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الحث عىل زيارة الحسني عليه السالم

4

ّاس
الل َه َر ْو َع َت ُه َي ْو َم ال ِقيا َم ِة َي ْو َم َيقو َم الن ُ
ِل َر ِّب العا َلمنيََ ،وا ْنرصف باملَ ْغ ِف َر ِةَ ،و َس ّل ْ
مت
ّبي َصلىّ الل ُه َع َل ْي ِه
َع َل ْي ِه املَال ِئ َكة َوزا َرهُ الن ُّ
َوآ ِل ِه َو َس َّلم ،ودَعا َل ُهَ ،وا ْن َق َل َب ِب ِن ْع َم ٍة ِم َن
الل ِه َو َف ْض ٍل َل ْم مَ ْي َس ْس ُه سو ٌء وا ّت ِبع ِر ْض َ
وان
الل ِه.»...
عليه السالم
َح ُر َم
من زار الحسين
َل ْح ُم ُه َعلى النّ ار
 .3عن محمد بن عبد الله بن جعفر
الحمريي ،عن أبيه ،عن عيل بن محمد ابن
سامل ،عن مح ّمد بن خالد ،عن عبد الله
بن حماّ د البرصي ،عن عبد الله بن عبد
الرحمن األصم قال :حدّثنا ُمعاذ ،عن أبان
قال :سمعته يقول :قال أبو عبد الله عليه
السالم:
السالمُ َف َق ْد
« َمنْ أىت َقبرْ َ أيب َع ْب ِد الل ِه َع َل ْي ِه ّ
َو َص َل َر ُس َ
ول الل ِه َصلىّ الل ُه َع َل ْي ِه َوآ ِل ِه َو َس َّل َم
َو َو َص َلنا َو َح ُر َم ْت َغ ْي َب ُت ُهَ ،و َح ُر َم َل ْح ُم ُه عَىل
النّا ِر ،وأعطاه ِب ُك ِّل ِد ْرهَ ٍم أ ْن َف َق ُه ع رْ َ
آالف
َش ِة ِ
كتاب َم ْحفوظٍ َ ،و َ
كان الل ُه َل ُه
َمدي َن ٍة له يف ٍ
ِمنْ َورا َء َحوا ِئ ِج ِهَ ،و َ
حفظ يف ُك ِّل ما َخ ّل َف،
َو َل ْم يسألِ الل ِه َشيئاً إ ّال أ ْعطاهُ َوأجا َب ُه في ِه،
إ ّما أن ُي َع ّج َل ُه َوإ ّما ْأن ُي َؤ ِّخ َرهُ َل ُه( .كامل
الزيارات للقمي)157 :

زيارة الحسين عليه السالم في
التقية
حال
ّ
 .1عن عيل بن الحسني رحمه الله عن سعد
بن عبد الله ،عن محمد بن الحسني بن أيب
ّ
الخطاب ،عن محمد بن إسامعيل بن بزيع،
عن الخيربي ،عن يونس بن ظبيان ،عن أيب
عبد الله عليه السالم أنه قال :قلت له:
جعلت فداك ،زيارة قرب الحسني عليه السالم
يف حال التق ّية؟ قال:
«إذا أ َت ْي َت ال ُفر َ
ات فا ْغت َِس ْل ُث َّم البس أ ْثوا َب َك
ّ
((صلىّ الل ُه
اه َر ِة ُث َّم مَ ُت َّر بإزا ِء ال َقبرْ ِ َو ُق ْلَ :
الط ِ
َع َل ْي َك يا أبا َع ْب ِد الل ِهَ ،صلىّ الل ُه َع َل ْي َك يا أبا
َع ْب ِد الل ِه َصلىّ الل ُه َع َل ْي َك يا أبا َع ْب ِد الل ِه))
َف َق ْد مَ َّت ْت ِزيا َر َت ْك».
عليه السالم
ثواب زيارة الحسين
على قدر الخوف
 .2عن محمد بن عبد الله بن جعفر
الحمريي ،عن أبيه ،عن عيل بن محمد ابن
ِ
سامل ،عن محمد بن خالد ،عن عبد الله بن
حماّ د البرصي ،عن عبد الله بن عبد الرحمن
األصم قال :حدّثنا مدلج ،عن محمد بن
مسلم يف حديث طويل قال :قال يل أبو
جعفر محمد بن عيل عليهام السالم:
السالم؟».
«هَ ْل َتأيت َقبرْ َ ُ
الح َسينْ ِ َع َل ْي ِه َّ
جل ،فقال:
خوف و َو ٍ
قلت :نعم عىل ٍ
واب في ِه عَىل * إعداد :محمد رزاق صالح
كان ِمنْ هذا َ
«ما َ
أشدُّ َ ،فال ّث ُ
َ
َقدر َ
الخ ْو ِفَ ،و َمنْ
خاف يف إ ْتيا ِن ِه أ ِم َن

كلمة العدد
يف الوهلة األوىل عندما نقرأ هذ املقطع الرشيف نشعر بالسعادة والغبطة ،ملا يف ذلك من بشارة إلهية كربى أال وهي حب الله
تعاىل للعبد بناءاً عىل حبه لإلمام الحسني عليه السالم ولكن بعد التأمل يف هذه الكلامت تقفز اىل الذهن الكثري من األسئلة
التي متس صميم العقيدة اإلسالمية ،منها؛
كيف نحب الحسني عليه السالم؟ هل تكفي املشاعر الداخلية يف ذلك؟
أم البد من تقديم يشء يدخل الرسور عىل الحسني عليه السالم؟ وهل يكفي حب الحسني عليه السالم بهذه الطريقة لنيل
حب الله تعاىل؟ أم البد من اقرتان الحب بالطاعة؟ فإذا وجدنا إمر ًء يحب الحسني عليه السالم فقط دون غريه من أهل البيت
عليهم السالم كالواقفية أو الفرق األخرى اللذين مل يعرتفوا بامامة األمئة عليهم السالم هل يكفيه حب الحسني عليه السالم أم
البد من سوى سبط النبي صىل الله عليه وآله وسلم فأحبه لذلك فهل هذا يكفي لينال حب الله تعاىل؟
وهناك من يدعي الحب بل يبيك عىل مصاب اإلمام الحسني عليه السالم وهو ممن يدخل الحزن عىل قلب اإلمام عليه السالم
بفعل املنكرات ،فهل هذا يكفي لينال حب الله تعاىل؟
وهناك الكثري من األسئلة التي لها عالقة بهذه العبارة ال نريد طرحها جميعها لضيق املقام ،فإذن ما هو الجواب عىل ما تقدم
من األسئلة؟
الجواب عميق ودقيق وحساس وذو فروع كثري متشعبة ،فنقول باختصار؛
اذا كانت الغاية هي حب الله تعاىل فلقد قال تعاىل يف كتابه الكريم عىل لسان نبيه العظيم صىل الله عليه وآله وسلم ( ُق ْل
إِ ْن ُك ْنت ُْم ُت ِح ُّب َ
ون ُي ْح ِب ْب ُك ُم ال َّلهُ) ال عمران 31
ون ال َّل َه َفا َّت ِب ُع يِ
النبي صىل الله عليه وآله وسلم يقول ال ينال امرء حب الله تعاىل إ ّال باتباعي ،والشك أن حب الحسني عليه السالم طريق من
طرق اإلتباع األوىل واملهمة واألساسية التي تؤدي اىل حب الله تعاىل مع مراعاة الطرق األخرى يف اإلتباع كالطاعة وااللتزام
باألوامر والنواهي التي جاء بها النبي صىل الله عليه وآله وسلم
املرشف العام

5

اضاءات من سرية العرتة

زواج
عليها السالم
فاطمة

نثار فاطمة ليلة الزفاف
عن أبي الصلت الصهروي عن
علي بن موسى عن موسى بن جعفر
ابن حممد قال حدثين أبي جعفر بن
حممد ،عن أبيه ،عن جده علي عليهم
السالم ،قال:

6

«ملا زوجين النيب صلى اهلل عليه
وآله وسلم بفاطمة قال لي :أبشر،
فإن اهلل قد كفاني ما أهمين من أمر
تزوجيك .قلت :وما ذاك؟ قال :أتاني
جربئيل بسنبلة من سنابل اجلنة،
وقرنفلة من قرنفلها ،فأخذتهما
ومشمتهما ،وقلت :يا جربئيل ،ما
شأنهما؟ فقال :إن اهلل أمر مالئكة
اجلنة وسكانها أن يزينوا اجلنة
بأشجارها ،وأنهارها ،وقصورها،
ودورها ،وبيوتها ،ومنازهلا ،وغرفها،
وأمر احلور العني أن يقرأن محعسق،
ويس ،ثم نادى مناد :اشهدوا أمجعني،
اهلل يقول :إني قد زوجت فاطمة بنت

حممد من علي بن أبي طالب.
ثم بعث اهلل سحابة فأمطرت عليهم
الدر ،والياقوت ،واللؤلؤ ،واجلوهر،
ونثرت السنبل والقرنفل ،فهذا مما
نثرت على املالئكة»( .دالئل اإلمامة
للطربي)94:
زوجتك أقدمهم سلما
ِ
روى الشيخ الطوسي عن أبي أيوب
األنصاري ،قال( :مرض رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم مرضة،
فأتته فاطمة عليها السالم تعوده،
فلما رأت ما برسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم من املرض واجلهد
استعربت وبكت حتى سالت دموعها
على خديها ،فقال هلا النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم:
«يا فاطمة ،إني لكرامة اهلل إياك
زوجتك أقدمهم سلما وأكثرهم علما،
وأعظمهم حلما ،إن اهلل تعاىل اطلع
إىل أهل األرض إطالعة فاختارني
منها فبعثين نبيا ،واطلع إليها ثانية

واختار بعلك فجعله وصيا».
جهاز العرس
قال علي عليه السالم:
«قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم :قم فبع الدرع ،فقمت فبعته
وأخذت الثمن ودخلت على رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله ،فسكبت الدراهم
يف حجره ،فلم يسألين كم هي وال أنا
أخربته ،ثم قبض قبضة ودعا بالال
فأعطاه وقال :ابتع لفاطمة طيبا.
ثم قبض رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم من الدراهم بكلتا يديه
فأعطاها  -بعض أصحابه  -فاشرتوا
لفاطمة وعلي ما يصلحهما من ثياب
وأثاث البيت ،فكان مما اشرتوه قميص
بسبعة دراهم ،ومخار بأربعة دراهم،
وقطيفة سوداء خيربية ،وسرير مزمل
بشريط ،وفراشان من جنس مصر،
حشو أحدهما ليف ،وحشو اآلخر
من جز الغنم ،وأربع مرافق من أدم
الطائف حشوها إذخر ،وسرت من

صوف ،وحصري هجري ،ورحا اليد،
وخمضب من حناس ،وسقي من أدم،
وقعب للنب ،وشيء للماء ومطهرة
مزفتة ،وجرة خضراء ،وكيزان خزف.

بارك اهلل ألهل البيت»( .األمالي
للطوسي)40:
دروس منتقاة من زواج
فاطمة عليها السالم
إن حياة أهل البيت عليهم السالم
ّ
تظل دائما سراجا يضيء الدرب
للسائرين يف احلياة ،فضال عن بيان
طريق اآلخرة للسالكني لنيل رضا رب
العاملني .ومن زواج فاطمة نستلهم
الدروس يف بناء نواة احلياة األسرية
يف اجملتمع املسلم ومن زواجها نلتفت
إىل ما ميكن أن يكون منغصا للحياة
الزوجية فنتجنبه ولكي ُيعنى الرجل
واملرأة مبا يقومان به يف تكوين حياة
مشرتكة.
من هنا :جند أن هذه احلياة
األسرية األمنوذجية اليت تكونت من
علي وفاطمة عليهما السالم كانت
متتاز ببعض املميزات:
1ــ قلة املهر :ال خيفى على أهل
املعرفة واالطالع أن مهر فاطمة عليها
السالم الذي عينه النيب األكرم صلى
اهلل عليه وآله وسلم والذي أخربت
عنه الرواية هو يف الواقع مهر قليل
فيما لو قورن مع مستوى املهور آنذاك
إال أن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
أراد أن يضع منهاجًا لبناء احلياة
األسرية يف اإلسالم.
2ــ البذخ يف األعراس ال يدل على
مقام املرأة أو حسن خلق الرجل أو
عنوان لتحقق السعادة الزوجية وإمنا
هو موروث اجتماعي دخيل على
اجملتمع املسلم يراد منه التمظهر
مبظهر الغنى وحسن احلال وهي حالة

تحويل قبلة المسلمين

اضاءات من سرية العرتة

فلما عرضوا املتاع على رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم جعل يقلبه
بيده ويقول:

جتر الضرر على العريسني بأكثر مما
يتصوران وذلك ملا يرافق هذا البذخ
من حسد احلاسدين ونفاسة املتطفلني
وطمع الطامعني ،فضال عن اإلسراف
أو التبذير وأرقام الفواتري اليت تالحق
العريسني.
3ــ إن من أهم عناصر النجاح يف
احلياة الزوجية هو اختيار الكفوء وهو
الدرس املهم الذي ينبغي بكل مسلم
ومسلمة أن يضعاه نصب أعينهما.
فاحلياة الزوجية إذا بنيت على التكافؤ
بني الزوجني أعطت مثارًا صاحلة تعود
بالنفع على الوالدين وعلى الناس وإذا مل
تب َ
نت على التكافؤ أثر ذلك سلبًا يف قيام
هذا البناء.
وألقى باجلهد على أحد الزوجني يف
تنشئة األبناء فض ً
ال عن انتهاء بعض
األسس بالفشل.
إن إظهار رسول اهلل صلى اهلل
4ــ ّ
عليه وآله وسلم ألخبار السماء يف هذه
املناسبة هو بيان للمسلمني عن منزلة
علي وفاطمة عليهما السالم وأن ما
يتعلق به اإلنسان من ظواهر دنيوية يف
الغنى والفقر ال ترفع شأن اإلنسان
عند ربه.

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
مدة
وسلم يصّلي إىل بيت املقدس َّ
مقامه ّ
مبكة ويف هجرته حتّى أتى سبعة
فلما أتى له سبعة أشهر عيرّ ته
أشهر ّ
اليهود وقالوا له :أنت تابع لنا تصّلي
الصالة،
إىل قبلتنا وحنن أقدم منك يف ّ
فأغتم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
َّ
وأحب أن حيّول قبلته إىل
وسلم من ذلك
َّ
الكعبة ،فخرج رسول اهلل يف جوف الّليل
السماء ينتظر أمر اهلل
ونظر إىل آفاق ّ
وخرج يف ذلك اليوم إىل مسجد بين
أول مجعة كانت
سامل الذي مجع فيه َّ
باملدينة وصّلى بهم ّ
الظهر هناك بركعتني
إىل بيت املقدس وركعتني إىل الكعبة
ونزل عليه قوله تعاىل:
(( َقدْ نَرَى تَقَُّلبَ وَجْ ِهكَ فِي السَّمَاءِ
َف َلنُوَِّليَنَّكَ قِبْ َل ًة تَر َْضاهَا َفو َِّل وَجْهَكَ
ش َْطرَ الْمَس ِْجدِ الْحَر َِام وَحَيْثُ مَا ُ
كنْ ُتمْ
َكمْ ش َْطرَهُ وَإِنَّ َّالذِينَ ُأو ُتوا
َفوَُّلوا وُجُوه ُ
الْكِ َتابَ َليَعْ َلمُونَ َأَّنهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ ِهمْ
وَمَا َّ
اللهُ بِ َغافِ ٍل عَمَّا يَعْمَ ُلونَ))( .البقرة/
)144
ثم نزل على رسول اهلل صلى اهلل عليه
َّ
ُ
وآله وسلم آية القتال وأذن له يف حماربة
قريش ،فقال ع ّز وجل:
ُ
((أذِنَ لَِّلذِينَ
يُقَاتَ ُلونَ بِ َأَّنهُمْ
ُظلِمُو ا

7

اضاءات من سرية العرتة

8

وَإِنَّ َّ
اللهَ عَلَى نَصْ ِرهِمْ َل َقدِيرٌ * َّالذِينَ
َق إِاَّل َأنْ
ُأخْ ِرجُوا مِنْ دِيَا ِرهِمْ بِ َغيْ ِر ح ٍّ
اللهُ وَ َلو اَْل دَ ْفعُ َّ
يَ ُقو ُلوا رَبُّنَا َّ
اللهِ النَّاسَ بَع َْضهُمْ
ْض َلهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَ َلوَاتٌ
بِبَع ٍ
كرُ فِيهَا اسْمُ َّ
كثِريًا
اللهِ َ
َاجدُ ي ُْذ َ
وَمَس ِ
اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ َّ
وَ َليَنْصُرَنَّ َّ
اللهَ َل َق ِويٌّ
عَ ِزيزٌ))( .احلج 39 /ــ )40
وروى الشيخ الصدوق رمحه اهلل
فقال :وصلى رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم إىل البيت املقدس بعد النبوة
ثالث عشرة سنة مبكة وتسعة عشر
شهرًا باملدينة ،ثم عيرّ ته اليهود فقالوا
له :إنك تابع لقبلتنا فاغتم لذلك غما
شديدًا فلما كان يف بعض الليل خرج
صلى اهلل عليه وآله وسلم يقلب وجهه يف
آفاق السماء فلما أصبح صلى الغداة،
فلما صلى من الظهر ركعتني جاءه
جربئيل عليه السالم فقال له:
(( َقدْ نَرَى تَقَُّلبَ وَجْ ِهكَ فِي السَّمَاءِ
َف َلنُوَِّليَنَّكَ قِبْ َل ًة تَر َْضاهَا َفو َِّل وَجْهَكَ
ش َْطرَ الْمَس ِْجدِ الْحَر َِام وَحَيْثُ مَا ُ
كنْ ُتمْ
َكمْ ش َْطرَهُ وَإِنَّ َّالذِينَ ُأو ُتوا
َفوَُّلوا وُجُوه ُ
الْكِ َتابَ َليَعْ َلمُونَ َأَّنهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّ ِهمْ وَمَا

َّ
اللهُ بِ َغافِ ٍل عَمَّا يَعْمَ ُلونَ)).
ثم أخذ بيد النيب صلى اهلل عليه وآله
فحول وجهه إىل الكعبة وحول من خلفه
وجوههم حتى قام الرجال مقام النساء
والنساء مقام الرجال فكان أول صالته
إىل بيت املقدس وآخرها إىل الكعبة،
وبلغ اخلرب مسجدًا باملدينة وقد صلى
أهله من العصر ركعتني فحولوا حنو
الكعبة ،فكانت أول صالتهم إىل بيت
املقدس وآخرها إىل الكعبة فسمي ذلك
املسجد مسجد القبلتني فقال املسلمون:
صالتنا إىل بيت املقدس تضيع يا رسول
اهلل؟ فأنزل اهلل عز وجل:
َك َذلِكَ جَعَ ْلن ُ
َاكمْ ُأمَّ ًة وَس ًَطا
((و َ
َكونَ
َّاس وَي ُ
لِ َت ُ
كونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الن ِ
الرَّس ُ
ْكمْ شَ ِهيدًا وَمَا جَعَ ْلنَا الْقِبْ َل َة
ُول عَ َلي ُ
َّالتِي ُ
كنْتَ عَ َليْهَا إِاَّل لِنَعْ َلمَ مَنْ يََّتبِعُ
الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْ َقلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ
َكبِريَةً إِاَّل عَلَى َّالذِينَ هَدَى
َ
كانَتْ ل َ
كانَ َّ
َّ
كمْ إِنَّ
اللهُ لِيُضِيعَ إِميَانَ ُ
اللهُ وَمَا َ
َّ
َّاس َلرَءُوفٌ
اللهَ بِالن ِ

رَحِيمٌ))( .البقرة)143 /
يعين صالتكم إىل بيت املقدس( .من
ال حيضره الفقيه للصدوق)274 /1 :
غزوات رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم وسراياه
إن مجيع ما غزا
قال الطربسيَّ :
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
وإن مجيع
ست وعشرون غزوة َّ
بنفسه ّ
ست
سراياه اّليت بعثها مل خيرج معها ّ
وثالثون سرّية وقاتل من غزواته يف تسع
غزوات وهي:
غزوة بدر ،وغزوة أُحد ،وغزوة
اخلندق ،وغزوة بين قريظة ،وغزوة
املصطلق ،وغزوة خيرب ،وفتح مكة،
وغزوة حنني ،وغزوة ّ
الطائف( .إعالم
الورى)164/1:
فأّول سرّية بعثها أّنه بعث محزة بن
عبد ّ
املطلب يف ثالثني راكبًا فساروا
حتّى بلغوا سيف البحر من أرض
جهينة( )1فلقوا أبا جهل بن هشام يف
ثالثني ومائة راكب من املشركني فحجز
جمدي بن عمرو اجلهين فرجع
بينهم
ّ
الفريقان ومل يكن بينهما قتال.
وقال ابن سعد :كان عدد مغازي رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم اليت غزا
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بنفسه سبعًا وعشرين غزوة وكانت سراياه
اليت بعث بها سبعًا وأربعني سرية وكان ما
قاتل فيه من املغازي تسع غزوات ،بدر،
وأُحد ،واملريسع ،واخلندق ،وقريظة،
وخيرب ،وفتح مكة ،وحنني ،والطائف،
فهذا ما اجتمع لنا عليه.
أول سرية بعثها النبي صلى
اهلل عليه وآله وسلم
سرية حمزة بن عبد المطلب
قال ابن سعد :كان أول لواء عقده رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم حلمزة بن
عبد املطلب بن هاشم يف شهر رمضان
على رأس سبعة أشهر من مهاجر رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم لواء أبيض
فكان الذي محله أبو مرثد كناز ابن
احلصني الغنوي حليف محزة بن عبد
املطلب وبعثه رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم يف ثالثني رج ً
ال من املهاجرين
قال بعضهم كانوا شطرين من املهاجرين
واألنصار واجملتمع عليه أنهم كانوا مجيعا
من املهاجرين ومل يبعث رسول اهلل صلى
اهلل عليه ــ وآله ــ وسلم أحدًا من األنصار
مبعثا حتى غزا بهم بدرًا وذلك أنهم
شرطوا له أنهم مينعونه يف دارهم وهذا
الثبت عندنا وخرج محزة يعرتض لعري
قريش قد جاءت من الشام تريد مكة
وفيها أبو جهل بن هشام يف ثالمثائة
رجل فبلغوا سيف البحر يعين ساحله
من ناحية العيص فالتقوا حتى اصطفوا
للقتال فمشى جمدي بن عمرو اجلهين
وكان حليفا للفريقني مجيعا إىل هؤالء
مرة وإىل هؤالء مرة حتى حجز بينهم

ومل يقتتلوا فتوجه أبو جهل يف أصحابه
وعريه إىل مكة وانصرف محزة بن عبد
املطلب يف أصحابه إىل املدينة( .الطبقات
الكربى)165 /1:
سرية عبيدة بن الحارث
وبعث يف مقامه ذلك عبيدة بن احلارث
يف ستّني راكبًا من املهاجرين ليس فيهم
أح ٌد من األنصار وعقد له رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم اللواء األبيض،
فالتقى هو واملشركون على ماء يقال له:
أحيا وكانت بينهم ال ّرماية وعلى املشركني
أبو سفيان بن حرب .وهو يف مائتني من
أصحابه( .إعالم الورى للطربسي/1:
)165
سرية سعد بن أبي وقاص إلى
الخرار
قال ابن سعد :ويف ذي القعدة على رأس
تسعة أشهر من مهاجر رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم عقد له لواء أبيض
محله املقداد بن عمرو البهراني وبعثه
يف عشرين رج ً
ال من املهاجرين يعرتض
لعري قريش متر به وعهد إليه أن ال جياوز
اخلرار.
و(اخلرار) :حني تروح من اجلحفة إىل
مكة آبار عن يسار احملجة قريب من خم.
قال سعد :فخرجنا على أقدامنا فكنا
نكمن النهار ونسري الليل حتى صبحناها
صبح مخس فنجد العري قد مرت باألمس،
فانصرفنا إىل املدينة( .الطبقات الكربى

البن سعد)7 /2:
غزواته صلى اهلل عليه وآله
وسلم
غزوة األبواء
إن أّول غزوة غزاها رسول اهلل صلى
ّ
اهلل عليه وآله وسلم يف صفر على رأس
اثين عشر شهرًا من مقدمه املدينة ومحل
لواءه محزة بن عبد املطلب ،وكان لواًء
أبيض واستخلف على املدينة سعد بن
عبادة ،وخرج يف املهاجرين ليس فيهم
أنصاري حتى بلغ األبواء( )2يعرتض لعري
قريش فلم يلق كيدًا .فأقام باملدينة بقّية
صفر وصدرًا من شهر ربيع األّول.
غزوة بواط
قال ابن اسحاق :ث ّم غزا رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم يف شهر ربيع
اآلخر يريد قريشًا حتّى بلغ بواط(،)3
(عمدة القارئ للعيين )68 /4:من ناحية
رضوى ،ثم رجع إىل املدينة ومل يلق
كيدًا فلبث بها بقية شهر ربيع اآلخر
وبعض مجادى األوىل( .السرية النبوية
البن هشام)423 /2:

ـــــــــــــــــــــــــــــ
( )1كذا .السيف ــ بكسر السني ــ :ساحل
البحر من ناحية العيص .ويف القاموس اجلهينة
بلفظ التصغري قبيلة ،ولكن يف املراصد :قرية
كبرية من نواحي املوصل على دجلة وبقربها
عني القيارة.
( )2األبواء ـــ بالفتح فالسكون واملد ـــ :جبل
بني احلرمني وعنده بلد ينسب إليه.
( )3بواط ــ كغراب ــ :جبال جهينة على
أبراد من املدينة .والربيد فرسخان أو أثنا
عشر مي ً
ال.

* بقلم :السيد نبيل احلسين
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فيما روي عن اإلمام الحسينعليه السالم في
عجل اهلل تعالى فرجه
أحوال المهدي المنتظر
ّ
كل الخير في زمن
عليه السالم
المهدي
حممد بن سعيد ،قال:
عن أمحد بن ّ
حممد بْن احلسن بن
ّ
حدثنا القاسم بن ّ
حدثنا عبيس بن هشام،
حازم ،قالّ :
عن عبد اهلل بن َجبلة ،عن مسكني
ال ّر ّحال ،عن علي بن أبي املغرية،
عن عمرية بنْت نفيل ،قالت :مسعت
احلسني بن علي عليهما السالم
يقول:
َظ ُروَن ُه َحتّى
« َال َي ُكو ُن األ ْم ُر َّالذي َتنْت ِ
ضَ ،ويتْف َ
ض ُك ْم
ُل َب ْع ُ
يَبرَْ أ َب ْع ُ
ض ُك ْم ِم ْن َب ْع ٍ
ض ُك ْم َعلى
ضَ ،وَي ْشَه َد ب ْع ُ
يف ُو ُجوِه َب ْع ٍ
ض ُك ْم َب ْعضًا».
ض ِبالُْك ْف ِرَ ،وَيلَْع َن َب ْع ُ
َب ْع ٍ
فقلت له :ما يف ذلك ال ّزمان من
خري؟ فقال احلسني عليه السالم:
َ
مانَ ،يقُو ُم
«اخليرُْ ُكلُُّه يف ذِل َك َّ
الز ِ
قاِئ ُمناَ ،وَي ْد َف ُع ذِل َك ُكلَّهُ».
عليه السالم
استعمال المهدي
للسيف
عن أبي عبد اهلل احلسني بن علي
عليهما السالم ،أّنه قال:
السالم،
«إذا َخ َر َج المَْ ْه ِد ُّي َعَليِْه َّ

ش
لمَ ْ َي ُك ْن َبيَْن ُه َوَبينَْ الَْع ِ
رب َو ُق َريْ ٍ
َّ
ُروج
السيْفَ ،وما َي ْسَت ْع ِجلُ َ
إال َّ
ون خِب ِ
باس ُه َّ
إال الَْغ ُ
ليظ ،وال
المَْ ْه ِد ِّي! َوا ِ
هلل ما ِل ُ
ري ،وما ُهَو َّ
َطعا ُم ُه إ ّال َّ
السيْ ُف،
الشِع ُ
إال َّ
َوالمَْ ْو ُت حَ ْ
السيْ ِف».
ت َت ِظ ِّل َّ
اإلمام علي عليه السالم يصف
عجل اهلل فرجه
المهدي
عن علي بن أمحد قال :حدثين عبيد
اهلل بن موسى العلوي ،عن أبي حممد
املعبدي
موسى بن هارون بن عيسى
ّ
حدثنا عبد اهلل بن مسلمة بن
قالّ :
حدثنا سليمان بن بالل،
قعنب ،قال ّ
حدثنا جعفر بن حممد عليهما
قال ّ
جده ،عن
السالم ،عن أبيه ،عن ّ
احلسني بن علي عليهما السالم قال:
ني َعَليِْه
ْمن َ
ري المُْؤ ِ
«جاَء َر ُج ٌل إىل أم ِ
السال ُمَ ،ف َ
قال َلهُ :يا أمري املؤمنني
ّ
نّبئنا مبهديكم هذا؟ فقال ــ أبي ــ :إذا
الدارجونّ ،
وقل املؤمنون ،وذهب
درج ّ
اجمللبون ،فهناك هناك».
الرجل؟
فقال :يا أمري املؤمنني ّ
ممن َّ
فقال« :من بين هاشم ،من ذروة طود
العرب وحبر مغيضها إذا وردت ،وخمفر
ومعد ِن صفوتها إذا
أهلها إذا أِتيت،
ِ
اكتدرت ،ال جينب إذا املنايا هكعت،
وال خيور إذا املنون اكتنعت ،وال ينْكل
اصطرعت ،مشمر مغلولب
إذا ال ُكماة ْ
ظفر ضرغامه حصد خمدش ذكر،
سيف من سيوف اهلل ،رأس ،قثم،

السؤدد ،وعارز
نشوء رأسه يف باذخ ّ
جمده يف أكرم احملتد ،فال يصرفنّكَ
ِ
عن بيعته صارف عارض ينوص إىل
الفتنة ّ
كل مناص ،إن قال فشر قائل،
وإن سكت فذو دعاير.
َ
لمَْ
ُث ّم َر َج َع إىل ِص َفِة ا ْه ِد ِّي َعليِْه
أوس ُعكم كهفًا ،وأكثر ك ْم
السالم فقالَ :
َّ
علمًا ،وأوصلكم رمحًا ،الله ّم فاجعل
بعثه خروجًا من
الغمةَ ،واجمْ َ ْع ِبِه
ّ
فإن خار اهلل َل َك فاعزم
األمِةّ ،
شمَ َل ّ
جتوزن
وال تنثني عنه إ ْن وفقت له ،وال
َّ
هديت إليِه ،هاه ــ وأ ْو َمأ ِبَي ِدِه
عنه إ ْن ِ
إىل َص ْد ِرِه ــ شوقًا إىل رؤيته».
إخبار اإلمام علي عليه السالم عن
عجل اهلل
ظهور اإلمام المهدي
فرجه

روى علي بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن
علي بن معبد ،عن احلسني بن خالد،
عن الرضا ،عن آبائه ،عن أمري املؤمنني
عليهم السالم أّنه قال« :التّاسع من
باحلق،
ولدك يا حسني هو القائم
ّ
للدين ،والباسط للعدل».
واملظهر ّ
قال احلسني عليه السالمَ « :ف ُقلْ ُت َلهُ:
وإن ذِل َك َلكاِئ ٌن؟».
َّ
حممدًا بالنبّوة
فقال« :إي واّلذي بعث ّ
واصطفاه على مجيع الربّية ،ولكن بعد
غيبة وحرية ،ال يثبت فيهما على دينه
إ ّال املخلصون واملباشرون لروح اليقني،
الذين أخذ اهلل ميثاقهم بواليتنا ،وكتب

يف قلوبهم اإلميان ،وأّيدهم بروح
منه».
عليه
خروج اإلمام المهدي
السالم شا ّبًا مو ّفقًا
عن أبي عبد اهلل احلسني بن علي
عليهما السالم أنه قال:
ّاس؛
«َل ْو قاَم المَْ ْه ِد ُّي ألنَْك َرُه الن ُ
َّ
إن
ألن ُه َي ْر ِج ُع إَليِْه ْم شاّبًا ُمَو َّفقًاَ ،و َّ
ِم ْن أ ْع َظ ِم الَْبِلَّيِة أ ْن يخَ ْ ُر َج إَليِْه ْم
صاحُب ُه ْم شاّبًاَ ،و ُه ْم يحَ ْ ِسُبوَن ُه
ِ
َشيْخًا َكبريًا».
عليه السالم
اإلمام المهدي
والصابرون في غيبته
حدثنا أمحد بن زياد بن جعفر
ّ
حدثنا علي بن
اهلمداني قالّ :
إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه ،عن
عبد السالم بن صاحل اهلروي ،قال:
أخربنا وكيع بن اجلراح ،عن ال ّربيع
ابن سعد ،عن عبد الرمحن بن
سليط ،قال :قال احلسني بن علي
ابن أبي طالب عليهم السالم:
أولهُُ ْم
«منّا إثْنَا َع َش َر َم ْه ِدّيًاََّ ،
ِ
ني َعِل ُّي بْ ُن أبي طاِل ٍب،
ْمن َ
ِ
ري المُْؤ ِ
أم ُ
ْ
ّاس ُع ِم ْن ُولديَ ،و ُهَو
آخ ُر ُه ْم الت ِ
َو ِ
ُ
لحَْ
ض
القاِئ ُم ِبا ِّق ،يحُ ْ يي اهلل ِبِه األ ْر َ
ين الحَْ ِّق َعَلى
َب ْع َد َم ْوِتهاَ ،وُي ْظِه ُر ِبِه ِد َ
كون.
ين ُكلِِّهَ ،وَل ْو َك ِرَه المُْ ْش ِر َ
ِّ
الد ِ
َد ِفيها أ ْقَواٌم َوَيثُْب ُت
َل ُه َغيَْبٌة َي ْرت ُّ
ين َ
رونَ ،فُي ْؤ َذ ْو َن
آخ َ
ِفيها َعلى ِّ
الد ِ
((متى َ
هذا الَْو ْع ُد إ ْن
َوُيقا ُل لهَُ ْمَ :
الصاِب َر يف
أما َّ
ُكنُْت ْم صا ِدقنيَ))َ ،
إن ّ
يب بمِ َ نِْزَلِة
َغيَْبِتِه َعلى األذى َو َّ
الت ْك ِذ ِ
ول
المْجُ ِ
السيْ ِف َبينَْ َي َد ْي َر ُس ِ
اه ِد ِب َّ
ُ
هلل َصّلى اهلل َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم».
ا ِ
عليه
سيرة اإلمام المهدي
السالم مع شيعته
عن احلسن بن هارون ،بّياع
عليه
كنت عند أبي عبد
األمناط ،قالُ :
ُملك اإلمام المهدي
السالم
اهلل احلسني بن علي عليهما السالم
جالسًا ،فسأله املعّلى بن خنيس:
عن أبي عبد اهلل احلسني عليه
أيسري املهدي عليه السالم إذا خرج السالم أنه قال:
خبالف سرية علي عليه السالم؟
السال ُم ِت ْسَعَة
«يمَ ِْل ُك المَْ ْه ِد ُّي َعَليِْه َّ
فقال عليه السالم:
َع َش َر َسَنًة َو ْ
أش ُهرًا».
السال ُم
«َنَع ْمَ ،وذِل َك َّ
أن َعِلّيًا َعَليِْه َّ
* إعداد :السيد نبيل احلسين
ني َوالَْك ِّفَّ ،
أن
ألن ُه َعِل َم َّ
ساَر ِبالّل ِ
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ان
شيَعَت ُه َسُي ْظَه ُر َعَليِْه ْم ِم ْن َب ْع ِدِهَ ،و َّ
املَ ْه ِد ِّي إذا َخ َر َج ساَر فيِه ْم ِبالَْب ْس ِط
أن شيَعَت ُه
السبيْ ِ َ ،وذِل َك َّأن ُه َي ْعَل ُم َّ
َو َّ
َل ْن ُي ْظَه َر َعَليِْه ْم ِم ْن َب ْع ِدِه أَبدًا».
عليه
انتقام اإلمام المهدي
السالم من الظالمين
حدثنا احلسن
قال احل ّر العاملي ّ
احملبوب ،عن مالك بن عطية ،عن
ثابت بن أبي صفية دينار ،عن أبي
جعفر عليه السالم يف حديث:
«إن احلسني عليه السالم قال:
ّ
ُ
ُي ْظِه ُر اهلل قاِئ َمنا َفَينَْت ِق ُم ِم َن
ّ
الظالمِ نيَ».
فقيل له :يا بن رسول اهلل ،من
قائمكم؟ قال:
«الساِب ُع ِم ْن ُولِْد إبْين محُ َ ّم ِد بْ ِن
ّ
لحَْ
ليَ ،و ُهَو الحْ ُ َّج ُة بْ ُن ا َس ِن بْ ِن
َع ٍّ
وسى
َعِل ِّي بْ ِن محُ َ َّم ِد بْ ِن َعِل ِّي بن ُم َ
بْ ِن َج ْع َف ِر بْ ِن محُ َ َّم ِد بْ ِن َعِل ِّي إبْين،
غيب ُم َّدًة َطويَلًة ُث َّم
َو ُهَو َّالذي َي ُ
ض ِق ْسطًا َو َع ْد ًال
َي ْظَه ُر وَيمَ ْأل األ ْر َ
َك َما ُمِلَئ ْت َج ْورًا َو ُظلْمًا».
مدة حروب
عجل اهلل تعالى فرجه الشريف
المهدي
حدثنا
قال الصدوق رمحه اهللّ ،
حدثنا
أبي رضي اهلل عنه ،قالّ :
ّ
العطار ،قال:
حممد بن حييى
حدثنا جعفر بن حممد بن مالك،
ّ
حدثين محدان بن منصور،
قالّ :
حممد ،عن عيسى
عن سعد بن
ّ
ّ
اخلشاب ،قال :قلت للحسني بن
علي عليهما السالم :أنت صاحب
هذا األمر؟ قال عليه السالم:
صاح ُب هذا األ ْم ِر
« َال ،ول ِك ْن
ِ
َّ
َّ
الش ِري ُد المَْ ْوتو ُر ِبأبيِه،
الط ِري ُد
المَُْكنّىِ ،بَع ِّمِه َي َض ُع َسيَْف ُه َعلى عاِت ِقِه
ثمَ اِنَيَة ْ
أش ُه ٍر».
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تح ّديات القرآن الكريم
ذلك توفيقا بينها وبني ما يرتاءى من
ظواهر األحباث الطبيعية (العلمية)
اليوم تكلف مردود إليه.
والذي يفيده القرآن الشريف يف
معنى خارق العادة وإعطاء حقيقته
نذكره يف فصول من الكالم.
تصديق القرآن لقانون
العلية العامة
إن القرآن يثبت للحوادث الطبيعية
أسبابا ويصدق قانون العلية العامة
كما يثبته ضرورة العقل وتعتمد عليه
األحباث العلمية واألنظار االستداللية،
فإن اإلنسان مفطور على أن يعتقد لكل
حادث مادي علة موجبة من غري تردد
وارتياب.

قال تعاىل:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

12

((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

ﰃﰄ
ﰅ ﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ)).
المعجزة وتفسيرها في
القرآن الكريم
ال شبهة يف داللة القرآن على ثبوت
اآلية املعجزة وحتققها مبعنى األمر
اخلارق للعادة الدال على تصرف ما
وراء الطبيعة يف عامل الطبيعة ونشأة
املادة ال مبعنى األمر املبطل لضرورة
العقل.
وما متحله بعض املنتسبني إىل
العلم من تأويل اآليات الدالة على

وكذلك العلوم الطبيعية وسائر
األحباث العلمية تعلل احلوادث واألمور
املربوطة مبا جتده من أمور أخرى
صاحلة للتعليل ،وال نعين بالعلة إال أن
يكون هناك أمر واحد أو جمموع أمور
إذا حتققت يف الطبيعة مثال حتقق
عندها أمر آخر نسميه املعلول حبكم
التجارب كداللة التجربة على أنه كلما
حتقق احرتاق لزم أن يتحقق هناك
قبله علة موجبة له من نار أو حركة أو
اصطكاك أو حنو ذلك ،ومن هنا كانت
الكلية وعدم التخلف من أحكام العلية
واملعلولية ولوازمهما.
وتصديق هذا املعنى ظاهر من
القرآن فيما جرى عليه وتكلم فيه من
موت وحياة ورزق وحوادث أخرى علوية
مساوية أو سفلية أرضية على أظهر
وجه ،وان كان يسندها مجيعا باآلخرة

إىل اهلل سبحانه لفرض التوحيد.

إثبات القرآن ما يخرق العادة
ثم إن القرآن يقتص وخيرب عن مجلة
من احلوادث والوقائع ال يساعد عليه
جريان العادة املشهودة يف عامل الطبيعة
على نظام العلة واملعلول املوجود ،وهذه
احلوادث اخلارقة للعادة هي اآليات
املعجزة اليت ينسبها إىل عدة من
األنبياء الكرام كمعجزات نوح وهود
وصاحل وإبراهيم ولوط وداود وسليمان
وموسى وعيسى وحممد صلى اهلل
عليه وآله وسلم فإنها أمور خارقة
للعادة املستمرة يف نظام الطبيعة.
لكن جيب أن يعلم أن هذه األمور
واحلوادث وإن أنكرتها العادة
واستبعدتها إ ّال أنها ليست أمورا
مستحيلة بالذات حبيث يبطلها العقل

على أن أصل هذه األمور أعين
املعجزات ليس مما تنكره عادة الطبيعة
بل هي مما يتعاوره نظام املادة كل حني
بتبديل احلي إىل امليت وامليت إىل
احلي وحتويل صورة إىل صورة وحادثة
إىل حادثة ورخاء إىل بالء وبالء إىل
رخاء ،وإمنا الفرق بني صنع العادة وبني
املعجزة اخلارقة هو أن األسباب املادية
املشهودة اليت بني أيدينا إمنا تؤثر
أثرها مع روابط خمصوصة وشرائط
زمانية ومكانية خاصة تقضي بالتدّرج
يف التأثري ،مثال العصا وإن أمكن أن
تصري حية تسعى واجلسد البالي وإن
أمكن أن يصري إنسانا حيا لكن ذلك

يف رحاب علوم القرآن

فالقرآن حيكم بصحة قانون العلية
العامة مبعنى أن سببا من األسباب
إذا حتقق مع ما يلزمه ويكتنف به من
شرائط التأثري من غري مانع لزمه
وجود مسببه مرتتبا عليه بإذن اهلل
سبحانه وإذا وجد املسبب كشف ذلك
عن حتقق سببه ال حمالة.

الضروري كما يبطل قولنا لإلجياب
والسلب جيتمعان معا ويرتفعان معا
من كل جهة وقولنا الشيء ميكن أن
يسلب عن نفسه وقولنا :الواحد ليس
نصف االثنني وأمثال ذلك من األمور
املمتنعة بالذات كيف؟ وعقول جم
غفري من املاليني منذ أعصار قدمية
تقبل ذلك وترتضيه من غري إنكار ورد
ولو كانت املعجزات ممتنعة بالذات مل
يقبلها عقل عاقل ومل يستدل بها على
شيء ومل ينسبها أحد إىل أحد.

إمنا يتحقق يف العادة بعلل خاصة
وشرائط زمانية ومكانية خمصوصة
تنتقل بها املادة من حال إىل حال
وتكتسي صورة بعد صورة حتى تستقر
وحتل بها الصورة األخرية املفروضة
على ما تصدقه املشاهدة والتجربة
ال مع أي شرط اتفق أو من غري علة
أو بإرادة مريد كما هو الظاهر من
حال املعجزات واخلوارق اليت يقصها
القرآن.
وكما أن احلس والتجربة الساذجني
ال يساعدان على تصديق هذه اخلوارق
للعادة كذلك النظر العلمي الطبيعي،
لكونه معتمدا على السطح املشهود من
نظام العلة واملعلول الطبيعيني ،أعين
به السطح الذي يستقر عليه التجارب
العلمية اليوم والفرضيات املعللة
للحوادث املادية.
إال أن حدوث احلوادث اخلارقة
للعادة إمجاال ليس يف وسع العلم
إنكاره والسرت عليه ،فكم من أمر
عجيب خارق للعادة يأتي به أرباب
اجملاهدة وأهل اإلرتياض كل يوم متتلي
به العيون وتنشره النشريات ويضبطه
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الصحف واملسفورات حبيث ال يبقى
لذي لب يف وقوعها شك وال يف
حتققها ريب.

حمور احلركة والقوة ولساقت مجيع
احلوادث املادية إىل التعلل واالرتباط
بعلة واحدة طبيعية.

وهذا هو الذي أجلأ الباحثني يف
اآلثار الروحية من علماء العصر
أن يعللوه جبريان أمواج جمهولة
الكرتيسية مغناطيسية فافرتضوا أن
اإلرتياضات الشاقة تعطي لالنسان
سلطة على تصريف أمواج مرموزة
قوية متلكه أو تصاحبه إرادة وشعور
وبذلك يقدر على ما يأتي به من
حركات وحتريكات وتصرفات عجيبة
يف املادة خارقة للعادة بطريق القبض
والبسط وحنو ذلك.

فهذا قوهلم واحلق معهم يف اجلملة
إذ ال معنى ملعلول طبيعي ال علة طبيعية
له مع فرض كون الرابطة طبيعية
حمفوظة ،وبعبارة أخرى إنا ال نعين
بالعلة الطبيعية إال أن جتتمع عدة
موجودات طبيعية مع نسب وروابط
خاصة فيتكون منها عند ذلك موجود
طبيعي جديد حادث متأخر عنها
مربوط بها حبيث لو انتقض النظام
السابق عليه مل حيدث ومل يتحقق
وجوده.

وهذه الفرضية لو متت واطردت من
غري انتقاض ألدت إىل حتقق فرضية
جديدة وسيعة تعلل مجيع احلوادث
املتفرقة اليت كانت تعللها مجيعا أو
تعلل بعضها الفرضيات القدمية على

وأما القرآن الكريم فإنه وإن مل
يشخص هذه العلة الطبيعية األخرية
اليت تعلل مجيع احلوادث املادية
العادية واخلارقة للعادة (على ما
حنسبه) بتشخيص امسه وكيفية

تأثريه خلروجه عن غرضه العام إال
أنه مع ذلك يثبت لكل حادث مادي
سببا ماديا بإذن اهلل تعاىل ،وبعبارة
أخرى يثبت لكل حادث مادي مستند
يف وجوده إىل اهلل سبحانه و (الكل
مستند) جمرى ماديا وطريقا طبيعيا
به جيري فيض الوجود منه تعاىل
إليه.
ق َّ
اللهَ
قال تعاىل...(( :وَمَنْ يََّت ِ
يَجْع َْل َلهُ مَخْ رَجًا * وَيَرْزُ ْقهُ مِنْ حَيْثُ
َك ْل عَلَى َّ
اَل يَحْ َتسِبُ وَمَنْ يَ َتو َّ
اللهِ َفهُوَ
اللهَ بَالِغُ َأمْ ِرهِ َقدْ جَعَلَ َّ
حَسْبُهُ إِنَّ َّ
اللهُ
ِك ِّل شَيْءٍ َقدْرًا))( .الطالق2 :ــ)3
ل ُ
فإن صدر اآلية حيكم باإلطالق
من غري تقييد أن كل من اتقى اهلل
وتوكل عليه وان كانت األسباب العادية
احملسوبة عندنا أسبابا تقضي خبالفه
وحتكم بعدمه فإن اهلل سبحانه حسبه
فيه وهو كائن ال حمالة ،كما يدل عليه

َكمْ( .))...املؤمن)60 :
ل ُ
وقوله تعاىلَ (( :أ َليْسَ َّ
كافٍ
اللهُ بِ َ
عَبْدَهُ( .))...الزمر)36 :

ثم اجلملة التالية وهي قوله تعاىل:
((...إِنَّ َّ
اللهَ بَالِغُ َأمْ ِرهِ( .))...الطالق:
)3
يعلل إطالق الصدر ،وهذا املعنى
قوله...(( :و َّ
َاللهُ غَالِبٌ عَلَى َأمْ ِرهِ
وَ َلكِنَّ َأ ْ
َّاس اَل يَعْ َلمُونَ)).
ك َثرَ الن ِ
(يوسف)21 :
وهذه مجلة مطلقة غري مقيدة
بشيء البتة فلله سبحانه سبيل إىل
كل حادث تعلقت به مشيته وإرادته وإن
كانت السبل العادية والطرق املألوفة
مقطوعة منتفية هناك.
وهذا حيتمل وجهني :أحدهما
أن يتوسل تعاىل إليه من غري سبب
مادي وعلة طبيعية بل مبجرد اإلرادة
وحدها ،وثانيهما أن يكون هناك سبب
طبيعي مستور عن علمنا حييط به اهلل
سبحانه ويبلغ ما يريده من طريقه
إال أن اجلملة التالية من اآلية املعللة
ملا قبلها أعين قوله تعاىل ،قد جعل
اهلل لكل شيء قدرا ،تدل على ثاني
الوجهني فإنها تدل على أن كل شيء
من املسببات أعم مما تقتضيه األسباب
العادية أو ال تقتضيه فإن له قدرا قدره
اهلل سبحانه عليه ،وارتباطات مع غريه
من املوجودات ،واتصاالت وجودية
مع ما سواه ،هلل سبحانه أن يتوسل
منها إليه وان كانت األسباب العادية
مقطوعة عنه غري مرتبطة به إال أن
هذه االتصاالت واالرتباطات ليست
مملوكة لألشياء أنفسها حتى تطيع
يف حال وتعصى يف أخرى بل جمعولة
جبعله تعاىل مطيعة منقادة له.

وهذه احلقيقة هي اليت تدل عليها
آيات القدر كقوله تعاىل(( :وَإِنْ مِنْ
شَيْءٍ إِاَّل عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا ُننَزِّ ُلهُ إِاَّل بِ َقدَرٍ
مَعْ ُلومٍ))( .احلجر)21 :

وقوله تعاىل(( :إِنَّا ُ
ك َّل شَيْءٍ خَ َل ْقنَاهُ
بِ َقدَرٍ))( .القمر)49 :

وقوله تعاىل...(( :وَخَ َلقَ ُ
ك َّل شَيْءٍ
َف َقدَّرَهُ تَ ْقدِيرًا))( .الفرقان)2 :
وقوله تعاىلَّ :
((الذِي خَ َلقَ َفسَوَّى
* و ََّالذِي َقدَّرَ َفهَدَى))( .األعلى)3 :
وكذا قوله تعاىل(( :مَا َأصَابَ مِنْ
مُصِيبَةٍ فِي أْ َ
ِكمْ إِاَّل
ْض و اََل فِي َأنْ ُفس ُ
الر ِ

اب مِنْ َقب ِْل َأنْ نَبْرَ َأهَا.))...
فِي كِ َت ٍ
(احلديد)22 :
وقوله تعاىل(( :مَا َأصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ
اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِ َّ
ن َّ
اللهِ يَهْدِ َق ْلبَهُ
إِاَّل بِ ِإ ْذ ِ
و َّ
ك ِّل شَيْءٍ عَلِيمٌ))( .التغابن)11 :
َاللهُ بِ ُ

فإن اآلية األوىل وكذا بقية اآليات
تدل على أن األشياء تنزل من
ساحة اإلطالق إىل مرحلة التعيني
والتشخيص بتقدير منه تعاىل وحتديد
يتقدم على الشيء ويصاحبه ،وال معنى
لكون الشيء حمدودا مقدرا يف وجوده
إال أن يتحدد ويتعني جبميع روابطه
اليت مع سائر املوجودات واملوجود
املادي مرتبط مبجموعة من املوجودات
املادية األخرى اليت هي كالقالب الذي

وميكن أن يستدل أيضا على ما مر
ِكمُ َّ
ُّكمْ
اللهُ رَب ُ
بقوله تعاىلَ (( :ذل ُ
خَالِقُ ُ
ك ِّل شَيْءٍ( .))...املؤمن)62 :
وقوله تعاىل...(( :مَا مِنْ دَابَّةٍ إِاَّل
هُوَ َآخ ٌِذ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ

يف رحاب علوم القرآن

أيضا إطالق قوله تعاىل(( :وَإِذَا س ََأ َلكَ
عِبَادِي عَنِّي َف ِإنِّي َق ِريبٌ ُأ ِجيبُ دَعْوَةَ الد َِّاع
َان( .))...البقرة)186 :
إِذَا دَع ِ
وقوله تعاىل...(( :ادْعُونِي َأسْ َت ِجبْ

فاآلية تدل على أنه تعاىل جعل بني
األشياء مجيعها ارتباطات واتصاالت
له أن يبلغ إىل كل ما يريد من أي وجه
شاء وليس هذا نفيا للعلية والسببية بني
األشياء بل إثبات أنها بيد اهلل سبحانه
حيوهلا كيف شاء وأراد ،ففي الوجود
علية وارتباط حقيقي بني كل موجود
وما تقدمه من املوجودات املنتظمة غري
أنها ليست على ما جنده بني ظواهر
املوجودات حبسب العادة (ولذلك جند
لفرضيات العلمية املوجودة قاصرة عن
تعليل مجيع احلوادث الوجودية) بل
على ما يعلمه اهلل تعاىل وينظمه.

يقلب به الشيء ويعني وجوده وحيدده
ويقدره فما من موجود مادي إال وهو
متقدر مرتبط جبميع املوجودات املادية
اليت تتقدمه وتصاحبه فهو معلول آلخر
مثله ال حمالة.

مُسْ َتقِي ٍم))( .هود)56 :

فإن اآليتني بانضمام ما مرت اإلشارة
إليه من أن اآليات القرآنية تصدق
قانون العلية العام تنتج املطلوب.

وذلك أن اآلية األوىل تعمم اخللقة
لكل شيء فما من شيء إال وهو خملوق
هلل عز شأنه ،واآلية الثانية تنطق بكون
اخللقة واإلجياد على وترية واحدة
ونسق منتظم من غري اختالف يؤدي
إىل اهلرج واجلزاف.
والقرآن كما عرفت يصدق قانون
العلية العام يف ما بني املوجودات املادية
ينتج أن نظام الوجود يف املوجودات
املادية سواء كانت على جري العادة أو
خارقة هلا على صراط مستقيم غري
متخلف ووترية واحدة يف استناد كل
حادث فيه إىل العلة املتقدمة عليه
املوجبة له.
ومن هنا يستنتج أن األسباب العادية
اليت رمبا يقع التخلف بينها وبني
مسبباتها ليست بأسباب حقيقية بل
هناك أسباب حقيقية مطردة غري
متخلفة األحكام واخلواص كما رمبا
يؤيده التجارب العلمية يف جراثيم
احلياة ويف خوارق العادة كما مر.
(امليزان يف تفسري القرآن)80 /1 :
* إعداد :السيد نبيل احلسين
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أساليب البناء االجتماعي
في نهــــــــــــــج البـــــــالغة
كان بنو البشر يرغبون يف العيش يف
جمتمع مثالي ومنوذجي ،وكل الشعوب
تسعى من أجل جمتمع صاحل جديد،
وهي حتلم على الدوام بذلك اليوم الذي
تنشئ فيه هذا اجملتمع.
وقد قدمت املذاهب الفكرية بدورها
سب ً
ال متنوعة إلقامة مثل هذا اجملتمع
وطرحت لذلك مناهج خمتلفة ،وهي
حتاول أن حتقق للبشرية حلمها القديم
وتصنع هلا تلك اجلنة اليت تريدها.
وقد بذل العلماء والباحثون جهودًا كبرية
من أجل بلوغ اجملتمع البشري مبساعيه
إلقامة املدينة الفاضلة وقدموا الكثري
من املشاريع واخلطط اليت تطرح
األسئلة اآلتية وحتاول اإلجابة عنها يف
طريق حتقق هذه األمنية العظيمة:
أباإلمكان حتقيق املدينة الفاضلة؟
هل تتوافر إمكانية إجياد اجلنة املطلوبة
يف عامل البشر؟
كيف ميكن يا ترى خلق جمتمع صاحل
ومنوذجي؟
وهل ميكن بالتعاون والتعاضد بلوغ هذه
األمنية العظيمة؟
وهل يتيسر بالالمباالة واألنانية وحب
الذات وبروح االنعزال والغفلة حتقيق
جمتمع منوذجي ال مكان فيه ملختلف
املفاسد األخالقية واالجتماعية؟
واإلجابة عن هذه األسئلة توضحها
البحوث القيمة اليت ينطوي عليها (نهج
البالغة) يف جمال األخالق االجتماعية،
ولبلوغ هذه املرحلة حنتاج إىل أساليب
ومراحل جديدة.
معرفة المسؤوليات االجتماعية
(الوعي االجتماعي)
يتطلب منهج (نهج البالغة) معرفة
املسؤوليات االجتماعية أو ًال ،ثم السعي
املتواصل للخروج بها على الواقع

املوضوعي ،إذ ال ميكن
بالعزلة والالمباالة واجلهل
اختاذ حتى خطوة إجيابية
واحدة حنو إعادة بناء
اجملتمع.
وقد دعا اإلمام أمري
املؤمنني علي بن أبي طالب
عليهما السالم يف اخلطبة
( )127أفراد اجملتمع كافة
إىل املعيشة اجلماعية وبناء
جمتمع توحيدي سليم ،كما
عرض يف اخلطبة ()3
املسؤوليات االجتماعية
واعتربها من الواجبات امللقاة على عاتق
الناس كافة ،وأعلن يف الرسالة ()78
أنه ما من أحد يؤمن مثله أو يعتقد
بضرورة احلياة االجتماعية ووحدة األمة
اإلسالمية ومتاسكها ،وقال يف الرسالة
(:)28
استطعت،
اإلصالح ما
أردت إال
«وما
ُ
ُ
َ
ّ
َ
َّ
َ
هللَ ،عليِْه َتَوكلْ ُت وإليِْه
وما توفيقي إال ِبا ِ
أنيب».
َ
وقال عن معرفة املسؤوليات االجتماعية:
األمِة
لي أم َر ِ
هذِه ّ
«ولكنين آسى أن َي َ
َ
هلل
ُس َفها ُؤها و ُفجا ُرها َفَيتّخذوا مال ا ِ
وعبادُه خو ًال».
دو ًال ِ
الهدفية في بناء المجتمع
بعد معرفة ضرورة احلياة االجتماعية
واملسؤوليات املرتبطة بها ،البد أن تكون
أهدافنا يف عملية بناء اجملتمع واضحة:
ملاذا حنن نهدف إىل بناء جمتمع
منوذجي؟
ملاذا ال ميكننا القبول بكثري من األنظمة
االجتماعية السائدة؟
يشري اإلمام علي عليه السالم يف
اخلطبة ( )131إىل بعض تلك األهداف،
فيقول:
كان ِمنّا
كن الذي َ
«اللهم َّإن َك تَعل ُم َّأن ُه لمَ َي ِ
التماس شيٍء من
ُمنا َف َسة يف ُسلطان وال
َ

فضول احلطام).
ِ
ث ّم يبينّ أهدافه العامة والقّيمة يف بناء
اجملتمع ،فيقول:
َ
دينك ،وُن ْظِه َر
«ولكن ِلنَرَد املعالمِ َ من
ّ
َ
املظلومون من
يأم َن
َ
اإلصالح يف بالِدك َف َ
َ
عباِد َك ،وتُقاَم املَع ّطل ُة من حدوِدك».
االطالع على الصيغ الناجحة
بعد الوعي واهلدفية ينبغي لنا أن ندرس
الصيغ الناجحة وغري الناجحة املتعلقة
باألزمنة الغابرة ،لنعرف ملاذا ج ّرت
الصيغ اخلائبة اجملتمع حنو التعاسة
واإلخفاق؟
وملاذا عجزت عن بناء جمتمع مثالي؟
وكيف حققت الصيغ الناجحة جمتمعًا
صاحلًا وعظيمًا؟
وكيف متكنت من النجاح يف بناء
اجملتمع؟
فاإلمام علي عليه السالم يع ّرف لنا الصيغ
والرموز الناجحة وكذلك الرموز املخفقة
طبقًا لألساليب العملية والتجريبية
ودورها يف بناء األفراد ،وينصحنا بأن
نعترب بتاريخ املاضني ونأخذ منه ما
يلزمنا من دروس.
 .1االهتمام بالصيغ الناجحة :يوصي
اإلمام علي عليه السالم ولده اإلمام
احلسن اجملتبى عليه السالم باالهتمام
بالصيغ الناجحة ،فيقول له:
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«وصّييت تقوى اهلل ...واألخذ مبا مضى
والصاحلون من
عليه األّولون من آبائك
َ
أهل بيتك ،فإنهم مل يدعوا أن نظروا
ِ
ألنفسهم كما أنت ناظر ،وفكروا كما أنت
مفكر».
وقال عليه السالم يف عهده الشهري إىل
مالك األشرت:
« ....ث ّم ألصق بذوي املروءات واألحساب،
وأهل الُبيوتات الصاحلِة والسوابق
ِ
ّ
والشجاعِة
أهل النجدِة
احلسنِةُ ،ث ّم ِ
والسماحِة ،فإّنهم جمِ اٌع من
والسخاِء ّ
ّ
العرف».
من
وشعب
م
ر
ِ
ٌ
ال َك َ ِ
 .2أخذ العرب من الصيغ املخفقة:
ولكي ال تتكرر لدينا أخطاء املاضني،
ومنارس جتارب اآلخرين ،من الضروري
أيضًا االهتمام بالصيغ املخفقة ،غري
الناجحة.
قال اإلمام علي عليه السالم...« :
األم َم املُستَكربين
فاعَتبرِ وا مبا
َ
أصاب َ
بأس اهلل وصوالته».
من َقبِل ُكم من ِ
وقال عليه السالم يف كالم قّيم آخر له:
«واحذروا ما َنز َ
الت
َل َ
باألم ِم َقبل ُكم ِم َن املَُث ِ
األعمال َفت َ
َذّكروا يف
ميم
بسوِء
ِ
ِ
األفعال َوَذ ِ
اخلري َوالشر أحوالهَُ ْم واحذروا أن َت ُكونوا
أمثالهَُ ْم».
وأشار عليه السالم يف اخلطبة ( )230إىل
أسباب سقوط املاضني وزواهلم قائ ً
ال:
كان
«وال َتغُرنكم احلياُة ال ُدنيا كما غ ّرت َمن َ
األمم املاضية والقرون اخلالية،
َقبلكم من َ
الذين احتلبوا درتها وأصابوا عزّتها».
ضرورة بناء الذات
بعد معرفة املسؤوليات االجتماعية
واهلدفية الصحيحة يف بناء اجملتمع
واالهتمام الدقيق والدائم بالصيغ الناجحة
واملخفقة ،يصل بنا البحث إىل واحدة من
أهم القضايا يف بناء اجملتمع ،وهي ضرورة
بناء الذات ،فال ميكن دون بناء أفراد
اجملتمع ومشاركة عامة الناس وإشرافهم
على إصالح بيئتهم احلياتية وبنائها،
خطو أي خطوة إجيابية حنو إصالح
اجملتمع وجعله جمتمعًا صاحلًا ومثاليًا،
فكل أساليب بناء اجملتمع ومراحله املهمة
ترتبط ارتباطًا تامًا ببناء الذات ومشاركة
عامة الناس يف هذا البناء.
يقول اإلمام علي عليه السالم بهذا الشأن:

األنفس
فإن غريها من
فس َك ّ
ِ
«فحاسب َن َ
ِ
ريك».
هلا َح ٌ
سيب غ ُ
ويوصي ولده اإلمام احلسن اجملتبى عليه
فس َك عن كل
السالم فيقولَ« :وأك ِرم َن َ
َدنّيِة ،وإن ساَقت َ
الرغائب ،فإّنك لن
ْك إىل َّ
تعتاض مبا تبذل من نفسك عوضًا».
َ
فلو أقدم كل أفراد البشر على بناء ذواتهم
وطبقوا توجيهات اإلمام علي عليه السالم
اليت هي أشبه بالوحي ،وابتعدوا عن
الصفات الذميمة حنو الفضائل شيئًا
فشيئًا ولبلغ تكامله احلقيقي.
قال اإلمام علي عليه السالم يف حتذير له
مليء بالعرب« :يا أس َرى ال َرغبِة اقصروا».
التمسك بالعمل
بعد طي املراحل السابقة وحتقق مبدأ
البناء الذاتي اجلماعي القيم ،ينبغي
االمتناع عن طرح أية شعارات غري واقعية
وأية مزاعم كاذبة ،بل االهتمام بالعمل
واختاذ اإلجراءات اإلجيابية والضرورية،
أي أن ينصب االهتمام على الفعل ،ال
القول ومحل الشعارات ،فعلى كل فرٍد
من أفراد اجملتمع أن يبدأ عمليًا بإصالح
نفسه وجمتمعه ،وحماربة أي شكل من
أشكال االحنراف والفساد.
يقول اإلمام علي عليه السالم يف ضرورة
االجتاه العملي لدى الواعني والعلماء يف
العام َل بغري علمه
اجملتمعّ ...« :
وإن العالمِ َ ِ
كاجلاهل احلائر الذي ال يستفيق من
جهله».
«إن َ
أفض َل
ويقول يف كالم قّيم آخر لهّ :
أحب
كان العمل
هلل َمن َ
الناس ِعن َ
ْد ا ِ
باحلق َّ
ِ
ِ
َ
َ
الباطل وإن ج ّر
من
ه
ث
وكر
ه
ص
ق
ن
وإن
إليه
ُ
َُ
ِ
إليه فائدة وزاَدُه».
ً
ويقول خماطبًا مالكا األشرتَ« :فلي ُكن
أح ّب الذخاِئ ِر َ
َ
إليك ذخ َ
ريُة الَع َم ِل الصالحِ ِ
عما ال ّ
َ
َ
ُ
َ
حيل
ك
ْس
ف
ن
ب
ح
وش
واك
ه
ك
ل
إم
َف ِ َ
َّ ِ ِ
ّ
لك».
التفكير الجماعي ضرورة الحياة
االجتماعية
بعد احلصول على املعلومات الالزمة وبلوغ
األهداف التكاملية ،ينبغي اإلميان إميانًا
راسخًا بضرورة احلياة االجتماعية ،إذ
إن منو كل فرٍد وتكامله وسعادته يرتبط
ارتباطًا تاما حبياته االجتماعية ،يقول
اإلمام علي عليه السالم بهذا الشأن:

َ
هلل َم َع
السواَد
األعظ َم ّ
فإن َي َد ا ِ
«َوالزَموا َ
َ
اجلماعِة».
ثم يدين يف اخلطبة ( )167كل أشكال
الالمباالة واالنزواء واالنعزال ويتحدث
عن املسؤوليات االجتماعية فيقول« :إتّقوا
َ
سؤولون َحتّى
اهلل يف عباِدِه وِبالِدِه فإّن ُكم َم
َ
البقاع والَبهاِئ ِم».
َعن
ِ
بعد االنتهاء من حرب اجلمل دخل اإلمام
البصرة وسأل عن عاصم بن زياد فقيل له
إنه آثر االنزواء واالنعزال وترك الدنيا وهو
منهمك يف العبادة والدعاء يف الصحارى
القريبة من املدينة وإنه ابتعد عن احلياة
االجتماعية.
فتأمل اإلمام عليه السالم من عمل عاصم
هذا وأمر باستدعائه ،وحني دخل عاصم
ابن زياد على اإلمام يف جملسه ،نظر
اإلمام إليه نظرة حادة وخاطبه قائ ً
ال« :يا
ْسِهَ ،ل َق ِد استَهاَم ِب َك َ
بيث أما
اخل ُ
ُع َد َّي َنف ِ
محت أهَل َك ووَل َد َك؟ أتَرى اهلل ّ
أحل َل َك
َر َ
الطيبات وهو يكرُه أن ُ
تأخ َذها».
ِ
ضرورة الوحدة واألخوة
إن إعادة بناء اجملتمع وإصالح البيئة
االجتماعية رهني باملساعي واهلمم العالية
لكل فرد من أفراد البشر ،فلو انربى كل
األفراد لبناء اجملتمع اإلسالمي واستنفروا
كل قدراتهم من أجل ذلك ،وواصلوا
جهودهم ومساعيهم يف هذا اجملال،
ألصبح حتقيق اجملتمع املثالي والنموذجي
أمرًا ميسورًا.
لقد أجرى اإلمام عليه السالم مقارنة
قّيمة اعترب فيها العظمة والعزة اللتني
حصل عليهما العرب بعد اإلسالم رهينتني
بالوحدة واألخوة وقيام اجملتمع اإلسالمي
الصاحل ،فقال« :والَع َرب اليوَم وإن كانوا
َقلي ً
ال فهم كثريون باإلسالم عزيزون
باالجتماع».
ثم حيذرهم ويقول هلم إن كل شيء
سيتغري يف األمة املتكاملة وستسقط ،إذا
ما قضي فيها على الوحدة وروح التعاون
واألخوة فيقول« :فإن انقطع النظا ُم َت َف َّر َق
َ
اخل َرز وذهب ث ّم جيتمع حبذافريه أبدًا».
* إعداد :الشيخ وسام البلداوي
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دروس من حياة

اإلمام علي اهلادي عليه السالم ()1
صّبت نشاطات اإلمام اهلادي عليه
السالم كلها فيما جرى التحرك العام
الذي اختطه األئمة واملؤدي إىل تطبيق
حكم اهلل على األرض ،وهذه النشاطات
اليت أقلقت مزاج املستكربين وزادت من
غضبهم وسخطهم مل تثن األمناء على
محل الراية عن مواصلة طريقهم رغم
األجهزة والسعايات.
واحلقيقة الثابتة أن قيود السلطات
أملت على قادتنا أشكا ًال متنوعة من
األساليب محوا مبرونتها اخلط الفكري
والسياسي املتميز من االحنراف.
ويشكل حترك اإلمام العاشر عليه
السالم حلقة أساسية يف مسار منو
األمة وارتقائها متهيدًا لبداية عصر
الغيبة اليت ستكون فيه األمة ألول مرة
دون قيادة معصومة واليت تتطلب وعيًا
وقدرة ملواجهة شتى أنواع االحنراف.
ولعل الفرتة اليت عاش فيها اإلمام
أبو احلسن الثالث عليه السالم تعد من
املنعطفات اخلطرية يف التاريخ السياسي
اإلسالمي.
إذ باتت الدولة جمردة من املضامني
الرسالية وتكلست فيها املفاهيم وحتنطت
االجنازات لتصبح صورة تراثية يفتخر
بها األجيال.
يضاف إىل هذه الصورة القائمة
موجات التسلل إىل القيادة العسكرية
زمر كانت تعشق الدم وحتن إىل
من قبل ٍ
غارق باهلمجية والتخلف.
ماض ٍ
ٍ
يف هذا اجلو امللبد ولد إمامنا علي بن
حممد عليه السالم اهلادي من أم يقال
هلا مسانة املغربية يف بصريا من أعمال
املدينة يف النصف من ذي احلجة سنة
212هـ أيام حكم املعتصم.

نهل العلم واملعاناة من أبيه عليه السالم
الذي سبق وواجه مؤامرة من السلطة
تشبه يف كثري من وجوهها تلك اليت
حيكت ضد اإلمام اهلادي عليه السالم،
لذلك اتصفت مواجهته لتخرصات
والدقة
وافرتاءات احلكام باحلكمة
ّ
اليت كانت رمبا أكثر إقالقًا وإثارة من
نشاطاته اإلسالمية اخلاصة والعامة.
توىل عليه السالم منصب اإلمامة وهو
صيب يف التاسعة من عمره ،بعد أن هّيأ
له اإلمام اجلواد عليه السالم األجواء
فأخرب عددًا من شيعته املخلصني بذلك،
ويوجد العديد من الروايات اليت تتحدث
عن الوصية نكتفي بواحدة منها.
ما رواه حممد بن يعقوب عن علي
ابن إبراهيم عن أبيه ،عن إمساعيل ابن
مهران قال :ملا أخرج أبو جعفر يف الدفعة
األوىل من املدينة على بغداد فقلت له:
إني أخاف عليك يف هذا الوجه فإىل
إلي
من األمر بعدك؟ قال :فكر بوجهه ّ
ضاحكًا وقال :ليس حيث ظننت يف هذه
السنة؛ فلما استدعى به املعتصم صرت
إليه فقلت:

جعلت فداك أنت خارج فإىل من األمر
بعدك؟ فبكى حتى اخضلت حليته ،ثم
علي،
إلي فقال :عند هذه خياف ّ
التفت ّ
األمر من بعدي إىل ابين علي.
فعاصر اإلمام اهلادي عليه السالم ك ً
ال
من اخللفاء العباسيني املعتصم ،املتوكل،
املنتصر ،املستعني؛ ثم قسمًا من خالفة
املعتز ،فكانت مدة إمامته عليه السالم
قرابة  33سنة حيث قبض بسامراء سنة
254هـ.
نشاط اإلمام عليه السالم في
المدينة
خيتلف شكل النشاط اإلسالمي
وحجمه تبعًا حلجم القوى املعادية من
جهة وتنوعها من جهة أخرى.
وهذا ما ميكن ملسه يف تشعب نشاطات
اإلمام اهلادي عليه السالم وتأثرياتها
اليت أوصلته وكنتيجة مؤكدة إىل املرحلة
الثانية ،وهي مرحلة اإلقامة اجلربية.
فقد كان األئمة عليهم السالم يعتربون
مدينة الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم
هي أفضل ساحات العمل ألنها بعيدة
عن أنظار اخلليفة من ناحية وباعتبارها

* إعداد :الشيخ وسام البلداوي
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بشكل
أصبحت حاضرة علمية تؤثر
ٍ
أو بآخر على وترية الفعل الثقايف يف
أوساط األمة.
لذا استأنف اإلمام اهلادي عليه
السالم منها مسرية توسيع القواعد
الشعبية اليت بذل آباؤه جهودًا كبرية
لتكوينها ومحايتها من التيارات الفكرية
والسياسية والعبثية اليت سادت أجواء
الشرحية املثقفة.
كما استكمل وبالطريقة عينها التصدي
للمشاكل االجتماعية واالقتصادية اليت
كانت تنوء الفئات املستضعفة حبملها.
مما أعطى حركته عليه السالم طابعها
الشامل وزاد يف قوة التالحم بني قيادته
والقاعدة املؤمنة الصابرة ،األمر الذي
أقلق اجلهاز احلاكم فأخذ يبث العيون
واملتطفلني ليبقى على اطالع دائم على
حتركات اإلمام اهلادي عليه السالم
ويعطلها ساعة يشعر أن جهاده عليه
السالم جتاوز اخلطوط احلمر.
من هنا ميكن معرفة الدوافع احلقيقية
وراء استدعاء املتوكل لإلمام اهلادي عليه
السالم ،فقد طرق مسامع هذا الطاغية
أن اإلمام عليه السالم يستلم األموال
ويصرفها على شيعته فأنفذ إليه حييى
ابن هرمثة كي يفتش منزله وحيمله بعد
ذلك إليه.
يتحدث حييى عن عمليته قائ ً
ال:
(فلما صرت إليها ــ يعين املدينة املنورة ــ
ضج أهلها وعجوا ضجيجًا وعجيجًا ما
مسعت مثله ،فجعلت أسكنهم وأحلف
هلم إني مل أؤمر فيه مبكروه ،وفتشت
بيته ،فلم أجد فيه إال مصحفًا ودعاًء
وما أشبه ذلك).
مواقف رسالية مستفادة
إن ما يلفت نظر القارئ لسرية اإلمام
اهلادي عليه السالم إصراره على البقاء
يف املدينة باعتبارها تربة خصبة لتقبل
املفاهيم األصيلة واملهيأة لتقول للسلطات
(ال) عندما تقتضي الظروف ذلك ،وهو
موقف عملي سبق لقائد اإلنسانية
حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم أن
اختذه عندما هاجر على املدينة تاركًا
مكة والطائف.

وخنلص من هذا النص إىل استنتاج
حقائق تارخيية دامغة هي:
 .1التأييد الشعيب الواسع لقيادة
اإلمام عليه السالم واستعداد األمة
حلماية منفذها حتى ولو كلفها ذلك
مواجهة صرحية مع السلطان.
 .2دهاء السلطة العباسية ومكرها يف
التعاطي مع القضايا اخلطرية ،فتتبع
األساليب املسكنة والرتضوية مع األمة
حتى ال تثري غضبها.
 .3إتباع اجلهاز احلاكم لألساليب
البوليسية والتجسسية يف مداهمة
املنازل والتفتيش عن وثائق ومستندات
تدين املتهم.
يف املقابل كان اإلمام اهلادي عليه السالم
حريصًا على عدم إعطاء اجلهاز احلاكم
املستمسكات اليت حيتاجها لتصفيته
عليه السالم فقد جاء يف كتاب األئمة
االثين عشر أن (اهلادي عليه السالم كان
يستلم األموال الطائلة ،بالطرق السرية
أو العلنية املمكنة من مواليه كالزكاة
واخلمس واخلراج ويصرفها يف املصاحل
اإلسالمية العامة حلركته ،بعيدًا عن
أعني احلكام والعاصمة العباسية).
فقد كان املتوكل اختذ قرارًا نهائيًا
حبمل اإلمام عليه السالم إىل سامراء
سواء وجد حييى بن هرمثة أدلة ثبوتية
أم ال.
لذلك (أرسل املتوكل رسالة لإلمام عليه
السالم يدعوه فيها للحضور إىل سامراء
مع من خيتار من أهله ومواليه).
هذا الطلب أرفقه املتوكل برسالة
(مفصلة كلها إجالل له وإعظام حملله
وملنزلته ،يعرتف بها برباءته وصدق
نيته ويوعز بعزل عبد اهلل بن حممد عن
منصبه باملدينة ،ويدعي االشتياق إليه).
لكنه يدعوه بعد هذه املقدمة لكي
يشخص إىل سامراء ،والرسالة دليل
آخر على قوة ونفوذ اإلمام اهلادي عليه
السالم يف املدينة فاملتوكل رغب يف
إضعاف هذه القوة بغري أسلوب املواجهة
وإمنا مبحاصرة القيادة وشل فعاليتها
كما حصل لإلمام اجلواد عليه السالم

وقبله لإلمام الرضا عليه السالم.
هذا املفهوم العملي يتطلب من العاملني
يف سبيل اهلل جتسيده عمليًا وذلك برتك
أو التمسك بأية ساحة يشعر اإلسالميون
باملصلحة فيها ،لئال تصاب املسرية
اإلسالمية مبرض التسويف الذي
حذرنا منه اإلمام الباقر عليه السالم:
«إّياك والتسويف ،فإنه حبر يغرق فيه
اهللكى.»...
ب :على العاملني لإلسالم أن يوسعوا
قواعدهم ويزيدوا من اللحمة معها ،ألنها
تشكل السياج الواقي الذي يدافع عن
الطليعة املؤمنة والرسالة بكل صدق.
«حنن أعلم مبا يقولون ،وما أنت عليهم
جببار فذكر بالقرآن من خياف وعيد».
ويف عهده لألشرت يقول اإلمام علي
تطولن احتجابك عن
عليه السالم« :فال
ّ
فإن احتجاب الوالة عن الرعية
رعيتك! ّ
شعبة من الضيق وقلة علم باألمور».
ج :إن توسيع القواعد الشعبية وتعبئتها
ال يكفيان لبناء اسرتاتيجية املواجهة مع
أعداء الرسالة ،ألن اآلخرين سيحاولون
إشغال األمة حباجيتها املادية إذا مل
تبادر الطليعة املؤمنة إىل توفريها أو
على األقل تهيئة السبل لذلك وهذا ما
مارسه اإلمام اهلادي عليه السالم مع
قواعده.
«ما أفاء اهلل على رسوله من أهل
القرى فلله وللرسول ولذي القُربى
واليتامى واملساكني وابن السبيل كي ال
يكون دولة بني األغنياء منكم.»...
عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«ما من غريم ذهب بغرميه على وال من
والة املسلمني ،واستبان للوالي عسرته،
إال برئ هذا املعسر من دينه ،وصار
دينه على والي املسلمني ،فيما بيديه من
أموال املسلمني».
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الطفل وطاعته لألوامر

فقدان السيطرة على
الطفل أحيانًا
حتلم األمهات بأن تصبح احلياة
مع أطفاهلن سهلة وناعمة ،تتمنى
الواحدة منهن أن تقول الكلمة
فيسمعها وينفذها ،وتتمنى أن
تعطي النصائح والتوجيهات
فيأخذ بها دون أدنى تلكؤ..
ولكن الواقع خيتلف عن ذلك
على مايبدو .فقد نفقد القدرة
على احلسم مع طفلنا يف بعض
األوقات وال نعرف كيف نسيطر
عليه ...إنه يبدو كاحلصان اجلامح
الذي يصعب التحكم فيه.
إن هذا األمر طبيعي ،ولكن
املسألة غري الطبيعية هي أن
تفقد األم سيطرتها عليه فقدانًا
تامًا .وهنا تبدأ املشكلة بالتضخم
وتصبح غاية يف اخلطورة .وتبدأ
حماولة األم يف البحث عن
األسلوب الذي جيعل الطفل يسمع
الكالم ويطيع األوامر ،ولكن قبل
أي شيء لنحاول اإلجابة عن
السؤال التالي :هل األم جادة
فع ً
ال عندما تتحدث مع طفلها،
وحني توجه إليه األوامر؟ ستقول
األم نعم بالتأكيد.
ولكن دعيين أقول وبصراحة:
إن هذه اإلجابة غري كاملة.
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وهنالك بعض األمثلة
توضح كيف تتصرف
األمهات مع أطفاهلن
تبدأ نوبات الشغب عند
األطفال .هنالك سيدة

اليت
بعض
حني
هؤالء
جتلس

صحيح أن األمهات حياولن توجيه
األطفال الوجهة الصحية ،ولكن ال
توجد عند أية أم الرغبة اجلادة يف
إقناع الطفل مبا يريده أن يقتنع به،
وكثريات األمهات اللواتي يتوقعن
أن سلوك طفلهن سيكون شيئًا.
وتشك الواحدة منهن يف قدرتها على
السيطرة عليه وفرض احرتامها أي
نفسه.
إن األم الضعيفة اإلرادة ..هي أم
كسولة يف الوقت ذاته وعدمية الثقة
بنفسها .وال تعرف ما الصحيح حتى
تعلمه لطفلها .وتشعر يف الوقت نفسه
أنها ليست جديرة باحرتام هذا الطفل،
ألنها ال تعرف كيف تربيه .ونراها دائمة
االستعداد إلقامة املعارك معه .وجتد
متعة يف هذه املعارك ..متعة مؤذية
للطفل بطبيعة احلال ..وأظن أن البد
لألم اليت وصلت إىل هذه الدرجة من
ضعف اإلرادة أن تتجه إىل العيادات
النفسية لتطلب العالج.
ولكن ليست هذه النماذج هي
النماذج الوحيدة يف احلياة ،فهناك
األمهات القادرات على إدارة شؤون
تربية أطفاهلن مبنتهى الود واحلزم
معًا .لكن علينا ايضًا أن نعرف أن

ونعامل طفلنا على أنه ند لنا ،وال
منارس مسؤوليتنا بالشكل الصحيح.
ونتصرف بروح من عدم الثقة بأنفسنا
ملدة حلظات .ونعامل طفلنا على أنه ذو
تربية سيئة فع ً
ال .وحيدث ذلك عندما
تكون أعماقنا متوترة ،وحيدث العكس
عندما تكون بال توتر ،وتكون نفسياتنا
خالية من املشاكل واهلجوم عندما
نتبع األساس السليم يف التعامل مع
أطفالنا.

إن الطفل يهوى أن يعامل كإنسان
ناضج ..وعندما نتعامل معه على
هذا األساس ،فإنه يسرتيح إىل ذلك
ويتصرف بنضج ،ويقلد الناضجني،
ويف العام الثاني من عمره يستطيع
أن يستوعب ما نطلبه منه ،وما ننهاه
عنه .وهلذا تستطيع األم أن تقول
لطفلها( :افعل هذا وال تفعل ذلك).
وكلنا يعرف أن القيادة السليمة ألمور
الطفل تتطلب منّا أسلوبًا ثابتًا ورصينًا
ومقنعًا .فاألسلوب اهلادئ الذي
تسوده روح الود والصداقة ،جيعل
الطفل يطيع األوامر بروح تسودها
القناعة الكاملة .صحيح أنه ليس من
السهل أن نتعلم ،كيف جنعل نربات
صوتنا اليت حتمل األوامر لطفلنا
حتمل معها روح اإلقناع والصداقة يف
الوقت نفسه ،وليس من السهل أيضًا
أن نتكلم مع طفلنا بهذه الدرجة من
النضج واالتزان طوال ساعات اليوم.
ولكن الرتبية مسألة ميكن أن نتعلمها
من خالل التجربة .والطفل عندما
يشعر أن أمه جادة فيما تطلبه منه
فإنه يتصرف بشكل سليم .وكل أم
ترغب يف أن ينشأ طفلها على حنو
مثالي .وتهديها فطرتها إىل التدخل
بقوة لتمنع أي سلوك رديء يصدر عن
طفلها .وتشجيع السلوك املهذب فيه.
وأعتقد أن األم إذا اتبعت يف تربيتها
لطفلها هذا األسلوب ،فلن يكون سّيئ
الرتبية .وسيحاول كل ما يف وسعه أن
يسمع كالمها ويطيع أوامرها بروح
ملؤها القناعة واحملبة.

دور األم في مساعدة
طفلها على الطاعة
وعندما تتمتع األم باهلدوء وبالثقة
بالنفس جتد نفسها قادرة على إدارة
أمور طفلها .دون تردد أو مشقة أو
عناء .متامًا كما يعزف موسيقار عظيم
قطعة موسيقية يتقنها .إن الطفل
يطيع األوامر يف معظم األحوال ،ألنه
حيب أن حنبه ،وأن نرضى عنه مثلما
حيبنا هو ،وهو حياول بكل جهده أن
حيصل على هذا احلب كام ً
ال حني
يصبح عمره عامًا واحدًا .ويبذل كل
جهده عندما يبلغ عمره ثالث سنوات.
وحني يبلغ عمره ستة أعوام فإنه
حياول أن حيافظ على هذا احلب
ويزيد منه .إنه حياول أن يقلدنا ،وأن
يؤدي دور اإلنسان الناضج الكبري.
يقلدنا يف سلوكنا ويقلدنا يف التعاون
مع اآلخرين ،ويقلدنا حتى يف أعمالنا،
ويف سنوات الدراسة حياول أن يقوم
بواجبه كام ً
ال ليكون يف مستوى
أصدقائه الناجحني واملتفوقني .إن
الصورة العامة لعالقتنا بطفلنا يف
سنوات حياته األوىل تكون طبيعية
إذا عرفت الوحدة منّا كيف تكون مث ً
ال
أعلى له .وأن توحي إليه بكل هدوء
وثقة كيف يتصرف يف خمتلف املواقف
وأن تشغله عن السلوك الضار به ،وأن
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غري منتبهة لطفلها وهو يلعب بكوب
اللنب ...وال تلتفت إليه عندما يدلق كل
ما يف الكوب من لنب أو سيدة أخرى
متر باملوقف نفسه .فتصرخ يف وجه
طفلها( :ال تلعب بكوب اللنب) مبجرد
أن يلمسه ،وبعد ذلك تنغمس يف أي
عمل من أعمال املنزل .ويبدو الطفل
وكأنه مل يسمع ما قالته أمه .وتفاجأ
األم بأن طفلها قد دلق كوب اللنب.
أو سيدة ثالثة تضرب طفلها عندما
جتده يتسلق أحد األماكن العالية
يف املنزل .وتفاجأ بعد قليل بعودته
للتسلق من جديد ...هذه حاالت من
آالف احلاالت.

هناك حلظات يفلت فيها الزمام فع ً
ال.
وتضعف إرادتنا ملدة بسيطة..

تعتين به وحتاول أن تربي يف العادات
األخالفية اليت تريد أن يكتسبها.

* إعداد :حممد رزاق صاحل
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عالج العجب
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لقد بّينا يف احللقة السابقة
أنواع العجب وعالجها بالشكل
التفصيلي ،فللعجب أنواع خمتلفة
يف جماالت متفاوتة وهي كاآلتي:

والتواضع يف نفسه حتى يزيد فضيلة
على فضائلها ،وخيتم ألجلها اجلميع
باخلري ،وتصري عاقبته حممودة،
وتكون مساعيه مقبولة مشكورة.

العجب بالورع والتقوى
والصبر والشكر والسخاوة
والشجاعة وغيرها من
الفضائل

وينبغي أن يعلم أن كل واحد من
الفضائل اليت يثبتها لنفسه موجودة
مع الزيادة يف كثري من بين نوعه،
وإذا علم اشرتاك الناس معه يف
هذه الفضيلة زال إعجابه بها.

أما (العجب بالورع والتقوى
والسخاوة
والشكر
والصرب
والشجاعة وغريها من الفضائل)
فعالجه أن يعلم أن هذه الفضائل
إمنا تكون نافعة ومنجية إذا مل
يدخلها العجب ،وإذا دخلها العجب
أبطلها وأفسدها ،فما للعاقل
أن يرتكب رذيلة تضيع ماله من
الفضائل ،وأنى له ال يظهر الذلة

وقد نقل أن واحدا من مشاهري
الشجعان إذا قابل خصمه اصفر
لونه وارتعدت فرائصه واضطرب
قلبه ،فقيل له( :ما هذه احلالة
وأنت أشجع الناس وأقواهم؟ فقال:
إني مل أمتحن خصمي ،فلعله أشجع
مين).
وأيضا النصر والغلبة وحسن
العاقبة مع الذلة واملسكنة ،المع
اإلعجاب بالقوة والشجاعة ،فإن

اهلل عند املنكسرة قلوبهم.
عالج العجب بالصفات
الكمالية
ومن املعاجلات النافعة للعجب
بكل واحد من الصفات الكمالية :أن
يقابل سببه بضده ،إذ عالج كل علة
مبقابلة سببها بضده ،وملا كانت علة
العجب هو اجلهل احملض ،فعالجه
املعرفة املضادة له ،فنقول:
الكمال الذي به يعجب إما أن
يكون يعجب به من حيث أنه فيه
وهو حمله وجمراه ،أو من حيث
أنه نشأ منه وحصل بسببه وقوته
وقدرته.
فإن كان (األول) ،فهو حمض جلهل
 ،ألن احملل مسخر ،وإمنا جيري ما
جيري فيه وعليه من جهة غريه ،وال
مدخل له يف اإلجياد والتحصيل،
فكيف يعجب مبا ليس له.

فإذن ال معنى لعجب العامل بعلمه،
وعجب العابد بعبادته ،وعجب
الشجاع بشجاعته ،وعجب اجلميل
جبماله ،وعجب الغين مباله ،ألن
كل ذلك من فضل اهلل ،وإمنا هو
حمل لفيضان فضل اهلل وجوده.
واحملل أيضا من فضله وجوده،
فإنه هو الذي خلقك ،وخلق أعضاءك
وخلق فيها القوة والقدرة والصحة،
وخلق لك العقل والعلم واإلرادة،
ولو أردت أن تنفي شيئا من ذلك
مل تقدر عليه ،ثم خلق احلركات يف
أعضائك مستبدا باخرتاعها من
غري مشاركة لك معه يف االخرتاع،
إال أنه خلقها على ترتيب ،فلم خيلق
احلركة ما مل خيلق يف العضو قوة
ويف القلب إرادة ،ومل خيلق العلم
ما مل خيلق القلب الذي هو حمله،
فتدرجيه يف اخللق شيئا بعد شيء
هو الذي خيل إليك أنك مستقل
بإجياد عملك ،وقد غلطت ،فإن
حتريك البواعث وصرف العوائق،
وتهيئة األسباب ،كلها من اهلل ،ليس

ومن العجائب أن تعجب بنفسك،
وال تعجب مبن إليه األمر كله ،وال
تعجب جبوده وكرمه ،وفضله يف
إيثاره إياك على الفساق من عباده،
إذ مكنهم من أسباب الشهوات
واللذات ،وزواها عنك ،وصرف
عنهم بواعث اخلري وهيأها لك،
حتى يتيسر لك اخلري من غري
وسيلة سابقة منك.
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وإن كان (الثاني) ،فينبغي أن
يتأمل يف قدرته وإرادته وأعضائه،
وسائر األسباب اليت بها يتم كماله
وعمله ،إنها من أين كانت له :فإن
كان علم أن مجيع ذلك نعمة من اهلل
إليه من غري حق سبق له ،فينبغي
أن يكون إعجابه جبود اهلل تعاىل
وكرمه وفضله ،إذ أفاض عليه ما ال
يستحقه ،وآثره به على غريه من غري
سابقة ووسيلة ،فإن ظن أنه تعاىل
وفقه هلذا العمل التصافه ببعض
الصفات الباطنة احملمودة ،كحبه
له تعاىل أو مثله ،فيقال له :احلب
والعمل كالهما نعمتان من عنده،
ابتدأك بهما من غري استحقاق من
جهتك ،إذ ال وسيلة لك وال عالقة،
فليكن اإلعجاب جبوده ،إذ أنعم
بوجودك وبوجود صفاتك وأعمالك
وأسباب أعمالك.

شيء منها إليك.

وروي( :أن أيوب النيب عليه
السالم قال( :إهلي إنك ابتليتين
بهذا البالء ،وما ورد علي أمر إال
آثرت هواك على هواي؛ فنودي من
غمامة بعشرة آالف صوت :يا أيوب!
أنى لك ذلك؟ قال :فأخذ رمادا
فوضعه على رأسه ،وقال :منك يا
رب! فرجع عن نسيانه) ،وأضاف
ذلك إىل اهلل تعاىل.
ولذلك قال اهلل تعاىل ...(( :وَ َلو اَْل
ف َْض ُل َّ
كا
اللهِ عَ َلي ُ
ْكمْ وَرَحْمَ ُتهُ مَا َز َ
ْكمْ مِنْ َأحَدٍ َأبَدًا( .))...سورة
مِن ُ
النور.)21 /
وقال النيب األكرم صلى اهلل عليه
وآله وسلم:
«ما منكم من أحد ينجيه عمله».
قالوا :وال أنت يا رسول اهلل!
قال:
«وال أنا إال أن يتغمدني اهلل
برمحته».
وحنن مل نسلب القدرة واالختيار
عن العبد بالكلية يف متعلق التكليف
ــ أعين أفعاله العرضية ــ بل نفينا
استقالله فيها.
نعم؛ يف غريها من احملال واألسباب
والصفات الالزمة ،والتوفيق،
وحتريك البواعث ،وصرف املوانع،
ال قدرة له فيها أصال ،وال يلزم منه
فساد.
* إعداد :سيد نبيل احلسين
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عالقة المعاد بقضية الروح
مالك الوحدة في الكائن
الحي
يتألف بدن اإلنسان من جمموعة
(خاليا) كما هو احلال يف مجيع
احليوانات ،وكل خلية منها يف حتول
وتبدل مستمرين ،كما ان عدد اخلاليا
ليس ثابتًا منذ الوالدة حتى نهاية
احلياة ،وال جتد إنسانا ال تتغري عناصر
بدنه خالل حياته ،أو ان عدد اخلاليا
يبقى ثابتًا فيه.
ومع مالحظة هذه التغريات
والتحوالت اليت تتعرض هلا أبدان
احليوانات وخاصة اإلنسان ،يربز هذا
السؤال :ما هو املالك يف اعتبار هذه
اجملموعة املتغرية كائنًا واحدًا مع ما
نالحظه من إمكان تبدل أجزائه خالل
احلياة أكثر من مرة؟
واجلواب البسيط الذي جياب به عن
هذا السؤال :إن مالك الوحدة يف كل
كائن حي هو ارتباط األجزاء يف زمان
واحد أو أزمنة متعددة ،وهذه اخلاليا
وإن كانت متوت تدرجييًا ،لتحل حملها
خاليا جديدة ،ولكن مع مالحظة
ارتباط هذه احلاالت واملراحل ،فيما
بينها لذلك ميكن اعتبار هذه اجملموعة
غري الثابتة موجودًا واحدًا.
ولكن هذا اجلواب غري مقنع ،ألننا
لو افرتضنا عمارة مؤلفة من جمموعة

من احلجارة وهذه احلجارة تتبدل
بالتدريج ،بصورة ال تبقى معها احلجارة
السابقة متامًا بعد فرتة ،لتحل موضعها
حجارة جديدة ،فال ميكن لنا أن نعترب
جمموعة احلجارة اجلديدة هي العمارة
السابقة نفسها ،وإن استخدمت أمثال
هذه التعبريات يف مثل هذا اجملال
مبالحظة الشكل الظاهري ومن باب
املساحمة ،وخاصة من أولئك الذين
مل يعلموا بتغري أجزاء هذه اجملموعة
وتبدهلا.
وميكن إكمال اجلواب السابق بهذه
الصورة :إن هذه التحوالت التدرجيية
ال تضر بوحدة اجملموعة يف صورة
حدوثها بسبب عامل طبيعي وداخلي،
كما هو املالحظ يف الكائنات احلية،
وأما تبدل حجارة العمارة فقد مت
بوساطة عامل خارجي وظاهري ،لذلك
ال ميكن نسبة الوحدة احلقيقية إليها
على امتداد تبدل األجزاء وتغريها يف
الكائنات احلية بسبب وحدة عاملها
الطبيعي.
وهذا اجلواب يبتين على االعرتاف
بوجود عامل طبيعي واحد ،يبقى
بنفسه دائمًا خالل مراحل التحوالت،
وحيافظ على انتظام وانسجام األجزاء
واألعضاء اليت يتألف منها اجلسم،
ومن هنا يربز السؤال حول هذا العامل

نفسه :ما هي احلقيقة؟ وما هو مالك
الوحدة فيه؟
ووفقًا لنظرية فلسفية معروفة :فان
مالك الوحدة يف كل موجود طبيعي هو
امر بسيط (غري مركب ،وغري حمسوس،
يسمى (الطبيعة) أو (الصورة) ال يتبدل
خالل املادة وتغرياتها ،ويعرب عن هذا
العامل بالنفس يف خصوص الكائنات
احلية اليت تقوم بأفعال خمتلفة
ومتعددة كالتغذية والنمو والتكاثر.
والفالسفة القدامى كانوا يعتربون
النفس النباتية واحليوانية (مادية)
وأما النفس اإلنسانية فهي (جمردة)،
ولكن هناك الكثري من حكماء اإلسالم،
أمثال صدر املتأهلني الشريازي ،ذهبوا
إىل أن النفس احليوانية حتتوي على
مرتبة من التجرد أيضًا ،واعتربوا
الشعور واإلرادة من لوازم وعالمات
املوجود اجملرد ،ولكن املاديني الذين
حصروا الوجود باملادة وخواصها أنكروا
الروح اجملردة ،واملاديني اجلدد (أمثال
أصحاب الفلسفة الوضعية) أنكروا كل
شيء غري حمسوس ،ويف أقل التقادير
اعتقدوا بأن األمر غري احملسوس
ال يقبل اإلثبات العلمي ،ومن هنا مل
يقبلوا بوجود الطبيعة أو الصورة غري
احملسوسة ،وبطبيعة احلال فإنهم ال
ميلكون عالجًا صحيحًا ملالك الوحدة

مباحث عقائدية

يف الكائنات احلية.
وعلى اعتبار القول بأن مالك الوحدة
يف النباتات هو نفسها النباتية ،فتكون
احلياة النباتية مرهونة بوجودة الصورة
والنفس النباتية اخلاصة يف املواد
املستعدة ،وحني يزول االستعداد عن
هذه املواد ،تنعدم الصورة أو النفس
النباتية أيضًا ،وإذا افرتضنا حصول
االستعداد لتقبل الصورة النباتية يف
تلك املواد مرة أخرى ،فإن نفسًا نباتية
جديدة تفاض عليها ،ولكن على ضوء
ذلك ،لن تكون هناك وحدة حقيقية
بني نبتة قدمية ونبتة جديدة بالرغم
من وجود التشابه التام بينهما ،أي لو
نظرنا إليه نظرة فاحصة ودقيقة ،فال
ميكن اعتبار النبت اجلديد هو القديم.
وأما يف جمال احليوان واإلنسان،
كل منهما جمردة ،فيمكن
فبما أن نفس ٍّ
أن تبقى هذه النفس بعد أن يتالشى
البدن ويضمحل .وحني تتعلق من جديد
بالبدن ،حيتفظ الشخص بوحدته
كما هو احلال قبل املوت ،حني كانت
وحدة الروح هذه هي املالك يف وحدة
الشخص ،وأما تبدل مواد البدن فال
يؤدي لتعدد الشخص ولكن إذا اعتقد
أحد بأن وجود احليوان واإلنسان
حمدد ومنحصر بهذا البدن احملسوس
وخواصه وإعراضه.

واعترب الروح خاصة أو جمموعة
من خواص البدن ،وحتى لو اعترب
الروح صورة غري حمسوسة ولكنها
مادية ،تنعدم إذا تالشت أعضاء البدن
واضمحلت فمثل هذا الشخص ال ميكن
أن يكون عنده تصور صحيح عن املعاد،
وذلك ألننا لو افرتضنا أن البدن اكتسب
استعدادًا جديدًا للحياة ،فستظهر
فيه خواص وأعراض جديدة ،وبناًء
على ذلك ،فال ميلك املالك احلقيقي
لوحدته ،ألن املفروض أن اخلواص
السابقة انعدمت متامًا ووجدت خواص
جديدة.
واحلاصل هو أننا ميكن أن نتصور
للحياة بعد املوت صورة صحيحة
ومقبولة ،فيما لو اعتربنا الروح غري
البدن وخواصه وأعراضه ،بل يلزم
أيضًا عند اعتبار الروح صورة مادية
حتل يف البدن.
وتنعدم إذا تالشى البدن ،إذن فيجب
علينا أو ًال أن نعرتف بوجود الروح،
وثانيًا البد من أن نعترب الروح أمرًا
جوهريًا ،وليست من قبيل أعراض
البدن ،وثالثًا البد من أن نعتقد بأن
الروح قابلة لالستقالل وللبقاء إذا
تالشى البدن ،وليست كالصور احلاّلة
(أو بتعبري آخر؛ املنطبعة يف املادة) حيث
تنعدم إذا تالشى البدن واضمحل.

موقع الروح في كيان اإلنسان
واملالحظة األخرى اليت يلزم التنبيه
عليها هنا هي أن تركيب اإلنسان من
الروح والبدن ،ليس من قبيل تركيب مادة
كيميائية من عنصرين ،مثل تركيب املاء
من األوكسجني واهليدروجني ،حبيث
لو انفصل أحدهما عن اآلخر ،النعدم
املوجود املركب بصفته ك ً
ال ومركبًا ،بل
إن الروح هي العنصر األصلي واألساس
يف اإلنسان ،وما دامت باقية ،فإن
إنسانية اإلنسان وشخصية الشخص
باقية ،وحمتفظة بنفسها ومن هنا ،فإن
تغري خاليا البدن وتبدهلا ال يضرب
وحدة الشخص وذلك ألن مالك الوحدة
احلقيقية لإلنسان هو وحدة روحه.
وقد أشار القرآن الكريم إىل هذه
احلقيقة ،عند جوابه عن املنكرين
للمعاد ،حني سألوا :كيف ميكن لإلنسان
أن يكتسب حياة جديدة بعد أن تتالشى
أجزاء بدنه؟ أجابُ (( :ق ْل َيَتَو َّفا ُك ْم َمَل ُك
المَْ ْو ِت َّال ِذي ُوِّك َل ِب ُك ْم.))...
إذن :فإنسانية كل إنسان وشخصيته
متقومة بذلك الشيء الذي يقبضه ملك
املوت ،ويستوفيه ،ال أجزاء بدنه اليت
تتفرق وتتبعثر يف األرض.
* إعداد :الشيخ وسام البلداوي
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الحســـن
ابن موىس
النوبختـي

26

من هو الحسن النوبختي
هو أبو حممد احلسن بن موسى بن احلسن بن
حممد بن العباس بن إمساعيل بن أبي سهيل بن
نوخبت ،وهو ابن أخت أبي سهل النوخبيت.
إن كتب الرتاجم مل حتدثنا عن سرية والده
حتى أن بعض الباحثني يذهب إىل التشكيك
بنسبة والده (موسى) على آل نوخبت ،ومن هنا
يكون والده ال ينتسب إىل آل نوخبت من جهة
األب بل يعود ذلك إىل جهة األم.
وأمجع املؤرخون على أن أمه هي أخت أبي
سهل النوخبيت ،فهو خاله ،ومن هنا فرمبا
انتسب إىل أخواله النوخبتيني فصار نوخبتيًا.
فإن املالحظ أن كتب الرتاجم مل تذكر تفاصيل
عن حياة احلسن بن موسى النوخبيت ،فقد
أهمل املؤرخون تاريخ والدته وكذلك مل تتحدد
السنة اليت تويف فيها وإن كان هناك إمجاع لدى
املؤرخني على أنه قد تويف يف العقد األول من
القرن الرابع اهلجري بني سنة ( 300و301هـ)
وقد أمضى أكثر عمره يف النصف الثاني من
القرن الثالث.
وذهب السيد هبة الدين الشهرستاني يف
مقدمته لكتاب (فرق الشيعة) إىل القول إن
والدته كانت يف السنوات الوسطى من القرن
الثالث اهلجري.
عصره
ال شك أن لعصر اإلنسان ومعاصريه التأثري
الكبري على فكره وثقافته وطريقة نظريته لألمور
واحلياة من حوله ،وكما يقول الشاعر:
والريح آخذة مما متر به
ً
نتنًا من الننت أو طيبا من الطيب
وقد كان العصر الذي عاش فيه احلسن بن
موسى عصرًا زاخرًا بالعلوم واملعارف على
اختالف أنواعها ومشاربها ،إذ هو العصر الذي
كان املسلمون قد انفتحوا فيه على الثقافات
واألفكار املختلفة وخاصة الفلسفة والعلوم
الوافرة من اليونان.
إضافة لذلك فقد كان عصره عصر تصارع
اآلراء واألفكار املتنوعة ،ومناظرات الفرق
املختلفة واحتجاجاتها ،ويف هذه الفرتة اشتغل
عدد من املتكلمني من خمتلف الفرق اإلسالمية
بتأليف كتب تدور حول آراء وأفكار املذاهب
وامللل والنحل ومقاالتها ،وعمدوا يف هذه الكتب
إىل دحض آراء الفرق األخرى ونقضها.
يومئذ كان هلم
ويذكر الباحثون أن املعتزلة
ٍ
قصب السبق يف هذا املضمار.
أقوال العلماء فيه
يقول احلسن بن داود يف رجاله عند ترمجته
إياه( :من أكابر

* إعداد :الشيخ وسام البلداوي
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هذه الطائفة ،وعظماء هذه الساللة
وكان احلسن متكلمًا وفيلسوفًا ،إمامي
االعتقاد).
وذكره اخلوانساري يف روضات
اجلنات يف ذيل كالمه عن أبي سهل
إمساعيل النوخبيت ،بقوله( :ثم إن
من كبار الفضالء النوخبتيني وفقهائهم
املتكلمني أيضًا :ابن أخت هذا الشيخ
اجلليل النبيل :احلسن بن موسى
النوخبيت املتكلم املشهور ،صاحب
التصنيفات الكثرية يف متف ّرقات األفنان
واألحباث الواردة الفقرية على حكماء
يونان ،وكان من أفاضل رأس الثالمثائة
اهلجرية).
وقال السيد ابن طاووس يف فرج
املهموم( :كان احلسن بن موسى أبو
حممد النوخبيت عارفًا بعلم النجوم
قدوة يف تلك العلوم وقد صنف كتابًا
استدرك فيه على أبي علي اجلبائي ملا
رّد على املنجمني).
ووصفه ابن النديم يف الفهرست بأنه
(متكلم فيلسوف) وذكر أنه (كان جيتمع
إليه مجاعة من النقلة لكتب الفلسفة
مثل أبي عثمان الدمشقي وإسحاق
وثابت وغريهم ،وكانت املعتزلة تدعيه
والشيعة تدعيه ،ولكنه إىل حيز الشيعة
ما هو (هكذا يف األصل) ألن آل نوخبت
معروفون بوالية علي و ُولده عليهم
مجاعة
السالم يف الظاهر ...وكان ّ
للكتب قد نسخ خبطه شيئًا كثريًا ،وله
مصنفات وتأليفات يف الكالم والفلسفة
وغريها).
وقال النجاشي يف حقه( :شيخنا
ربز على نظرائه يف زمانه قبل
املتكلم امل ّ
الثالمثائة وبعدها).
وقال صاحب لسان امليزان( :احلسن
ابن موسى النوخبيت أبو حممد من
متكلمي اإلمامية وله تصانيف كثرية
جدا).
وقال الشيخ الطوسي يف الفهرست:
(احلسن بن موسى النوخبيت ،يكنى أبا
حممد متكلم فيلسوف ،وكان جيتمع
إليه مجاعة من نقلة كتب الفلسفة مثل
أبي عثمان الدمشقي وإسحاق بن ثابت
وغريهما ،وكان إماميًا حسن االعتقاد
نسخ خبطه شيئًا كثريًا وله مصنفات
كثرية يف الكالم ويف نقض الفلسفة

وغريهما).
وقال السيد حسن الصدر يف تأسيس
الشيعة( :الشيخ اجلليل احلسن بن
موسى النوخبيت من أعالم املاية الثالثة
وقبلها املذكور يف ائمة املتكلمني).
والذي يبدو من تأكيد األعالم على
إماميته هو ما ذكره ابن النديم من ادعاء
املعتزلة له وأنه ينتسب إليهم فاقتضى
ذلك يف األعالم ــ إمامية وغريهم ــ دفع
هذا االلتباس والتنصيص على كونه
شيعيًا إماميًا ،ورمبا يعود هذا االلتباس
يف نسبته إىل االعتزال ـ كما يرى
بعض الباحثني ــ إىل كونه كخاله أبي
سهل قريبًا من املعتزلة وخاصة معتزلة
بغداد ،فمث ً
ال جنده قد احتج وناصر
معمر بن عباد املعتزلي
رأي أبي عمرو ّ
يف مسألة اإلنسان.
وعلى كل حال ،فإن احلسن بن موسى
عرب مؤلفاته يف اإلمامة ودفاعه عن
حياضها وسريه على نهج مدرسة خاله
أبي سهل يف خمتلف املواضيع العقيدية
اليت هلا عالقة باملذهب ،فإن ذلك
ال يدع جما ًال للشك يف انتسابه إىل
الشيعة والتشيع.
موقعه الفكري
وإن أدنى اطالع على قائمة مؤلفات
أبي حممد ومناظراته ومسائله واليت
بلغت الثالثة واألربعني مؤلفًا ،لتدلنا
على مدى إحاطته بعلوم عصره ومدى
تأثريه وتفاعله مع حميطه الثقايف،
وحنن نالحظ من خالل هذه القائمة
من الكتب واملسائل واملناظرات مدى
التنوع املعريف الذي كان عليه.
فقد تناول يف مؤلفاته خمتلف
املواضيع الكالمية وخباصة مباحث
اإلمامية ومباحث األلوهية وكذلك
العديد من املباحث الفلسفية ويف
نقدها أيضا.
وكذلك فقد كتب يف علم األصول
وخاصة فيما يتعلق خبرب الواحد
وكذلك كتب يف علوم التنجيم ،وكتب يف
امللل والنحل وغريها من العلوم.
هذا إضافة لكونه من األدباء ورواة
األشعار ،ومن املؤسف أنه مل يصل إلينا
من هذا النتاج الث ّر إال كتاب واحد هو
(فرق الشيعة) ،مع أن البعض يذهب
إىل التشكيك يف نسبة هذا الكتاب

إليه ،إىل هذا ،فقد كانت داره خمتلفا
للطبقة األوىل من علماء عصره
وأفاضلهم ،وذلك بسبب رغبته يف كسب
العلم واألدب.
فإن أبا حممد قد أخذ العلم عن أبي
األحوص البصري وأبي سهل إمساعيل
وتباحث مع البعض اآلخر كأبي جعفر
بن قبه وأبي مالك األصفهاني وأبي
القاسم البلخي وحاور وناظر اجلبائي
املعتزلي وقام بدحض عقائد بعض من
ال ينسجم واملذهب الشيعي اإلمامي.
إىل هذا ،فإن أبا حممد كان من أكثر
النوخبتيني اهتمامًا بالفلسفة ومذاهب
الفالسفة وكان ميتلك براعة نقدية يف
اآلراء واملسائل الفلسفية مع أنه كان
متكلمًا ،وقد م ّر معنا يف ترمجته أنه
كان ُيعد من الفالسفة.
وأستقرب أن يكون أبو حممد من
أوائل من أطلق عليهم لقب فيلسوف
عند اإلمامية ،وقد استطاع أن يلخص
كتب الفلسفة القدرية مضافًا إىل
اختالطه مبرتمجيها ومطالعته لكتب
أرسطو.
وقد كانت له كتب نقدية يف هذا
اجملال ،فقد ألف يف تفنيد بعض آراء
الفالسفة واملناطقة.
فإن هذه النزعة الفلسفية ال شك أنها
تركت أثرها على نتاجه الكالمي ،أي
إن أبا حممد الفيلسوف البد وأن يؤثر
بطبيعة احلال على أبي حممد املتكلم
إن على صعيد األدلة واحلجج العقلية
أم على صعيد املسائل املطروحة وكيفية
تناوهلا ومعاجلتها.
ً
وإذا عرفنا كونه أديبا فإن نصه
حينئذ قريبًا مما نطلق عليه
سيكون
ٍ
اسم األدب الفلسفي.
ً
فإن من القريب جدا كون النص
الكالمي الذي تركه أبو حممد النوخبيت
جاء فيه الكثري من التجليات الفلسفية
وإذ كان األمر كذلك فإن أعماله الكالمية
حينئذ فاحتة لعصر كالمي جديد
تكون
ٍ
عند اإلمامية فيه الكثري من األساليب
واملناهج العقلية الفلسفية.
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كيف علم
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بخروج أبي بكر

من املعلوم عند كل قارئ لسرية النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم :أن قريشًا
قد علمت خبروج النيب صلى اهلل عليه
وآله وسلم من مكة إىل املدينة ،من
خالل دخوهلم على اإلمام علي بن أبي
طالب عليه السالم وهو نائم يف فراش
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ،بعد
أن أمضوا الليل كله وهم ينتظرون النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم أن خيرج إليهم
فيقتلوه ،فلما يئسوا وانكشف الضوء
خافوا أن يعلم بهم بنو هاشم فقاموا
ودخلوا بيت النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم مقتحمني البيت على اإلمام علي
عليه السالم ،وعندها كانت املفاجأة؛
إذ حصل هلم العلم وأيقنوا أن النيب قد
خرج منذ زمن ،ولذا قالوا (واهلل لقد
صدقنا الذي كان حدثنا (السرية النبوية
البن هشام)127 /2:؛ وهو أبو بكر كما
ُبينّ باألدلة.
فهنا إما أنهم ذكروا امسه ،ولكن
الرواة عمدوا إىل عدم ذكره ،ويا ليتهم
مل يفعلوا؛ ألن ذلك أهون من عدم ذكر
طغاة قريش اسم القائل والتسرت عليه
كما صّور لنا ذلك الرواة؛ إذ ألقوا األمر
على عاتق قريش ،وهم بهذا سيسيئون
إىل شخص أبي بكر إساءة كبرية ،إذ
التصريح بأنه هو القائل أهون بكثري.

لكن قيام الرواة حبذف هذا التصريح
وإلصاقه بعاتق قريش وأنهم قد أمسكوا
عن التعريف بهوية القائل ،يطرح
تساؤالت كثرية عن سبب عدم إفصاحهم
بهذه الشخصية ،أو أنهم حقيقة مل
يفصحوا.
ومن هنا :نسأل( :من أين علمت
قريش خبروج أبي بكر؟) والرواية تقول
أنه خرج مع النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم من خوخة يف ظهر بيته حتت جنح
الظالم.
فمن أين علمت قريش خبروجه؟!
أما اجلواب فمن ثالث نقاط:
أوال :إن الذين ينسجون الباطل
هم أول الناس وقوعًا في شباكه
على مر التاريخ وما حوته أسطر حياة
بعض الذين سجل هلم املؤرخون من
مواقف.
والذين أرادوا أن يقدموا حقيقة مزيفة
ال تستند إىل واقع هم الذين ابتلوا بها
وكان سعيهم وبا ًال عليهم ،ألن ما كان هلل
ينمو.
((...ف ََأمَّا الزَّبَدُ َفي َْذهَبُ جُفَاءً وَ َأمَّا مَا
ْكثُ فِي أْ َ
ْض.))...
يَنْ َفعُ النَّاسَ َفيَم ُ
الر ِ

(الرعد)17/

فالذين ادعوا أن النيب صلى اهلل عليه
وآله وسلم خرج من بيت أبي بكر وقد

اصطحبه معه ،السيما وأن البعض ،قد
أضاف انه صلى اهلل عليه وآله وسلم كان
مأمورًا من جربائيل عليه السالم ،وأن
اخلروج من خوخة خلف بيت أبي بكر يف
جنح الظالم يكونون قد أوقعوا أنفسهم
حتت هذا السؤال الذي مل ترد إجابة
عليه ولن ترد إال أن يقال حبقيقة الواقع
أن أبا بكر خرج الحقا بالنيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم ،ال مصطحبا.
ثانيا :إن قريشًا قد علمت بخروج
أبي بكر ألنه هو الذي خرج عليهم
من بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم
إن قريشًا علمت خبروج أبي بكر؛

ألنها رأته قد دخل وخرج من بيت رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فلما رآهم
أخربهم بأن النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم قد خرج ،ولكنهم مل يصدقوه.
ألنهم كانوا ينظرون من شق الباب
فريون عليا عليه السالم نائما فيقولون
إن هذا حملمد صلى اهلل عليه وآله
وسلم.
وملا تبني هلم عند الصباح صدق كالمه
عند دخوهلم إىل بيت رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم ،قاموا خبطوة
سريعة.
هذه اخلطوة كانت دليال آخر على أن
أبا بكر هو الذي تكّلم معهم وأخربهم
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مت قريش

ر ليلة المبيت؟!

خبروج النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
وهي يف الوقت نفسه تنص على أن أبا
بكر قد خرج الحقا بالنيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم وأنه مل خيرج معه يف
آن واحد.
وحنن نسأل :ماذا فعلت قريش بعد
أن أيقنت أن أبا بكر قد صدقها القول
خبروج النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم؟
وما هي ردة الفعل اليت عكستها
املفاجأة اليت تلقتها طغاة قريش عند
دخوهلم إىل بيت النيب صلى اهلل عليه
وآله وسلم وتيقنهم من صدق كالم أبي
بكر؟!
إن ردة الفعل هذه دفعتهم مباشرة
ّ
للمجيء إىل بيت أبي بكر ليسألوه عن
وجهة النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
بعد أن مل جيدوا جوابا ينفعهم عند
اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم،
وألن أبا بكر كان قد أخربهم ليلة
وقوفهم عند باب بيت النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم فجاءوا من ساعتهم إىل
بيت أبي بكر.
أما كيف جرت احلادثة فإن أمساء
بنت أبي بكر حتدثنا بذلك:
قالت :ملا خرج رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم وأبو بكر أتانا نفر من
قريش ،فيهم أبو جهل بن هشام ،فوقفوا

على باب أبي بكر ،فخرجت إليهم،
فقالوا :أين أبوك يا بنت أبي بكر؟
قالت :قلت :ال أدري واهلل أين أبي؟
قالت :فرفع أبو جهل يده ،وكان فاحشا
خبيثا ،فلطم خدي لطمة طرح منها
قرطي.
قالت :ثم انصرفوا ،فمكثنا ثالث
ليال ،وما ندري أين وجه رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم حتى أقبل
رجل من اجلن أسفل مبكة ،تغنى بأبيات
من شعر فناء العرب:
قالت أمساء بنت أبي بكر فلما مسعنا
قوله ،عرفنا حيث وجه رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم املدينة( .السرية
النبوية البن كثري)236 /2:
فالرواية تشري كما هو واضح إىل
انعكاس ردة الفعل على قريش ،كما تبني
بوضوح أنهم جاءوا لكي يتحققوا من أبي
بكر عن وجهة خروج النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم؛ ألنه هو الوحيد الذي
أخربهم بهذا اخلروج.
والرواية أيضا فيها استدالالت كثرية
منها:
 1ــ إنها تعارض قول عائشة وهي تروي
جميء رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم إىل بيت أبي بكر خيربه أنه قد
أذن له باخلروج ،وأنها كانت جالسة هي

وأختها أمساء يستمعن حلديث رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وهو
يطلب من أبي بكر أن يصحبه( ،السرية
النبوية البن هشام )131 /2:بينما
أمساء تنفي أي معرفة هلا خبروج رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وإىل أين
اجته حتى مسع أهل مكة األبيات اليت
أنشدها اجلن فعندها عرفوا أنه اجته
إىل املدينة كما م ّر يف الرواية.
 2ــ إنها ترد قول عائشة( :فجهزناهما
أحث اجلهاز فوضعنا هلما سفرة يف
جراب ،فقطعت أمساء بنت أبي بكر
قطعة من نطاقها فربطت به على فم
اجلراب ،فلذلك مسيت ذات النطاقني،
أي أمساء) (صحيح البخاري :كتاب
األنصار ،حديث .)3906
يف رواية عن ابن إسحاق( :وكانت
أمساء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام
إذا أمست مبا يصلحهما)( .السرية
النبوية البن هشام)130 /2:
فكيف ميكن أن تكون أمساء بنت أبي
بكر تأتيهما بالطعام كل يوم عند املساء
وهم بالغار ،كما تقول أختها عائشة،
وأمساء تنكر ذلك؟!
بل إنها تقسم باهلل بأنها ال تدري أين
أبوها!؟ (سرية ابن هشام)131 /2:
بل إنها ال علم هلا أين توجه رسول
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اهلل ومل تتمكن هي وأهل مكة من معرفة
ذلك إال بعد مضي ثالثة أيام كما جاء
يف قوهلا( :فمكثنا ثالث ليال ،وما ندري
أين وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم)( .سرية ابن هشام)132 /2:
ولذلك جند أن ابن كثري األموي مل
يكمل بقية الرواية اليت روتها أمساء
واكتفى بذكر ما جرى على أمساء من
لطم خدها وطرح قرطها ،أما بقية قوهلا
الذي خترب من خالله عدم معرفتها
بوجه رسول اهلل وأنهم ــ أي آل أبي بكر
ــ مل يعلموا بذلك حتى مكثوا ثالثة أيام،
فإنه مل يذكره.
فلماذا عمد ابن كثري على قضم
الرواية حتى هذا اجلزء؟!
وكيف أن آل أبي بكر كل منهم يروي
حديثا خيتلف عن اآلخر؟!
والغريب أننا جند خالفا حتى بني أبي
بكر وابنته عائشة :عندما جلس يروي
هلا حديث هجرته مع النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم كل ذلك يدل على أن
كثريا من النصوص قد كتبت ألغراض
سياسية وشخصية ،فض ً
ال عن األمراض
النفسية اليت كان النفاق هو املرض
العضال فيها.
عمر بن الخطاب يقول :إن
أبا بكر لحق بالنبي صلى اهلل
عليه وآله وسلم عند خروجه
أخرج احلافظ البيهقي واحلافظ ابن
عساكر عن طريق ميمون بن مهران ،عن
ضبة بن حمصن العنزي ،عن عمر بن
اخلطاب ،ــ يف حديثه عن هجرة أبي
بكر ــ قوله( :خرج رسول اهلل صلى اهلل
عليه ــ وآله ــ وسلم هاربًا من أهل مكة،
خرج ليال فتبعه أبو بكر)( .دالئل النبوة
للبيهقي)477 /2:
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وهنا يشري عمر بن اخلطاب إىل أن
خروج النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم

كان منفصال عن خروج أبي بكر ،وأنه ــ
أي إن أبا بكر ــ تبع النيب بعد أن خرج
من مكة ليال.
بقي سؤال آخر وهو ملاذا جاء أبو بكر
إىل بيت النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
يف الليلة اليت خرج فيها صلى اهلل عليه
وآله وسلم؟
وملاذا طلب النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم من اإلمام علي عليه السالم إخباره
خبروجه؟
العلة في مجيء أبي بكر إلى
بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم ليلة خروجه من
مكة
أخرج ابن إسحاق يف حديثه عن هجرة
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ،قوله:
(وكان أبو بكر كثريا ما يستأذن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يف اهلجرة
إىل املدينة ،فيقول :ال تعجل لعل اهلل أن
جيعل لك صاحبا ــ فكان أبو بكر قد
طمع ــ بأن يكون رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم إمنا يعنيه حني قال له
ذلك)( .سرية ابن هشام)128 /2 :
وعند ابن دحالن( :فيطمع أبو بكر أن
يكون الصاحب هو النيب صلى اهلل عليه
وآله وسلم)( .السرية النبوية لدحالن/1:
)302
وهذا يدل على أن النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم مل يطلب من أبي بكر
أن يصحبه يف هجرته ،بل إن أبا بكر هو
الذي كان طمع أن يكون النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم هو الرجل الذي يصحبه
يف الطريق.
وعليه :من خالل هذه الرواية يظهر أن
أبا بكر كان يرتصد خلروج رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم ،ويراقب عن
كثب حركة النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم ،وأنه كان خيشى أن يكون النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم قد هّيأ نفسه

للخروج ليال وحتت جنح الظالم.
ولكي يتجنب حدوث مثل هذه احلالة
عمد إىل اجمليء ليال إىل بيت رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم لكي
يطمئن بأنه ما زال يف الدار ومل خيرج
إىل املدينة ،بل يبدو أنه كان قد اعتاد
على ذلك يف كل ليلة ،وبالفعل جاء أبو
بكر كما أخرب النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم ودخل الدار وهو ال يعلم إطالقا
بأن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم قد
خرج ،بل كان يظنه نائما فلذلك خاطبه
قائال( :يا نيب اهلل).
ومن هنا نستدل :بأن النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم مل يعده بشيء ،وحتى
إنه مل يطلعه على وقت خروجه.
ما هي الحكمة في إخبار
اإلمام عليه السالم أبا بكر بأن
النبي صلى اهلل عليه وآله
وسلم قد خرج؟
إن أبا بكر عندما دخل إىل بيت النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم ووقف خياطب
اإلمام عليًا عليه السالم وهو يظنه النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم ،فمن البديهي
سوف يعلم أن النائم هو ليس النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم ولسبب بسيط
جدا وهو أن أبا بكر سوف ال يظل واقفا
ينادي( :يا نيب اهلل) ومل يسمع اجلواب؛
فهنا خياران:
األول :إما أنه سوف يعمد إىل كشف
الغطاء الذي تغطى به اإلمام علي عليه
السالم ،ولو من باب االطمئنان على
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم؛ ألنه
كان قد رأى طغاة قريش جمتمعني عند
الباب.
وعندها سوف ينكشف األمر وتظهر
حقيقة النائم بأنه ليس النيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم ،ويف هذه احلالة
سيصاب أبو بكر خبيبة كبرية؟ ألن
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم خرج
ومل يصحبه ،وهو كان

وأما اخليار الثاني :فهو أن يبادر
اإلمام علي عليه السالم إىل إخباره
خبروج النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
فإن أراد اللحاق به فعليه اإلسراع.
وهذا الوضع أفضل؟ ألنه حيقق للنيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم عدم انهيار
أبي بكر وتكلمه ،بل إنه يعزز ما عزم
عليه النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
إن أبا بكر عندما خيرج
وحيكم خطته إذ ّ
عليهم سيؤكد هلم أن النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم نائم وذلك من خالل
سكوته وعدم تكلمه وبهذا تتحقق للنيب
السالمة.
وعلى هذا األساس طلب النيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم من اإلمام علي عليه
السالم أن خيرب أبا بكر خبروجه.
لكن النتيجة كانت عكسية كما مر خالل
األدلة السابقة فإن أبا بكر مل يسكت بل
تكلم وأخرب قريشًا خبروج النيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم ،ولوال أنهم كانوا
يرون اإلمام علي بن أبي طالب عليه
السالم نائمًا يف فراش النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم فيظنون أنه النيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم لكانوا قد حلقوا به
من ساعتهم.
بقي سؤال أخري رمبا يرد عند البعض
وهو:
إذا كان أبو بكر هو الذي تكلم مع
قريش وأخربهم خبروج النيب ،فلماذا
مل خيربهم بأن النائم هو اإلمام علي
عليه السالم؟!
واجلواب :أنه ال ميكن له فعل ذلك
ألسباب:
 1ــ أنه ال ميلك دليال يقدمه هلم على
صدق ما يدعيه كما فعل عندما أخربهم

 2ــ إخبارهم بأن النائم هو اإلمام علي
عليه السالم رمبا يدفعهم إىل الدخول
والتحقق وعندها يشيع يف ذلك بني
املسلمني وعند بين هاشم بأن أبا بكر
هو الذي تكلم وكشف األمر وعندها
يكون قد عرض نفسه ألمور ال حتمد
عقباها ولذلك عمدوا إىل عدم البوح
بامسه عندما دخلوا على اإلمام علي
عليه السالم قائلني« :واهلل لقد صدقنا
الذي كان حدثنا».
3ــ أنه سيتع ّرض للعديد من األسئلة
حينما ميسك به بنو هاشم ومن أهمها
من هؤالء الذين جاءوا لقتل رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم؟ وحينها عليه
ذكر أمسائهم ومن ثم فإن أول املتضررين
هم هؤالء وقد يقدمون على قتله قبل أن
ميسكه بنو هاشم.
فتلك هي حقيقة خروج أبي بكر وتلك
هي األسباب والعلة يف خروجه الحقا
بالنيب صلى اهلل عليه وآله وسلم كما
ذكرها الرواة.
وخباصة ما جاء يف كثري من املصادر
اليت ذكرت( :أن أبا بكر جاء إىل بيت
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ودخل
عليه وخاطب اإلمام عليًا عليه السالم
قائال :يا نيب اهلل ،وهو حيسبه النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم وإخبار اإلمام
علي عليه السالم له خبروج النيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم).
ثانيا :امتناع كثري من الرواة عن
اإلفصاح عن هوية املتكلم مع قريش عند
اجتماعهم حول باب نيب اهلل.
ثالثا :ما أخرجه احلافظ ابن حبان
وتعريفه بأن املتكلم هو خارج خرج عليهم
من الدار( .السرية النبوية للبسيت)94:
وغريها من األدلة اليت م ّر بيانها
خالل البحث.

عىل مائدة البحث العلمي

يطمع أن يكون صاحبا له يف طريق
اخلروج إىل املدينة ،فتكون ردة فعله
ولو من دون شعور أنه خيرج إىل القوم
وخيربهم بأن النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم قد خرج.

خبروج النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
مقدما الدليل على ذلك ،وهو وجود
الرتاب على رؤوسهم.

فلم يصحبه النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم من داره ،ومل يعده بالصحبة بل
هو كان يطمع بذلك ،وما كان رسول
اهلل ليطلب من علي عليه السالم أن
خيربه خبروجه إ ّال رجاء سكوته وعدم
كشف األمر لقريش ،لكن الذي حصل
هو العكس ــ كما دلت عليه النصوص ــ
فكانت حماولة إلحباط خروج رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم يف ليلة املبيت
على فراش النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم ولذلك عمد الرواة إىل إخفائها
من أحداث هذه الليلة ،مستخدمني يف
ذلك الكناية كقوهلم (فأتاهم آت مل يكن
معهم) ،وكقوهلم( :وخرج عليهم من
الدار خارج فقال :ما لكم قالوا ننتظر
حممدًا).
بل إن استخدامهم الكناية أ ْدعى لطرح
األسئلة ودفع الباحث للمضي يف خبايا
األحداث فض ً
ال عن وضع املتكلم يف دائرة
االتهام حتى يظهر الدليل على براءته.
فما معنى :أن يتكلم معهم هذا اخلارج
من دار النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
بكل حرية واطمئنان؛ بل األدهى من
ذلك :كيف يطمئنون هم إليه فيقولون
بكل صراحة :ننتظر حممدًا ،فلماذا مل
خيشوا كشف سرهم وهم جمموعة من
القتلة اجملرمني؟!
إنها أسئلة حمرية أوجدها الرواة
الذين أخفوا حقيقة هذا احلدث عن
هذه الليلة العظيمة.
فأساؤوا بذلك إىل سرية رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وسرية
أصحابه.
ــــــــــــــــــــــــ
( )1قد أورد ابن إسحاق يف كتابه الرواية إىل
قوهلا :فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي.

* بقلم :السيد نبيل احلسين
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(املتكبرّ ) ال َكبري يف صفة اهلل تعاىل:
العظيم اجلليل واملَُت َكبرِّ الذي َت َكبرَّ
عن ظلم عباده ،وال ِكبرِْ ياء َع َظ َمة اهلل،
جاءت على ِف ْعِلياء؛ قال ابن َ
األثري :يف
ْ
َأمساء اهلل تعاىل املتكرب والكبري َأي
العظيم ذو الكربياء ،وقيل :املتعالي عن
صفات اخللق ،وقيل :املتكرب على ُعتاِة
َخلْقه ،والتاء فيه للتف ّرد والت َ
ص ال
َّخ ُّ
صِ
والت َكلُّف.
َّعاطي َّ
تاء الت ِ
وال ِكبرِْ ياء :الَع َظمة وامللك ،وقيل :هي
عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود
وال يوصف بها إال اهلل تعاىل ،وقد تكرر
ذكرهما يف احلديث ،وهما من ال ِكبرِْ ،
بالكسر ،وهو العظمة.
ويقال َكبرَُ بالضم َي ْكبرُ ُ َأي َع ُظ َم ،فهو
كبري.
الصَغ ِر،
ابن سيده :الكِبرَ ُ نقيض ِّ
َكبرَُ كِبرَ ًا و ُكبرْ ًا فهو كبري و ُكَبار و ُكَّبار،
بالتشديد إذا َأفرط. ...
وَكبرَُ بالضم َي ْكبرُ َأي عظم( .لسان

الحلقة ()10

العرب)125 /5 :
وقيل (املتكرب) :ذو الكربياء ،وهي
امللك ،أو :ما يرى امللك حقريا بالنسبة
إىل عظمته.
واملتكرب :هو املتعاىل عن صفات
اخللق املنفرد بالعظمة والكربياء.
(كرب) بفتح الكاف وكسر الباء أي
أسن أو تقدم يف العمر.
و(كرب) بفتح الكاف وضم الباء أي
عظم وتعاىل.
والكرب أو الكربياء تعين العظمة أو
العلو والرفعة.
واملتكرب كوصف للعبد صفة ذميمة،
ولكنها صفة من صفات املدح الواجبة
للكمال اإلهلي املطلق.
فالعبد الذي يتكرب أي يتعاظم إمنا
يتكرب ويتعاظم على غريه من العباد،
وهذا تكرب بال مقتضى وبال سند،
فالناس سواسية كأسنان املشط مهما
اختلفت درجاتهم ،فاختالف الدرجات
والرتب ال خيرج أحدا عن كونه إنسانا،

وكلنا يف هذا الوصف سواء ،وهو
اختالف ال جيعل أحدنا أعظم من
أخيه ،ألنه اختالف ال فضل لنا فيه ،إذ
مرجعه إىل إرادة اهلل عز وجل وحكمته
اليت ذكرها يف قوله تعاىلَ (( :أهُمْ
يَ ْقسِمُونَ رَحْمَ َة رَبِّكَ نَحْنُ َقسَمْنَا بَيْنَهُمْ
مَعِيشَ َتهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَ َفعْنَا بَع َْضهُمْ
ْض دَرَجَاتٍ لِيََّتخ َِذ بَع ُْضهُمْ بَع ًْضا
َفو َ
ْق بَع ٍ
سُخْ ِريًّا وَرَحْم َُة رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)).
(الزخرف)32/
إن اآلية الكرمية صرحية يف أن اهلل
عز وجل رفع بعضنا فوق بعض درجات،
فال فضل لنا إذن يف ذلك ،وإن قال أحد:
إمنا أوتيته على علم عندي أو عمل قمت
به فإننا نقول له إن علمك وعملك أيضا
هبة من اهلل عز وجل ،وقد أراد سبحانه
بهذا التفاوت أن جيعل كال منا مسخرا
لآلخر.
وال يظن أحد أن هذا التفاوت يتنافى
مع العدل اإلهلي ،ومن يظن ذلك فإننا
نقول له :إنك فهمت اآلية فهما خاطئا؛
ألن اهلل سبحانه وتعاىل مل يقسم عباده

بل إن ما يبذله عامل اجملاري يف عمله
وما يالقيه من عناء ال ميثل مثقال ذرة
مما عاناه الطبيب أو املهندس من الكد
والعناء طوال سنوات الدراسة وحتصيل
العلم الذي ميكنه من أداء اخلدمة اليت
يؤديها هلذا العامل.
فالكل إذن مسخر ومسخر وفقا ملعنى
اآلية السابق ،ومن أسباب التفضيل
َكمْ
أيضا قوله تعاىل(( :وَهُوَ َّالذِي جَعَل ُ
خَلاَئِفَ أْ َ
ْق
ْض وَرَ َفعَ بَع َْض ُ
كمْ َفو َ
الر ِ
َكمْ فِي مَا َآتَ ُ
ْض دَرَجَاتٍ لِيَبْ ُلو ُ
اكمْ
بَع ٍ
َاب وَإَِّنهُ َل َغ ُفورٌ رَحِيمٌ)).
إِنَّ رَبَّكَ سَ ِريعُ الْعِق ِ
(األنعام)165/
وهذه حكمة أخرى لتفاوت الدرجات
أال وهي االبتالء ،فالغين مثال يبتلى
فيما أوتي من سعة الرزق..
هل سيخرج زكاة ماله ويؤتي الصدقات
أم يكنز األموال؟
والفقري يبتلى هل سيصرب على ضيق
ذات اليد ..أم يعرتض ويسخط؟
وهكذا الشأن يف سائر النعم والنقم!!
فإذا كان التفاوت بني العباد حادثا
بإرادة اهلل عز وجل وحلكمته ،وليس
لنا فيه فضل ،فإنه ال يصح أن يتصور
أحدنا أنه أعظم أو اكرب من أخيه ،ومن
يتصور ذلك فهو متكرب ،والتكرب يف حقه
صفة ذميمة ،ألنه أراد أن يصف نفسه
مبا ليس هلا ،فمهما أوتي اإلنسان من
زينة الدنيا فهو إنسان وهو عبد اهلل
عز وجل ،ولن خترجه ممتلكاته عن
هذا الوصف ،وقد أوضح لنا احلق جل
وعال موقفه من املستكربين من خلقه
وأوضح لنا جزاءهم يوم القيامة فقال
سبحانه(( :إِنَّ َّالذِينَ يَسْ َت ْ
ك ِبرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُ ُلونَ جَهَنَّمَ دَاخِ ِرينَ)).
(غافر)60/

أما (املتكرب) كاسم من أمساء اهلل
عز وجل وصفة من صفاته ،فإنه من
مقتضيات الكمال اإلهلي املطلق ،وهو
ال يعين أن احلق تبارك وتعاىل يتكرب
على عباده كما يفهم السطحيون ،وإمنا
يعين أنه جل وعال عظيم بذاته ومتعالي
فوق عباده حبكم كونه اخلالق املوصوف
بصفات الكمال املطلق وحبكم كونهم
املخلوقني من العدم والقائمني به عز
وجل وال قيام هلم بدونه.

واحلديث عن الصفات اإلهلية دون
فهم معناها يوقع يف اخلطأ اجلسيم
والضالل املبني ،وقيل من قبل مقولة:
أنه يف الوقت الذي تصف فيه عقيدتنا
السمحاء اخلالق بالتواضع املطلق فإن
اإلسالم يصفه بالكربياء املطلق)،
وهذا القول إن دل على شيء فإمنا يدل
على جهله مبفهوم الصفات اإلهلية يف
اإلسالم ،فمفهومه للتكرب والتواضع
بالنسبة هلل عز وجل كمفهومه للتواضع
والتكرب بني الناس ،وشتان بني هذا
وذاك.
إن العالقة بيننا وبني اهلل عز وجل
فيما يتعلق بالتكرب والتواضع هي أن
احلق تبارك وتعاىل هو (املتكبرّ ) أي
العظيم بذاته واملتعالي بذاته وحنن
(املتواضعون) له.
فإذا أردنا أن نتكبرّ

على بعضنا

بينما التواضع يف حق اهلل عز وجل
خروج على مقتضى العظمة الذاتية
والعلو الذاتي له جل وعال ،وهو تكلف
غري جائز على اهلل تبارك وتعاىل،
وإذا قال زيد من الناس أنه يعامل
الناس بتواضع فإنه يف حقيقة األمر
متكرب؛ ألنه يشعر يف دخيلة نفسه أنه
أفضل منهم وأعظم منهم ومع ذلك فهو
يعاملهم بتواضع ،وإن جاز أن يوصف
إنسان بأنه متواضع فإنه ال جيوز أن
يوصف اهلل عز وجل بهذا الوصف
ألن التواضع يف اللغة من الضعة وهي
الدنو ،والدنو يليق باملخلوق ولكنه ال
يليق باخلالق عز وجل املتصف بصفات
الكمال املطلق.
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مسخر ،وقسم ِّ
قسمني ..قسم َّ
مسخر.
ِّ
بل جعل كال منا َّ
ومسخر يف آن
مسخر
واحد ،فالذي يعمل يف تسليك اجملاري
ودورات املياه مسخر للطبيب واملهندس
وغريهما ،ويف نفس الوقت فإن الطبيب
واملهندس وغريهما مسخرون خلدمة
عامل اجملاري..

ك َّذبُوا
وقال عز وجل(( :و ََّالذِينَ َ
بِ َآيَاتِنَا وَاسْ َت ْ
كبَرُوا عَنْهَا ُأو َلئِكَ
َأصْحَابُ النَّا ِر هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)).
(األعراف)36/
وقال احلق سبحانه(( :إِنَّ َّالذِينَ
ك َّذبُوا بِ َآيَاتِنَا وَاسْ َت ْ
كبَرُوا عَنْهَا اَل ُتفََّتحُ
َ
َ
ْ
اَ
ُ
َلهُمْ أبْوَابُ السَّمَاءِ وَل يَدْخُلونَ الجَنَّ َة حََّتى
َك َذلِكَ
يَلِجَ الْجَم َُل فِي سَمِّ الْخِيَاطِ و َ
نَجْ ِزي الْمُجْ ِرمِنيَ))( .األعراف)40 /
وقد مدح اهلل عز وجل عباده الذين
ال يستكربون عن عبادته يف العديد
من اآليات القرآنية منها قوله تعاىل:
((إَِّنمَا يُؤْمِنُ بِ َآيَاتِنَا َّالذِينَ إِذَا ذُ ِّ
كرُوا بِهَا
خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّ ِهمْ وَهُمْ اَل
يَسْ َت ْ
ك ِبرُونَ))( .السجدة)15 /
اسم اهلل (املتكبرّ )

البعض أو عليه عز وجل؛ فقد خرجنا
على مقتضى التواضع الذي هو صفة
لصيقة بنا وهذا حمرم شرعا ،وقد
قال جل وعال يف احلديث القدسي:
(العظمة إزاري والكربياء ردائي فمن
نازعين فيهما ألقيته يف النار).

والكربياء اإلهلي عصمة من االنقياد
ألحد ،إذا كيف ينقاد احلق عز وجل
لغريه وهو املتكرب املتعالي عن صفات
اخللق وال يعلوه متكرب.
فسبحان املتكرب بربويته ،املتكرب على
الطغاة من خلقه الذي تذل له املخلوقات
وال يذل سبحانه ألحد ،والكرب ال يليق
بأحد من املخلوقني ،وإمنا مسة العبيد
اخلشوع والتذلل.
وسبحان الذي جعل التواضع مسة
من مسات خلقه ،بينما الكربياء صفة
من صفات كماله ،لصيقة بذاته،
قدمية قدمه ،وسبحان الذي قال عن
نفسه وقوله احلق( :هو اهلل الذي ال
إله إال هو امللك القدوس السالم املؤمن
املهيمن العزيز اجلبار املتكرب سبحان
اهلل عما يشركون)
كما قال سبحانه(( :وَ َلهُ الْكِبْ ِريَاءُ فِي
السَّمَاوَاتِ و أْ َ
ْض وَهُوَ الْعَ ِزيزُ الْحَكِيمُ)).
َالر ِ
(اجلاثية)37 /
* إعداد :حممد رزاق صاحل
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قال ابن شهر آشوب يف املناقب:
عن أبي اهللقام وعبد اهلل بن جعفر
احلمريي والصيقل اجلبلي ،وأبي
شعيب اخلّياط؛ وابن شهر آشوب أيضًا
وصاحب ثاقب املناقب :كالهما عن
علي بن مهزيار؛ والراوندي يف اخلرائج
واللفظ للراوندي:
اجلعفري قال :ظهرت يف
إن أبا هاشم
ّ
ّ
تدعي أّنها زينب بنت
أّيام املتوكل امرأة ّ
فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم ،فقال هلا املتوّكل :أنت امرأة
شاّبة وقد مضى من وقت وفاة رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم ما مضى من
السنني.
إن رسول اهلل صلى اهلل عليه
فقالتّ :
وآله وسلم مسح على رأسي وسأل اهلل
علي شبابي يف ّ
ع ّز ّ
كل
وجل أن يرّد ّ
أربعني سنة ،ومل أظهر للناس إىل هذه
الغاية ،فلحقتين احلاجة فصرت إليهم،
فدعا املتوّكل مشايخ آل أبي طالب وولد
العّباس وقريش فع ّرفهم حاهلا ،فروى
مجاعة وفاة زينب بنت فاطمة عليها
السالم يف سنة كذا.
فقال هلا :ما تقولني يف هذه الرواية؟
فإن أمري كان مستورًا
فقالت :كذب وزور ّ
عن الناس ،فلم يعرف لي موت وال حياة
حجة على
فقال هلم املتوّكل :هل عندكم ّ
هذه املرأة غري هذه الرواية؟ فقالوا :ال،
فقال :أنا بريء من العباس أن ال أتركها
حبجة تلزمها .قالوا:
عما اّدعت إ ّال
ّ
ّ
علي بن حممد بن الرضا عليهم
فأحضر ّ
ً
السالمّ ،
احلجة غري
فلعل عنده شيئا من ّ
ما عندنا ،فبعث إليه فحضر فأخربه
خبرب املرأة ،فقال:
فإن زينب تو ّفيت يف سنة كذا
«كذبت ّ
يف شهر كذا يف يوم كذا».
فإن هؤالء قد رووا مثل هذه
قالّ :
عما
الرواية وقد حلفت أن ال أتركها ّ
حبجة تلزمها؛ قال:
اّدعت إ ّال ّ
حجة تلزمها وتلزم غريها».
«فهاهنا ّ
قال املتوّكل :وما هي؟ قال عليه
السالم:

«حلوم ولد فاطمة حم ّرمة على السباع،
فأنزهلا إىل السباع ،فإن كانت من ولد
فاطمة فال تض ّرها السباع».
فقال هلا :ما تقولني؟ قالت :إّنه يريد
قتلي ،قال:
«فههنا مجاعة من ولد احلسن
واحلسني عليهم السالم فأنزل من شئت
منهم».
قال :فو اهلل تغيرّ ت وجوه اجلميع،
فقال بعض املبغضني :هو حييل على
غريه مل ال يكون هو؟
فمال املتوّكل إىل ذلك رجاء أن يذهب
من غري أن يكون له يف أمره صنع ،فقال:
يا ابا احلسن مل ال تكون أنت ذلك؟ قال
عليه السالم:
«أفعل إن شاء اهلل».
فأتى بسّلم وفتح عن السباع وكانت
ستّة من األسد ،فنزل أبو احلسن عليه
فلما وصل وجلس صارت
السالم إليهاّ ،
األسود إليه ،ورمت بأنفسها بني يديه
ومدت بأيديها ووضعت رؤوسها بني
ّ
ّ
يديه ،فجعل ميسح على رأس كل واحد
منها بيده ،ث ّم يشري بيده إىل االعتزال
فيعتزل ناحية حتّى اعتزلت كّلها ووقفت
بإزائه.
ً
فقال له الوزير :ما هذا صوابا ،فبادر
بإخراجه من هناك قبل أن ينتشر خربه،
فقال له :يا أبا احلسن ما أردنا بك سوءًا
مما قلت،
وإنمّ ا أردنا أن نكون على يقني ّ
ّ
فأحب أن تصعد ،فقام وصار إىل السلم
ّ
فلما وضع
وهي حوله
تتمسح بثيابهّ ،
ّ
رجله على أّول درجة التفت إليها وأشار
بيده أن ترجع ،فرجعت وصعد ،ث ّم قال:
ّ
«كل من زعم أّنه من ولد فاطمة عليها
السالم فليجلس يف ذلك اجمللس».
فقال هلا املتوّكل :أنزلي ،قالت :اهلل
اهلل ،اّدعيت الباطل وأنا بنت فالن،
محلين الض ّر على ما قلت.
قال املتوّكل :ألقوها إىل السباع،
فبعثت والدته واستوهبتها منه وأحسنت
إليها( .مناقب آل أبي طالب)416 /4 :

صورة األسد التي ابتلعت
ال ّ
العب
قال الراوندي يف كتاب ثاقب املناقب:
عن زّرافة حاجب املتوّكل أّنه قال:
وقع رجل مشعبذ من ناحية اهلند إىل
املتوّكل يلعب لعب احلقّة مل ير مثله،
علي
وكان املتوّكل لّعابًا ،فأراد أن خيجل ّ
ابن حممد بن الرضا عليهم السالم،
هندي الساعة
فقال لذلك الرجل :يا
ّ
حيضر جملسنا رجل شريف ،إن أنت
أخجلته أعطيتك ألف دينار زكّية ،قال:
تقدم بأن خيبز رقاق خفاف واجعلها
ّ
على املائدة وأقعدني إىل جنبه ،ففعل
وأحضر علي بن حممد عليه السالم
للطعام وجعلت له مسورة عن يساره،
وكان عليها صورة أسد وجلس الالعب
إىل جانب املسورة.
فمد علي بن حممد اهلادي عليهما
ّ
السالم يده إىل رقاقة فطيرّ ها ذلك
ومد يده إىل أخرى
الرجل يف اهلواءّ ،
ومد إىل أخرى
فطيرّ ها ذلك يف اهلواءّ ،
ثالثة فطيرّ ها فتضاحك اجلميع،
حممد عليه السالم
علي بن ّ
فضرب ّ
يده على تلك الصورة اليت يف املسورة
وقال:
«خذ عدّو اهلل».
فوثبت تلك الصورة من املسورة
فابتلعت الرجل ،وعادت يف املسورة كما
كانت ،فتحيرّ اجلميع ،ونهض علي بن
حممد عليه السالم ميضي.
ّ
فقال له املتوّكل :سألتك إال جلست
ورددته ،فقال:
ّ
«واهلل ال يرى بعدها ،أتسلط أعداء
اهلل على أولياء اهلل؟!».
وخرج من عنده فلم ير ال ّرجل بعد
ذلك( .الثاقب يف املناقب ،155 :ح)15
* إعداد :حممد رزاق صاحل

عن حممد بن صدقة قال :سأل أبو
ذّر الغفاري سلمان الفارسي رضي اهلل
عنهما قال :يا أبا عبد اهلل ما معرفة أمري
املؤمنني عليه السالم بالنورانّية؟
قال :يا جندب فامض بنا حتّى نسأله
عن ذلك ،قال :فأتيناه فلم جنده فانتظرناه
حتّى جاء ،فقال صلوات اهلل عليه:
«ما جاء بكما؟».
قاال :جئناك يا أمري املؤمنني نسألك عن
معرفتك بالنورانّية ،قال عليه السالم:
«مرحبًا بكما من ولّيني متعاهدين لدينه
أن ذلك واجب
لستما
مبقصرين ،لعمري ّ
ّ
ّ
على كل مؤمن ومؤمنة».
ث ّم قال عليه السالم:
«يا سلمان ويا جندب».
قاال :لّبيك يا أمري املؤمنني ،قال عليه
السالم:
«إّنه ال يستكمل أحد اإلميان حتّى
يعرفين كنه معرفيت بالنورانّية فإذا
عرفين بهذه املعرفة فقد امتحن اهلل قلبه
لإلميان وشرح صدره لإلسالم وصار
قصر عن معرفة
عارفًا مستبصرًا ومن ّ
ذلك فهو ّ
شاك ومرتاب ،يا سلمان ويا
جندب».
قاال :لّبيك يا أمري املؤمنني ،قال عليه
السالم:
«معرفيت بالنورانّية معرفة اهلل ع ّز وجلّ
ومعرفة اهلل ع ّز ّ
وجل معرفيت بالنورانّية،
وهو الدين اخلالص الذي قال اهلل تعاىل:
((وَمَا ُأمِرُوا إِاَّل لِيَعْبُدُوا َّ
اللهَ مُخْ لِصِنيَ َلهُ الدِّينَ
َّكاةَ وَ َذلِكَ
حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْ ُتوا الز َ
دِينُ الْ َقيِّمَةِ))( .البّينة)5/
يقول :ما أمروا إ ّال بنبّوة حممد صلى

احملمدية
اهلل عليه وآله وسلم وهي الديانة ّ
السمحة.
وقوله(( :يقيمون الصالة)) فمن أقام
والييت فقد أقام الصالة ،وإقامة والييت
صعب مستصعب ال حيتمله إ ّال ملك مق ّرب
نيب مرسل أو (عبد) مؤمن امتحن اهلل
أو ّ
قلبه لإلميان.
ً
فامللك إذا مل يكن مق ّربا مل حيتمله،
والنيب إذا مل يكن مرس ً
ال مل حيتمله،
ّ
ً
واملؤمن إذا مل يكن ممتحنا مل حيتمله».
قال سلمان :قلت :يا أمري املؤمنني ،من
حده حتّى أعرفه؟
املؤمن وما نهايته وما ّ
قال عليه السالم:
«يا أبا عبد اهلل» ،قلت :لّبيك :يا أخا
رسول اهلل ،قال:
«املؤمن املمتحن هو الذي ال يرد من
أمرنا إليه شيء إ ّال شرح صدره لقبوله ومل
ّ
يرتد».
يشك ومل ّ
إعلم يا أبا ذّر أنا عبد اهلل ع ّز ّ
وجل
وخليفته على عباده ،ال جتعلونا أربابًا
وقولوا يف فضلنا ما شئتم فإّنكم ال تبلغون
فإن اهلل ع ّز ّ
وجل قد
كنه ما فينا وال نهايتهّ ،
مما يصفه واصفكم،
أعطانا أكرب وأعظم ّ
أو خيطر على قلب أحدكم ،فإذا عرفتمونا
هكذا فأنتم املؤمنون».
قال سلمان :قلت :يا أخا رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم ومن أقام الصالة أقام
واليتك؟ قال عليه السالم:
«نعم يا سلمان ،تصديق ذلك قوله
تعاىل يف الكتاب العزيز(( :وَاسْ َتعِينُوا بِالصَّبْ ِر
َكبِريَةٌ إِاَّل عَلَى الْ َخاشِعِنيَ)).
وَالصَّلاَةِ وَإَِّنهَا ل َ
(البقرة)45/
فالصرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

وسلم ،والصالة إقامة والييت ،فمنها قال
اهلل تعاىل(( :وإّنها لكبرية)) ومل يقل:
ألن الوالية كبرية محلها إ ّال
وإّنهما لكبرية ّ
على اخلاشعني ،هم الشيعة املستبصرون،
ألن أهل األقاويل من املرجئة والقدرّية
وذلك ّ
واخلوارج والناصبة وغريهم يق ّرون حملمد
صلى اهلل عليه وآله وسلم ليس بينهم
خالف وهم خمتلفون يف والييت ،منكرون
لذلك جاحدون بها إ ّال القليل.
وهم الذين وصفهم اهلل يف كتابه العزيز
َكبِريَةٌ إِاَّل عَلَى الْ َخاشِعِنيَ))
فقال(( :وَإَِّنهَا ل َ
وقال اهلل تعاىل يف موضع آخر يف كتابه
العزيز يف نبّوة حممد صلى اهلل عليه
وآله وسلم ويف والييت(( :وَبِ ْئ ٍر مُع ََّط َلةٍ وَ َقصْ ٍر
مَشِيدٍ)) (احلج )45/فالقصر :حممد
صلى اهلل عليه وآله وسلم والبئر ّ
املعطلة:
والييتّ ،
عطلوها وجحدوها ،ومن مل يق ّر
بوالييت مل ينفعه اإلقرار بنبّوة حممد صلى
اهلل عليه وآله وسلم أال إّنهما مقرونان.
أن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
وذلك ّ
وعلي من بعده
ّ
نيب مرسل وهو إمام اخللقّ ،
ووصي حممد صلى اهلل عليه
إمام اخللق
ّ
وآله وسلم كما قال له النيب صلى اهلل عليه
وآله وسلم« :أنت مين مبنزلة هارون من
نيب بعدي ،وأّولنا حممد
موسى إ ّال أنه ال ّ
وأوسطنا حممد وآخرنا حممد ،فمن
استكمل معرفيت فهو على الدين القّيم
كما قال اهلل تعاىل(( :وَ َذلِكَ دِينُ الْ َقيِّمَةِ)).
(البينة)5/
* إعداد :حممد رزاق صاحل
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كتاب املحاسن

ألحمد بن محمد بن خالد الربقي
(رضوان الله عليه)

قراءة يف كتاب

إطباق علمائنا
معشر اإلمامية على
وثاقة أبى جعفر أمحد بن
أبي عبد اهلل الربقي بل على
جاللته يغنينا عن اخلوض يف ترمجته
من هذه اجلهة.
وكذا اشتهار اعتبار كتاب (احملاسن)
بينهم مينعنا عن بيان شيء من ذلك
من جهة احلاجة إليه ،ومع ذلك نذكر
شيئا مما له ربط باألمرين ليكشف عن
أحوال الكتاب مؤلفه ،ونكتفي يف ذلك
بأقل ما يدل على املطلوب إذ املقام ال
يسع االستقصاء يف ذلك فنقول واهلل
املستعان.
نبذة مما يدل على اعتبار الكتاب
وجاللة مؤلفه فمن ذلك اعتماد املشايخ
الثالثة يف الكتب األربعة اليت عليها
تدور رحى مذهب الشيعة يف استنباط
أحكام الشريعة على هذا الكتاب إذ كل
منهم انتزع أخبارا كثرية منه وأودعها
كتابه.
أما ثقة اإلسالم الكليين رضوان اهلل
عليه فقد روى عنه بواسطة عدة من
الرواة واختار للتعبري عنهم عبارة (عدة
من أصحابنا) حبا لالختصار وحفظا
لكتابه من أن يكثر حجمه ،وذلك ألن
احملاسن من مآخذه املهمة اليت ينقل
عنه كثريا فلو تكرر يف مجيع هذه املوارد
أسامي الذين يروى بواسطتهم عنه لكان
يكثر حجم الكتاب كثريا فاكتفى عن ذكر
أساميهم بذكر العدة.
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قال العالمة أعلى اهلل مقامه يف
الفائدة الثالثة من فوائد اخلالصة:
(قال الشيخ الصدوق حممد بن يعقوب

الكليين
يف كتابه
الكايف يف أخبار
كثرية( :عدة من
أصحابنا عن أمحد بن
حممد بن خالد الربقي) وقال( :كلما
قلت يف كتابي املشار إليه :عدة من
أصحابنا عن أمحد بن حممد بن خالد،
فهم علي بن إبراهيم ،وعلي بن حممد
ابن عبد اهلل بن أذينة ،وأمحد بن عبد
اهلل بن بنته ،وعلي بن احلسن)).
ونظمه العالمة الطباطبائي السيد
مهدي حبر العلوم رضوان اهلل عليه (على
ما هو املشهور واملذكور يف غري واحد من
الكتب الرجالية والفقهية وغريها) على
هذا املنوال:
وعدة الربقي وهو أمحد
علي بن احلسن وأمحد
وبعد ذين ابن أذينة علي
وابن إلبراهيم وامسه علي
أما رئيس احملدثني أبو جعفر
الصدوق رمحة اهلل عليه فهو أيضا سلك
هذا الطريق فقال يف أول كتاب من ال
حيضره الفقيه ما لفظه( :ومل أقصد
فيه قصد املصنفني يف إيراد مجيع ما
رووه بل قصدت إىل إيراد ما أفيت به
وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة
فيما بيين وبني ربي تقدس ذكره وتعالت
قدرته ،ومجيع ما فيه مستخرج من كتب
مشهورة عليها املعول وإليها املرجع ،مثل
كتاب حريز بن عبد اهلل السجستاني،
وكتاب عبيد اهلل بن علي احلليب ،وكتب
علي بن مهزيار األهوازي ،وكتب احلسني

ابن سعيد ،ونوادر أمحد بن حممد بن
عيسى ،وكتاب نوادر احلكمة تصنيف
حممد بن أمحد بن حييى بن عمران
األشعري ،وكتاب الرمحة لسعد بن عبد
اهلل ،وجامع شيخنا حممد بن احلسن
ابن الوليد رضي اهلل عنه ،ونوادر حممد
ابن أبي عمري ،وكتاب احملاسن ألمحد
ابن أبي عبد اهلل الربقي ،ورسالة أبي
رضي اهلل عنه إلي ،وغريها من األصول
واملصنفات اليت طرقي إليها معروفة يف
فهرس الكتب اليت رويتها عن مشاخيي
وأساليف رضي اهلل عنهم).
أقول :وإىل هذا أشرت يف قولي:
كتاب احملاسن للمحاسن دور
قطب عليه املكرمات تدور
قال الصدوق حممد :هو عندنا
أهل البصرية مرجع مشهور
وأما شيخ الطائفة أبو جعفر حممد
ابن احلسن الطوسي قدس اهلل روحه
القدوسي فحسبنا من قوله يف الباب ما
ذكره يف كتابيه (الرجال ،والفهرست)
فنذكر هنا ما ذكره يف الفهرست وهو
قوله( :أمحد بن حممد بن خالد بن عبد
الرمحن بن حممد بن علي الربقي أبو
جعفر أصله كويف وكان جده حممد بن
علي حبسه يوسف بن عمر والي العراق
بعد قتل زيد بن علي بن احلسني عليهم
السالم ثم قتله وكان خالد صغري السن
فهرب مع أبيه عبد الرمحن إىل برقة
قم فأقاموا بها وكان ثقة يف نفسه غري
أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد
املراسيل وصنف كتبا كثرية منها
احملاسن وغريها وقد زيد يف احملاسن
ونقص.)...
وزاد حممد بن جعفر بن بطة على

ونظريه كالم الشيخ اجلليل النبيل
النجاشي رضي اهلل عنه وأرضاه يف حق
صاحب العنوان.
وقال بعض الفضالء يف هامش قوله
(مؤدبي علي بن احلسني) من النسخة
املطبوعة ما لفظه( :وعلي بن احلسني
هذا وإن مل يذكر حاله يف هذا الكتاب
مبدح وال ذم إال أن جاللة شأن أبي غالب
وعلو مرتبته يف باب الرواية متنع من
أخذه معلما مؤدبا لو مل يكن من الثقات
بل أجالئهم كما هو ظاهر للماهر يف
الفن).
ومن ذلك تصرحيات غريهم من علماء
الشيعة ومحلة علم الدين والشريعة مبا
يدل على املطلوب.
قال ابن شهرآشوب (رمحه اهلل) يف
معامل العلماء ما لفظه( :أمحد بن حممد
ابن خالد الربقي كويف سكن برحبة قم،
مصنفاته احملاسن ،وقد زيد فيها ونقص
منها.)....
قال ابن النديم (رمحه اهلل) يف
الفهرست يف الفن اخلامس من املقالة
السادسة (ص  309من النسخة املطبوعة
مبصر) ،وهو يف بيان أخبار فقهاء الشيعة
وحمدثيهم وبيان أمساء ما صنفوه من
الكتب( :الربقي ـ أبو عبد اهلل حممد بن
خالد الربقي القمي ،من أصحاب الرضا
ومن بعد صحب ابنه أبا جعفر وقيل :كان
يكنى أبا احلسن وله من الكتب :كتاب
العويص ،كتاب التبصرة ،كتاب احملاسن،
كتاب الرجال ،فيه ذكر من روى عن أمري
املؤمنني ـ عليه السالم ـ قرأت خبط أبي
علي بن همام قال :كتاب احملاسن للربقي
حيتوي على نيف وسبعني كتابا ويقال:
على مثانني كتابا وكانت هذه الكتب عند
أبي علي بن همام .....وابنه أمحد بن أبي
عبد اهلل حممد بن خالد الربقي وله من
الكتب كتاب االحتجاج ،كتاب السفر،

أقول :يف هذا الكالم البن النديم (رمحه
اهلل) اندماجات واشتباهات تعلم بالتدبر
فيما مر من كلمات العلماء وما يأتي منها
فالحظ حتى تتبني حقيقة األمر.
وقال ابن إدريس رضوان اهلل عليه يف
آخر السرائر يف ضمن ما استطرفه من
األصول املعول عليها يف الشيعة ما لفظه:
(ما استطرفته من كتاب احملاسن تصنيف
أمحد بن أبي عبد اهلل الربقي بسم اهلل
الرمحن الرحيم قال أمحد بن أبي عبد
اهلل الربقي يف خطبة كتابه الذي ومسه
بكتاب احملاسن :أما بعد فإن خري األمور
أصلحها ،وأمحدها أجنحها ،وأسلمها
أقومها ،وأرشدها أعمها خريا ،وأفضلها
أدومها نفعا ،وإن قطب احملاسن الدين،
وعماد الدين اليقني ،والقول الرضي
والعمل الزكي ،ومل جند يف وثيقة
املعقول وحقيقة احملصول عند املناقشة
واملباحثة لدى املقايسة واملوازنة خصلة
تكون أمجع لفضائل الدين والدنيا ،وال
أشد تصفية ألقذاء العقل ،وال أقمع
خلواطر اجلهل ،وال أدعى إىل اقتناء كل
حممود ونفي كل مذموم من العلم بالدين
وكيف ال يكون كذلك ما من اهلل عز وجل
سببه ،ورسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
مستودعه ومعدنه ،وأولو النهى ترامجته
ومحلته ،وما ظنك بشيء الصدق خلته،
والذكاء والفهم آلته ،والتوفيق واحلكم
مرحيته ،واللني والتواضع نتيجته ،وهو
الشيء الذي ال يستوحش معه صاحبه
إىل شيء ،وال يأنس العاقل مع نبذه
بشيء ،وال يستخلف منه عوضا يوازيه،
وال يعتاض منه بدال يدانيه ،وال حتول
فضيلته وال تزول منفعته ،وأنى لك
بكنز باق على اإلنفاق ،وال تقدح فيه
يد الزمان ،وال تكلمه غوائل احلدثان،
وأقل خصاله الثناء له يف العاجل ،مع
الفوز برضوان اهلل يف اآلجل ،وأشرف
مبا صاحبه على كل حال مقبول ،وقوله
وفعله حمتمل حممول ،وسببه أقرب من
الرحم املاسة ،وقوله أصدق وأوفق من
التجربة وإدراك احلاسة ،وهو جناة من

وقال القاضي نور اهلل التسرتي
رضي اهلل عنه وأرضاه يف كتابه
املوسوم مبصائب النواصب يف ضمن
أجوبته عن كالم اخلصم الذي ادعى
حصر كتب أحاديث الشيعة يف األربعة
املشهورة (الكايف ،والفقيه ،والتهذيب،
واالستبصار) ما لفظه( :وأما ثالثا فألن
حصره كتب أحاديث اإلمامية يف األربعة
املذكورة ليس بصحيح ،بل هي ستة،
وخامسها كتاب احملاسن تأليف أمحد
ابن حممد بن خالد الربقي ،وسادسها
قرب اإلسناد تأليف حممد بن عبد اهلل
ابن جعفر احلمريي).

قراءة يف كتاب

ذلك( :كتاب طبقات الرجال ،كتاب
األوائل ،كتاب الطب ،كتاب التبيان ،كتاب
اجلمل ،كتاب ما خاطب اهلل به خلقه،
كتاب جداول احلكمة ،كتاب االشكال
والقرائن ،كتاب الرياضة ،كتاب ذكر
الكعبة ،كتاب التهاني ،كتاب التعازي).

كتاب البلدان أكرب من كتاب أبيه).

تسليط التهم وحتاذير الندم ،وكفاك من
كريم مناقبه ورفيع مراتبه أن العامل مبا
أدى من صدق قوله شريك لكل عامل يف
فعله طول املسند ،وهو بني ناظر ،ناطق
صامت ،حاضر غائب ،حي ميت ،ورادع
نصب).

وقال العالمة اجمللسي قدس اهلل
تربته يف مقدمة البحار يف الفصل الثاني
الذي عقده لبيان ما للكتب املنتزعة منها
البحار من االعتبار وعدمه ما نصه:
(وكتاب احملاسن للربقي من األصول
املعتربة وقد نقل عنه الكليين وكل من
تأخر عنه من املؤلفني).
وقال العالمة الطباطبائي السيد
مهدي حبر العلوم (رمحه اهلل) يف رجاله:
(بنو خالد الربقي القمي أبوهم خالد بن
عبد الرمحن بن حممد بن علي كويف من
موالي أبي احلسن األشعري وقيل موىل
جرير بن عبد اهلل قتل يوسف بن عمر
والي العراق جده حممد بن علي بعد
قتل زيد رضي اهلل عنه فهرب خالد وهو
صغري مع أبيه عبد الرمحن إىل (برق
رود).
* إعداد :السيد نبيل احلسين
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كانَ
قال اهلل تعاىلُ (( :ق ْل إِنْ َ
ُكمْ وَ َأبْنَاؤ ُ
َآبَاؤ ُ
ُكمْ
ُكمْ وَإِخْوَان ُ
كمْ وَ َأمْو ٌَال
ُكمْ وَعَشِريَ ُت ُ
وَ َأ ْزوَاج ُ
كسَادَهَا
ا ْق َترَ ْف ُتمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْ شَوْنَ َ
ْكمْ مِنَ
وَمَسَاكِنُ تَر َْضوْنَهَا َأحَبَّ إِ َلي ُ
َّ
اللهِ وَرَسُولِهِ و َِجهَادٍ فِي سَبِيلِهِ َف َترَبَّصُوا
اللهُ بِ َأمْ ِرهِ و َّ
حََّتى ي َْأتِيَ َّ
َاللهُ اَل يَهْدِي الْ َقوْمَ
الْفَاسِقِنيَ))( .التوبة)24 /
ورد يف تفسري علي بن إبراهيم:
ُكمْ وَ َأبْنَاؤ ُ
كانَ َآبَاؤ ُ
ُكمْ
(( ُق ْل إِنْ َ
كمْ
ُكمْ وَعَشِريَ ُت ُ
ُكمْ وَ َأ ْزوَاج ُ
وَإِخْوَان ُ
وَ َأمْو ٌَال ا ْق َترَ ْف ُتمُوهَا ))...أي كسبتموها ،ملا
أذن أمري املؤمنني عليه السالم مبكة أن
ال يدخل املسجد احلرام مشرك بعد
ذلك العام جزعت قريش جزعا شديدا
وقالوا :ذهبت جتارتنا وضاعت عيالنا،
وخربت دورنا ،فأنزل اهلل عز وجل
كانَ
يف ذلك (قل) يا حممد إِنْ َ
ُكمْ وَ َأبْنَاؤ ُ
َآبَاؤ ُ
ُكمْ
ُكمْ وَإِخْوَان ُ
كمْ وَ َأمْو ٌَال
ُكمْ وَعَشِريَ ُت ُ
وَ َأ ْزوَاج ُ

كسَادَهَا
ا ْق َترَ ْف ُتمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْ شَوْنَ َ
ْكمْ
وَمَسَاكِنُ تَر َْضوْنَهَا َأحَبَّ إِ َلي ُ
مِنَ َّ
اللهِ وَرَسُولِهِ و َِجهَادٍ فِي سَبِيلِهِ َف َترَبَّصُوا
اللهُ بِ َأمْ ِرهِ و َّ
حََّتى ي َْأتِيَ َّ
َاللهُ اَل يَهْدِي الْ َقوْمَ
الْفَاسِقِنيَ))( .حبار األنوار)294 /35:
وأمر اهلل تعاىل بهذه اآلية نبيه صلى
اهلل عليه وآله وسلم أن خياطب هؤالء
الذين ختلفوا عن اهلجرة إىل دار
اإلسالم؛ وأقاموا بدار الكفر ،وقال
اجلبائي :هو خطاب للمؤمنني أمجع
وحتذير هلم من ترك اجلهاد وحث هلم
كانَ
عليه ،فأمره أن يقول هلم ((إِنْ َ
ُكمْ)) الذين ولدوكم ((وَ َأبْنَاؤ ُ
َآبَاؤ ُ
ُكمْ))
الذين ولدمتوهم ،وهم األوالد الذكور
ُكمْ)) مجع زوجة وهي املرأة
((وَ َأ ْزوَاج ُ
اليت عقد عليها عقدة نكاح صحيح ،الن
ملك اليمني واملعقود عليها عقد شبهة
كمْ)) وهي
ال تسمى زوجة ((وَعَشِريَ ُت ُ
اجلماعة اليت ترجع إىل عقد كعقد
العشرة.
ومنه املعاشرة ،وهي االجتماع على

عقد يعم.
ومنه العشار النوق اليت أتى على
محلها عشرة أشهر.
((وَ َأمْو ٌَال)) مجع مال ((ا ْق َترَ ْف ُتمُوهَا))
أي اقتطعتموها واكتسبتموها ،ومثله
االحرتاف.
واالقرتاف اقتطاع الشيء عن مكانه
كسَادَهَا))
إىل غريه ((وَتِجَارَةٌ تَخْ شَوْنَ َ
يعين ما اشرتيتموه طلبا للربح ختافون
خسرانها ووقوفها ((وَمَسَاكِنُ))
مجع مسكن وهي املواضع اليت
ْكمْ
تسكنونها وترضونها (( َأحَبَّ إِ َلي ُ
مِنَ َّ
اللهِ وَرَسُولِهِ)) يعين آثر يف نفوسكم
وأقرب إىل قلوبكم.
واحملبة إرادة خاصة للشيء فمن أحب
اجلهاد فقد أراد فعله ومن أحب اهلل
أراد شكره وعبادته ومن أحب النيب أراد
إجالله وإعظامه.
والذي اقتضى نزول هذه اآلية حمبتهم
اليت منعتهم اهلجرة.
صوا)) أي فتثبتوا؛
وقوله (( َفترَ َ َّب ُ

َكمْ
وقوله تعاىلَ (( :لنْ تَنْ َفع ُ
ُكمْ و اََل َأو اَْلد ُ
ُكمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))
َأرْحَام ُ
دفع ملا رمبا ميكن أن يتوهم عذرا إللقاء
املودة إليهم أن يف ذلك صيانة ألرحامهم
وأوالدهم الذين تركوهم مبكة بني
املشركني من أذاهم.
واجلواب أن أمامكم يوما جتازون
فيه على معصيتكم وطاحل عملكم ومنه
مواالة الكفار وال ينفعكم اليوم أرحامكم
وال أوالدكم الذين قدمتم صيانتهم من
أذى الكفار على صيانة أنفسكم من
عذاب اهلل برتك مواالة الكفار.
َكمْ))
وقوله ع ّز وجل(( :يَ ْفص ُِل بَيْن ُ
أي يفصل اهلل يوم القيامة بينكم بتقطع
األسباب الدنيوية كما قال تعاىلَ (( :ف ِإذَا
ُنفِخَ فِي الصُّو ِر فَلاَ َأنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ و اََل
يَ َتسَاءَ ُلونَ))( .املؤمنون)101/
(امليزان يف تفسري القرآن.229/19:
األمثل يف تفسري القرآن)239/18:
* إعداد :حممد رزاق صاحل
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والرتبص التثبت يف الشيء حتى جييء
وقته .والرتبص والتنظر والتوقف نظائر
يف اللغة .ونقيضه التعجل باألمر.
((حتَّى َيأِْتي اللهَُّ
وقال جماهد قوله َ
َ
ِبَأ ْم ِرِه)) من عقوبة عاجلة أو آجلة.
وقوله ((َواللهَُّ لاَ َي ْه ِدي الَْق ْوَم
اس ِقنيَ)) معناه إنه ال يهديهم إىل
الَْف ِ
الثواب واجلنة ألنه تعاىل قد هداهم
إىل اإلميان( .التبيان يف تفسري القرآن
للطوسي)196 /5:
اإلسالم نور لتهديم ظالم الجاهلية
أْ
ُ
قال تعاىل(( :وَإِذَا بُشِّرَ َأحَدُهُمْ بِالنْ َثى
كظِيمٌ ( )58يَ َتوَارَى
َظ َّل وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ َ
ِكهُ
مِنَ الْ َقو ِْم مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ َأيُمْس ُ
َاب َأ اَل سَاءَ مَا
ُون َأمْ يَدُسُّهُ فِي ُّ
التر ِ
عَلَى ه ٍ
ْكمُونَ))( .النحل 58 /ــ )59
يَح ُ
منهن إىل
وقد بلغوا يف االستنكاف
ّ
أن جرت عادتهم على الوأد والقتل
حتّى نهاهم اللهَّ عن ذلك وعاتبهم عليه
يف قوله تعاىلُ (( :ق ْل تَعا َلوْا َأت ُْل ما حَرَّمَ
ُّكمْ))( .األنعام)151 /
رَب ُ
وقوله تعاىل(( :وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِ َلتْ *
ْب ُقتِ َلتْ))( .التكوير 8 /ــ )9
بِ َأيِّ َذن ٍ
للهامشي
الرباعة
(منهاج
اخلوئي)101/13:
ويقول تعاىل خمربا عن هؤالء الكفار
الذين جعلوا هلل البنات وألنفسهم البنني؛
أنهم متى ُب ّشر واحد منهم بأنه ولد
له بنت َ
((ظ َّل وَجْهُه ُ مُسْوَدًّا)) أي يتغري
لذلك وجهه و(ظل) يقال ملا يعمل
صدر النهار ،يقال :ظل يفعل كذا
ومثله أضحى ،غري أنه كثر ،فصار
مبنزلة قوهلم :أخذ يفعل ،تقول:
ظللت أظل ظلوال ،ذكره الفراء.
كظِيمٌ)) قال
وقوله تعاىل ((وَهُوَ َ
ابن عباس :معناه وهو حزين.
وقال الضحاك :كئيب ،وهو املغموم
الذي يطبق فاه ،وال يتكلم للغم الذي
به ،مأخوذ به الكظامة وهو سد فم
القربة.
وقوله ع ّز وجل(( :يَ َتوارى مِنَ
الْ َقو ِْم)) أي خيتبئ وخيتفي من القوم
((مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ)) من األنثى،
ِكهُ عَلَى
متيل نفسه بني أن ((يُمْس ُ

ُون)) أي على هوان ومشقة ،ومنه
ه ٍ
ُون)) وهي لغة قريش،
قوله ((ع ََذابَ الْه ِ
قال الشاعر:
فلما خشيت اهلون والعري ممسك
على رغمه ما أثبت اخليل حافره
وبعض متيم جيعلون اهلون من الشيء
اللني ،قال مسعت من بعضهم إن كان
لقليل فهو هون املؤنة ،فإذا قالوا أقبل
ميشي على هون ،مل يقولوا إال بفتح
َن َّالذِينَ
اهلاء ،ومنه قوله ((وَعِبَادُ الرَّحْم ِ
يَمْشُونَ عَلَى أْ َ
ْض هَوْ ًنا ))...قال املربد:
الر ِ
اهلون بضم اهلاء ال أعرفه يف الرفق،
وإمنا هو بفتح اهلاء ،كما يقال :سر عليه
َاب)) أي
هونا أي رفقا (( َأمْ يَدُسُّهُ فِي ُّ
التر ِ
هو مييل بني إمساكه على مذلة أو دفنه
حيا يف الرتاب.
ثم أخرب تعاىل فقال (( َأال ساءَ ما
ْكمُونَ)) أي بئس احلكم الذي
يَح ُ
حيكمون ،جيعلون لنفوسهم ما يشتهون،
وجيعلون هلل ما يكرهونه!! (التبيان يف
تفسري القرآن للطوسي)393/6:
يوم القيامة يفصل بينكم
ُكمْ
َكمْ َأرْحَام ُ
قال تعاىلَ (( :لنْ تَنْ َفع ُ
و اََل َأو اَْلد ُ
َكمْ
ُكمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَ ْفص ُِل بَيْن ُ
و َّ
َاللهُ بِمَا تَعْمَ ُلونَ بَصِريٌ))( .املمتحنة)3/
ُكمْ و اََل
َكمْ َأرْحَام ُ
(( َلنْ تَنْ َفع ُ
َأو اَْلد ُ
ُكمْ)) الذين جعلتموهم علة يف

القاء املودة إليهم واإلفشاء إليهم بسر
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم يوم
القيامة ((واهلل يفصل بينكم)) ذلك
اليوم ومييز بعضكم عن بعض إذا كانوا
كفارا وكنتم مؤمنني( .التبيان يف تفسري
القرآن للطوسي)578/9:
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التغذية املادية
والروحية لإلنسان
احللقة

()35

قال عليه السالمَ،...( :و َغ َّذاَنا
ضِلِه،
ْقَ ،وأ ْغناَنا ِب َف ْ
ات ِّ
ِب َطِّيَب ِ
الرز ِ
َوأ ْقناَنا بمِ َ ِّنِه)...،،

«أغنى كل إنسان
مبعيشته وأرضاه
يده».
بكسب
(تفسري الصايف:
)27 /2

(الغذاء) :هو الطعام والشراب
الذي فيه مناء اجلسم.

يف
(حبوث
الصحيفة السجادية للشيخ الطائي:
)19

ْقَ ،وأ ْغناَنا
ات ِّ
(َو َغ َّذاَنا ِب َطِّيَب ِ
الرز ِ
ضِلِهَ ،وأ ْقناَنا بمِ َ ِّنِه).
ِب َف ْ

(وطيبات الرزق) :أنواع األطعمة
اللذيذة املباركة.
(والغناء) ــ بالفتح ــ :االكتفاء.
(والغنى) ــ بالكسر ــ :اليسار.
(والفضل) :الطول واإلحسان.
(وأقناه اهلل) :أرضاه.
وهو من القنى ــ بالكسر ــ مبعنى
الرضا.
(واملن) :توىل النعم.
احلمد هلل الذي هّيأ لنا األسباب
اليومية والضرورة لدوام احلياة
الفردية من مأكل ومشرب مبا بسط
لنا من الرزق ودفع عنا شبح الفقر
وآفة اجملاعة بإحسانه وسعة فضله.
ويف تفسري قوله تعاىلَ(( :وَأَّن ُه ُهَو
َأ ْغنَى َوَأ ْقنَى))( .النجم)48 /
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عن اإلمام جعفر الصادق عليه
السالم عن آبائه عن أمري املؤمنني
عليهم السالم قال:

وقيل (أقنانا) :أي أعطانا ال َقنَْية،
أي الذخرية من العلوم الربانية ،أو
رأس املال الذي به نستفيد املزيد،
وهو العقل والفهم ،أو أرضانا
من القنى بالقصر مبعنى الرضا.
(تعليقات على الصحيفة السجادية
للفيض الكاشاني)18 :
وقيل( :وأغنانا بفضله ،وأقنانا
((هَو
مبنه) إشارة إىل قوله تعاىلُ :
َأ ْغنَى َوَأ ْقنَى)) ،وقد قيل :فيه ضروب
من التفسري.
أحدهما :أن املراد بالغنى الغنى
باألموال ،والقنى أصول األموال وما
يدخرونه بعد الكفاية فيها.
وثانيًا :وأن معنى أغنى مّول وأقنى
أرضا مبا أعطى.

وثالثهما :أنه أغنى بالقناعة وأقنى
بالرضا.
ورابعها :أن املراد أغنى من شاء
وأقنى أي أفقر وحرم من شاء.

وقيل :املراد أنه أقنانا ،أي أعطانا
القينة أي الذخرية من العلوم الربانية
أو رأس املال الذي به نستفيد
املزيد وهو العقل والفهم( .موسوعة
اإلمام زين العابدين عليه السالم
للجزائري)32/6:
وقال السيد الشريازي(( :وغذانا
بطيبات الرزق) أي جعل غذاءنا
أقسامًا من الرزق الطيب ،والرزق أعم
من املأكل وامللبس واملسكن وما أشبه،
كما أن الطيب مقابل اخلبيث ،وهو ما
ال يستقذره الطبع( ،وأغنانا بفضله)
أي جعلنا أغنياء ال حنتاج إىل غريه،
وذلك االغناء ليس استحقاقًا منا
بل فض ً
ال وإحسانًا منه( ،وأقنانا)
من القنية مبعنى املال املدخر الذي
يدخره اإلنسان( ،مبنه) أي بكرمه
فإنه سبحانه ادخر لنا الكنوز واملعادن
وغريهما ملصاحلنا وهذا تلميح إىل
قوله سبحانه :وأنه هو أغنى وأقنى).
(شرح الصحيفة السجادية)25 :
وقال الشيخ حممد جواد مغنية:
(وأغنانا بفضله ،وأقنانا مبنه)

وقال السيد علي خان املدني:
(يقال :إذا الطعام الصيب يغذوه من
باب (عال) إذا جنع فيه وكفاه.
وغذوته بالّلنب أغذوه أيضًا فاغتذى
وغذيته بالتّثقيل مبالغة ّ
بهّ ،
فتغذى.
وطّيبات الرزق :فنون األغذية
اللطيفة عقلّيًة كانت أو نفسانّية؛
حيوانّية كانت أو نباتّية أو مجادّيًة،
ّ
املستلذات مما حيصل
وضروب
بصنعنا وبغري صنعنا ،وأن الرزق يع ّم
على مجيع املوجودات اإلمكانّية.
ويف رواية :ال ّرزق الطّيب هو العلم.

وملا كان ــ عليه السالم ــ يف مرتبة
العقل املستفا ّد ــ بل فوقه ــ كان غذاؤه
حبسبه ،وهو العلم اخلالي عن شوب
اجلهل والظلمة الوهمية موافقًا
ومعنوي؛
حس ّي
للرواية فالرزق
ّ
ّ
فاملعنوي منه غذاء العلوم والتجّليات
ّ
واألحوال.
والغذاء احملسوس معلوم ،وهو ما
حتمله صور األغذية واألشربة من
معنوي
املعاني الروحانية ،فالغذاء كله
ّ
وإن كان يف صور حمسوسة ،فيتغذى
كل صورة ــ نورية كانت أو حيوانية أو
جسدية ــ مبا يناسبها( .لوامع األنوار
العرشية)540 /1 :
وقوله عليه السالم« :وأغنانا
واملد
إما من الغناء بالفتح ّ
بفضله» هو ّ
كسالم مبعنى االكتفاء.
يقال :غنيت بكذا عن غريه من
باب (تعب) إذا استغنيت به ،واالسم
الغنية بالض ّم ،فأنا غين ،وأغنيته به:
كفيته.
أو من الغنى بالكسر والقصر :وهو

والفضل
واإلحسان.

هنا

مبعنى:

الطول

قول عليه السالم« :وأقنانا مبنّه»
إما من القنية بالكسر والضم،
هو ّ
املدخر الذي يقتنيه
وهو املال املؤثل ّ
اإلنسان لنفسه ويعزم على أن ال
خيرجه من يده ،أو من قنوت الشيء
أقنوه قنوًا وقنوة بالكسر إذا مجعته
واكتسبته.
أو من القنى بالكسر والقصر كإىل
مبعنى ال ّرضا( .رياض السالكني/1:
)375
يقال :أقناه اهلل أي :أرضاه.
وقال ال ّزخمشري :القنا والقنية:
ما اقتين من شاة أو ناقة فجعلهما
مبعنى.
وقيل (الغذاء) كالكتاب :ما به مناء
اجلسم وقوامه من الطعام والشراب.
والفقرتان تلميح إىل قوله تعاىل:
((وأنه هو أغنى وأقنى)) ،وقد قيل
ضروب يف التفسري:
فيه
ٌ

أحدها :عن اإلمام الصادق عليه
السالم« :أغنى ّ
إنسان مبعيشته
كل
ٍ
وأرضاه بكسب يده».
وثانيها :عن ابن عباس( :أعطى
وأرضى).
وثالثها :أقنانا من العلوم احلقيقية
واملعارف الربوبية ،وهي اليت تقتنيها
النفس القدسّية للحياة األبدّية.
ورابعها :أعطانا رأس املال الذي به
نستفيد املزيد ،وهو :العقل والفهم.

وخامسها :أغنى الناس بلنب
أمه ونفقة أبيه يف صغره ،ث ّم أقناه
ّ
بالكسب بعد كربه.

وسابعها:
أرضى.

أغنى:

َمّو َل،

أقنى:

واملن :اإلنعام ،وفيه ر ّد على من
ّ
أن الفقر والغنى بكسب اإلنسان
زعم ّ
واجتهاده ،فمن كسب استغنى ومن
كسل افتقر)( .لوامع األنوار العرشية:
)541 /1
وقال تعاىل يف حمكم كتابه
الكريم:
((َو َظلَّلْنَا َعَليْ ُك ُم الَْغ َما َم َوَأنَْزلْنَا
ات
السلَْوى ُكلُوا ِم ْن َطِّيَب ِ
َعَليْ ُك ُم المَْ َّن َو َّ
َما َرَز ْقنَا ُك ْم َو َما َظَل ُموَنا َوَل ِك ْن َكاُنوا
ون))( .البقرة)57 /
ُس ُه ْم َي ْظِل ُم َ
َأنْف َ
وقوله ع ّز وجل:
ات
((َيا َأُّيَها َّال ِذ َ
ين َآ َمنُوا ُكلُوا ِم ْن َطِّيَب ِ
َما َرَز ْقنَا ُك ْم َو ْ
اش ُك ُروا للِهَِّ ِإ ْن ُكنُْت ْم ِإَّياُه
ون))( .البقرة)172 /
َت ْعُب ُد َ

يف أروقة الصحيفة السجادية

اإلقناء :ما يقنى ،ويدخر من املال
لوقت احلاجة ،وما من شيء على
اإلطالق إال وهلل فيه تقدير وتدبري).
(يف ظالل الصحيفة السجادية)63 :

اليسار ،تقول غين فالن من املال
يغنى غنى كرضي يرضى رضى،
وأغناه اهلل.

وسادسها :أغناه ّ
بكل ما يدفع
احلاجة وأقناه مبا زاد عليه.

وقوله تعاىل:
َاه ُم اثَْنتيَ ْ َع ْش َرَة َأ ْسَب ً
اطا
((َو َق َّط ْعن ُ
َس َقاُه
أُممَ ً ا َوَأ ْو َحيْنَا ِإلىَ ُم َ
است ْ
وسى ِإ ِذ ْ
ص َ
اك الحْ َ َج َر
َق ْو ُم ُه َأ ِن ْ
اض ِر ْب ِبَع َ
َفانَْب َج َس ْت ِمنُْه اثَْنتَا َع ْش َرَة َعيْنًا
اس َم ْش َرَب ُه ْم َو َظلَّلْنَا
َق ْد َعِل َم ُك ُّل أَُن ٍ
َعَليِْه ُم الَْغ َما َم َوَأنَْزلْنَا َعَليِْه ُم المَْ َّن
ات َما َرَز ْقنَا ُك ْم
السلَْوى ُكلُوا ِم ْن َطِّيَب ِ
َو َّ
ُس ُه ْم
َو َما َظَل ُموَنا َوَل ِك ْن َكاُنوا َأنْف َ
ون))( .األعراف)160 /
َي ْظِل ُم َ
وقال سبحانه وتعاىل:
ات َما َرَز ْقنَا ُك ْم َولاَ
(( ُكلُوا ِم ْن َطِّيَب ِ
تْ
َطَغ ْوا ِفيِه َفَي ِح َّل َعَليْ ُك ْم َغ َ
ضبيِ َو َم ْن
يحَ ِْل ْل َعَليِْه َغ َ
ضبيِ َف َق ْد َهَوى)).
(طه)81 /
* إعداد :حممد رزاق صاحل
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مشاركة الق ّراء

الحجاب

عند األمم

اختلفت النظرة إىل املرأة بني
الشعوب واألمم املختلفة ،ففي
احلضارة اهلندية ،كان اجملتمع ينكر
إنسانية املرأة ،وُيعرض عن االعرتاف
بقيمتها االجتماعية ،وحيرمها من ّ
كل
اهلندي أسوأ من
حقوقها ،بل هي عند
ّ
الوباء واجلحيم والس ّم واألفاعي .ويف
هامًا
فارس ،أدخل زرادشت تغيريًا ّ
على موقف اجملتمع الفارسي منها،
فتمتّعت ببعض احلقوق ،كاختيار
وحق الطالق ،وملك العقار،
الزوجّ ،
وإدارة الشؤون املالية للزوج ،ولكنها
ما لبثت أن خسرت هذه احلقوق
بعد موته ،وأصبحت حمتقرة منبوذة،
حد احتجابها حتّى
ووصل األمر إىل ّ
عن حمارمها ،كاألب واألخ والع ّم
حيق هلا أن ترى أحدًا من
واخلال ،فال ّ
ال ّرجال إطالقًا.
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أما ال ّرومان ،فكانت نظرتهم إىل
ّ
املرأة نظرة دونّية ،حيث جعلها القانون
الروماني كمخلوق فاقد األهلّية ،تعامل
كاألطفال واجملانني ،وكانت تباع من
رب األسرة.
قبل ّ
ومل تكن املرأة أحسن حا ًال عند
ّ
الشعوب واألمم األخرى ،فقد
كانت تعامل باحتقار عند البابلّيني
واآلشورّيني والرببر.
ولكنها كانت ّ
حتتل مكانة مرموقة يف
احلضارة املصرية يف الطبقة الغنّية،
ّ
وسطرت القوانني،
فتولت امللك،

ومارست السياسة ،واعتربت سّيدة
البيت ،ونسب إليها األبناء يف حاالت
عديدة ،ولكنّها كانت تعامل بقسوة
أما يف الطبقة
يف القانون اجلنائيّ ،
الفقرية ،فعاشت املرأة ظروفًا قاسية.
وهكذا كانت يف اجلاهلّية عند
العرب ،حيث عال شأنها يف األوساط
الثرّية احلاكمة عند ذويها ،وكانت
الرجل ورعايته وعطفه،
موضع تقدير َّ
أما يف غري هذه الطبقة االجتماعّية،
ّ
فلم تستطع أن تتخّلص من ذلك
الوضع الغالب اّلذي لقيت فيه أنواعًا
من العنت ،وألوانًا من املهانة ،وصورًا
بشعة من القسوة.
الحجاب عند األمم المختلفة
خيص احلجاب ،فنجد
أما يف ما
ّ
ّ
أّنه يوغل جذوره يف القدم ،وهذا ما
يظهر جلّيًا يف آثار الشعوب املختلفة
ورسومها ومتاثيلها ،وال سّيما عند
الرومان واإلغريق ،حيث كان ك ٌل

من الرجال والنساء يلبسون غطاًء
للرأس يف احتفاالتهم الدينّية ،ومن
هذه العادات ،أخذ اليهود عادة غطاء
ال ّرأس لل ّرجال والنّساء ،وكتبوها يف
التلمود ،وبعد اليهود ،استم ّر النصارى
يف عادة تغطية الرأس.
أما يف اهلند ،فيقول جواهر الل
ّ
نهرو يف معرض حديثه عن ظاهرة
إن هذه ّ
الظاهرة تس ّربت
احلجابّ ،

إىل اهلند بسبب نفوذ اإلمرباطورّيتني
الفارسّية والرومانّية ،حيث كانت عادة
احلجاب منتشرة فيهما.
وقد عزا بعض املؤّرخني ظاهرة
السابقة إىل
احلجاب يف األمم واألديان ّ
احنطاط قيمة املرأة عندهم ،وأحصوا
أسبابًا كثرية هلذه ّ
الظاهرة ،فمنها ما
هو اقتصادي ،ومنها ما هو أخالقي،
ومنها ما هو فلسفي أو سياسي أو
نفسي ،يف حني اعترب البعض اآلخر
أّنه جاء نتيجًة لعدم األمن واالستقرار،

أو أّنه يعود إىل توظيف ال ّرجل لقّوته
اّليت تفوق قّوة املرأة ،لالستئثار بها،
حيق
باعتبارها من ممتلكاته اّليت ال ّ
لآلخرين حتى رؤيتها.
بين الستر والحجاب

إن هذا االلتباس ،جعل البعض من
ّ
الباحثني خيلطون بني ظاهرة احلجاب
«السرت» وظاهرة «احلجب» ،أي حجب
ّ
ّ
املرأة عن اجملتمع الذي تعيش فيه،
وهاتان ّ
الظاهرتان منفصلتان ،ووجود
بالضرورة وجود
إحداهما ال يعين
ّ
األخرى ،ولكن لكثرة اجتماعهما
السابقة،
وتالزمهما يف األمم واألديان ّ
وّلد عند الباحث يف هذا اجملال نوعًا
من االرتباط بني هاتني ّ
الظاهرتني.
كما أّنه جيب التّفريق بني نظرة
اإلسالم وبني غريها من النّظرات
حول املسألة ،بل جيب أن يفصل بني
اجملتمعات اّليت كانت مسألة احلجاب
فيها ذات منشأ ديين ،وبني تلك اّليت
كانت املسألة فيها ذات مناشئ أخرى،
بل وجيب أيضًا الفصل بني نظرة
األديان يف هذه املسألةّ ،
كل على حدة،
املوضوعي أن خيرج الباحث
ومن غري
ّ
بنظرة واحدة تشمل ّ
الكل على اختالف
تعمم النتيجة تلقائّيًا
املناشئ ،ثم ّ
أي جمتمع تو ّفرت فيه ظاهرة
على ّ
احلجاب.
ّ
اليهودي للحجاب هو
ولعل النموذج
ّ
تشددًا أو ختّلفًا ،وأكثرها
أكثر النّماذج ّ
حجبًا للمرأة عن اجملتمع ،حيث إنهم
عزلوا املرأة نهائّيًا عن املشاركة يف
ومحلوها ضريبة
احلياة االجتماعّيةّ ،

أن اليهود كانوا إذا حاضت
كما ينقل ّ
املرأة ،أخرجوها من البيت ،ومل يؤاكلوها
أو يشاربوها أو جيتمعوا معها يف مكان
واحد ،وهذا خبالف ما كان عليه
اإلسالم ،إذ كانت املرأة عندما حتيض،
تبقى يف دائرة االجتماع اإلنساني،
اعتيادي ما عدا
ومتارس حياتها بشكل
ّ
النّكاح.
ّ
ولعل عدم الفصل بني السرت
واحلجب ،قد أساء إىل اإلسالم كثريًا،
فمفهوم احلجب إمنا يستبطن نظرة
دونّية إىل املرأة ،تدفع ال ّرجل إىل
عزهلا عن حميطها االجتماعي ،وهو
بالسرت ،وال
ما ال يق ّره ّ
الدين اّلذي أمر ّ
ّ
أن النظرة الدونّية إىل املرأة،
شك يف ّ
حتس بالنّقص ،وقد يدفعها
جيعلها
ّ
االجتماعي إىل أن تقبل
هذا الوضع
ّ
لنفسها هذه العزلة املفروضة عليها،
فيما اإلسالم يرفض ذلك.
ال ّلباس المتعارف للمرأة في
الجاهلية
يظهر بعد مراجعة بعض املصادر،
أن املرأة يف زمن اجلاهلّية وإىل ما
ّ
بعد اهلجرة ،مل تكن دقيقة يف مسألة
السرت .قال الزّخمشري( :كانت جيوبهن
ّ
ً
واسعة ،تبدو منها حنورهن وصدورهن
وكن يسدلن اخلمر من
وما هو إليهاّ ،
ورائهن فتبقى مكشوفة).
ّ
ويقول أيضًا( :كانت املرأة تضرب
ّ
ليتقطع خلخاهلا).
األرض برجلها

(إن نساء
وقال الفخر ال ّرازيّ :
مخرهن من
كن يشددن
ّ
اجلاهلّية ّ
قدام،
وإن
خلفهنّ ،
جيوبهن كانت من ّ
ّ
ّ
فكان ينكشف حنورهن وقالئدهن).

مشاركة الق ّراء

يستعمل كثري من املسلمني كلمة
ّي
«احلجاب» لوصف ما يسمونه بالز ّ
اإلسالمي للمرأة ،وخصوصًا غطاء
الرأس ،وكلمة احلجاب الواردة يف
القرآن الكريم تك ّررت سبع مرات،
ولكنّها يف هذه امل ّرات السبع ،مل تستعمل
فإن
زي املرأة ولباسها .ولذلكّ ،
مبعنى ّ
«السرت»
من الد ّقة استخدام مصطلح ّ
بد ًال من مصطلح احلجاب.

قاسية فيما لو فعلت ذلك .يقول املؤّرخ
والفيلسوف األمريكي ويل ديورانت:
«كان يف وسع ال ّرجل أن يطّلق زوجته
إذا عصت أوامر الشريعة اليهودّية،
بأن سارت أمام الناس عارية ال ّرأس،
أو غزلت اخليط يف الطريق العام ،أو
حتدثت إىل خمتلف أصناف النّاس،
ّ
الصوت ،أي إذا
أو إذا كانت عالية ّ
تتحدث يف بيتها حبيث يستطيع
كانت
ّ
جريانها مساعها ،ومل يكن عليه ـ أي
الزّوج ـ يف هذه األحوال أن يدفع هلا
بائنتها».

(كن يف ذلك الزّمان
قال الغرناطيّ :
يلبسن ثيابًا واسعات اجليوب ،يظهر
ّ
غطني
وكن إذا
صدورهن،
منها
ّ
ّ
رؤوسهن باألمخرة ،يسدلنها من وراء
ّ
ّ
الصدر والعنق واألذنان
الظهر ،فيبقى ّ
ال سرت عليها).

ومن خالل هذه النّصوص ،تظهر
لنا صورة ما كان عليه لباس املرأة يف
أن اخلمار
ذلك الوقت ،مع اإلشارة إىل ّ
إن
نفسه مل يكن ملزمًا على املرأة ،بل ّ
كن خيرجن من دون مخار
بعض النّسوة ّ
يف غري أّيام احل ّر ،ومل يكن اخلمار
أمرًا مش ّرعًا يف دينهم أو عرفهم،
«كن إذا ّ
غطني
ولذلك قال الغرناطيَّ :
أن
رؤوسهن باألمخرة ،»...فإّنه يظهر ّ
ّ
املرأة مل تكن خترج باخلمار دائمًا.
أن
وهكذا نصل إىل نتيجة مفادها ّ
عامة ،ختتلف النظرة
احلجاب كلمة ّ
إليها بني جمتمع وآخر ،ورمبا يف داخل
اجملتمع الواحد ،ولذلك جيب التّفريق
بني احلجاب اإلسالمي واحلجاب عند
األمم األخرى ،كما أّنه جيب الفصل بني
اجملتمعات اّليت كانت ظاهرة احلجاب
ديين ،وبني تلك اّليت
فيها ذات منشأ ّ
كانت ّ
الظاهرة فيها ذات مناشئ أخرى.
ولذلك ،ينبغي أن ال تكون النظرة
تعميمّية وتأخذ أبعادًا تنحرف بها عن
احلقيقي للحجاب ،وذلك باعتبار
املسار
ّ
أن النظرة إىل املرأة ختتلف بني جمتمع
ّ
أن احلجاب (السرت) هو
وآخر ،ومبا ّ
اّلذي ميلي على املرأة املسلمة شكل
فإن ذلك ينعكس ال حمالة على
لباسهاّ ،
معنى احلجاب من النّاحيتني الشكلّية
والقيمّية.
* بقلم :الشيخ عبد احلسن نصيف
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حتديد األدب الشعيب موضوع نزاع.
هل يتعلق األمر بأدب ينتجه الشعب،
أم هل هو مصدره أو مستهلكه؟
وهل تشري كلمة شعب إىل فئة
اجتماعية؟ أو قوم حمددين وفق
مرجعيات إثنية أو وطنية؟
أو هي مرادفة لكلمة مجهور؟
والواقع أن عبارة (أدب شعيب)
دلت على املالحم الشفاهية لشعوب
مل تعرف الكتابة ،وعلى الروايات
املتسلسلة اليت ظهرت يف القرن التاسع
عشر ،وعلى أشعار اهلواة ،وجمموعات
مصانع الروايات املعاصرة والسري
الذاتية العمالية ،وعلى النتاج الواقعي
االشرتاكي ،كـ(هيغو ،وشكسبري ،أو
تولستوي) ،وحتى على الكتاب املقدس.
ويغلب استخدام تعبري األدب الشعيب
سرتاتيجيًا بهدف االنتقاص أو اإلعالء،
من شأن هذا الصنف أو ذاك من النتاج
األدبي ،التحديد األقل خطأ.
وهو الذي يعترب أن التعبري يدل على كل
ما ال يعترب أدبًا شرعيًا (أي مكرسًا).
تاريخ األدب الشعبي
يفرتض األدب الشعيب أن هناك أدبًا
معرفيًا ،شرعيًا ،أو مقدرًا اجتماعيًا،
يتميز عنه ،ولكن أية مقاربة تارخيية
تظهر قابلية اخرتاق احلدود بني األدب
الشرعي واألدب الشعيب ،وسقوط
منزلتهما املتبادلة.
متتزج الثقافة واألدب الشعبيني بقوة
مع املرجعيات املعرفية يف نتاج رابليه.

ما أمكن اعتباره كأدب شعيب يف
القرنني السابع عشر والثامن عشر،
كتيبات اإللصاق واجلمع حافلة
باملوضوعات واحلكايا األدبية املستمدة
من نتاج املثقفني الذين عاشوا يف نفس
املرحلة ،أو يف مراحل سابقة.
فإن مجهور القراء يفتقر إىل التجانس
االجتماعي ،ويتقاطع جزئيًا مع مجهور
األدب املعريف.
وحدثت جتديدات موضوعاتية
وأسلوبية يف العديد من املرات ،يف األدب
الشرعي عن طريق االقتباس من األدب
الشعيب منذ (حكايا) بريو ،وصو ًال إىل
الشعر السوريالي.
ويعرب هرم األدب الشرعي عن نفسه
غالبًا ،بانزالقه حنو األدب الشعيب،
سواء بشكل مباشر ،أو عن طريق التحويل
كـ(االقتباس السينمائي أو املوسيقي
لنتاجات أدبية كالسيكية).
وخبالف ذلك ،فإن األدب الشعيب
القديم (املكتبة الزرقاء) والروايات
املتسلسلة (للعصر اجلميل) مل تعد
جتذب اليوم سوى القراء األكادمييني.
مقارنة
ميكننا التمييز بني مرحلتني تارخييتني
كبريتني .يف املرحلة األوىل ،كان القسم
األكرب ،من الناس أميني ،أو يصعب
عليهم امتالك الكتاب .وهكذا يفهم من
عبارة األدب الشعيب ،األدب الشفاهي.
املرحلة الثانية تتناسب مع حمو األمية
على نطاق واسع ،وخفض كلفة املطبوع

يف القرن التاسع عشر.
وعندها كان املقصود باألدب الشعيب،
وبشكل أساسي ،األدب املوجه إىل
اجلمهور العريض.
فال ميكن فهم االستخدامات الشائعة
للتعبري (األدب الشعيب) إال بالعودة إىل
املناظرات اإليديولوجية أو األخالقية
اليت دارت حول هذا املوضوع.
يف األعم األغلب ،لتعبري (أدب شعيب)
قيمة إجيابية ،عندما حييل إىل الثقافة
الشعبية ،وقيمة سلبية ،عندما حييل إىل
ثقافة اجلمهور.
يف احلالة األوىل كلمة (شعيب) تعين
النضارة والصدقية ،وختدم عمليات هدم
داخل األدب الشرعي لقواعد تقوميية
اعتربت بالية ،مثنته الرومانطيقية،
بقوة.
ويف إطار نشوء األمم ،يف بداية املرحلة
املعاصرة ،مت اقتباس األدب الشفاهي
املوروث على شاكلة موشحات أو مالحم
من قبل األدباء ،باعتباره أساسًا للثقافات
الوطنية احلقيقية.
أما يف املقابل ،فإن أدب اجلمهور،
نظر إليه شزرًا باستمرار باعتباره دلي ً
ال
على نقص مجالي وأخالقي لدى قرائه
(يصنف نتاجه على أنه (كتب رديئة)
لطاملا امتنعت املكتبات العامة عن
اقتنائها).
وانتقل اخلطاب عن األدب الشعيب
الرديء ليتناول النتاج السمعي ــ
البصري.
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وجرت حماوالت أيضًا خللق نتاج يعرب
عن قيم ،ولغة ،ومنط حياة الطبقات
الشعبية كـ(األدب األقليمي أو األدب
الربوليتاري الذي ظهر يف الثالثينيات) أو
إغراء اجلمهور الشعيب بأدب هوياتي يف
غايات سياسية (الواقعية ــ االشرتاكية).
ولطاملا جتاهلت الدراسات األدبية،
صار األدب الشعيب موضوعًا للعديد من
التحريات منذ السبعينيات.
وأتاحت األحباث اليت جرت يف التاريخ
الثقايف ،ويف سوسيولوجيا األدب إغناء
املعارف املتعلقة بإنتاج وانتشار األدب
الشعيب واإلفادة منه.
األدب العالمي
دل األدب العاملي (منذ القرن التاسع
عشر) على جممل اآلداب القومية،
وخباصة على الوقائع األدبية اليت تربط
بني عدة آداب قومية.
ويف نهاية القرن العشرين بات التعبري
أقرب داللة على الظواهر املرتبطة خبلق
سوق أدبي على مستوى الكوكب ،بل وحتى
ظهور حقل أدبي فوق أو متعدد القوميات.
ويرجع تشكل أول فضاء أدبي عاملي إىل
مرحلة اإلمرباطورية الرومانية.
يف املرحلة احلديثة ،يف القرنني اخلامس
عشر والسادس عشر ،ويف مواجهة
(مجهورية اآلداب) اليت جتمع ،متجاوزة
احلدود؛ املثقفني الذين يستخدمون
مجيعًا الالتينية ،ظهرت أوائل املعارك
اهلادفة على االعرتاف باللغات احمللية
وبتنوع اآلداب األوروبية.
وانطلقت احلركة يف إيطاليا (لصاحل
املطالب التوسكانية ضد االستقطاب
الالتيين) ،وسرعان ما وصلت فرنسا
(معرتضني على سيطرة الالتينية
والتوسكانية).
ثم يف بلدان أوروبية أخرى مبا فيها
إسبانيا وإنكلرتة.
وخلقت صراعات املنافسة اليت اجتاحت
هذه البلدان أوائل األطر لفضاء أدبي يقوم
على املنافسة بني اللغات.
واستمرت هذه العملية وتعززت يف القرن
السابع عشر يف فرنسا ،حيث أكد عدد
من الكتب (أن اللغة الفرنسية هي وريثة
اللغات القدمية).
وبالتالي فهي أرفع من سائر اللغات
احلديثة ،وكذلك فإن امللية الفرنسية هي
األوىل يف العامل.

وتوطد هذا األمر يف القرنني الثامن
عشر والتاسع عشر :ففي فرنسا استمرت
املطالبة بتعزيز وتفوق اللغة واألدب
الفرنسيني.
واجلمالية الرومانطيقية ،احلرمانية
املنشأ يف األساس ،رأت يف احلياة األدبية
انعكاسًا لشعب أو أمة.
وهذا يف الوقت الذي ظهر فيه مفهوم
األدب القومي ،دعا غوته يف مقالته إىل
الفكرة ،موضوع اجلدال ،والقائلة بأدب
عاملي ميكنه االعتماد على سرعة التواصل
للخالص من أسر إنتاج أدبي قومي.
غالبًا ما ناقش األدب املقارن مدى
مالءمة هذا املفهوم.
ويطرح هذا املفهوم مبنتهى الوضوح
مسألة معرفة أيهما أفضل ،ربط األدب
باللغة أو باألمة.
أو على العكس ،الرتكيز على القيم
العاملية اليت يقدمها األدب.
ويف احلال األخرية هذه أليس من
األفضل استبدال عبارة (أدب عاملي)
بكلمة (أدب) وحسب؟
باملعنى الذي قصده غوته ،غاب هذا
املفهوم ،يف زمن معني عن املناظرة
األدبية.
ولكن مع واقع العوملة االقتصادية يف
نهاية القرن العشرين ،احلساسة بشكل
خاص إزاء بيع وشراء حقوق البيست ــ
سيلرز العاملية ،منحه دفعًا جديدًا.
وهكذا بات مبقدورنا الكالم عن حقل
أدبي عاملي ناتج عن منافسة بني خمتلف
الثقافات القومية.
وقد تتجسد يف مؤسسات كـ(جائزة
نوبل على سبيل املثال منذ بداية القرن
العشرين) تعترب مصادر للشرعية العاملية.
كما ترتجم نفسها أيضًا بقدرة مناطق
جغرافية وسياسية خمتلفة على فرض
أدبائها أو قيمتهم.
من وجهة النظر هذه ،صارت فرنسا،
وباريس بشكل خاص ،بفعل مجع وتركيز
املصادر وملدة طويلة ملتقى اسرتاتيجيًا
يف عملية التكريس األدبي العاملي( :حتى
ستينيات القرن املاضي) ،شكلت يف األدب،
كما يف ميادين أخرى قطبًا مرجعيًا.
وأدباء ينتمون إىل آداب مل تصل إىل
نفس املنزلة اختذوا منها (مقرًا) فكريًا.
واليوم ،وإذا كانت منزلتها تتجه حنو
االحندار وأن عليها أن تتقاسم امتيازاتها

القدمية مع عواصم ثقافية كبرية أخرى،
فإن باريس ال تزال حتتل يف العقول ،كما
يف الوقائع ،منزلة إسرتاتيجية يف الرتويج
العاملي للمؤلفات والشهرة ،ال جمال
ملقارنتها مع ثقلها السياسي أو االقتصادي
احلالي.
وال مير هذا املفهوم دون صعوبات.
وال يبدو أن املمارسات العاملية تقدم
نفس الدرجة املؤسسة كما احلقول األدبية
القومية.
من جهة ثانية فإن الظواهر اليت اهتم
بها (الغرب) وحده (من القرن اخلامس
عشر وحتى التاسع عشر) هي اليت
اعتربت ،بشيء من التسرع ،عاملية.
وحتت معارضة الفرضية االستكشافية
(لألدب العاملي) من قبل الذين يرون يف
الظواهر األدبية حمصلة تعددية عوامل
أقل انتظامًا هي أقرب إىل ما يسمى
النظم املتعددة.
ويفرتض األدب العاملي انرتوبولوجيا
معينة ،إن مل يكن انطلوجيا معينة ،وهذا
ما مل يتم توحيده حتى اآلن.
ومع ذلك فإن فكرة األدب العاملي
تسمح بالتنبه إىل ظواهر مهمة ،من بينها
اإلنتاجات الواسعة االنتشار اليت متيل إىل
التماثل :أماكن مثل (معرض فرانكفورت)،
وممارسات مثل اإلصدارات املشرتكة
تظهر توسعًا فوقوميًا للسوق األدبي،
اإلشكالية أكثر تعقيدًا عندما يتعلق األمر
مبؤلفات األدب الشرعي.
والواقع أن منزلة كاتب ما يف الفضاء
األدبي العاملي تتوقف أو ًال على املنزلة اليت
حيتلها األدب واللغة اليت ينتمي إليها على
سدة األدب العاملي.
فيدخل بعد ذلك املنزلة اليت حيتلها يف
فضائه الوطين.
ويسمح هذا املفهوم بالتوقف عند
العالقة بني اآلداب املسيطرة واآلداب
البعيدة عن املركز.
ً
كما حييلنا أيضا إىل مسألة االنتقاالت
الثقافية.
كما أن خيارات بعض الكتاب يف تغيري
لغة كتابتهم األدبية حامسة يف هذا اجملال.
(معجم املصطلحات األدبية)62:
* إعداد :السيد نبيل احلسين
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مثار االقالم

ريجنولد بوسورث سميث

قال عن رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم:
(لقد كان قيصرا وكاهنا يف شخص واحد ,لكنه كان
كاهنا دون ادعاءات الكهنوتية ,وقيصرا بدون جحافل
متأهب ,من دون حراس  ,من
جيش
ٍ
قيصر :من دون ٍ
دون قصر ,من دون عائدات ثابتة ,لو كان هناك أي
رجل لديه احلق بان يقول أنه حكم خالل احلق اإلهلي
فانه سيكون حممد ,ألنه ملك كل القوة بدون أدواتها,
وبدون دعمها).
املعلم الرتبوي واملؤلف رجينولد بوسورث مسيث,
ولد يف  28حزيران 1839؛ يف بلدة ويست ستافورد
الواقعة يف مقاطعة دورست االنكليزية.
هو واحد من بني اثين عشر ابنًا عند ساوث ـ ويل
مسيث وامييلي جينيفيف سيمبسون اللذين تزوجا
سنة .1836
يف سنة  1849وحينما أصبح بوسورث يف العاشرة من
عمره انظم اىل مدرسة السيد بيين يف بالندفورد.
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وأصبح فيما بعد يف مقدمة الطالب وفاز بعدة
جوائز .ويف سنة  1855ذهب اىل كلية مارلبورف يف
مقاطعة ويلتيشري.
ويف سنة  1858مت انتخابه للدراسة املفتوحة يف
كلية كوربس يف اوكسفورد.

ويف سنة  1872القي أمام املعهد امللكي
يف بريطانيا العظمى.

حيث قال يف كتاب بأن اإلسالم الدين
األسرع منوا يف العامل لسنني عديدة.

مثار االقالم

وبعدها أصبح درسا منتشرا ونشر
يف كتاب من قبل مؤسسة مسيث الدر
ميسرس وشركائه سنة .1874

وكان يهدف من خالل الكتاب أن يصنع
جسرا من التواصل بني العامل اإلسالمي
واملسيحي.
ويف سنة  1878ألقى سبع حماضرات
حول قرطاجة يف املعهد امللكي والذي
القى جناحا كبريا قاده إىل تأليف كتابه
(قرطاجة والقرطاجيني) والذي نشر
يف شباط سنة  1878من قبل مؤسسة
لوجنمان.
وحصل على املركز األول يف مادة االعتدال الكالسيكي واملركز
األول يف مادة آخر مدرسة كالسيكية.
وبفرتة قصرية حصل على مقعد عضوية يف كلية ترينييت,
جامعة اوكسفورد وأصبح حماضرا يف كلية كوربس سنة .1862
ويف نفس السنة أنتخب بورتسوث كرئيس احتاد الطالب
بدون منافس.
ويف سنة  1864كان ظهور بوسورث األول على الصفحات
الورقية حني أرسل رسالة حول موضوع كاجوسيما (مقالة
انتقد فيها احلرب التوسعية يف نيوزيالندا باجتاه اليابان) اىل
جريدة الدايلي نيوز.
وبعدها كان من الضروري له أن يبحث عن مصدر دخل ثابت
فاختار التدريس وانظم إىل مدرسة هارو بإحلاح من صديقه
الدكتور بوتلر وبعدها بسنة واحدة تزوج.
فكرة الكتابة األوىل اليت واتته أتت بشكل غري مباشر من
الدكتور بوتلر الذي طلب منهم أن يقدموا تقريرا حول موضوع
شرط أن يكون خارج مواضيع املدرسة.
وهذا ما قام به بوسورث وبشكل مستقل قام بالدراسة
والتنضيد.
أحد أوائل وأهم مؤلفاته هو (حممد والظاهرة احملمدية)
والذي أخذ شكل أربعة حماضرات واليت بدأت سنة  1872أمام
عدد صغري من األصدقاء.

األخري.

ويف سنة  1879طلب إليه من قبل
عائلة اللورد لورانس ليكتب عن سرية

والذي عمل عليه خالل السنوات الثالث اليت تبعت بكل كد
وإخالص للعمل حتى نشر سنة  1883والذي كان عامال ليشيع
صيته ككاتب سرية مما دفع الكثري من األمساء الالمعة لطلب
كتابة قصص حياتهم من العائالت امللكية الربيطانية مثل
عائلة راسل االجنليزية و لورد ستاراتفورد و دوق ويلينجتون؛
وقد استمر يف كتابة السرية حتى نهاية عمره.
وقد أمضى بوسورث آخر سبع سنني من حياته يف قرية
بينجامس ميلكومب يف ويست ستسافورد اليت تقع يف مشال
مقاطعة دورست الريفية جنوب غرب انكلرتا وتطل على القناة
البحرية االجنليزية.
وتويف يف  17تشرين األول سنة  1908نتيجة عملية جراحية
فاشلة ودفن يف باحة كنيسة صغرية يف ويست ستافورد اىل
جانب والديه وعائلته.

ــــــــــ
ـ رجينولد بوسورث مسيث :مذكرات ابنته الينور فلورا بوسورث مسيث,
نشرت يف  1909جي .نيسبيت وشركائة احملدودة.

* إعداد :سيد صفوان مجال الدين
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مباحث كتاب الطهــارة

بني الفقه اإلمامي واملذاهب األربعة
وفق منهج الخالف االستـــــــــداليل
الحلقة ()10

حكم الجبائر والدماميل
يف الطهارة
قال الشيخ الطوسي رمحه اهلل يف
كتابه اخلالف:

اجلراحة ،كيف يصنع بالوضوء ،وعند
غسل اجلنابة ،وغسل اجلمعة؟ قال:

* مسألة ( :)110اجلبائر ،واجلراح،
والدماميل ،وغري ذلك إذا أمكن نزع ما
عليها وغسل املوضع وجب ذلك ،فإن
مل يتمكن من ذلك بأن خياف التلف
أو الزيادة يف العلة ،مسح عليها ومتم
وضوءه وصلى ،وال إعادة عليه.

«يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر
مما ليس عليه اجلبائر ،ويدع ما سوى
ذلك مما ال يستطيع غسله وال ينزع
اجلبائر وال يعبث جبراحته»( .الكايف
للكليين ،32 /3 :ح)1

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه
(بدائع الصنائع ،)51 /1 :والشافعي
وأصحابه.
إال أنهم قالوا :ال إعادة عليه على
قولني( .مغين احملتاج)107 /1 :
ــ وقال الشيخ الطوسي:

دليلنا :قوله تعاىلَ(( :و َما َجَع َل َعَليْ ُك ْم
ين ِم ْن َح َر ٍج)).
فيِ ِّ
الد ِ
وإجياب نزع اجلبائر فيه حرج ،وأيضا
عليه إمجاع الفرقة.
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وروى عبد الرمحن بن احلجاج قال:
سألت أبا احلسن عليه السالم عن
الكسري تكون عليه اجلبائر أو تكون به

وروى عبد األعلى موىل آل سام قال:
قلت ألبي عبد اهلل عليه السالم :عثرت
فانقطع ظفري ،فجعلت على إصبعي
مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال:
«يعرف هذا وأشباهه من كتاب اهلل عز
وجل ،قال اهلل تعاىلَ(( :و َما َجَع َل َعَليْ ُك ْم
ين ِم ْن َح َر ٍج)) ،امسح عليه.
فيِ ِّ
الد ِ
(تهذيب األحكام ،363 /1 :ح)1097
فأما إعادة الصالة فيحتاج إىل دليل،
واألصل براءة الذمة.
حكم املسح على اجلبائر
* مسألة ( :)111جيوز املسح على
اجلبائر سواء وضعها على طهر أو غري
طهر.

وقال الشافعي :ال جيوز املسح عليها
إال إذا وضعها على طهر (اجملموع/2 :
 ،)326وهل يلزمه اإلعادة؟ على قولني
(األم)43 /1 :
وهل يستبيح الصلوات الكثرية؟ فيه
قوالن :وهل ميسح على مجيع اجلبائر؟
فيه قوالن:
والذي نقوله :أنه جيوز له أن ميسح
على اجلبائر ،وال جيب أن يكون على
طهر ،ويلزمه استيعابها ،وجيوز له
استباحة الصلوات الكثرية بذلك.
(اجملموع)323 /2 :
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :على ذلك :اآلية اليت قدمناها،
واألخبار ،وهي على عمومها( .املسألة
السابقة رقم )110
وإجياب اإلعادة حيتاج إىل دليل.
حكم التيمم لصالة اجلنازة مع وجود
املاء
* مسألة ( :)112جيوز أن يتيمم
لصالة اجلنازة مع وجود املاء ،وجيوز أن

مباحث فقهية

يصلي عليها وإن مل يتطهر أصال.

 ،203ح)477

وبه قال ابن جرير الطربي ،والشعيب،
وقال األوزاعي ،والثوري ،وأبو حنيفة
وأصحابه :جيوز ذلك بالتيمم وال جيوز
ذلك من غري تيمم وال وضوء( .املبسوط:
)118 /1

حكم من ال يكفيه
املاء لغسله

وقال الشافعي :ال جيوز له أن يتيمم
أصال إذا كان واجدا للماء( .عمدة
القاري)16 /4 :
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :إمجاع الفرقة فإنهم ال خيتلفون
يف ذلك.
وروى يونس بن يعقوب قال سألت أبا
عبد اهلل عليه السالم عن اجلنازة أصلي
عليها على غري وضوء؟ فقال:
«نعم ،إمنا هو تكبري وتسبيح وحتميد
وتهليل ،كما تكرب وتسبح يف بيتك على
غري وضوء»( .تهذيب األحكام،203 /3 :
ح)475
وروى زرعة عن مساعة قال :سألته
عن رجل مرت به جنازة وهو على غري
طهر؟ قال« :يضرب بيده على حائط
اللنب فيتيمم به»( .تهذيب األحكام/3 :

* مسألة ( :)113إذا
كان معه يف السفر من
املاء ما ال يكفيه لغسله
من اجلنابة ،تيمم
وصلى ،وليس عليه إعادة ،وكذلك القول
يف الوضوء.
وقال الشافعي وأصحابه :أنه يستعمل
ما وجده من املاء فيما يكفيه ويتيمم.
(األم)49 /1 :
وبه قال مالك وعطاء ،واحلسن بن
صاحل بن حي.
وقال يف اإلمالء( )1والقديم :يستحب
له استعمال املاء ،وال جيب عليه.
وهو قول الزهري ،والثوري ،وأبو
حنيفة وأصحابه ،واختيار املزني.
(املبسوط للسرخسي)113 /1 :
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :إمجاع الفرقة ،فإنهم ال
خيتلفون فيه.

وروى احلسني بن أبي العالء قال
سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن
الرجل جينب ومعه من املاء بقدر ما
يكفيه لوضوئه للصالة ،أيتوضأ باملاء،
أو يتيمم؟ قال:
«يتيمم ،أال ترى أنه جعل عليه نصف
الطهور»( .تهذيب األحكام)404 /1 :
أما ما رواه الكليين لفظه( :عن ابن
أبي يعفور قال :سألت أبا عبد اهلل عليه
السالم عن الرجل جينب ومعه من املاء
قدر ما يكفيه لشربه ،أيتيمم أو يتوضأ؟
قال« :التيمم أفضل ،أال ترى أنه إمنا
جعل عليه نصف الطهور»)( .الكايف/3 :
 ،65ح)2
متى جيوز التيمم

* مسألة ( :)114ال جيوز التيمم إ ّال
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يف آخر الوقت
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قد بينا أنه ال جيوز التيمم إال يف
آخر الوقت ،سواء كان طامعا يف املاء أو
آيسا ،وعلى كل حال ال جيوز له تقدميه
يف أول الوقت.
وقال الشافعي :إن كان آيسا من وجود
املاء آخر الوقت فاألفضل تقدميه،
وإن كان طامعا فاألفضل تأخريه ،وإن
تساوى حاله.
فيه قوالن :أحدهما إن تقدميه
أفضل ،واآلخر إن تأخريه أفضل( .األم:
)46 /1

حكم من نسي املاء يف رحله فتيمم ثم
وجد املال يف رحله
* مسألة ( :)116من نسي املاء يف
رحله فتيمم ،ثم وجد املاء يف رحله ،فإن
كان قد فتش وطلب ،ومل يظفر به ،بأن
خفي عليه مكانه ،أو ظن أنه ليس معه
ماء ،مضت صالته ،وإن كان فرط وتيمم،
ثم ذكر ،وجب عليه إعادة الصالة.
وقال الشافعي :جتب عليه اإلعادة.
(األم)46 /1 :

وبه قال مالك ،وأبو حنيفة ،وعامة
الفقهاء( .احمللى)120 /2 :

وحكى أبو ثور قال :سألت أبا عبد اهلل
عن من نسي يف رحله ماء فتيمم وصلى؟
قال( :ال يعيدها).

دليلنا :ما قدمناه من أن التيمم ال
جيوز إال يف آخر الوقت( .أنظر املسألة
رقم )94

قال النووي :هكذا حكاه اجلمهور عن
أبي ثور( .اجملموع)246 /2 :

ــ وقال الشيخ الطوسي:

فإذا ثبت ذلك بطلت املسألة يف
التفصيل يف األوقات ألن ذلك إمنا يسوغ
مع جواز التقديم.
مستحبات التيمم ومكروهه
* مسألة ( :)115يستحب التيمم
من ربى األرض وعواليها ،ويكره من
مهابطها ،ومل يفرق أحد من الفقهاء بني
املوضعني.
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :إمجاع الفرقة ،وروى النوفلي،
عن غياث بن إبراهيم ،عن أبي عبد اهلل
عليه السالم قال:
«قال أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه:
ال وضوء من موطأ»( .الكايف للكليين:
 ،62 /3ح)5
قال النوفلي :يعين ما تطأ عليه
برجلك.
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الرجل برتاب من أثر الطريق( .تهذيب
األحكام للطوسي ،186 /1 :ح)537

وروى غياث بن إبراهيم قال :نهى
أمري املؤمنني عليه السالم ،أن يتيمم

واختلف أصحابه فيها ،منهم من قال:
جيوز أن يكون أراد به مالكا أو أمحد بن
حنبل ،فإنهما يكنيان أبا عبد اهلل ،ومل
تصح الرواية عن الشافعي.
قال النووي :فقال كثريون لعله أراد
بأبي عبد اهلل مالكا أو أمحد ،وضعف
احملققون هذا ،بأن أبا ثور مل يلق مالكا،
وليس معروفا بالرواية عن أمحد ،وإمنا
هو صاحب الشافعي ،وأحد رواة كتبه
القدمية( .املصدر السابق)
ومنهم من قال :إن أبا ثور مل يلق مالكا،
ومل يرو إال عن الشافعي ،فال جيوز أن
يكون عين غري الشافعي.
وجعل هذا قوال آخر ،فاستقر على
القولني :أحدها صالته جمزية ،وبه قال
أبو حنيفة( .املبسوط)121 /1 :

إعادة ،وهي رواية عن مالك.
قال مالك :أرى أن يعيد ما كان يف
الوقت .فإن ذهب الوقت مل يعد .وحنوه
حكاه اجلصاص( .أحكام القرآن:
)376/2
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :على أنه إذا مل يفتش لزمته
اإلعادة ،ألنه ترك الطلب ،وقد بينا أنه
واجب( .أنظر املسألة رقم )95
فإذا كان واجبا مل جيز التيمم من
دونه ،وأما إذا طلب ومل جيد ،فإمنا قلنا
ال جيب عليه اإلعادة ،ألنه فعل ما أمر
به ،فإن فرضه يف هذا الوقت التيمم
والصالة ،وقد فعلهما ،ووجوب اإلعادة
حيتاج إىل دليل.
شراء املاء بأي مثن كان بد ًال عن
التيمم

* مسألة ( :)117إذا وجد املاء بثمن
ال يضر به ،وكان معه الثمن ،وجب عليه
شراؤه كائنا ما كان الثمن.
وقال مالك :إن كان قليل الدراهم
رأيت أن يتيمم ،وإن كان واسع املال رأيت
أن يشرتي ما مل يكثروا عليه يف الثمن،
فإن رفعوا عليه يف الثمن فيتيمم ويصلي.
(املدونة الكربى)46 /1 :
وقريب منه ما ذكره ابن حزم.
(احمللى)136/2:
وقال أبو حنيفة :إن وجده بزيادة
من مثنه قليلة لزمه شراؤه ،وإن وجده
بزيادة كثرية ،مل يلزمه شراؤه( .اجملموع:
)255/2

والثاني :ال جتزي وهو األصح ،وبه
قال مالك ،وأبو يوسف( .التفسري
الكبري)175/11:

وقال الشافعي :إن وجده بثمن مثله يف
موضعه وهو غري خائف ،لزمه شراؤه،
وإن مل جيد مثنه ،أو وجد املاء بثمن أكثر
من مثله يف موضعه ،مل يلزمه( .بدائع
الصنائع)48 /1 :

وقال أبو حنيفة وأبو ثور وداود :ال

وقال أصحابه :مثن مثله يف موضعه.

ومنهم من قال :مثن مثله مبجرى
العادة.
حكاه النووي عن أصحاب الشافعي
باملعنى ال باللفظ)254/2( .
دليلنا :قوله تعاىلَ (( :فَل ْم تجَ ِ ُدوا
َماًء)) ،وهذا واجد ،ألنه ال فرق بني أن
جيده مباحا وبني أن جيده بثمن ،فوجب
محل اآلية على عمومها ،وعلى إمجاع
الفرقة.
وروى صفوان بن حييى قال :سألت أبا
احلسن عليه السالم عن رجل احتاج إىل
الوضوء للصالة ،وهو ال يقدر على املاء،
فوجد قدر ما يتوضأ به مبائة درهم،
أو بألف درهم ،وهو واجد هلا ،أيشرتي
ويتوضأ ،أو يتيمم؟ قال عليه السالم:
«بل يشرتي؛ قد أصابين مثل هذا
فاشرتيت وتوضأت ،وما يشرتى بذلك
مال كثري»( .تهذيب األحكام،406 /1 :
ح)1276
ويف الكايف باختالف يسري يف اللفظ.
(الكايف ،74 /3 :ح)17
ورواه الشيخ الصدوق يف من ال
حيضره الفقيه (قال :سئل أبو احلسن
الرضا عليه السالم عن رجل احتاج
إىل الوضوء للصالة ،ومل يقدر على
املاء ،فوجد ماًء بقدر ما يتوضأ به مبائة
درهم ،أو بألف درهم ،هل جيب عليه
أن يشرتيه ويتوضأ به ،أو يتيمم؟ فقال
عليه السالم:
«بل يشرتي.
قد أصابين مثل ذلك ،فاشرتيت
وتوضأت ،وما يسوءني بذلك مال كثري».
(من ال حيضره الفقيه ،23 /1 :ح)71
املاء الذي ال يكفي إال لواحد وهم أكثر
عددًا
* مسألة ( :)118إذا اجتمع جنب
وحائض وميت ،ومعهم من املاء ما يكفي

وقال الشافعي :امليت أحق به.
(اجملموع)273 /2 :
وقال املزني ما نصه( :كان امليت أحبهم
إلي أن جيودوا باملاء عليه) (خمتصر
ّ
املزني)8 :
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :هو أن هذه فروض اجتمعت،
وليس بعضها أوىل من بعض ،وال دليل
على التخصيص ،فوجب أن يكون على
التخيري.
وأيضا الروايات اختلفت يف ذلك على
وجه ال ترجيح فيها ،فحملناها على
التخيري.
وروى احلسن التفليسي ويقال له:
األرمين قال :سألت أبا احلسن عليه
السالم عن القوم يكونون يف السفر،
فيموت منهم ميت ،ومعهم جنب ،ومعهم
ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ،أيهما
يبدأ به؟ قال عليه السالم:
«يغتسل اجلنب ويرتك امليت».
(اإلستبصار ،102 /1 :ح)331
وفيهما زيادة على ما يف املنت( :ألن هذا
فريضة وهذا سنة).
وروى حممد بن علي عن بعض
أصحابنا ،عن أبي عبد اهلل عليه السالم،
قال :قلت له ،اجلنب وامليت يتفقان يف
مكان ال يكون املاء إال بقدر ما يكتفي به
أحدهما  ،أيهما أوىل أن جيعل املاء له؟
فقال عليه السالم:
«يتيمم اجلنب ،ويغسل امليت باملاء».
(تهذيب األحكام ،110 /1 :ح)288
اجتماع اجلنب واحملدث
* مسألة ( :)119إذا اجتمع جنب
وحمدث ،ومعهما من املاء ما يكفي
أحدهما ،كانا خمريين أيضا.

مباحث فقهية

ــ وقال الشيخ الطوسي:

أحدهم ،وليس هو ملكا لواحد بعينه،
كانوا خمريين يف أي يستعمله واحد
منهم ،وإن كان ملكا ألحدهم فهو أوىل
به.

وللشافعي فيه ثالثة أقوال :أحدها مثل
ما قلناه( .اجملموع)276 /2 :
والثاني :إن احملدث أوىل.
والثالث :أن اجلنب أوىل.
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :ما قلناه يف املسألة رقم (.)118
إذا وجد املاء بالنسيئة
* مسألة ( :)120إذا عدم املاء ،ووجده
بالثمن ،وليس معه الثمن ،فقال له إنسان:
أنا أبيعك بالنسيئة ،فإن كان له ما يقضي
به مثنه ،لزمه شراؤه ،وإن مل يكن له ما
يقتضي ذلك ،مل يلزمه وعليه التيمم.
وقال الشافعي :يلزمه ومل يفصل.
قال النووي :من وجد من يبيعه املاء
بثمن مؤجل ،فإن مل يكن له مال غائب ،مل
يلزمه شراؤه بال خالف ،وإن كان فوجهان:
الصحيح يلزمه شراؤه وهو املنصوص يف
البويطي ،وبه قطع اجلمهور( .اجملموع:
)255 /2
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :على أنه إذا كان متمكنا يلزمه:
لقوله تعاىلَ(( :فَل ْم تجَ ِ ُدوا َماًء)).
(النساء)43 /
وال فرق بني أن جيده مباحا أو بثمن
يقدر عليه وال جيحف به.
وأما إذا مل يقدر عليه فال يلزمه،
بداللة قوله تعاىلَ(( :فَل ْم تجَ ِ ُدوا َماًء
َفَتَي َّم ُموا)).
وهذا غري واجد للماء ،فينبغي أن
يكون فرضه التيمم.
ــــــــــــــــــــ
( )1اإلمالء :هو أحد مصنفات حممد
بن إدريس الشافعي ،إمام املذهب ،وهو أحد
مصنفاته اليت يطلق عليها الفقهاء (اجلديد)
ومنها :األم ،واملختصرات ،والرسالة ،واجلامع
الكبري؛ أما ما يطلق عليها (القديم) فهي آراء
الشافعي املذكورة يف كتبه حنو :األمالي ،وجممع
الكايف ،وعيون املسائل ،والبحر احمليط.

* إعداد :السيد نبيل احلسين
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أرسع ستة حيوانات عىل األرض
معارف عامة

قد تتساءل من وقت آلخر عن أهمية السرعة الكبرية يف
عامل احليوانات؟ يف معظم األحيان هي عامل مساعد يف
عملية صيد الفريسة ,ولكن هذا ليس السبب دائما .الطيور,
األمساك ,الزواحف ,احلشرات ,والثدييات  ,وغريها من
األنواع تستطيع احلركة ,ولكن أي منها هو األسرع .هذا ما
سيعرضه املقال لكم.
 .1طائر الحنجرة المبيضة والذيل اإلبري (The
)White-throated Needletail

حينما يتعلق األمر بعامل الطيور فإن هناك شكوكًا حول
أيها أسرع تبعا لسياق املطالبة .فإن طائر احلنجرة املبيضة
والذيل االبري أو صاحب الذيل االبري السريع الذي يظهر
يف الصورة ميضي معظم حياته على جناحيه يف اهلواء .وهو
حيمل رقما قياسيا يف الرفرفة أو الطريان العادي ,حيث
سجل سرعة  168كيلو مرتًا يف الساعة وهو رقم طريان
أسرع من أي طائر آخر بكثري.
 .2الشاهين ()Peregrin-Falcon

الشاهني هو الطائر اآلخر الذي يطالب بلقب السرعة,
ولكن من ناحية أخرى .لقد مت استخدام الشاهني من قبل
اإلنسان لقرون عديدة ليمارس رياضة الصيد بالصقور ,وقد
كان مشهود له بأنه أسرع كائن حي على األرض يف أزمنة
حمددة .فحينما يصطاد فإنه يعلو باهلواء وبعدها ميسك
الفريسة من خالل نصب كمني هلا .ويتم هذا األمر من خالل
الغطس إىل األسفل باجتاه الفريسة من مكان مرتفع ليصل
إىل سرعة تفوق  321كم يف الساعة خالل تقنية صيد خاصة
ومميزة به.
 .3سمكة الزعنفة الشراعية ()Sailfish

مسكة الزعنفة الشراعية ( )Sailfishمن األمساك
الرائعة وتوجد يف كل حميطات األرض حيث توجد املياه
الدافئة .وألوانها زرقاء رمادية مع زعنفة ظهرية ضخمة
تسمى الشراع وعادة ما متتد إىل كامل أسفل الظهر .وأيضا
لديها منقار طويل يشبه لتلك اليت متتلكها مسكة السيف
ومسكة مارلن.
ومنها نوعان قدميان  ,واالثنان ينموان بسرعة ليصال اىل
طول مرت ونصف يف السنة األوىل ,وهناك حاالت نادرة يصل
بها طول األمساك البالغة إىل  10أقدام  /أكثر من  3أمتار,
ويبلغ متوسط الوزن للسمكة  200باوند  /أكثر من  90كيلو.
وبعض األحيان تقوم برفع زعانفها الظهرية عند اهلجوم على
الفرائس ويكون اهلجوم مبجموعات على األمساك اليت
ترعى يف املياه ,وهي أسرع األمساك يف البحار ,حيث سجلت
سرعة جتاوزت  70مي ً
ال بالساعة  112 /كم يف الساعة.
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 .4سلحفاة المحيط جلدية الظهر
()Leatherback Turtle

العضو املذهل من عائلة القطط (الفهد) يعرف عامليا بأنه
أسرع الثدييات على األرض.
قادر على الوصول إىل سرعة ترتاوح بني  70إىل  75ميال
يف الساعة يف أقل من ربع ميل ,إذ أنه يستطيع بلوغ السرعة
القصوى يف ثالث ثوان ابتداء من وقوفه لالنطالق ,وهو زمن
وسرعة ال تستطيع الوصول إليها أي سيارة خارقة.
ولكن بعكس السيارات فإن سرعة كبرية كهذه تكلفه كثريا
من الناحية اجلسدية ،إذ إن درجة حرارة اجلسم ترتفع
لتصل إىل مستويات خطرية ,ولذلك على الفهد أن يرتاح
بعد أن ميسك الطريدة ,وبعض األحيان جيب أن تكون على
األقل  30دقيقة ,إذا مل تكن فرتة أطول.
* إعداد :سيد صفوان جمال الدين

معارف عامة

كمثلها من األنواع اليت متتلك جسدا ذا تصميم
هيدروديناميكي من ضمن سالحف البحر ,فإن السلحفاة
جلدية الظهر لديها زعانف أمامية كبرية واليت تعطيها الكثري
من القوة حينما تتحرك خالل املاء.
ومع هذه األطراف األمامية املسطحة فإنها تكيفت مع
السباحة القوية.
وهذه الزعانف هي األكرب مقارنة مع بقية أنواع السالحف
البحرية ,وهي تنمو ليصل طوهلا إىل  9أقدام.
وأصبحت السالحف جلدية الظهر أقل ظهورا يف احلياة
الربية ألنها كما يعتقد تأكل األكياس البالستيكية اليت ميتلئ
بها البحر.
فهي تتوهم بأنها قناديل حبر اليت تعتمد عليها يف الغذاء.
ويعتقد بأن  %30من السالحف البحرية املوجودة يف العامل
لديها أكياس بالستيكية داخل أحشائها واليت تؤدي بهم إىل
حاالت وفاة مبكرة.
والسلحفاة جلدية الظهر هي أكرب السالحف البحرية وهي
رابع أكرب نوع من الزواحف يف عصرنا احلالي ,وكذلك هي
أسرع حيوان زاحف من حيث احلركة.
وقد مت حساب سرعة تنقلها لتصل إىل  22مي ً
ال 35 /
كيلومرت يف الساعة.
 .5اليعسوب األحمر ()Red Dragonfly

تسمى هذه احلشرة يف بريطانيا (إبرة ترتيق الشيطان) ويف
الفلكلور السويدي يعتقد بأنها أداة يستخدمها الشيطان ليزن
أرواح البشر ,ولذلك فإن لليعسوب شهرة شريرة مع أنها ال
تستحقها بتاتا.
حتى أنه يتم السعي خلفها كنوع من اهلواية يف الواليات
املتحدة.
وتسمى عملية جتميعها يف تكساس ( )Odingمأخوذة
من كلمة ( )Odonataأي اجملموعة ,وهي عبارة عن دراسة
وإطالق سراح اليعسوب واليت يتم ممارستها يف تكساس حيث
توجد  225نوعا منها.
ومت تقدير أقوى سرعة لليعسوب ما بني  20إىل  40ميال يف
الساعة أي  32إىل  64كم يف الساعة.
وختتلف السرعة بني األنواع اليت تعد باآلالف ,مع أنه األنواع
األكرب تطري بسرعة أكرب.
لذلك تعد اليعسوب أسرع احلشرات الطائرة على األرض.
 .6الفهد ()Cheetah
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عرب من التاريخ

ثمن الوقت
يقول آية اهلل العظمى السيد
حممد الشريازي (قدس اهلل سره)
يف كتابه (ممارسة التغيري):
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(ال أنسى أيام كنت بصحبة
والدي رمحه اهلل وكان معنا املرحوم
السيد حسني القمي رمحه اهلل ــ
الرجل العامل واجملاهد املشهور ــ
وكان أيضًا آية اهلل العظمى السيد
امليالني رمحه اهلل وكنا قد ركبنا
سيارة من كربالء إىل سامراء
ويف أثناء الطريق ظهر عطل يف
السيارة ،فسأل املرحوم القمي
السائق عن املدة اليت يستغرقها
إصالح السيارة؟

قال السائق :عشر دقائق؛ فتوجه
املرحوم القمي رمحه اهلل إىل
خادمه وقال :افرش يف الصحراء
وأنزل الكتب ،فنزل أصحابه:
والدي والسيد امليالني وغريهما،
فقال :نتباحث لئال يذهب وقتنا
اعتباطًا ،فأخذوا يف املباحثة حتى
تهيأت السيارة ،فركبنا مجيعًا
وتوجهنا إىل سامراء).
وبهذه املناسبة شعر منسوب
ألمري املؤمنني عليه السالم:
ما َمضى فات ،وما يأتي فأيْن
فاغنم الفرصَة بني الَعدمني

الدنيا هكذا تفعل بأهلها
أن عيسى بن مريم عليهما السالم كان
روي ّ
مع أحد يسيحان ،فأصابهما اجلوع فانتهيا إىل
قرية فقال عيسى عليه السالم لصاحبه :انطلق
فاشرت لنا طعامًا ،وقام عيسى عليه السالم
يصّلي فجاء الرجل بثالثة أرغفة ،فأبطأ عليه
انصراف عيسى عليه السالم فأكل رغيفًا،
فانصرف عيسى عليه السالم فقال :أين الرغيف
الثالثة؟
فقال :ما كان إ ّال رغيفني.
قال :فم ّروا على وجوههما حتى م ّرا بظباء
فدعا عيسى عليه السالم ظبيًا منها فنحروه
وأكلوا منه.
فقال عيسى عليه السالم للظيب :قم بإذن اهلل
فقام حّيًا.
فقال الرجل :سبحان اهلل.
فقال عيسى عليه السالم :بالذي أراك هذه
اآلية من صاحب الرغيف الثالث؟
فقال :ما كانا إ ّال اثنني ،فخرجا حتى أتيا قرية
عظيمة ،فإذا قريب منها ثالث لبنات من ذهب،
فقال الرجل :هذا مال؟
فقال عيسى عليه السالم :أجل هذا مال،
واحدة لي وواحدة لك ،وواحدة لصاحب الرغيف
الثالث.
فقال الرجل :أنا صاحب الرغيف الثالث.
فقال عيسى عليه السالم :هي لك كّلها
ففارقه ،فأقام عليها ليس معه ما حيمله عليه،
فم ّر عليه (به) ثالثة نفر فقتلوه وأخذوا اللنب،
فقال اثنان منهم لواحد :انطلق إىل القرية فأتنا
بطعام ،فذهب فقال أحد الباقني لآلخر :تعال
ونقسم هذا بيننا.
نقتل هذا إذا جاء ّ
مساً
وقال الذي ذهب :أجعل يف الطعام ّ
فأقتلهما وآخذ املال كله ،ففعل؛ فلما جاء قتاله
وأكال من الطعام الذي جاء به فماتا.
فم ّر بهم عيسى عليه السالم وهم مصروعون
فقال :الدنيا هكذا تفعل بأهلها.
قيل :وجد مكتوبًا على قرب سيف بن ذي يزن:
من كان ال يطأ الرتاب برجله
اخلد
وطأ الرتاب بصفحة ّ
من كان بينك يف الرتاب وبينه
شربان كان بغاية البعد
لو بعثرت للناس أطباق الثرى
مل يعرف املوىل من العبد
(عرب من التاريخ)46/
* إعداد :حممد رزاق صاحل

هل تعلم ؟

هل تعلم بأن للضوء طبيعة مزدوجة.

هل تعلم؟

هل تعلم أنه بدون الضوء ال ميكن أن توجد حياة على
األرض ,وال ميكن رؤية النباتات خضراء أو السماء زرقاء.
هل تعلم بأن أصغر شجرة هي الصفصاف القزم حيث تنمو
ليصل طوهلا إىل  5سم يف منطقة التوندرا يف غرينلند.

هل تعلم بأن الصراصري ممكن أن تنجو من الكوارث
النووية ألن اإلشعاعات ال تؤثر عليها كما بقية املخلوقات.

هل تعلم بان نقار اخلشب ينقر  20نقرة يف الثانية.

هل تعلم بأن االلكتوروفوبيا هي الفزع املستدام من
الدجاج!

* إعداد :سيد صفوان مجال الدين
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عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية الكتاب الموسوم:
بـ(ظاهرة االستقالب في النص النبوي والتاريخ
سد األبواب أنموذجا
حديث ّ
للمؤلف (السيد نبيل الحسني)

