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عظم اهلل أجورنا وأجوركم بإستشهاد االمام اجلواد
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* احلث على زيارة احلسني عليه السالم:

أمور ينبغي بزائر اإلمام الحسني
أن يلتزم بها

عليه السالم
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* إضاءات من سرية العرتة:

بعض مغازي رسول الله
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صىل الله عليه وآله وسلم

* قطوف دانية من السرية احلسينية:

ما روي عن اإلمام الحسني
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عليه السالم

* يف رحاب علوم القرآن:
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من معاجز االمام عيل الهادي
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الشيخ محمد حسن النجفي
* على مائدة البحث العلمي:

األحداث التي رافقت ليلة املبيت يف
صىل الله عليه وآله وسلم
فراش النبي

عليه السالم

35
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األدب املقارن
* مثار األقالم:

الشاعر أحمد بخيت
* مباحث فقهية:
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مباحث كتاب الطهارة بني الفقه اإلمامي
واملذاهب األربعة وفـق منهج الخالف
االستداليل (الحلقة)13
النمر السيبريي
اصحاب املال واصحاب العلم
هل تعلم؟

الحث عىل زيارة الحسني عليه السالم

الحـــــث عـــــــىل
عليه السالم
زيارة الحسني

4

السالم عليك يا وارث آدم صفوة اهلل.
السالم عليك يا وارث نوح نيب اهلل.
السالم عليك يا وارث إبراهيم خليل اهلل.
السالم عليك يا وارث موسى كليم اهلل.
السالم عليك يا وارث عيسى روح اهلل.
السالم عليك يا وارث حممد حبيـب اهلل.
السـ ـ ـ ـ ـ ــالم عليـ ـ ـ ــك ي ـ ـ ـ ـ ــا وارث
أمي ـ ـ ـ ــر املؤمني ـ ـ ـ ــن ولـ ـ ـ ــي اهلل.
السالم عليك يا ابن حممد املصطفـى.
السالم عليك يا ابن علي املرتضـى.
السالم عليك يا ابن فاطمة الزهراء.
السالم عليك يا ابن خدجيـة الكبـرى.
السالم عليك يا ثار اهلل وابن ثاره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمور ينبغي بزائر اإلمام
الحسين عليه السالم أن يلتزم بها
 .1عن حممد بن عبد اهلل بن جعفر
احلمريي ،عن أبيه ،عن علي بن حممد
ابن سليمان ،عن حممد بن خالد ،عن
عبد اهلل بن محاد البصري ،عن عبد بن
حدثنا مدجل،
عبد الرمحن األصم قالّ :
عن حممد بن مسلم ،عن أبي عبد اهلل
عليه السالم قال :قلت له :إذا خرجنا إىل
أبيك أفكنّا يف حج؟ قال عليه السالم:
«َبلى».

قلت :فيلزمنا ما يلزم احلاج؟ قال عليه
«م ْن ماذا؟».
السالمِ :
قلت :من األشياء اليت يلزم احلاج ،قال
عليه السالم:
ص َحُب َك،
«ُيلِْز ُم َك ُح ْس ُن ّ
الص َحاَبِة مِلَ ْن َي ْ
َوُيلِْز ُم َك ِقلََّة ال َك َ
الِم إ ّال خِ َ
بيرْ ٍ َ ،وُيلِْز ُم َك َكثَْرُة
هللَ ،وُيلِْز ُم َك َنظاَفَة ِّ
يابَ ،وُيلِْز ُم َك
ِذ ْك ِر ا ِ
الث ِ
ُس ُل َقبْ َل أ ْن تأِت َي احلاِئ َرَ ،وُيلِْز ُم َك
الغ ْ
الص َ
ا ُ
الصالُة َعلى
الِةَ ،و ّ
خل ُشو ُع َوَكثَْرُة َّ
ري ْ
ألخ ِذ
آل محُ َ َّم ٍدَ ،وُيلِْز ُم َك التَّوق ُ
محُ َ َّم ٍد َو ِ
ُض َب َص َر َك،
س َل َكَ ،وُيلِْز ُم َك أ ْن َتغ َّ
ما َليْ َ
احلاجَة ِمن ْ
إخواِن َك
َوُيلِْز ُم َك أ ْن َت ُعوَد أ ْه َل
َ
الت ِقَّيِة
إذا َرأيْ َت ُمنَْق ِطعًا واملواساة ،وُيلِْز ُم َك َّ
هيت َعنُْه
َّاليت ِق َّم ُة ديِن َك ِبهاَ ،والَْوَرَع َع ّما ُن َ
واجل َ
وا ُ
دال َّالذي
خل َ
صوم ُة َوَكثَْرُة مْ
األي ِ
ان ِ
األميان َفإذا َفَعلْ َت ذِل َك مََّ
ت َح ُّج َك
ِفيِه
َ
()1
َو ُع ْم َرت َ
اسَت ْو َجبْ َت ِم َن َّالذي َطَلبْ َت
ُك َ ،و ْ
ما َعن َ
ْك ِبَن َف َقِت َكَ ،وا ْغترِ اِب َك َع ْن أ ْهِل َك،
َوَر ْغَبت َ
ْص ِر َف ِباملَ ْغ ِف َرِة
ُك فيما َر ِغبْ َت ،أ ْن َتن َ
وان».
الر ْ
ض َ
َوالرَّحمْ َ ِة َو ِّ
حالة زائر
عليه السالم
اإلمام الحسين
حين الزيارة
 .2عن سعد بن عبد اهلل بن أبي خلف،
عن أمحد بن حممد بن عيسى األشعري،
عن علي بن احلكم عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
«إذا أَر ْد َت ِزياَرَة ا ُ
السال ُم
حل َسينْ ِ َعَليِْه َّ
وبُ ،ش ْعثًا
ئيب َحزي ٌن َم ْك ُر ٌ
َف ُْز ْرُه َوأنْ َت َك ٌ
إن الحْ ُ َسينَْ َعَليِْه
ُمغبرِ ًا جاِئعًا َع ْطشانًاَ ،ف َّ
السال ُم ُقِت َل َحزينًا َم ْك ُروبًا ُش ْعثًا ُم ْغبرِ ًا،
َّ

جاِئعًا َع ْطشانًاَ ،و َسلُْه َ
احلواِئ َج َوانْ َص ِر َف
َّخ ْذُه َو َطنًا».
َعنْهَُ ،و َال تَت ِ
مناجاة اهلل تعالى لزائر
عليه السالم
الحسين
 .3عن سعد بن عبد اهلل وحممد بن
حييى وعبد اهلل بن جعفر احلمريي
وأمحد بن إدريس مجيعًا ،عن احلسني
ابن عبيد اهلل ،عن احلسن بن علي بن
أبي عثمان ،عن عبد اجلّبار النهاوندي
عن أبي سعيد ،عن احلسني بن ثوير بن
أبي فاختة قال :قال أبو عبد اهلل عليه
السالم:
«يا ُح َسينُْ َم ْن َخ َر َج ِم ْن َمنِْزِلِه ُي ِري ُد ِزياَرَة
السال ُم إ ْن
لي َعَليِْهما َّ
َقبرِْ الحْ ُ َسينْ ِ بْ ِن َع ّ
َب اهللُ َل ُه ِب ُك َّل ُخ ْطَوٍة َح َسَنًة
َ
كان ِ
ماشيًا َكت َ
وَمحَ ى َعنُْه َسِّيَئًةَ ،حتّى إذا صاَر يف احلاِئ ِر
ْجحنيََ ،حتّى إذا
َكَتَب ُه اهللُ ِم َن املُ ْفِلح َ
ني المُْن ِ
ُ
()2
زين،
َقضى َم ِ
ناس ُك ُه َكَتَب ُه اهلل ِم َن الفاِئ ِ
َحتّى إذا أراَد االنْ ِص َ
راف أتاُه َمَل ٌك َف َ
قال:
إن َر ُس َ
هلل َصّلى اهللُ َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم
َّ
ول ا ِ
السالَم َوَيقو ُل َل َك :استأِن ِف الَع َم َل
ُي ْق ِرُؤ َك َّ
َف َق ْد ُغ ِف َر َل َك ما َمضى».

ــــــــــــــــــ
( )1هنا املقصود هو احلج والعمرة بعنوان
النافلة وليس احلج الواجب ،أي ينال زائر
احلسني عليه السالم ما يناله احلاج واملعتمر من
األجر والثواب واملغفرة والرمحة والرضوان.
( )2أي أعماله من الصالة والزيارة حبسب
ترتيبها يف زيارة اإلمام احلسني عليه السالم
واالنتقال لزيارة علي األكرب ثم زيارة الشهداء
وزيارة أبي الفضل العباس عليه السالم فهذا
التنقل والزيارات والصلوات هو الذي يعرب عنه
باملناسك.

* إعداد :حممد رزاق صاحل
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كلمة العدد
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حثت اآليات الكرمية واألحاديث الشريفة على طلب العلم واالغرتاف من

منابعه ،كما أشارت إىل درجة العامل ومنزلته عند اهلل تعاىل وعند أوليائه ،وحثت على

و
ا
ل
ع

ل
م
ا
ء

ضرورة التواصل مع العامل إىل درجة التعبري باملزامحة له واحلضور عنده مهما كلف األمر من

جهد أو خسارة أو صعوبات.

فلقد عرب القرآن الكريم عن العلم ومشتقاته بآيات كثرية فيها مدح كبري للعلم والعلماء نذكر

منها على سبيل املثال ما يلي:

 .1آية تشري إىل أن العلم جيعل صاحبه كثري اخلشوع من اهلل تعاىل كقوله تعاىل{ :إمنا خيشى اهلل من

عباده العلماء(.}...فاطر)28/

 .2إن أصحاب العلم أرفع درجة من غريهم كما يف قوله تعاىل{ :يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين

أوتوا العلم درجات(.}...اجملادلة)11/

 .3إن روى أويل العلم روى سليمة لقوله تعاىل{ :ويروى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك

هو احلق ويهدي إىل صراط العزيز احلميد}(.سبأ)6/

وهنا العشرات من اآليات اليت يضيق املقام عن ذكرها تصف العلم والعلماء خبري الصفات فلذا البد للعقالء

من حتصيل العلم واحرتام العلماء ومزامحتهم لإلغرتاف من نبعهم ،وهذا ما أكدته األحاديث الشريفة كما يف

قوله رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم« :إن العلماء هم ورثة األنبياء ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر»(.هنج

الفصاحة)675/2:

ومع كل ما تقدم جند أن بعض الناس ال يرغب يف العلم بل يزهد يف العلماء وعشرهتم ،وهذا مما يؤمل العلماء السيما إذا

كان ذلك صادر عن أقرب الناس هلذا العامل كأهله وجريانه كما يف قوله رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم« :أزهد

الناس يف العامل أهله وجريان»(.هنج الفصاحة)665/2:

وهذا إن دل على شيء فهو يدل على جهل هؤالء األهل واجلريان بقيمة العلم ومنزلة العلماء ،ولذا صار العامل أو طالب العلم
كاحلي بني األمات ،ينادي دون أن يسمعه أحد أو يرد عليه شيئ ًا وهذا ما أشار إليه احلديث الشريف عن رسول اهلل صلى اهلل

عليه وآله وسلم« :طالب العلم بني اجلهال كاحلي بن األموات»(.املصدر السابق)

املرشف العام

5

اضاءات من سرية العرتة

بعض مغازي

رسول اهلل

الس َو ْيق
أو ًال :غزوة
ُّ
إن السبب وراء وقوع غزوة
أن أبا سفيان نذر أن
السويق هوَّ :
ميس رأسه من جنابة حتّى يغزو
ال ّ
حممدًا صلى اهلل عليه وآله وسلم
فخرج يف مائة راكب من قريش
رب ميينه( )1حتّى إذا كان على
لي ّ
بريد من املدينة أتى بين النّضري
لي ً
حيي بن أخطب
ال فضرب على ّ
بابه فأبى أن يفتح له فانصرف
عنه إىل سالم بن مشكم وكان
سّيد بين النّضري فاستأذن عليه
فأذن له وسا ّره.

6

ثم خرج يف عقب ليلته حتّى أتى
َّ
أصحابه وبعث رج ً
ال من قريش
إىل املدينة فأتوا ناحية يقال
هلا :العريض فوجدوا رج ً
ال من
ثم
األنصار وحليفًا له فقتلوهماّ ،
انصرفوا ونذر بهم النّاس فخرج
رسول اهلل يف طلبهم حتّى بلغ

صىل اهلل عليه وآله وسلم

قرقرة الكدر(.)2
ورجع وقد فاته أبو سفيان
ورأوا زادًا من أزواد القوم قد
طرحوها يتخفّفون منها للنجاة
فقال املسلمون حني رجع رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بهم:
يا رسول اهلل أنطمع أن تكون لنا
غزوة فقال عليه السالم« :نعم».
(إعالم الورى)173/1:
وقيل :إمنا مسيت بالسويق
ألن أبا سفيان ألقى ما معه من
الزاد والسويق كي ال يدركه الطلب
مسيت لذلك(.الطبقات الكربى
البن سعد)30/2:
ثانيًا :غزوة قرقرة الكدر
قال ابن سعد يف الطبقات :ثم
غزا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم قرقرة الكدر ويقال قرارة
الكدر كانت للنصف من احملرم

على رأس ثالثة وعشرين شهرًا
من مهاجرة صلى اهلل عليه وآله
وسلم وهي بناحية معدن بين
سليم قريب من األرحضية وراء
سد معونة وبني املعدن واملدينة
مثانية برد وكان الذي محل لواءه
صلى اهلل عليه  -وآله  -وسلم
علي بن أبي طالب واستخلف
على املدينة عبد اهلل بن أم مكتوم
فكان بلغه أن بهذا املوضع مجعًا
من سليم وغطفان فسار إليهم
فلم جيد يف اجملال أحدًا وأرسل
نفرًا من أصحابه يف أعلى الوادي
واستقبلهم رسول اهلل صلى اهلل
عليه  -وآله  -وسلم يف بطن الوادي
فوجد رعاء فيهم غالم يقال له
يسار فسأله عن الناس فقال
ال علم لي بهم إمنا أورد خلمس
وهذا يوم ربعي والناس قد ارتفعوا
إىل املياه وحنن عزاب يف النعم

ثالثا :سرية قتل كعب بن
األشرف اليهودي
وكانت ألربع عشرة ليلة مضت من
شهر ربيع األول على رأس مخس
وعشرين شهرًا من مهاجري رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وكان
سبب قتله أنه كان رج ً
ال شاعرًا
يهجو النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم وأصحابه وحيرض عليهم
ويؤذيهم فلما كانت وقفة بدر كبت
وذل وقال :بطن األرض خري من
ظهرها اليوم فخرج حتى قدم مكة
فبكى قتلى قريش ووضهم بالشعر
ثم قدم املدينة فقال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«اللهم اكفين ابن األشرف
مبا شئت يف إعالنه الشر وقوله
األشعار».
وقال أيضًا« :من لي بابن األشرف
فقد آذاني».

فقال حممد بن مسلمة أنا به يا
رسول اهلل ،وأنا أقتله فقال صلى
اهلل عليه وآله وسلم« :افعل».
فانطلق إليه مخسة نفر من
األنصار فيهم حممد بن مسلمة
فقتلوه ثم رجعوا فأصبحت اليهود
مذعورين فجاؤوا النيب صلى اهلل

فذكرهم النيب صلى اهلل عليه
وآله وسلم صنيعه وما كان حيض
عليهم وحيرض يف قتاهلم ويؤذيهم
ثم دعاهم إىل أن يكتبوا بينه
وبينهم صلحًا وكان ذلك الكتاب مع
علي بن أبي طالب عليه السالم.
(الطبقات البن سعد)34/2:
أمر
رابعًا :غزوة ذي
ّ
أمر بعد
ثم كانت غزوة ذي
ّ
مقامه صلى اهلل عليه وآله وسلم
واحملرم،
احلجة
باملدينة بقّية ذي
ّ
َّ
مرجعه من غزوة السويق وذلك
أن مجعًا من غطفان قد
ملّا بلغه َّ
جتمعوا يريدون أن يصيبوا من
ّ
أطراف املدينة عليهم رجل يقال
له :دعثور ابن احلارث بن حمارب
فخرج يف أربع مائة ومخسني
رج ً
ال ومعهم أفراس وهرب منه
األعراب فوق ُذرى اجلبال ونزل
()3
أمر
صلى اهلل عليه وآله وسلم ذا ّ
وعسكر به وأصابهم مطر كثري،
فذهب رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم حلاجة فأصابه ذلك
املطر َّ
فبل ثوبه وقد جعل رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
ثم
أمر بينه وبني أصحابه َّ
وادي ّ
َّ
لتجف وألقاها
نزع ثيابه فنشرها
ثم اضطجع حتتها
على شجرة َّ
واألعراب ينظرون إىل ّ
كل ما يفعل
رسول اهلل فقالت األعراب لدعثور
ــ وكان سيدهم وأشجعهم ــ :قد
حممد وقد انفرد من بني
أمكنك
ّ
غوث بأصحابه
أصحابه حيث إن َّ
مل يغث حتّى تقتله .فاختار سيفًا من
ثم أقبل مشتم ً
ال
سيوفهم صارمًا َّ
على السيف حتّى قام على رأس
رسول اهلل بالسيف مشهورًا فقال:
حممد من مينعك منيّ اليوم؟
يا
ّ
قال« :اهلل».

فأتى قومه فقيل له :أين ما كنت
تقول وقد أمكنك والسيف يف يدك؟
قال :وقد كان واهلل ذلك ولكنيّ
نظرت إىل رجل أبيض طويل دفع
يف صدري فوقعت لظهري فعرفت
حممدًا رسول
أّنه ملك وشهدت ّ
أن ّ
اهلل واهلل ال أُكّثر عليه وجعل يدعو
قومه إىل اإلسالم ونزلت قوله
تعاىل:
{يَا َأيُّهَا َّالذِينَ َآمَنُوا ا ْذ ُ
كرُوا
نِعْمَ َة َّ
ْكمْ إِ ْذ هَمَّ َقوْمٌ َأنْ
اللهِ عَ َلي ُ
َكفَّ
يَبْس ُُطوا إِ َلي ُ
ْكمْ َأيْدِيَهُمْ ف َ
ْكمْ(.}...النساء)11/
َأيْدِيَهُمْ عَن ُ

اضاءات من سرية العرتة

فانصرف رسول اهلل صلى اهلل عليه
 وآله  -وسلم وقد ظفر بالنعمفاحندر به إىل املدينة فاقتسموا
غنائمهم بصرار على ثالثة أميال
من املدينة وكانت النعم مخسمائة
بعري فأخرج مخسه وقسم أربعة
أمخاس على املسلمني فأصاب كل
رجل منهم بعريان وكانوا مائيت
رجل وصار يسار يف سهم النيب
صلى اهلل عليه  -وآله  -وسلم
فأعتقه وذلك أنه رآه يصلي وغاب
رسول اهلل صلى اهلل عليه  -وآله -
وسلم مخس عشرة ليلة(.الطبقات
البن سعد)31/2:

عليه وآله وسلم فقالوا قتل سيدنا
غيلة.

ودفع جربئيل يف صدره فوقع
السيف من يده فأخذه رسول اهلل
وقام على رأسه وقال :من مينعك
منيّ قال :ال أحد وأنا أشهد أن
حممدًا رسول
وأن
ال إله إال اهللَّ ،
ّ
اهلل ،واهلل ال أُكّثر عليك مجعًا أبدًا
ثم أدبر،
فأعطاه رسول اهلل سيفه َّ
ثم قال :واهلل ألنت
ثم أقبل بوجهه ّ
َّ
خري منيّ قال رسول اهلل« :أنا
أحق بذلك».
ُّ

خامسًا :غزوة بني سليم
روى ابن سعد :أن النيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم غزا بين
سليم ببحران لست خلون من
مجادى األوىل على رأس سبعة
وعشرين شهرًا من مهاجره،
وحبران بناحية الفرع وبني الفرع
واملدينة مثانية فراسخ وذلك أنه
بلغه أن بها مجعًا من بين سليم
كثريًا فخرج يف ثالمثائة رجل من
أصحابه واستخلف على املدينة
ابن أم مكتوم وأخذ السري حتى
ورد حبران فوجدهم قد تفرقوا يف
مياهم فرجع ومل يلق كيدًا وكانت
غيبته عشر ليال(.الطبقات البن
سعد)35/2:
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سادسًا :غزوة القردة
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ثم كانت غزوة القردة( )4ماء من
مياه جند بعث رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم زيد بن حارثة
بعد رجوعه من بدر إىل املدينة
بستّة أشهر فأصابوا عريًا لقريش
على القدرة فيها أبو سفيان ومعه
أن قريشًا قد
ّ
فضة كثرية ،وذلك َّ
خافت طريقها اليت كانت تسلك
إىل الشام حني كان من وقعة بدر
فسلكوا طريق العراق واستأجروا
رج ً
ال من بكر بن وائل يقال
يدهلم على
له:فرات بن حّيانُ ،
الطريق ،فأصاب زيد بن حارثة
الرجال هربًا.
تلك العري وأعجزته ّ

أن ذلك العري
ويف رواية الواقدي َّ
مع صفوان بن أُمّية وأّنهم قدموا
بالعري إىل رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم وأسروا رج ً
ال أو
رجلني وكان فرات بن حّيان أسريًا
فأسلم فرتك من القتل(.إعالم
الورى للطربي)175/1:
سابعًا :غزوة بني قينقاع
ثم كانت غزوة بين قينقاع( )5يوم
السبت لنصف من شّوال على رأس
أن
عشرين شهرًا من اهلجرة وذلك َّ

رسول اهلل مجعهم وأتى سوق بين
قينقاع فقال لليهود :احذروا من
اهلل مثل ما نزل بقريش من قوارع
اهلل فأسلموا فإنكم قد عرفتم
نعيت وصفيت يف كتابكم ،فقالوا:
يغرّنك أّنك لقيت
يا
ّ
حممد ال ّ
قومك فأصبت فيهم فإّنا واهلل
لو حاربناك لعلمت أّنا خالفهم
فكادت تقع بينهم املشاجرة ونزلت
فيهم:
ْن
كانَ ل ُ
{ َقدْ َ
َكمْ َآي ٌَة فِي فِ َئ َتي ِ
يل َّ
اللهِ و َُأخْرَى
الْ َت َق َتا فِ َئ ٌة ُتقَات ُِل فِي سَبِ ِ
ْن
َ
كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِ ْث َليْ ِهمْ رَأْيَ الْعَي ِ
و َّ
َاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَص ِْرهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي
َذلِكَ َلعِبْرَةً ُ
لأِولِي الأْ َ بْصَا ِر}(.آل
عمران)13/
أن رسول اهلل صلى اهلل
وروي ّ
عليه وآله وسلم حاصرهم ستّة
أّيام حتّى نزلوا على حكمه ،فقام
بي فقال :يا رسول
عبد اهلل بن أُ ّ
موالي وحلفائي وقد منعوني
اهلل
ّ
من األسود واألمحر ثالمثائة
دارع وأربعمائة حاسر حتصدهم
يف غداة واحدة ،إّني واهلل ال آمن
الدوائر ،وكانوا حلفاء
وأخشى ّ
اخلزرج دون األوس ،فلم يزل يطلب

فلما رأوا
فيهم حتّى وهبهم لهّ ،
ّ
الذل خرجوا من
ما نزل بهم من
()6
املدينة ونزلوا أذرعات ونزلت يف
بي وناس من اخلزرج.
عبد اهلل بن أُ ّ
(إعالم الورى للطربسي)176/1:
وقال تعاىل {:يَا َأيُّهَا َّالذِينَ َآمَنُوا
لاَ تََّتخ ُِذوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى َأوْلِيَاءَ
ْض وَمَنْ يَ َتوََّلهُمْ
بَع ُْضهُمْ َأوْلِيَاءُ بَع ٍ
ْكمْ َف ِإَّنهُ مِنْهُمْ إِنَّ َّ
اللهَ لاَ يَهْدِي
مِن ُ
الْ َقوْمَ َّ
الظالِمِنيَ (َ )51ف َترَى َّالذِينَ فِي
ُق ُلوبِ ِهمْ مَرَضٌ يُسَا ِرعُونَ فِي ِهمْ ي َُقو ُلونَ
نَ ْخشَى َأنْ ُتصِيبَنَا دَائِرَةٌ َفعَسَى َّ
اللهُ
َأنْ ي َْأتِيَ بِالْ َف ْت ِح َأوْ َأمْ ٍر مِنْ عِنْدِهِ
َفيُصْبِحُوا عَلَى مَا َأسَرُّوا فِي َأن ُْفسِ ِهمْ
نَادِمِنيَ}(.املائدة)52-51/
ثامنًا :غزوة حمراء األسد
ثم كانت غزوة محراء األسد
قال أبان بن عثمان :ملّا كان من
الغد من يوم أُحد نادى رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
يف املسلمني فأجابوه فخرجوا
على عّلتهم وعلى ما أصابهم من
القرح وقدم علّيًا بني يديه براية
املهاجرين حتّى انتهى إىل محراء
ثم رجع إىل املدينة وهم
األسد َّ
الذين نزل فيهم قوله تعاىل:
َّ
{الذِينَ اسْ َتجَابُوا لَِّلهِ وَالرَّسُو ِل
مِنْ بَعْدِ مَا َأصَابَهُمُ الْ َقرْحُ(.}...آل
عمران)172/

()7

أن عددهم
وروى ابن سعد ّ
كان مثانية عشر( )(.الطبقات
الكربى)153/3:
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وروى احلاكم احلسكاني :أنها
نزلت يف علي عليه السالم وذلك
ملا أصابه من اجلراحات( ) وخرج
أبو سفيان حتّى انتهى إىل الروحاء
يهم بالرجعة على
فأقام بها وهو ُّ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم ويقول :قد قتلنا صناديد
القوم فلو رجعنا استأصلناهم،
اخلزاعي فقال :ما
فلقي معبد
ّ

اضاءات من سرية العرتة

وراءك يا معبد؟ قال :قد واهلل تركت
حممدًا وأصحابه وهم حيرقون
ّ
علي بن أبي طالب قد
عليكم ،وهذا ُّ
مقدمته يف النّاس وقد
أقبل على
َّ
اجتمع عليه من كان ختّلف عنه،
وقد دعاني ذلك إىل أن قلت شعرًا،
قال أبو سفيان :وماذا قلت؟ قال:
قلت:
تهد من األصوات راحليت
كادت ّ
إذ سالت األرض باجلرد األبابيل
تردي بُأسد كرام ال تنابلة

عند الّلقاء وال خرق معازيل

فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه،
مر به مركب من عبد القيس
َّ
ثم َّ
يريدون املرية من املدينة ،فقال
حممدًا أّني قد أردت
هلم :أبلغوا
ّ
الرجعة إىل أصحابه الستأصلهم
َّ
ً
وأوقر لكم ركابكم زبيبا إذا وافيتم
عكاظ ،فأبلغوا ذلك إليه وهو
حبمراء األسد .فقال واملسلمون
معه :حسبنا اهلل ونعم الوكيل.
ورجع رسول اهلل صلى اهلل عليه

وآله وسلم إىل املدينة يوم اجلمعة،
قال :وملّا غزا رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم محراء األسد وثبت
فاسقة من بين خطمة يقال هلا:
العصماء أُ ُّم املنذر بن املنذر متشي
يف جمالس األوس واخلزرج وتقول
ّيب وليس يف
شعرًا حترض على الن ّ
بين خطمة يومئذ مسلم إ ّ
ال واح ٌد
فلما رجع
يقال له :عمري بن
ّ
عديّ ،
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
ثم
وسلم غدا عليها عمري فقتلهاَّ ،
أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
أم املنذر ملا
وسلم فقال« :إّني قتلت َّ
قالته من هجو».
فضرب رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم كتفيه وقال« :هذا رجل
نصر اهلل ورسوله بالغيب أما إّنه ال
ينتطح فيها عنزان(.»)8
عدي :فأصبحت
قال عمري بن
ّ
فمررت ببيتها وهم يدفنونها فلم
إلي أحد منهم ومل يكّلمين.
يعرض ّ
(إعالم الورى للطربسي)183/1:
ــــــــــــــــــــ

( )1بر فالن يف ميينه أي صدق.
( )2بفتح القافني :أرض ملساء وقال
البكري :هي بضم القاف وإسكان الراء
وبعدهما مثلهما واملعروف يف ضبطها
الفتح وهي ناحية بأرض سليم على مثانية
برد من املدينة كذا يف حياة احليوان ويف
((املواهب اللدنية)) الكدر :طري يف ألوانها
كدرة عرف بها ذلك املوضع ،ويف ((خالصة
الوفاء)) كدر ــ بالضم ــ مجع أكدر يضاف
إليه قرقرة الكدر بناحية معدن سليم وراء
سد معونة( .تاريخ اخلميس).
( )3الذرى مجع ذروة ـــ بكسر الذال
ـــ وهو أعلى كل شيء .و(( أمر)) بفتح
اهلمزة وامليم وشد الراء.
( )4قردة ــ كشجرة ــ وقيل :بالفاء وكسر
الراء .كذا يف تاريخ اخلميس.
( )5قينقاع ــ بفتح القاف وتثليث
النون ــ :شعب من اليهود كانوا باملدينة.
(القاموس)
( )6األذرعات ــ بكسر الراء ــ موضع
بالشام( .اجملمع).
( )7قال يف القاموس :محراء األسد
موضع على مثانية أميال من املدينة.
( )8ال ينتطح فيها عنزان أي يذهب هدرًا
ال ينازع يف دمها رجالن ضعيفان أيضًا ألن
النطاح من شأن التيوس والكباش.

* بقلم :السيد نبيل احلسين
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ما روي عن اإلمام الحسين

عليه السالم

في أحكام الصوم وزكاة الفطـــرة
الصوم
 .1فوائد ّ
ُسئل اإلمام احلسني عليه السالم:
مل افرتض اهلل ع ّز ّ
وجل على عبيده
الصوم؟ فقال عليه السالم:
وع َفَي ُعوَد
«ِلَي ِج َد الَْغنيِ ُّ َم َّ
س الجْ ُ ِ
ني».
ِبالَْف ْ
ض ِل َعَلى المَْساك ِ
الصائم
 .2تحفة ّ
حدثنا أبي
الصدوق رمحه اهللّ :
قال ّ
حدثنا علي بن
رضي اهلل عنه ،قالّ :
السعد آبادي ،عن أمحد بن
احلسني ّ
أبي عبد اهلل الربقي ،عن حممد بن
علي الكويف ،عن حممد بن سنان ،عن
السالم
عبد اهلل بن أّيوب ،عن عبد ّ
االسكايف ،عن عمري بن مأمون  -وكانت
ابنته حتت احلسن  -عن احلسن بن علي
عليهما السالم قال:
وجيمر
«حتفة ّ
الصائم أن يدهن حليته ّ
الصائمة أن متشط
ثوبه وحتفة املرأة ّ
وجتمر ثوبها».
رأسها ّ
وكان أبو عبد اهلل احلسني بن علي
عليهما السالم يقول:
«إذا صاَم َيت َ
َطَّي َب ِب ّ
يب».
الط ِ
ويقول عليه السالم:
ّ
الصاِئ ِم».
«الط ُ
يب تحُ ْ َف ُة ّ
وقد دعا عبد اهلل بن الزبري وأصحابه
احلسني عليه السالم فأكلوا ومل يأكل
احلسني عليه السالم ،فقيل له :أال تأكل؟
الصاِئ ِم»،
قال« :إّني صاِئٌمَ ،ول ِكن تحُ ْ َف ُة ّ
قيل :وما هي؟ قال عليه السالم:
«الد ْه ُن َوالمْجِ ْ َم ُر».
ُّ
 .3اإلفطار بالتّ مر
عن احلسني بن علي عليهما السالم
أنه قال:

«إن َر ُس َ
هلل َصّلى اهللُ َعَليِْه َوآِلِه
َّ
ول ا ِ
كان
عام ُه إذا َ
َو َسلَّ َمَ ،
كان َيبْت ِ
َد ُئ َط َ
الت ْم ِر».
صاِئمًا ِب َّ
 .4صوم يوم عرفة
عن علي بن احلسن بن فضال ،عن
يعقوب بن يزيد ،عن أبي همام ،عن
عبد الرمحن بن أبي عبد اهلل ،عن
أبي احلسن عليه السالم قال« :صوم
السنة».
يوم عرفة يعدل ّ
وروى عبد اهلل بن املغرية ،عن
سامل ،عن أبي عبد اهلل عليه السالم
قال :أوصى رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم إىل علي عليه
السالم وحده ،وأوصى علي عليه
السالم إىل احلسن واحلسني مجيعًا،
وكان احلسن إمامه ،فدخل رجل يوم
عرفة على احلسن عليه السالم وهو
ّ
يتغذى واحلسني عليه السالم صائم ،ث ّم
جاء بعدما قبض احلسن فدخل على
احلسني عليه السالم يوم عرفة وهو
يتغذى وعلي بن احلسني عليه السالم
صائم ،فقال له ال ّرجل :إّني دخلت على
احلسن وهو ّ
يتغذى وأنت صائم ،ث ّم
دخلت عليك وأنت ُمفطر؟ فقال احلسني
عليه السالم:
كان إمامًا َفأف َ
ْط َر ِلَئالّ
«إن الحَْ َس َن َ
َّ
ُيت َ
ّاس،
َّخ َذ َص ْو ُم ُه ُسَّنًةَ ،وِلَيت ّ
َأسى ِبِه الن ُ
ْت اإلما ُم َفأَر ْد ُت أ ْن ال
َفَل ّما أ ْن ُقِب َ
ض ُكن ُ
ّاس بي».
ُيـَّ َخ َذ َص ْومي ُسَّنًة َفَيت ّ
َأس َى الن ُ
وباإلسناد إىل املسروق قال :دخلت
يوم عرفة على احلسني بن علي عليهما
السالم واقداح السويق بني يديه وبني
يدي أصحابه ،واملصاحف حجورهم وهم
ينتظرون االفطار ،فسألته فأجابين،

وخرجت فدخلت على احلسن ابن
علي عليهما السالم ،والناس يدخلون
إىل موائد موضوعة عليها طعام عتيد
فيأكلون وحيملون ،فرآني وقد تغيرّ ت
فقال« :يا مسروق مل ال تأكل؟».
فقلت :يا سيدي أنا صائم ،وأنا اذكر
شيئًا ،فقال« :أذكر ما بدا لك».
فقلت :أعوذ باهلل أن تكونوا خمتلفني،
دخلت على احلسني عليه السالم فرأيته
ينتظر االفطار ،ودخلت عليك وأنت على
فضمين إىل صدره
هذه الصفة واحلالّ ،
وقال:
أن اهللَ
«َيا بْ َن ْ
األش َر ِس أما َعِل ْم َت َّ
َم ْعنا
سياسِة َّ
اجت َ
األمِةَ ،وَلِو ْ
تَعاىل َن َدَبنا ِل َ
َعلى َشيٍء ما َو ِسَع ُك ْم َغيرُْ ُه ،إّني أف َ
ْط ْر ُت
ام ُك ْم».
ْط ِر ُك ْمَ ،وصاَم أخي ِل َصّو ِ
مِلُف ِ
إن رج ً
ال أتى احلسن واحلسني
وقيلَّ :
عليهما السالم فوجد أحدهما صائمًا
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فطرًا ،فسأهلما فقاال« :إ ْن
واآلخر ُم ِ
َص ْم َفجاِئزٌ».
ص ْم َت َف َح َس ٌن َوإ ْن لمَ ْ ت ُ
ُ
 .5استحباب ذكر اهلل يوم
الفطر وكراهة الضحك فيه
عن حممد بن علي بن احلسني قال:
نظر احلسني بن علي عليهما السالم
ناس يف يوم فطر يلعبون ويضحكون،
إىل ٍ
«إن اهلل َع َّز
فقال ألصحابه والتفت إليهمَّ :
ضمارًا لخِ َ لِْقِه،
ضان ِم ْ
َو َج َّل َجَع َل َش ْه َر َر َم َ
ضواِنِه،
طاعِتِه إىل ِر ْ
َي ْسَتِبق َ
ُون فيِه ِب َ
َف َسَب َق فيِه َق ْوٌم َففازُواَ ،وتخَ َ لَّ َف َ
ون
آخ ُر َ
اح ِك ال ّ
ال ِع ِب
َفخاُبواَ ،فالَْع َج ِب ِم َن ّ
الض ِ
ُون،
ثاب فيِه المْحُْ ِسن َ
يف الَي ْوِم اّلذي ُي ُ
هلل َل ْو ُك ِش َف
ص ُر َ
وخييب فيِه المَُْق ِّ
ون ،وأيُْم ا ِ
الِْغطاُء ِل َشَغ َل محُ ْ ِس ٌن ِب ْ
إحساِنِه َو ُمسيءٌ
ِبإساَءِتِه».
وذكر الرواية الكليين رمحه اهلل عن
عدة من أصحابنا ،عن أمحد بن أبي
ّ

الصخر أمحد بن
عبد اهلل ،عن أبي ّ
عبد الرحيم ،رفعه إىل أبي احلسن عليه
السالم.
 .6زكاة الفطرة
عن احلسني بن علي عليهما السالم أّنه
حاض ٍر َوباٍد».
قال« :زَكاُة الِْف ْط ِر َعلى ُك ِّل ِ
ما روي عن اإلمام احلسني عليه السالم
يف الصدقة
الصدقة
 .7حقيقة ّ
عن احلسني بن علي عليهما السالم
تصدق
أنه قيل لهّ :
إن عبد اهلل بن عامر ّ
اليوم بكذا وكذا ،فقال عليه السالم:
عام ٍر َك َمَث ِل َّالذي
هلل بْ ِن ِ
«إنمَّ ا َمَث ُل َعبْ ِد ا ِ
َص َّد ُق بمِ ا َس َر َقَ ،وإنمَّ ا
َي ْس ِر ُق الحْ َّ
اج ُث َّم َيت َ
الص َد َق ُة َ
الطِّيَب ُة َص َد َق ُة َّالذي َع ِر َق فيها
َّ
َجبيُن ُه َوا ْغبرَ َّ فيها َو ْج ُههُ».
قيل ألبي عبد اهلل الصادق عليه السالم:
من َعنَى بذلك؟ قال عليه السالم« :عنى

به عليًا عليه السالم».
وعن احلسني بن علي عليهما السالم
أيضًا أّنه ذكر عنده عن رجل من بين
تصدق مبال كثري ،فقال عليه
أمية أّنه َّ
احلاج
«مَثلُُه َمَث ُل اّلذي َس َر َق
السالمَ :
َّ
الص َد َق ُة َم ْن َع ِر َق
َوت َ
َص َّد َق بمِ ا َس َر َق ،إنمَّ ا َّ
َجبيُن ُه فيها َوا ْغبرَ َّ فيها َو ْج ُه ُه  -عنى
َص َد َّق بمِِ ثْ ِل ما
عليا عليه السالم َ -و َم ْن ت َ
َص َّد َق ِبِه؟».
تَ
 .8صدق اإلمام الحسين عليه
السالم
عن احلسني بن علي عليهما السالم:
َّ
«أن ُه َوِر َث أ ْرضًا َو ْ
َص َّد َق ِبها َقبْ َل
أشياَءَ ،فت َ
أ ْن َي ْقِب َضها».
* إعداد :السيد نبيل احلسين
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قال تعاىل:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
((ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯﮰ ﮱﯓﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ)).
ما خلقت الجن واإلنس إال
ليعبدون
قال تعاىل{ :يَا َأيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا
َكمْ و ََّالذِينَ مِنْ
َّكمُ َّالذِي خَ َلق ُ
رَب ُ
كمْ تََّت ُقونَ}.
ِكمْ َلعََّل ُ
َقبْل ُ
عدد فرق املكّلفني ذكر
قيل ملّا ّ
خواصهم ومصارف أمورهم أقبل
عليهم باخلطاب على سبيل االلتفات
ه ّزًا للسامع وتنشيطًا له واهتمامًا
بأمر العبادة وتفخيمًا لشأنها وجربًا
لكلفة العبادة واهتمامًا ّ
بلذة املخاطبة.
ويف تفسري اإلمام العسكري عليه
السالم هلا وجهان :أحدهما خلقكم
وخلق الذين من قبلكم لتتقوا كما قال
َالنْسَ
ع ّز وجل{ :وَمَا خَ َل ْقتُ الْ ِجنَّ و إْ ِ
ُون}(.الذاريات)56:
إِلاَّ لِيَعْبُد ِ
والوجه اآلخر (يا أيها الناس اعبدوا

ربكم الذي خلقكم من قبلكم) أي
أعبدوه (لعلكم تتقون) النار.
ولعل من اهلل واجب ألنه أكرم من
أن يعين عباده بال منفعة ويطمعه يف
فضله ثم خييبه.
و(لعّلكم) على الوجه األول يتعلق
خبلقكم ويراد بالتقوى العبادة.
وعلى الوجه الثاني يتعلق باعبدوا
احلذر(.تفسري
بالتقوى
ويراد
الصايف)75/1:
ونّبه عليه السالم بقوله :هلا وجهان
على أن القرآن ذو وجوه وأن محله
على اجلمع صحيح ويأتي نظائره يف
كالمهم عليهم السالم وكون الكالم ذا
وجوه مما يزيد يف بالغته ولطافته.
وهذا اخلطاب متوجه إىل مجيع
الناس ،مؤمنهم وكافرهم ،إال من ليس
مبكلف من األطفال واجملانني.
وروي عن ابن عباس واحلسن أن ما
يف القرآن من (يا أيها الناس) فإنه
نزل مبكة ،وما فيه من (يا أيها الذين
آمنوا) فإنه نزل باملدينة.
و(اعبدوا ربكم) أي :تقربوا إليه
بفعل العبادة ،وعن ابن عباس أنه قال:
معناه وحدوه .وقوله (الذي خلقكم) :أي
أوجدكم بعد أن مل تكونوا موجودين،

وأوجد من تقدم زمانكم من اخلالئق
والبشر.
وقد بني سبحانه نعمه عليهم ،وعلى
آبائهم ،ألن نعمه عليهم ال تتم إال بنعمه
على آبائهم.
و (لعلكم تتقون) أي :خلقكم لتتقوه
وتعبدوه .وقيل :معناه اعبدوه لتتقوا.
وقيل :معناه لعلكم تتقون احلرمات
بينكم ،وتكفون عما حرم اهلل.
وهذا كما يقول القائل :إقبل قولي
لعلك ترشد ،فليس أنه من ذلك على
شك ،وإمنا يريد اقبله ترشد ،وإمنا
أدخل الكالم (لعل) ترقيقا للموعظة،
وتقريبا هلا من قلب املوعوظ.
ويقول القائل ألجريه :إعمل لعلك
تأخذ األجرة ،وليس يريد بذلك الشك،
وإمنا يريد لتأخذ أجرتك .ومثله قول
الشاعر:
وقلتم لنا كفوا احلروب لعلنا
نكف ،ووثقتم لنا كل موثق
فلما كففنا احلرب ،كانت عهودكم
كلمح سراب يف املال متألق
وقال سيبويه :إمنا وردت لفظة
(لعل) على أنه ترج للمخاطبني ،كما
قال { َف ُقولاَ َلهُ َقوْلاً َليِّنًا َلعََّلهُ يَ َت َذ َّ
كرُ
َأوْ يَخْ شَى} ،وأراد بذلك اإلبهام على
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موسى وهارون ،فكأنه قال اذهبا أنتما
على رجائكما وطمعكما واهلل عز وجل
من وراء ذلك ،وعامل مبا يؤول إليه أمر
فرعون.
وقيل :فائدة إيراد لفظة (لعل) هي
أن ال حيل العبد أبدا حمل األمن املدل
بعمله ،بل يزداد حاال بعد حال ،حرصا
على العمل ،وحذرا من تركه.
وأكثر ما جاءت لفظة (لعل) وغريها
من معاني الشك ،فيما يتعلق باآلخرة يف
دار الدنيا ،فإذا ذكرت اآلخرة مفردة،
جاء اليقني .وقيل :معناه لعلكم توقون
النار يف ظنكم ورجائكم .وأجرى (لعل)
على عباده دون نفسه ،وهذا قريب مما
قاله سيبويه(.جممع البيان)78/1:
فعن أمحد بن حممد بن أبي نصر
قال :جاء رجل إىل الرضا عليه السالم
فقال له :هل يقدر ربك أن جيعل
السماوات واألرض وما بينهما يف
بيضة؟ فقال عليه السالم« :نعم ،ويف
أصغر من البيضة قد جعلها يف عينك
وهو أقل من البيضة ،ألنك إذا فتحتها
عاينت السماء واألرض وما بينهما ،فلو
شاء ألعماك عنها».
وجاء يف عيون األخبار :فيما ذكره
الفضل بن شاذان من العلل عن الرضا

عليه السالم أنه قال« :فلم يعبدون؟».
قيل :لئال يكونوا ناسني لذكره وال
تاركني ألدبه ،وال الهني عن أمره
ونهيه ،إذا كان فيه صالحهم وقوامهم،
فلو تركوا بغري تعبد لطال عليهم األمد
فقست قلوبهم.
ويف كتاب التوحيد :خطبة للرضا
عليه السالم يقول فيها« :أول عبادة
اهلل معرفته ،وأصل معرفة اهلل توحيده،
ونظام توحيد اهلل نفي الصفات عنه،
بشهادة العقول أن كل صفة وموصوف
خملوق وشهادة كل خملوق أن له خالقًا
ليس بصفة وال موصوف ،وشهادة كل
صفة وموصوف باالقرتان باحلدث،
وشهادة احلدث باالمتناع عن األزل
املمتنع من احلدث».
ويف أصول الكايف :عن علي بن
إبراهيم عن العباس بن معروف عن
عبد الرمحن بن أبي جنران قال :كتبت
إىل أبي جعفر عليه السالم أو قلت
له :جعلين اهلل فداك نعبد الرمحن
الرحيم الواحد األحد الصمد؟ قال:
فقال« :إن من عبد االسم دون املسمى
باألمساء فقد أشرك وكفر وجحد ومل
يعبد شيئًا ،بل اعبد اهلل الواحد األحد
املسمى بهذه األمساء دون
الصمد
ّ

األمساء ،إن األمساء صفات وصف
بها نفسه تعاىل».
وقال أبو عبد اهلل عليه السالم:
«أفضل العبادة إدمان التفكر يف اهلل
ويف قدرته».
وعن أبي احلسن الرضا عليه السالم
أنه قال« :ليس العبادة كثرة الصالة
والصوم ،إمنا العبادة التفكر يف أمر
اهلل ع ّز ّ
وجل».
وقال أبو جعفر عليه السالم« :إن
أشد ا لعبادة الورع».
وعن علي بن احلسني عليهما السالم
قال« :من عمل مبا افرتض اهلل عليه
فهو من أعبد الناس».
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن حمبوب عن مجيع عن هارون بن
خارجة عن أبي عبد ا هلل عليه السالم
قال« :العبادة ثالثة ،قوم عبدوا اهلل ع ّز
ّ
وجل خوفًا فتلك عبادة العبيد ،وقوم
عبدوا اهلل تبارك وتعاىل طلب الثواب
فتلك عبادة األجراء ،وقوم عبدوا اهلل
ع ّز ّ
وجل حبًا له فتلك عبادة األحرار،
وهي أفضل العبادة».
وقال علي بن احلسني عليهما
السالم« :ال عبادة إ ّال بتفقه».
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وفيما أوصى النيب صلى اهلل عليه
وآله وسلم لعلي بن أبي طالب عليهما
السالم« :يا علي من أتى مبا افرتض
اهلل عليه فهو من اعبد الناس».
قوله تعاىلَّ :
َكمُ
{الذِي جَعَلَ ل ُ
الأْ َ رْضَ فِرَاشًا} ،جعلها مالئمة
لطبائعكم موافقة ألجسادكم مطاوعة
حلرثكم وأبنيتكم ودفن موتاكم مل
جيعلها شديدة احلمى واحلرارة
فتحرقكم وال شديدة الربودة فتجمدكم
وال شديدة طّيب ال ّريح فتصدع

هاماتكم وال شديدة الننت فتعطبكم
وال شديدة اللني كاملاء فتغرقكم وال
شديدة الصالبة فتمتنع عليكم يف
حرثكم وأبنيتكم ودفن موتاكم ولكنه
جعل فيها من املتانة ما تنتفعون بها
وتتماسكون وتتماسك عليها أبدانكم
وبنيانكم وجعل فيها من اللني ما
تنقاد به لدوركم وقبوركم وكثري
من منافعكم{ .وَالسَّمَاءَ بِنَاءً} أي:
سقفًا من فوقكم حمفوظًا يدير فيها
مشسها وقمرها وجنومها ملنافعكم.

{وَ َأنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً} يعين املطر
ينزله من أعلى ليبلغ قلل جبالكم
وتاللكم وهضابكم وأوهادكم ثم ف ّرقه
ال وط ً
ال وهط ً
رذاذًا وواب ً
ال لتنشفه
أرضوكم ومل جيعل نازلة عليكم قطعة
واحدة فيفسد أراضيكم وأشجاركم
وزروعكم ومثاركم ،وعن النيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم أنه قال« :ينزل
مع كل قطرة ملك يضعها يف موضعها
الذي أمره به رّبه ع ّز وجل»{ .ف ََأخْرَجَ
َكمْ}.
الثمَرَاتِ ِر ْزقًا ل ُ
بِهِ مِنَ َّ
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ملطعمكم ومشربك وملبسكم وسائر
منافعكم {فَلاَ تَجْعَ ُلوا لَِّلهِ َأنْدَادًا} أي:
أشباهًا وأمثا ًال من األصنام اليت ال
تعقل وال تسمع وال تبصر وال تقدر على
شيء{ .وَ َأنْ ُتمْ تَعْ َلمُونَ} أي :إّنها ال
تقدر على شيء من هذه النعم اجلليلة
اليت أنعمها عليكم رّبكم.
فاهلل تعاىل أمر الناس بعبادته
واالعرتاف بنعمته ،ثم عدد هلم
صنوف نعمه ليستدلوا بذلك على
وجوب عبادته ،فإن العبادة إمنا جتب
ألجل النعم املخصوصة ،فقال سبحانه:
َّ
َكمُ الأْ َ رْضَ فِرَاشًا}
{الذِي جَعَلَ ل ُ
أي بساطًا ميكنكم أن تستقروا عليها
وتفرتشوها وتتصرفوا فيها ،وذلك ال
ميكن إال بأن تكون مبسوطة ساكنة
دائمة السكون{ .وَالسَّمَاءَ بِنَاءً} أي
سقفًا مرفوعًا مبنيًا{ .وَ َأنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً} أي من السحاب ماء أي
عطاء لكم وملكًا لكم وغذاء لكم،
وهذا تنبيه على أنه هو الذي خلقهم
والذي رزقهم دون من جعلوه ندًا له من
األوثان ،ثم زجرهم عن أن جيعلوا له
ندًا مع علمهم بأن ذلك كما أخربهم به
بقوله{ :فَلاَ تَجْعَ ُلوا لَِّلهِ َأنْدَادًا} وقوله
(وأنت تعلمون) له وجوه:
أحدها :أن يريد :إنكم تعلمون أن
األصنام اليت تعبدونها مل تنعم عليكم
بهذه النعم اليت عددناها وال بأمثاهلا،
وأنها ال تضر وال تنفع.
ثانيها :أن يريد :إنكم تعقلون
ومتيزون ،ومن كان بهذه الصفة فقد
ا ستوفى شرائط التكليف ،ولزمته
احلجة ،وضاق عذره يف التخلف عن
النظر وإصابة احلق.
وثالثها :ما قال جماهد وغريه :إن
املراد بذلك أهل التوراة واإلجنيل دون
غريهم ،أي تعلمون ذلك يف الكتابني.
وقال الشريف املرتضى :استدل أبو
علي اجلبائي بقوله تعاىل( :الذي
جعل لكم األرض فراشا) ويف آية
أخرى (بساطا) على بطالن ما يقوله
املنجمون من أن األرض كروية الشكل،

قال :وهذا القدر ال يدل ألنه يكفي
من النعمة علينا أن يكون يف األرض
بسائط ومواضع مفروشة ومسطوحة،
وليس جيب أن يكون مجيعها كذلك.
ومعلوم ضرورة أن مجيع األرض ليس
مسطوحًا مبسوطًا ،وإن كان مواضع
التصرف فيها بهذه الصفة ،واملنجمون
ال يدفعون أن يكون يف األرض سطوح
يتصرف فيها ويستقر عليها ،وإمنا
يذهبون إىل أن مجلتها كروية الشكل.
وجاء يف كتاب علل الشرائع بإسناده
إىل مسعدة بن صدقة عن جعفر بن
حممد عن أبيه عليه السالم قال« :كان
علي عليه السالم يقوم يف املطر أول
مطر ميطر حتى يبتل رأسه وحليته
وثيابه ،فيقال له :يا أمري املؤمنني
الكن الكن( )1فيقول :إن هذا ماء قريب
العهد بالعرش ثم أنشأ حيدث فقال:
إن حتت العرش حبرا فيه ما ينبت
به أرزاق احليوانات ،فإذا أراد اهلل
عز وجل أن ينبت ما يشاء هلم رمحة
منه أوحى اهلل عز وجل فمطر منه
ما شاء من مساء إىل مساء ،حتى
يصري إىل مساء الدنيا ،فيلقيه إىل
السحاب ،والسحاب مبنزلة الغربال،
ثم يوحي اهلل عز وجل إىل السحاب
اطحنيه وأذيبيه ذوبان امللح يف املاء ،ثم
انطلقي به إىل موضع كذا عباب أو
غري عباب( )2فتقطر عليهم على النحو
الذي يأمره اهلل فليس من قطرة تقطر
إ ّال ومعها ملك يضعها موضعها ،ومل
تنزل من السماء قطرة من مطر إ ّال
بقدر معدود ووزن معلوم ،إال ما كان
يوم الطوفان على عهد ،نوح فإنه نزل
منها منهمر( )3بال عدد وال وزر».
وجاء يف نهج البالغة عن أمري
املؤمنني علي بن أبي طالب عليهما
السالم أنه قال« :فسبحان من أمسكها
بعد موجان مياهها ،وأمجدها بعد
رطوبة أكنافها ،فجعلها خللقه مهادا،
()4
وبسطها هلم فراشا فوق حبر جلي
راكد ال جيري ،وقائم ال يسري .تكركره
الرياح العواصف( )5ومتخضه الغمام

الذوارف( )6إن يف ذلك لعربة ملن
خيشى»(.نور الثقلني)24/1:
فاهلل سبحانه وتعاىل رمحته وسعت
كل شيء ،جعل لإلنسان األرض
والسماء؛ وأنزل من السماء املاء،
فأخرج من األرض الثمرات ،لكي
تكون رزقًا حال ًال طيبًا واسعًا لنا ،ولكن
هيهات هيهات ،إن اإلنسان لظلوم
كفار ،وكان عجو ًال كفورًا.
وبعد أن ذكر اهلل ّ
جل شأنه املؤمنني
والكافرين واملنافقني ،انتقل إىل
ما جيب أن يؤديه عباده مجيعًا من
خيصوه وحده
التكاليف ،وأهمها أن
ّ
بالعبادة ألنه هو خالقهم ورازقهم،
وخلق هلم ما يصلحهم وسخر هلم
مجيع املنافع ليعمروا األرض ،وجعل
هلم السماء كالبناء الذي يشد بعضه
ني كواكبها من جتاذب
بعضًا ملا ب َ
ومتاسك.
ويف قوله (بناء) إعجاز علمي قرآني
فريد ،وأنزل اهلل هلم من السماء مطرًا
فأحيا به األرض لتنبت النبات الذي
يأكل منه كل اخللق ،فال يليق بالناس
أن يكفروا باهلل أو يشركوا معه غريه
باختاذ األصنام والرهبان أربابًا من
دون اهلل واملسيح ابن مريم ،وحنن نعلم
أنها ال متاثله وتعجز أن تفعل ما يفعله.
ـــــــــــــــــ
( )1كن الشيء كنا وكنونا سرته يف كنه
وغطاه وصانه من الشمس.
( )2قال الطرحيي  :العباب  -بالضم :-
معظم املاء وكثرته وارتفاعه ،وماء عباب :يسيل
سيال لكثرته.
( )3ماء منهمر :كثري سريع االنصباب.
( )4أي كثري املاء منسوب إىل اللجة وهي
معظم املاء.
( )5الكركرة :تصريف الريح السحاب إذا
مجعته بعد تفريق وأصله يكرر من التكرير
فأعادوا الكاف ،يقال كركرت الفارس عنى
أي دفعته ورددته ،والرياح العواصف :الشديدة
اهلبوب.
( )6خمضت اللنب :إذا حركته لتأخذ زبده،
والذوارف من ذرفت عينه أي دمعت.

* إعداد :السيد نبيل احلسين
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لوال الحجة

لساخت األرض بأهلها
قال أمري املؤمنني علي بن أبي طالب
عليهما السالم...« :وَأ ْهَب َطه ِإلىَ َداِر
َاس ِل ُّ
الذِّرَّيِة.»...
الَْبِلَّيِة وَتن ُ
وقال عليه السالم يف اختيار األنبياء
«واص َط َفى ُسبْ َحاَنه ِم ْن
عليهم السالمْ :
َوَل ِده َأنِْبَياَءَ ،أ َخ َذ َعَلى الَْو ْح ِي ِميَثا َق ُه ْم،
الر َساَلِة َأ َماَنَت ُه ْم ،مَلَّا َب َّد َل
َ
يغ ِّ
وعَلى َتبِْل ِ
للهَّ
َأ ْكَث ُر َخلِْقه َع ْه َد ا ِإَليِْه ْمَ ،ف َجِهلُوا
َحقَّه واتخَّ َ ُذوا َ
ْل
األنْ َداَد َمَعه ...ولمَ ْ يخُ ِ
اللهَّ ُسبْ َحاَنه َخلَْقه ِم ْن َنبيِ ٍّ ُم ْر َس ٍلَ ،أ ْو
َل َأ ْو ُح َّجٍة لاَ ِز َمٍة َأ ْو محَ َ َّجٍة
َاب ُمنْز ٍ
ِكت ٍ
وم َض ِت
َقاِئ َمٍةَ ...عَلى َذِل َك َن َسَل ِت الُْق ُرو ُن َ
وخَل َف ِت َ
الد ُهو ُرَ ...
األبْنَاُء.
ُّ
للهَّ
ِإلىَ َأ ْن َبَع َث ا ُسبْ َحاَنه محُ َ َّمدًاَ ،ر ُس َ
ول
اللهَّ َصّلى اهللُ َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم ِإلنجَْ اِز
تمَْام ُنُبَّوِتهَ ،مأْ ُخوذًا َعَلى َّ
ني
النِبِّي َ
ِع َدِته وِإ ِ
ِميَثا ُقهَ ،م ْش ُهوَرًة سمِ َ اتُه َك ِرميًا ِميلاَ ُده،
وَأ ْه ُل َ
ض َي ْو َمِئ ٍذ ِمَل ٌل ُمَت َف ِّر َقٌة ،وَأ ْهَواءٌ
األ ْر ِ
َشِّتَتٌةَ ،بينَْ ُم َشِّبه للِهَّ
َش َرةٌ َ
وط َراِئ ُق ُمت َ
ُمنْت ِ
َ
َ
ري ِإلىَ
خِ َ
بلِْقه أ ْو ُملْ ِح ٍد فيِ اسمْ ِ ه ،أ ْو ُم ِش ٍ
َغيرِْ ه.»...
قد اختلف الناس يف ابتداء التناسل،
فذهب اجملوس ومن تبعهم إىل جواز
النكاح للمحارم ،زعمًا أن نيب اهلل آدم
عليه السالم زّوج البنات للبنني فحصل
التناسل وكثر اخللق.
ويف بعض األخبار أنه كان هلم ملك،
فسكر ليلة فوقع على أخته وأمه ،فلما
أفاق ندم وشق ذلك عليه ،وأراد رفع
العار عنه.
فقال للناس هذا حالل فامتنعوا عليه
فجعل حيتج هلم على جوازه بتزويج

أوالد آدم عليه السالم وإنهم كانوا
ينكحون أخواتهم فقبله مجاعة وبقوا
عليه إىل اآلن) ،والصحيح بطالن ذلك
وافرتاؤه.
رواية الصدوق عن مسمع عن
زرارة
جاء يف كتاب علل الشرائع عن الصدوق
رمحه اهلل قال :قال أبي ،عن حممد
العطار ،عن ابن أبان ،عن ابن أورمة،
عن النوفلي ،عن علي بن داود اليعقوبي،
عن احلسن بن مقاتل ،عمن مسع زرارة
يقول :سئل أبو عبد اهلل عليه السالم
عن بدء النسل من آدم على نبينا وآله
وعليه السالم كيف كان؟ وعن بدء
النسل من ذرية آدم فإن أناسا عندنا
يقولون :إن اهلل تعاىل أوحى إىل آدم
أن يزوج بناته بنيه ،وأن هذا اخللق كله
أصله من اإلخوة واألخوات ،فقال أبو
عبد اهلل عليه السالم:
«تعاىل اهلل عن ذلك علوا (كبريا)
يقول من قال هذا :بأن اهلل عز وجل
خلق صفوة خلقه وأحباءه وأنبياءه
ورسله واملؤمنني واملؤمنات واملسلمني
واملسلمات من حرام ،ومل يكن له من
القدرة ما خيلقهم من حالل ،وقد أخذ
ميثاقهم على احلالل الطهر الطاهر
الطيب ،فواهلل لقد تبينت أن بعض
البهائم تنكرت له أخته فلما نزا عليها
ونزل كشف له عنها ،فلما علم أنها أخته

أخرج غرموله ثم قبض عليه بأسنانه
حتى قطعه فخر ميتا.
وآخر تنكرت له أمه ففعل هذا بعينه،
فكيف اإلنسان يف إنسيته وفضله
وعلمه؟! غري أن جيال (من هذا اخللق
الذي ترون رغبوا عن علم أهل بيوتات
أنبيائهم وأخذوا من حيث مل يؤمروا
بأخذه فصاروا إىل ما قد ترون من
الضالل واجلهل بالعلم ،كيف كانت
األشياء املاضية من بدء أن خلق اهلل ما
خلق وما هو كائن أبدا)».
ثم قال عليه السالم« :ويح هؤالء أين
هم عما مل خيتلف فيه فقهاء أهل
احلجاز وال فقهاء أهل العراق أن اهلل
عز وجل أمر القلم فجرى على اللوح
احملفوظ مبا هو كائن إىل يوم القيامة
قبل خلق آدم بألفي عام ،وأن كتب اهلل
كلها فيما جرى فيه القلم يف كلها حتريم
اإلخوة مع ما حرم ،وهذا حنن قد نرى
منها هذه الكتب األربعة املشهورة يف
هذا العامل :التوراة واإلجنيل والزبور
والقرآن أنزهلا اهلل من اللوح احملفوظ
على رسله صلوات اهلل عليهم أمجعني،
منها التوراة على موسى ،والزبور على
داود ،واإلجنيل على عيسى ،والقرآن
على حممد صلى اهلل عليه وآله وعلى
النبيني ليس فيها حتليل شيء من ذلك
حقا».
ثم أنشأ عليه السالم حيدثنا كيف كان

* إعداد :الشيخ وسام البلداوي
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بدء النسل من آدم عليه السالم ،وكيف
كان بدء النسل من ذريته ،فقال عليه
السالم:
«إن آدم عليه السالم ولد له سبعون
بطنا ،يف كل بطن غالم وجارية إىل
أن قتل هابيل ،فلما قتل قابيل هابيل
جزع آدم على هابيل جزعا قطعه عن
إتيان النساء ،فبقي ال يستطيع أن يغشى
حواء مخسمائة عام ،ثم ختلى ما به من
اجلزع عليه فغشي حواء فوهب اهلل له
شيثا وحده ليس معه ثاني ،واسم شيث
هبة اهلل وهو أول وصي أوصي إليه من
اآلدميني يف األرض ،ثم ولد له من بعد
شيث يافث ليس معه ثاني ،فلما أدركا
وأراد اهلل عز وجل أن يبلغ بالنسل ما
ترون وأن يكون ما قد جرى به القلم
من حتريم ما حرم اهلل عز وجل من
األخوات على اإلخوة أنزل بعد العصر
يف يوم اخلميس حوراء من اجلنة امسها
بركة فأمر اهلل عز وجل آدم أن يزوجها
من شيث فزوجها منه ،ثم نزل بعد
العصر من الغد حوراء من اجلنة امسها
منزلة فأمر اهلل عز وجل آدم أن يزوجها
من يافث فزوجها منه فولد لشيث غالم
وولد ليافث جارية ،فأمر اهلل عز وجل
آدم حني أدركا أن يزوج بنت يافث من
ابن شيث ،ففعل ذلك فولد الصفوة من
النبيني واملرسلني من نسلهما ،ومعاذ
اهلل أن ذلك على ما قالوا من اإلخوة
واألخوات».
ثم أشار أمري املؤمنني علي بن أبي طالب
عليهما السالم إىل عناية اهلل الكاملة
باخللق ،من عدم إخالء أمة من األمم
من هاد هلم إىل املصاحل ،ورادع هلم عن
املفاسد ،وذلك كله إلكمال اللطف وإمتام
احلجة ،والنعمة.
فقال عليه السالم« :ومل خيل اهلل
سبحانه اخللق من نيب مرسل أو كتاب
منزل.»...
وهذا مما ال ريب فيه ،ألنه البد يف كل
زمان من حجة معصوم ،عامل مبا حيتاج
إليه اخللق ،وقد دللوا على ذلك يف الكتب
الكالمية بالرباهني العقلية والنقلية.
فمنها ما رواه يف الكايف بإسناده عن
هشام بن احلكم عن الصادق عليه

السالم يف جوابه للزنديق الذي سأله من
أين ثبت وجوب إرسال األنبياء والرسل،
قال عليه السالم:
«ِإَّنا مَلَّا َأثَْبتْنَا َأ َّن َلنَا َخاِلقًا َصاِنعًا ُمَتَعاِليًا
الصاِن ُع
يع َما َخَل َق وَك َ
َعنَّا َ
ان َذِل َك َّ
وع ْن جمَ ِ ِ
َ
ً
ً
اه َده َخلْقُه
َح ِكيما ُمَتَعاِليا لمَ ْ يجَ ُ ْز أ ْن ُي َش ِ
اش ُروه
اش َر ُه ْم وُيَب ِ
ولاَ ُيلاَ ِم ُسوه َفُيَب ِ
اجوه َثَب َت َأ َّن َله ُس َف َراَء
اج ُه ْم ويحُ َ ُّ
ويحُ َ َّ
وعَباِده
فيِ َخلِْقه ُيعَبرِّ ُ َ
ون َعنْه ِإلىَ َخلِْقه ِ
وما
ومنَا ِفِعِه ْم َ
وَي ُدلُّوَن ُه ْم َعَلى َم َصالحِ ِ ِه ْم َ
ِبه َب َقا ُؤ ُه ْم وفيِ َت ْرِكه َفنَا ُؤ ُه ْم.
يم
َّاه َ
اآلم ُر َ
ون والن ُ
َفَثَب َت ِ
ون َع ِن الحَْ ِك ِ
وع َّز
يم فيِ َخلِْقه والمُْعَبرِّ ُ َ
ون َعنْه َج َّل َ
الَْعِل ِ
وه ُم َ
وص ْفَوتُه ِم ْن َخلِْقه ُح َك َماَء
ُ
األنِْبَياُء ع َ
ُمَؤ َّدِب َ
ني ِبالحْ ِ ْك َمِة َمبُْعوِث َ
ني ِبَها َغيرَْ
ني َو َال شاّكنيَ».
ُم ْش ِرك َ
ثم البد من متامية احلجة يف كل زمان
ومكان ،لكيال ختلو األرض من حجة يكون
معه علم يدل على صدق مقالته ووجوب
عدالته ..وبذلك مراده عليه السالم من
قوله« :أو حجة الزمة» أو قوله «حمجة
قائمة» ،ثم احلجة قد تطلق ويراد منها
الكتاب وقد تطلق ويراد منها العقل وقد
تطلق ويراد منها اإلمام املعصوم ،وهذا
هو األصح ألن الكتاب والعقل ال ينفعان
شيئًا إذا مل يوجد من يسدد العقل
ويوضح الكتاب.
ولذا نرى فرق املسلمني على كثرتهم
عقالء ويق ّرون بالقرآن وهم يف أشد
االختالف والتناقض مع اتفاقهم على
الكتاب وألجل هذا قال أمري املؤمنني
عليه السالم« :أنا كتاب اهلل الناطق
والقرآن كتاب اهلل الصامت وأنا أ ْفَيد
لكم من القرآن».
ولذا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم« :علي مع القرآن ،والقرآن مع علي،
علي احلوض».
لن يفرتقا حتى يردا ّ
ومعنى استمرار علي هنا يف ذريته
املعصومني األحد عشر إمامًا بعد
إمام حتى ينتهي الدهر بآخرهم عليهم
السالم.
ومما يطابق معنى ما قلنا لكالم أمري
املؤمنني عليه السالم ما رواه الشيخ
الكليين رمحه اهلل يف الكايف عن علي
ابن إبراهيم ،عن حممد بن عيسى عن

حممد بن املفضل ،عن أبي محزة ،عن
أبي جعفر عليه السالم أنه قال« :واللهَّ
ض آَدَم ع ِإلاَّ
َما َت َر َك اللهَّ َأ ْرضًا ُمنْ ُذ َقَب َ
وهَو ُح َّجتُه
و ِفيَها ِإ َماٌم ُي ْهت َ
َدى ِبه ِإلىَ اللهَّ ُ
َعَلى ِعَباِده ولاَ َتبَْقى َ
ام
األ ْر ُ
ض ِبَغيرِْ ِإ َم ٍ
ُح َّجٍة للِهَّ َعَلى ِعَباِده»(.الكايف،179/1:
ح)8
وال تبقى األرض بغري إمام وحجة هلل
تعاىل دائمة ما دامت األرض ومن
عليها.
وروى الشيخ الصدوق رمحه اهلل يف
األمالي عن ابن املتوكل ،عن احلمريي،
عن ابن عيسى عن احلسن بن حمبوب
عن مقاتل بن سليمان عن أبي عبد اهلل
الصادق عليه السالم أنه قال« :قال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم :أنا سيد
النبيني ووصيي سيد الوصيني وأوصياؤه
السالم سأل
سادة األوصياء إن آدم عليه ّ
اللهَّ عز وجل أن جيعل له وصيا صاحلا
فأوحى اللهَّ تعاىل ذكره إليه أني أكرمت
األنبياء بالنبوة ثم اخرتت خلقا وجعلت
خيارهم األوصياء. ...
فأوحى اهلل تعاىل إىل آدم عليه السالم:
يا آدم أوص إىل شيث فأوصى آدم عليه
السالم إىل شيث وأوصى شيث إىل
ّ
ابنه شبان وأوصى شبان إىل جملث
وأوصى.»........
للهَّ
ثم قال رسول ا صّلى اهلل عليه وآله
وسّلم :ودفعها إلي بردة وأنا أدفعها إليك
يا علي وأنت تدفعها إىل وصيك ويدفعها
وصيك إىل أوصيائك من ولدك».
ويدفع اإلمام علي عليه السالم إىل
احلسن ويدفعها احلسن إىل أخيه
احلسني عليه السالم ويدفعها احلسني
إىل أوصيائه واحدًا بعد واحد من ولده
حتى تدفع إىل خري أهل األرض بعده،
وليكفرن به عليه السالم األمة.
وليختلفن عليه اختالفا شديدا الثابت
عليه كاملقيم معي والشاذ عنه يف النار
والنار مثوى الكافرين.
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اإلمام الحسن
وأسباب فشل الحرب

18

أو ًال :عناصر الكوفة
فت من عضد الكوفة تنازع
لقد َّ
األهواء أهلها ،فحولتهم ِشَيعًا وأحزابًا،
أضعفوا بتفرقهم صف اإلمام عليه
السالم وساهموا يف تقوية عدوه،
والبعض منهم عمل على االتصال به
ودعوته إىل الكوفة ،وآخرون دخلوا
يف مشروع قتل احلسن عليه السالم
اغتيا ًال ،استجابة إلغراء معاوية هلم
باملال والزواج من إحدى بناته.
ومن هذه األحزاب ،احلزب األموي
الذي من أقطابه عمرو بن حريث،
وعمر بن سعد وغريهما ،وهم من واعد
معاوية بتسليم احلسن له أو الفتك به
عند دنو معاوية من الكوفة.
واألهم من هؤالء كان اخلوارج ،ومن
أقطابهم شبث بن ربعي وابن الكواء

والشمر واألشعث بن قيس ،ومواقف
هؤالء معروفة ال حاجة للبحث عنها
يضاف إليهم فئة عرفت بالشكاكني،
نتيجة تأثرهم بدعوة اخلوارج دون
أن يكونوا منهم ،فشكلوا مبوقفهم
املذبذب هذا أداة مسخرة بيد معاوية
وأصحابه.
وآخر هذه الفئات كانت تلك اليت
عرفت باسم احلمراء ،وكانوا عشرين
ألفًا من مسلحة الكوفة ،من شكلوا
شرطة زياد الحقًا سنة  51هـ ،وفعلوا
ما فعلوا بشيعة علي عليه السالم يف
الكوفة.
ويصح أن يطلق عليهم لقب املرتزقة،
يقفون إىل جانب املنتصر ،وغالبيتهم
كانت من املوالي والعبيد وأبناء السبايا
الفارسيات اللواتي أسرن ما بني عام

عليه السالم

12هـ ،وعام 17هـ ،من (عني التمر)
و(جلوالء).
وبالتالي ،كان تشكل جيش احلسن
عليه السالم من كل هذه الفرق
املرتامية األهواء واملشاريع سببا رئيسًا
يف فشل احلرب ،وال ننسى أن نذكر أن
معاوية قد عمل على بث اجلواسيس
وإثارة الفنت والشائعات بني أهل
الكوفة ،فأضحت أُلعوبة تتقاذفها رياح
السموم واألهواء اآلتية من كل جهة،
أن اإلمام عليه السالم ــ على ما
حتى ّ
ذكر التاريخ  -كان له خطوات خطاها
الستدراك املوقف وجتنيب جبهته أكرب
قد من اخلسائر.
ثانيًا :خفاء شخصية معاوية
لقد أدى نفاق معاوية وسياسته
اإلعالمية ودبلوماسيته الغادرة إىل

* إعداد :الشيخ وسام البلداوي
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إخفاء صورته احلقيقية عن أعني
الناس ،بل سارت األمور باجتاه حتويله
إىل شخصية مقبولة لدى عامة
اجملتمع ،واشتهر عنه حلمه وسعة
صدره مع أعدائه وعليه ،فقد تعطل
عامل األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
وبسبب دهاء معاوية وخداعه للناس،
مل يكن ميلك احلسن عليه السالم إال
أن يقول هلم إن معاوية سيفعل كذا
أمر مل يقع بعد ،مما
وكذا ،إشارة إىل ٍ
سيضعف موقفه ،فأنى أن حناكم من
جنهل؟ وأقل دليل على ما يقال هو أن
احلرب العسكرية قد حتولت يف واقع
فنت قادها معاوية
األمر إىل حرب ٍ
بنفسه ،يبث شائعة هنا ويرشي برشوة
هناك ،حتى أضعفت هذه الفنت معظم
مواقع احلسن عليه السالم ولو مل تكن
شخصية معاوية خافية ــ ولو نتيجة
اجلهل على هؤالء الناس ملا استطاع
أن يبلغ هذا املبلغ ،ويوصل األمور إىل
الصلح.
ثمرة الصراع ..الصلح
وإذا شاءت بعض الدوافع اخلاصة
ملعاوية أن يدعو إىل الصلح فال غرو
فيمن كان مبثل موقف احلسن عليه
السالم أن يلجأ أيضًا إىل الصلح
استجابة لدعوة خصمه.
فاحلسن عليه السالم إمنا أراد
بصلحه هذا أن يربح ما شاءت الظروف
وشاء ضعاف الناس من ختسريه إياه
السيما أن الصلح لن يتأثر مبا ميليه
اآلخرون عليه من الناحية العملية ،بل
سيكون هو سيد املوقف ،وسيملي على
خصمه الذي مل يشرتط سوى بقائه
يف امللك ،شروطًا تفضحه شيئًا فشيئًا
وتسقط موقعه بنقضها ،وهو ما أدركه
احلسن عليه السالم وأجاد استغالله.
واحلسن عليه السالم بصلحه إمنا
استجاب للحفاظ على اإلسالم يف حال
فشل فرصة استعادة التجربة النبوية
الشريفة على قاعدة األوىل ــ يف حال

عدم مؤثرية الشهادة.
ولعلنا جنرؤ أن نقول بأن طلب
الصلح اندفع من عمق أنانية معاوية
وهو باحلكم ،ليشكل خطأ األخري
املميت،وليساهم يف تصحيح موقف
احلسن عليه السالم ومينحه ما ميكن
أن حيفظ به الدين احلنفي.
يضاف إىل ذلك أن الصلح ببنوده
قد ساهم يف توفري عامل الوقت الذي
كان حيتاج احلسن عليه السالم ليفضح
املشروع األموي أمام أنظار اجلميع وهو
ما مل يكن متوفرًا آنذاك.
وعليه ،كان املرشح لقطف مثرة الصلح
هو احلسن عليه السالم مما سيسمح
له بالثورة جمددًا ،لكن بشهادته عليه
السالم ،انتقل عبء األمر إىل احلسني
عليه السالم ،وبنود املعاهدة لتبني
بشكل واضح كيف ساهم هذا الصلح
ــ والذي هو أقرب إىل اهلدنة منه إىل
الصلح ــ يف حفظ اإلسالم والتشيع
وفضح النظام األموي.
إن احلسن عليه السالم بعمله هذا
أضحى كما أبوه وجده وأخوه عليهم
السالم منارة يف إثرة الدين على
النفس ،وقمة يف التضحية والوفاء
للمبدأ ،وليس ّ
يقل صلحه مرتبة عن دم
احلسني عليه السالم يف كربالء.
بنود صلح
عليه السالم
اإلمام الحسن
بعد أن مل يبق لإلمام احلسن (عليه
السالم) سبيل غري القبول بالصلح
وترك أمر احلكم إىل معاوية فرتة
من الزمن لكي يفتضح أمره وتنكشف
سياسة بين أمية عند من كان منخدعا
بظاهر سياستهم ,فكتب (عليه السالم)
بنود الصلح ومل يقدم فيها ملعاوية أي
امتياز ,ومل يعرتف به رمسيا كخليفة,
وإمنا هو حاكم من احلكام ،فالبنود
هي كالتالي ،واليت مل يلتزم معاوية بأي
واحدة من هذه البنود:
 1ــ تسليم األمر إىل معاوية على أن

يعمل بكتاب اهلل وبسنة رسوله صلى
اهلل عليه وآله وسلم وسرية اخللفاء.
 2ــ أن يكون األمر للحسن (عليه
السالم) من بعده (أي بعد هالك
معاوية) فإن حدث به حادث فألخيه
احلسني (عليه السالم) ,وليس ملعاوية
أن يعهد إىل أحد.
سب أمري املؤمنني (عليه
 3ــ أن يرتك ّ
السالم) والقنوت عليه بالصالة ,وأن
يسب
ال يذكر عليا إال خبري ،فقد كان ّ
أمري املؤمنني علي عليه السالم على
منابر بين أمية طوال ( )70عام.
 4ــ استثناء ما يف بيت مال الكوفة
وهو مخسة آالف ألف (أي مخسة
ماليني) فال يشمله تسليم األمر ,وعلى
معاوية أن حيمل إىل احلسن (عليه
السالم) ألفي ألف درهم ,وأن يفضل
بين هاشم يف العطاء والصالة على بين
عبد مشس ,وأن يف ّرق يف أوالد من قتل
مع أمري املؤمنني يوم اجلمل ,وأوالد من
قتل معه يف صفني ألف ألف درهم ,وأن
جيعل ذلك من خراج دار أجبر.
 5ــ أن الناس آمنون حيث كانوا
من أرض اهلل يف شامهم وعراقهم
وحجازهم ومينهم ,وأن يؤمن األسود
واألمحر ,وأن حيتمل معاوية هفواتهم,
وأن ال يتبع أحدا مبا مضى ,وال يأخذ
أهل العراق بإحنة ,وأن ال ينال أحدًا
من شيعة علي (عليه السالم) وأنهم
آمنون على أنفسهم وأمواهلم ونسائهم
وأوالدهم ,وأن ال يتعقّب عليهم شيئا وال
يتعرض هلم بسوء ويوصل إىل كل ذي
حق حقّه ،وأن ال يبغي للحسن بن علي
ّ
وال ألخيه احلسني (عليهما السالم) وال
ألحد من أهل بيت رسول اهلل غائلة,
س ّرا وال جهرًا ,وال خييف أحدا منهم يف
أفق من اآلفاق.
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إدارة الحياة األسرية
الحاجة إلى النظام
حتتاج املؤسسات املختلفة إىل نظام
وقانون خاص تدير بواسطته نفسها من
خالل التزام مجيع األفراد بهذا القانون
بشكل أو بآخر.
ويعي مجيع األفراد مسؤولياتهم طبقًا
هلذا القانون أيضًا ويقدمون على أحسن
وجه.
ويتفاوت هذا النظام طبقًا للمجتمعات
املختلفة.
وحنن املسلمني نعلم جيدًا ما هي
احلدود واألدوار اليت رمسها القرآن
الكريم وحددتها السنة النبوية الشريفة
للوالدين واألوالد.
وحدد اإلسالم القاعدة اليت جيب أن
يقوم عليها بناء العائلة وأشار بوضوح
على در الرجل واملرأة واملسؤوليات
امللقاة إىل عاتقهما يف األسرة الواحدة.
كما حدد أيضًا حقوق مجيع أفراد
األسرة الواحدة.
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قيادة األب

حتتاج األسرة  -عقليًا  -إىل قائد

وحاكم ينفّذ القوانني وحيمي مصاحلها
ويفرض سيطرته عليها.
وال يصلح هلذه املهمة سوى األب ،قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«فالرجل سيد أهله واملرأة سيدة بيتها».
فاألب هو أفضل مالذ للطفل وهو
الذي يتخذ القرارات ويقوم بالتوجيه
والبناء والتنفيذ ،إنه ملجأ ألفراد أسرته
واملسؤول عن اإلنفاق واملشرف على
التزامها ،والعقل املفكر لألسرة وقوتها
واقتدارها ،وهو الذي يوفر هلا األمن.
ينظر األطفال إىل األب نظرة ال
شعورية أنه ميثل القانون وأنه سبب
اقتدارهم ،وذلك دون أن يتدخل اآلخرون
يف حتقيق هذه النظرة.
كما وينظرون إليه أيضًا على أنه
املرشد واحلامي واملراقب ،وأّنه مصدر
اخلوف والغضب ،واألمن واحلب يف
نفس الوقت.
إّنه رب األسرة ومديرها الذي ُيعرب
بشكل مستقل ويتخذ القرارات
عن رأيه
ٍ
املناسبة.
الخطوط العامة لقيادته
مثة وظائف أساسية ينبغي على القائد

األب االهتمام بها وأداؤها علمًا أن هذه
الوظائف ختتلف باختالف طبقات
اجملتمع الواحد واجملتمعات األخرى.
 .1البناء الفكري
فاألب هو العنصر الذي يضع أسس
البناء الفكري لألسرة وحيدد نظام القيم
الذي يتحكم باألفراد.
وقد يكون لألم رأي يف هذا اجملال
البد من الدمج بني
أيضًا ،وعندها ّ
الرأيني.
وميثل األب يف احلقيقة القائد الديين
لألسرة ،وقد أّكد اإلسالم كثريًا على
هذا األمر ،فهو الذي يبين القاعدة
املعنوية واألخالقية لألسرة ويشرف على
املسائل الدينية واالعتقادية.
وهو الذي يأمر أبناَءه بالصالة {وأمر
أهلك بالصالة }...والصدق والتضحية
والفداء ،ويشرف كذلك على زوجته
وأوالده ويوجههم حنو الطريق القويم.
وما املواقف اليت يتخذها األوالد إزاء
احلوادث والوقائع املختلفة إال انعكاس
هلداية األب وتوجيهاته.
 .2تنظيم الوظائف
وتقسيمها

يتبنى األب يف حميط أسرته عملية
تنظيم خمتلف األمور.

ويتحدد اعتبار األب يف جانب منه على
ضوء هذا التنظيم وتقسيم الوظائف
حبيث ال يسمح ألي فرد أن يتعدى
احلدود املرسومة له.
 .3تنظيم العالقات
يقوم األب بعملية تنظيم للعالقات
وحتديدها .فهو ينظم عالقة األخ بأخته،
والكبري بالصغري ،وعالقات األسرة
باألصدقاء واألقرباء .فهل حيق لألخ أو
األخت الكبري األمر و النهي؟ وهل جتب
هلما الطاعة؟
كما ويشرف األب أيضًا على املمارسة
اجليدة هلذه العالقة ،ومينع األخطاء
والتجاوزات سيما قيام أي فرد من أفراد
األسرة بفرض رأيه على اآلخرين ،أو أن
يستغل قوته فيكون عنيفًا مع الضعفاء.
عندها سينال جزاءه من األب الذي يقف
باملرصاد لكل متجاوز.
 .4رسم برنامج الحياة
حتتاج كل أسرة إىل برنامج خاص من
أجل ثباتها واستقرارها بشرط أن يلتزم
والبد أ ْن يكون هذا
مجيع األعضاء بهّ .
الربنامج بنّاء وهادفًا لتحقيق مصاحل
األسرة احلالية واملستقبلية.
وجيب أن يستخدم األب جتاربه وعقله
ويستعني خبربات اآلخرين يف سبيل جناح
والبد أن
هذا الربنامج وحتقيق نتائجهّ .
يشتمل هذا املخطط على كل ما حتتاج
إليه األسرة من قضايا التسلية واألمور
األخرى اليت تؤدي إىل بنائها ورشدها
وتزرع األلفة والتفاهم بني أفرادها.
وينبغي أن يراعي هذا الربنامج السن
واإلدراك والفهم والطاقات البدنية.
 .5تنظيم الوقت
قلنا سابقًا أنه تقع على األب مسؤولية

فاهلدف من تنظيم الوقت هو لرتتيب
احلياة املعيشية لألسرة وبنائها ،مما
حيتاج إىل سياسة خاصة لكي ال يستثمر
الطفل مث ً
ال ُج َّل وقته يف اللعب واللهو
ويرتك دراسته ،أو أن يتف ّرغ بشكل كامل
لعملية الدراسة واملطالعة ويرتك بناَءه
اجلسمي والنفسي والعاطفي.
 .6المراقبة واالهتمام
يعد األب مالذ الطفل وملجأه .صحيح
أن األم ترغب إسعاد ولدها وحيق هلا
ذلك ،لكن مسؤولية اهلداية والتوجيه
فيما لو حدث أي احنراف أو خطأ تقع
على األب.
وسبب هذا الدور هو ملسؤولية األب
يف مراقبة األسرة واالهتمام بها .وجيب
عليه أن يدفع عنها األخطار اجلسمية
واألخالقية واملعنوية .وهذه مسؤولية
كبرية ومهمة يف نفس الوقت وحتتاج
إىل جهوٍد عظيمة ،ال يستطيع حتقيقها
إ ّال األب رغم صعوبتها.
جاء عن اإلمام الصادق عليه السالم
قوله« :ملا نزلت هذه اآلية{ :يَا َأيُّهَا
ِيكمْ
َكمْ وَ َأهْل ُ
َّالذِينَ َآمَنُوا ُقوا َأنْ ُفس ُ
نَارًا(}...التحريم )6/جلس رج ٌل من
املسلمني يبكي وقال :أنا قد عجزت عن
فت بها».
نفسي و ُكّل ُ
والبد له أن يتعاون مع زوجته وأ ْن
ّ
يدعمها من أجل حتقيق االنضباط
املطلوب.
ولألم دور مهم يف هذا اجملال وذلك
لتأثري شخصيتها وسجاياها على
األوالد .لكن دور األب يفوق عدة مرات
رب األسرة وسيدها .ويفهم
دور األم ألّنه ّ
األفراد يف ظله معنى القانون.
أمه احلب والعطف
فالطفل ينتظر من ّ
واحلنان وينتظر من أبيه حتقيق العدالة
وااللتزام بالقانون ،وهذا هو السبب يف
بروز دوره املهم ،إذ إنه الوحيد القادر
على إصالح طفله ومراقبة تصرفاته.

األب هو سيد األسرة ولكن ال يعين
ذلك أن ميارس رئاسته فقط ،أو أن
يستغل ذلك لتفريغ عقده ،إنه رب
يوجه األطفال
األسرة وسيدها بشرط أن ّ
حنو الرشد والبناء اخللقي والعاطفي
واإلنساني.
وجيب على األب أن يوفر الظروف
املناسبة اليت حيتاجها الطفل لتكامله،
وأن يدعم ثقة الطفل بنفسه ويفسح
اجملال أمام حريته املشروطة ويكشف
عن طاقاته الكامنة حتى يتمكن من بناء
مستقبله بشكل جيد يف ذلك اجملتمع.

فقه االرسة وشؤونها

فهو حيدد برنامج النوم واليقظة،
وتناول الطعام واللعب ،والسفر وغريه،
وهو الذي يرسم مسؤوليات أفراد األسرة
يف البيت ،واملسؤول عن املشرتيات،
والذي جيلب الطعام ،ويعتين بأساس
املنزل وزهور احلديقة وغري ذلك.

كبرية يف تنظيم برنامج أفراد األسرة.
وحيدد لألطفال  -خاصة الذين يدرسون
يف املدارس  -أوقات الدراسة واللعب
ومصاحبة األصدقاء.

الهدف من إدارة األسرة

فعندما يقال إن الولد س ّر أبيه ،فذلك
يعين أن يقوم األب بواجبه يف جمال
االهتمام بهذا الطفل وبنائه .وإنها
خليانة أ ْن يرتك األب ولده أو أن يف ّرط
ويتسامح يف بنائه ورشده يف خمتلف
اجملاالت.
حتى يحقق األب وظيفته
إن ممارسة وظيفة األبوة هلي
مسؤولية خطرية للغاية حلاجتها إىل
الوعي والصرب والتضحية .فقد جاء عن
الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم
قوله« :الرجل راع على أهل بيته وهو
مسؤول عنهم».
فهو مسؤول عن حتقيق الثقة بني
أفراد أسرته ووقايتهم واالهتمام بهم
حتى ال ينحرفوا ،وتوفري املناخ املالئم
للشعور باالستقالل واحلرية ودرء
األخطار عنهم.
وينبغي على األب أن يفكر برتبية
أوالده وهم ال يزالون يف رحم األم حتى ال
يشعر هذا املولود اجلديد بالتيه مبجرد
والدته فتواجهه املشاكل.
وجيب عليه أن يشعر برغبة وميل
شديدين بهذا الشأن وُيهيئ نفسه
للمرحلة اجلديدة اليت ستبدأ بعد والدة
الطفل(.دور األب يف الرتبية)51:
* إعداد :حممد رزاق صاحل
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الكبر وأنواعه

الكرب :هو الركون إىل رؤية النفس فوق الغري ،وبعبارة
أوضح :هو عزة وتعظيم يوجب رؤية النفس فوق الغري
واعتقاده املزية والرجحان عليه ،فهو يستدعي متكربا عليه.
وبه ينفصل عن العجب ،إذ العجب جمرد استعظام النفس
من دون اعتبار رؤيتها فوق الغري ،فالعجب سبب الكرب
والكرب من نتائجه.
ثم الكرب  -أي العزة املوجبة لرؤية النفس فوق الغري  -هو
خلق الباطن يقتضي أعماال يف الظاهر هي مثراته ،وتسمى
تلك األعمال الظاهرة الصادرة منه تكربا ،ولذا من تعزز ورأى
نفسه باطنا فوق الغري ،من دون صدور فعل على جوارحه،
يقال له (كرب) ،وإذا ظهرت األعمال يقال له (تكرب).
وهذه األعمال الظاهرة اليت هي مثرات خلق الكرب أفعال
وأقوال توجب حتقري الغري واإلزراء به ،كالرتفع عن مواكلته
وجمالسته ،واالستنكاف عن مرافقته ومصاحبته ،وإبعاده
عن نفسه ،وإبائه عن اجللوس جبنبه ،وانتظاره أن يسلم
عليه ،وتوقعه أن يقوم ماثال بني يديه.
واالستنكاف من قبول وعظه ،وتعنيفه يف إرشاده ونصحه،
وتقدمه عليه يف احملافل والطرقات وعدم االلتفات إليه يف
احملاورات ،وتوقع التقديم عليه يف كل ما يدل على التعظيم
عرفا.
وباجلملة :األعمال الصادرة عن الكرب كثرية ،وال حاجة إىل
إحصائها ،لكونها مشهورة معروفة ،ومن مجلتها االختيال يف
املشي وجر الثياب ،إذ فاعلها يرى نفسه فوق األكثر ويقصد
بهما استحقارهم ،فهما يقتضيان متكربا عليه ،فيكونان من
أنواع التكرب ،وما ورد يف ذمهما يدل أيضا على ذمه ،كما
يأتي.
وهذه األفعال املعرب عنها بالتكرب قد تصدر عن احلقد أو
احلسد أو الرياء ،وإن مل تكن يف النفس عزة وتعظم.
ذم الكبر
الكرب آفة عظيمة وغائلته هائلة ،وبه هلك خواص األنام
فضال عن غريهم من العوام ،وهو احلجاب األعظم للوصول
إىل أخالق املؤمنني ،إذ فيه عز مينع عن التواضع ،وكظم
الغيظ ،وقبول النصح ،والدوام على الصدق ،وترك الغضب
واحلقد واحلسد والغيبة واإلزراء بالناس ،وغري ذلك.
فما من خلق مذموم إال وصاحب الكرب مضطر إليه،
ليحفظ به عزه ،وما من خلق حممود إال وهو عاجز عنه.
خوفا من فوات عزه.
ولذا ورد يف ذمه ما ورد من اآليات واألخبار ،قال اهلل
{...ك َذلِكَ ي َْطبَعُ َّ
اللهُ عَلَى ُ
كبِّ ٍر
سبحانه:
َ
ك ِّل َق ْل ِب مُ َت َ
جَبَّارٍ}(.غافر)35/
َ
َ
وقال تعاىل{ :سَأصْ ِرفُ عَنْ آيَاتِيَ َّالذِينَ
كبَّرُونَ(.}..األعراف)146/
يَ َت َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ِكة بَاسِطو أيْدِي ِهمْ أخْ ِرجُوا
وقال تعاىل{ :وَالمَلاَئ َ
ْ
ُون بِمَا ُ
كنْ ُتمْ تَ ُقو ُلونَ
َأنْ ُفس ُ
َكمُ الْيَوْمَ ُتجْزَوْنَ ع ََذابَ اله ِ

* إعداد :سيد نبيل احلسين
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عَلَى َّ
اللهِ َغيْرَ الْحَقِّ و ُ
َكنْ ُتمْ عَنْ َآيَاتِهِ
تَسْ َت ْ
ك ِبرُونَ}(.األنعام)93/
وقال تعاىل{ :فَادْخُ ُلوا َأبْوَابَ
جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا َف َلبِ ْئسَ مَ ْثوَى
كبِّ ِرينَ}(.النحل)29/
الْمُ َت َ
وقال ع ّز وجل...{ :ف ََّالذِينَ لاَ
يُؤْمِنُونَ بِالآْ َ خِرَةِ ُق ُلوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ
مُسْ َت ْ
كبِرُونَ}(.النحل)22/
وقال سبحانه وتعاىل...{ :إِنَّ َّالذِينَ
يَسْ َت ْ
ك ِبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُ ُلونَ
جَهَنَّمَ دَاخِ ِرينَ}(.غافر)60/
وقال تعاىل...{ :إِنْ فِي صُدُو ِرهِمْ إِلاَّ
كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ(.}...غافر)56/
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم« :ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه
مثقال حبة من خردل من كرب»(.الكايف)
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم« :من
تعظم يف نفسه واختال يف مشيته ،لقي
اهلل وهو عليه غضبان».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم
أيضا« :ال ينظر اهلل إىل رجل جير أزاره
بطرا».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم يف
حديث آخر« :قال اهلل :الكربياء ردائي
والعظمة أزاري ،فمن نازعين يف واحد
منهما ألقيته يف جهنم».
وقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
أيضًا« :ال يزال الرجل يذهب بنفسه
حتى يكتب يف اجلبارين ،فيصيبه ما
أصابهم من العذاب».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
خيرج من النار عنق له أذنان تسمعان
وعينان تبصران ولسان ينطق ،يقول
وكلت بثالثة :بكل جبار عنيد ،وبكل من
دعا مع اهلل إهلا آخر ،وباملصورين».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم« :ال
يدخل اجلنة جبار ،وال خبيل ،وال سيئ
امللكة».
ً
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم أيضا:
«ثالثة ال يكلمهم اهلل وال ينظر إليهم يوم
القيامة ،وال يزكيهم وهلم عذاب أليم:
شيخ زان ،وملك جبار ،ومقل خمتال».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم أيضًاً:
«بئس العبد عبد جترب واعتدى ونسي
اجلبار األعلى ،بئس العبد عبد تبخرت

واختال ونسي الكبري املتعال ،وبئس
العبد عبد غفل وسها ونسي املقابر
والبلى ،وبئس العبد عبد عتا وبغي
ونسي املبدأ واملنتهى».
وقال الرسول األكرم صلى اهلل عليه
وآله وسلم« :أال أخربكم بأهل النار:
كل عتل جواظ جعظري متكرب»(.كنز
العمال.)107 /2:
وقال النيب األعظم صلى اهلل عليه
وآله وسلم« :إن أبغضكم إلينا وأبعدكم
منا يف اآلخرة الثرثارون واملتشدقون
املتفيهقون :أي املتكربون».
ً
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم أيضا:
«حيشر املتكربون يوم القيامة يف مثل
صور الذر ،تطأهم الناس ذرا يف مثل
صور الرجال ،يعلوهم كل شيء من
الصغار ،ثم يساقون إىل سجن يف جهنم
يقال له (يولس) ،تعلوهم نار شر أنيار»،
يسقون من طينة اخلبال وعصارة أهل
النار».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«حيشر اجلبارون واملتكربون يوم القيامة
يف صور الذر تطأهم الناس هلوانهم على
اهلل تعاىل».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم« :إن
يف جهنم واديا يقال له (هبهب) ،حق
على اهلل أن يسكنه كل جبار».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم أيضًا:
«إن يف النار قصرا جيعل فيه املتكربون
ويطبق عليهم».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم« :إذا
مشت أميت املطيطاء وخدمتهم (فارس)
و(الروم) سلط اهلل بعضهم على بعض».
واملطيطاء :مشية فيها اختيال .وقال
عيسى بن مريم عليهما السالم( :كما
أن الزرع يثبت يف السهل وال ينبت على
الصفاء ،كذلك احلكمة تعمر يف قلب
املتواضع وال تعمر يف قلب املتكرب ،أال
ترون أنه من يتشمخ برأسه إىل السقف
شجه ،ومن يطأطئ أظله وأكنه).
وملا حضرت نوحا الوفاة ،دعا ابنيه
فقال( :إني آمركما باثنتني وأنهاكما
عن اثنتني :أنهاكما عن الشرك والكرب
وآمركما بال إله إال اهلل وسبحان اهلل
وحبمده).

وقال سليمان بن داود يوما للطري
واجلن واإلنس والبهائم( :أخرجوا،
فخرجوا يف مائيت ألف من اإلنس
ومائيت ألف من اجلن ،فرفع حتى مسع
زجل املالئكة بالتسبيح يف السماوات ،ثم
خفض حتى مست أقدامه البحر ،فسمع
صوتا يقول :لو كان يف قلب صاحبكم
مثقال ذرة من كرب خلسفت به أبعد مما
رفعته).
وقال اإلمام الباقر عليه السالم:
«الكرب رداء اهلل ،واملتكرب ينازع اهلل
رداءه».
ً
وقال عليه السالم أيضا« :العز رداء
اهلل والكرب أزاره ،فمن تناول شيئا منه
أكبه اهلل يف جهنم».
وقال اإلمام الصادق عليه السالم:
«إن يف جهنم لواديا للمتكربين يقال له
(سقر) شكا إىل اهلل شدة حره وسأله أن
يأذن له يتنفس ،فتنفس فأحرق جهنم».
وقال عليه السالم« :إن املتكربين
جيعلون يف صور الذر ،يتوطأهم الناس
حتى يفرغ اهلل من احلساب».
وقال عليه السالم« :ما من رجل تكرب
أو جترب إال لذلة وجدها يف نفسه».
وقال عليه السالم« :إن يف السماء
مالئكة موكلني بالعباد فمن تواضع
رفعاه ،ومن تكرب وضعاه».
وقال عليه السالم« :اجلبار امللعون من
غمض الناس وجهل احلق».
قال الراوي :أما احلق فال أجهله،
والغمض ال أدري ما هو قال« :من حقر
الناس وجترب عليهم فذلك اجلبار».
وقال عليه السالم« :ما من عبد إال ويف
رأسه حكمة وملك ميسكها ،فإذا تكرب
قال له :أتضع وضعك اهلل ،فال يزال
أعظم الناس يف نفسه وأصغر الناس يف
أعني الناس ،وإذا تواضع رفعها اهلل عز
وجل ثم قال له :انتعش نعشك اهلل ،فال
يزال أصغر الناس يف نفسه وأرفع الناس
يف أعني الناس».
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يستنتج من اآليات القرآنية أن عبدة
األصنام والكفار يف عصر الرسول
األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم مل
يكونوا هم وحدهم الذين يستنكرون
مسألة املعاد واحلياة بعد املوت
وخيشونها ،بل كانت أقوام يف عصور
سابقة ترى هذا الرأي.
وتسم القائلني به باجلنون ،وتقول:
كم إذا
كم عَلَى رَجُل يَنَبِّ ُئ ُ
{ه َْل نَدُُّل ُ
مُزِّ ْق ُتم ُ
َّكم َلفِي خَ ْلق
ك َّل مُمَزَّق إِن ُ
كذِب ًا أمْ بِهِ
هلل َ
جَدِيد * اَ ْف َترَى عَلَى ا ِ
ِجن ٌَّة}(.سبأ)8 -7/
نعم ،يومئذ كان الناس جلهلهم
وقصر نظرهم يتهمون من يعتقد
بعامل ما بعد املوت وباحلياة األخروية
باجلنون ،أو بالتقول على اهلل ،قائلني
إن الزعم بانبعاث احلياة يف املادة
امليتة جنون.
إن القرآن
والذي يلفت النظر هو َّ
يواجه هذه األفكار مبجموعة من
االستدالالت املختلفة اليت تنفع الفرد
العادي كما تنفع العامل املتبحر ،كل
على قدر مستواه العقلي.
أن شرح هذه
وعلى الرغم من َّ
االستدالالت القرآنية يتطلب كتابًا
منفص ً
الَّ ،
فإننا نبادر إىل ذكر بعض

مناذجها:
 .1خياطبهم القرآن يف بعض آياته
قائالَّ :إنكم ترون بأم أعينكم مشاهد
من املعاد يف حياتكم اليومية ،فرتون
كيف متوت الكائنات وكيف تعود اىل
احلياة ،فكيف تشكون يف املعاد بعد
كل هذا؟
ُ
{واهلل الّذي أرْسَلَ الرِّياحَ َف ُتثِيْرُ سَحَاب ًا
َفسُ ْقنَاهُ إىل بَلَد مَيِّت فَأحْيَينَا بِهِ ا َألرْضَ بَعْدَ
ك َذلِكَ النُّشُورُ}(.فاطر)9/
مَوتِها َ
ننظر شتاء مالمح ّ
الطبيعة فنرى

إمارات املوت ورائحته تشيع يف كل
مكان ،فاألشجار عارية من أوراقها
ومثارها.
وتقف خشبة جرداء جافة ،فال زهرة
ضاحكة ،وال برعم متفتح ،وال نبضات
للحياة تنبعث من جنبات الصحارى
وسفوح اجلبال.
ثم حيل ال ّربيع ،ويلطف اجلو،
وينهمر املطر احمليي من السماء،
وإذا باألشجار تتحرك وتنتعش وتربز
الرباعم واألزاهري ،وتبدأ الطيور تبين
أعشاشها بني األغصان ،وينكشف
البعث العارم يف كل شيء!
فلوال احلياة بعد املوت ما كنا لنشهد
هذا املشهد يتكرر كل عام.
ولو كانت احلياة بعد املوت مستحيلة،

ويعد الكالم عليها جنونًا ،ملا
كان هذا يتجسد أمامنا ونراه بأعيننا
ونتحسسه حبواسنا.
وال فرق بني إحياء األرض بعد موتها
وإحياء اإلنسان بعد موته.
 .2ويف مواضع أخرى يأخذ القرآن
بأيديهم ليتقدم بهم حنو بداية اخللق،
يصف هلم اخللق األول.
وعندما يتقدم أعرابي إىل رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وبيده
قطعة عظم بالية ،ويصيح :يا حممد:
{م ْن يحُ يي الِع َظا َم َو ِهي َر ِميٌم} وكأنه
َ
قد أتى بدليل ال ميكن دحضه لتفنيد
مسألة (املعاد).
فيأتي أمر اهلل تعاىل إىل رسوله
الكريم صلى اهلل عليه وآله وسلم:
{ ُق ْل يُحييها الّذي أنْشَأها أوّل مَرَّة}.
(يس)79/
 .3يشري القرآن إىل قدرة اهلل
العظيمة حبّثهم على النظر إىل هذا
الكون الفسيح بسماواته وأرضه،
فيقول:
{أوَ َليْسَ الّذي خَ َلقَ السَّمَواتِ
وَاألرْضَ بِقَادِر عَلَى أنْ يَخْ ُلقَ مِ ْث َلهُم بَلى
َّق العَلِيمُ * إ ّنما أمْرُهُ إذا أرَادَ
وَهُوَ ا َخلال ُ
شَيْئ ًا أنْ يَقُولَ َلهُ ُ
َكون}.
كنْ َفي ُ
(يس)82-81/
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كان الشاكون يف هذه األُمور
أشخاصًا مل يتعد أفق تفكريهم حميط
بيوتهم الضيقة احلقرية ،وإال ألدركوا
أن العودة ثانية أسهل من اخللق األول،
َّ
وأن إعادة األموات إىل احلياة ال تعد
َّ
شيئًا عصيًا على قدرة اهلل الذي خلق
السموات واألرض من قبل.
 .4وأحيانًا يعكس هلم انبعاث
(الطاقات) قائ ً
ال{ :الّذي جَعَلَ
َكم مِنَ الشَّجَ ِر األخ َْض ِر نار ًا فَإذا أنْ ُتمْ
ل ُ
مِنْهُ ُتوقِدُونَ}(.يس)80/
عندما منحص هذا التعبري العجيب
يف القرآن ،مستعينني بالعلوم احلديثة،
أن العلم يقول :عندما حنرق
يتبينّ لنا َّ
فإن احلرارة املنبعثة
أخشاب شجرةَّ ،
من نريانها هي الطاقة احلرارية نفسها
اليت كانت الشمس تعكسها عليها
أثناء سنوات حياتها واملخزونة فيها،
أن أشعة الشمس على
مع َّإننا كنا نظن َّ
الشجرة قد ماتت وتالشت ،ولكننا هنا
نراها قد عادت إىل احلياة م ّرة أُخرى
يف لباس جديد.
إذن ،هل من الصعب على اهلل الذي
له هذه القدرة على أن خيتزن لعشرات
السنوات نور الشمس وحرارتها يف
جذع شجرة ،ثم يف حلظة واحدة
خيرج خمزونها أ ْن حييي األموات؟
(نذكر بأن العلم احلديث يقول إن
النباتات اخلضر هي القادرة على
استقبال نور الشمس فتحلل بوساطته
غاز الكاربونيك.
فتحتفظ بالكاربون يف داخلها
وحترر غاز األوكسجني ،ويف الوقت
نفسه ختتزن الطاقة احلرارية من
الشمس).
أن القرآن
وهكذا نالحظ كيف َّ
باستدالالته ومنطقه الواضح يرد
على الذين يشكون يف املعاد ويتهمون
القائلني به باجلنون ،وخيرس ألسنتهم،
بإثبات إمكان املعاد استنادا إىل األدلة

اليت أوردنا جانبًا منها.
مشاهدة البعث والقيامة
أشراط الساعة هي التيّ خترب
عن دنّوها ،وهي غري نفس القيامة،
فإنها األمور الكونية اليت تدّبر النظام
السائد ،ليؤسس بعده نظام جديد
حملاسبة العباد ،وجزائهم ،وقد أكثر
الذكر احلكيم من نقل وتصوير مشاهد
القيامة يف سوره القصار.
 .1انهدام النظام
تضافرت اآليات القرآنية على
أن البعث ال يقوم على هذا النظام
السائد ،وإمنا يقوم على نظام جديد،
وهو ال يتحقق إال بتالشي النظام
املوجود وانهدامه.
والقرآن خيرب عن مشاهد ذاك
فيحدث عن
االنهدام الكوني العام
ّ
انشقاق السماء وانفطارها ،وتكوير
الشمس ،وإنكدار النجوم وتناثرها،
وامتداد األرض ،وتفجري البحار
وتسجريها ،وتسيري اجلبال حتى
تكون كالعهن املنفوش ،وغري ذلك من
املشاهد املروعة للقلوب.
 .2خروج الناس من القبور
ويستعقب ذلك مشهد آخر ،أال وهو
خروج الناس من األجداث.
يقول سبحانه{ :وَ ُنفِخَ فِي الصُّو ِر َف ِإذَا
هُمْ مِنَ ا َألجْدَاثِ إِلَى رَبِّ ِهمْ يَنْسِ ُلونَ *
قَا ُلوا يَا وَيْ َلنَا مَنْ بَعَ َثنَا مِنْ مَرْ َقدِنَا ه ََذا مَا
َق الْمُرْسَ ُلونَ}.
وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَد َ
(يس.)52-51/
وبعد ذلك يدعى الناس إىل احلساب،
أشد يف
وموقف العرض ،وهو مشهد ّ
النفس هو ًال مما سبق ،لعظم احلسرة
واخلوف احلاكمني على القلوب آنئذ،
يقول سبحانه{ :يَوْمَ يَدْعُ الد َِّاع إِلَى
ُكر * خُشَّعًا َأبْصَارُهُمْ يَخْ رُجُونَ
شَيْء ن ُ
ك َأَّنهُمْ جَرَادٌ مُنْ َتشِرٌ *
مِنَ ا َألجْدَاثِ َ
مُهْطِعِنيَ إِلَى الد َِّاع يَ ُق ُ
كافِرُونَ ه ََذا
ول الْ َ
يَوْمٌ عَسِرٌ}(.القمر)8-6/

ِك ِّل امْ ِرئ
وقال سبحانه وتعاىل{ :ل ُ
مِنْهُمْ يَوْمَئِذ ش َْأنٌ يُ ْغنِيهِ}(.عبس)37/
 .3إعطاء الكتب
وبعد خروج الناس من القبور
وإحضارهم إىل موقف احملاكمة،
ووقوفهم على صعيد احلساب ،تنشر
الصحف {وَإِذَا الصُّحُفُ ُنشِرَت}.
(التكوير)10/
فيأخذ ّ
كل إنسان كتابه الذي د ّون فيه
(بيد احلفظة من املالئكة) ما عمله من
صغري وكبري ،فمنهم من يتلقاه بيمينه،
ومنهم من يتلقاه بشماله.
ُ
يقول سبحانه{ :ف ََأمَّا مَنْ أوتِيَ
كِ َتابَهُ بِيَمِينِهِ * َفسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا
يَسِريًا * وَيَنْ َقلِبُ إِلَى َأهْلِهِ مَسْرُورًا * وَ َأمَّا
مَنْ ُأوتِىَ كِ َتابَهُ وَرَاءَ َظهْ ِرهِ * َفسَوْفَ
يَدْعُوا ُثبُورا}(.االنشقاق.)11- 7/
 .4الحساب والشهود
وبعد تناول الصحف يبدأ احلساب،
ّ
ومقطٌع
وهو مشهد مر ّوٌع للقلوب
لألرواح ،إّنه مشهد القضاء على
الناس بشهود ال يتطرق إىل شهادتهم
ريب وال يتّهمون بكذب.
وهم بني شاهد خارجي كاهلل سبحانه،
واألنبياء ،واملالئكة ،واألرض ،وداخلي
كاألعضاء واجلوارح حتى جلد البدن.
وهناك نوع آخر من الشهود ال يشابه
جتسم أعمال اإلنسان
القسمني ،وهو ّ
بوجود يناسب تلك النشأة وهذا نظري
عرض صور اجلرمية ووقائعها اليت
بث
التقطت عند ارتكاب اجملرم هلا ،أو ّ
الشريط اّلذي سجل فيه كالم املعتدي
بالسب والوقيعة ،وإن كان هناك فرق
ّ
بني املمّثل واملمّثل له.
وبذلك ال جيد اجملرم لنفسه إال
االعرتاف بالذنب والتقصري واجلرأة،
لثبوت اجلرم عليه بوجه ال يقبل
اإلنكار.
* إعداد :الشيخ وسام البلداوي
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ƾƠŬƴƫřƲƀůŶưŰƯŲǀƄƫř
ƭǈƨƫřźºººººƷřƺūŜººººůŚƇ
تعظيم اهلل للعلماء وتكرميه هلم ،ال ريب
أنه ينتهي إىل أن يتأسس اجملتمع املؤمن
على قواعد راسخة من املعرفة .وينطلق
من خالهلا إىل رحاب احلضارة.
وتتفاوت العلوم حبسب مواضيعها،
شرفا وغاية ،وال ريب أن العلوم اليت
تقرر مصري اإلنسان يف اآلخرة سعادة
أو شقاء هي أمسى العلوم.
فإن سواها وإن جلت نفعًا إال أنها
ينحصر أثرها يف انتفاع اإلنسان بها
حال الدنيا ،فإن الطب مثال ينفع املريض
حال حياته الدنيوية ،وال يؤثر كثريًا يف
مصريه األخروي.
ولذلك فقد ذكروا أن أشرف العلوم هو
ويسر الوصول إىل
ما تعلق باهلل ع ّز وجل ّ
رضوانه ،وهذا ال يعين أن بقية العلوم ال
نفع فيها وإمنا الكالم على األثر املباشر
واملستمر.
ورمبا يتحدث البعض عن أن هذا
تقدم ألنه أعجمي مث ً
ال ،وذاك تأخر
ألنه عربي أو بالعكس إال أن هذا
الكالم جيانبه الصواب! فقد رأينا من
العرب كالشريف املرتضى والشهيدين
األول والثاني والفاضلني احلليني ،كما
رأينا من العجم كالطوسي والطربسي
واجمللسي وهكذا.
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وصاحب اجلواهر الشيخ حممد
حسن ابن الشيخ باقر النجفي هو من
أولئك األفذاذ الذين مسوا بالعلم ومسا
بهم ،فصنعوا هلم منهم نسبا ،وفضيلة
وشخصية! ولوال حتليه بالعلم ملا كان له
وال ألسرته أي شيء من ذلك!

حياته العلمية
حني بدأ الشيخ حممد حسن دراسته
مل تكن والدته مقتنعة بأنه سيكون له
مستقبل مهم على عكس قناعتها بأخيه
األكرب الشيخ حممد حسني ،الذي كانت
تأمل أن يكون عاملا ملء السمع والبصر،
غري أن الشيخ حممد حسني وهو ذاهب
إىل مسجد السهلة يف الكوفة ،ويف أثناء
التدريب العسكري الذي قرر لزومه
أستاذه وزعيم النجف الديين حينها
الشيخ جعفر كاشف الغطاء ،انطلقت
رصاصة خاطئة فاستقرت يف صدره،
ومعها انتهت أماني األم يف أن ترى ولدها
يتصدر الواجهة العلمية.
وقد أمهل الزمان هذه األم لرتى أن
ما كانت تصوب إىل بعضه يف ولدها
األكرب حممد حسني قد حتقق بكامله
ومتامه يف ولدها األصغر حممد حسن،
والذي مل تكن تتوقع منه شيئًا ،فإذا به
يصنع لعائلته جمدا حبيث أنها نسبت
على نتيجة عمله وجهده وكتابه (جواهر
الكالم) لتصبح عائلة اجلواهري! ذلك
العمل الذي وصفه بعض العلماء( :بأنه
لو أراد مؤرخ زمانه أن يثبت احلوادث

العجيبة يف أيامه ما جيد حادثة بأعجب
من تصنيف هذا الكتاب يف عصره)،
وإذا به يصبح املرجعية العليا الدينية
للعرب والعجم على سواء .
وعلى عكس والدته كان توسم أستاذه
السيد جواد العاملي صاحب مفتاح
الكرامة فيه ،فإن أستاذه اآلخر الشيخ
جعفر كاشف الغطاء ،كان قد عزم على
أن يرسله إىل اصفهان ليستقر فيها
مرشدًا ومعلمًا ،يقوم بإمامة اجلماعة
ويقضي حاجاتهم الدينية غري أن السيد
جواد أقنع كاشف الغطاء أن مستقب ً
ال
زاهرًا ينتظر هذا العامل ،وأنه سوف
يكون صاحب كرسي التدريس األول يف
احلوزة العلمية يف النجف ،فال ينبغي أن
تضيع هذه الفرصة منه!
فبعد أن تتلمذ على يد علماء النجف
وفقهائها ،كالشيخ قاسم حمي الدين
والسيد جواد العاملي والشيخ جعفر
الكبري كاشف الغطاء ،وابنه الشيخ
موسى ،والسيد علي الطباطبائي صاحب
(رياض املسائل) ،برز بني أقرانه فقيها
ال جيارى.

صاحب اجلواهر بيان رائق
وقد أعان
َ
وقدرة استثنائية على تفريع املسائل شهد
له بهما من عاصره وعرف إنتاجه.

ميزات كتاب جواهر الكرام
ولماذا احتل هذه المكانة؟
بالرغم من كثرة الكتب االستداللية
الفقهية اليت ألفها علماؤنا يف أوقات
خمتلفة منذ زمان شيخ الطائفة الطوسي
وإىل أيامنا هذه إال أن اجلواهر يبقى
متميزا بينها ،ففيما ذكر من مميزات
الكتاب:
 .1املوسوعية والشمول لكل أبواب
الفقه ،إضافة إىل ذلك أنه حميط
ومستوعب لكلمات األعالم السابقني
عليه يف املسائل ،وهذا ما أشار إليه
الشيخ املظفر رمحه اهلل يف مقدمة
اجلواهر ،حيث قال( :كتاب مل يؤلف
مثله يف سعته وإحاطته بأقوال العلماء
وأدلتهم ومناقشتها ،مع بعد نظر
وحتقيق ،مضافا على أنه كتاب كامل يف
أبواب الفقه كلها جامع جلميع كتبه).
 .2جاء على نسق واحد وأسلوب واحد
وبنفس السعة اليت ابتدأ بها انتهى إليها.
وال ريب أن وحدة األسلوب يسهل على
الباحث والعامل كيفية االستفادة منه
بعدما يعرف طريقة املؤلف وإشاراته.
هذا بالرغم من أن مؤلفه استغرق يف
تأليفه مدة ثالثني سنة كما ذكروا يف
ترمجته.
 .3سالمة النية يف التأليف ،فإن مما
مهمًا
ال شك فيه أن للنية اخلالصة أثرا ّ
يف توفيق العمل ،وحيتمل البعض أن لنية
املؤلف اخلالصة ،وتواضعه أثرًا كبريًا
يف انتشار هذا الكتاب ورواجه وبقائه.

قبيل وأثناء زمان الشيخ صاحب
اجلواهر ،كانت النجف األشرف تشهد
منوا علميا استثنائيا لوجود عدد من
عمالقة الفكر احلوزوي فيها ،بدءا
من أساتذته ومرورًا بأقرانه وانتهاء
بتالمذته ،فقد شهدت تلك الفرتة وجود
أساتذته كالشيخ جعفر الكبري كاشف
الغطاء ،وكتبه املتنوعة السيما كشف
الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء،
والسيد جواد العاملي صاحب كتاب
مفتاح الكرامة الذي تتبع فيه أقوال
علماء اإلمامية يف املسائل املختلفة بنحو
حتقيقي دقيق حبيث أنه ال يزال حتى
اليوم مرجع الباحثني .والسيد جواد
العاملي صاحب كتاب رياض املسائل
الذي كان صاحب اجلواهر حيب أن
لو كان تصنيفه يف الفقه على منهجيته
وأسلوبه!
ويف طبقة أقرانه كان مثل الشيخ
موسى ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء
الذي يفتخر به والده ويعده من أعلم
فقهاء اإلمامية ،والشيخ حممد تقي
اإلصفهاني صاحب حاشية هداية
املسرتشدين على كتاب معامل الدين (يف
األصول) ،واملتأخرين عنه قليال كالشيخ
األعظم املرتضى األنصاري صاحب
املكاسب والرسائل ،ورأس املدرسة
األصولية احلديثة.
ومنذ أن مضى جيل أساتذته ،وبعض
أقرانه كالشيخ موسى كاشف الغطاء،
فوضت احلوزة العلمية أمر التدريس
والزعامة فيها إىل الشيخ صاحب
اجلواهر ،حتى أصبح الزعيم الذي
ال ينازع ،سواء يف الوسط العربي أو
األعجمي ،واستمر على هذا احلال مدة
طويلة من ا لزمان.
من صفاته األخالقية
أوالً :تواضع الشيخ الجواهري
بالرغم من أن الشيخ اجلواهري كان
شديد التأنق يف املالبس ،مما دعا
بعضهم إىل املقارنة بينه وبني الشيخ

ثانيًا :إنكاره لذاته ولعواطفه في
األحكام
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ومنذ أن أكمل الشيخ النجي كتابه
اجلواهر وإىل يومنا هذا فهو يرتبع
على قمة الكتب الفقهية االستداللية يف
احلوزات العلمية حبيث ال يستغين باحث
يف الفقه عنه ،بل لقد نقل عنه نفسه بأنه:
(من كان عنده جامع املقاصد والوسائل
واجلواهر فال حيتاج إىل كتاب للخروج
عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه
يف آحاد املسائل الفرعية).

مرجعية الشيخ رحمه اهلل
العامة

مرتضى األنصاري الذي كان (سلمان
زمانه) زاهدا ،وقال قائل :إنه يرى أن
مالبس األنصاري املتواضعة هي األليق
بالعلماء حيث جيسدون سرية اإلمام
علي عليه السالم ،دون مالبس الشيخ
اجلواهري اليت تشبه لباس أهل الدنيا
وامللوك ،فأجابه :بأن الشيخ صاحب
اجلواهر ميثل عظمة اإلسالم وأنا أمثل
زهد اإلسالم!

نقل أن الشيخ اجلواهري ملا حضرته
الوفاة وكانوا ينتظرون أن يشري إىل
من يرشحه للتدريس والزعامة الدينية
ممن يرى فيه الكفاءة والقدرة ،وكانوا
يتوقعون أن يعني من تالمذته املقربني
أومن أسرته! بل كانوا يتوقعون كل أحد
إال الشيخ مرتضى األنصاري! نظرًا ألن
الشيخ حمسوب على تالمذة منافسه
األكرب الشيخ موسى كاشف الغطاء،
ومل يكن األنصاري حيضر جملس درس
الشيخ صاحب اجلواهر إال قليال ويف
الفرتات األخرية على سبيل التيمن
والتربك.
األمر الذي فاجأ احلاضرين عندما
سأل صاحب اجلواهر عنه ،وطلب
منهم أن يبحثوا عن (مال مرتضى) حتى
عثروا عليه وهو يف حرم أمري املؤمنني
علي عليه السالم يدعو اهلل لشفاء
الشيخ اجلواهري!
وعندما حضر إىل بيت الشيخ
اجلواهري ،نصحه بأن خيفف من
احتياطاته على الناس وأن يتصدى
لإلفتاء واملرجعية والتدريس!
فانتقلت قيادة األمة من الشيخ حممد
حسن النجفي إىل الشيخ مرتضى
األنصاري رمحهما اهلل وجعل مثواهما
اجلنة.
* إعداد :الشيخ وسام البلداوي
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عىل مائدة البحث العلمي

األحداث التي رافقت ليلة المبيت
صلى اهلل عليه وآله وسلم
في فراش النبي
أو ًال:املالزمة بني التوحيد والنبوة
واإلمامة
إن من أهم األحداث اليت رافقت
مبيت اإلمام علي عليه السالم على
فراش النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
هو تكسري األصنام يف هذه الليلة.
فاجتماع عملية تكسري األصنام
واملبيت على فراش رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم يف ليلة واحدة له
من الدالالت ما ال حصر هلا ،ومنها:
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 .1املالزمة بني التوحيد والنبوة
فال انفكاك بينهما ،مبعنى :ال يتحقق
التوحيد إال من خالل االعتقاد بالنبوة
كما ال تتحقق النبوة إال من خالل
االعتقاد بالتوحيد.
 .2إن عليًا عليه السالم اختاره اهلل
تعاىل ملسؤولية الدفاع عن التوحيد
من خالل تكسري األصنام والدفاع عن
النبوة حينما بات على فراش رسول

اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم .وهذا
ما ال جيتمع لبشر قط.
 .3ال ميكن للمسلم أن يدرك مراتب
التوحيد والتصديق بالنبوة إال من
خالل علي بن أبي طالب عليه السالم
فهو الذي مل يشرك باهلل طرفة عني
فأباد مجيع أنواع الشرك وصنوفه،
املصدق األول برسول اهلل صلى
وهو
ّ
اهلل عليه وآله وسلم والبالغ حق اليقني
فيهما ،ولذا مجعهما اهلل تعاىل له يف
ليلة واحدة.
 .4تكبيد املشركني والكفار أعظم
اخلسائر يف هذه الليلة من خالل
تكسري آهلتهم وجناة رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم من أيديهم بفضل
اهلل تعاىل وجهود أمري املؤمنني علي
ابن أبي طالب عليه السالم.
 .5يف هذه الليلة يبلغ عداء قريش
لعلي بن أبي طالب عليه السالم يف
أعلى درجاته فهو الذي أذل آهلتهم

وكسرها وأفشل كيدهم برسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم وفضحهم
أمام العرب.
 .6يف هذه الليلة يقف اإلمام علي عليه
السالم كاجلبل الشامخ أمام التحديات
اليت تنوء منها اجلبال ليواجه كل ما
مجع له املشركون من حنق وانتقامًا
وم ْن غري علي عليه السالم
آلهلتهمَ ،
هلذه املهمات فيكون حجة على تاركيه.
 .7ليباهي اهلل تعاىل بعلي املالئكة
فقد كسر األصنام وفدى بنفسه النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم ،يف ليلة
واحدة.
 .8لتتحقق معجزة إبراهيم عليه
السالم يف هذه الليلة وتكون نريان
أحقاد املشركني وسيوفهم املشهورة
على علي عليه السالم بردا وسالما.
 .9انشغاهلم مبا هو عندهم أهم بكثري
من أمر خروج رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم إذ حتى يستطيع أهل

ولذلك :كيف ال يأمر اهلل تعاىل
جربائيل وميكائيل بالنزول إليه ليحمياه
من كيد أعدائه فيكون جربائيل عند
رأسه وميكائيل عند رجليه؟! فسالم
اهلل عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم
يبعث حيا.
ثانيًا :التالزم يف حتقق األثر اإلرشادي
بني عمل نيب اهلل إبراهيم عليه السالم
ورسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم

إن الزمان الذي حدده إبراهيم
ّ .2
عليه السالم مل يكن من اختياره بل هو
بوحي من اهلل تعاىل حلكمة خاصة
ترتبط مبا وصل إليه هؤالء املشركون
من حالة دوران الشك واليقني بزيف
عبادة األصنام وهي حالة ميكن
إلبراهيم عليه السالم من خالل علم
النبوة أن حيدد مستوى التأثري يف قومه
ونسبة استجابتهم لدعوته وان كثريًا
منهم حيتاج إىل حالة القطع بفساد
هذه العبادة.

حينما نرجع إىل كتاب اهلل العزيز
جند أن هذه العملية التوحيدية حملاربة
الشرك يقدمها القرآن بصورة جلية
يف حياة إبراهيم اخلليل عليه السالم
بتفاصيل جتعل القارئ يستحضرها
أمامه وهو يقرأ عملية تكسري األصنام
اليت قام بها رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم.
 .1فإبراهيم عليه السالم دخل لي ً
ال
إىل معبد بابل لتكسري األصنام يف غفلة
من أهلها وهذا ال يدل على اخلوف،
واحلال نفسه عند رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم ،فلو شاء إبراهيم
أن يقوم بتكسريها نهارًا لفعل وكذلك
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
وعلي بن أبي طالب عليه السالم.
لكن حينما يفقد األثر التوجيهي
واإلرشادي دوره يف إرجاع العقول إىل
التفكري يف عبادة هذه احلجارة اليت ال
متلك لنفسها ضرًا وال نفعًا فكيف تنفع
غريها؟!
فض ً
ال عن أن ذلك سيثري غضب
الكهان وسدنة األصنام واملستميتني من
أجل عقيدتهم فيقومون مبنع إبراهيم
عليه السالم أو رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم من إمتام عمله ،إن مل
مينع من األصل من القيام بذلك .ومن
ث ّم ال يتحقق الغرض اإلرشادي.

إن تكسري األصنام يف هذا الوقت
ّ .3
يدل على وصول األمر العالجي إىل
حالة الكي وكما قيل يف األمثال (إن
آخر العالج الكي) فهذه األصنام جيب
أن تكسر كي تنكسر معها تلك العقول
املتحجرة.
إن عملية التكسري كاشفة عن زيف
ّ .4
من جاء إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم واّدعى انه آمن به ،مبعنى
كشف املنافقني فهؤالء مهما تسرتوا
فإن تكسري
ولبسوا خمتلف األقنعة ّ
األصنام سيجعلهم ــ ال حمالة يتأثرون
وحيزنون إن مل يكشروا عن أنيابهم،
وهذه احلالة االختبارية نراها تتجدد
يف كل زمان حينما يتعرض اجلبت
والطاغوت إىل التكسري فسرعان ما
نرى من آمن بهما كيف ينتفض ويرتعش
كارتعاش الصراصري حينما يشق النور
ظالم جحورها.
إن تكسري األصنام يف سرية
ّ .5
إبراهيم عليه السالم يدل على بدء
مرحلة جديدة من الدعوة إىل التوحيد
وإن هذه املرحلة اجلديدة هي مرحلة
املواجهة والقتال ،فأما إبراهيم فبعد
أن كسر األصنام عزم قومه على قتله
ورسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم

أن إبراهيم عمد
والفارق بني املقامني ّ
إىل تكسري األصنام ملرة واحدة يف حني
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم قد كرر العملية ألكثر من مرة كما
سيمر الحقًا.
إن هجرة إبراهيم من العراق إىل
ّ .6
بيت املقدس أعقبت ليلة تكسري األصنام
وإن هجرة رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم متت يف الليلة نفسها.
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مكة والقرشيون من استيعاب الصدمة
من تكسري صنمهم األكرب واخلروج من
آثارها فالبد هلم من وقت ،هذا الوقت
ساعد النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
يف الوصول ساملًا إىل املدينة.

ويسلب اإلنسان تلك اللحظات من
الوقوف مع حاكمية العقل ،فلو مت
العمل نهارًا أمام مرأى الناس النشغلوا
بالفاعل دون آثار هذا الفعل فيصبح
العقل أسريًا هلذه الظاهرة.

وإن املواجهة
قد عزم قومه على قتله ّ
وصلت إىل مرحلة من االقتتال.

 .7إن اهلل سبحانه وتعاىل يقدم لبين
آدم من اآليات ما هو خالف حساباتهم
وتدابريهم وتفكريهم وذلك من خالل
ما يقوم به األنبياء واملرسلون من حالة
من التعامل اليت يتوقف معها العقل عن
إجياد حل ،ان مل يكن من األصل ينفيها
ومثال ذلك اجتماع السالمة من املوت
واحلفظ من اهلالك ،والنجاة من القتل،
لطفل رضيع حينما يوضع يف تابوت
فريمى يف البحر ،كما حدث ملوسى
عليه السالم؛ إذ كيف يتحقق مجيع ذلك
من الناحية العقلية لطفل رضيع وهو
يرمى يف البحر .كما هو بينَّ يف قوله
تعاىل ألم موسى:
{َ ...ف ِإذَا خِ ْفتِ عَ َليْهِ ف ََألْقِيهِ فِي
الْيَمِّ وَلاَ تَ َخافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ
إِ َليْكِ(.}...القصص)28/
إنه شيء يعجز العقل يف التعامل معه
واستيعابه.

وهكذا إبراهيم عليه السالم يكون
إرشاده لقومه من خالل تكسري
أصنامهم وإثارة حفيظتهم وعزمهم على
قتله بشكل ال يتكرر على مر البشرية
من حني اجلمع ملواد النار وحجمها
ومساحتها مقابل شخص واحد.
وكذا حال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم فانه يكسر األصنام ثم خيرج
من مكة تاركًا ابنته فاطمة عليها السالم
وأخاه علي بن أبي طالب عليه السالم
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الذي توىل تكسري صنمهم األكرب وهو
يواجه صناديد قريش وأجالفها فما
أشبه بقذف علي يف فوهة املواجهة
وغضب قريش ورجوعه ساملًا إىل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
يف املدينة مع الفواطم.
إن هذه العملية وحدها كافية
بلّ :
لفهم منزلة اإلمام علي عليه السالم من
الرسالة ،وانه منزلة هارون من موسى
واشرتاكهما يف الدعوة إىل التوحيد
وإقامة شرع اهلل غري أن هارون نيب
وعليًا وصي.
فكما أن موسى وهارون كانا شريكني
يف الدعوة واملواجهة واجلهاد كذلك
حال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم واإلمام علي بن أبي طالب عليه
السالم .قال تعاىل خماطبًا موسى عليه
السالم وجاع ً
ال هارون شريكًا:
{ا ْذهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إَِّنهُ َط َغى (َ )43ف ُقولاَ
َلهُ َقوْلاً َليِّنًا َلعََّلهُ يَ َت َذ َّ
كرُ َأوْ يَخْ شَى ()44
َقالاَ رَبَّنَا إَِّننَا نَ َخافُ َأنْ يَ ْفر َُط عَ َليْنَا َأوْ َأنْ
َكمَا َأسْمَعُ
ي َْط َغى ( )45قَالَ لاَ تَ َخافَا إَِّننِي مَع ُ
وَ َأرَى ( )46ف َْأتِيَاهُ َف ُقولاَ إِنَّا رَسُولاَ رَبِّكَ
ف ََأرْس ِْل مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ ُتع َِّذبْهُمْ َقدْ
ِج ْئن َ
َن
َاك بِ َآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَى م ِ
َّاتبَعَ الْهُدَى}(.طه)47-43/
لكن أنى لبعض العقول أن تتدبر يف
كتاب اهلل تعاىل وقد طبع على قلوبهم
فهم ال يعقلون.
ثالثًا :التوحيد ينطلق من دار خدجية
عليها السالم وإليه يرجع املوحدون
من دار خدجية خرج رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم لتكسري
األصنام وإليه عاد مع اإلمام علي عليه
السالم ومما دلت عليه رواية احلاكم
النيسابوري ،اختصاص دار خدجية
بهذه املزّية اجلديدة يف نشر التوحيد
وحماربة الشرك وإزهاق الباطل.
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فالرواية وان كانت مل تذكر دار
خدجية إال أن حتديدها للزمن الذي

وقعت فيه وهو (الليلة اليت أمر فيها
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
عليًا أن يبيت على فراشه وخرج فيها
مهاجرًا) ،يدل بشكل قطعي على
خروجهما من دار خدجية هلذه املهمة
وإليه عادا بعد إمتامهما هلذه العملية
التطهريية ،ثم قيام رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم باخلروج من الدار
حينما اجتمع القوم حوله.
وهذا كاشف عن أن التوحيد ينطلق
من دار خدجية وان عملية اإلصالح
وحماربة الباطل خترج من دار خدجية
أيضًا.
وإن نشر التوحيد أوكل إىل أهل هذه
الدار منذ أن دخلها رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم واىل اليوم الذي
خيرج منه ولده املهدي املنتظر عجل
اهلل تعاىل فرجه الشريف لتكسري
األصنام ونسف اجلبت والطاغوت ودك
عروشهما يف مجيع بقاع األرض.
هل نفي تكسير األصنام
قبل الهجرة تهميشًا لدور
صلى اهلل عليه وآله وسلم
النبي
حياول البعض جاهدًا وضع املنخل
على حقائق اإلسالم كي حيجب العقالء
عنها ،والعلة يف ذلك تكمن يف احلالة
النفسية هلؤالء حينما متر عليهم تلك
احلقائق اليت يشمئزون من قراءتها
كما يصف القرآن الكريم تلك احلالة
النفسية ألولئك الذين ال يطيقون مساع
ذكر اهلل تعاىل ،فيقول ع ّز من قائل:
{وَإِذَا ذُ كِرَ َّ
اللهُ وَحْدَهُ اشْم ََأَّزتْ ُق ُلوبُ
لآْ
َّالذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِا َ خِرَةِ وَإِذَا ذُ كِرَ
َّالذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْ َتبْشِرُونَ}.
مما ينعكس على سوء التفكري وقلة
االطالع فض ً
ال عن التخبط وكأنهم يف
وحل كلما أرادوا اخلروج منه غاصوا
فيه أكثر حتى يهلكوا.
هذا احلال دفع بعضهم إىل نفي
حادثة تكسري األصنام قبل اهلجرة
النبوية وتغييب كامل جلهود كبرية بذهلا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم

يف تلك املرحلة اليت ملئت باملخاطر
والصعوبات اجلسام ،يف حني كان
الواجب الشرعي واألمانة العلمية تلزم
املتكلم ببيان هذا اجلهد الكبري الذي
قام به رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم خالل ثالث عشرة سنة
يف حماربته للوثنية وتطهري بيت اهلل
احلرام والوقوف بوجه صناديد الشرك
وهو ال ميلك ناصرًا إال اهلل تعاىل وأخاه
علي بن أبي طالب عليه السالم ،حاله
يف ذاك اجلهاد كحال جده إبراهيم
اخلليل عليه السالم حينما حارب
األصنام وحده يف أرض بابل ثم انتدب
لذلك ولده يف تكامل املشروع اإلهلي يف
نشر التوحيد وتثبيت قواعده وتطهري
رمزه ،أي بيت اهلل احلرام.
أن الذنب الذي حلق حبادثة
إال ّ
تكسري األصنام قبل اهلجرة النبوية كان
لوجود علي بن أبي طالب عليه السالم
يف هذا العمل اجلهادي ولو كان هناك
غري علي عليه السالم لرأينا أن كثريًا
من األقالم تبذل الغالي والنفيس يف
إبراز هذا الدور كما هو حاهلا يف غريه
من املواضع يف تاريخ املسلمني.
وإال ما هو املسوغ من قول بعضهم
حينما سئل عن حادثة تكسري األصنام
قبل اهلجرة أن قال( :فإن من املعروف
أن هدم األصنام كان عام الفتح كما يف
حديث الصحيحني ،وأما هذا احلديث
فقد اختلف فيه العلماء بني مثبت له
ومضعف ،وقد أكد ضعفه مجاعة من
احملققني ،منهم الزيلعي فقد قال فيه
غريب؛ ومنهم الذهيب فقد استنكره،
وقال يف التلخيص إسناده نظيف واملنت
منكر ،ومنهم األرناؤوط فقد ضعفه يف
حتقيق املسند؛ وكذا الشيخ اجلويين
يف كتابة النافلة يف األحاديث الضعيفة
والباطلة) والبريوني يف كتابه (أسنى
املطالب يف أحاديث خمتلف املراتب(.)1
 1ــ أما قول املفيت (فإن من املعروف
أن هدم األصنام كان عام الفتح كما
يف حديث الصحيحني) وجوابه :ليس
من املعروف عند العقالء أن يكون

وعليه :تكون املعرفة اليت لدى
الصحيحني داللة ظنية ال تصمد أمام
حجية القطع بكونهما ال حيتويان على
كل احلقائق املعرفية.
 2ــ أما قول املفيت( :وأما هذا احلديث
فقد اختلف فيه العلماء) فليت املفيت
ذكر لنا من هم هؤالء العلماء الذين
اختلفوا يف احلديث بني مثبت ومضعف
له ،ثم ملاذا يهمل متعمدًا العلماء الذين
أثبتوا احلديث وعرج على أولئك الذين
ــ حسب فهمه ــ قد ضعفوه.
وحنن هنا نذكر (للمفيت) بعض
أولئك العلماء الذين يعتقد بهم وأنهم
أثبتوه رغم أنف النواصب الذين تشمئز
نفوسهم من ذكر اهلل ورسوله وأهل بيته
عليهم السالم:
 1ــ احلافظ أمحد بن حنبل (املتوفى
سنة 241هـ) صاحب املذهب(.مسند
أمحد)84/1:
 2ــ شيخ البخاري ،ابن أبي شيبة
الكويف (املتوفى سنة 235هـ) يف
مصنفه(.املصنف)534/8:
 3ــ احلافظ النسائي صاحب
السنن( ،املتوفى سنة 303هـ)(.السنن
الكربى)142/5:
 4ــ احلافظ أبو يعلى املوصلي يف
مسنده (املتوفى سنة 307هـ)(.مسند
أبي يعلى ،251/1:ح)292
 5ــ احلافظ احلاكم النيسابوري
يف مستدركه على الصحيحني
(املتوفى سنة 405هـ)(.املستدرك على
الصحيحني)366/2:
 6ــ احلافظ اخلطيب البغدادي يف

 7ــ احلافظ املوفق اخلوارزمي
(املتوفى سنة ( .)568املناقب)123:
 8ــ احلافظ ابن طلحة الشافعي
(املتوفى سنة 652هـ)( .مطالب
السؤول)
 9ــ احلافظ ابن جرب يف النهج (املتوفى
يف القرن السابع)( .نهج اإلميان)608:
 10ــ احلافظ الزرندي يف نظم
الدرر (املتوفى سنة 750هـ)( .نظم درر
السمطني)125:
 11ــ احلافظ اهليثمي يف زوائده
(املتوفى سنة 807هـ)( .جممع
الزوائد)23/6:
 12ــ احلافظ القندوزي يف ينابيعه
(املتوفى سنة 1294هـ)( .ينابيع
املودة)303/2:
فهؤالء بعض العلماء الذين يثبتون
وقوع حادثة تكسري األصنام قبل اهلجرة
النبوية على صاحبها وآله آالف الصالة
والسالم.
 3ــ أما قول (املفيت)( :وقد أكد ضعفه
مجاعة من احملققني منهم الزيلعي فقد
قال فيه« :غريب»؛ ومنهم الذهيب فقد
استنكره وقال يف التلخيص«( :إسناده
نظيف واملنت منكر»؛) وحنن نكتفي
بهؤالء ،ونقول:
ألف :أما احلافظ الزيلعي فلم يقل
بلفظ« :ضعيف» بل قال« :غريب»
وهذا تقّول واضح ،وكذب صريح على
الزيلعي ،ولعل الغرابة عند الزيلعي أنه
اعتمد على البخاري وغريه ،والذي كان
له موقفه اخلاص من عرتة رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم.
باء :وأما الذهيب فهو مل يقل بلفظ:
«ضعيف» السيما والرجل ال تأخذه هوادة
يف استخدام األلفاظ يف الرجال وهو
غري عاجز عن وصف احلديث برتبة
الضعف ،بل استنكر املنت ولعل القواعد
احلديثية  -عند الوهابية  -ال تستند يف
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الصحيحان فيهما علم كل شيء وإال
أصبحا قرآنني آخرين وتصبح أكذوبة
اتهام الشيعة بوجود مصحف عندهم
غري هذا املصحف إمنا هو يف احلقيقة
أهون مما عند موسوعة الفتاوى لثالثة
مصاحف واحد منها القرآن والثاني
مصحف البخاري والثالث مصحف
مسلم!

تارخيه (املتوفى سنة 463هـ)( .تاريخ
بغداد)304/13:

ضعف األحاديث إىل األسانيد بل إىل
ما يستنكره (أو يشمئزه) بعضهم من
ذكر علي بن أبي طالب عليه السالم.
ولذا :فقد أقر الذهيب ــ وأّنى له غري
ذلك ــ بعد إخراج أمحد ،والنسائي،
وابن أبي شيبة ،واحلاكم النيسابوري،
واهليثمي ،هلذا احلديث غري أن يقول
فيه« :سنده نظيف» أما املنت فقد قال
فيه« :منكر» وهذه مشكلتهم مع علي بن
أبي طالب عليه الصالة والسالم ،فقد
استنكرته قلوبهم ،وهم يوم القيامة أشد
نكرانًا له.
إذن :املشكلة تكمن يف وجود علي
ابن أبي طالب عليه السالم يف حادثة
تكسري األصنام قبل اهلجرة النبوية ــ
كما عنون هلا صاحب الفتوى بقوله:
(درجة حديث علي يف تكسري األصنام
قبل اهلجرة) ــ!! ومل يقل :درجة حديث
تكسري األصنام يف عام الفتح؛ فإذا
كان البخاري ومسلم قد حذفا بالكامل
هذه احلادثة قبل اهلجرة فقد عمدا
إىل تعتيمها يف عام الفتح ظنًا منهما
أنهما يستطيعان ان حيجبا احلقيقة
عن الناس .قال تعاىل{ :يُ ِريدُونَ َأنْ
اللهِ بِ َأ ْفوَاهِ ِهمْ وَي َْأبَى َّ
ي ُْطفِ ُئوا نُورَ َّ
اللهُ إِلاَّ َأنْ
كافِرُونَ}.
يُتِمَّ نُورَهُ وَ َلوْ َ
ك ِرهَ الْ َ
بل تناسى البخاري ومسلم والرواة
الذين رووا عنهم قوله تعاىل{ :إِنَّ
َك ُتمُونَ مَا َأنْزَلَ َّ
َّالذِينَ ي ْ
اللهُ مِنَ
اب وَيَشْ َترُونَ بِهِ ثَمَنًا َقلِيلاً ُأو َلئِكَ
الْكِ َت ِ
ك ُلونَ فِي ب ُُطونِ ِهمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ
مَا ي َْأ ُ
ُكِّلمُهُمُ َّ
اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُز ِّ
َكي ِهمْ
ي َ
وَ َلهُمْ ع ََذابٌ َألِيمٌ (ُ )174أو َلئِكَ َّالذِينَ
الضلاَ َل َة بِالْهُدَى وَالْع ََذابَ بِالْمَ ْغفِرَةِ
اشْ َترَوُا َّ
َفمَا َأصْبَرَهُمْ عَلَى النَّا ِر}.

ــــــــــــــــــــ
( )1موسوعة الفتاوى ،رقم الفتوى ،109123
عنوان الفتوى :درجة حديث علي يف تكسري
األصنام قبل اهلجرة بتاريخ  7مجادى األخرى
 12 / 1429ـ  6ـ  ،2008على املوقع (إسالم
ويب).

* بقلم :السيد نبيل احلسين
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لفظ ومعنى

أمساء اهلل احلسنى
الحلقة ()12

(املصور) :أي من قد
صور املخرتعات.
واملصور :هو الذي صور
مجيع املوجودات ،ورتّبها فأعطى
كل شيء منها صورة خاصة ،وهيئة
منفردة ،يتميز بها على اختالفها
وكثرتها.
(صّور) الشيء أي جعل له شكال
معلوما ..ويطلق هذا الفعل على من
يقوم بعمل متثال جمسم للشيء ..أو
يرمسه على الورق ..أو يلتقط له صورة
بآلة تصوير ..واالسم (مصور).
و(املصور) بأل التعريف اسم من
أمساء اهلل احلسنى.
و(صّور) اهلل عز وجل األشياء أي
جعل لكل منها شكال معلوما ،وإذا
تأملت الكون احمليط بك جتد أن
املوىل عز وجل قد جعل لكل نوع من
املخلوقات شكال مييزه عن غريه من
األنواع ،فاإلنسان خيتلف عن اجلمل
وخيتلف عن القرد وباقي احليوانات
وهكذا.
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كما أنه جل وعال قد جعل لكل فرد
داخل النوع الواحد صورة متيزه عن
غريه من أفراد نوعه ،فإذا نظرت إىل
زيد من الناس فإنك تعرفه مبجرد
النظر إىل وجهه ،وهذه من معجزات
التصوير اإلهلي ،فرغم أن تركيب الوجه
ال خيتلف من إنسان إىل آخر ..إذ

يتكون من العينني
واألنف واألذنني والفم ،إال
أنه تبارك وتعاىل يصور من هذه
الرتكيبة عددا ال نهاية له من الوجوه.
ورغم أن يد اإلنسان تتكون من
مخسة أصابع هلا نفس الرتكيب إال أن
كل إنسان له يد ختتلف يف الشكل عن
أيدي غريه من البشر ،فاحلق سبحانه
وتعاىل يصور من الرتكيبة الواحدة
عددا ال نهائيا من األشكال.
ومن نعم اهلل عز وجل على اإلنسان
أنه اختصه حبسن الصورة وجعله أمجل
املخلوقات شكال فجعله منتصب القامة
سوي األعضاء حسنها.

يقول سبحانه وتعاىل{ :وَ َل َقدْ
َاكمْ ُثمَّ صَوَّرْنَ ُ
خَ َل ْقن ُ
اكمْ ُثمَّ ُق ْلنَا
ِكةِ اسْجُدُوا َ
لآِدَمَ َفسَجَدُوا إِلاَّ
لِ ْلمَلاَئ َ
َّاجدِينَ
إِبْلِيسَ َلمْ ي ُ
َكنْ مِنَ الس ِ
}(.األعراف)11/
والتصوير يبدأ من الرحم كما قال
املوىل عز وجل{ :هُوَ َّالذِي يُصَوِّر ُ
ُكمْ
كيْفَ يَشَاءُ لاَ إِ َلهَ إِلاَّ هُوَ
فِي الأْ َ رْح َِام َ

الْعَ ِزيزُ الْحَكِيمُ}(.آل عمران)6/

وقد ورد عن النيب صلى اهلل عليه
وآله وسلم أنه قال« :إذا مر على النطفة
اثنتان وأربعون ليلة بعث اهلل إليها
ملكا فصورها وخلق مسعها وبصرها
وجلدها وحلمها وعظمها ثم قال :يا
رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما يشاء
ويكتب امللك».
وقيل ورد هذا االسم مرة واحدة
يف القرآن وهو قوله تعاىل {هُوَ َّ
اللهُ
الْ َخالِقُ الْبَا ِرئُ الْمُصَوِّرُ}(.احلشر)24/
وجاء بصيغة الفعل مرات{ :هُوَ
َّالذِي يُصَوِّر ُ
كيْفَ
ُكمْ فِي الأْ َ رْح َِام َ
يَشَاءُ}(.آل عمران)6/

وقوله تعاىل{ :وَ َل َقدْ خَ َل ْقن ُ
َاكمْ ُثمَّ
صَوَّرْنَ ُ
ِكةِ اسْجُدُوا
اكمْ ُثمَّ ُق ْلنَا لِ ْلمَلاَئ َ

آلدَمَ}(.األعراف)11/

وقوله ع ّز وجل{ :وَصَوَّر ُ
َكمْ
ف ََأحْسَنَ صُوَر ُ
َكمْ وَإِ َليْهِ الْمَصِريُ}.
(التغابن)3/
وصورة األمر كذا وكذا :أي صفته.
وُيقال صّور الشيء :أي جعل له شكال
معلوما ،قطعه وفصله وميزه وهذا
قريب ً
أيضا من اسم اهلل البارئ فهو
فيه معنى التمييز للشيء.
وفيه معنى اخللق وتصويره :جعله
على شكل متصور وعلى وصف متعني
أو وصف معني.
هكذا ذهب اللغويون يف شرح
هذا االسم(.لسان العرب البن
منظور)43/5:
والصورة لغة :هي الشكل واهليئة
والذات املتميزة بالصفات.
قال الراغب األصفهاني يف املفردات:
(الصورة ما ينتقش به األعيان ويتميز
بها غريها وذلك ضربان أحدهما
حمسوس يدركه اخلاصة والعامة ،بل
يدركه اإلنسان وكثري من احليوان
باملعاينة كصورة اإلنسان والفرس
واحلمار والثاني معقول يدركه اخلاصة
دون العامة كالصورة اليت اختص
اإلنسان بها من العقل والروية واملعاني
اليت خص بها شيء بشيء).
فاملصور يف حق اهلل سبحانه وتعاىل:
هو الذي صور األشياء بشتى أنواع
الصور اجللية ،واخلفية ،واحلسية،
والعقلية ،فال يتماثل جنسان أو
يتساوى نوعان بل ال يتساوى فردان:
{بَلَى قَادِ ِرينَ عَلَى َأنْ ُنسَوِّيَ بَنَانَهُ}.
(القيامة)4/
فالصور تتميز بألوان وأشكال يف
ذاتها وصفاتها ،يف خارجها وداخلها.

قال تعاىل{ :وَ َل َقدْ خَ َل ْقن ُ
َاكمْ ُث َّم
ِكةِ اسْجُدُواْ
صَوَّرْنَ ُ
اكمْ ُثمَّ ُق ْلنَا لِ ْلمَآلئ َ
َكن مِّنَ
آلدَمَ َفسَجَدُواْ إِ َّال إِبْلِيسَ َلمْ ي ُ
َّاجدِين}(.األعراف)11/
الس ِ
ومرحلة التصوير هي املرحلة الثالثة
من مراحل اإلجياد بعد اخللق والربء،
فبعد تقدير الشيء وإنفاذه يف الوجود
تأتي مرحلة إضفاء املالمح والسمات
اليت يتميز بها كل خملوق عن غريه.

ومثله  -وهلل املثل األعلى  -إذا أراد
إنسان أن يبين بناًء يأتي مبهندس يضع
له تصورا للبناء أوال ثم تبدأ مرحلة
تنفيذ البناء باملواد األولية ثم املرحلة
األخرية مرحلة التزيني وجتميل البناء
حتى يتميز عن غريه من األبنية ،وهلل
املثل األعلى.
وإذا كان هذا البناء  -وهو أمر هني -
حيتاج إىل عدة أشخاص إلخراجه إىل
الوجود والفراغ منه.
فكيف خبلق السموات السبع واألرضني
السبع والشمس والقمر والكون على ما
فيه من خالئق وأعاجيب ..فسبحان من
خلق وصور وحده بال معني وال وزير..
فهو وحده اخلالق البارئ املصور.
وهو وحده قدر الشيء من قبل
ثم أنفذه يف وجوده ثم أعطاه من
املالمح والقدرات ما جيعل له كيانا
مميزا مستقال ..فسبحان الرب اإلله.
(كشف الستار وشرح أمساء اهلل
احلسنى)63:
قال الطربي( :املصور أي الذي
صور خلقه كيف شاء وكما شاء) وقال
َّ
{الذِي
يف تفسري قول اهلل تعاىل
خَ َل َقكَ َفسَو َ
َّاك َفعَدَ َلكَ * فِي َأيِّ صُورَةٍ
مَا شَاءَ ر َّ
َكبَكَ}(.االنفطار)8-7/

أي صرفك وأمالك إىل أي صورة
واهلل جل وعال أبدع صور املخلوقات
شاء .يعين وكأن اخللق يف البداية يكون
وزينها حبكمته وأعطى كل خملوق ٍ
كقطعة طني ثم مييله إىل جنس معني،
صورة على مقتضى ُمشيئته وحكمته،

قال الزجاج( :املصور هو مصور كل
صورة ال على مثال احتذاه وال على
رسم ارتسمه بل يصوره كيفما شاء
سبحانه وتعاىل).

لفظ ومعنى

ويقال التصاوير أي التماثيل

فهو الذي صور الناس يف األرحام
أطوارا ونوعهم أشكاال.

فهذا من جنس عربي وآخر من جنس
أعجمي ،وهذا أبيض وذاك امسر،
وهذا أماله إىل صورة حسنة وذاك
إىل صورة قبيحة أو إىل صورة بعض
القرابات مثال ،فهذا يشبه أباه وهذا
يشبه أمه وهذا يشبه خاله وآخر يشبه
عمه وهكذا.

وقال ابن كثري( :اخلالق البارئ
املصور أي الذي إذا أراد شيئا قال
له كن فيكون على الصفة اليت يريد
والصورة اليت خيتار).
ويقول اخلطابي( :هو الذي أنشأ
خلقه على صور خمتلفة ليتعارفوا
صَوَر ُك ْم}.
بها قالَ{ :و َصَّوَر ُك ْم َفَأ ْح َس َن ُ
(التغابن.))3/
ألنه لو وجد شخصني يتشابهان متاما
لن يتمكن الناس من التفريق بينهما،
وهذه احلكمة تغلق باب االستنساخ ألنه
يناقضها.
إذا فمعنى املصور على أمرين األول:
الذي أمال خلقه وعدهلم إىل األشكال
واهليئات اليت توافق تقديره وعلمه
ورمحته اليت تتناسب مع مصاحل اخللق
ومنافعهم.
والثاني :أنه الذي أنشأ خلقه
على صور خمتلفة وهيئات متباينة
من الطول والقصر واحلسن والقبح
والذكورة واألنوثة كل واحد بصورته
اخلاصة(.األسنى يف شرح أمساء اهلل
احلسنى)35:

* إعداد :حممد رزاق صاحل
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معاجز أهل البيت عليهم السالم

من معاجز

اإلمام الهادي عليه السالم
وإخراجه الروضات والجنان
عن حممد بن يعقوب :عن احلسني
ابن حممد ،عن معّلى بن حممد ،عن
أمحد بن حممد بن عبد اهلل ،عن
حممد بن حييى ،عن صاحل بن سعيد،
قال :دخلت على أبي احلسن عليهما
السالم فقلت له :جعلت فداك يف ّ
كل
األمور أرادوا إطفاء نورك والتقصري
بك ،حتّى أنزلوك هذا اخلان األشنع
الصعاليك ،فقال عليه السالم:
خان ّ
«ها هنا أنت يا بن سعيد» .ث ّم أومأ
بيده وقال« :أنظر» ،فنظرت ،فإذا أنا
بروضات أنقات وروضات باسرات
هن
فيهن خريات عطرات وولدان كأّن ّ
ّ
اللؤلؤ املكنون ،وأطيار وظباء وأنهار
تفور ،فحار بصري وحسرت عيين،
فقال عليه السالم« :حيث كنّا فهذا
لنا عتيد لسنا يف خان الصعاليك».
(الكايف ،498/1:ح)1
علم اإلمام الهادي عليه
السالم بما يكون
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عن حممد بن يعقوب :عن علي
ابن حممد ،عن إبراهيم بن حممد
الطاهري قال :مرض املتو ّكل من

ُخراج به ،واشرف منه على اهلالك،
ميسه حبديدٍة،
فلم جيسر أحد أن ّ
أمه إن عويف أن حتمل على
فنذرت ّ
أبي احلسن علي بن حممد ما ًال جلي ً
ال
من ماهلا .وقال له الفتح بن خاقان:
لو بعثت إىل هذا الرجل فسألته فإنه
ال خيلو أن يكون عنده صفة يفرج بها
عنك ،فبعث إليه ووصف له علته ،فر ّد
إليه الرسول بأ ْن يؤخذ ُكسب الشاة
فلما
فيداف مباء ورد فيوضع عليهن ّ
رجع الرسول وأخربهم أقبلوا يهزأون
من قوله ،فقال له الفتح :هو واهلل
أعلم مبا قال ،وأحضر الكسب وعمل
كما قال ،ووضع عليه فغلبه النوم
وسكن ،ث ّم انفتح وخرج منه ما كان
فيهّ ،
أمه بعافيته ،فحملت
وبشرت ّ
إليه عشرة آالف دينار حتت خامتها.
ّ
استقل من عّلته فسعى عليه
ث ّم
بأن أموا ًال حتمل
البطحائي
العلوي ّ
ّ
ّ
إليه وسالحًا ،فقال لسعيد احلاجب:
اهجم عليه بالّليل وخذ ما جتد عنده
إلي.
من األموال والسالح وامحله ّ

قال إبراهيم بن حممد :فقال لي
سعيد احلاجب :صرت على داره
بالّليل ،ومعي سّلم ،فصعدت السطح،
فلما نزلت على بعض الدرج يف الظلمة
ّ
مل أدر كيف أصل إىل الدار ،فناداني:

«يا سعيد مكانك حتّى يأتوك مبشعه»،
فلم ألبث أ ْن أتوني بشمعٍة فنزلت
فوجدته عليه جّبة صوف وقلنسوة
وسجادة على حصري بني يديه،
منها
ّ
فلم ّ
أشك أّنه كان يصّلي.
فقال لي« :دونك البيوت» ،فدخلتها
وفتّشتها فلم أجد فيها شيئًا ،ووجدت
البدرة يف بيته خمتومة خبامت أ ّم املتو ّكل
وكيسًا خمتومًا ،وقال لي عليه السالم:
«دونك املصّلى» ،فرفعته ووجدت سيفًا
جفن غري ملّبس ،فأخذت ذلك
يف
ٍ
أمه
فلما نظر إىل خامت ّ
وصرت إليهّ ،
على البدرة بعث إليها ،فخرجت إليه،
اخلاصة أّنها
فأخربني بعض خدم
ّ
قالت له :كنت قد نذرت يف عّلتك ملا
محلت إليه من
أيست منك إ ْن عوفيت
ُ
مالي عشرة آالف دينار ،فحملتها إليه
وهذا خامتي على الكيس ،وفتحت
الكيس اآلخر فإذا فيه أربعمائة
دينار ،فض ّم إىل البدرة بدرًة أخرى،
وأمرني حبمل ذلك إليه ،فحملته
ورددت السيف والكيسني وقلت له :يا
علي ،فقال لي{ :وَسَيَعْ َلمُ
سّيدي ع ّز ّ
َب يَنْ َقلِبُونَ}.
َّالذِينَ َظ َلمُوا َأيَّ مُنْ َقل ٍ
(الشعراء)227/
* إعداد :حممد رزاق صاحل

يف كتاب احملتضر للحسن بن سليمان
جاء :مما رواه من كتاب نوادر احلكمة
عمار بن ياسر قال :قال رسول
يرفعه إىل ّ
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:

حيث وردت أخبار مستفيضة على
باألئمة عليهم السالم
تأويل وجه اهلل
ّ
النيب صلى اهلل عليه وآله
وخبصوص
ّ
وسلم واإلمام أمري املؤمنني عليه السالم.

«ليلة أسري بي إىل السماء وصرت
كقاب قوسني أو أدنى أوحى اهلل ع ّز ّ
وجل
أحب خلقي إليك؟
حممد من ّ
إلي :يا ّ
ّ
رب أنت أعلم.
قلت :يا ّ
فقال ع ّز ّ
وجل :أنا أعلم ولكن أريد أن
عمي علي
أمسعه من فيك ،فقلت :ابن ّ
ابن أبي طالب ،فأوحى اهلل ع ّز وجل
فالتفت فإذا بعلي عليه
إلي :أن التفت،
ّ
ّ
السالم واقف معي ،وقد خرقت حجب
السماوات ،وقد أوقف رأسه يسمع ما
يقول فخررت هلل تعاىل ساجدًا».

والوجه يف ذلك ظاهر لكونهم ذوي وجه
وجاه ومنزلة عند اهلل ،ولكونهم اجلهة
يتيسر
اّليت أمر اهلل
ّ
بالتوجه إليها وأّنه ال ّ
بالتوجه إليهم ،وال يقبل عمل
يتوجه إ ّال
ّ
أن ّ
أحد إ ّال بواليتهم.

أهل البيت عليهم السالم يحزنون
لحزن شيعتهم
جاء يف مشارق األنوار للربسي رمحه
اهلل :قال أمري املؤمنني عليه السالم
لرميلة  -وكان قد مرض وأبلى وكان من
خواص شيعته « :-وعكت يا رميلة؟ ث ّم
ّ
ً
ّ
رأيت خفا فأتيت إىل الصالة؟» ،فقال:
نعم يا سّيدي وما أدراك؟ فقال:

«يا رميلة ،ما من مؤمن وال مؤمنة
ميرض إ ّال مرضنا ملرضه ،وال حزن إ ّال
حزّنا حلزنه ،وال دعا إ ّال آمنّا لدعائه ،وال
مؤمن وال مؤمنة يف املشارق واملغارب إ ّال
وحنن معه».
نقول :ويؤّيده قوله تعاىل{ :وَلَِّلهِ
ق وَالْمَ ْغ ِربُ ف ََأيْنَمَا ُتوَُّلوا َف َثمَّ وَجْهُ َّ
اللهِ
الْمَشْ ِر ُ
إِنَّ َّ
اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}(.البقرة)115/

عليًا عليه السالم ّ
حق
من عرف ّ
معرفته كان معه في المأل
األعلى
جاء يف كنز الفوائد للكراجكي :نقل من
ّ
خط الشيخ أبي جعفر الطوسي رمحه
حممد الفضل بن
اهلل بإسناده عن أبي ّ
شاذان يرفعه إىل جابر بن يزيد اجلعفي
عن رجل من أصحاب أمري املؤمنني عليه
السالم قال:
دخل سلمان رضي اهلل عنه على أمري
املؤمنني عليه السالم فسأله عن نفسه؟
فقال عليه السالم« :يا سلمان أنا الذي
دعيت األمم كّلها إىل طاعيت فكفّرت
ّ
فعذبت يف النار ،وأنا خازنها عليهم ح ّقًا.

حق
يا سلمان :إّنه ال يعرفين أحد ّ
معرفيت إ ّال كان معي يف املأل األعلى».
قال سلمان :ث ّم دخل احلسن واحلسني
عليهما السالم فقال أمري املؤمنني عليه
السالم« :يا سلمان هذان شنفا عرش
وأمهما
ّ
رب العاملني ،وبهما تشرق اجلنانّ ،
خرية النسوان ،أخذ اهلل على الناس
صدق ّ
وكذب من
امليثاق بي
فصدق من ّ
ّ

ّ
احلجة البالغة،
كذب ،فهو يف النار ،وأنا ّ
والكلمة الباقية ،وأنا سفري السفراء»

فضائل العرتة الطاهرة عليهم السالم

علي عليه السالم أحب اخللق للنيب

صلى اهلل عليه وآله وسلم

قال سلمان رضي اهلل عنه :يا أمري
املؤمنني لقد وجدتك يف التوراة كذلك
ويف اإلجنيل كذلك ،بأبي أنت وأمي يا
قتيل كوفان ،واهلل لوال أن قول الناس:
واشوقاه رحم اهلل قاتل سلمان لقلت فيك
حجة اهلل
مقا ًال تشمئ ّز منه النفوس ،ألّنك ّ
الذي به تاب على آدم ،وبه جنى يوسف
من ّ
اجلب ،وأنت ّ
قصة أّيوب وسبب تغيرّ
نعمة اهلل عليه ،فقال أمري املؤمنني علي
عليه السالم:
قصة أّيوب وسبب تغيرّ نعمة
«أتدري ما ّ
اهلل عليه؟» .قال اهلل أعلم وأنت يا أمري
املؤمنني قال عليه السالم« :ملّا كان عند
اإلنبعاث للنطق ّ
شك أّيوب يف ملكي فقال:
هذا خطب جليل ،وأمر جسيم ،قال اهلل
ع ّز ّ
ّ
أتشك يف صورة أقمتها
وجل :يا أّيوب
أنا؟ إّني ابتليت آدم بالبالء فوهبته له،
وصفحت عنه بالتسليم عليه بإمرة
املؤمنني وأنت تقول :خطب جليل وأمر
جسيم؟ فو عزّتي ألذيقنّك من عذابي
إلي بالطاعة ألمري املؤمنني .ثم
أو تتوب ّ
أدركته السعادة بي».
يعين أّنه تاب وأذعن بالطاعة ألمري
املؤمنني وعلى ذّرّيته الطّيبني عليهم
السالم.
* إعداد :حممد رزاق صاحل
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تناولنا يف العدد السابق أحد الكتب
اليت صنفها أبو الفتح الكراجكي ويف
هذا العدد نعرض للقارئ الكريم كتابًا
آخر من هذه املصنفات اليت احتفنا
بها العامل الكبري الكراجكي وهو
معدن اجلواهر ورياض اخلواطر.
ونسختنا اليت نعرضها للقارئ
هي نسخة خمطوطة كانت ترقد يف
مكتبة املرجع الفقيه مساحة السيد
شهاب الدين املرعشي عليه الرمحة
والرضوان ،وقد قام السيد أمحد
احلسيين بتحقيقها وإخراجها.
وقد صدرها مبقدمة أنيقة ووافية
يف التعريف بقيمة هذا الكتاب فجاء
فيها مبتدئًا بقوله صلى اهلل عليه وآله
وسلم:
(«احلكمة ضالة املؤمن» يأخذها
متى وجدها ويتلقاها من األفواه،
وجيعلها مرآة صافية يرى فيها عيوبه
ونواقصه ،ذلك ألنه دائم اجلهاد يف
تهذيب النفس والتحلي بالكلمات
والتخلي عما يشينه ،ال يدع فرصة
إلضافة حسنة إىل حماسنه واالزدياد
يف مكارمه األخالقية إال واقتنصها.
هكذا شأن املؤمن الذي قياده بيد
عقله وقد سيطر على نفسه ،فإنه
يسري يف طريقه الالحب بنور العقل
مبتعدا عن الزالت وجمانبا مهاوي
الشهوات ،وهو يستفيد من جتاربه
ويستضيئ مبا أثر عن العظماء
املاضني الذين خلفوا بعدهم هذه
الكثرة الكاثرة من احلكم املنثورة
والطرائف املنظومة والعلم املأثور.

إن هذه األزهار املبهجة والرياحني
العطرة والورود الفواحة املنضدة يف
بساتني الكتب واالسفار ملما تفتح
لالنسانية آفاقا من اخلري والصالح
لو أدمن الناس على قراءتها وحافظوا
على العمل بها وطبقوها على أفعاهلم
وأقواهلم ،وخاصة تلك اليت أثرت عن
النيب العظيم واألئمة اهلداة عليهم
الصالة والسالم ،الذين هم مصابيح
الظالم ومرشدو البشر إىل ما فيه
خري الدنيا وسعادة اآلخرة.
ولقد أقبل علماء اإلسالم على ما
روي عن النيب واألئمة عليهم السالم،
وما أثر عن الفالسفة واملفكرين
من املسلمني وغري املسلمني إقباال
عظيما ،فجمعوا تلك الكلم واحلكم
يف كتبهم ومؤلفاتهم بشتى األلوان
واالشكال حسب أغراضهم وأذواقهم.
وكان من بني تلك األلوان مجع احلكم
يف أبواب متسلسلة بتسلسل االعداد،
ففي الباب األول ما كان واحدا ويف
الباب الثاني ما كان اثنني ويف الباب
الثالث ما كان ثالثة ...وهكذا.
ومن تلك احملاوالت العلمية الطريفة
هذا الكتاب الذي نقدمه إىل القراء
األعزاء ،ففيه عشرة أبواب جتمع
طائفة من قصار كلمات النيب واألئمة
عليهم السالم وبعض ما نقل عن
مجاعة من االعالم املسلمني وغري
املسلمني.
والطريقة اليت سار عليها املؤلف
هي أنه يذكر أوال شيئا مما أثر عن
النيب الكريم صلى اهلل عليه وآله
وسلم ،ثم بعض حكم األئمة عليهم
السالم ،ثم طائفة مما جاء عن أعالم

املسلمني ،ثم طرائف مما نقل عن
بعض الفالسفة املاضني.
وهذا الكتاب مع صغره جيمع
مقدارا ال بأس به من األحاديث
والكلمات ذلك ألنه حذف األسانيد
ومل يعقب احلكم بتعاليق من املؤلف،
وكأنه قصد أن جيمع العدد الكبري من
األقوال يف أقل حجم أمكن.
وبهذا يتضح أن موضوع الكتاب
ومادته هي احلكمة املخزونة يف
كلمات العرتة النبوية عليهم السالم
واملفكرين واليت هي ضالة املؤمن
مما تطلب من املؤلف رمحه اهلل أن
جيعل كتابه مقسما إىل أبواب عشرة
حبسب صيغة األحاديث الشريفة
وما ورد فيها من ذكر للعدد املقرون
بالفوائد والتصنيف ،وتضمن الكتاب
من عشرة أبواب وهو كالتالي:

 .1الباب األول ما جاء يف العدد واحد

وهو كل ما ورد عن أهل البيت عليهم
السالم يف باب ذكر العدد الواحد يف
الروايات واألحاديث الشريفة ،نذكر
عددًا من هذه الروايات.
قال النيب األكرم صلى اهلل عليه
وآله وسلم« :أيها الناس إن ربكم
واحد ،وإن أباكم واحد ،ال فضل
لعربي على عجمي ،وال لعجمي على
عربي ،وال ألمحر على أسود ،وال
ألسود على أمحر ،إال بالتقوى ،قال
َكمْ عِنْدَ َّ
اهلل...{ :إِنَّ َأ ْ
اللهِ
كرَم ُ
َأتْق ُ
َاكمْ.}...
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«الكلمة الواحدة من احلكمة يسمعها
الرجل فيقوهلا أو يعمل بها خري من
عبادة سنة».

 .5الباب الخامس ما جاء يف العدد
وقال أمري املؤمنني علي عليه
السالم« :أفضل العبادة واحد وهو خمسة

العفاف».

 .2الباب الثاين ما جاء يف العدد اثنني

 .3الباب الثالث ما جاء يف العدد ثالثة

ومما جاء فيه من األحاديث :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:
ثالثة جتب هلم الرمحة :غين قوم
افتقر ،وعزيز قوم ذل ،وعامل تتالعب
به اجلهال؛ وثالثة ال يدخلون اجلنة:
العاق ،واملنان ،ومدمن اخلمر ،ومدمنها
هو الذي متى وجدها شربها».

 .4الباب الرابع ما جاء يف العدد أربعة

ومما جاء فيه من األحاديث.1 :
روي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم أنه قال« :أربعة ال تكون إال
بأربعة :ال حسب إال بتواضع ،وال كرم
إال بتقوى ،وال عمل إال بنية ،وال عبادة
إال بيقني».
 .2وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«أربعة ينظر إليهم يوم القيامة ويزكيهم:
من فرج عن هلفان كربه ،ومن أعتق
نسمة مؤمنة ،ومن زوج عزبا ،ومن
أحج صرورة».
 .3وقال صلى اهلل عليه وآله« :أربع
من عجل هلن إذا أصبح أجرى اهلل
له نهرا يف اجلنة :من أصبح صائما،
وعاد مريضا ،وشيع جنازة ،وتصدق
على مسكني؛ وقال صلى اهلل عليه
وآله وسلم« :أربع تزيد الرزق :حسن
اخللق ،وحسن اجلوار ،وكف األذى،
وقلة الضجر».

 .6الباب السادس ما جاء يف العدد ستة

ومما جاء فيه من األحاديث :قال
النيب األكرم صلى اهلل عليه وآله
وسلم« :اضمنوا لي ستة من أنفسكم
اضمن لكم اجلنة :اصدقوا إذا حدثتم،
وأوفوا إذا وعدمت ،وأدوا إذا ائتمنتم،
واحفظوا فروجكم ،وغضوا أبصاركم،
وكفوا أيديكم».

 .7الباب السابع ما جاء يف العدد سبعة

ومما جاء فيه من األحاديث :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«سبعة يظلهم اهلل تعاىل يف ظله يوم ال
ظل إال ظلة :إمام عادل ،وشاب نشأ يف
العبادة  -عبادة اهلل عز وجل  -ورجل
كان قلبه متعلقا باملسجد إذا خرج
حتى يعود إليه ،ورجالن حتابا يف اهلل
اجتمعا على ذلك وافرتقا عليه ،ورجل
ذكر اهلل عز وجل وهو خال ففاضت
عيناه ،ورجل دعته امرأة ذات حسن
ومجال نفسها فقال إني أخاف اهلل رب
العاملني ،ورجل تصدق بصدقة أخفاها
أنفق بيمينه عن مشاله».

 .8الباب الثامن ما جاء يف العدد مثانية

ومما جاء فيه من األحاديث :وقال
النيب األعظم صلى اهلل عليه وآله:
«أال أخربكم بأشبه الناس بي خلقا؟»،

 .9الباب التاسع ما جاء يف العدد تسعة

ومما جاء فيه من األحاديث :روي
عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسله أنه
قال« :إذا حدث يف الناس تسعة أشياء
كانت معها تسعة أشياء :إذا كثر الربا
كثر موت الفجاء ،وإذا طففوا املكيال
أخذهم اهلل تعاىل بالسنني والنقص،
وإذا منعوا الزكاة منعتهم األرض
بركاتها ،وإذا ارتكبوا احملارم طرقتهم
اآلفات ،وإذا جاروا يف احلكم مشلهم
اهلل تعاىل بالظلم والعدوان ،وإذا
نقضوا العهد سلط عليهم عدوهم ،وإذا
قطعوا األرحام جعلت األموال بأيدي
األشرار ،وإذا مل يأمروا باملعروف
اضطرب عليهم أمورهم ،وإذا مل ينهوا
عن املنكر ملكتهم أشرارهم فحينئذ
يدعو خيارهم فال يستجاب».
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ومما جاء فيه من األحاديث .1 :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«العلماء رجالن رجل اخذ بعلمه فهو
ناج ورجل تارك لعلمه فهو هالك».
 .2وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«العلم علمان :علم يف القلب فذاك
العلم النافع وعلم على اللسان فذاك
حجة اهلل على العباد ،والعلم علمان
علم األبدان وعلم األديان».

ومما جاء فيه من األحاديث :روى
النيب صلى اهلل عليه وآله يف قول
ْب لاَ
اهلل عز وجل{ :وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْ َغي ِ
يَعْ َلمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْ َلمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْ ِر وَمَا
تَسْ ُق ُط مِنْ وَرَ َقةٍ إِلاَّ يَعْ َلمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي
س إِلاَّ فِي
ب وَلاَ يَابِ ٍ
ُظ ُلمَاتِ الأْ َ ر ِ
ْض وَلاَ ر َْط ٍ
اب مُبِنيٍ} فقال« :مفاتح الغيب
كِ َت ٍ
مخسة وهي :ال يعلم متى يأتي املطر
إال اهلل عز وجل ،وال يعلم ما تغيض
األرحام إال اهلل عز وجل ،وال يعلم ما
تكسب نفس غدا إال اهلل عز وجل ،وال
يعلم نفس بأي أرض متوت إال اهلل عز
وجل ،وال يعلم متى تقوم الساعة إال
اهلل تعاىل».

قالوا :بلى يا رسول اهلل .فقال صلى
اهلل عليه وآله وسلم« :من اجتمع فيه
مثان خصال :من كان أحسنكم خلقا،
وأعظمكم حلما ،وأبركم بقرابته،
وأشدكم حبا إلخوان دينه ،وأصربكم
على احلق ،وأكظمكم الغيظ ،وأحسنكم
عفوا ،وأشدكم من نفسه إنصافا».

 .10الباب العارش ما جاء يف العدد
عرشة

ومما جاء فيه من األحاديث :قال
علي عليه السالم :صفة العاقل أن
يكون فيه عشر خصال :األوىل جهد
عليه ،والثانية أن يتجاوز عمن ظلمه،
والثالثة يتواضع ملن دونه ،والرابعة
أن يسابق إىل من قرب السري،
واخلامسة إذا أراد أن يتكلم يفكر فإن
كان خريا تكلم فغنم وإن كان شرا
سكت فسلم ،والسادسة إذا عرضت
له الفتنة استعصم باهلل تعاىل وامسك
عنها يده ولسانه ،والسابعة إذا رأى
فضيلة انتهزها ،والثامنة ال يفارقه
احلياء ،والتاسعة ال يبدي منه اخلناء،
والعاشرة ال يقعد به احلرص».
* إعداد :السيد نبيل احلسين
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لطائف الحكمة

األبناء عند أمير المؤمنين عليه السالم
 .1قال أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليهما السالم يف
شعر منسوب له:
َأو ْه ُت يف َش ْيٍء ُرِزئْ ُت ِبِه
ما إ ْن ت َّ
ْ
الصَغ ِر
فال يف
َأو ْه ُت
ِّ
َك َما ت َّ
لألط ِ
كان َي ْك ُفلُ ُه ْم
َق ْد
مات واِل ُد ُه ْم َم ْن َ
َ
األسفاِر َو َ
احل َض ِر
بات ويف
يف النَّاِئ ِ
ْ
 .2وقال أمري املؤمنني عليه السالم أيضا:
َش ِف َق على َوَل ِد َك ِم ْن ْ
«يجَ ِ ُب َعَليْ َك أ ْن ت ْ
إشفا ِق َك َعَليِْه».
األبناء في الشعر واألدب
 .3قال ابن الرومي:
أب َق ْد َع َ
ال ِبابْ ٍن ُذَرى َش َر ٍف
وَك ْم ٍ
هلل َع ْدنا ُن
ول ا ِ
َك َما َعَل ْت ِب َر ُس ِ
 .4وقال ابن الرومي أيضًا:
أ ْو َال ُدنا أنُْت ْم َلنَا ِفتنٌَ
ون َفانُْت ُم محِ َ ُن
وتُفاِر ُق َ
 .5قال خليل مطران:
أج َد ُر َ
اخللِْق بحِ َ ْم ٍد َم ْن َر َعى
ْ
سات َ
اجل ِّد يف الن ْ
الصغاِر
تاع ِ
ِ
َّشِء َّ
 .6قال َح ّطان بن املُعّلى:
وإنمََّ ــــــــــــــا أ ْو َال ُدَنـــــــــــــــا َبيَْننَـــــــــــــا
ض
أ ْكبا ُدنا تمَ ِشي على األ ْر ِ
يح على َب ْع ِضِه ْم
َل ْو َهَّب ِت ِّ
الر ُ
ض
ال ْمَتَنَع ْت َعيْين َع ِن الَغ ْم ِ
املؤمل الكويف:
 .7قال ّ
َين َ
كان َواِل ُدُه
ري على ما َ
ْشُأ َّ
الصِغ ُ
وق َعَليْها َينُْب ُت َّ
إن ال ُع ُر َ
الش َج ُر
َّ
 .8قال شبلي م ّ
الط:
ِّس َواِل ٌد
ُبوِر ْك َت يا ابْ َن أِبي و ُقد َ
رار فيِ األ ْو َالِد
يحُ ْ ِييِه ِمثْ ُل ِض ٍ
 .9قال عمرو بن كلثوم:
ناه َّن َع ْن آباِء ِص ْد ٍق
َوِرثْ ُ
 .10قال إلياس فّياض:
َ
وذاك ت ُ
ُراث الـ
ِتلْ َك آبا ُؤنا

38

 .11قال علي اجلارم:

َوُنوِرُثها إذا ِمتْنا َبِنينا
باق إىل األبْناِء
َـم ْج ِد ِمنُْه ْم ٍ

امَ ،واأل
َي ْعَبثْ َن ِب َّ
األي ِ

يد
ّيا ُم أ ْعَب ُث ِم ْن َوِل ِ

 .12قال أبو العالء املََع ِّري:
العِبِه ْم
ال َت ْزَدِر َّن ِصغارًا يف َم ِ
وام
َفجاِئٌز أ ْن ُي َر ْوا
ِ
سادات أ ْق ِ
وأ ْك ِر ُموا ِّ
الطف َ
ْل َع ْن ُن ْك ٍر ُيقا ُل َل ُه
ش ُي ْد َع َك ْه ً
َفإ ْن َيِع ْ
وام
ال َب ْع َد أ ْع ِ
عدي بن الر ّقاع:
 .13قال ّ
واملَ ْرُء يحُ ِْيي مجَ ْ َدُه أبْنا ُؤُه
وت َ
األحياِء
وي ُ
مَ ُ
آخ ُر َو ْهَو يف ْ
األبناء في أقوال العلماء
 .1قال ستويبوس:
األبْناُء أ ْع ِم َدُة الَبيْ ِت.

 .2قال إبراهيم اليازجي:
أد ِب ابْن َ
ْس َك َم َس َّرًة.
ِّ
َك َفيرُِ َ
حي َك ،وَُت ْع ِق َب َنف َ
صروف:
 .3قال فؤاد ُّ
السَل َف وَي ْه ِد ُم َّ
الش َر َف.
الَوَل ُد
اجلاه ُل َي ِش ُ
ِ
ني َّ
 .4قال توما األكويين:

االبْ ُن َ
ألمِه.
احل ِكي ُم َي ُس ُّر أباُه
ِ
واجلاه ُل ُغ َّمٌة ِّ

 .5قال أكثم بن صيفي:
أف َ
ْض ُل األ ْوالِد َللْبرَ َ َرةُ.

 .6قال نابليون بونابرت:
أمِه.
صنُْع ِّ
ُم ْسَت ْقَب ُل الَوَل ِد ُ

 .7قال كونفوشيوس:
كان َم ْو ُهوبًا أو ِب َ
ال َم ْو ِهَبة.
األب ِبابِْنِه َسواءٌ َ
َي ْعترَ ِ ُف ُ
 .8قال غوته:
األب َو ْح َدُه ال يحَ ْ ُس ُد ابَْن ُه على َم ْو ِهَبِتِه.
ُ

 .9قال ريشتيد:
األم
الدنْيا ِم َن الَب ْه َجِة وال َف َر ِح ِم َ
س يف ُّ
س ُّ
َليْ َ
قدا ُر ما تحُ ِ ُّ
أح َرَزُه َوَل ُدها.
َّجاح اّلذي ْ
للن ِ
 .10قال بلزاك:
ض أبْناِئنا ُه ْم أ ْع َداءٌ َلنا.
أن َب ْع َ
الدنْيا َّ
ِم ْن َغراِئ ِب ُّ
 .11قال إدموند سبنسر:
ابْن َ
ُك َيأ ُكلُ َك َصغريًا وَي ِرُث َك َكبريًا.

يص ُف َحَّب ُه أل ْوالِدِه:
 .12قال ٌ
أب ِ
أحُّب ُه ْم َّ
ْدي
أح ُّب َنفْسيَ ،و ُه ْم َب ْع ُ
ض َنفْسيَ ،ب ْل َّإن ُه ْم ِعن ِ
ألنين ِ
ِ

لخَ َ يرٌْ ما يف َنفْسيُ .ه ْم ُعصاَرُة َقلْيبَ ،و ُح َ
شاش ُة َكِبديَ ،وأجمْ َ ُل
أحُّب ُه ْم َّ
أو ُل َم ْن ُيعينُين يف َض ْع ِفي،
ألن ُه ْم َّ
ما َيترَ َ ْق َر ُق يف َص ْدِريِ .
واسيين يف ِعلَّيت ،وَيَتَلقَّى فيِ َّ
وُي َرِّف ُه َعنيِّ يف َشيْ ُخ َ
وختيِ  ،وُي ِ
الَعزاَء إذا ُح َّم ال َقضاُء.

األب.
أ ْوىل أ ْن َيبِْك َي االبْ ُن ِم ْن أ ْن َيبِْك َي ُ

األوالد واألبناء في األمثال الشعبية

 .1املثل اإلنكليزي:
مات ِب َ
ال أ ْوالٍد لمَ ْ
عاش ِبال أ ْوالٍد لمَ ْ َي ْع ِر ِف ا َ
َم ْن َ
هل َّمَ ،و َم ْن َ
الس ُروَر.
َي ْع ِر ِف ُّ
 .2املثل السنسكرييت:
أي أًذى.
َّ
اب َب ِّ
األب واالبْ ُن ال ُي َص ُ
الز ْوَر ُق الذي َيقُو ُدُه ُ

 .3املثل الصيين:
ي ِك ُن أ ْن َيبَْقى َف ِقريًا َطِوي ً
س َل ُه
َم ْن َ
كان َل ُه أبْناءٌ ال مُ ْ
الَ ،و َم ْن َليْ َ
ال َطِوي ً
أبْناُء ال َيبَْقى َنِبي ً
ال.

 .7القول العربي:

َو َج ،وابْنَيت ابْنَيت ُط َ
ول َحياِتها.
َّ
إن ابْين ابْنيِ إىل أ ْن َيَتزَّ
 .8قول عربي آخر:
إبن ابِْن َك ابن َ
أما ابْ ُن ابَنِت َك َفال.
ُ
ُكَّ ،

 .10حكمة عربية:
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 .13قال مازيين:
فإن ُه ال َي ْستَطي ُع أ ْن يجَ ْ َع َل ابَن ُه َر ُج ً
األب َّ
ال ،إذ
َم ْهما َي ْفَع ُل ُ
األم أ ْن ت ُ
َأخ َذ َن ِصيَبها ِم ْن ذِلك.
يجَ ِ ُب َعَلى ِّ
 .14قال برتارك:

عاق َك ُّ
االبن املُ ُ
عاهٌة ،وإذا
ول يف َو ْجِه أِبيه ،إذا َت َرَك ُه َف ُهَو َ
ُ
الث ْؤلُ ِ
َع ُه َتألمََّ .
انَْتز َ
 .6القول الروسي:
َم ْن أ ْك َرَم واِل َديِْه ُس َّر ِبأ ْوالِدِه.

اإلبْ ُن ِس ُّر أبيه.

 .11مثل عربي:
َف ْر ُخ الَب ِّط َعَّواٌم.

 .12مثل عربي:
هذا ِّ
الشبْ ُل ِم ْن َ
األس ِد.
ذاك َ
 .13مثل عربي:
َم ْن شاَبَه أباُه َفما َظَل َم.
* إعداد :حممد رزاق صاحل

 .4املثل األملاني:
باح الَبيْ ِت املُ ْعِتم.
ص ُ
الَوَل ُد ِم ْ
 .5املثل النمساوي:
الصالحِ ُ َم َس َّرُة الواِلد.
االبْ ُن َّ
 .6املثل العربي:
إذا َكبرَُ ابْن َ
كأخ.
ُك َف ِ
عاملُْه ٍ
 .7املثل العربي أيضًا:

ني َي ْكبرُ ُ .
ُك ْن البِْن َك ُمَعِلمًا َو ُهَو ِط ْف ٌلَ ،و َصديقًا ح َ

األبناء في الحكم واألقوال العالمية

 .1حكمة صربية:
ون ُمَت َفِّوقًا على َ
ميع ،وأ ْن َيبَْقى أ ْدَنى
َيَو ُّد ال ّر ُج ُل أ ْن َي ُك َ
اجل ِ
َم ْرَتَبًة ِم ْن إبِْنِه.
 .2احلكمة األرجنتينية:
َكلْيب َص ِديقي َول ِك َن ابْنيِ ُهَو ُم ْسَت ْقَبلي.
 .3احلكمة اهلندية:
عام ِل ابْن َ
كأمري َطَو َ
َك
س
ِ
ال خمَ ْ ِ
ٍ
َسَنَواتَ ،وَكَعبْ ٍد ِخ َ
ال َل َع ْش ِر ِسِنني،
ديق َب ْع َد ذِل َك.
َوَك َص ٍ
 .4القول األمريكي:
أتي َي ْوٌم
أ ْكِث ْر ِم ْن ت ِ
َقبيل أ ْوالِد َك َقبْ َل أ ْن َي َ
يَن ُعوَن َك فيِه ِم ْن ذِل َك.
مَ ْ
 .5احلكمة الفارسية:
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إن اهلل ميهل وال يهمل
قال اإلمام زين العابدين عليه السالم:
اجلْنَا
(َ ،...فَلم َيبْت ِ
َد ْرنا ِب ُعقُوَبِتِهَ ،ولمَ ْ ُيَع ِ
ْمِتِه)...،
ِبِنق َ
ابتدره :عاجله وأسرع إليه.
والعقوبة :اسم من عاقب يعاقب
معاقبة وعقابا وهي مكافأة املذنب بأذى
يتبع ويتعقب اإلساءة.
والنقمة :األخذ بالعقوبة( .شرح
الصحيفة السجادية للطائي)20:
ومل يعاجلنا بنقمته :عطف بيان ملا
قبله.
والَن ِق َمة بفتح النون وكسر القاف،
وبكسر النون وسكون القاف.
(فلم يبتدرنا) أي :مل يبادر جل شأنه.
(بعقوبته) أي :فلم يعاقبنا مبجرد صدور
املنهيات عنا( .ومل يعاجلنا بنقمته) أي:
مل ينزل نقمته علينا عاج ً
ال سريعًا مبجرد
ارتكابنا لنهيه(.شرح الصحيفة السجادية
للسيد الشريازي)26:
(فلم يبتدرنا بعقوبته )...مُيهل سبحانه
العاصي حتّى كأّنه ما أساء ،وال عصى
ولو عاجله بالعقوبة لكان ذِل َك حقًا،
ألن من
وعد ًال ،ولكنه مل يفعل ،وملاذا؟ ّ
شأن اإلله أ ْن حيلم ،ويرحم ،وأ ْن يؤجل
ويهلَّ ،
لعل اّلذي أسرف على نفسه
مُ
أ ْن يتداركها بالتّوبة ،واإلنابة ،وال شيء
أبغض إىل اهلل من أ ْن يشقى عبده
أحب إليه من أ ْن ينعم بثوابه.
بعذابه ،وال ّ
(يف ظالل الصحيفة السجادية)67:
وابتدر الشيء وبادره وبادر إليه :عاجله
وأسرع إليه.
والعقوبة :اسم من عاقبت املسيء
معاقبة وعقابًا :كافأته.
والنّقمة ككلمة وبالكسر والفتح مع
سكون القاف :املكافأة بالعقوبة ،نقم
منه كضرب وعلم ،وانتقم :عاقبه ،وفيه

تلميح إىل قوله تعاىل{ :وَ َلوْ يُعَج ُِّل َّ
اللهُ
َّاس الشَّرَّ اسْتِعْجَا َلهُمْ بِالْ َخيْ ِر َل ُقضِيَ إِ َليْ ِهمْ
لِلن ِ
َأجَ ُلهُمْ(.}...سورة يونس)11/
مسي العقوبة ش ّرًا الّنها أذى وأمل يف
ّ
حق املعاقب ،أي :لو يريد اهلل عجلة
الش ّر للناس كما أرادوا عجلة اخلري هلم
ألميتوا وأهلكوا ،ولكن اقتضت حكمته
يعجل إيصال
ومصلحته تعاىل أن ال ّ
الش ّر إليهم لعّلهم يؤمنون أو يتوبون ،أو
خيرج من أصالبهم من يؤمن(.رياض
السالكني)378/1:
(فلم يبتدرنا بعقوبته) أي :مل يعاجل
اهلل بعقوبته إّيانا مع أّنا مستحقّون هلا.
(ومل يعاجلنا بنقمته)  -بكسر النون
وسكون القاف ،وبفتح النون وكسر
القاف .وهكذا حال هذا الّلفظ يف مجيع
املواضع الواقع فيها يف هذا الكتاب
املستطاب .وهي مقابلة للنّعمة(.رياض
العارفني)38:
واالبتدار هو اإلسراع والتعجيل يف أمر
ما.
فلم يبتدرنا :أي فلم يعاجلنا بالعقوبة.
وابتدر الشيء :أي عاجله وأسرع إليه.
و ابتدر أيَ :ب َد ْر ُت ِإىل الشيء َأبْ ُد ُر
ُب ُدورًاَ :أ ْس َر ْع ُت ،وكذلك باَد ْر ُت ِإليه.
َدروا
وتَباَدَر القو ُمَ :أسرعوا .وابْت َ
السالح :تَباَد ُروا ِإىل َأخذه .وباَدَر الشيَء
َ
ً
ريه ِإليه
مباَدَرًة وِبدارا وابْت َ
َدَرُه وَب َدَر غ َ
َ
عاجَلهُ؛ وقول أبي املَُثلَّ ِمَ :فَيبْ ُد ُرها
َيبْ ُد ُرهَ :
الزَؤا َما
َشراِئَعها َفيرَ ْمي َمقاِتَلهاَ ،فَي ْس ِقيها ُّ
َأراد ِإىل شرائعها فحذف وَأوصل.
وباَدَرُه ِإليهَ :كَب َدَرُه .وَب َدَرني َ
األم ُر وَب َدَر
لي واستبق.
ليَ :ع ِج َل ِإ َّ
ِإ َّ
قاب والـ ُمعا َقبة َأن
والعقوبة أي :والِع ُ
َ
الرجل مبا َفعل ُسوًءا؛ واالس ُم
تجَ ْ زي
وع َقابًا:
ال ُعقُوبة .وعا َقبه بذنبه ُمعا َقبة ِ
َأ َخ َذه به.
الن ِقم ُة َّ
والنقمة أيَّ :
والنقْم ُة :املكافَأة

بالعقوبة ،واجلمع َن ِقٌم وِن َقٌم ،فَن ِقٌم
لَن ِقمة ،وِن َقٌم لِنقْمٍة ،وَأما ابن جين
فقالَ :ن ِقمة وِن َقٌم ،قال :وكان القياس أن
مجع َن ِقمة َن ِقم على مجع َكِلمة
يقولوا يف ِ
وَكِل ٍم فعدلوا عنه إىل َأن فتحوا املكسوَر
وكسروا املفتوح .قال ابن سيده :وقد
علمنا َأن من شرط اجلمع خِ َ
بلع اهلاء
َأن ال ُيَغيرَّ من صيغة احلروف شيء وال
ُيزاد على طرح اهلاء حنو تمَ ْرة وتمَ ْر،
بينَّا ذلك مجيعه فيما حكاه هو من
وقد َّ
ومَع ٍد .الليث :يقال مل َأ ْرض منه
َمِعدٍة ِ
حتى َن ِق ْمت وانَت َق ْمت إذا كافَأه عقوبةً
مبا صنَع .ابن َ
األعرابيِّ :
النقْم ُة العقوبة،
ِّ
والنقْم ُة اإلنكار.
وقوله تعاىل :هل َتنِْقمون ِمنّا؛ َأي
هل ُتنِْكرون .قال َ
األزهري :يقال َّ
النقْم ُة
ِّ
علي بن َأبي
والنقْم ُة العقوبة؛ ومنه قول ّ
طالب ،كرم اهلل وجهه :ما َتنِْق ُم َ
احل ْر ُب
الَعوا ُن ِمنيِّ  ،باِزل عا َمينْ ِ َفتيِ ّ ِسنيِّ ويف
لنفسه َق ّط إال أن
احلديث :أنه ما انَت َقم ِ
عاقب َأحدًا
تُنَتَه َك محَ اِر ُم اهلل َأي ما
َ
على مكروٍه أتاه من ِقَبله ،وقد تكرر يف
احلديث .اجلوهريَ :ن َق ْم ُت على الرجل
َأن ِق ُم ،بالكسر ،فَأنا نا ِقٌم إذا َعَتبْت عليه.
اإلحسان .قال
يقال :ما َن ِق ْم ُت منه إال
َ
الكسائي :وَن ِق ْمت ،بالكسر ،لغة(.لسان
العرب البن منظور)320/4:
العدل اإللهي والعقوبة
ُ
األخروية
لقد وقعت العقوبات األُخروية ذريعة
إلنكار عدله ،حيث يقولون ما هو الغرض
من العقوبة ،فهل هو التشفّي الذي جاء
يف قوله سبحانه{ :وَمَن ُقتِلَ م َْظ ُلومًا َف َقدْ
جَعَ ْلنَا لِوَلِيِّهِ سُ ْل َطا ًنا فَال يُسْ ِرف ِّفي الْ َق ْت ِل إَِّنهُ
كانَ مَنصُورًا}(.اإلسراء)33/
َ
واهلل سبحانه منزّه من هذا الغرض
الستلزامه طروء االنفعال على ذاته.
أو الغرض من العقوبة األُخروية

واجلواب عن الشبهة بوجهني:
األّول :اّنه مل يدل دليل على وجوب
املساواة بني اجلرم والعقوبة من حيث
الكمية ،بل املراد املساواة يف الكيفية
ِّ
أي عظمة اجلرم ،فرمبا يكون اجلرم آنًا
واحدًا وتتبعه عقوبة دائمة ،كما إذا قتل
إنسانًا وحكم عليه باحلبس املؤبد.
فاإلنسان املقرتف للذنوب وإن خالف
ربه يف زمن حمدد ،لكن آثار تلك الذنوب
رمبا تنتشر يف العامل.
ُ
أن العذاب األخروي
الثاني :قد عرفت ّ
عما
جتسيد للعمل الدنيوي وهو املسؤول ّ
اقرتفه.

يف أروقة الصحيفة السجادية

هو اعتبار اآلخرين ،الذي يشري إليه
سبحانه يف قوله{ :الزَّانِي َُة وَالزَّانِي
فَاجْلِدُوا ُ
ك َّل وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِا َئ َة جَ ْلدَةٍ
ْ
وَال تَ ْأخ ُْذ ُ
هلل إِن
ِين ا ِ
كم بِ ِهمَا رَأف ٌَة فِي د ِ
ُ
هلل وَالْيَو ِْم اآلخِ ِر وَلْيَشْهَدْ
كن ُتمْ ُتؤْمِنُونَ بِا ِ
ع ََذابَهُمَا َطائِف ٌَة مِّنَ ا ُملؤْمِنِنيَ}(.النور)2/
أن تلك الغاية ختتص
ومن املعلوم ّ
بالدنيا اليت هي دار التكليف وال توجد
يف دار اجلزاء ،أعين :اآلخرة.
إن السؤال عن الغاية وإّنها
واجلوابّ :
ِّ
التشفي أو اعتبار غريه ،إنمّ ا
هل هي
يتوجه إىل العقوبات املفروضة عن
طريق التقنني والتشريع ،فالتعذيب يف
ذلك اجملال رهن إحدى الغايتني :التشفّي
أو االعتبار.
وأما إذا كانت العقوبة أثرًا وضعّيًا
ّ
ألن هناك
السؤال،
فيسقط
للعمل
ّ
ضرورة وجودية بني وجود اجملرم
والعقوبة اليت تالبس وجوَده يف احلياة
يصح السؤال
األُخروية ،فعند ذلك ال
ّ
عن حكمة التعذيب ،وإنمّ ا هي تتوجه
إىل التعذيب الذي ميكن التفكيك بينه
وبني اجملرم كالعقوبات الوضعية.
وأما إذا كانت العقوبة من لوازم
ّ
وجود اإلنسان األُخروي ،فالسؤال عن
التعذيب ،ساقط جدًا.
إن اإلنسان إنمّ ا حيشر
توضيح ذلكّ :
بذاته وعمله ،وعمله الزم وجوده ّ
وكل ما
اقرتف من األفعال فله وجود دنيوي،
يتجّلى باسم الكذب والنميمة ،وله
وجود أُخروي يتجّلى بالوجود املناسب
له ،فهكذا أعماله الصاحلة فلها صورة
دنيوية ،باسم األذكار ،وصورة أُخروية
تناسب وجود اإلنسان يف هذا الظرف.
فالصوم هنا إمساك ،ويف احلياة
األُخروية ُجنَّة من النار ،وهكذا سائر
األعمال من صاحلها وطاحلها ،فلها
وجودان :دنيوي وأُخروي ،وإليك ما ُّ
يدل
على ذلك يف القرآن الكريم.
يقول سبحانه{ :إِنَّ َّالذِينَ
ي َْأ ُ
ك ُلونَ َأمْوَالَ الْيَ َتامَى ُظ ْلمًا إَِّنمَا
ي َْأ ُ
ك ُلونَ فِي ب ُُطونِ ِهمْ نَارًا}.
(النساء)10/
ويقول سبحانه{ :وَال
يَحْسَبَنَّ َّالذِينَ يَب َْخ ُلونَ بِمَا

آتَاهُمُ ُ
اهلل مِن ف َْضلِهِ هُوَ خَيْرًا َّلهُم ب َْل هُوَ شَ ٌّر
َّلهُمْ سَي َُطوَّ ُقونَ مَا بَخِ ُلوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}(.آل
عمران)180/
وقال سبحانه{ :يَوْمَ يُحْمَى عَ َليْهَا فِي
نَا ِر جَهَنَّمَ َف ُت ْ
كوَى بِهَا ِجبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
ِكمْ ف َُذو ُقوا
كنَزْ ُتمْ َألن ُفس ُ
و َُظهُورُهُمْ ه ََذا مَا َ
كن ُتمْ تَ ْ
مَا ُ
كنِزُونَ}(.التوبة)35/
أن تعذيب اجملرم وإثابة احملسن
على ّ
مظهر من مظاهر عدله ،فلو مل يعاقب
اجملرم تلزم تسوية املؤمن والكافر ،يقول
كا ُملجْ ِرمِنيَ
سبحانهَ { :أ َفنَجْع َُل ا ُملسْلِمِنيَ َ
ْكمُونَ}.
كيْفَ تَح ُ
* مَا ل ُ
َكمْ َ
(القلم)36-35/
َ
َ
ْ
ويقول أيضًا{ :أ َفحَسِبْ ُتمْ أَّنمَا خَ َلقن ُ
َاكمْ
َّكمْ إِ َليْنَا ال ُترْجَعُونَ}.
عَبَ ًثا وَ َأن ُ
(املؤمنون)115/
شبهة عدم التعادل بين
الجريمة والعقوبة
يصح اخللود الدائم
ورمبا يقال كيف ّ
مع كون الذنب منقطعًا ،وهل هذا إ ّال
نقض للمساواة املفروضة بني اجلرمية
والعقوبة؟!

وقد ع ّرفه سبحانه نتيجة عمله يف
وان أعماله املقطعية سوف تورث
اآلخرة ّ
وأن عمله هنا
حسرة طويلة أو دائمةّ ،
سيتجسد له يف اآلخرة ،أشواكًا تؤذيه
َّ
ً
أو ورودا تطيبه ،وقد أقدم على العمل
عن علم واختيار ،فلو كان هناك لوم
فاللوم متوجه إليه ،قال سبحانه حاكيًا
عن الشيطان{ :وَقَالَ الشَّي َْطانُ َلمَّا
ُقضِيَ ا َألمْرُ إِنَّ ا َ
هلل وَعَد ُ
َكمْ وَعْدَ ا َحلقِّ
كانَ لِيَ
ُّكمْ ف ََأخْ َل ْف ُت ُ
وَوَعَدت ُ
كمْ وَمَا َ
َّ
كمْ
ان إِال َأن دَعَوْ ُت ُ
عَ َلي ُ
ْكم مِّن سُ ْل َط ٍ
َكم
فَاسْ َتجَبْ ُتمْ لِي فَال تَ ُلومُونِي وَ ُلومُوا َأن ُفس ُ
ِكمْ وَمَا َأن ُتم بِمُصْ ِرخِيَّ إِنِّي
مَّا َأنَا بِمُصْ ِرخ ُ
ك َفرْتُ بِمَا َأشْر ْ
ُون مِن َقب ُْل إِنَّ
َ
َك ُتم ِ
َّ
الظالِمِنيَ َلهُمْ ع ََذابٌ َألِيمٌ}(.إبراهيم)22/
وفيما م ّر من اآليات اليت تعد اجلزاء
األُخروي حرثًا لإلنسان تأييد هلذا
أن اخللود
أن من احملتمل ّ
النظر ،على ّ
يف العذاب خمتص مبا إذا بطل استعداد
الرمحة وإمكان اإلفاضة  ،قال تعاىل:
كسَبَ سَيِّ َئ ًة وَ َأح َ
َاطتْ بِهِ
{بَلَى مَن َ
َ
خَطِي َئ ُتهُ ف َُأو َلئِكَ أصْحَابُ النَّا ِر هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ}(.البقرة)81/
ّ
ولعل املراد من قوله{ :وَ َأح َ
َاطتْ بِهِ
خَطِي َئ ُتهُ} إحاطتها به إحاطة توجب
زوال َّأية قابلية واستعداد لنزول الرمحة،
واخلروج عن النقمة.
صحة ما ذكرنا إذا
وكيف كان فتظهر ّ
أمعنت النظر فيما تقدم يف اجلواب عن
إما خملوق
السؤال األّول وهو ّ
أن اجلزاء ّ
للنفس أو يالزم وجود اإلنسان ويف مثله
ال جتري شبهة التعادل بني اجلرمية
والعقوبة كما هو واضح.
قال الشاعر عبد املنعم الفرطوسي:
فرتكنا أوامر اهلل غّيًا
وركبنا زواج َر االنتهاء
دون تعجيله العقوبة سخطًا
وانتقامًا منّا بدون رخاء
* إعداد :حممد رزاق
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مشاركة القراء

الحجاب في عصر العولمة
هذا عصر العوملة ،عصر االتصاالت
السريعة ،وحتول العامل بأسره إىل قرية
صغرية ،يصعب فيها إخفاء األسرار،
وحجب األنظار ،وإيقاف الفعل
واالنفعال! حني نتلفت حوالينا نرى أن
أطعمتنا قد تغريت ،هلجتنا ،وسائلنا،
بيوتنا ،ثيابنا ..كل شيء تقريبًا تغري،
أو يف طريقه إىل التغري واالنسجام مع
التطورات احلاصلة.
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وحني يكون الكالم عن احلجاب
والعفاف واحلياء فهي حلقات من هاتيك
جدًا أن تشذ
السلسلة الطويلة .صعب ّ
عن القاعدة .وقد الحظنا هذا التطور
الكبري بأم أعيننا يف غضون أربعني سنة
مضت .شكل اللباس واخلمار والقناع
قد تبدل ،فقد كان املشمر والبخنق
واملالءة ،اليت كانوا يدعونها مقنعة،
اليت تسدل إسدا ًال على الرأس ،كما
يفعل آباؤنا بالغرتة .لباس الزينة تغري،
ولباس احلشمة تغري ،هذا يف خالل

أربعني سنة أو أقل .ولنا
أن نتصور ما ميكن أن يطرأ من تطور
خالل السنوات العشرين أو األربعني أو
املائة القادمة؟
الثابت والمتغير في حكم
الحجاب

ولذلك وجدنا الدين مل حيدد لنا لباسًا
خاصًا بعينه ،بل أعطانا قاعدة عامة،
ّ
نسري حتت ظلها بانضباط ،فقال عن
حجاب املرأة :أن ال ّ
يشف وال يصف ،
وأن ال يتشبه فيه النساء بالرجال ،وال
بالنساء الكوافر ،غري متربجات بزينة
األنف والعني واألذن ،متجنبات عن
اخلضوع بالقول واحلركة ،وأن ال يصدر
منهن ما يستدعي اطالع األجانب ملا
خيفني من زينتهن ،ولئال يطمع الذي يف
قلبه مرض .ثم بينّ ما هو واجب ،وما
هو مستحب ،وما هو مكروه أو حرام.
وأما سائر األمور والتفاصيل فقد
أوكلها الشرع الغيور إىل مقتضيات
الزمان واملكان والظروف املختلفة.

التطور سنة كونية
إن التطور سنة كونية من سنن اهلل
يف اخللق ،وهذه هي دنيا األسباب
واملسببات ،دنيا التفاعل واحلركة
املستمرة .وال ميكن وضع العصي يف
عجلة التاريخ إليقافها أو لتبطئتها ما
دامت األفالك يف حركة دائبة .مثة شيء
واحد فقط ميكن أن يثبت وال يتغري هو
اإلميان والعقيدة ،نسأله سبحانه أن
يثبتنا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا
ويف اآلخرة .مع أننا نرى بأم أعيننا أن
العقائد واألفكار هي من أسرع األمور
إىل التغري!.
من كان مع اهلل كان اهلل معه
املهم إذن أن نسعى جاهدين يف سبيل
أن يظل ذلك التطور منضويًا حتت راية
احلق ورضا اهلل سبحانه .أن نكون فاعلني
أو مفعولني ،ذلك هو األمر الذي جيب
التوقف عنده .وأن نكون يف كفة اخلري
والكمال ،ال يف كفة الشر والضالل.
التحديات أمامنا كبرية ،واملسؤوليات

لكن بشرطها وشروطها ،واجلد
من شروطها ،والنظام من شروطها،
والتشاور وحشد الطاقات ووحدة
الصف ،كل ذلك من مقتضيات
جناحها.
أثر وسائل اإلعالم اليوم
حني نتكلم عن موضوعة احلجاب
والعفاف ،وعن حتدياتها ورسالتها،
فال بد من قراءتها بشكل ينسجم مع
مشهد اليوم ال مشهد األمس ،فقد
استجدت أمور كثرية ينبغي أن تلحظ
بعني االعتبار ،ومل يعد ميكن الرجوع
إىل املاضي واجرتاره ،وال اإلغماض
عن احلاضر ومتطلباته.
مستوى املعلومات اليوم – وال أقول
العلم – تطور ،عند املرأة والرجل على
حد سواء ،ووسائل احلياة ،وأدوات
التعبري فيها قد تغريت .مل يعد كبري
فرق يستحق الذكر ،يف هذه الربهة،
يف اللباس وأشكال االختالط بني
املرأة والفتاة يف البحرين أو يف مصر
والعراق ،بل حتى يف بالد أبعد من هذا
النطاق .فوسائل اإلعالم واالتصال مل
ترتك شيئًا إال ونقلته .اجليد ينتقل،
والرديء ينتقل .والفعل واالنفعال بات
أمرًا حتمّيًا.

من قبل ،حني كانت دمامل املوضة
تتفقأ يف املدن الغربية ،مل يكن أثرها
يتعدى فئات قليلة ممن يرتادون
تلك البالد ،أو ممن يتعاطون وسائل
الدعاية اليت كانت حمدودة االنتشار،
وكان وصول املوضة إىل بالدنا حيتاج
إىل فرتة انتظار طويلة ،قد تستغرق

التباكي ال يجدي نفعًا
يف املقابل؛ حنن ماذا فعلنا ،وما الذي
قدمناه غري دفن رؤوسنا يف الرمال؟!
نريد الفضيلة لكن أموالنا وأفعالنا
تستبق لفتح األبواب على مصاريعها
الستقبال الرذيلة .ونضجر حينما نرى
أبناءنا وبناتنا وقد تشوهت أخالقهم،
واحنرف سلوكهم ،وجنزع حني جند
مسوم الغرب والشرق ودعاياتهم تنهش
يف عقول الشباب ،وتعلب هلم أفكارًا
وثقافات غريبة ممسوخة .ثم ال نفعل
شيئًا غري التحسر على املاضي التليد،
واجرتار املواعظ اخلجولة الفارغة.
(كالعيس في الصحراء
يقتلها الظما ..والماء فوق
ُ
محمول)
ظهورها
األموال يف أيدينا نسخو بها
رخيصة ،واجلهود اجلبارة نبذهلا يف
رضا وتطامن ،ملساعدة األعداء على
غزو شبابنا ،ولتمكينهم من أرواحهم
وأبدانهم ،غري أننا نستكثر دفع دينار
واحد من أجل إجياد بديل يكون هلم
مالذًا حيتضنهم ،ويأخذ بأيديهم من
سطوة ذلك العدو اللدود.
كم تلفزيونًا يف كل بيت؟ كم ّ
دشًا القطًا
للقنوات اإلباحية الساقطة؟ كم موباي ً
ال؟
وماذا عن االنرتنت؛ ذلك املارد املخيف؟
ماذا عن اجملالت العبثية املاجنة ،اليت
تنفث يف رؤوسهم -ليل نهار -وساوس
الشيطان اخلناس ؟! وكم هلذا الشاب
أو هلذه الفتاة أن يتحمال أو يصمدا،

مشروعنا ومشروع اآلخرين
اآلخرون حسموا أمرهم ،وقالوا
كلمتهم ،وشرعوا منذ زمن يف بث
دعاياتهم ،وتسويق بضائعهم .بعضهم
جتارة ،وبعضهم اعتقادًا ،وبعضهم
جه ً
ال ،وبعضهم حقدًا وعدوانًا ..أما
حنن فأين هي كلمتنا؟ ومتى حنسم
أمرنا؟

مشاركة القراء

جسام وكثرية ،لكنها ممكنة على كل
حال ،وحاش هلل ان يكلفنا مبا ال نطيق.
وأنى لقوة – مهما كان مداها وسطوتها
 أن تقف يف وجه من يكون اهلل عزوجل يف صفه؛ { َأ َليْسَ َّ
كافٍ
اللهُ بِ َ
عَبْدَهُ وَي َُخوِّ ُفونَكَ بِ َّالذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ
اللهُ َفمَا َلهُ مِنْ هَادٍ * وَمَنْ يَهْدِ َّ
ي ُْضل ِِل َّ
اللهُ
َفمَا َلهُ مِنْ مُضِلّ }(.الزمر)37 -36 /

عدة أشهر ،ومع ذلك مل يكن وصوهلا
جيد استقبا ًال حاف ً
ال ،إذ كانت ما تلبث
أن تصطدم ببعض العادات والقيم،
مما يقلص انتشارها ،وحيد اشتهارها
وآثارها .أما اليوم فإن هذه الصورة
مل تعد سائدة كما كانت .حيث مل تدع
وسائل التواصل بيتًا واحدًا ،إال وركزت
هلا فيه علمًا .وهي يف الغالب ال تنشر
إ ّال الفسق والرذيلة ،بكل ما أوتيت من
تفوق يف أساليب العرض والتسويق.

أمام هذا التيار العاصف اجلارف؟ هل
جربنا أن حنسب كم من األموال نفرضها
على أنفسنا فرضًا ،حناصر بها أبناءنا،
ونغمسهم بها يف وحل املعاصي ،والفنت
املغرية ،وكأننا نعاقب بذلك أنفسنا!

وحتى نكون منصفني موضوعيني
 ،فليس الغرب كله سلة واحدة ،و ال
سوادًا حمضًا ،بل فيه بقع ضوء غري
قليلة ،كما أننا لسنا بياضًا مطلقًا،
بل فينا سحائب سود مظلمة .وإذا كنا
خنشى من ظالم األعداء مرة ،فعلينا أن
خناف من ظالمنا مرات ومرات!..
مجتمع المؤسسات
ال بد إذن من حراك اجتماعي شامل،
من أجل إجياد البديل املؤثر ،حتى يتسنى
لنا الصمود بوجه وسائل الغزو اهلائلة.
ال بد من إيصال كلمة القرآن وأهل
البيت عليهم أفضل الصالة والسالم،
لبناتنا وأخواتنا .ال بد من حترك شامل
يعم املرأة والرجل ،واألم واألب ،وسائر
سوي
أفراد اجملتمع .ال بد من ختطيط ّ
وعاقل ،يبتعد عن العشوائية واالبتذال،
ويعتمد أساليب العلم والنظام ،ويستند
إىل أدوات العصر الفاعلة ،كاملكتبة
والندوة ،ومركز الدراسات والبحوث،
واملشاركة املنظمة الواعية بني اجلنسني.
ال بد من جمتمع املؤسسات!
* بقلم :الشيخ عبد احلسن نصيف
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مصطلحات ادبية
(األدب املقارن هو الفن املنهجي يف
البحث عن عالقات مشابهة أو قرابة
أو تأثري لدى مقارنة أدب ميادين تعبري
أو معرفة أخرى أو الوقائع والنصوص
األدبية فيما بينها سواء كانت متباعدة
يف الزمان واملكان أم ال شريطة أن
تنتمي إىل عدة لغات أو عدة ثقافات
ولو شكلت جزءًا من نفس املوروث
بهدف تبيانها ،فهمها وتذويقها بشكل
أفضل).
هذا التعريف الذي قدمه كلود بيشوا
وأندريه ال يزال مقبو ًال بعامة لدى
املقارنني حتى اليوم.
ولكن تعقيده يكشف يف أن طموحات
هذا املذهب ،كما العديد من املشاكل
املالزمة له أبدًا ،وواقع احلال أن األدب
املقارن قدم عرب مسريته التارخيية
أعما ًال كثرية ولكنها غاية يف التنوع.
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ظهر التعبري واملذهب كالهما حوالي
عام  ،1830وقد شجعت العقائد
الرومانطيقية يومذاك التصورات
التارخيية كما جتاوز احلدود القومية.
وترافقت حوالي عام  1830مع تطور

الرومانطيقية والفكر الليبريالي الذي
افرتض وجود فلسفة عاملية ،وهذا
ينطبق أيضًا على األدب والفنون ،ومنذ
ذلك احلني ،انكب املقارنون على إبراز
السمات العاملية لآلداب والفنون.
واتسمت بدايات هذا املذهب
بالطموح العلمي ،وتأسس هذا املذهب
طوال القرن التاسع عشر بفضل
احملاضرات اليت ألقيت يف السوربون
والكوليج من قبل أساتذة قدموا اآلداب
األجنبية بردها إىل النتاج الفرنسي.
وسار يف هذا النهج متبعًا تطور
األنواع ،موسعًا بشكل خاص مفهوم
التأثري مسكونًا بهاجس تبيان
املساهمات األجنبية اليت أفاد منها
األدب يف فرنسا.
وكما يف العديد من أنواع الدراسات
األخرى ،ختضع زاوية املقاربة للرؤى
القومية الضمنية.
ومع ذلك اجته األدب املقارن حنو
سؤال عام تبدى يف نظريات تني
قوامه أن كل أدب قوي يتميز بعوامل
هي (الزمن) و(البيئة) و(العرق) الذي
ينبغي أن يفهم كانتماء قومي فرنسي،
أملاني ،إنكليزي.

أما يف بداية القرن العشرين ،أشاد
نقاد آخرون مثل فرناند بالدسنربجر
باألدب املقارن.
وبدأ تدريس املذهب يف العديد من
اجلامعات يف فرنسا ،ويف أمريكا
أيضًا ،كما شهد ظهور راية دورية،
اجمللة الفصلية اخلاضعة لصوجلان
بول هزار.
وبالتعاون مع اجمللة باشرت نشر
جمموعة خمصصة بالدراسات املقارنة
الغنية بالعناوين املتعددة.
وقد وضع هذا اجلهاز املؤسساتي
املنظم والفاعل يف تلك املرحلة بشكل
أساسي يف خدمة أحباث مصادر تعود
ألدباء فرنسيني.
وانطالقًا من حاالت متماثلة ،اهتمت

الدراسة بالقرابات األدبية مع حتديد
عوامل وسيطة لعبت دورًا يف ترويج
ونقل (املادة).
ومبا أن خياراتها املعجمية تعمل
على إبرازها ،أحالت هذه املمارسات
إىل رؤية لألدب متزج ما بني التبادل
االقتصادي والتبادل الساللي.
واستمر األدب املقارن حتى احلرب

العاملية الثانية أسري هذا املفهوم ،مرتبطًا
بالتقليد الوطين للتاريخ األدبي الذي ال خيتلف
عنه بشيء سوى العودة إىل أدباء أجانب.

ومذ ذاك ،يهدف األدب املقارن ،يف اجملال
األدبي الصرف ،إضافة إىل دراسة املصادر،
دراسة األنواع على مستوى حتققها يف عدة
بلدان ،وأيضًا مقارنة األدب مع سائر الفنون،
كما أنه ميتزج مع األدب العام.
والواقع أن بإمكاننا اعتبار أن مذهب (األدب
املقارن) يغطي اليوم امليادين الواردة يف فهرس
كتاب بيشوا وروسو الذي خصص فصاله
األوالن لتاريخ املذهب ومسريته فيما بدت
الفصول الثالثة الالحقة مبثابة حتفيز لتفكري
أوسع.
وإذا كان إفضاء شرعية على املمارسات
اليت أدخلها املقارنون شيئًا فشيئًا على حقل
دراستهم.
وهذه هي بالضبط حال املقاربات املتداخلة
املذاهب.
يفرتض وجود عالقات غنية بالداللة بني
اجملال األدبي والنتاجات الفنية أو العلمية،
يفرتض هذا النوع من املقاربات تطورات ال
يف الرؤية التحليلية وحسب ،وإمنا أيضًا يف
حتديد الفعل األدبي.
من جهة ثانية عوض بيشوا وروسو عن
التحيات الساللية بالدراسات املوضوعاتية،
أو باألعمال اليت تناولت البينصية ،وبعدم
االكتفاء بالعودة إىل تعدد اللغات وحدها وإمنا
أيضًا إىل الثقافات ،واعتمدا على تعدد معاني
هذه اللفظة األخرية لتحقيق مزيد من انفتاح
مذهبهما الذي بات مؤه ً
ال لالهتمام ال بنتاج
مجاعات لغوية خمتلفة يف البلدان املتعددة
اللغات حتديدًا فحسب ،وإمنا يف العالقات
القائمة بني اجلماعات االجتماعية املتمايزة أو
تلك القائمة بني املناطق اليت تشرتك يف نفس

وتؤكد هذه املرحلة األخرية من تاريخ األدب
املقارن أن تطوره مل يتوقف ،مع اإلشارة إىل أنه
ال ينفصل ال عن املناهج املتبعة ،وال عن الفعل
األدبي الذي يضمه إىل جمال األدب العام.
وبديهي القول إن حتليل نوع كالرتاجيديا بتغري
إذا ما نظرنا من وجهة نظر فرنسية خالصة
يف حال التعامل مع النموذج الكالسيكي حيث
الدور احلاسم للقواعد والوحدات أو اتسعت
النظرة كما هي احلال مع شكسبري مث ً
ال اليت
تتطلب شكال آخر من التعامل.

مصطلحات ادبية

ورغم االنتقادات احلادة اليت تعرض
هلا املقارنون الفرنسيون من قبل زمالئهم
األمريكيني منذ بداية مخسينيات القرن املاضي
وحتديدًا من قبل رينيه ويليك وأوغسطن وارن،
فإن إعادة رسم خريطة املذهب مل تبدأ يف
مستهل عام .1968

اللغة أيضًا ،ولكنها ال تنتمي إىل نفس الوحدة
اجلغرافية أو السياسية.

واحلال نفسها مع النوع الدرامي الذي ال
يتخذ األشكال نفسها يف األدب الدرامي ويف
اإلبداع السينمائي مث ً
ال.
وهكذا مقودًا إىل جتاوز األطر اخلاصة

بالنماذج القومية أو األدبية لألنواع ،التقى
األدب املقارن مع األدب العام بتناوله السجالت
الشعرية الصرحية.
وكذلك األمر فإن جتاوزه اإلطار األدبي قاده
إىل التساؤل عن تاريخ األفكار واجلماليات.
ومع ذلك ال تزال حتى يومنا هذا تبدو
احلدود القائمة بني األدب املقارن واألدب العام
مضبوطة إذا قابلنا بني ميادين الفعل واملناهج
املتبعة من قبل املقارنني واملعنيني باألدب
العام.
بيد أن هذا الضيق يبقى مفيدًا بقدر ما

يلزم املتخصصني باآلداب القومية واملقارنني
بضرورة التساؤل املستمر عن شرعية
ممارساتهم وإرغامهم على مالءمتها مع التطور
التارخيي ،مع إدراكهم أن هذا يؤثر أيضًا على
امليادين الفنية وعملية تقسيمها.
وإشكالية مذهبًا ومنهجًا ،أمام األدب
املقارن العديد من املسالك املفتوحة وحتديدًا

مثل الدراسة املقارنة لآلداب الفرانكوفوتية،
وملؤلفات نفس األدب ،واألنواع املسماة آداب
هامشية مقارنة مع ما هو أدبي ،والروابط
القائمة بني األدب والنتاجات الفنية األخرى،
والعالقات ما بني األدب والسياسة.
* إعداد :السيد نبيل احلسين
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مثار االقالم

الشاعر أحمد بخيت

قال يف احلسني عليه السالم قصيدة
بعنوان (احلسني):
َأسمْ َ اُؤَنا اّلصحراُء واسمْ ُ َك ْ
أخ َض ُر

رخي عليِه رداَءُه
وحمم ٌد ُي ِ
زت وأُ ْخ ِسروا
ويقول :يا َوَل َداه ُف َ
يا أظمأ األنهاِر َق َ
بلك ملْ ت ُك ْن

ذئب أمح ُر
يا صوتَنا
ُ
والصمت ٌ
مريم
ذبح هاجر يا انتحابَة
يا َ
ٍ
تح ّدُر
يا دم َع فاطمَة الذي َي َ

مسلوب ال ِّردا
عاري األنواِر
يا
َ
َ
وب ُط ْه ُر َك ُي ْسترَ ُ
بالنوِر ال بالَث ِ

راحك ّ
جرح َبيْدُر
كل
أرني ِج َ
ٍ
يا ِحنطَة الفقراِء يا نبع الرضا

شهيدهم
وابن
ٍإيٍه أبا الشهداِء َ
ِ
ص ُر
وأخا
ِ
الشهيد كأن يو َمك أ ْع ُ
مي ُه
الذ ْك ِر
جس ٌد من ِّ
احلكيم أد ُ
ِ
وم ْغ َف ُر
الدين
درٌع على
القويم ِ
ِ
ِ
عار وتكسوه الدماُء مهابًة
ٍ
َ
السيف ساعَة ُي ْشَه ُر
غمد حيوي
ال َ
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إزاَءُه
املرسلون
األنبياُء
َ
ُ
(والروح
واملأل املالِئ ُك) ُح َّض ُر
ُ

تَروي َظما الدنيا وتظمُأ أنُْه ُر
لوال قضاُء اهلل أن تظما له
اجلنان الكوث ُر
لسعى إليك من
ِ

األوصال ال َقبرٌْ ل ُه
دامي
يا
ِ
َ
ْد َ
يك ِإ ِّن َّ
الش ْم َس
أف ِ
ْ
ليست ُت ْقبرَ ُ
ُط ّ
حممد
ْت
ٍ
ال ُب موتك يا َابْ َن ِبن ِ

تصحروا
َخ َرجوا من الصحراِء ثم ّ

وكأن خيل اهلل مل تركض بهم

والسامرين مبكة مل يسمروا
وكأن برًقا ما أضاء ظالمهم
َ
فمشوا جتاه النور ثم استدبروا
وكأمنا ارتدوا على أعقابهم
رب
فأبوك أنت وهم مجيعا خي ُ

أَومل يش ُّموا فيك عطر املصطفى

كذبوا فعطر املصطفى ال ُين َك ُر
القصائد فيك أٌّم ثاك ٌل
ك ُّل
ِ
يف ِح ْج ِرها طف ُل النبوِة ُينح ُر
عريانٌة حتى الفؤاِد قصيدتي
ِّ
والش ْع ُر َبينَْ َي َد ّي َأ ْشَع ُث َأ ْغبرَ ُ

عدلونك والذي
لي مبن ذا َي ِ
ق ْل ْ
َ
اخلالئق شس ُع نعِلك أطه ُر
فط َر
شتان ما بني الثريا والثرى
َ
ُب ْع ًدا وخيتص ُر املسافَة خنج ُر

لوال قضاء اهلل الرتد الردى

عن ُحر وجِهك باكًيا يستغف ُر
َوَل َرَّد
ذؤبان الفالِة ليوُثها
َ

الرؤوس وجعف ُر
واحتز محزُة يف
ِ
ولذاد عنك أخوك أشجع من مشي
إال

أبوك

وج ُدك

املدث ُر-

رؤوس ُهم
ولكان أول من يرد
َ

احلقائق حيدُر
يعسوب
للشام
ُ
ِ

واهلل لو حملوا اللواَء بكِّفِه
احلرب كيف ُيسَّع ُر
وطيس
لرأوا
َ
ِ
ويعلمون بالَءُه
علمت
هو َم ْن
َ
َ

ري
وهو الفتى
ُّ
النبوي ال يتغ ُ
رب سيفِه
حتت َم ْ
متشي املالح ُم َ
ض ِ

تتقهق ُر الدنيا وال يتقهق ُر
يأتي زما ٌن ال جنوَم ليهتدوا
يأتي زما ٌن ال غيوَم ليمطروا
يأتي زما ٌن ليس يعلم تائٌه
َ
هل َ
قاتليك سيحش ُر؟
فيك أم يف
واملودُة

غربٌة

يأتي زما ٌن
وال ُك ْرُه بلدتُنا اليت نستعم ُر
يأتي زما ٌن ك ُّل شيء ٍ ٌ
زائف

ُبص ُر
حتى الِّلحى العمياُء وهي ت ِّ
وابن آدَم ُخب ُزُه
يأتي زما ٌن
ُ
يدين به وفيه ُيكَّف ُر
دي ٌن
ُ
يأتي

زما ٌن

والكرامة

ُسَّبة

والعار فرعون الذي يتجرب
ُ
والسقوط وجاهٌة
يأتي زما ٌن
مرعى والرعاة ُّ
الش َّم ُر
والناس ً
ُ

يأتي زما ٌن كل شيء ضده
ْم ُر
س والظهريُة ُتق ِ
اللي ُل ُي ْش ِم ُ

زمان ألهلِه
يأتي زما ٌن ال
َ
تبش ُر
إال رجال اهلل وهي
ِّ
يأتي زما ٌن فالسالم على الذي

يكب
ذحبوه يف الصحراء وهو رِّ ُ
هذا والئي يا ابن بنت حممد
رب
أنت الشهادة والشهيد األك ُ
ي ُد أُ ْخِت َك َ
مست جبهيت
احلوراِء َّ

رب»
ري وصوتي «املن ُ
فدماي تكب ٌ
قابض
كفي على مج ِر املودِة
ٌ
ودمي حبِب ُك ُم َّ
الطهوِر مطَّه ُر

بايعت عن جنباِء مص َر مجيِعهم
ابن وادي النيل واسمْ ي األزه ُر
وأنا ُ
نشأته

عاش طفولته وتلقّى تعليمة يف القاهرة.
العلوم عام 1989م.
خت ّرج من دار
ِ
وعمل معيدًا بقسم النقد والبالغة
واألدب املقاَرن بكّلية الدراسات العربية
واإلسالمية جامعة القاهرة  -فرع الفيوم
منذ عام 1990م.
ثم ترك العمل األكادميي منذ سنوات
ليتفرغ للكتابة.
التدرج الوظيفي
 معيد بقسم البالغة والنقد األدبيواألدب املقارن
 عمل بكلية الدراسات العربيةواإلسالمية  ،جامعة القاهرة  ،فرع
الفيوم يف الفرتة من عام 1990م إىل عام
1995م.
الهيئات التي ينتمي إليها
 عضو مجعية املؤلفني وامللحننيبباريس.
 عضو أتيليه القاهرة لألدباءوالفنانني.
 عضو احتاد الكتاب املصري. عضو جلنة الشعر باجمللس األعلىللثقافة.
مؤلفاته
له العديد من املؤلفات منها:
* وداعًا أيتها الصحراء  -شعر  -عام

1998م.

* ليلى ..شهد العزلة  -شعر -عام
1999م.
* صمت الكليم  -شعر -عام 2002م.
* جزيرة مسك  -شعر  -عام 2002م.
* وطن حبجم عيوننا -شعر-عام
2003
* األخري اوال -شعر -عام 2004
* صغري كبري  -شعر لألطفال2005-
* كبري صغري  -شعر لألطفال -

* عيون العامل  -شعر لألطفال -
* ظل ونور  -شعر لألطفال -
* بردة الرسول -ص - -شعر -
و تُرجم له:
* ليلي ..شهد العزلة .إىل اإلجنليزية
والفرنسية.
* صمت الكليم ..إىل اإلجنليزية
والفرنسية.

مثار االقالم

يلوح احملش ُر
ووراء ضربتِه
ُ
جيوشها
بكل
ِ
لو حارب الدنيا ِّ

أمحد خبيت شاعر مصري ُولد يف 26
فرباير 1966م مبدينة أسيوط مبحافظة
أسيوط.

2006

* بعض القصائد ..إىل اإليطالية
األسبانية األملانية.
الجوائز واألوسمة
* اجلائزة األوىل يف الشعر اجمللس
األعلى للثقافة أعوام 1989-88-87م.
* جائزة أمري الشعراء أمحد شوقي
عام 1998م.
* جائزة (املبدعون) ألفضل قصائد
عربية  -اإلمارت 2000 -م.
* جائزة املنتدى العربي األفريقي -
أصيلة  -املغرب 2000 -م.
* جائزة الدولة التشجيعية يف الشعر -
مصر .2000 -
* جائزة (املبدعون) ألفضل دواوين
عربية  -اإلمارت 2002 -م.
* جائزة (البابطني لإلبداع الشعري) -
الكويت  -عام 2002م
* جائزة الشارقة لإلبداع يف أدب
االطفال .2005
* جائزة الربدة الشريفة  -أبوظيب
2005
* جائزة شاعر مكة حممد حسن فقي
 مؤسسة مياني اخلريية 2005 -* حصل أمحد خبيت أخريًا على
جائزة املركز الثالث يف مسابقة (أمري
الشعراء) للعام 2008م
* إعداد :صفوان ضياء
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مباحث فقهية

مباحث كتاب الطهــارة

بني الفقه اإلمامي واملذاهب األربعة
وفق منهج الخالف االستـــــــــداليل
الحلقة ()13
الحيوان ذو النفس السائلة
* مسألة  :144ما ال نفس له سائلة،
كالذباب ،واخلنفساء ،والزنابري وغري
ذلك ،ال ينجس باملوت ،وال ينجس املاء،
وال املائع الذي ميوت فيه.
ومالك.

وروى حفص بن غياث عن جعفر
ابن حممد عليه السالم قال« :ال يفسد
املاء إال ما كانت له نفس سائلة».
(االستبصار ،26/1:ح)67

وقال الشافعي :ينجس باملوت قوال
واحدا(.األم)5/1:

إذا مات في الماء القليل،
حيوان مما ال يؤكل لحمه ومما
يعيش في الماء

وبه قال أبو
(املبسوط)51/1:

حنيفة

وهل ينجس املاء؟ فيه قوالن:
أحدهما ،ال ينجس ،وهو اختيار املزني.
(فتح القريب اجمليب)12:
والثاني :ينجسه(.خمتصر املزني)8:
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :إمجاع الفرقة ،وأيضا األصل
طهارة املاء ،واحلكم بنجاسة هذه
األشياء حيتاج إىل دليل.
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«كل ما ليس له دم فال بأس به»(.تهذيب
األحكام ،230/1:ح)665

وروى عمار الساباطي ،عن أبي
عبد اهلل عليه السالم قال :سئل عن
اخلنفساء ،والذباب ،واجلراد ،والنملة
وما أشبه ذلك ميوت يف البئر ،والزيت
والسمن وشبهه؟ فقال عليه السالم:

* مسألة  :145إذا مات يف املاء
القليل ضفدع ،أو غريه مما ال يؤكل
حلمه ،مما يعيش يف املاء ،ال ينجس
املاء.
قال
وبه
(املبسوط)57/1:

أبو

حنيفة.

وقال الشافعي :إذا قلنا إنه ال يؤكل
حلمه ،فإنه ينجسه(.فتح املعني)5:
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :إن املاء على أصل الطهارة،
واحلكم بنجاسته حيتاج إىل دليل.
وروي عنهم عليهم السالم أنهم
قالوا« :إذا مات فيما فيه حياته ال
ينجسه»(.)1

إذا بلغ الماء كرا ال ينجس إال
بشروط
* مسألة  :146إذا بلغ املاء كرا
فصاعدا ،ال ينجس مبا يقع فيه من
النجاسات إال ما يغري لونه ،أو طعمه،
أو رائحته .ومتى نقص عن الكر ينجس
مبا حيصل فيه من النجاسة ،تغري أو
مل يتغري.
وحكي اعتبار الكر عن احلسن بن
صاحل بن حي.
وحكى اجلصاص عن مسروق
والنخعي وابن سريين القول( :إذا
كان املاء كرا مل ينجسه شيء)(.أحكام
القرآن)340/3:
وقال أيضًا( :وكره احلسن بن صاحل
الوضوء باملاء بالفالة إذا كان أقل من
قدر الكر ،وروى حنوه عن علقمة وابن
سريين ،والكر عندهم ثالثة آالف رطل
ومائتا رطل)(.أحكام القرآن)341/3:
وألصحابنا يف مقدار الكر ثالثة
مذاهب:
أحدها :إن مقداره ،ألف ومائتا رطل
بالعراقي ،وهو مذهب شيخنا أبي عبد

مباحث فقهية

اهلل.
والثاني :إنه ألف ومائتا رطل باملدني،
وهو اختيار املرتضى(.االنتصار)5:
وقال الباقون :االعتبار باألشبار،
ثالثة أشبار ونصف طوال يف عرض
ويف عمق ،وهو مذهب مجيع
القميني ،وأصحاب احلديث(.أمالي
الصدوق)383:
واحملكي عن القميني يف املصادر
املتوفرة لدينا اعتبار الكر ثالثة أشبار
طوال يف عرض يف عمق ،ومل يعتربوا
النصف ،وهو اختيار الشيخ الصدوق.
(من ال حيضره الفقيه)6/1:
وحكى عدم اعتبار النصف عن
القميني أيضا ابن إدريس ،والعالمة
احللي ،واجمللسي األول ،واجمللسي
الثاني ،والسيد الطباطبائي.
وحكى العاملي يف مفتاح الكرامة عن
نسخة من اهلداية اعتبار النصف ،وعن
نسخة أخرى والفقه عدم االعتبار،
وحكى عن اخلالف نسبة اعتبار
النصف إىل القميني أيضا.
وقد تكلمت على هذه الروايات،
يف الكتابني املقدم ذكرهما(.تهذيب
األحكام)38/1:
وقال الشافعي :إذا بلغ املاء
قلتني فصاعدا ،ال ينجس مبا يقع
فيه من النجاسة إال ما يغري أحد

وحدهما
أوصافه(احمللى)153/1:
خبمسمائة رطل(.اجملموع)119/1:
واختلف أصحابه ،فمنهم من قال
 :إن ذلك احلد لو نقص منه رطل أو
رطالن جنس(.أحكام القرآن)341/3:
ومنهم من قال ذلك على التقريب،
وال يؤثر نقص رطل أو رطلني فيه.
(مغين احملتاج)25/1:
ثم اختلفوا يف هذا املاء إذا وقعت
فيه جناسة مايعة ،هل جيوز استعمال
مجيعه أم ال؟ فقال األكثر منهم :جيوز
استعمال مجيعه .وقال قوم منهم:
إنه جيوز استعماله إىل أن يبقى منه
مقدار النجاسة الواقعة فيه(.مغين
احملتاج)22/1:
واعتبار القلتني مذهب عبد اهلل
ابن عباس ،وعبد اهلل بن عمر ،وأبي
هريرة ،وسعيد بن جبري وجماهد،
وأمحد ،وإسحاق ،وأبي عبيد القاسم
ابن سالم ،وأبي ثور(.مسائل أمحد)4:
وقال احلسن البصري ،وإبراهيم
النخعي ،ومالك ،وداود :إنه ال ينجس
املاء سواء كان قليال أو كثريا ،إال
إذا تغري أحد أوصافه(.تفسري
القرطيب)42/13:
وقال أبو حنيفة :إن كان املاء يصل
بعضه إىل بعض تنجس حبصول
النجاسة فيه ،وإن كان ال يصل بعضه
إىل بعض مل ينجس(.بداية اجملتهد:

)13/1
وفسر أبو يوسف ،والطحاوي مذهبه
فقاال :إن كان املاء يف موضع جمتمع
حبيث إذا حرك أحد جانبيه حترك
اجلانب اآلخر ،فإنه ينجس ،وإن كان
ال يتحرك اجلانب اآلخر ،فإذا وقعت
فيه النجاسة ،فإن املوضع الذي ال
يبلغ التحريك إليه ال ينجس(.تفسري
القرطيب)
وقال املتأخرون من أصحابه إن
االعتبار حبصول النجاسة يف املاء ،إما
علما وإما ظنا ،وإمنا يعترب حترك املاء،
ليغلب يف الظن بلوغ النجاسة إليه ،فإن
غلب يف الظن خالفه ،حكم بطهارته.
(التفسري الكبري)94/24:
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :على اعتبار الكر :إمجاع
الطائفة فإنه ال خالف بينهم يف ذلك،
وإن اختلفوا يف مقداره.
وروى محاد ،عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
«إذا كان املاء قدر كر مل ينجسه شيء».
(الكايف ،2/3:ح)1
وروى حممد بن مسلم ،عن أبي عبد
اهلل عليه السالم ،أنه سئل عن املاء
تبول فيه الدواب ،وتلغ فيه الكالب،
ويغتسل فيه اجلنب؟ فقال عليه السالم:
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«إذا كان املاء قدر كر مل ينجسه شيء.
(االستبصار ،6/1:ح)1

أحد أوصاف املاء ،واملاء النجس ليس
بأكثر من عني النجاسة ،وأما نبعه من
األرض فإن ذلك يعترب يف اآلبار ،وهلا
حكم خيصها نبينه فيما بعد.

* مسألة  :147املاء الكثري ،إما الكر
على مذهبنا ،أو ما يبلغ القلتني على
مذهب الشافعي ،إذا تغري أحد أوصافه
مبا يقع فيه من النجاسة ،تنجس بال
خالف والطريق إىل تطهريه ،أن يرد
عليه من املاء الطاهر كر فصاعدا،
ويزول عند ذلك تغريه ،فحينئذ يطهر
وال يطهر شيء سواه.

إذا نقض الماء عن الكر فإنه
ينجس وإن لم يتغير أحد
أوصافه

الماء الكر إذا تغير أحد
أوصافه يتنجس

مباحث فقهية

وقال الشافعي :يزول حكم النجاسة
بأربعة أشياء :أحدها :أن يرد عليه من
املاء الطاهر ما يزول به عنه التغري،
ومل يعترب املقدار.
والثاني :أن يزول عنه تغريه من قبل
نفسه فيطهر.
والثالث :أن ينبع من األرض ما يزول
معه تغريه.
والرابع :أن يستقى منه ما يزول معه
تغريه(.اجملموع)132/1:
ويف أصحابه من ذكر وجها خامسا:
وهو أن حيصل فيه من الرتاب ما يزول
معه تغريه.
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :إن املاء معلوم جناسته ،وليس
لنا أن حنكم بطهارته إال بدليل ،وليس
على األشياء اليت اعتربها دليل على
أنها تطهر املاء ،وال يلزمنا مثل ذلك إذا
ورد عليه كر من املاء ،ألن ذلك معلوم
أنه يطهر به ،وألنه إذا بلغ كرا فلو وقع
فيه عني النجاسة مل ينجس إال أن يتغري
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* مسألة  :148إذا نقض املاء عن الكر
على مذهبنا ،أو القلتني على مذهب
الشافعي ،وحصلت فيه جناسة ،فإنه
ينجس وإن مل يتغري أحد أوصافه.
وال حيكم بطهارته إال إذا ورد عليه كر
من املاء فصاعدا.
وقال الشافعي :يطهر بشيئني:
أحدهما أن يرد عليه من املاء الطاهر
ما يتم به قلتني ،أو ينبع فيه ما يتم به
قلتني(.مغين احملتاج)25/1:
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :ما قدمناه يف املسألة السابقة
سواء.
الجمع بين الكرين لم
يطهر بعضهما حتى إذا جمع
بينهما
* مسألة  :149إذا كان املاء مقدار كر
يف موضعني ،وحصل فيهما جناسة ،أو
يف أحدهما ،مل يطهر إذا مجع بينهما.
وقال الشافعي :يطهر(.األم)5/1:
واختاره املرتضى .قال العالمة قدس
سره يف املختلف( :وقال السيد املرتضى
رمحه اهلل أنه يطهر ،وهو قول سالر،
وابن الرباج وابن إدريس).
ومال إليه الشيخ الطوسي قدس سره
يف املبسوط حيث قال( :ويف أصحابنا

من قال :يزول ذلك للخرب ،وهو قوي
على ما قلناه)(.املبسوط)7/1:
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :إنهما (ماءان) حمكوم
بنجاستهما على االنفراد ،فمن ادعى
أنه إذا مجع بينهما زال حكم النجاسة،
فعليه الدليل ،وليس عليه دليل ،فوجب
أن يبقى على األصل.
بول الظبي في ماء ،قلي ً
ال
كان الماء أو كثيرًا
* مسألة  :150إذا بال ظيب يف ماء،
مل ينجس بذلك ،قليال كان املاء أو
كثريا ،تغري بذلك أو مل يتغري بذلك.
وقال الشافعي ينجس إذا كان قليال،
وإن مل يتغري ،وإن كان كثريا إذا تغري.
(األم)11/1:
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :إن التنجيس حكم شرعي
حيتاج إىل دليل ،ألن األصل يف املاء
الطهارة ،وأيضا فال خالف بني الطائفة
أن بول ما يؤكل حلمه ،وروثه طاهران،
وعلى هذا جيب أن حيكم بطهارته.
وروى عبد الرمحن بن أبي عبد اهلل،
عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
«كل شيء يؤكل حلمه فال بأس ببوله».
(تهذيب األحكام)422/1:
إذا وقعت نجاسة في الماء
الجاري ال ينجس الماء إال إذا
تغير أحد أوصافه
* مسألة  :151املاء اجلاري إذا
وقعت فيه جناسة ،ال ينجس بذلك إال
إذا تغري أحد أوصافه ،سواء كان املاء
فوق النجاسة أو حتتها أو جماورا هلا،

وسواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة.

واحد منهما.

وقال الشافعي :املاء الذي قبل
النجاسة طاهر ،وما بعدها إن كانت
النجاسة مل تصل إليه فهو طاهر ،وأما
ما جياوره وخيتلط به ،فإن كان أكثر
من قلتني فهو أيضا طاهر ،وإن كان
أقل منهما فإنه ينجس(.األم)4/1:

وقال بعضهم :يصلي يف كل منهما
على االنفراد ،وهو الذي اخرتناه.

دليلنا :إمجاع الفرقة ،وأيضا روي
عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم أنه
قال« :املاء كله طاهر ال ينجسه شيء إال
ما غري لونه أو طعمه أو رائحته»(.سنن
ابن ماجة ،174/1:ح)521
وذلك على عمومه ،إال ما أخرجه
الدليل.
وروى عنبسة بن مصعب ،قال :سألت
أبا عبد اهلل عليه السالم عن الرجل
يبول يف املاء اجلاري فقال عليه السالم:
«ال بأس به إذا كان املاء جاريا»(.تهذيب
األحكام ،43/1:ح)120
وروى حريز ،عن ابن بكري ،عن
أبي عبد اهلل عليه السالم أنه قال:
«ال بأس بالبول يف املاء اجلاري».
(االستبصار ،13/1:ح)22
إذا كان معه إناءان ،وقع
في أحدهما نجاسة واشتبها
عليه ،لم يستعملهما
* مسألة  :152إذا كان معه (إناءان)،
وقع يف أحدهما جناسة ،واشتبها عليه،
مل يستعملهما ،وكذلك حكم ما زاد
عليهما .وال جيوز التحري بال خالف
بني أصحابنا.
أما الثوبان ،فمن أصحابنا من قال:
حكمهما حكم اإلنائني ،ال يصلي يف
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واختاره الشيخ قدس سره يف النهاية.
(النهاية)55:
مذهب
وهو
(اجملموع)146/3:

املزني.

ويستفاد مما حكاه ابن قدامة عن
املزني وأبي ثور ،القول بعدم جواز
الصالة يف شيء منهما(.املغين)63/1:
وما نسبه الشيخ الطوسي يف القول
بالصالة عريانا إىل املزني وأبي ثور
كما حكاه العاملي عن اخلالف ،إن
للمزني قولني يف هذه املسألة(.اخلالف
يف مفتاح الكرامة)182/1:
كما يستفاد أيضا أن يف بعض نسخ
اخلالف ،كنسخة صاحب املفتاح
الكرامة ،تقديم مذهب املزني إىل ما
بعد كلمة (ال يصلي يف واحد منهما)
املتقدمة.
وقال املاجشون :يتوضأ بكل واحد
من املاءين ،ويصلي صالة منفردة.
وقال النووي( :وقال عبد امللك بن
املاجشون :يتوضأ بكل واحد ويصلي
بعد الوضوءين وال يعيد الصالة.
(اجملموع)181/1:
وقال حممد بن مسلمة :يتوضأ
بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ باآلخر،
ويغسل ما أصابه من األول من ثيابه
وبدنه ،ثم يصلي(.اجملموع)181/1:
وقال أبو حنيفة :جيوز التحري يف
الثياب على اإلطالق ،وأما األواني،
فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري
فيها .وإن كان عدد النجس أكثر من

وقال الشافعي :جيوز التحري يف
أواني املاء والطعام إذا كان بعضها
جنسا وبعضها طاهرا ،سواء كان عدد
النجس أقل ،أو أكثر ،أو استويا.
ــ وقال الشيخ الطوسي:
دليلنا :إمجاع الفرقة ،فإنهم ال
خيتلفون فيه ،وأيضا فقد تيقنا
النجاسة يف واحد منهما ،فال بأس أن
نقدم على ما هو جنس.

مباحث فقهية

ــ وقال الشيخ الطوسي:

عدد الطاهر ،أو تساويا مل جيز.

وأيضا الصالة يف الذمة بيقني ،وال
نعلم براءتها إذا استعلمنا هذا املاء.
وروى عمار الساباطي ،ومساعة بن
مهران قال :سألت أبا عبد اهلل عليه
السالم عن جرة وجد فيها خنفساء قد
مات فقال عليه السالم« :ألقه وتوضأ
منه ،وإن كان عقربًا فأهرق املاء،
وتوضأ من ماء غريه».
وسألته عن رجل معه إناءان فيهما
ماء وقع يف أحدهما قذر ،ال يدري أيهما
هو ،وليس يقدر على ماء غريه ،فقال
عليه السالم« :يهرق املاءين ويتيمم».
(تهذيب األحكام ،249/1:ح)713

ــــــــــــــــــــــ
( )1لعل الشيخ الطوسي انفرد بروايتها،
ألننا مل نقف على نص هلذه الرواية يف كتب
األخبار املتوفرة .وقد وردت بلفظ قريب
منه يف كتاب الصيد يف كتاب من ال حيضره
الفقيه206/2:ح :945عند السؤال عن السمك
ميوت يف املاء ،فقال عليه السالم« :ألنه مات
يف الذي فيه حياته».
وهذه الرواية تدل على حرمة أكل السمك
ال جناسة املاء وقد نقل احملقق احللي يف
املعترب.
( )2مل نقف على القائل من األصحاب يف
املصادر املتوفرة.

* إعداد :السيد نبيل احلسين
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النمر السيبيري
هو أكرب قط يف العامل ,بل فاق حجمه
وقوته ملك الغابة األسد.

تعيش يف املناخ البارد وتشكل  %29من
الغابات على األرض.

ويبلغ معدل طول النمر السيبريي
حوالي  3.3مرت ,اإلضافة إىل ذيل طوله
مرت واحد.

وهي آخر املناطق الشجرية يف اجلزء
الشمالي من األرض وهي من أهم
مصادر األوكسجني على األرض.

يصل ذكور النمر السيبريي وزنها إىل
 320كيلو ,وأنثى النمور السيبريية معدل
وزنها هو  180كيلو.

وباملقارنة بني النمر السيبريي واألسد
جند أن النمر السيبريي تفوق بوزنه عن
األسد حيث أن األسود اإلفريقية الكبرية
يصل وزنها إىل  250كيلو ومعدل وزنها
 180كيلو ,بينما معدل وزن النمر
السيبريي البالغ هو  320كيلو.

وقد وصل وزن أحد النمور يف إحدى
حدائق احليوان إىل  380كيلو.
النمور السيبريية تتميز بفرائها
املخطط ,وكما أن البشر يتميزون
باختالف بصماتهم فان هذه النمور
تتميز بتغري شكل اخلطوط اليت على
فرائها إذ ال يوجد منران اثنان لديهما
نفس اخلطوط.
وختتلف النمور السيبريية عن بقية
أنواع النمور بأنها متلك خطوطًا أقل
ولديها شعر حول الرقبة ،وهي إضافة
إىل فرائها تساعدها لتبقيها دافئة.
واالسم العلمي هلذه النمور هو
( )Panthera tigris altaicaوكذلك
تسمى بنمور اآلمور.
وتعيش هذه النمور يف الغابات
الشمالية (البوريال) وهي منطقة
صغرية يف الشرق األقصى لروسيا,
وكذلك تتواجد بأعداد صغرية يف
الصني وكوريا الشمالية.
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الغابات الشمالية (البوريال) تسمى
أيضا التايغا وهي منطقة بيوجغرافية
مشالية متميزة بوجود غطاء نباتي
من أشجار الصنوبر وغريها من
الصنوبريات مستدمية اخلضرة واليت

ونقطة افرتاق أخرى هي أن األسود
تهاجم بشكل مجاعات واإلناث تقوم
بالصيد عادة للقطيع ,بينما تعمل النمور
بشكل منفرد مما جيعلها أكثر عدائية
وخربة يف اهلجوم.
ومن الناحية التارخيية حيث كان
الرومان قدميا يقومون بعروض صراعات
بني األسود والنمور أمام اجلماهري وكان
النمر جنم العرض دائما.
وآخر حادث قتال بينهما كان يف
حديقة حيوانات أنقرة عام  2011حني
هاجم منر أحد األسود وهو داخل قفصه
فصرعة بضربة واحدة من خمالبه مما
جعل األسد يغرق يف دمائه حتى مات.
وقد مت تسجيل الكثري من حوادث قتل
األسود على يد النمور خالل التاريخ إىل
يومنا هذا.
النمور السيبريية هي حيوانات منعزلة
كبقية أنواع النمور ,وهي تقوم بتأشري
مناطق سيطرتها بوضع رائحتها على
الشجر إلبعاد بقية النمور عنها ,وعادة
تتنقل ألميال كثرية للصيد.

وهي تتسلل خلف فرائسها واليت
تتضمن األيائل واخلنازير والدببة
والغزالن حتى تصبح قريبة كفاية منها
للقفز عليها.
وحينما تنجح تقوم جبر فرائسها إىل
منطقة معزولة قبل أن تبدأ بأكل اللحم.
وكذلك تصطاد احليوانات الصغرية
كاألرانب والسمك.
وألن النمور ال تنجح دائما بالصيد
فهي حتتاج إىل املطاردة كثريا.
وهي تستطيع أن تأكل إىل حوالي
 27كيلو حينما تكون جائعة ,ولكن عادًة
تأكل حوالي  9كيلوات من

اللحم يف جلسة واحدة.
فرتة احلمل عند إناث النمور
السيبريية ترتاوح ما بني  3.5- 3أشهر,
وتلد األنثى مرة واحدة كل سنتني خالل
أي فرتة يف السنة.

وحينما تصبح األشبال بعمر  3أشهر
خترج من اجلحر ,وأحيانا أيضا تذهب
للصيد مع أمها.
وحينما تصبح بعمر  18شهرا تكون
قد تعلمت الصيد لوحدها ,ولكن لن
ترتك أمها حتى يصبح عمرها ما بني

يف فرتة األربعينات من القرن املاضي
تعرضت النمور السيبريية إىل أكرب
محالت اإلبادة حيث مل يتبقى منها سوى
 40فردا تعيش يف الربية .وخالل احلرب
الباردة أعلنت روسيا احلماية الكاملة
للنمور وكانت أول دولة تقوم بذلك.
ويف الثمانينات زاد عددها إىل حوالي
 500منر .وعلى الرغم من ظروف سقوط
االحتاد السوفييت إال انه استمرت جهود
احلفاظ عليها من االنقراض من قبل
املنظمات واملؤسسات املهتمة ,واليت
تتضمن املنظمة الدولية حلماية البيئة.
واليت ساعدت على إبقاء  450فردا
منها.

ــــــــــــــــــــــــــــ
 دليل وقائع احليوانات (النمر السيبريي),بي أي مسيث ,2011 ,تاجير كوبس.
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وتلد األنثى من اثنني إىل ستة أشبال,
واألم هي من تقوم باالهتمام بهم بنفسها,
وأحيانا ترتك صغارها لوحدهم حينما
تصطاد .وغالبا ال تستطيع اإلمساك
بكمية كافية من الطعام للصغار فيموت
بعضها.

 3-2سنوات وبعدها تغادر لتبدأ حياتها
بنفسها وترتحل إىل مسافات تصل إىل
 1000كيلو مرت.

إال أنها ال تزال تواجه خطر الصيادين
والزراعة ,مد الطرق ,املناجم ,واحلرائق,
وعدم فرض سلطة القوانني الدولية على
محاية هذه النمور.

* إعداد :صفوان ضياء قاسم
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و

أصحاب المال

أصحاب العلم

عرب من التاريخ
حينما بدأ آية اهلل العظمى املرحوم
الشيخ عبد الكريم احلائري رمحه اهلل
(املتوفى عام 1355هـ) يؤسس احلوزة
العلمية يف قم املقدسة أخذ يف إعداد
جمموعة من طلبة العلوم الدينية ،يتقنون
اللغات األجنبية ،لتبليغ اإلسالم يف أحناء
العامل.
فلما وصل هذا اخلرب إىل بعض التجار
األثرياء يف سوق طهران ،هرعوا إىل
مدينة قم وأعلنوا للشيخ بكل صراحة:
(إننا ندفع إليكم هذه األموال  -احلقوق
الشرعية  -ال لكي يتعلم طلبة العلوم

الدينية  -لغة الكفار  ،-فإذا انتهجتم هذا
النهج يف احلوزة ،فإننا مننع املال)!!
وملّا رأى الشيخ احلائري أن تأسيس
احلوزة يف بدايته مفتقر إىل مال ،ومن
دونه ال ميكن وضع حجر األساس ،اضطر
إىل أن يرتاجع عن أهدافه السامية.
(قصص وخواطر للبحراني)297:
أقول :كان وال زال أغلب الذين
بأيديهم املال ،ال ميتلكون العقل ِّ
املفكر
والتدبري احلضاري ،والذين ميتلكون
هاتني الصفتني ،مل يكن هلم ما ٌل لتنفيذ
مشاريعهم العظيمة.

اللقب العلمي في حياة العلماء ،ودور المال
في نشر العلم
حينما طبع كتاب (حترير الوسيلة) للمرجع الديين السيد
روح اهلل املوسوي اخلميين قدس سره ،فكان لقب (زعيم
احلوزات العلمية) يتصدر اسم السيد اخلميين على غالف
الكتاب ،فما أن رأى السيد اخلميين ذلك حتى احضر
املسؤول اخلاص بهذه األمور يف مكتبه وسأله( :من أمرك
أن تلقّبين بهذا الّلقب؟).
ثم أضاف السيد اخلميين( :إن مل تحُ َذف هذه اجلملة -
زعيم احلوزات العلمية  -من الكتاب فسوف آمر برمي الكتب
هذه كلها يف نهر دجلة!).

54

وهكذا قاموا بإلصاق ورقة على آالف النسخ من الكتاب
حتى ال تُقرأ هذه اجلملة.

فما احلكمة يف هذا األمر ،هل هي
االمتحان ألصحاب املال وأصحاب
العلم؟
ذلك هو الظاهر ،فهنيئًا ألولئك
املتعاونني من أصحاب املال وأصحاب
رب
العلم الذين يكسبون بتعاونهم على ال ّ
والتقوى رفعة يف الدنيا ومسعة طّيبة
يف ّ
كل األجيال ،كما يكسبون به الثواب
األعظم عند اهلل يف اآلخرة ،ولكن لألسف
إنهم قّلة قليلة ،وصدق اهلل تعاىل إذ قال:
{...وَ َقل ٌ
َّكورُ}.
ِيل مِنْ عِبَادِيَ الش ُ
(سبأ)13/

اع ًة َو َلا
ستَ ْأخِ ُر َ
اء َأ َج ُل ُه ْم َلا َي ْ
س َ
ون َ
َف ِإذَ ا َج َ
ون
ستَ ْق ِد ُم َ
َي ْ
عن أبي بكر بن عبد اهلل الرقي أنه قال :مجع رجل من
بين إسرائيل ما ًال ،فلما أشرف على املوت قال لبينه :أروني
أصناف أموالي ،فأتي بشيء كثري من اخليل واإلبل والرقيق
حتسرًا عليه ،فرآه ملك املوت
وغريه ،فلما نظر إليه بكى ّ
وهو يبكي فقال له« :ما يبكيك ،فو الذي خّولك ما أنا خارج
من منزلك حتى افرق بني روحك وبدنك».
قال :فاملهلة حتى أفرقه.
قال ملك املوت عليه السالم« :هيهات ،انقطعت عنك
املهلة ،فه ّ
ال كان ذلك قبل حضور أجلك» ،فقبض روحه.
(عرب من التاريخ)49/1:
* إعداد :حممد رزاق صاحل

هل تعلم ؟

هل تعلم؟

* هل تعلم بأن تاج حمل يف اهلند احتاجت إىل 20000
رجل و 22سنة ليتم بناؤها؟

* هل تعلم بان السالحف البحرية هي أقدم من الديناصورات
حيث وجدت على األرض قبل  200مليون سنة؟

* هل تعلم بأن االستعمال املفرط للمضادات احليوية سيؤدي
إجياد سالالت بكرتيا جديدة مقاومة هلا تضر بالصحة؟
* هل تعلم بأن صلصة الطماطم (الكتشاب) كانت يف
ثالثينات القرن الثامن عشر تباع كدواء؟

*هل تعلم بأن القرفة (الدارسني) تساعد يف حماربة
السكري ,والكولسرتول ,والبدانة؟

* هل تعلم بأنه يتم إنتاج اللؤلؤ الوردي من قبل احملارة
امللكة؟
* هل تعلم بأن املنغروف هو شجر استوائي أو شجريات
تعيش على ارض مغمورة مباء البحر؟

* إعداد :صفوان مجال الدين
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بـ(االستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء
بين تفكير الجند وتجنيد الفكر)
دراسة وتحليل وتحقيق (السيد نبيل الحسني)

