيلة
كبرية من ربيعة بن نزار نزلوا اليمامة ،وهم
من حنيفة بن جليم بن مصعب بن علي
ابن كريز بن وائل بن قاسط بن ِهنْب بن

أ قصى
ابن ُد ْعمي
ابن جديلة
ابن أسد ابن
ربيعة بن نزار،
ينسب إليه خلق
كثري ،منهم :مثامة
ابن أثال احلنفي له
صحبة ،وخولة أّم
حممد بن احلنفية ،وهو ابن علي بن أبي
ّ
طالب عليه السالم)269 /1( .
من وصايا اإلمام علي عليه
السالم لولده محمد بن
الحنفية
ذكر الشيخ الصدوق يف كتابه (من ال
حيضره الفقيه) هذه الوصية:
قال أمري املؤمنني عليه السالم يف
وصية البنه حممد بن احلنفية« :يا بين،
إياك واالتكال على األماني فإنها بضائع
النّوَكى ،وتثبيط عن اآلخرة ،ومن خري
حظ املرء قرين صاحل ،جالس أهل اخلري
تكن منهم .....،وأبعدها من االرتياب.
يا بين ،ال شرف أعلى من اإلسالم،
وال كرم أغنى من التقوى ،وال معقل أحرز
من الورع ....،وامحلها على ما أصابك من
أهوال الدنيا وهمومها.
يا بين ،فاز الفائزون ،وجنا الذين
سبقت هلم من اهلل احلسنى ...،وأخلص
املسألة لرّبك.
يا بين ،الرزق رزقان :رزق تطلبه ،ورزق
يطلبك ،فإن مل تأته أتاك ،فال حتمل هم
سنتك على ه ّم يومك ،وكفاك كل يوم
ما فيه ،فإن تكن السنة من عمرك فإن
اهلل عز وجل سيأتيك يف كل غد جبديد
ما قسم لك ......،وإّياك أن تثق لتحميل
زادك من ال ورع له وال أمانة ،فيكون
مثلك مثل ظمآن رأى سرابًا حتى إذا
جاءه فلم جيد شيئًا ،فتبقى يف القيامة

منقطعًا بك.
يا بين ،البغي سابق إىل حني ،لن
يهلك امرؤ عرف قدره ،ومن حصن
شهوته صان قدره ....،وال يكونن أخوك
على قطيعتك أقوى منك على اإلحسان
إليه.
يا بين ،إذا قويت فاقَو على طاعة
اهلل ع ّز وجل ،وإذا ضعفت فاضعف عن
معصية اهلل عز وجل ... ،وإن أحببت أن
جتمع خري الدنيا واآلخرة فاقطع طمعك
مما يف أيدي الناس ،والسالم عليك يا
ّ
بين ورمحة اهلل وبركاته».
هذا آخر وصيته عليه السالم حملمد
ابن احلنفية.
وصية اإلمام الحسن عليه
السالم لمحمد ابن الحنفية
ملا حضر اإلمام احلسن عليه السالم
الوفاة قال :يا قنرب ،أنظر هل ترى وراء
بابك مؤمنا من غري آل حممد صلى اهلل
عليه وآله وسلم؟ فجاء حممد بن احلنفية
بني يديه سلم وجلس ،فقال له احلسن
عليه السالم« :اجلس فليس يغيب مثلك
عن مساع كالمي حييا به األموات وميوت
به األحياء ،كونوا أوعية العلم ومصابيح
فإن ضوء النهار بعضه أضوأ من
الدجىّ ،
بعض .....،يا حممد بن علي ،أما علمت
أن احلسني بن علي عليهما السالم بعد
وفاة نفسي ومفارقة روحي جسدي إمام
بعدي .....،واختارني علي عليه السالم

اعالم الشيعة

لإلمامة ،واخرتت أنا احلسني عليه
السالم»( .حممد بن احلنفية)91 :
وصية اإلمام الحسين عليه
السالم لمحمد بن الحنفية
دعا احلسني عليه السالم ساعة سفره
بدواة وبياض ،وكتب هذه الوصية:
«بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذا ما
أوصى به احلسني بن علي بن أبي طالب
حممد املعروف
عليه السالم إىل أخيه ّ
إن احلسني يشهد أن
بابن احلنفيةّ :
وأن
ال إله إال اهلل وحده ال شريك لهّ ،
حممدًا عبده ورسوله ....،وما توفيقي إال
ّ
باهلل عليه توكلت وإليه أنيب».
سبب بقاء محمد بن الحنفية
في المدينة وعدم خروجه مع
أخيه الحسين عليه السالم
كثرية هي األسئلة حول هذا املوضوع،
فمنها :هل كان يقول بإمامة احلسن
واحلسني عليهما السالم وإمامة زين
العابدين عليه السالم ،أم ال؟ وهل ذكر
له عذرًا يف ختّلفه عن احلسني عليه
السالم وعدم نصرته البن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم بالطف ،أم ال؟
وكيف يكون احلال إن ختّلف عنه لغري
عذر؟
ّ
أجاب العالمة احللي أعلى اهلل مقامه
كالتالي( :قد ثبت يف أصول اإلمامية أن
أركان اإلميان أربعة :التوحيد ،والعدل،
والنبّوة ،واإلمامة.
والسيد حممد بن احلنفية ،وأمثاله،
ّ
أجل وأعظم شأنًا من أن يكون اعتقادهم
احلق ،وخروجهم عن اإلميان الذي
خالف ّ
حيصل به اكتساب الثواب واخلالص من
العقاب.
ّ
وأما ختلفه عن نصرة احلسني عليه
ّ
ً
ّ
ُ
السالم فقد نقل أنه كان مريضا،
وحيتمل يف غريه عدم العلم مبا وقع
ملوالنا احلسني عليه السالم من القتل
وغريه ،وبنوا على ما وصل من الغدر
وتوهموا نصرتهم له).
إليه ّ
وقال السيد نعمة اهلل اجلزائري( :إنه
ملا عوتب حممد بن احلنفية على ترك
املسري مع احلسني عليه السالم قال:
إّنا نعرف من خيرج معه ويستشهد يف
حضرته ،وأعرف أمساءهم وأمساء
آبائهم بعهد عهده إلي أمري املؤمنني
عليه السالم ،وإن أصحاب أخي احلسني
عليه السالم معدودون يف علم اهلل).

خصه اإلمام
غري ّ
أن ابن احلنفية ّ
احلسني عليه السالم عند سفره بشيء
خص به أحدا من اهلامشيني ،ال
ما ّ
خصه
من إخوته وال من أوالد عمومتهّ ،
دونهم أن جعله عينًا له باملدينة ،وكتب له
وصية يف ذلك كما تقدم ،وأمره أن يكتب
له جبميع ما يؤول إليه أمر الناس ،وقد
كان يراسله وهو يف طريقه إىل العراق.
الحسنان عليهما السالم
ومحمد بن الحنفية
كان أمري املؤمنني عليه السالم حيرص
أشد
على احلسنني عليهما السالم
ّ
احلرص ،وكان ضنينًا بهما وحيافظ
عليهما ،وال يدعهما أن خيوضا غمرة
من غمرات احلرب ،ومل يأذن هلما بذلك
ّ
قط.
وكان خياطب أصحابه يف بعض
األحيان« :أمسكوا عين هذين الفتيني،
أخاف أن ينقطع بهما نسل رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم».
فإنه كان يأمر حممد بن احلنفية
مبباشرة احلرب ،وربمّ ا كان عليه
ويشجعه على ذلك حتى
السالم حي ّرضه
ّ
صار هذا موضع إعجاب أصحابه ،فقيل
حملمد بن احلنفية غري م ّرة :كيف كان
أبوك يقحمك املهالك ويوجلك املضايق
دون أخويك احلسن واحلسني عليهما
السالم؟ فقال( :ألّنهما كانا عينيه وكنت
يديه ،فكان يقي عينيه بيديه)( .وفيات
األعيان)171 /4 :
شهادة الحجر األسود
حدثنا أمحد بن حممد وحممد بن
احلسني عن احلسن بن حمبوب عن
علي بن رياب عن أبي عبد اهلل عليه
السالم وزرارة عن أبي جعفر عليه
السالم قال« :ملا قتل احلسني أرسل
حممد بن احلنفية إىل علي بن احلسني
عليه السالم فخال به ثم قال له :يا بن
أخي قد علمت أن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله كان قد جعل الوصية واإلمامة
من بعده إىل علي بن أبي طالب عليه
السالم ثم إىل احلسن عليه السالم ثم
إىل احلسني عليه السالم وقد قتل أبوك
ومل يوص وأنا عمك وصنو أبيك ووالدتي
من علي وأنا يف سين وقدميي أحق بها
منك يف حداثتك فال تنازعين الوصية
واإلمامة وال جتانبين.

فقال له علي بن احلسني عليه السالم
يا عم اتق اهلل وال تدع ما ليس لك حبق
إنى أعظك أن تكون من اجلاهلني يا عم
إن أبى صلوات اهلل عليه أوصى إلي قبل
أن يتوجه إىل العراق وعهد إلي يف ذلك
قبل أن يستشهد بساعة وهذا سالح
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله عندي فال
تتعرض هلذا فإنى أخاف عليك نقص
العمر وتشتت احلال تعال حتى نتحاكم
إىل احلجر األسود ونسأله».
عن ذلك قال أبو جعفر عليه السالم:
«وكان الكالم بينهما مبكة فانطلقا حتى
إذا أتيا احلجر فقال علي حملمد :ابدأ
وابتهل إىل اهلل وسله أن ينطق لك فسأله
حممد وابتهل يف الدعاء وسأل اهلل ثم
دعا احلجر فلم جيبه فقال له علي بن
احلسني عليه السالم أما انك يا عم
لو كنت وصيا وإماما ألجابك فقال له
حممد فادع أنت يا بن أخي وسله فدعا
اهلل علي بن احلسني مبا أراد ثم قال
أسألك بالذي جعل فيك ميثاق األنبياء
واألوصياء وميثاق الناس أمجعني ملا
أخربتنا من الوصي واإلمام بعد احلسني
ابن علي عليه السالم فتحرك احلجر
حتى كاد أن يزول عن موضعه ثم أنطقه
اهلل بلسان عربي مبني فقال اللهم إن
الوصية واإلمامة بعد احلسني بن علي
عليه السالم إىل علي بن احلسني بن
علي عليه السالم ابن فاطمة عليها
السالم بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله صلوات اهلل عليهم فانصرف
حممد بن احلنفية وهو يتوىل علي بن
احلسني.
وفاته رضي اهلل عنه
اختلف املؤّرخون يف ّ
حمل وفاته؛ فقائل
يقول :توفيّ بأيلة ،وآخر يقول :برضوى،
ومنهم من قال :بالطائف.
ورد عن األئمة األطهار وأهل البيت
عليهم السالم ،وأوالد حممد نفسه أّنه
توفيّ باملدينة ودفن بالبقيع.
* إعداد :الشيخ وسام البلداوي
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األحداث والحقائق

التي غ ّيبت في ليلة المبيت()2
َمن علم بخروج النبي صلى
اهلل عليه وآله وسلم في هذه
الليلة؟
قبل أن نبحث عن هوية هذا الرجل
الذي أتى املشركني وقد جتمعوا حول
بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم وهم يريدون قتله ،فأخربهم
أنه قد خرج وقد ألقى على رؤوسهم
الرتاب؛ ينبغي بنا أو ًال أن حندد
األشخاص الذين علموا خبروج
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
فقد يكون أحدهم هو الذي تكلم مع
املشركني.
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قال ابن إسحاق( :ومل يعلم فيما
بلغين ،خبروج رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم حني خرج إال علي بن أبي

طا لب ،
بكر،
وأبو
وآل أبي بكر)( .السرية
النبوية البن هشام)129 /2 :
أما علي( ،فإن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم ــ فيما بلغين ــ
أخربه خبروجه ،وأمره أن يتخلف
بعده مبكة حتى يؤدي عن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم الودائع اليت
كانت عنده للناس)( .السرية النبوية
للطربي)96 :
ميض يف
ثم مل يكمل ابن إسحاق ومل ِ
بيان األسباب اليت جعلت أبا بكر يعلم
خبروج رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم هذا أو ًال.
وثانيا :احنصار األمر بعلي بن أبي

طالب
عليه السالم
وأبي بكر فيه مشكلة
كبرية ألبي بكر؟ ألن الذين علموا
خبروج رسول اهلل كانوا ثالثة ،علي
عليه السالم وكان النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم قد أطلعه على خروجه
وطلب منه أن ينام يف مكانه ،و الرجل
الثاني ــ الذي علم ــ فهو اآلتي الذي
أتاهم فكلمهم بعد خروج النيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم من داره

الرجل الذي خرج من دار النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم؟!

إن من القرائن اليت ج ّرتنا إىل
التعرف على هوية الرجل الذي
أتى املشركني هو املكان الذي
قدم منه ،فكان هذا املكان واحدًا
من ثالثة ،وهي كاآلتي:
 .1إما أنه خرج من دار النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم.
 .2وإما من مكان قريب فكان
يراقب اجلميع ،وهو حمال؛ لس ّرية
األمر واحنصاره بني املشركني ورسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم واإلمام
علي عليه السالم وأبي بكر وكل منهم
كان حيرص على السرية.
 .3وإما من خارج قريش وهو حمال؛
إذ األمر حدد يف الليلة نفسها يف دار
الندوة ومل خيرج إىل اخلارج.

بكر.

مل
والذي
الرواية
تع ّرف
بامسه ،والثالث الذي
علم خبروج النيب هو أبو

فإذن قول ابن إسحاق وغريه من
املؤرخني وكتّاب السرية النبوية( :ومل
يعلم خبروج النيب صلى اهلل عليه ــ
وآله ــ وسلم إال علي وأبو بكر وآل أبي
بكر) ،يدل على أن األمر قد احنصر
يف اإلمام علي عليه السالم ويف أبي
بكر ويف هذا الرجل الذي أتى املشركني
ومل يكن معهم ويف آل أبي بكر ،فأيهم
كان قد أتى املشركني فأخربهم؟!

وعليه :فهو األمر األول :أي خرج من
دار النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم.
ومما يدل عليه ما أخرجه احلافظ
ابن حبان البسيت (املتوفى سنة
354هـ) يف حديثه عن اهلجرة على
صاحبها وآله آالف الصالة والسالم،
أن الرجل الذي كلمهم وسأهلم عن
سبب وقوفهم بباب رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم هو رجل خرج عليهم
من الدار وهذا نص قوله« :فخرج
عليهم من الدار خارج فقال :ما لكم؟
قالوا :ننتظر حممدا .قال :قد خرج
عليكم ،فانصرفوا يائسني ينفض كل
واحد منهم الرتاب عن رأسه( .السرية
النبوية البن حبان)94 :
وهنا السؤال املهم :من هو هذا
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إن المتكلم خرج
ّ
عليهم من الدار

واإلجابة هي :إما أن يكون اإلمام
علي بن أبي طالب عليه السالم،
وهذا ال ميكن نقال وعق ً
ال؛ فأما يف
النقل فقد أمجعت مصادر األمة؛
على أن املشركني ظلوا واقفني بباب
الدار حتى الصباح ،وأنهم حاولوا أن
خيرجوا اإلمام عليًا عليه السالم من
الدار أو حتى أن يكشف هلم عن الربدة
اخلضراء اليت كان قد تغطى بها ،فلم
يستطيعوا رغم ضربهم إياه باحلجارة
وهو عليه السالم يتلوى ويتأمل ولكن مل
ميكنهم من معرفته.
وأما من الناحية العقلية فلو كان
اإلمام هو الذي خرج إليهم لكانوا
صدقوه من فورهم؛ ألنهم سريون
فراش النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
خاليا وليس فيه أحد ،وأن الذي كان
نائما هو اإلمام علي عليه السالم،
وعندها لفشلت خطة النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم باخلروج وحلقوا به
ومتكنوا من قتله.
إن الذي منعهم عن التصديق
بل ّ
بقول هذا الرجل الذي خرج عليهم من
الدار هو رؤيتهم اإلمام علي بن أبي
طالب عليه السالم نائمًا يف فراشه
إن هذا
فردوا عليه قائلني( :واهلل ّ
حملمد نائمًا ،عليه بردة( فلم يربحوا
كذلك حتى أصبحوا)( .السرية النبوية
البن كثري)230 /2 :
وأمجل ما قيل يف هذا :ما أخرجه
إمام احلنابلة بقوله( :وبات املشركون
حيرسون عليا حيسبونه النيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم)( .مسند أمحد
بن حنبل)348 /1 :
إذن :ال ميكن ،بل من احملال أن يكون
هو اإلمام عليًا عليه السالم.
وأما أن يكون هذا اخلارج هو أبا
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بكر كما ذكرت كثري من املصادر
اإلسالمية أنه دخل إىل بيت النيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم يف الليلة نفسها وبعد
خروج النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
من داره وقد أحاطت قريش به تريد قتله
صلى اهلل عليه وآله وسلم ،هذا فضال عن
احنصار معرفة خروج النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم به وباإلمام علي عليه
السالم؛ ومما يدل عليه ،نورده يف املسألة
اآلتية.
أبو بكر جاء إلى دار النبي
صلى اهلل عليه وآله وسلم في
ليلة خروجه
أوردت كثري من املصادر اإلسالمية
لقد
ْ
أن أبا بكر جاء إىل بيت رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم يف الليلة نفسها اليت
خرج فيها النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
يسأل عنه ،فدخل الدار وعلي عليه السالم
نائم فقال :يا نيب اهلل ،وأبو بكر حيسبه
أنه النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم.
فقال له علي :إن نيب اهلل قد انطلق حنو
بئر ميمونة ،فأدركه ،فانطلق أبو بكر فدخل
معه الغار( .مسند أمحد)331 /1 :
وبهذه احلال ال ميكن أن يكون أبو بكر
قد دخل إىل بيت النيب صلى اهلل عليه
وآله وسلم ومل ير هذه اجلموع اليت ذكر
بعضهم أنهم كانوا مائة رجل ،وقد استدل
به البيهقي يف الدالئل( .دالئل النبوة
للبيهقي)470 /2 :
وهو العدد الذي اعتمده احلافظ النووي
وعده من معاجز النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم( .السرية النبوية للنووي)58 :

30

وذكر بعضهم :أن عددهم كان اثين عشر
رجال ،وقيل كانوا مخسة ،وحتى يف هذه
احلال فال ميكن ألبي بكر أن يدخل وخيرج
من بيت النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
وال يراه هؤالء اجملتمعون أمام البيت وهم
يرتبصون متى خيرج عليهم النيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم.
كما ال ميكن أن يكون أبو بكر قد خرج

ومل ير أحدا واقفًا بباب النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم.
وعليه :فإنهم قد رأوه ورآهم وحدثهم
خبروج النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
وأعطاهم الدليل على ما يقول.
لم يخرج أبو بكر مع النبي
صلى اهلل عليه وآله وسلم في
وقت واحد
أخرج ابن جرير الطربي :يف حديث
هجرة النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم،
أن أبا بكر مل خيرج مع النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم يف وقت واحد ،بل إنه حلق
بالنيب صلى اهلل عليه وآله وسلم؛ وذلك
بعد أن دخل إىل بيت النيب صلى اهلل عليه
وآله وسلم يسأل عنه فأخربه اإلمام علي
عليه السالم :أن النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم قد خرج ،وهذا نص قوله:
فخرج أبو بكر مسرعا حلق نيب اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم فسمع رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم جرس أبي
بكر يف ظلمة الليل ،فحسبه من املشركني،
فأسرع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم املشي ،فانقطع ِقبال نعله ففلق
إبهامه حجر فكثر دمها ،وأسرع السعي،
فخاف أبو بكر أن يشق على رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم فرفع صوته
وتكلم ،فعرفه رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم فقام حتى أتاه فانطلقا ورجل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
تسنت دما حتى انتهى إىل الغار مع الصبح
فدخاله( .تاريخ الطربي)101 /2 :
وأخرجه ابن كثري خمتصرا جدا( .السرية
النبوية البن كثري)235 /2 :
وهذه الرواية تفند ما ذكره الرواة من
أن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم أتى
إىل منزل أبي بكر وأصطحبه معه وإنهما
خرجا من خوخة ألبي بكر يف ظهر بيته.
(السرية النبوية البن هشام)130 /2 :
ومما يدل على بطالن هذه الرواية

أيضا:

باء :ملاذا مل خيرج صلى اهلل عليه
وآله وسلم وبالطريقة نفسها اليت
خرج بها من داره مستعينا بالقرآن
وبتالوته آياته من أول سورة يس ونثره
الرتاب على كل من يعرتضه أليس
هذا أفضل من التسلق واخلروج من
خوخة يف ظهر بيت أبي بكر!؟ أم أن
اآليات ال جتدي نفعا برفقة أبي بكر
ألن تأثريها منحصر بالنيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم وأبو بكر ليس نبيا.
جيم :وإذا كان صلى اهلل عليه وآله
وسلم مل خيفه وقوف املشركني خلف
باب داره وبأيديهم السيوف وهم
عازمون على قتله ،فيخرج إليهم من
باب الدار ويكلمهم ،فما الذي يدعوه
للخروج من فتحة صغرية يف أعلى
اجلدار وهو مل ينتظره أحد؟!
إال أن يقال :إن أبا بكر كان مذعورا
وخائفا وأنه امتنع من اخلروج من باب
الدار فأجرب النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم على أن يتسلق اجلدار ليخرج
من خوخة دار أبي بكر ،وعندها سجل
التاريخ هذه املنقبة خلوف أبي بكر.
أو أن الصحيح هو ما ذكره ابن جرير
الطربي وغريه من حفاظ املسلمني :من
أن أبا بكر حلق بالنيب صلى اهلل عليه
وآله وسلم بعد أن جاء إىل دار النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم فدخل الدار
فأخربه اإلمام علي بن أبي طالب عليه
السالم أنه خرج إىل غار ثور ،فخرج
مسرعا ويف أثناء خروجه أخرب قريشًا
بأن النيب قد خرج.
دال :أما قول الراوي( :فسمع رسول
اهلل جرس أبي بكر يف ظلمة الليل

فهذه الفقرة يف الرواية جاءت
لتغطي حقيقة التحاق أبي بكر بالنيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم وأنه مل
يصطحبه أثناء خروجه ولكي ال يلتفت
القارئ إىل هذه احلقيقة أضيفت إىل
مقدمة الرواية هذه الفقرة اليت أراد
فيها الراوي تسجيل موقف حسن ألبي
بكر ولو على حساب النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم بوصفه ــ مشفقًا على
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
وخائفًا عليه ،فكانت النتيجة ،بأنها
قد أساءت إىل شخص النيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم وأساءت إىل أبي
بكر وعابته.
أما إساءتها إىل النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم فألن الرواية قد
أعطت صورة عن شخص الرسول
األقدس بأنه كان خائفا مضطربا
ال يعلم من القادم وكأنه شخص
مالحق من السلطة وليس بنيب متصل
بالفيض األعظم ،وهو الذي ينظر من
خلفه وينكشف بنوره الظالم وغريها،
ومع هذا كله فقد أخرج البخاري
يف صحيحه رواية تعطي الصورة
احلقيقية لشخص النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم وحاله الناطق بكونه
نبيا ال يذعره جرس أبي بكر.
قال البخاري :يف روايته عن سراقة
ابن جعشم وهو الذي حلق بالنيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم وأبي بكر يريد أن
يقبض عليهما لينال دية كل واحد
منهما ،قائال ،أي سراقة «فركبت

فهنا النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
ال يلتفت؛ ألن اهلل ال خيذل رسوله وهو
ليس من شأنه اخلوف من املشركني
وال من صفاته االلتفات الذي يدل على
اخلوف وكثرة االلتفات تدل على كثرة
اخلوف كما هو حال أبي بكر.
أما كونها تسيء إىل أبي بكر فألنه
مل يكن باملشفق على النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم فلو صح ذلك لكان
قد بادر إىل الكالم لكي يعلم به النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم؛ إذ الفطنة
والشفقة منه تدعوه للمبادرة بالتعريف
عن نفسه أوال كي ال يشق على رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ال أن
حيدث العكس كما تفيد الرواية بأنه
ظل ساكتا والنيب جيري سريعا فينقطع
قبال نعله ويصيبه حجر فينفلق ابهامه
فيكثر دمها ،وهو مع هذه احلالة
واألمل والنزف ينظر إليه أبو بكر وال
يتكلم ومل يعرف بنفسه ،حتى إذا ما
أسرع النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
وهو بهذه اجلراح ونزف الدماء ،تكلم
أبو بكر ،فأي شفقة هذه؟! بل أي أمل
ومشقة وأذى سببه أبو بكر للنيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم؟! وذلك حسب ما
جاءت به الفقرة األخرية من الرواية،
اليت ال نؤمن بها أصال ،ألنها تسيء
إىل شخص النيب األعظم صلى اهلل
عليه وآله وسلم ،ولكن أوردناها لكي
نلزم بها من يصّور للقارئ الكريم
صورة غري واقعية ،صورة كتبت بتأثري
السياسة واحلصول على املال.
* بقلم :السيد نبيل احلسين

عىل مائدة البحث العلمي

ألف :ملاذا يشق النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم على نفسه اخلروج من
فتحة صغرية يف أعلى احلائط لدار
أبي بكر ومل يكن أحد ينتظره خلف
الباب مثلما حدث له عند باب داره.

فحسبه من املشركني فأسرع رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم املشي،
فانقطع قبال نعله ففلق إبهامه حجر
فكثر دمها ،وأسرع السعي ،فخاف أبو
بكر أن يشق على رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم فرفع صوته وتكلم
فعرفه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم فقام حتى أتاه)( .السرية النبوية
البن جرير الطربي)92 :

فرسي تقرب بي ،حتى إذا مسعت
قراءة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم وهو ال يلتفت ،وأبو بكر يكثر
االلتفات»( .صحيح البخاري ،كتاب
األنصار3906 ،45 :؛ فتح الباري/7 :
)302
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أمساء اهلل احلسنى
الحلقة ()9

و(اجلبار) :يعين القهار واملتسلط ،أو
املغين من الفقر.
من جربه :أي أصلح كسره ،أو :الذي
تنفذ مشيئته على سبيل اإلجبار يف كل
أحد ،وال تنفذ فيه مشيئة أحد؛ واجلبار:
هو الذي تنفذ مشيئته ،وال خيرج أحد
عن تقديره ،وهو القاهر خللقه على ما
أراد( .القواعد والفوائد للشهيد األول:
)167 /2
وقيل َ
(اجلَّبا ُر) :هو الباري ع ّز امسه،
القاهر خلقه على ما َأراد من َأمر
ونهي.
وقال ابن َ
األنباري :اجلبار يف صفة
اهلل ع ّز وجل الذي ال ُينا ُل؛ ومنه َجَّبا ُر
النخل.
وقال الف ّراء :مل َأمسع َف َّعا ًال من َأفعل
ِإال يف حرفني وهو َجَّبار من َأ ْجبرَ ْ ُت،
وَدَّراك من َأدر ْك ُت ،قال َ
األزهري :جعل
َجَّبارًا يف صفة اهلل تعاىل َأو يف صفة
واإلكراه ال
اإل ْجبار وهو القهر ِ
العباد من ِ
من َجبرَ َ .
َ
َ
اخللق
وقال ابن األثري :ويقال َجبرَ َ
وَأ ْجبرَ َ ُه ْم ،وَأ ْجبرَ َ َأ ْكَث ُر ،وقيلَ :
اجلَّبار
العالي فوق خلقه ،و َف َّعال من َأبنية
املبالغة ،ومنه قوهلم :خنلة َجَّبارة ،وهي
العظيمة اليت تفوت يد املتناول.
َ
واجلَّبا ُر العظي ُم ال َقِو ُّي الطوي ُل؛ عن
اللحياني :قال اهلل تعاىلِ ،إن فيها قومًا
ين؛ قال اللحيانيَ :أراد ُّ
الط َ
ول
َجَّباِر َ
َ
َ
َ
والقّوة والِعظ َم؛ قال األزهري :كأنه
ذهب به ِإىل َ
اجلَّبار من النخيل وهو

الطويل الذي فات
َي َد املُتَناول.
ويقال :رجل َجَّبار
ِإذا كان طوي ً
ال عظيمًا
قوّيًا ،تشبيهًا َ
باجلَّباِر
من النخل.
اجلوهري:
وقال
َ
اجلَّبا ُر من النخل ما
طال وفات اليد.
ويف حديث الدعاء:
واجبرُ ْني واهدني َأي
ْ
َأغنين؛ من َجبرَ َ اهلل
مصيبته َأي َر َّد عليه
ما ذهب منه َأو َعَّو َضه
عنه ،وَأصله من َجبرِْ
الكسر.
ضد قوهلم ِق ْدٌر ِإ ْكساٌر
و ِق ْدٌر ِإ ْجباٌرّ :
كَأنهم جعلوا كل جزء منه جابرًا يف
نفسهَ ،أو َأرادوا مجع ِق ْدٍر َجبرْ ٍ وِإن مل
يصرحوا بذلك ،كما قالوا ِق ْدٌر َك ْسٌر؛
حكاها اللحياني.
ويف حديث اإلمام علي عليه السالم
«وجَّبار القلوب على ِف ِطراِتها؛
أنه قالَ :
هو من جرب العظم املكسور كَأنه َأقام
القلوب وَأثبتها على ما فطرها عليه من
واإلقرار به شقيها وسعيدها».
معرفته ِ
َ
َ
قال القتييب :مل أجعله من أ ْجبرَ ْ ُت
َألن َأفعل ال يقال فيه َف َّعال ،قال :يكون
من اللغة األُ ْخ َرى .يقالَ :جبرَ ْت وَأ ْجبرَ َ ُت
مبعنى قهرت( .لسان العرب)115 /4 :
وجرب فالن فالنا أي أغناه من فقر أو
أصلح عظمه من كسر ،وجرب اهلل فالنا
أي سد حاجته ..وأجربه على األمر أي
أكرهه عليه.

وكلمة (جبار) بدون ألف والم
والتعريف تستخدم كصفة من صفات
األفراد ،ويف هذه احلالة تكون مبعنى
القهر والطغيان ..فهي يف حق اإلنسان
صفة ذميمة ،ويتجلى يف العديد من
اآليات القرآنية منها قوله تعاىل:
ار
((َو َع َص ْوا ُر ُسَل ُه َو َّاتَب ُعوا َأ ْم َر ُك ِّل َجَّب ٍ
يد))( .سورة هود ،اآلية)59 :
َعِن ٍ
اب ُك ُّل
َحوا َو َخ َ
اسَت ْفت ُ
وقوله تعاىلَ(( :و ْ
يد))( .سورة إبراهيم ،اآلية:
ار َعِن ٍ
َجَّب ٍ
)15
للهَُّ
وقوله تعاىلَ(( :ك َذِل َك َي ْطَب ُع ا َعَلى
ار))( .سورة غافر،
ُك ِّل َقلْ ِب ُمَت َكبرِّ ٍ َجَّب ٍ
اآلية)35 :
ولذلك ينفي احلق جل وعال عن
نبيه حييى عليه السالم هذه الصفة
فيقول(( :يَا يَحْيَى خُذِ الْكِ َتابَ بِ ُقوَّةٍ
و ََآتَيْنَاهُ الْح ْ
ُكمَ صَبِيًّا * وَحَنَا ًنا مِنْ َلدُنَّا
َكانَ تَقِيًّا * وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَ َلمْ
كاةً و َ
وَ َز َ
َكنْ جَبَّارًا عَصِيًّا * وَسَلاَمٌ عَ َليْهِ يَوْمَ وُلِدَ
ي ُ

* إعداد :حممد رزاق صاحل
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وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا))( .سورة مريم،
اآليات 12 :ــ )15
كما نفاها أيضا عن نبيه عيسى
عليه السالم فقال على لسانه(( :قَالَ
إِنِّي عَبْدُ َّ
اللهِ َآتَانِيَ الْكِ َتابَ وَجَعَ َلنِي نَبِيًّا
َكا َأيْنَ مَا ُ
كنْتُ
( )30وَجَعَ َلنِي مُبَار ً
َّكاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا
وَ َأوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالز َ
( )31وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَ َلمْ يَجْعَ ْلنِي جَبَّارًا شَقِيًّا)).
(سورة مريم ،اآليات 30 :ــ )32
ونفي اجلرب هنا هو نفي للطغيان
وللقهر والتحكم يف خملوقات اهلل عز
وجل ملنافع وأهواء شخصية.
أما (اجلبار) بألف والم التعريف فهو
اسم من أمساء اهلل احلسنى ..وإن كانت
صفة اجلرب كوصف للمخلوق صفة
ذميمة ،فهي يف حق اهلل عز وجل من
الصفات الواجبة لكماله املطلق.
ألنها تعين أن احلق جل وعال جيرب
كسر عباده ،فهو تبارك وتعاىل الذي
جرب الفقري حني شرع الزكاة والصدقات
وجعل احلسنة بعشر أمثاهلا وبسبعمائة
ضعف قابلة للزيادة.
وعلمنا أن الصدقة توضع يف يده قبل
أن توضع يف يد الفقري.
وهو الذي جرب املريض حني جعل له
أجرا إذا تقبل البالء بالصرب والرضا
بقضاء اهلل عز وجل ،وجعل زيارته زيارة
له عز وجل.
وهو الذي جيرب عباده الطائعني له
بأن يتوالهم برعايته وحفظه فيشعرون
أنه عز وجل معهم يف كل وقت وحني
كمثل الضرير الفقري الذي يعبد اهلل حق
عبادته ويتوكل عليه حق التوكل ..كان إذا
وضع يده يف جيبه يبحث عن مبلغ من
املال ليقضي به حاجة يف نفسه ..إما أن
جيد مبلغا من املال ال يذكر من أين أتاه،
أو يأتيه من يرد عليه السالم فيعطيه من
املال ما يغطي حاجته.
ومن معاني اجلبار أيضا أنه سبحانه
وتعاىل قاهر يدين له كل شيء وخيضع
له من سواه.
واجلرب بهذا املعنى ليس وصفا ذميما
يف حق اهلل عز وجل؛ ألنه تبارك وتعاىل
منزه عن كل ما يناقض كماله املطلق..
فاجلربوت البغيض املذموم هو أن تقهر

إنسانا على ما ال يريد ،واحلق تبارك
وتعاىل ال يفعل ذلك ..وإذا قهر جل وعال
خملوقا على شيء فإن يف هذا القهر
مصلحة حتى وإن عجزت عن إدراكها.
خذ على سبيل املثال :جسم اإلنسان
والذي يتكون من عدة أجهزة كاجلهاز
اهلضمي والتنفسي والعصيب وخالفه..
جتد أن هذه األجهزة مقهورة قهرا إهليا
على العمل بالنحو الذي تعمل به.
فالقلب مثال يعمل بال أدنى تدخل من
اإلنسان ،كما أن اإلنسان ال يستطيع أن
يوقف قلبه عن العمل ،وهكذا شأن سائر
األجهزة ..كلها تعمل بنظام ثابت وحمكم
بال تدخل من اإلنسان ألنها مقهورة على
أن تقوم بهذا العمل أو ذاك ،فالقهر هنا
نعمة من نعم اهلل عز وجل على اإلنسان..
وينبغي أن حنمده على جربوته الذي
أخضع له هذه األجهزة.
وإذا تأملت أيضا النظام الكوني ،وعلى
وجه اخلصوص اجملموعة الشمسية جتد
أن الشمس تدور حول نفسها بسرعة
معينة ..كذلك األرض وسائر الكواكب
األخرى تدور حول نفسها مبا يرتتب
على ذلك من تعاقب الليل والنهار وتدور
أيضا حول الشمس مبا يرتتب على ذلك
من تعاقب فصول السنة.
وهذه الدورات تتم يف تناسق معجز
يكفل انتظام تعاقب الليل والنهار وانتظام
تعاقب فصول السنة ..ما الذي جيعل
هذه الكواكب ــ واليت هي أجسام جامدة
ــ تسري كأنها كائنات عاقلة حكيمة ..إنه
اجلربوت اإلهلي ..الذي أخضع هذه
األجسام لإلرادة اإلهلية ..وهذا أيضا
يستلزم منا احلمد هلل عز وجل؛ ألنه لو
مل يقهر الكون على هذا العمل احملكم
املنظم ملا دامت لنا حياة على األرض.
فاجلبار كاسم ووصف من أوصاف
احلق عز وجل ميثل صفة من الصفات
الواجبة لكماله املطلق عز وجل.
وإذا كان اجلرب يرادف القهر يف أحد
معانيه ..فإنه قهر حيقق النفع واملصلحة
لإلنسان ويدفع عنه الضرر.
ومن معاني اجلربوت أيضا أن احلق
جل وعال ميهل الظامل وميد له مدا لعله
يتذكر أو خيشى ،فإذا أصر على ظلمه

ومتادى يف عناده أخذه تبارك وتعاىل
أخذ عزيز مقتدر ..وقد رأينا ذلك يف
قصة قارون اليت أخربنا احلق عز وجل
كانَ مِنْ َقو ِْم
عنها فقال(( :إِنَّ قَارُونَ َ
كنُو ِز مَا
مُوسَى َفبَ َغى عَ َليْ ِهمْ و ََآتَيْنَاهُ مِنَ الْ ُ
إِنَّ مَفَاتِحَهُ َل َتنُوءُ بِالْعُصْبَةِ ُأولِي الْ ُقوَّةِ إِ ْذ قَالَ َلهُ
َقوْمُهُ اَل تَ ْفرَحْ إِنَّ َّ
اللهَ اَل يُحِبُّ الْ َف ِرحِنيَ)) إىل
َكانَهُ
قوله تعاىل(( :وَ َأصْبَحَ َّالذِينَ تَمَنَّوْا م َ
بِ أْ َ
ْك َأنَّ َّ
اللهَ يَبْس ُُط
ْس يَ ُقو ُلونَ وَي َ
الم ِ
ْق لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَ ْقدِرُ َلو اَْل
الرِّز َ
َأنْ مَنَّ َّ
ْك َأَّنهُ
اللهُ عَ َليْنَا ل ََخسَفَ بِنَا وَي َ
كافِرُونَ))( .سورة القصص،
اَل يُ ْفلِحُ الْ َ
اآليات 76 :ــ )82
وكذلك أخذ اهلل عز وجل جبربوته
قوم لوط حني أصروا على الفاحشة،
فكانوا يأتون الرجال ويقطعون السبيل
ويفعلون املنكر ،وأخربنا املوىل عنهم
فقال(( :وَ ُل ً
َّكمْ َل َت ْأ ُتونَ
وطا إِ ْذ قَالَ لِ َقوْمِهِ إِن ُ
َكمْ بِهَا مِنْ َأحَدٍ مِنَ
الْفَاحِشَ َة مَا سَبَق ُ
الْعَا َلمِنيَ)) إىل قوله ((وَ َل َقدْ تَر ْ
َكنَا مِنْهَا
َآيَ ًة بَيِّنَ ًة لِ َقوْم ٍ يَعْقِ ُلونَ))( .سورة العنكبوت،
اآليات 28 :ــ )35
ورأينا كيف أخذ اهلل عز وجل فرعون
وقومه جبربوته حني أصروا على العناد
والكفر ويف ذلك يقول جل وعال(( :وَ َل َقدْ
َأوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى َأنْ َأسْ ِر بِعِبَادِي ف ْ
َاض ِربْ
َكا
َلهُمْ َط ِريقًا فِي الْبَحْ ِر يَبَسًا اَل تَ َخافُ دَر ً
و اََل تَخْ شَى * ف ََأتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ َف َغشِيَهُمْ
مِنَ الْيَمِّ مَا َغشِيَهُمْ * وَ َأ َض َّل فِرْعَوْنُ َقوْمَهُ وَمَا
هَدَى))( .سورة طه ،اآليات 77 :ــ )79
إن اجلرب اإلهلي بكل معانيه صفة من
صفات الكمال اإلهلي املطلق وال يستعمل
احلق جل وعال جربوته يف موضع
إال حتقيقا خلري أو دفعا لشر  ..وهو
سبحانه مستحق للحمد على جربوته كما
هو مستحق احلمد على رمحته ومغفرته
وكرمه.فهو كما أخرب عن نفسه(( :هُوَ َّ
اللهُ
َّالذِي اَل إِ َلهَ إِاَّل هُوَ الْمَلِكُ الْ ُقدُّوسُ السَّلاَمُ
كبِّرُ
الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَ ِزيزُ الْجَبَّارُ الْمُ َت َ
سُبْحَانَ َّ
اللهِ عَمَّا يُشْ ِر ُ
كونَ))( .سورة
احلشر ،اآلية)23 :
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معاجز أهل البيت عليهم السالم

انطباع خامت اإلمامة يف احلصاة
روى حممد بن يعقوب:
عن علي بن حممد ،عن بعض أصحابنا
حدثنا حممد بن
ذكر امسه قالّ :
إبراهيم ،قال :أخربنا موسى بن حممد
ابن إمساعيل بن عبد اهلل بن العباس بن
حدثين جعفر بن
علي بن أبي طالب ،قالّ :
زيد بن موسى ،عن أبيه ،عن آبائه عليه
السالم قالوا:
جاءت أّم أسلم إىل النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم وهو يف منزل أّم سلمة
فسألتها عن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم ،فقالت:
خرج يف بعض احلوائج والساعة جييء،
فانتظرته عند أّم سلمة حتى جاء صلى
اهلل عليه وآله وسلم.

فخرجت من عنده فأتيت أمري املؤمنني
عليه السالم فقلت :بأبي أنت وأمي أنت
وصي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم؟ قال« :نعم يا أّم أسلم».

ثم ضرب بيده إىل حصاة ففركها
فجعلها كهيئة الدقيق ،ثم عجنها وختمها
خبامته ،ثم قال« :يا أّم أسلم من فعل فعلي
هذا فهو وصيي».
فأتيت احلسن عليه السالم وهو غالم
فقلت له :يا سّيدي أنت وصي أبيك؟
فقال« :نعم يا أّم أسلم».
وضرب بيده وأخذ حصاة ففعل بها
كفعلهما.

فقالت أم أسلم :بأبي أنت وأمي يا رسول
اهلل إّني قد قرأت الكتب وعلمت كل نيب
ووصيه ،فموسى كان له وصي يف حياته
ووصي بعد موته وكذلك ،فمن وصّيك يا
رسول اهلل؟ فقال هلا:

فخرجت من عنده فأتيت احلسني عليه
السالم وإّني أستصغره لسنّه فقلت له:
وأمي أنت وصي أخيك؟ فقال:
بأبي أنت ّ
«نعم يا أّم أسلم ،ائتيين حبصاة» ،ثم فعل
كفعلهم.

ث ّم قال هلا« :يا أم أسلم من فعل فعلي
فهو وصيي».

فعمرت أّم أسلم حتى حلقت بعلي بن
احلسني عليه السالم بعد قتل احلسني
عليه السالم يف منصرفه فسألته أنت
وصي أبيك؟ فقال« :نعم» ،ثم فعل كفعلهم
صلوات اهلل عليهم أمجعني( .مدينة املعاجز
للسيد البحراني)29 ،18 /2:

«يا أّم أسلم وصيي يف حياتي وبعد
مماتي واحد».
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«من فعل فعلي هذا فهو وصيي يف
حياتي وبعد مماتي».

ث ّم ضرب بيده إىل حصاة من األرض
ففركها بإصبعه فجعلها شبه الدقيق ،ثم
عجنها ،ثم طبعها خبامته ،ثم قال:

* إعداد :حممد رزاق صاحل

قال أبو ذر :فقلت :فداك أبي وأمي
يا رسول اهلل مألت قليب فرحا وسرورا
فزدني ،فقال:
«نعم إنه ملّا عرج بني إىل السماء فصرت
إىل السماء الدنيا أّذن ملك من املالئكة
وأقام الصالة ،فأخذ بيدي جربئيل عليه
فقدمين ،فقال لي :يا حممد ّ
صل
السالم ّ
باملالئكة فقد طال شوقهم إليك ،فصّليت
ّ
الصف ما بني
بسبعني صّفًا من املالئكة،
املشرق واملغرب ال يعلم عددهم إ ّال الذي
إلي
خلقهمّ ،
فلما قضيت الصالة أقبل ّ
علي ويقولون:
شرذمة من املالئكة يسّلمون ّ
لنا إليك حاجة ،فظننت أنهم يسألوني
فضلين
ألن اهلل عز وجل ّ
الشفاعةّ ،
باحلوض والشفاعة على مجيع األنبياء.
فقلت :ما حاجتكم مالئكة رّبي؟ قالوا:
إذا رجعت إىل األرض فاقرأ علّيًا منّا
السالم وأعلمه بأّنا قد طال شوقنا إليه،
حق معرفتنا؟
فقلت :مالئكة رّبي تعرفوننا ّ
فقالوا :يا رسول اهلل لمِ َ ال نعرفكم وأنتم
أول خلق خلقه اهلل ،خلقكم اهلل أشباح
نور يف نور من نور اهلل وجعل لكم مقاعد
يف ملكوته بتسبيح وتقديس وتكبري له،
ث ّم خلق املالئكة كما أراد من أنوار شتّى،
وتقدسون
وكنّا من ّر بكم وأنتم تسّبحون اهلل ّ
وحتمدون وتهّللون ،فنسّبح
وتكبرّ ون
ّ
وحنمد ونهّلل ونكبرّ بتسبيحكم
ونقدس
ّ
ّ
وتقديسكم وحتميدكم وتهليلكم وتكبريكم،
فما نزل من اهلل تعاىل فإليكم ،وما صعد
إىل اهلل تعاىل فمن عندكم،
فلم ال نعرفكم؟
ث ّم عرج بي إىل
السماء الثانية ،فقالت
املالئكة

مثل مقالة أصحابهم ،فقلت :مالئكة
حق معرفتنا؟ قالوا:
رّبي هل تعرفوننا ّ
ومل ال نعرفكم وأنتم صفوة اهلل من خلقه،
وخزّان علمه ،والعروة الوثقى ،واحلجة
العظمى ،وأنتم اجلنب واجلانب ،وأنتم
الكراسي وأصول العلم ،فاقرأ عليا عليه
السالم منا السالم.
ثم عرج بي إىل السماء الثالثة فقالت
لي املالئكة مثل مقالة أصحابهم ،فقلت:
حق معرفتنا؟ قالوا:
مالئكة رّبي تعرفوننا ّ
ولمِ َ ال نعرفكم وأنتم باب املقام ،وحجة
اخلصام ،وعلي عليه السالم دابة األرض،
وفصل القضاء وصاحب العصا ،وقسيم
النار غدًا وسفينة النجاة ،من ركبها
جنا ومن ختلف عنها يف النار ترّدى يوم
القيامة ،أنتم الدعائم وجنوم األقطار ،فلم
ال نعرفكم؟ فاقرأ عليًا عليه السالم منا
السالم.
ثم عرج بي إىل السماء الرابعة ،فقالت
لي املالئكة مثل مقالة أصحابهم ،فقلت:
حق معرفتنا؟ فقالوا:
مالئكة ربي تعرفوننا ّ
ومل ال نعرفكم وأنتم شجرة النبوة ،وبيت
الرمحة ،ومعدن الرسالة ،وخمتلف
املالئكة ،وعليكم ينزل جربئيل بالوحي
من السماء ،فاقرأ عليا عليه السالم منا
السالم.
ث ّم عرج بي إىل السماء اخلامسة،
فقالت لي املالئكة مثل مقالة أصحابهم
فقلت :مالئكة ربي تعرفوننا حق معرفتنا؟
قالوا :ومل ال نعرفكم وحنن من ّر عليكم
والعشي بالعرش ،وعليه مكتوب،
بالغداة
ّ
(ال إله إال اهلل ،حممد رسول اهلل ،وأيدته
بعلي بن أبي طالب عليه السالم) ،فعلمنا

أن عليا عليه السالم ولي من
ّ
حق ذلك ّ
أولياء اهلل تعاىل فاقرأ علّيًا عليه السالم
منّا السالم.
ث ّم عرج بي إىل السماء السادسة،
فقالت املالئكة مثل مقالة أصحابهم،
حق معرفتنا؟
فقلت :مالئكة رّبي تعرفوننا ّ
قالوا :ومل ال نعرفكم وقد خلق اهلل جنّة
الفردوس وعلى بابها شجرة وليس فيها
ورقة إال وعليها حرف مكتوب بالنور( :ال
إله إال اهلل حممد رسول اهلل وعلي بن أبي
طالب عروة اهلل الوثقى وحبل اهلل املتني
وعينه على اخلالئق أمجعني) فاقرأ علّيًا
عليه السالم منّا السالم.
ث ّم عرج بي إىل السماء السابعة ،فسمعت
املالئكة يقولون :احلمد هلل الذي صدقنا
وعده ،فقلت :مباذا وعدكم؟ قالوا :يا رسول
اهلل ،ملا خلقكم أشباح نور يف نور من نور
اهلل عرضت علينا واليتكم فقبلناها ،وشكونا
حمّبتكم إىل اهلل تعاىل ،فأما أنت فوعدنا
بأن يريناك معنا يف السماء وقد فعل.
وأما علي عليه السالم فشكونا حمّبته إىل
ّ
اهلل تعاىل ،فخلق لنا يف صورته ملكًا وأقعده
على ميني عرشه على سرير من ذهب
مرصع بالدّر واجلوهر ،عليه قّبة من لؤلؤة
ّ
بيضاء ،يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها
من باطنها ،بال دعامة من حتتها وال عالقة
من فوقها ،قال هلا صاحب العرش :قومي
بقدرتي فقامت ،فكّلما اشتقنا إىل رؤية
علي عليه السالم نظرنا إىل ذلك امللك
يف السماء ،فاقرأ علّيًا عليه
السالم منّا السالم».
(تأويل اآليات :ج،2
ص)871
إعداد:
*
حممد رزاق
صاحل

فضائل العرتة الطاهرة عليهم السالم

املالئكة تبعث سالم ًا ألمري املؤمنني

عليه السالم
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قراءة يف الكتاب
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كتاب النوادر ألمحد بن حممد بن
عيسى األشعري القمي من أعالم القرن
الثالث اهلجري.
واملتوفى يف زمن أبي جعفر العمري
رضي اهلل عنه يف الغيبة الصغرى.
يعد هذا الكتاب من الكتب احلديثية
اليت اهتمت باحلالل واحلرام ،ولذا فهو
من الكتب الفقهية املهمة.
وللوقوف على أهمية الكتاب وبيان
أثره يف املكتبة اإلسالمية البد من املرور
بنقاط ،وهي:
 .1التعريف بالمؤلف رحمه اهلل
أبو جعفر أمحد بن حممد بن عيسى بن
عبد اهلل بن سعد بن مالك بن األحوص
ابن السائب بن مالك بن عامر األشعري
القمي ،من بين ذخران بن عوف بن
اجلماهر بن األشعر .
وذكر بعض أصحاب النسب أن أجداده
بعد سعد بن مالك هكذا :ابن هاني بن
عامر بن أبي عامر.
وهو من أصحاب أئمة اهلدى :اإلمام
الرضا ،واإلمام اجلواد ،واإلمام اهلادي
عليهم أفضل الصالة والسالم.
حيث روى عنهم الكثري من أحاديثهم
سالم اهلل عليهم ،كما أنه عاصر اإلمام
احلسن العسكري عليه السالم وبعض
زمان الغيبة الصغرى.
قيل :وقع امسه يف إسناد ()2290
رواية.
وكان رمحة اهلل عليه ذا ذكاء حاد،
وبصرية نافذة فيما يدور يف جمتمعه،
وبهما قدم لزعامة وإدارة بلده ،فهو
وجه قم ،ووجيهها ،وشيخها ،وفقيهها،
واعرتف بذلك القريب والبعيد.
يقول ابن حجر العسقالني:
(شيخ الرافضة بقم ،له تصانيف
وشهرة).
وقال الشيخ الطوسي والنجاشي وابن
داود والعالمة احللي:
(شيخ القميني ووجههم وفقيههم غري

مدافع ،وكان أيضا الرئيس
الذي يلقى السلطان).
وقال الشيخ آغا بزرك
الطهراني:
(شيخ أشاعرة قم
التحفظني).
وأثنى عليه الشيخ
الصدوق يف مقدمة
كتابه (كمال الدين ومتام
النعمة) بقوله:
(كان أمحد بن حممد
بن عيسى يف فضله
وجاللته يروي عن أبي
طالب عبد اهلل بن الصلت
القمي رضي اهلل عنه).
كما قال املامقاني يف
حقه:
(وباجلملة فوثاقة الرجل متفق عليها
بني الفقهاء وعلماء الرجال ،متسامل عليه
من غري تأمل من أحد ،وال غمز فيه بوجه
من الوجوه).
نشأته وأسرته
نشأ يف بيت عريق ،وأسرة كرمية
معروفة من أكرب بيوتات األشعريني يف
قم املقدسة همة واهتماما يف حفظ تراث
آل بيت الرسالة منذ بدء الدعوة احملمدية
إىل ما بعد غيبة إمامنا احلجة بن احلسن
عليه السالم ،حيث كان أجنب هذا البيت
الشريف ثلة من فطاحل احملدثني ،ونوابغ
العلماء  ،وعباقرة العلم ،فاستحقوا بذلك
كل تعظيم وتبجيل.
فأبوه( :حممد بن عيسى) وجه
األشاعرة ،وشيخ القميني ،له هيبة ومقام
عند السلطان ،ملا كان يتمتع به من نفوذ
الشخصية وهيبة الصحبة من آل الرسول
صلى اهلل عليه وآله فهو من أصحاب
اإلمامني الرضا واجلواد عليهما السالم.
وجده( :عيسى بن عبد اهلل) من
أصحاب أئمة أهل البيت ،الصادق،
والكاظم والرضا عليهم آالف التحية
والثناء.

وروي أن اإلمام الصادق عليه السالم
قال ليونس بن يعقوب:
«اذهب يا يونس ،فإن بالباب رجل منا
أهل البيت».
قال :فجئت إىل الباب ،فإذا عيسى بن
عبد اهلل القمي جالس ...إىل أن قال عليه
السالم:
«يا يونس ،عيسى بن عبد اهلل هو منا
حي ،وهو منا ميت».
وروي أنه عليه السالم قال له:
«يا عيسى بن عبد اهلل ...إنك منا أهل
البيت».
وعمه( :عمران بن عبد اهلل).
وروي أن اإلمام الصادق عليه السالم
دعا له قائال:
«أسأل اهلل أن يصلي على حممد وآل
حممد ،وأن يظلك وعرتتك ،يوم ال ظل
إال ظله».
وروي أيضا أنه دخل على اإلمام
الصادق عليه السالم فربه وبشه ،فسئل
عن ذلك .فقال:
«هذا من أهل بيت جنباء ،ما أرادهم
جبار من اجلبابرة إال قصمه اهلل».
ويف رواية قال عليه السالم:
«هذا جنيب قوم جنباء».
ولعمران ولد يقال له( :املرزبان).

* إعداد :السيد نبيل احلسين
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روي أنه قال لإلمام الرضا عليه السالم:
أسألك عن أهم األمور إلي؟ أمن شيعتكم
أنا؟
فقال« :نعم».
قال قلت له :امسي مكتوب عندكم؟
قال« :نعم».
جدهم األكرب (أبو عامر):
وهو ممن صحب النيب صلى اهلل عليه
وآله وروى عنه ،وغزا معه ،وعقد له رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله لواًء يف غزوة
هوازن ،ووجهه يف طلب املشركني إىل
عسكرهم ،وقاتلهم حتى استشهد رضوان
اهلل عليه ،فاستخلف رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله ،وفتح اهلل تبارك وتعاىل هلم
وقتل قاتله ،وحينها قال صلى اهلل عليه
وآله:
«اللهم اغفر ألبي عامر ،واجعله من
أعلى أميت يف اجلنة».
ويف رواية قال صلى اهلل عليه وآله
وسلم:
«اللهم أعط عبدك عبيدا ـ أبا عامر ـ
واجعله يف األكربين يوم القيامة».
فكل ما فاهت به األشداق ،وحربته
األقالم ـ بعد هذا ـ يف وصفه وأهل بيته
فهو دون شأنه وعظمته.
 .2التعريف بكتاب النوارد
كتاب النوادر (عنوان عام من مؤلفات
األصحاب يف القرون األربعة األوىل
للهجرة ،كان جيمع فيها األحاديث غري
املشهورة ،أو اليت تشتمل على أحكام
غري متداولة ،أو استثنائية ،أو مستدركة
لغريها).
النوادر ليست أصال مرويا ،وال نسخة
مروية  ،بل هي جمموعة مسائل نادرة.
فإن الشيخ اجمللسي
وألهمية الكتاب ّ
ـ رمحه اهلل ـ اعترب نوادر ابن عيسى
(أصال).
(والنوادر :هي اليت ال عمل عليها)
كما قال الشيخ املفيد يف رسالته املعروفة
بالرسالة العددية.
 .3تبويب الكتاب
قام بتبويب كتاب النوادر هذا (أبو
سليمان داود بن كورة) كما ذكر ذلك
مجاعة من العلماء قدس سرهم.

ويعد داود بن كورة أحد الرواة اخلمسة
عن أمحد بن حممد بن عيسى ،الذين
يعرب عنهم شيخنا الكليين رمحه اهلل ـ يف
(الكايف) بـ(عدة من أصحابنا).
 .4تحقيق الكتاب
قام بتحقيق الكتاب مساحة السيد
األبطحي ،فقال:
اعتمدنا يف حتقيق الكتاب على نسختني
خطيتني ،وثالثة مطبوعة.
النسخة األوىل :نسخة املكتبة الرضوية
يف مدينة مشهد املقدسة.
فرغ من استنساخها حممد مؤمن بن
حاجي مظفر علي األسفرائيين يف يوم
األحد الرابع عشر من شهر حمرم احلرام
سنة  1050ه يف مدينة مشهد املقدسة.
وهي بـ( )194ورقة )133( ،ورقة األوىل
منها هي للفقه املنسوب لإلمام الرضا
عليه السالم ،والباقي لكتاب النوادر.
النسخة الثانية :هي نسخة مدرستنا،
مصورة عن النسخة اخلطية احملفوظة يف
مكتبة آية اهلل السيد احلكيم العامة يف
النجف األشرف.
كتبها أبو الفتح األسفرائيين يف سنة
 1080ه ،ثم متلكها الشيخ حممد احلر
العاملي املتوفى سنة  1104ه صاحب
موسوعة (وسائل الشيعة) يف سنة
1087ه.
كلمة غراء للشيخ احلر العاملي حول
الكتاب:
وكتب (قدس سره) عليها خبطه
الشريف ،إضافة إىل فهرس أبوابها:
(يروي املصنف عن احلسني بن سعيد،
وعن مشاخيه أيضا ،فإنهما شريكان يف
املشائخ ،ويروي أيضا عن أبيه كثريا.
وهو ينايف ظن من ظن أنه من كتب
احلسني بن سعيد ،إذ ليس له فيه
رواية أصال واعلم أني قد وجدت هلذا
الكتاب نسختني صحيحتني عليهما آثار
الصحة واالعتماد ،ثم إني تتبعت ما فيه
من األحاديث ،فوجدت أكثرها منقولة
يف الكتب األربعة ،وأمثاهلا من الكتب
املشهورة املتواترة ،والباقي قد روي يف
الكتب املعتمدة ما يوافق مضمونه ،فال
وجه للتوقف فيه.

وقد رأيت أحاديث كثرية نقلها الشيخ،
والشهيد ،وابن طاووس ،واحلمريي
والطربسي ،وغريهم ،يف مصنفاتهم من
نوادر أمحد بن حممد بن عيسى ،وتلك
األحاديث موجودة هنا.
وباجلملة القرائن على اعتباره كثرية،
وليس فيه ما ينكر وال ما خيالف األحاديث
املروية يف الكتب األربعة ،وحنوها ،واهلل
أعلم ،حرره حممد احلر).
وكتب خبطه الشريف أيضا يف الصفحة
األخرية:
(هذا ما وجدناه من كتاب نوارد أمحد
ابن عيسى ـ قدس سره ـ يف نسخة
معتربة جدا ،نفع اهلل بها ،قوبل بنسختني
صحيحتني عليهما خطوط مجاعة من
الفضالء ،حرره حممد احلر).
ثم متلكها الشيخ علي بن حسني آل
سليمان البحراني يف سنة  1315ه( ،أي
بعد وفاة احلر العاملي بـ( )211سنة).
وكانت أيضا يف حيازة العالمة حممد
السماوي كما ذكره الشيخ آغا برزك
الطهراني يف الذريعة.322 /24 :
النسخة الثالثة :وهي املطبوعة على
احلجر ،يف آخر الفقه املنسوب لإلمام
الرضا عليه السالم يف سنة  1274ه
بـ( )22صفحة يف كل صفحة ()37
سطرًا.
 .5نهج التحقيق
يقول حمقق الكتاب :مبا أن كلتا
النسختني اخلطيتني ،والنسخة املطبوعة
مل تسلم من التحريف والتصحيف
واألغالط ،فلم نعتمد على نسخة معينة
منها .لذا قمنا مبقابلة الكتاب مع الوسائل
والبحار ومستدرك الوسائل ،ومع أمهات
األصول احلديثية املعتمدة بأسانيد ابن
عيسى وغريها اليت أخرجناها يف تذييل
كل حديث من أحاديث هذا الكتاب.
ومن خالل ذلك أثبتنا يف املنت ما رأيناه
أوىل من غريه مع اإلشارة إىل االختالفات
يف باقي النسخ وبعض املصادر واجلوامع.
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((يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ َأخِيهِ * و َُأمِّهِ وَ َأبِيهِ *
ِك ِّل امْ ِر ٍئ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ
وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * ل ُ
ش َْأنٌ يُ ْغنِيهِ))
يفر من أخيه وأمه وأبيه؟
من ّ
 .1قال تعاىل(( :يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ َأخِيهِ
ِك ِّل
* و َُأمِّهِ وَ َأبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * ل ُ
امْ ِر ٍئ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ ش َْأنٌ يُ ْغنِيهِ))( .سورة
عبس ،اآليات 34 :ــ )37
عن أبي احلسن حممد بن عمرو بن
علي بن عبد اهلل البصري بايالق قال:
حدثنا أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل
ابن أمحد بن جبلة الواعظ قال :حدثنا
أبو القاسم عبد اهلل بن أمحد الطائي
قال :حدثنا أبي قال :قال اإلمام علي
ابن موسى الرضا عليه السالم:
«حدثين أبي موسى بن جعفر عليهما
السالم ،عن أبيه جعفر بن حممد عليهما
السالم ،عن أبيه حممد بن علي عليهما

السالم ،عن أبيه علي بن احلسني عليهما
السالم ،عن أبيه احلسني بن علي عليهم
السالم أنه قال :كان علي بن أبي طالب
عليه السالم بالكوفة يف اجلامع إذ قام
إليه رجل من أهل الشام فسأله عن
مسائل فكان فيما سأله أن قال:
أخربني عن قول اهلل عز وجل(( :يَوْمَ
يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ َأخِيهِ * و َُأمِّهِ وَ َأبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ
وَبَنِيهِ)) من هم؟
فقال عليه السالم :قابيل يفر من
هابيل ،والذي يفر من أمه موسى،
والذي يفر من أبيه إبراهيم ،والذي يفر
من صاحبته لوط ،والذي يفر من ابنه
نوح يفر من ابنه كنعان».
قال املصنف :إمنا يفر موسى من أمه
خشية أن يكون قصر فيما وجب عليه
من حقها ،وإبراهيم إمنا يفر من األب
املربي املشرك ال من األب الوالد وهو
تارخ( .اخلصال للصدوق)318 :

االطمئنان لمن تولى بوالية
علي عليه السالم
 .2عن أبي القاسم عبد الرمحان بن
حممد بن عبد الرمحان العلوي قال:
حدثنا فرات بن إبراهيم الكويف معنعنا:
عن أبي هريرة قال :مسعت أبا القاسم
يقول يف هذه اآلية(( :يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ
َأخِيهِ * و َُأمِّهِ وَ َأبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ)):

«إال من توىل بوالية علي بن أبي طالب
عليه السالم فإنه ال يفر من وااله وال
يعادي من أحبه وال حيب من أبغضه وال
يود من عاداه ،علي له يف اجلنة قصر
من ياقوتة محراء (أسفلها من زبرجد
أخضر وأعالها من ياقوتة محراء)،
(وسطها أمحر) ،وثلثا القصر مرصع
بأنواع الياقوت واجلوهر ،عليه شرف
يعرف بتسبيحه وتقديسه وحتميده
ومتجيده ،له سقف؛ يا أبا هريرة ما
هو؟».

لطائف الحكمة

قال أبو هريرة :ما أدري يا رسول اهلل.
قال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«هو العرش وأرضه الزعفران قاله له
الرمحان :كن فكان ال يسكنه إال علي
وأصحابه وأنا وعلي يف دار واحدة وعلي
مع احلق وغريه مع الباطل»( .تفسري
فرات الكويف)359 :
فقال (يوم يفر املرء من أخيه و) من
(أمه وأبيه و) من (صاحبته) اليت هي
زوجته يف الدنيا (وبنيه) يعين أوالده
الذكور نفر من هؤالء حذرا ،من مظلمة
تكون عليه.
وقيل :لئال يرى ما ينزل به من اهلوان
والذل والعقاب.
وقيل :نفر منه ضجرا به لعظم ما هو
فيه.
وقيل :ألنه ال ميكنه أن ينفعه بشيء
وال ينتفع منه بشيء وقوله (لكل امرئ
منهم يومئذ شأن يغنيه) فاملراد به الذكر
من الناس وتأنيثه امرأة ،فاملعنى إن كل
إنسان مكلف مشغول بنفسه ال يلتفت
إىل غريه ،من صعوبة األمر وشدة
أهواله.
والشأن األمر العظيم ،يقال :لفالن
شأن من الشأن أي له أمر عظيم،
وأصله الواحد من شؤون الرأس ،وهو
موضع الوصل من متقابالته اليت بها
قوام أمره.
ومعنى (يغنيه) أي يكفيه من زيادة
عليه أي ليس فيه فضل لغريه ملا هو فيه
من األمر الذي قد اكتنفه ومال صدره،
فصار كالغين عن الشيء يف أمر نفسه
ال تنازع إليه( .التبيان يف تفسري القرآن
للطوسي)278 /10 :
فرار املرء من أوالده يوم القيامة
(( .3يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْ ِرمُ َلوْ يَ ْف َتدِي
اب يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ( )11وَصَاحِبَتِهِ وَ َأخِيهِ
مِنْ ع ََذ ِ
( )12وَ َفصِي َلتِهِ َّالتِي ُتؤْ ِويهِ ( )13وَمَنْ فِي أْ َ
ْض
الر ِ
جَمِيعًا ُثمَّ يُن ِْجيهِ))( .سورة املعارج ،اآليات:
 11ــ )14
وقوله (يود اجملرم لو يفتدى من عذاب
يومئذ ببنيه) أي بتمين العاصي ،فاملودة

مشرتكة بني التمين وبني احملبة تقول:
وددت الشيء إذا متنيته ووددته إذا
أحببته أود فيهما مجيعا ،وصفة ودود
من احملبة.
وقوله (لو يفتدي)؛ فاالفتداء افتداء
الضرر عن الشيء يبدل منه ،فهؤالء
متنوا سالمتهم من العذاب النازل بهم
بإسالم كل كريم عليهم ،والفرق بني (يود
لو يفتدي) و(يود أن يفتدي) أن (لو)
تدل على التمين من جهة أنها لتقدير
املعنى ،وليس كذلك (أن) ألنها الستقبال
الفعل و(لو) للماضي ،فلما كان االعتماد
على تصور املعنى صار يف حكم الواقع،
فلو قال قائل :حسبت أن يقوم زيد ،ملا
دل على التمين ،ولو قال حسبت لو
يقوم زيد لدل على التمين فبان الفرق
بينهما.
وقوله (ببنيه) يعين بأوالده الذكور
(وصاحبته) يعين زوجته (وأخيه)
يعين ابن أبيه وأمه (وفصيلته اليت
تؤويه) فالفضيلة هي املنقطعة عن
مجلة القبيلة برجوعها إىل أبوة خاصة،
وهي اجلماعة اليت ترجع إىل أبوة
خاصة عن أبوة عامة (ومن يف األرض
مجيعا ثم ينجيه) أي يتمنى هذا الكافر
بأن يتخلص من عذاب اهلل بأن يفتدى
بهؤالء كلهم( .التبيان يف تفسري القرآن
للطوسي)119 /10 :
تموتن إال وأنتم مسلمون
فال
ّ
بوالية علي عليه السالم
 .4قال تعاىل(( :وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ
بَنِيهِ وَيَعْ ُقوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ َّ
َكمُ
اللهَ اص َْطفَى ل ُ
الدِّينَ َفلاَ تَمُو ُتنَّ إِاَّل وَ َأنْ ُتمْ مُسْلِمُونَ)).
(سورة البقرة ،اآلية)132 :
(وقال اهلل تبارك وتعاىل :ووصى بها
إبراهيم بنيه ويعقوب) إذ وصى هذان
النبيان الكرميان بنيهما بامللة املعينة من
عند اهلل تعاىل وقاال( :يا بين إن اهلل
اصطفى لكم الدين فال متوتن إ ّال وأنتم
مسلمون) ظهر أن اخلالفة بالوصاية
بأمر اهلل تعاىل كما أن النبوة بأمره
تعاىل( .شرح أصول الكايف للمازندراني:

)61 /12
وعن جابر ،عن أبي جعفر عليه
السالم ،إنه قال :يف قول اهلل عز وجل:
((وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْ ُقوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ
َّ
َكمُ الدِّينَ َفلاَ تَمُو ُتنَّ إِاَّل
اللهَ اص َْطفَى ل ُ
وَ َأنْ ُتمْ مُسْلِمُونَ)).
قال عليه السالم« :مسلمون بوالية علي
عليه السالم»( .شرح األخبار للقاضي
النعمان املغربي ،236 /1 :ح)238
صاحب شرح األخبار قال :قال أبو
جعفر عليه السالم يف قوله تعاىل:
((وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْ ُقوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ
َّ
َكمُ الدِّينَ َفلاَ تَمُو ُتنَّ إِاَّل
اللهَ اص َْطفَى ل ُ
وَ َأنْ ُتمْ مُسْلِمُونَ))« ،بوالية علي».
ويف بعض األصول قال سلمان :والذي
نفسي بيده لو أخربتكم بفضل علي يف
التوراة لقالت طائفة منكم انه جملنون
ولقالت طائفة أخرى اللهم اغفر لقاتل
سلمان .مناقب آل أبي طالب البن شهر
آشوب)91 /2 :
وما جعل أدعياءكم أبناءكم
 .5قال تعاىل(( :وَمَا جَعَلَ َأدْعِيَاء ُ
َكمْ
َأبْنَاء ُ
ِكمْ)).
كمْ بِ َأ ْفوَاه ُ
ِكمْ َقوْ ُل ُ
َكمْ َذل ُ

(سورة األحزاب ،اآلية)4 :
(وما جعل أدعياءكم أبناءكم) يعين
ليس لإلنسان تشخيصان متمايزان
وهويتان متغايرتان وليس لبدن واحد
روحان ونفسان حتى يكون بأحدهما
ابنًا لرجل وباآلخر ابنًا آلخر ،أو يكون
أمًا وباآلخر زوجة،
املرأة بأحد القلبني ّ
والقلب هنا :هو العقل اجمل ّرد ألنه الذي
يبينّ خطأ احلواس وال ميكن ذلك إ ّال
بإدراك الكّليات إذ ال ميكن حلس أن
يدرك مدركات احلس اآلخر حتى حيكم
بصحته أو فساده وليس وظيفة احلس
إ ّال التأثر ال احلكم( .شرح أصول الكايف
للمازندراني)87 /5 :
* إعداد :حممد رزاق صاحل
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على مائدة
الصحيفة السجادية
قال عليه السالمَ ،...( :و َمَّتَعنا
واح الحْ َ ياِةَ ،وأثَْب َت ِفينَا َجَواِر َح
ِبأ ْر ِ
األ ْع َمال)...،
واح الحْ َ ياِةَ ،وأثَْب َت ِفينَا
(َو َمَّتَعنا ِبأ ْر ِ
َجَواِر َح األ ْع َمال).
قيل (متعنا) :أي أعطانا لننتفع.
و(أرواح) :مجع روح؛ ولعل ورودها
بلغة اجلمع ألن الدعاء جاء بلسان
اجلماعة.
والروح خاصة لإلنسان وذات
نفسه ،واجلسم اللطيف الذي حيمل
قوة احلس واحلركة لتنتشر يف مجيع
البدن.
لقد أنعم اهلل علينا بالنفس اإلنسانية
رمحة منه تعاىل يف استثمار احلياة
واالنتفاع منها يف طاعته.
ِكةِ
قال تعاىل(( :وَإِ ْذ قَالَ رَبُّكَ لِ ْلمَلاَئ َ
إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَ ْلصَا ٍل مِنْ حَمَإ ٍ
ُون * َف ِإذَا سَوَّيْ ُتهُ وَنَفَخْ تُ فِيهِ مِنْ
مَسْن ٍ
َاجدِينَ))( .سورة
رُوحِي َف َقعُوا َلهُ س ِ
احلجر ،اآليتان 28 :ــ )29
و(أثبت الشيء) :أي جعله ثابتًا
راسخًا.
و(اجلوارح) :مجع جارحة؛ وجوارح
اإلنسان أعضاؤه اليت يكتسب بها
كـ(يديه ورجليه).
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و(األعمال) :مجع عمل وهو الفعل
وما يصنع.
شكرًا هلل الذي هّيأ لنا وسائل

ومستلزمات الكسب ،وهّيأ لنا

ـ مباحث الدعاء األول ـ احللقة ()34
أسباب إجناز األعمال.

قال تعاىل(( :وَهُوَ َّالذِي يَ َتوََّف ُ
اكمْ
بِ َّ
اللي ِْل وَيَعْ َلمُ مَا جَرَحْ ُتمْ بِالنَّهَا ِر ُثمَّ
ُكمْ فِيهِ لِيُ ْق َضى َأج ٌَل مُسَمًّى ُثمَّ
يَبْعَث ُ
كمْ بِمَا ُ
كنْ ُتمْ
ُكمْ ُثمَّ يُنَبِّ ُئ ُ
إِ َليْهِ مَر ِْجع ُ
تَعْمَ ُلونَ)) .سورة األنعام ،اآلية.)60 :
(حبوث يف الصحيفة السجادية)19 :
وقيل (ومتّعنا بأرواح احلياة) :هي
على ما يف حديث جابر رضي اهلل
عنه.
عن جابر بن عبد اهلل األنصاري أنه
قال :قال اإلمام الباقر عليه السالم:
«مخسة ،للمقربني روح القدس ،وبه
علموا مجيع األشياء؛ وروح اإلميان،
وبه عبدوا اهلل؛ وروح القوة ،وبه
العدو ،وعاجلوا املعاش؛
جاهدوا ّ
وروح الشهوة ،وبه أصابوا ّ
لذة
الطعام والنكاح؛ وروح البدن،
وبه يدّبون ويدرجون.
وأربعة ألصحاب اليمني،
لفقد روح القدس عنهم.

وثالثة ألصحاب الشمال والدواب،
لفقد روح اإلميان عنهم»( .تعليقات
على الصحيفة السجادية)17 :

بأرواح َ
احلياةْ) أي
(ومَّتَعنا
وقيلَ :
ِ
املراد بها األرواح الثالثة اليت يقول
بها األطباء ،أحدها روح احليوانية
اليت تقوم بها القوة ا حليو ا نية
املنبعثة من

وقد مشى بعض املفسرين يف
إثرهم فزعم أن إيثاره
تعاىل النون يف إياك
نعبد وإياك نستعني
مع كونها دالة على
التكثري املوهم

وقيل( :ومتعنا بأرواح احلياة) أي
أعطانا للمتعة والتلذذ أرواحًا هي
اليت تسبب حياة اإلنسان ،كالروح
الباعث للشهوة أو للغضب أو للقوة
أو ما أشبه ،مما يتوقف حياة اإلنسان
الكاملة على تلك األرواح.

يف أروقة الصحيفة السجادية

القلب ،وثانيها الروح النفسانية اليت
تقوم بها القوة املدركة واحملركة ،أعين
القوة الشوقية والفاعلة للحركة يف
العضالت املنبعثة من الدماغ ،وثالثها
الروح الطبيعية اليت تقوم بها القوة
الطبيعية من التغذية والتنمية املنبعثة
من الكبد ،فالنفس الناطقة الواحدة قد
تعلقت بهذه األرواح الثالثة بأسرها،
من حيث تعلقت أو ًال بالروح احليوانية
القلبية ويتوسطها باألخريين ،ونازع
بعض احلكماء يف ذلك ،فأذعنوا بتعدد
النفوس اجملردة وتثليثها بتعدد األرواح
املتعلقة باألعضاء الرئيسية الثالث،
فيلزم عليهم أن يشري كل شخص إىل
نفسه بنحن ال بأنا.

لتعظيم العابد واملستعني نفسه على
األلف الدالة على الوحدة الناصة على
التحقري إمنا هي ألجل تعدد النفوس
املتعلقة بتلك األعضاء الثالثة يف كل
شخص ،فكأنه تعاىل يقول بلسان
اخللق :إنا بشراشر النفوس اجملردة
من احليوانية والنفسانية والطبيعية
ومجيع القوى املتعلقة بها نعبد اهلل،
وال خيفى بعده ،وجيوز أن يراد بروح
احلياة ما امتاز به األحياء عن األموات،
وتسمى أيضًا يف الشرع بروح احلياة،
واجلمعية باعتبار تكثرها بتكثر
األشخاص.وقيل :إن (األرواح) هنا

مجع روح بفتح الراء إما مبعنى
الراحة أو النسيم ،وال خيفى بعده.
(موسوعة اإلمام زين العابدين عليه
السالم)31 /6 :

(وأثبت فينا جوارح األعمال):
جوارح مجع جارحة ،وهي اليد
والرجل وسائر ما يعمل بها اإلنسان
من أعضائه ومعنى اجلرح يف األصل
العمل باليد ،ومنه جوارح الطري ألنها
تكسب بيدها ،واملعنى جعل فينا
اجلوارح اليت بها نعمل األشياء اليت
نريدها( .شرح الصحيفة السجادية:
)25
وقيل (متعنا بأرواح احلياة)
ألن أرواح
أي بطيب العيشّ ،
هنا مجع َروح بفتح
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ال ّراء من ال ّراحة ،قال سبحانه:

(( َفرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَن َُّة نَعِي ٍم))( .سورة
الواقعة ،اآلية)89 :
(وأثبت فينا جوارح األعمال) :مجع
جارحة وهي العضو العامل كاليد،
وأحب األيدي إىل اهلل ورسوله يد
ّ
تعمل يف سبيل العيال ،وال ّرزق احلالل.
(يف ضالل الصحيفة السجادية)66 :
ويف احلديث (عن النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم أنه قال:
«إن من الذنوب ذنوبا ال يكفرها
ّ
صالة وال صدقة».
قيل :يا رسول اهلل ،فما يكفرها؟
قال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«اهلموم يف طلب املعيشة»)( .مستدرك
الوسائل)14590 ،13 /13 :
وقال السيد علي خان احلسيين
املدني( :متّعته :إذا أعطيته متاعًا،
وهو ّ
كل ما يستمتع به أي ينتفع به،
وتقول متّعك اهلل بكذا متتيعًا وامتعك
به إمتاعًا أي :أطال لك االنتفاع به.
وهي على ما يف احلديث عن أمري
املؤمنني واإلمام الباقر واإلمام الصادق
عليهم أفضل الصالة والسالم:
«مخسة للمق ّربني ،روح القدس وبه
علموا مجيع األشياء ،وروح اإلميان
وبه عبدوا اهلل تعاىل ،وروح القّوة وبه
جاهدوا األعداء وعاجلوا معائشهم،
وروح ّ
الشهوة وبه أصابوا ّ
لذة الطعام
والنكاح ،وروح البدن وبه دبوا ودرجوا،
وأربعة ألصحاب اليمني بفقد روح
القدس فيهم ،وثالثة ألصحاب
ّ
والدواب بفقد روح اإلميان
الشمال ّ
فيهم( .الكايف)282 /2 :
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وحيتمل أن يكون املراد األرواح

املتعّلقة
الّثالثة
باألعضاء الّثالثة الرئيسة ،وهي
الروح احليوانّية اليت تقوم بها القّوة
الدماغ،
املدركة واملتح ّركة املنبعثة من ّ
وال ّروح الطبيعية اليت تقوم بها القّوة
الطبيعّية من التغذية والتنمية املنبعثة
من الكبد.
ألن النّفس
وإضافة إىل احلياة ّ
اجمل ّردة اإلنسانّية اليت احلياة عبارة
عن تعّلقها بالبدن تتعّلق بهذه األرواح
بأسرها فتتعّلق أّو ًال بال ّروح احليوانّية
بتوسطها تتعّلق باألخريتني على ما
ث ّم ّ
هو الصحيح عند مجهور احلكماء.
وأما مجع روح بالفتح وهو نسيم
ّ
فإن العروق النّابضة الضوارب
ال ّريحّ ،
وتسمى ّ
بالشرايني
اليت منبتها القلب
ّ
هلا حركتان انقباضية وانبساطية
الدخاني عن
وشأنها أن تنفض البخار ّ
القلب حبركتها االنقباضية وجتذب
حبركتها االنبساطية نسيمّا طّيبا
وتستمد منه
صافيًا يسرتيح به القلب
ّ
احلرارة الغريزّية وبهذه احلركة تنتشر
ال ّروح والقّوة احليوانية واحلرارة
الغريزّية يف مجيع البدن.
فهذا النسيم الذي يسرتيح به القلب
هو روح احلياة فلو انقطع عن القلب
ساعة النقطعت احلياة فتبارك اهلل
أحسن اخلالقني.
قوله عليه السالم« :وأثبت فينا
جوارح األعمال» أثبت الشيء يف
ّ
الشيء :جعله ثابتًا فيه ال يفارقه.
واجلوارح :مع جارحة وهي أعضاء
اإلنسان اليت يعمل بها ويكتسب ،وهي
من جرح إذا عمل بيده ،تقول :بئس ما
جرحت يداك أي عملتا ،ومنه جوارح
الطري ألّنها تكسب بيدها.
واألعمال :مجع عمل وهو الفعل
والصنع.

وف ّرق ال ّراغب بني الّثالثة فقال:
الفعل لفظ عام ،يقال ملا كان بإجادة
وبدونها ،وملا كان بعلم أو غري علم،
وقصد أو غري قصد ،وملا كان من
اإلنسان واحليوان واجلماد.
وأما العمل فإّنه ال يقال إ ّال ملا كان
ّ
من احليوان دون اجلماد ،وملا كان
بقصد وعلم دون ما مل يكن عن قصد
وعلم.
قال بعض األدباء :العمل مقلوب عن
فإن العلم فعل القلب ،والعمل
العلمّ ،
فعل اجلارحة وهو يربز عن فعل القلب
الذي هو العلم وينقلب عنه.
الصنع فإّنه يكون من اإلنسان
ّ
وأما ّ
دون سائر احليوان ،وال يقال إ ّال ملا كان
بإجادة.
وهلذا يقال للحاذق اجمليد واحلاذقة:
اجمليدة ،صنع كبطل ،وصناع كسالم،
والصنع يكون بال فكر لشرف فاعله.
والفعل قد يكون بال فكر لنقص
فاعله ،والعمل ال يكون إ ّال بفكر
لتوسط فاعله.
ّ
أخص املعاني الّثالثة،
فالصنع
ّ
أعمها ،والعمل أوسطها ،فكل
والفعل ّ
صنع عمل وليس ّ
كل عمل صنعًا،
كل فعل عم ً
وكل عمل فعل وليس ّ
ّ
ال،
وفارسّية هذه األلفاظ تنبئ عن
الفرق بينهما فإّنه قيل( :للفعل) كار،
و(للعمل) كردار( ،وللصنع) ُكِن ْ
ش.
وإضافة اجلوارح إىل األعمال من
إضافة الفاعل إىل املفعول.

وأغرب من قال :ميكن أن يراد
جبوارح األعمال نفس األعمال الكاسبة
للمثوبات والعقوبات لتكون اإلضافة
الصفة،
من قبيل إضافة املوصوف إىل ّ
وأغرب من ذلك قوال :ال يبعد أن يكون
املراد باجلوارح األعصاب والشرايني
واألوردة النابتة من األعضاء الرئيسّية

وليت شعري ما احلامل له على
التمحالت اليت ال تثبت لغة وال
هذه
ّ
إصطالحًا خصوصًا وهو بصدد شرح
كالم املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى
نسأل اهلل اهلداية( .رياض السالكني:
)373 /1
وقيل :املراد باألرواح هنا ال ّراحات
خواص احلياة ولوازمها.
اليت هي من
ّ
أو األرواح مجع ُروح ــ بالض ّم.

أي :نفعنا باألرواح اليت هي سبب
احلياة.
(وأثبت) بالثاء املثلثة بعد اهلمزة؛
ويف نسخة( :وأنبت فينا جوارح
األعمال) :وهي األعضاء اليت تستعمل
يف األعمال( .رياض العارفني)37 :
وقيل أرواح احلياة :هي اليت تسبب
استمرار حياة اإلنسان ،كالروح الباعث
للقوة ،وروح الشهوة ،وروح البدن.
(الصحيفة السجادية دروس عالية يف
الرتبية الذاتية)34 :
وقال الشاعر الشيخ عبد املنعم
الفرطوسي:
وحبانا روح احلياة ولألعمال
أرسى

جوارح

األعضاء

النظرة القرآنية حول الروح
إن القرآن الكريم خيربنا بوقت نفخ
الروح يف اجلسد حيث يقول سبحانه
وتعاىلُ (( :ث ّمَ خَ َل ْقنَا ال ّنُ ْط َف َة عَ َلقَةً ف ََخ َل ْقنَا
الْعَ َل َق َة م ُْض َغةً ف ََخ َل ْقنَا الْم ُْض َغ َة ع َِظامًا
َكسَوْنَا الْع َِظامَ َلحْمًا ُث ّمَ َأنْش َْأنَاهُ خَ ْلقًا
ف َ
َك ُ
آخَرَ َف َتبَار َ
اهلل َأحْسَنُ الْ َخالِقِنيَ)).
(سورة املؤمنون)14 :
وتبني هذه اآلية أن مرحلة اجلنني
تتكون فيها العظام أوال ،ثم تتشكل
العضالت ويتم هذا طبقا لتطور علم
األجنة حيث تبدأ العظام يف التكون

ويبني هذا اجلزء األخري من اآلية
الكرمية أن تكوين العظام والعضالت
ينشأ عنه خلق آخر وهو ما قد يشري
إىل بداية نفخ الروح بعد نهاية األسبوع
الثامن.
ويف هذه املرحلة ميلك اجلنني خواص
بشرية مميزة وتتكون لديه صور بدائية
جلميع األجزاء واألعضاء الداخلية
واخلارجية.
وبعد األسبوع الثامن يطلق على هذا
املخلوق (جنني) ،قوله تعاىلُ (( :ث ّمَ سَ ّوَاهُ
َكمُ ال ّسَمْعَ
وَنَ َفخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ ل ُ
ألبْصَارَ وَاْ َ
وَاْ َ
ْكرُونَ)).
أل ْفئِدَةَ َقلِيلاً مَا تَش ُ
(سورة السجدة)9 :
وتؤكد هذه اآلية ما سبق بيانه يف
اآلية السابقة ،وهو أن الروح تنفخ يف
اجلنني بعد أن يتشكل؛ كما يبني هذا
أن احلواس اخلاصة كالسمع والبصر
تبدأ يف التطور بهذا النظام أي بعد
نفخ الروح وهو ما يتفق أيضا وعل َم
األجنة ،وتتشكل األذن الداخلية قبل
بداية تشكل العينني ،ويكون ذلك يف
حوالي األسبوع العاشر أو احلادي
عشر يف مرحلة التطور.

ومن املهم هنا أن نلفت النظر إىل
أن اهلل تعاىل يتحدث عن اجلنني
بضمري اخلطاب ((َل ُك ْم)) بعد نفخ
الروح ،بينما يشري إليه بضمري الغائب
((اهلاء)) قبل نفخ الروح ،وكأنه يشري
من طرف خفي إىل أن اجلنني يف هذه
املرحلة ما هو إال شيء أو عنقود من
اخلاليا فقط.
فالروح تتطلب وجود مادة فردية،

يف أروقة الصحيفة السجادية

اجلارحة لألعمال النّفسانية والطبيعّية
واحليوانية.

كبنيان قوي يف األسبوع السابع ،ثم
تتشكل العظام وتغطيها يف األسبوع
الثامن من مراحل تطور العضالت اليت
خترج من اخلاليا البدنية الوسطى،
يقول اهلل تعاىلُ (( :ث ّمَ َأنْش َْأنَاهُ خَ ْلقًا آخَرَ
َك ُ
َف َتبَار َ
اهلل َأحْسَنُ الْ َخالِقِنيَ)).

وال يوجد مثل هذا كائن بشري له
أعضاء؛ فاحليوان املنوي أو البويضة
اللذان يعيشان مستقلني يف عزلة عن
بعضهما البعض لديهما القدرة على
إنتاج كائن ،كما أن اجلنني الذي هو
عبارة عن مادة حيوية حتتوي على
احلامض النووي الـ( )DNAله قابلية
التحول إىل إنسان ،وهو ما يعين أنه
مل يصبح إنسانا حقيقيا بعد.
شيئان ميكنهما أن يصريا شيئا آخر
ولكن واحدا من هذين الشيئني أقرب
لتحقيق هذا التحول من اآلخر؛ لذا
يقال إن اجلنني أقرب إىل أن يكون
كائنا حيا من جمرد احليوان املنوي
والبويضة.
من هنا ميكننا القول إن القدرة
املعلوماتية للبويضة امللقحة ()Zygote
واجلنني يف مراحله األوىل ال تكفي
لتوجيه أي شيء خاص بالكائنات
احلية وال تكفي كمادة جينية ثابتة
لكائن حي.
ملا نفخ اهلل سبحانه وتعاىل هذه
الروح يف جسد اإلنسان ،منحه املميزات
اليت متّيزه عن باقي احليوانات احلية
ذات روح ،فالروح املوجود يف جسم
الكائن املسمى ــ بشر أو إنسان ــ فهي
روح احلياة ،روح اإلميان ،روح العقل،
الروح اليت ميكن بها العروج إىل
امللكوت األعلى ،إىل الدرجات العليا
من الكمال ،فض ً
ال عن أنها هي اليت
تساعدنا على احلركة ،والقيام بكافة
األعمال اليومية حسب ما حنتاجه
ضمن إطار الشرع اإلسالمي.
* إعداد :حممد رزاق صاحل
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األدب الرسمي

()OFFICIELLE (Littérature

األدب الرمسي هو نصوص تكتب
ألجل ما ،وأحيانًا بناء على طلب
ورعاية سلطة معرتف بها (سيد ،أو
أسياد احلكم ،حميطهم( ،املدينة)،
(الدولة) أو األمة) لإلشادة بعظمة
هذه السلطة.
وقد ختصصت بعض األنواع مبثل
هذا الدور من مثل الشعر التعليمي
واألدب املدحي.
ودخلت النعت من الالتينية( :خدمة:
وظيفة) على اللغة الفرنسية عن طريق
اللغة اإلنكليزية يف نهاية القرن الثامن
عشر.
واستخدمه ستاندال يف اجملال
األدبي ،وألول مرة سنة 1825م مبعنى
انتقاصي ،منذ املرحلة الرومانطيقية،
بات وضع الفن يف خدمة النظام القائم
أمرًا ممقوتًا.
ومع ذلك فقد نشأ األدب يف رحاب
السلطة الروحية والزمنية.
ويف اليونان القدمية ،ارتبط النتاج
الشعري واملسرحي بقوة ،باحلياة
السياسية والدينية للمدينة.
وكانت تدور يف أثينا مبناسبة
االحتفال بيوم (ديونيزيس العظماء)
مباريات يف إلقاء القصائد املدحية،
أحلان مجاعية تنشد تعظيمًا
لديونيزوس ،تتبعها مباريات يف عرض
املالهي واملآسي.
وكتب بيندار مدائح ،كما كتب أيضًا
أناشيد حربية متجيدًا ألبولون ،إضافة
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إىل العديد من (األبينيسي) وهو

(أودات) تشيد باألبطال الرياضيني
الذين فازوا يف األلعاب األغريقانية.

وكتب ايزوقراط قصيدة مدحية
مشهورة (مديح أثينا) أشاد فيها
مبدينته يف روما ،ساعد اإلمرباطور
أوغسطس ،مدفوعًا من ميسني،
العديد من الشعراء ،مبن فيهم هوراس
وفريجيل وبروبريس.
وقدم له فريجيل (اإلنيادة) ،ملحمة
تدرج ساللة ،األمري ودور املدينة يف
األسطورة الطروادية.

وكولبري مبيسني ــ.
وساهم بوالو ،وموليري وآخرون يف
هذا األمر ،وعربت قصائد ومسرحيات،
احتفاالت وباليهات ،بأبهة عن أحداث
تتعلق بامللك أو حباشيته.
وختلى كتّاب (التنوير) عن مهمة
خدمة ملك فرنسا ،غري أن ظهور
خطابات اإلشارة بعظماء الرجال يف
(األكادمييا) وجه هذا اخلط الرمسي
حنو طريق جديد سوف تفيد منه
(الثورة) و(اإلمرباطورية) األوىل.

وكتب (بلني الشاب) (مدح اإلمرباطور
تراجان) ليشكره على مساحه له
بالوصول إىل مرتبة القنصلية.

ويف القرن التاسع عشر اجته احلقل
األدبي حنو تأكيد استقالليته يف
مواجهة السلطات الرمسية.

ويف القسم الشرقي من اإلمرباطورية،
ألفت مدارس (اهليمنود) أناشيد
لتمجيد األباطرة املتأهلني.

ومع ذلك فقد استمر وجود نوع من
أدب املناسبات املرتبط باملؤسسات
الدينية ،أو املدنية.

ففي فرنسا يف القرن اخلامس عشر
كان (كبار البيانيني) شعراء ،وكانوا
يتغنون بعظمة من يرعاهم ،تقليد
استمر فيما بعد.

فالشاعر هيغو ،الذي أقيمت له
مآمت وطنيةُ ،نظر إليه بعد وفاته ،على
أنه كان الشاعر الرمسي (للجمهورية
الثالثة) واحتّلت مؤلفاته منزلة مميزة
يف مناهج التعليم.

ويف القرن السادس عشر أعطى
شارل التاسع رئاسة سانت ــ كوسم
لرونسار ،الذي حاول رد اجلميل
بتأليف (الفرنسياد) ملحمة ــ مل تكتمل
ــ اليت تنسب ،على طريقة اإلنيادة،
أصو ًال طروادية لفرنسا وتشيد جبدود
امللك وأسالفه.
وقام لويس الرابع عشر ،بتوسيع
نظام الرعاية األدبية بهدف اإلشادة
بعظمته.
راسني ــ مثال يف قصيدته (نقاهة
امللك) أو (شهرة ربات الشعر) ،حيث
قارن لويس الرابع عشر بأوغسطس

والشيء نفسه بالنسبة ألناتول
فرانس ،وموريس باريس ،وفالريي
فيما بعد ،فقد ساهموا مجيعًا يف
قولبة فكرة وحساسية وأسلوب تتالءم
مع اإليديولوجية املهيمنة ،جرى اعتبار
كل من إميل فريهريين يف بلجيكا،
ولويس فريشيت يف كندا الفرنسية
شاعرين وطنيني.
وهكذا حلت خدمة األمة حمل خدمة
احلاكم.
بيد أن مداخالت الكتاب الذين
يقومون بهذا ال تنتمي حقيقة إىل

األدب الرمسي ،ألن هؤالء يقدمون
على ذلك مبلء اختيارهم ،وبالتالي ال
يؤدون مهمة رمسية.

ينتمي كل من أراغون وكلوديل إىل
هذا التقليد بكتابتهما (أودات) إىل
ستالني أو إىل املاريشال بيتني.
ومع نهاية القرن العشرين ،مل يعد
لألدب الرمسي وجود حقيقي ،إال يف
خطب االستقبال األكادميي.
ويوجد األدب الرمسي يف األوضاع
اليت يكون احلقل فيها خاضعًا لسلطة
دينية أو سياسية (العصور القدمية،
اإلقطاع ،امللكية املطلقة).
وأدى صعود الدميقراطية واستقلل
احلقل إىل تراجعه مع األيام.
كما أن حماولة إحيائه من قبل
السلطات الشمولية تبدو مسدودة
األفق.
وال يزال خطاب االستقبال األكادميية
حيافظ على وضعه كأدب رمسي ،بقدر
ما حيتفل ،ال بالسلطة السياسية اليت
انبثق عنها يف األصل ،وإمنا باألدب
باعتباره جزءًا مكونًا لألمة.
األدب الشخصي
(PERSONNELLE
))(Littérature
(األدب الشخصي) هو تعبري نوعي،
يدل على كل األشكال اليت ميكن أن
تكون (حكاية الذات).
إنه يغطي ممارسات متنوعة ،تقوم
على االستعادة (ذكريات أو مذكرات
خاصة) تقريبًا.
وتولي اهتمامًا بالسياق أي (السرية

ورغم أن أصل هذه اللفظة حديث
العهد فإن مفهوم األدب الشخصي
يغطي جما ًال واسعًا من النشاطات ،اليت
هي يف أصل األدب املكتوب بالذات.
وهو أن يعرف نفسه ،وأن ُيعرف
اآلخرين بنفسه ،سواء عن طريق
اخليال ،وسواء بأشكال غري خيالية.
وكان هذا ما يتمناه العديد من أدباء
العصور القدمية( ،شروحات) سيزار،
والعناصر السريية الذاتية املبثوثة يف
حنايا (األناشيد) هلوراس ،على سبيل
املثال ،تربز النمو املتوازي ملفهومي
الشخص واألدب.
شجع األدب الديين والصويف ،ومنذ
العصر الوسيط ،التعبري عن الشهادة
الشخصية على شاكلة االعرتاف ،أو
الكشف.
وعززت جتربة فحص الضمري اليت
راجت مع (اإلصالح) هذا االجتاه ،ويف
موازاة ذلك ،وبأشكال علمانية.
إخباريون (فرواسار) ،كتبة يوميات
(سان ــ سيمون) ،كتبة رسائل (مدام
دي سيفينييه) أو كتبة أحباث ومقاالت
(مونتيين) ،جعل هؤالء من (األنا)
موضوعًا للحكاية.
وتظهر (االعرتافات) اليت
روسوا أن التحليل العام الذي
به أديب لنفسه ،غدا موضوعًا
مقبوال ومعرتفًا به.

كتبها
يقوم
أدبيًا

ومذ ذاك ،تضاعفت اليوميات
اخلاصة ،واملذكرات ،والشهادات
والسرية الذاتية املرتبطة باحلروب،
السياسية
واألحداث
واملرض،

ويف القرن العشرين ومع زوال احلدود
بني األنواع ،أزالت بعض املنتجات
األدبية العلمية احلدود بني اخليال
والتاريخ.
فيما غدا نقل املُعاش الشخصي سببًا

لوفرة النصوص األدبية اليت تتناول هذا
املوضوع إىل اجلمهور الكبري.
وخاضعًا للتساؤل حول طبيعة
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ويف القرن العشرين ،وفيما عرف
األدب الرمسي انتشارًا مهمًا جدًا يف
العديد من البلدان مع أدب الدعاية يف
البلدان ذات األنظمة الشمولية ،تراجع
يف مناطق أخرى ،اللهم إال خالل
األزمات اليت متس اهلوية الوطنية
(أوقات احلرب مث ً
ال).

الذاتية) وعلى شيء من اخليال
كـ(اعرتاف أو رواية مذكراتية) أو
على شيء من اخلصوصية كـ(مراسلة
أو يوميات شخصية) ،وهي مجيعًا
تصور أحداثًا معاشة ،أو األفكار اليت
يعرب عنها فرد ما ،هو يف آن معًا كاتب
احلكاية وبطلها.

واالجتماعية ،أو بالوقائع املعتربة
استثنائية.

أشكاله وخصائصه السردية من جهة،
وحول مدى قيمته من جهة ثانية ،يطرح
األدب الشخصي بالضرورة سلسلة من
األسئلة تتناول حدود األدبي.
رغم كل فضول القراء حنو األدباء،
الذين يأخذون بالبوح عرب شعبية
الصحف عن بعض قضاياهم احلميمة
(كما فعل األخوان غونكور) ،أو رمبا
بسببه ،انطلق خطاب منذ نهاية القرن
التاسع عشر.
وطوال القرن العشرين ،يسخف
النرجسية ،أو ما يصفه باريس بأنه
(عبادة الذات) ويرفض هذا (اخلداع
السريي القائم على االعتقاد بأن حياة
معاشة ميكن أن تشبه حياة تروى).
وتشكل ردات الفعل على ادعاءات
األدباء الذين يزعمون اجلمع بني
قيمة الصدقية واملعاش رهانًا أساسيًا
للمعارك الرمزية منذ منتصف القرن
التاسع عشر.
مقال ذلك فإن رباطة اجلأش املعلنة
من قبل بعض األدباء فيما يتعلق
بالتباسات ممارساتهم األدبية تربز
أهمية هذه املسائل يف التاريخ األدبي
املعاصر( .معجم املصطلحات األدبية:
)62
* إعداد :السيد نبيل احلسين
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قال يف الرسول األكرم صلى اهلل عليه
وآله( :فيلسوف ,خطيب .نيب ,مشرع ,فاتح
لألفكار ,مرمم لعقائد رشيدة لعبادة من
دون صور؛ مؤسس لعشرين إمرباطورية
سكانية من إمرباطورية روحانية واحدة,
أنه حممد (صلى اهلل عليه وآله) .فيما
يتعلق بكل املعايري اليت تقاس بها عظمة
اإلنسان فإننا بوسعنا أن نسأل هل هناك
أعظم منه.
إذا كانت عظمة اهلدف ,وصغر
الوسائل ,والنتائج املذهلة هي املعايري
الثالثة لعبقرية اإلنسان ,فمن سيتجرأ
على مقارنة أي رجل عظيم يف التاريخ مع
حممد صلى اهلل عليه وآله؟
سيرته الذاتية
ولد ألفونس المارتني يف  21أكتوبر
سنة 1790م ,يف مدينة ماكون ,فرنسا.
وتويف يف  28شباط1869 ,م ,باريس.
لقد كان شاعرا فرنسيا ورجل دولة
والذي مت عد أحد أعماله واليت بعنوان
(تأمالت شعرية – Méditations
 )poétiquesجعلته كأهم عناصر
احلركة الشعرية الرومانسية يف األدب
الفرنسي.
كان والده ارستقراطيا ومت سجنه خالل
مرحلة الذروة للثورة الفرنسية اليت كانت
تعرف بعهد اإلرهاب وقد كان حمظوظا
كفاية ليهرب من املقلصة .وقد تلقى
ألفونس تعليمه يف كلية بيلي (,)Belley
واليت كانت حتت عهدة طائفة اليسوعيني
على الرغم من قمعهم يف فرنسا يف ذلك
الوقت.
أراد ألفونس بااللتحاق باجليش أو
السلك الدبلوماسي ,ولكن نابليون كان
حيكم فرنسا والذي عده والداه املوالني
للملكية كمغتصب للحكم لذلك مل
يسمحوا له بااللتحاق باخلدمة .لذلك

بقي خامال حتى قيام ثورة عائلة بوربون
( )Bourbonامللكية وانضم إىل حراس
امللك لويس الثامن عشر.
ولكن عاد نابليون بعدها من املنفى
وبدأ بإعادة بناء إمرباطوريته خالل
املائة يوم .فهاجرت عائلة المارتني إىل
سويسرا .وبعد هزمية نابليون يف واتريلو
( )Waterlooوعودة سيطرة عائلة
بوربون الثانية قام بالتخلي عن اخلدمة
العسكرية.
وبعد أن أصبح مهتما باألدب كتب
بعض األعمال الرتاجيدية يف بعض
املرثيات .وخالل تلك الفرتة مل يكن
بصحة جيدة وغادر ملنتجع يف إيكس ليس
باينس ,يف أكتوبر من سنة 1816م وعلى
ضفاف حبرية بورجيت ()Bourget
التقى بالرائعة ولكن املريضة شدة جولي
تشارلس .وقبلها يف سنة 1812م وقع يف
غرام شابة عاملة امسها انتونيال .ويف
1815م علم مبوتها وبعدها قام بتمثيلها
بشعره وأمساها (غرازييال) يف قصيدة
النثر «القصة» ولكن الحقا كان شغوفا

حبب تشارلز واليت استطاعت من خالل
صالتها الواسعة يف باريس أن جتد له
مكانا فيها .وبعد موتها يف 1817م كرس
العديد من مقاطعه الشعرية إليها حتت
اسم لي الك « »Le Lacوخاصة قصيدته
(الصليب .)Le Crucifix
يف  1820تزوج ألفونس من ماريا آن
بريتش ,وهي فتاة انكليزية شابة واليت
كانت من أقارب عائلة تشرشل ,ويف
نفس السنة نشر أول جمموعاته الشعرية
«تأمالت شعرية» ,وأخريا انضم إىل
السلك الدبلوماسي وعمل كسكرتري
يف السفارة الفرنسية يف نابلس .وكتاب
الـتأمالت القى جناحا كبريا الحتوائه
على نربة عاطفية وأحاسيس جديدة.
وقد جلبت للشعر الفرنسي حلنا جديدا
إذ كانت موضوعاتها محيمة ودينية
يف ذات الوقت .وقد كان كتابه ناجحا
جدا حبيث أنه رغب بتوسيعه أكثر بعد
سنتني بإضافة عنوانني (تأمالت شعرية
جديدة (Nouvelles méditations
 ))poétiquesوموت سقراط (Morte
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 )de Socratesواليت ظهر فيها مدى
انشغاله يف امليتافيزيقيا بشكل واضح.
وبعدها يف  1825نشر (األغنية األخرية
من حج هارولد (Le Dernier Chant
 ))du pèlerinage d'Haroldواليت
أظهرت متيزه حبيث أثنى عليه الشاعر
االنكليزي لورد بايرون.
وقد مت انتخاب المارتني يف األكادميية
الفرنسية سنة 1829م وبعدها بسنة
نشر جزأين من (اإلنسجامات الشعرية
والدينية Harmonies poétiques
 )et religieusesوهي نوع من األذكار
الدينية مليئة بالربوبية و احلماس الديين
املسيحي .ويف نفس السنة (1830م) حينما
وصل لويس فيليب إىل العرش كملكية
دستورية بعد ثورة متوز ,اعتزل المارتني
عمله الدبلوماسي ودخل يف السياسة .وقد
رفض العمل مللك ثورة متوز ,ولكن للحفاظ
على استقالليته انطلق للفت االنتباه
للمشاكل االجتماعية .وبعد حماولتني
فاشلتني مت انتخابه كنائب برملان يف
1833م .ومع ذلك كان ال يزال يرغب
بكتابة قصيدة «الرؤى »Les Visions
واليت كان يفكر فيها منذ 1821م واليت
كان يتصورها ملحمة للروح .وقد كان
موضوعها األساسي عن مالك مت نفيه
من اجلنة ألنه أحب امرأة وأدين بتقمص
أشكال متعاقبة إىل أن أدرك يوما بأنه
يفضل حب اهلل على حب غريه.
قام المارتني بكتابة املقطع األخري
هلذه املغامرة اهلائلة أوال وقد نشرت سنة
1836م بعنوان (جوسلني ,)Jocelyn
وهي قصة رجل شاب حاول أن يعيش حياة
دينية ملتزمة ولكن بدال عن ذلك طرد من
املدرسة بسبب الثورة ووقع باحلب مع فتاة
شابة؛ وبعدها طلب إليه أسقف حيتضر
أن يرجع إىل إتباع أوامر اهلل فنبذ حبه
وأصبح رجال ربانيًا .وأصبح كاهنا يف
كنيسة وتركزت حياته حول خدمة أتباعه.
يف 1838م قام المارتني بنشر اجلزء
األول لقصيدته امليتافيزيقية العظمى
حتت العنوان املناسب (سقوط مالك (La
.))Chute d'un ange
ويف  1832ـ  33سافر اىل لبنان ,سوريا,

واألراضي املقدسة .ويف خالل تلك الرحلة
فقد اميانه بعقيدته الكاثوليكية اليت
حاول احلفاظ عليها يف 1820م ,والصدمة
األخرى اليت حصلت له هو فقدانه
لطفلته الوحيدة «جوليا» مع أنه كان له ولد
يف السابق وقد ولد يف روما سنة 1821م
إال أن حياته مل تتجاوز أيام الرضاعة.
وبعد نشر جمموعه شعرية يف 1839م
حتت عنوان «تأمالت شعرية» أوقف
المارتني أعماله األدبية ليصبح أكثر نشاطا
بالسياسة .وقد اقتنع بأن اجملتمع يسأل
واليت كان يسميها «سؤال الطبقة العاملة»
وكان املوضوع الرئيسي يف وقته؛ وقد رثى
احلالة السيئة للعمال وندد بالتأمينات
وتأثريها املهيمن على السياسة احلكومية,
وقد وجه حنوهم اثنني من اخلطابات
إحداهما سنة 1838م واىل أواخر سنة
1846م وقد ادعى بأن ثورة القوى العاملة
ال مفر منها وبأنه لن يرتدد يف تعجيل
ساعة الثورة وقد وعد السلطات يف متوز
سنة 1847م بـ(ثورة من االحتقار) ويف
نفس السنة نشر كتابه (تاريخ جريوندين
 )Histoire des Girondinsوهو
كتاب تاريخ حزب جريوندين اليميين أو
املعتدل أثناء وبعد الثورة الفرنسية ,واليت
حصل من خالهلا على شعبية كبرية بني
األحزاب اليسارية املعارضة.
وبعد ثورة  24شباط1848 ,م ,وإعالن
اجلمهورية الثانية يف باريس أصبح
المارتني رئيسا فعاال للحكومة املؤقتة.
وأصبحت الطبقات املالكة مندهشة
وادعت قبول الواقع اجلديد ولكنها مل
تكن تتقبل حقيقة أن الطبقة العاملة
أصبحت متتلك األسلحة لتدافع بها عن
نفسها .ويف نيسان 1848م مت انتخاب
المارتني للجمعية الوطنية من خالل
الدوائر االنتخابية العشرة .والربجوازيون
كانوا ميثلون األحزاب اليمينية على الرغم
من أنهم انتخبوا المارتني كونه مناورًا
ذكيًا استطاع اسرتضاء الربوليتاريا
بينما القوات املسلحة متمكنة من ترسيخ
النظام.
وقد غضب الربجوازيون الكتشافهم
بأن المارتني كان كما أعلن عن نفسه بأنه

املتحدث الرمسي للطبقات العاملة  .ويف
24حزيران 1848م مت طرده من مكتبة
وانتهت الثورة باخليبة .ودخل المارتني
مراحل حياته االخرية مهزوما ومفلسا.
حينما كان يف الستني من عمره يف 1850م
وديونه كانت كبرية ليس من أجل مصاريفه
الشخصية ولكن من أجل التعويضات
اليت أعطاها لشقيقته من أجل جمموع
املمتلكات اليت ورثها كونه الولد الوحيد
لعائلة المارتني .وعلى مدى عشرين سنة
كافح فيها بشدة لكن دون جدوى ضد
اإلفالس وقد نشر الكتاب تلو الكتاب:
(رافاييل  )Raphaëlواليت عرب فيها
عن حبه جلولي تشارلز ,و (االعرتافات
 )Les Confidencesو(االعرتافات
اجلديدة )Nouvelles Confidences
وفيها تتداخل عناصر احلقيقة واخليال
ويف جزء منها (غرازييال , )Graziella
وكذلك روايات( :جينيفيف)Geneviève
(1851م)) ,أنتونيال ,)Antoniella
مذكرات سياسية ( ,)1863و آخر أعماله
جاء من اهتمامه الكبري يف التاريخ وهو
دورية بعنوان (مواضيع أدبية مألوفة
()Cours familiers de literature
1856ـ 69/1868م) حيث نشر فيها
قصائد مشهورة مثل (الكرمة والنزل La
 )Vigne et la maisonو (الصحراء
 ,)Le Désertوبعض االعمال التارخيية
ال تزال ال مثيل هلا تتضمن (تاريخ املعدات
) Histoire des Constituants
1854م)( ,تاريخ الغذاء Histoire
-1851 )de la Restauration
52م)( ,تاريخ روسيا Histoire de la
( ,)Russieتاريخ تركيا Histoire de
منسي من
 ،)la Turquieوتويف شبه
ّ
قبل معاصريه.
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الربوفيسور  Henri Guilleminاملوسوعة
الربيطانية  ,2012طبعة شيكاغو.
مرتجم من كتاب :تاريخ تركيا :ج ,2ص
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مباحث فقهية

مباحث كتاب الطهــارة

بني الفقه اإلمامي واملذاهب األربعة
وفق منهج الخالف االستـــــــــداليل
الحلقة ()9

يجوز التن ّفل بالتيمم
قال الشيخ الطوسي يف كتابه
اخلالف:
* مسألة ( :)98من صلى بتيمم،
جاز له أن يتنفل بعدها ما شاء من
النوافل والفرائض على ما بيناه ،وال
جيوز أن يتنفل قبلها.
وللشافعي قوالن :أحدهما جيوز.
(األم)47 /1 :
واآلخر ال جيوز ،ذكر ذلك يف
البويطي.
وقال مالك :ال جيوز( .فتح الباري:
)447 /1
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :على أنه ال جيوز هو :أن
التيمم قد بينا أنه ال جيوز إال عند
تضييق الوقت ،ويف تلك احلال ال جيوز
أن يتنفل ،ألنه نافلة يف وقت فريضة،
وال مينع من جواز ذلك لشيء يرجع
إىل التيمم ،بل لشيء يرجع إىل تضييق
الوقت ،وخوف فوت الصالة.
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عدم وجوب السؤال عن املاء بعد
التيمم

* مسألة ( :)99إذا تيمم ،ثم طلع
عليه ركب ،مل جيب عليه أن يسأهلم
املاء ،وال يستدهلم عليه.
وقال الشافعي :جيب عليه ذلك.
(اجملموع)259 /2 :
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :أن هذه احلالة ،حال وجوب
الصالة ،وتضييق وقتها ،واخلوف من
فوتها ،وقد مضى وقت الطلب ،فال
جيب عليه ذلك.
جواز التيمم للمجدور
والمجروح مع وجود الماء
* مسألة ( :)100اجملدور واجملروح
ومن أشبههما ممن به مرض خموف،
جيوز له التيمم ،مع وجود املاء.
وهو قول مجيع الفقهاء (أحكام
القرآن للشافعي ،)48 /1 :إال طاوسا،
ومالكا ،فإنهما قاال :جيب عليهما
استعمال املاء( .عمدة القاري/4 :
)33
وقال :يغسل ما صح من جسده

وميسح على مواضع اجلراحة إن قدر
على ذلك وإال فعلى اخلرق اليت عصب
بها( .املدونة الكربى)45 :
ــ وقال الشيخ الطوسي:

((ما َجَع َل َعَليْ ُك ْم
دليلنا :قوله تعاىلَ :
ين ِم ْن َح َر ٍج))( .سورة احلج،
فيِ ِّ
الد ِ
اآلية)78 :
وإجياب استعمال املاء على ما
ذكرناه من أعظم احلرج ،وعليه إمجاع
الطائفة.
وروى ابن أبي عمري ،عن حممد بن
مسكني وغريه ،عن أبي عبد اهلل عليه
السالم قال :قيل له إن فالنا أصابته
جنابة ،وهو جمدور فغسلوه ،فمات،
فقال:
«قتلوه ،أال سألوا؟ أال ميموه؟ إن
شفاء العي( )1السؤال»( .من ال
حيضره الفقيه للصدوق،59 /1 :
ح)218
وروى أمحد بن حممد بن أبي نصر،
عن داود بن سرحان عن أبي عبد
اهلل عليه السالم ،يف الرجل تصيبه
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اجلنابة وبه جروح أو قروح ،أو خياف
على نفسه من الربد؟ فقال :ال يغتسل،
ويتيمم( .تهذيب األحكام،185 /1 :
ح)531
جواز التيمم عند خوف
الزيادة في العلة
* مسألة ( :)101إذا خاف الزيادة
يف العلة وإن مل خيف التلف ،جاز له
أن يتيمم.
وبه قال مالك ،وأبو حنيفة ،وعامة
الفقهاء( .التفسري الكبري/11 :
)166
وللشافعي فيه قوالن :أحدهما:
جيوز ،واآلخر :ال جيوز(.سبل السالم:
)161 /1
ــ وقال الشيخ الطوسي:

((ما َجَع َل
دليلنا :قوله تعاىل َ :
ين ِم ْن َح َر ٍج)).
َعَليْ ُك ْم فيِ ِّ
الد ِ
واستعمال املاء واحلال ما قلناه فيه

حرج ،واخلرب الذي قدمناه عن داود
ابن سرحان ــ يف املسألة السابقة ــ
وغريه صريح جبواز ذلك ،ألنه عام،
وعلى املسألة إمجاع الفرقة.
جواز التيمم عند الخوف من
استعمال الماء
* مسألة ( :)102إذا مل خيف
التلف ،وال الزيادة يف املرض ،غري أنه
يشينه( )2استعمال املاء ،ويؤثر يف
خلقته ،ويغري شيئا منه ،ويشوه به،
جيوز له التيمم.
وللشافعي فيه قوالن :فأما إذا
مل يشوه خلقته ،وال يزيد يف علته
وال خياف التلف ،وإن أثر فيه أثرا
قليال ،ال خالف أنه ال جيوز له التيمم.
(التفسري الكبري)166 /11 :
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :ما قدمناه من اآلية واألخبار،
ألنها عامة يف كل خوف( .املسألة رقم
)100

حكم المريض الذي ال يخاف
التلف أو الزيادة
* مسألة ( :)103املرض الذي ال
خياف منه التلف ،وال الزيادة فيه ،مثل
الصداع ،ووجع الضرس وغري ذلك ،ال
جيوز معه التيمم.
وبه قال مجيع الفقهاء (اجملموع/2 :
 )284إال داود ،وبعض أصحاب مالك،
فإنهم قالوا :جيوز ذلك( .اجملموع/2 :
)285
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :قوله تعاىلَ (( :فَل ْم تجَ ِ ُدوا َماًء
َفَتَي َّم ُموا))( .سورة النساء ،اآلية)43 :
فشرط يف إباحة التيمم ،عدم املاء،
وهذا واجد للماء ،وال يلزمنا مثل ذلك،
ألنا خصصنا ذلك بالدليل.
حكم التيمم مع وجود الماء
البارد من إمكانية سخنه
* مسألة ( :)104إذا خاف من
استعمال املاء لشدة الربد ،وأمكنه أن
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يسخنه ،وجب عليه ذلك بال خالف؛
وإن مل ميكنه ،تيمم وصلى ،وال إعادة
عليه.

مباحث فقهية

وقال الشافعي :إن أمكنه استعمال
جزء من املاء وجب عليه استعماله ،وإن
مل ميكنه تيمم وصلى ،فإن كان مقيما
وجبت عليه اإلعادة بال خالف بينهم،
وإن كان مسافرا فعلى قولني( .اجملموع:
)321 /2
ــ وقال الشيخ الطوسي:

((ما َجَع َل َعَليْ ُك ْم
دليلنا :قوله تعاىلَ :
ين ِم ْن َح َر ٍج)).
فيِ ِّ
الد ِ
وهذا فيه حرج؛ وأما اإلعادة ،فإنها
فرض ثان حيتاج إىل دليل ،وخرب داود
بن سرحان صريح يف ذلك ،وقد قدمناه
وعليه إمجاع الفرقة( .أنظر املسألة
رقم )100
حكم من كان في بعض
بدنه ما يضره الماء
* مسألة ( :)105من كان يف بعض
جسده ،أو بعض أعضاء طهارته ما
ال ضرر عليه ،والباقي عليه جراح
أو علة يضر بها وصول املاء إليها،
جاز له التيمم ،وال يغسل األعضاء
الصحيحة أصال ،فإن غسلها ثم تيمم
كان أحوط.
وقال أبو حنيفة :إن كان األكثر منها
صحيحا غسل اجلميع وال يتيمم ،وإن
كان األكثر سقيما تيمم وال يغسل.
(التفسري الكبري)167 /11 :
والذي عليه عامة أصحاب الشافعي،
إنه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمم.
(بدائع الصنائع)51 /1 :
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وقال بعض أصحابه مثل ما قلناه،
إنه يقتصر على التيمم؛ وقال النووي:
(قال أبو إسحاق املروزي وأبو علي

ابن أبي هريرة والقاضي أبو حامد
املرودودي فيه قوالن كمن وجد بعض
ما يكفيه من املاء ،أحدهما جيب غسل
الصحيح والتيمم ،والثاني يكفيه التيمم.
(اجملموع)288 /2 :
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :على جواز التيمم على كل حال:
عموم اآلية ،واألخبار اليت قدمناها يف
املسألة رقم ( )100وال خيصص إال
بدليل ،وإمنا استحببنا اجلمع بينهما
ليؤدي الصالة باإلمجاع عليه ،وليس
عليه يف ذلك ضرر.
حكم من ال يقدر على
تطهير بعض بدنه
* مسألة ( :)106إذا حصل يف بعض
فرجه ،أو مذاكريه جناسة ال يقدر على
غسلها ألمل فيه ،أو قرح ،أو جراح،
يغسل ما ميكنه ويصلي ،وليس عليه
اإلعادة.
وقال الشافعي :يغسل ما ميكنه
ويصلي ،ثم يعيد الصالة( .األم/1 :
)44
وقال ابن خريان من أصحابه :ال
يعيد ،وهو قوله يف القديم( .البداية
والنهاية)171 /11 :
وبه قال أبو حنيفة ،وقال املزني:
(أوىل قوليه باحلق عندي أن جيزيه
وال يعيد ،وكذلك كل ما عجز عنه
املصلي ،وفيما رخص له يف تركه من
طهر وغريه)( .خمتصر املزني)7 :
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :اآلية اليت تلوناها ،واألخبار
اليت قدمناها ــ يف املسألة رقم  100ــ
من أن من صلى بتيمم ال إعادة عليه،
وهي عامة يف مجيع ذلك.

حكم عادم الطهورين
* مسألة ( :)107إذا عدم املاء
لطهارته ،والرتاب لتيممه ،ومعه ثوب
أو لبد سرج نفضه وتيمم منه.
فإن مل جيد إال الطني ،وضع يديه
عليه ،ثم فركه ،وتيمم وصلى ،وال إعادة
عليه.
وقال الشافعي مثل ذلك ،إال أنه قال:
يعيد الصالة( .األم.)51 /1 :
وبه قال أبو يوسف وأمحد( .املبسوط
للسرخسي)116 /1 :
وقال أبو حنيفة وحممد :حيرم عليه
الصالة يف هذه احلال.
ــ وقال الشيخ الطوسي:

الصلاَ َة
دليلنا :قوله تعاىلَ(( :أ ِق ِم َّ
وك َّ
س))( .سورة اإلسراء،
ِل ُدلُ ِ
الش ْم ِ
اآلية)78 :
فأوجب إقامة الصالة عند الدلوك،
ومل يفصل.
وأيضا روى احلسن بن حمبوب ،عن
علي بن رئاب ،عن أبي بصري ،عن أبي
عبد اهلل عليه السالم قال:
«إذا كنت يف حال ال تقدر إال على
الطني فتيمم به ،فإن اهلل أوىل بالعذر،
إذا مل يكن معك ثوب جاف ،أو لبد تقدر
أن تنفضه وتتيمم به( .الكايف للكليين:
 ،67 /3ح)1
وروى زرارة ،عن أبي جعفر عليه
السالم قال« :إن أصابه الثلج فلينظر
لبد سرجه ،فيتيمم من غباره ،أو من
شيء معه ،وإن كان يف حال ال جيد إال
الطني فال بأس أن يتيمم منه( .تهذيب
األحكام ،189 /1 :ح)545
وأما وجوب اإلعادة فيحتاج إىل
دليل ،وليس يف الشرع ما يدل عليه.

من أجنب نفسه مختارًا

لفقهائنا قدس اهلل أرواحهم الطاهرة
يف هذه املسألة ثالثة أقوال:
األول :وجوب الغسل على متعمد
اجلنابة ،وهو اختيار الشيخ املفيد
(املقنعة ،)8 :والشيخ الصدوق (اهلداية:
 ،)19والشيخ الطوسي ،ومجع من
الفقهاء.
الثاني :عدم وجوب الغسل ،وحاله
كحال غري املتعمد من لزوم التيمم
وعدم اإلعادة ،وبه صرح مجع كثري
منهم :احملقق احللي (علل الشرائع/1 :
 ،)49والعالمة احللي (املختلف/1 :
 ،)52واحملقق الكركي (جامع املقاصد:
 ،)71 /1وصرح النراقي (املستند/1 :
 )231جبواز تعمد اجلنابة مع تعذر
استعمال املاء.
الثالث :عدم وجوب الغسل ووجوب
التيمم عليه ،ولزوم اإلعادة عند ارتفاع
املانع وإليه ذهب الشيخ الطوسي
(االستبصار ،)162 /1 :مقيدا ذلك
بعدم التمكن ،واختاره ابن إدريس أيضا
(السرائر ،)27 :مقيدا ذلك خبوف
التلف.
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :إمجاع الفرقة احملقة ،وروى
أبو بصري ،وسليمان بن خالد مجيعا،
عن أبي عبد اهلل عليه السالم ،أنه سئل
عن رجل كان يف أرض باردة ،فتخوف
إن هو اغتسل أن يصيبه عنت( )3من
الغسل كيف يصنع؟ قال:
«يغتسل وإن أصابه ما أصابه».
قال :وذكر أنه كان وجعا شديد

وروى حممد بن مسلم قال :سألت أبا
عبد اهلل عليه السالم عن رجل تصيبه
اجلنابة يف أرض باردة ،وال جيد املاء،
وعسى أن يكون املاء جامدا؟ قال:
«يغتسل على ما كان».
حدثه رجل أنه فعل ذلك ،فمرض
شهرا من الربد ،فقال:
«اغتسل على ما كان فإنه ال بد
من الغسل»( .االستبصار،163 /1 :
ح)564
وزاد فيهما بعد ذلك( :وذكر أبو عبد
اهلل عليه السالم أنه اضطر إليه وهو
مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل به وقال
عليه السالم« :ال بد من الغسل»).
حكم المحبوس والمربوط
في موضع نجس
* مسألة ( :)109إذا كان يف املصر
حمبوسا ،أو يف موضع جنس ،أو
مربوطا على خشبة ،صلى يؤمئ إمياًء
على حسب ما يقدر عليه ،فإن كان
موضع سجوده جنسا سجد على كفه
عندنا ،وهو مذهب الكافة ،إال ما حكاه
الطحاوي.
عن أبي حنيفة ،أنه قال :ال يصلي.
(أحكام القرآن للجصاص)380 /2 :
فقال أبو حنيفة وحممد وزفر :ال
يصلي حتى يقدر على املاء إذا كان يف
املصر؛ وهو قول الثوري واألوزاعي.
وأما احملبوس يف مكان جنس ال جيد

وللشافعي إذا مل يقدر يف موضع
السجود إال على جناسة قوالن :أحدهما
يسجد عليها.
واآلخر ال يسجد ويؤمئ إمياء( .األم:
)51 /1
فأما اإلعادة فللشافعي فيها قوالن:
أحدهما يعيد ،واآلخر ال يعيد ،وهو
اختيار املزني( .خمتصر املزني)7 :

مباحث فقهية

* مسألة ( :)108من أجنب نفسه
خمتارا ،اغتسل على كل حال ،وإن
خاف التلف أو الزيادة يف املرض،
وخالف مجيع الفقهاء يف ذلك.

الوجع ،فأصابته جنابة وهو يف مكان
بارد ،وكانت ليلة شديدة الريح باردة،
فدعوت الغلمة فقلت هلم :امحلوني
فاغسلوني ،فقالوا :إنا خناف عليك،
فقلت هلم :ليس بد ،فحملوني
ووضعوني على خشبات ،ثم صبوا علي
املاء ،فغسلوني( .تهذيب األحكام/1 :
 ،198ح)575

ماًء وال ترابا نظيفا فإنه ال يصلي عند
أبي حنيفة( .بدائع الصنائع)50 /1 :

ثم القول يف أيهما هو الفرض؟ فيه
ثالثة أقوال:
(أحدها) األول.
(والثاني) الثاني.
(والثالث) هما مجيعا.
وقول رابع :وهو أن يثيب اهلل تعاىل
على أيهما شاء ثواب الفرض ،وهو قول
أبي إسحاق املروزي ،فأما على مذهبنا
فال إعادة عليه.
ــ وقال الشيخ الطوسي:

الصلاَ َة
دليلنا :قوله تعاىلَ(( :أ ِق ِم َّ
وك َّ
س)).
ِل ُدلُ ِ
الش ْم ِ

وهذا عام يف مجيع األحوال حسب ما
يتمكن منها ،والقضاء حيتاج إىل دليل.

ــــــــــــــــــــ
( )1العي :بكسر العني وتشديد الياء،
التحري يف الكالم ،واملراد به هنا اجلهل ،وملا
كان اجلهل أحد أسباب العي عرب عنه به.
جممع البحرين( ،65 :مادة عيا).
( )2الشني :ما حيدث يف ظاهر اجللد من
اخلشونة ،حيصل به تشويه اخللقة .جممع
البحرين( ،588 :مادة شني).
( )3العنت بالتحريك :اهلالك ،وأصله
املشقة والصعوبة ،والضرر والفساد .جممع
البحرين( ،153 :مادة عنت).

* إعداد :السيد نبيل احلسين
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طيور اجلنة هي جمموعة طيور
توجد يف الغابات املطرية االستوائية
يف منطقة جنوب شرق آسيا ,وخاصة
يف اندونيسيا ,بابوا غينيا اجلديدة,
وأجزاء من شرق اسرتاليا.
وتعرف طيور اجلنة من خالل
جمموعة الريش اجلميل عليها واليت
توجد على ذكور طيور اجلنة ,واليت
يستعملها الذكر جلذب انتباه اإلناث
احمليطة به.
واإلناث شكلها عادي جدا باملقارنة
مع الذكر وبشكل عام تكون اإلناث
أصغر حجمًا ،ولديها لون بين خفيف,
ومنظر أقرب ما يكون لشكل العصافري
العادية.
ويوجد حوالي  50نوعا من طيور
اجلنة ,يف العامل.
ومعظم هذه األنواع هي نادرة جدا
وال توجد إ ّال يف مناطق معينة ،وقد

)(Paradisaeidae

كانت هذه الطيور جمهولة للعامل
الغربي حتى سنة 1996م عندما أذهل
دافيد اتينربوف العامل بصورة للطيور
الرائعة حينما كان يف رحلة إىل غينيا
اجلديدة.
وإن األلوان الزاهية واجلميلة لطيور
اجلنة جعلها مرتفعة الثمن وهدفا
ألمثال الصيادين ورجال القبائل
(السكان األصليني) والذين يستعملون
ريشها الزاهي ليصنعوا منها مالبس
وأزياء.
وهذه األعراف واملمارسات أدت
إىل تناقص أعداد الطيور وجعل بعض
أنواعها يف حالة قريبة لالنقراض أكثر
من األنواع األخرى.
وهذه الطيور تفضل العزلة وال جتتمع
معًا إال يف موسم التزاوج ،حيث يقوم
طري اجلنة الذكر بإغراء األنثى مستعمال
ريشه الزاهي وإتقانه حلركات الرقص
الروتينية ،وبعدها تضع األنثى البيض

يف العش ,وعلى عكس بقية الطيور فإن
أعشاش طيور اجلنة تكون على مستوى
سطح األرض على األشجار أو على
أوراق الشجر الكثيفة.
صفاتها
طيور اجلنة الذكور عامة تشبه بنيتها
الغراب ,و يعترب نوعها األخت للغرابيات
(الغربان وطيور أبو زريق).
وختتلف من ناحية احلجم الذي
يرتاوح ما بني ملك طري اجلنة (King
 )Birds Of Paradiseالذي يبلغ
وزنه  50غراما و 15سم طوال إىل
()Curl-Crested Manucode
والذي وزنه  430غراما وطوله  44سم.
وهناك ذكر يسمى (Black
 )Sicklebillمع ذيله الطويل ,والذي
يعترب األطول بينها  110سم.
والذكور تعرف بريشها ذي األلوان
الزاهية واليت تتدرج ما بني األمحر إىل
األصفر واألخضر ,وجتذب النظر إليها
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بألوانها الزاهية وحركاتها الراقصة.
ويف معظم األنواع تكون ذيول الذكور
أكرب وأطول من اإلناث ,واالختالفات
تتنوع من اخلفيفة إىل الكبرية جدا.
فاألجنحة تكون مدورة يف بعض
األنواع ويف بعض األنواع األخرى تكون
على هيكلية معينة عند الذكور من اجل
أن تصنع أصواتًا من خالل أجنحتها.
وهناك اختالفات كبرية بينها يف
شكل املنقار ،فمناقريها تكون أحيانا
طويلة ومعقوفة إىل األسفل مثل
و()Riflebirds
()Sicklebills
وقد تكون صغرية وحنيفة مثل
طيور(.)Asrapias
وكذلك بالنسبة لالختالف يف حجم
اجلسم فإن املناقري ختتلف ما بني
الذكور واإلناث ,مع أن األنواع اليت
يكون فيها منقار األنثى أطول من
منقار الذكر.
النظام الغذائي
يتشكل النظام الغذائي لطيور اجلنة
من الفواكه واحلشرات املفصلية وكذلك
كميات صغرية من الرحيق والفقاريات
الصغرية.
ونسبة استهالك هذين النوعني من
الغذاء ختتلف حسب نوع الطري ,إذ
تغلب الفاكهة على بقية أنواع الغذاء عند
بعض األنواع ,وبعضها يغلب احلشرات
املفصلية يف غذائها على بقية أنواع
الغذاء.
وإن اختالف نسبة االستهالك
الغذائي يؤثر على سلوك األنواع ,فمثال
األنواع اليت تعيش على الثمار متيل إىل
التغذي حتت قبة أشجار الغابات؛ بينما
اليت تعيش على احلشرات فإنها تتغذى
يف املناطق السفلية من الغابة حيث تكثر
احلشرات.
وكذلك فان الطيور اليت تعيش على
الثمار اجتماعية أكثر من اليت تتغذى
على احلشرات واليت حتب الوحدة
أكثر وكذلك االنعزال يف مناطقها.
فإن أنواع الطيور اليت تعتمد على
احلشرات يف قمة نظامها الغذائي
تستهلك كميات كبرية من الفواكه.

وتعترب عائلة طيور اجلنة بشكل
عام من مفرقي البذور يف غابات
غينيا اجلديدة كونهم ال يأكلون بذور
الفواكه مما يساعد على تكاثر أشجار
الغابات.
وإن الطيور اليت تعيش على الفواكه
تطري مسافات كبرية حبثا عن الفاكهة,
فإنها أثناء الطريان تنظم ألنواع أخرى
من آكلي الفاكهة ولكن لن تعاشرها
لفرتة طويلة.
وتأكل الفاكهة أثناء اجلثو عليها أو
الوقوف على الشجرة؛ وتستعمل طيور
اجلنة أيضا أقدامها كأداة لتنقيب
وإمساك طعامها ,مما يسمح هلا بإخراج
الفاكهة احملفوظة داخل القشور.
وهناك بعض التمايز واخلصوصيات
من ناحية اختيار الفاكهة إذ إن بعض
أنواع الطيور ال تأكل إ ّال أشكا ًال حمدودة
من أنواع الفاكهة على الرغم من توافر
أنواع كثرية من الفاكهة.
مثال فإن ()Trumpet Manucode
و()Crinkle collared Manucode
تأكل غالبا التني.
بينما ( )Lawes's Parotiaتركز
على أكل أنواع التوت.
بينما طري اجلنة الرائع (Superb
 )Bird Of Paradiseو()Raggiana
تأكل غالبا الفاكهة املغلفة.
التكاثر
معظم أنواع طيور اجلنة لديها طقوس
تزاوج فريدة من نوعها ,فمثال نوع
الرباديسيا ( )Paradiseaيستعمل
طريق املنافسة للتزاوج بني الذكور ,حيث
جتتمع الذكور وتقوم بالعروض وختتار
األنثى األقوى بينها وهي تسمى (طريقة
ليك).
وأنواع أخرى مثل ()Cicinnurus
و( )Parotiaفإنها تقوم بطقوس رقص
عالية.
وهناك ذكور متعددة الزوجات يف بعض
األنواع ,وبعض األنواع يكتفي بواحدة.
والتهجني بني أنواع هذه الطيور هي
حالة شائعة ,إذ إن بعض الذكور يرتبط

بأنواع أخرى من طيور اجلنة مما يدل
على وجود ترابط كبري بني أنواعها على
الرغم من االختالف بينها.
وتصنع طيور اجلنة أعشاشها من مواد
ناعمة مثل أوراق السرخس وأغصان
الكروم ،وتوضع عادة على تفرعات
أغصان األشجار ،وال يوجد رقم مؤكد
لكمية إنتاجها.
ويف األنواع الكبرية فإنها يف معظم
األحيان تضع بيضة واحدة؛ أما األنواع
الصغرية قد تضع من بيضتني إىل ثالث،
وتفقس البيض بعد فرتة ترتاوح ما بني
 16ــ  22يوما ،والفرخ الصغري يغادر
العش بعد  16ــ  30يوما من عمره.
وغالبا ما تكون األفراخ دون ريش
إطالقا عند والدتها ,وبعضها عليه
القليل جدا من الريش.
و الصغار اليت ولدت حديثا ال تستطيع
املشي أو الوقوف ,وتعتمد على أمها
إلجياد الطعام ،وتصبح الصغار مستقلة
بنفسها ما أن تبلغ الشهر من عمرها.
وإن للطيور البالغة مفرتسني قلة,
ولكن يتعرض الصغار خلطر أكرب من
قبل الطيور الكبرية املفرتسة ,وكذلك
األفاعي.
ويعترب املفرتس الرئيسي للطيور هو
البشر والذين يستقرون يف موطن هذه
تهدد بشكل
الطيور ،وكذلك الطيور ّ
مستمر بسبب قطع أشجار الغابات
وفقدان مواطنها.

ـــــــــــــــــ
ــ كتيب طيور العامل ,بقلم :جوزيف ديل هويو
و اليوت أندرو .ج ,14ص 404ــ  ،459طبعة
لينكس ,برشلونة.2009 .
ــ طيور اجلنة :السرية والسلوك يف نيو
غينيا ,جملة بيوغرايف ,بقلم :أم هيدز ,العدد
 ,28ص 893ــ .2011 .925
(Lesser
الصغري
امليالمبيتا
ــ
 )Melampittaمن طيور اجلنة :سيبلي
وجي اهلكويست ،جملة أميو ,العدد  ,87ص66
ــ .1987 .68
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مسائــــل النصـــــــــراني
عليه السالم
واإلمام الباقر
قال علي بن إبراهيم القمي :حدثين أبي ،عن
إمساعيل بن أبان ،عن عمر (عمري) بن عبد اهلل
الثقفي ،قال :أخرج هشام بن عبد امللك أبا جعفر
حممد بن علي زين العابدين عليهم السالم من املدينة
إىل الشام ،وكان ينزله معه فكان يقعد مع الناس يف
جمالسهم ،فبينما هو قاعد وعنده مجاعة من الناس
يسألونه إذ نظر إىل النصارى يدخلون يف جبل هناك،
فقال« :ما هلؤالء القوم أهلم عيد اليوم؟».
قالوا :ال يا بن رسول اهلل ،ولكنّهم يأتون عاملًا هلم يف
هذا اجلبل يف ّ
كل سنة يف مثل هذا اليوم فيخرجونه
وعما يكون يف عامهم.
عما يريدون ّ
ويسألونه ّ
قال أبو جعفر عليه السالم« :وله علم؟».
فقالوا :هو من أعلم الناس ،قد أدرك أصحاب
احلواريني من أصحاب عيسى عليه السالم.
قال هلم« :نذهب إليه».
فقالوا :ذاك إليك يا بن رسول اهلل.
قال :فقنع أبو جعفر رأسه بثوبه ومضى هو
وأصحابه فاختلطوا بالناس حتى أتوا اجلبل.
قال :فقعد أبو جعفر وسط النصارى هو أصحابه،
فأخرج النصارى بساطًا ثم وضعوا الوسائد ثم دخلوا
فأخرجوه ثم ربطوا عينيه فقلب عينيه كأنهما عينا
أفعى ،ثم قصد أبا جعفر عليه السالم فقال :أمنا أنت
األمة املرحومة؟
أم من ّ
األمة املرحومة».
فقال أبو جعفر عليه السالم« :من ّ
قال :من علمائهم أنت أم من جهاهلم؟
قال« :لست من جاهلم».
قال :النصراني :أسألك أو تسألين؟
فقال أبو جعفر عليه السالم :سلين.
أمة حممد صلى
فقال :يا معشر النصارى رجل من ّ
إن هذا لعامل
اهلل عليه وآله وسلم يقول اسألينّ ،
باملسائل ،ثم قال :يا عبد اهلل أخربني عن ساعة ما
هي من الليل وال هي من النهار ،أي ساعة هي؟
قال أبو جعفر عليه السالم« :ما بني طلوع الفجر
إىل طلوع الشمس».
قال النصراني :فإذا مل يكن من ساعات الليل وال
من ساعات النهار فمن أي الساعات هي؟
فقال أبو جعفر عليه السالم« :من ساعات اجلنّة،

وفيها تفيق املرضى».
قال النصراني :أصبت،
فأسألك أو تسألين؟
قال أبو جعفر عليه السالم:
«سلين».
إن
قال :يا معشر النصارى ّ
هذا ملليء باملسائل ،أخربني عن
أهل اجلنّة كيف صاروا يأكلون وال
يتغوطون؟ أعطين مثله يف الدنيا.
قال أبو جعفر عليه السالم« :هذا هو
أمه وال
أمه يأكل ّ
مما تأكل ّ
اجلنني يف بطن ّ
يتغوط».
قال النصراني :أصبت ،أمل تقل ما أنا من
علمائهم؟
قال أبو جعفر عليه السالم :مّ
«إنا قلت لك ما
أنا من جّهاهلم».
قال النصراني :فأسألك أو تسألين؟
قال أبو جعفر عليه السالم« :سلين».
قال :يا معشر النصارى ،ألسألنّه مسألة يرتطم
يتعسر اخلروج منه ــ فيها.
ــ أي ّ
فقال النصراني :أخربني عن رجل دنا من
امرأته فحملت منه بابنني محلتهما مجيعًا يف
ساعة واحدة ،ووضعتهما يف ساعة واحدة ،وماتا
يف ساعة واحدة ،ودفنا يف ساعة واحدة يف قرب
واحد ،عاش أحدهما مخسني ومائة سنة ،وعاش
اآلخر مخسني سنةَ ،من هما؟
قال أبو جعفر عليه السالم« :هما عزير وعزرة،
أمهما على ما وصفت ،ووضعتهما
كانت محلت ّ
على ما وصفت ،وعاش عزرة وعزير ثالثني سنة
حي ،ثم
ثم أمات اهلل عزيرًا مائة سنة ،وبقي عزرة ّ
بعث اهلل عزيرًا فعاش مع عزرة عشرين سنة وماتا
مجيعًا يف ساعة واحدة ،فدفنا يف قرب واحد».
قال النصراني :يا معشر النصارى ،ما رأيت أحدًا
قط أعلم من هذا الرجل ال تسألوني عن حرف
وهذا الرجل بالشام ،رّدوني إىل كهفي ،فرّدوه إىل
كهفه ورجع النصارى مع أبي جعفر عليه السالم.
(عرب من التاريخ)44 :
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هل تعلم ؟
هل تعلم بأن عظام الفخذ أقوى من الكونكريت؟

هل تعلم؟

هل تعلم بأن التفاح أكثر فعالية من الكافيني إلبقاء الناس
أصحاء يف الصباح؟

هل تعلم بأن سرعة العطسة أثناء خروجها من الفم 140
كم بالساعة؟
هل تعلم بأن مضغ العلكة أثناء تقطيع البصل حيمي العينني
من ذرف الدموع؟
هل تعلم بأن حيوان (الكسالن) بطيء جدا ،حبيث أن
الطحالب اخلضراء تنمو بدون عائق على فرائه؟

هل تعلم بأن امللح يتكون من عنصري الصوديوم
والكلور(الكلوريد) ,وإذا كانا منفردين فإنهما سامان.

هل تعلم بأن الذباب يطرح طعامه بعد أكله ثم يأكله
جمددا؟

* إعداد :سيد صفوان مجال الدين
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