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عـــــــىل الحـــــث 
زيارة الحسني عليه السالم
اهلل. صفوة  آدم  وارث  يا  عليك  السالم 
اهلل. نيب  نوح  وارث  يا  عليك  السالم 
إبراهيم خليل اهلل. وارث  يا  السالم عليك 
اهلل. كليم  موسى  وارث  يا  عليك  السالم 
اهلل. روح  عيسى  وارث  يا  عليك  السالم 
يا وارث حممد حبيـب اهلل. السالم عليك 

الســــــــــــالم عليــــــــك يـــــــــــا وارث
 أميـــــــــر املؤمنيـــــــــن ولــــــــي اهلل.

املصطفـى. حممد  ابن  يا  عليك  السالم 

املرتضـى. علي  ابن  يا  عليك  السالم 

الزهراء. فاطمة  ابن  يا  عليك  السالم 

الكبـرى. خدجيـة  ابن  يا  عليك  السالم 

ثاره. وابن  اهلل  ثار  يا  عليك  السالم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيارة الحسين عليه السالم مغفرة 

للذنوب بكل خطوة
بن  وحممد  اهلل  عبد  بن  سعد  عن   
عن  احلسني،  بن  حممد  عن  حييى، 
بن  صاحل  عن  إمساعيل،  بن  حممد 
عقبة، عن بشري الدهان، عن أبي عبد 

اهلل عليه السالم قال:
احلسني  قرب  إىل  ليخرج  الرَّجل  »إنَّ 
عليه السالم، فله إذا خرج ِمن أهله بأوَّل 
ُخطَوٍة َمْغفرة لذنوبه، ثمَّ مل يزل يقدِّس 
ناجاه  أتاه  فإذا  يأتيه،  حّتى  خطوٍة  بكلِّ 
أعِطك؛  َسْلين  َعبدي  فقال:  تعاىل  اهلل 
أْدُعين أِجْبك، أطلب ميّن أْعِطك، َسْلين 

حاجًة أقِضها لك!«.
قال: وقال أبو عبد اهلل عليه السالم:

»وحقٌّ على اهلل أن يعطي ما بذل«.
تضاعف حسنات زوار

 الحسين عليه السالم ومحو 
سّيئاتهم

2. عن صاحل، عن احلارث بن املغرية، 
عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:

بقرب احلسني  موكَّلني  »إّن هلل مالئكة 
بزيارته  الرَّجل  همَّ  فإذا  السالم،  عليه 
حموها،  َخطا  فإذا  ُذنوبه،  أعطاهم 
فما  َحَسناِته،  له  ضاَعُفوا  َخطا  إذا  ثمَّ 
له  توجب  حّتى  تضاعف  حسناته  تزال 
وينادون  سوه،  وقدَّ اكتنفوه  ثمَّ  اجلنَُّة، 
حبيب  زّوار  قّدسوا  أن  الّسماء  مالئكة 
حبيب اهلل، فإذا اغتسلوا ناداهم حمّمد 
اهلل  َوْفَد  يا  وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى 
أبِشروا مُبرافَقيت يف اجلّنة! ثّم ناداهم 
ضامن  أنا  السالم:  عليه  املؤمنني  أمري 

الَبالء عنكم يف  وَدْفع  لقضاء حوائجكم 
نيا واآلخرة! ثّم اكتنفهم النيبُّ صلى  الدُّ
وعن  أمياِنهم،  وسلم عن  وآله  عليه  اهلل 

مشائلهم حّتى ينصرفوا إىل أهاليهم«.
من أتى قبر الحسين عليه السالم 

ماشيا
بن  موسى  بن  احلسني  بن  علي  عن 
بابويه ومجاعة رمحهم اهلل عن سعد بن 
بن عبد  بن علي  اهلل، عن احلسن  عبد 
عامر،  بن  العباس  عن  املغرية،  بن  اهلل 
الّصامت  أبي  عن  املكفوف،  جابر  عن 
السالم  عليه  اهلل  عبد  أبا  قال: مسعت 

وهو يقول:
السالم  عليه  احلسني  قرب  أتى  »من 
ألَف  ُخطوٍة  بكلَّ  له  اهلل  كتب  ماشيًا 
له  ورفع  سيئة،  ألف  عنه  حسنة، وحما 
الفرات فاغتسل  أتيت  ألف درجة، فإذا 
وعلَّق نعليك وامش حافيا، وامش مشي 
احلائر  باب  أتيَت  فإذا  ليِل،  الذَّ العبِد 
فكرّب أربعًا ثمَّ أمِش قلياًل، ثّم كرّب أربعًا، 
وصلِّ  فكرّب  عليه  فقف  رأسه  أئِت  ثّم 

عنده، واسأل اهلل حاجتك«.

* إعداد: حممد رزاق صاحل
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يف يوم الغدير ذلك اليوم الذي جعله اهلل تعاىل للمسلمني عيدًا، وعظمه وشرفه بإعالن والية أمري املؤمنني علي 
بن أبي طالب عليه السالم أكمل اهلل تعاىل النعمة على عباده، إذ أنه تعاىل اغرق على االنسان الكثري من 
النعم ابتداء من نعمة الوجود ومرورًا بنعمة االنسانية ونعمة العقل وانتهاءً بالنعمة الكربى وهي نعمة اهلداية اىل 

والية احلق ووالية النجاة ووالية اهلل تعاىل.
يف هذا اليوم العظيم انتقل االنسان من رتبة دنيا اىل رتبة عُليا أال وهي رتبة املواالة اليت بدوهنا ال تتم النعم وال 
تكون للوجود االنساني قيمة تذكر، فلذا عرب القرآن الكريم بقوله }الْيَوْمَ َأْكمَْلتُ َلُكمْ دِينَُكمْ 
وََأتْمَمْتُ عََليُْكمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ َلُكمُ اْلِسْالَمَ دِينًا{ يف هذا اليوم كمل الدين بوالية الويل، ومتت النعمة 

بوالية علي عليه السالم وصار االسالم دينا مرضيًا هلل تعاىل بعد أن وضع احللقة األخرية واملهمة يف سلسلته.
فالنعيم احلقيقي هو النعيم املعنوي الذي سيسأل عنه املرء، وهذا ما جاء يف تفسري قوله تعاىل: }ُثمَّ َلُتسَْأُلنَّ يَوْمَئِذٍ 
عَِن النَّعِيِم{ قال االمام الصادق عليه السالم هي واهلل واليتنا أهل البيت عليهم السالم فال قيمة للنعم األخرى 
السيما النعم املادية إذا مل تكن معها نعمة الوالية، وال جناة لصاحب النعم الدنيوي اذا مل تؤطر بنعمة الوالية، 
هَ بَِقْلٍب سَلِيٍم{ فالنه القلب ال تتم اال برضا الرب  فقد قال تعاىل: }يَوْمَ اَل يَنَْفعُ مَاٌل وَاَل بَنُونَ )88( إاِلَّ مَنْ َأتَى اللَّ
ورضا الرب ال يتم اال رضا النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ورضا النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ال تتم اال بوالية أمري 

املؤمنني علي بن أبي طالب عليه السالم.
فنبارك لشيعة علي عليه السالم هذه النعمة ونسأل اهلل تعاىل أن حييينا ومييتنا عليها وال خيرجنا من الدنيا 

بدون هذه الوالية والنعمة الكربى.

النعمة الكربى
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من  أحد عن غريها  غزوة  تنفرد 
األحداث  من  مبجموعة  الغزوات 
لفكر  أسست  اليت  والدروس 
املسلمني  لدى  جديد  عقائدي 
املطبق  االمتثال  على  مرتكزًا 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  ألقوال 
وآله وسلم فضاًل عن ظهور السمو 
يف بعض الشخصيات اليت جسدت 
صلى  ورسوله  باهلل  اإلميان  معنى 
عن  فضاًل  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
والرجولة  والتضحية  اجلهاد 
هذه  فكانت  نظريها  قل  اليت 
فريدة  الدروس  وهذه  الشخصيات 

ُأحد. كفرادة 
سنة  رأس  على  ُأحد  غزوة  كانت 
يومئذ  املشركني  ورئيس  بدر  من 
أبو سفيان بن حرب وكان أصحاب 
سبعمائة  يومئذ  اهلل  رسول 
اهلل  رسول  وخرج  ألفني  واملشركون 
أن  بعد  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
عليه  رأيه  وكان  أصحابه  استشار 
السالم أن يقاتل الّرجال على أفواه 
فوق  من  الضعفاء  ويرمي  السكك 
إليهم،  اخلروج  إاّل  فأبوا  البيوت 
قالوا:  الّطريق  على  صار  فلّما 
نرجع، قال: ما كان لنيّب إذا قصد 

قومًا أن يرجع عنهم. 
انهم  سعد:  البن  رواية  ويف 

أن  بعد  املدينة  يف  وهم  ذلك  قالوا 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  عليهم  خرج 
لبس  قد  وكان  وسلم  وآله  عليه 
وسطها  وحزم  الدرع  وأظهر  المته 
مبنطقة من آدم من محائل السيف 
الرتس  وأىل  السيف  وتقلد  واعتم 
ما  على  مجيعًا  فندموا  ظهره،  يف 
أن  لنا  كان  ما  وقالوا:  صنعوا، 
فقال  لك  بدا  ما  فاصنع  خنالفك 
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
لبس  إذا  لنيب  ينبغي  »ال  وسلم: 
اهلل  حيكم  حتى  يضعها  أن  المته 
ما  فانظروا  أعدائه  وبني  بينه 
على  وامضوا  فافعلوه  به  أمرتكم 

اسم اهلل ما صربمت«.
ثم دعا بثالثة أرماح فعقد ثالثة 
أسيد  إىل  األوس  لواء  فدفع  ألوية 
ابن حضري، ودفع لواء اخلزرج إىل 
سعد  إىل  ويقال  املنذر  بن  اجلناب 
ابن عبادة ودفع لواء املهاجرين إىل 
السالم  عليهما  طالب  أبي  بن  علي 
املدينة  على  اهلل  رسول  واستخلف 
عبد اهلل بن أم مكتوم ثم ركب رسول 
اهلل فرسه وتنكب القوس وأخذ قناة 
قد  السالح  عليهم  واملسلمون  بيده 
الكربى:  الدروع.)الطبقات  أظهروا 

)37 /3
يف  كانوا  فلّما  رجل،  ألف  وكانوا 

عبد  عنهم  اخنذل  الّطريق  بعض 
وقالوا:  الّناس  بثلث  ُأبّي  بن  اهلل 
واهلل ما ندري على ما نقتل أنفسنا 
حارثة  بنو  وهّمت  قومه،  والقوم 
عصمهم  ثمَّ  بالرُّجوع،  سلمة  وبنو 
}إِْذ  قوله:  وهو  وجلَّ  عزَّ  اهلل 
تَْفشَالَ  َأنْ  مِنُْكمْ  َطائَِفَتاِن  هَمَّتْ 
ِل  َفْليََتوَكَّ هِ  اللَّ وَعََلى  وَلِيُّهُمَا  هُ  وَاللَّ

)122 عمران:  الْمُؤْمِنُونَ{.)آل 
عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  وأقبل 
ويسوي  أصحابه  يصف  وسلم  وآله 
ميمنة  وجعل  رجليه  على  الصفوف 
ومغفر  درعان  وعليه  وميسرة 
ظهره  خلف  أحدًا  وجعل  وبيضة 
عينني  وجعل  املدينة  واستقبل 
عليه  وجعل  يساره  عن  بقناة  جبال 
مخسني من الرماة واستعمل عليهم 
إليهم  وأوعز  جبري  بن  اهلل  عبد 
هذه  مصافكم  على  »قوموا  فقال: 
قد  رأيتمونا  فإن  ظهورنا  فامحوا 
رأيتمونا  وإن  تشركونا  فال  غنمنا 

تنصرونا«. فال  نقتل 
صفوا  قد  املشركون  وأقبل 
امليمنة  على  واستعملوا  صفوفهم 
امليسرة  وعلى  الوليد  بن  خالد 
عكرمة بن أبي جهل وهلم جمنبتان 
اخليل  على  وجعلوا  فرس  مائتا 
بن  عمرو  ويقال  أمية  بن  صفوان 

غزوة أحد 
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بن  اهلل  عبد  الرماة  وعلى  العاص 
ودفعوا  رام  مائة  وكانوا  ربيعة  أبي 
طلحة  أبي  بن  طلحة  إىل  اللواء 
بن عبد  اهلل  أبي طلحة عبد  واسم 
العزى بن عثمان بن عبد الدار بن 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  وسأل  قصي 
عليه - وآله - وسلم من حيمل لواء 
الدار قال حنن  املشركني قيل عبد 
بن  مصعب  أين  منهم  بالوفاء  أحق 
اللواء  خذ  قال  هأنذا  قال  عمري 
فأخذه مصعب بن عمري فتقدم به 
بني يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه 
- وآله - وسلم فكان أول من أنشب 
الفاسق  عامر  أبو  بينهم  احلرب 
فنادى:  قومه  من  مخسني  يف  طلع 
ال  املسلمون:  فقال  عامر  أبو  أنا 

مرحبًا بك وال أهاًل يا فاسق.
بعدي  قومي  أصاب  لقد  قال: 
فرتاموا  قريش  عبيد  ومعه  شر 
حتى  واملسلمون  هم  باحلجارة 
وجعل  وأصحابه  عامر  أبو  وىل 
باالكبار  يضربن  املشركني  نساء 
وحيرضن  والغرابيل  والدفوف 

ويقلن: بدر  قتلى  ويذكرنهم 
طارق بنات  حنن 

النمارق على  منشي 
نعانق تقبلوا  إن 

نفارق تدبروا  أو 
فراق غري وامق

قال: ودنا القوم بعضهم من بعض 
املشركني  خيل  يرشقون  والرماة 
طلحة  فصاح  هواز  فتوىل  بالنبل 
من  اللواء  صاحب  طلحة  أبي  ابن 
يبارز فربز له علي بن أبي طالب - 
عليه السالم - فالتقيا بني الصفني 
فبدره علي فضربه على رأسه حتى 
فلق هامته فوقع وهو كبش الكتيبة 
 - عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  فسر 
التكبري  وآله - وسلم بذلك وأظهر 
كتائب  على  وشدوا  املسلمون  وكرب 
نغضت  حتى  يضربونهم  املشركني 
عثمان  لواءهم  محل  ثم  صفوفهم 
ابن أبي طلحة أبو شيبة وهو أمام 
النسوة يرجتز ويقول: إن على أهل 
أو  الصعدة  أن ختضب  حقا  اللواء 
عبد  بن  محزة  عليه  ومحل  تندقا 
على  بالسيف  فضربه  املطلب 
كاهله فقطع يده وكتفه حتى انتهى 
رجع  ثم  سحره  وبدا  مؤتزره  إىل 
احلجيج  ساقي  ابن  أنا  يقول  وهو 
طلحة  أبي  بن  سعد  أبو  محله  ثم 
فرماه سعد بن أبي وقاص فأصاب 
الكلب  إدالع  لسانه  فأدلع  حنجرته 
طلحة  بن  مسافع  محله  ثم  فقتله 
بن  عاصم  فرماه  طلحة  أبي  ابن 
ثابت بن أبي األقلح فقتله ثم محله 
طلحة  أبي  بن  طلحة  بن  احلارث 
ثم  فقتله  ثابت  بن  عاصم  فرماه 
أبي  بن  طلحة  بن  كالب  محله 

ثم  العوام  بن  الزبري  فقتله  طلحة 
أبي  بن  طلحة  بن  اجلالس  محله 
اهلل  عبيد  بن  طلحة  فقتله  طلحة 
ثم محله أرطأة بن شرحبيل فقتله 
علي بن أبي طالب - عليه السالم 
فلسنا  قارظ  بن  ثم محله شريح   -
صواب  محله  ثم  قتله  من  ندري 
بن  سعد  قتله  قائل  وقال  غالمهم 
أبي وقاص وقال قائل قتله علي بن 
وقال   - السالم  عليه   - أبي طالب 
القول  أثبت  وهو  قزمان  قتله  قائل 
انكشف  اللواء  أصحاب  قتل  فلما 
على  يلوون  ال  منهزمني  املشركون 
بالويل  يدعون  ونساؤهم  شيء 
السالح  يضعون  املسلمون  وتبعهم 
فيهم حيث شاؤوا حتى أجهضوهم 
عن العسكر ووقعوا ينتهبون العسكر 
ويأخذون ما فيه من الغنائم وتكلم 
واختلفوا  عينني  على  الذين  الرماة 
بن  اهلل  عبد  أمريهم  وثبت  بينهم 
العشرة  دون  يسري  نفر  يف  جبري 
رسول  أمر  أجاوز  ال  وقال  مكانهم 
اهلل صلى اهلل عليه - وآله - وسلم 
ووعظ أصحابه وذكرهم أمر رسول 
اهلل صلى اهلل عليه - وآله - وسلم 
صلى  اهلل  رسول  يرد  مل  فقالوا 
قد  هذا  وسلم   - وآله   - عليه  اهلل 
مقامنا هاهنا  فما  املشركون  7انهزم 
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ينتهبون  العسكر  يتبعون  فانطلقوا 
معهم وخلوا اجلبل ونظر خالد بن 
الوليد إىل خالء اجلبل وقلة أهله 
أبي  بن  عكرمة  وتبعه  باخليل  فكرَّ 
من  بقي  من  على  فحملوا  جهل 
الرماة فقتلوهم وقتل أمريهم عبد 
وانتقضت  بن جبري رمحه اهلل  اهلل 
واستدارت  املسلمني  صفوف 
فصارت  الريح  وحالت  رحاهم 
دبورًا وكانت قبل ذلك صبا ونادى 
إبليس لعنه اهلل أن حممدًا قد قتل 
واختلط املسلمون فصاروا يقتتلون 
بعضهم  ويضرب  شعار  غري  على 
العجلة  من  به  يشعرون  ما  بعضًا 
عمري  بن  مصعب  وقتل  والدهش 
فأخذ اللواء ملك يف صورة مصعب 
وحضرت املالئكة يومئذ ومل تقاتل 
ونادى املشركون بشعارهم يا للعزى 
قتاًل  املسلمني  وأوجعوا يف  يا هلبل 
يومئذ  منهم  وىل  من  ووىل  ذريعًا 
وثبت رسول اهلل صلى اهلل عليه - 
عن  يرمي  يزول  ما  وسلم   - وآله 
ويرمي  شظايا  صارت  حتى  قوسه 
 /2 الكربى:  )الطبقات  باحلجر. 

)39
جمموعة  األحداث  هذه  وتظهر 
من الدروس ينبغي التوقف عندها، 

وهي كاآلتي:
عليه  علي  اإلمام  مواساة  أواًل: 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  السالم 

وآله وسلم ودفاعه املستميت عنه
قال اإلمام الّصادق عليه السالم: 
»انهزم الّناس عن رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم فغضب غضبًا 
شديدًا وكان إذا غضب احندر من 
وجهه وجبهته مثل الّلؤلؤ من العرق 
إىل  السالم  عليه  عليٌّ  فإذا  فنظر 
ببين  تلحق  مل  لك  ما  فقال:  جنبه 
اهلل  رسول  يا  عليٌّ  فقال  أبيك؟ 
أكفر بعد إميان! إنَّ لي بك ُأسوة، 

فقال: أّما ال فاكفين هؤالء، فحمل 
أوَّل من  السالم فضرب  عليه  عليٌّ 
إنَّ هذه  لقي منهم، فقال جربئيل: 
إّنه  قال:  حمّمد،  يا  املؤاساة  هلي 
وأنا  جربئيل:  قال  منه،  وأنا  ميّن 
بأعالم  الورى  )إعالم  منكما«. 

اهلدى: 1/ 178(
عليه  جربائيل  مناداة  ثانيًا: 
وال  ذوالفقار  إال  سيف  ال  السالم: 

فتى إال علي
املعتزلي  احلديد  أبي  ابن  روى 
رسول  أن  احملدثون  وروى  قائاًل: 
الناس  قال  يوم أحد،  ارتث  ملا  اهلل 
قتل حممد، رأته كتيبة من املشركني 
وهو صريع بني القتلى إال أنه حي، 
)أكفين  لعلي:  فقال  له،  فصمدت 

هذه«.
وقتل  السالم  عليه  عليها  فحمل 
كتيبة  له  صمدت  ثم  رئيسها، 
أكفين  علي  »يا  فقال:  أخرى، 

هذه«.
فهنها  السالم  عليه  عليها  فحمل 
وقتل رئيسها، ثم صمدت له كتيبة 
اهلل  رسول  فكان  فكذلك،  ثالثة، 
صلى اهلل عليه وآله وسلم بعد ذلك 
يقول: »قال لي جربائيل: يا حممد 
إن هذه للمواساة. فقلت: وما مينعه 
وهو مين وأنا منه؛ فقال جربائيل: 

منكما«. وأنا 
أن  أيضًا:  احملدثون  وروى 
املسلمني مسعوا ذلك اليوم صائحًا 
سيف  »ال  ينادي:  السماء  جهة  من 

إال ذوالفقار وال فتى إال علي«.
اهلل  صلى  اهلل  رسول  فقال 
»أال  حضره:  ملن  وسلم  وآله  عليه 
جربائيل«.  صوت  هذا  تسمعون! 
للمعتزلي:  البالغة  نهج  )شرح 

)182 /10
اجلوزي  ابن  عقب  فقد  أقول: 
ال  قائاًل هذا حديث  على احلديث 

يصح، واملتهم به عيسى بن مهران؛ 
بأحاديث  حدث  عدي:  ابن  قال 
موضوعة وهو حمرتف يف الرفض 
وقد روى أبو بكر مردويه من حديث 
أبيه  عن  كهيل  بن  سلمة  بن  حييى 
قال:  عباس  ابن  عن  عكرمة  عن 
السماء:  أحد من  يوم  صاح صائح 
»ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال 

علي بن أبي طالب«.
حييى  ]حبان[:  جبري  ابن  قال 
ابن سلمة ليس ممن يكتب حديثه. 
بشيء.  ليس  بن معني:  وقال حييى 

وقال النسائي: مرتوك احلديث.
حديث  من  مردويه  ابن  وروى 
طريق  عن  سفيان  أخت  ابن  عمار 
احلنظلي عن أبي جعفر حممد بن 
السماء  من  مناد  نادى  قال:  علي 
يوم بدر يقال له رضوان: »ال سيف 
إال ذو الفقار، وال فتى إال علي بن 

أبي طالب«.
مرتوك.  عمار  الدارقطين:  قال 
اجلوزي:  البن  )املوضوعات 

)381/1
بها  جاء  اليت  املعاجلة  هذه  إن 
ابن اجلوزي لتضحك الثكلى فضاًل 
عن أنها قراءة بعني واحدة فقد بدا 
العني  معصوب  اجلوزي  ابن  فيها 
فهو ال يقرأ األحاديث إاّل بالطريقة 
وتنقاد هلواه،  نفسه  ترتضيها  اليت 
فنقله لقول ابن عدي يف عيسى بن 
الرفض  حمرتف  كونه  يف  مهران 
مهران  بن  لعيسى  منقبة  فهذا 
سيد  لعرتة  باملواالة  اشتهر  حينما 
املرسلني صلى اهلل عليه وآله وسلم 
فان كانت املواالة آلل حممد عليهم 
السالم والتمسك بهم ال تصح عند 
ابن اجلوزي فهي تصح عند غريه.

وأما حييى بن سلمة فقد نقل عن 
بشيء،  ليس  قوله:  معني  بن  حييى 
ابن معني األشياء اليت  ومل يصرح 
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يقيس بها الرواة، وهل هذه األشياء 
البخاري  رجال  يف  يستعملها  كان 
الذي يروي عن الضعفاء واملدلسني 

واخلوارج.
والدار  النسائي  يرتك  مل  وملاذا 
قطين وابن اجلوزي الرواة اخلوارج 
يعج  الذين  واملدلسني  والضعفاء 
مطعم،  بن  كـ)جبري  البخاري  بهم 
بن  وامساعيل  حطني،  بن  وعمران 
إبراهيم،  بن  ويعقوب  أويس  أبي 
البصري(  اليسع  أبو  وأسباط 

وغريهم؟!
أما حديث: »ال سيف إال ذوالفقار 

وال فتى إال علي«.
اآلفاق  أنه مأل  فيكفي يف صحته 
ورافق الركبان وترمنت به األمهات 

النبوي. املديح  وأساطني 
ابن  أورده  فقد  ذلك  عن  فضاًل 
إسحاق )املتوفى سنة 150 هـ( وابن 
281هـ(  سنة  )املتويف  الدنيا  أبي 
سنة  )املتوفى  مزاحم  بن  ونصر 
حبيب  وابن  والطربي،   212هـ( 
245هـ(  سنة  )املتوفى  البغدادي 
630هـ(  سنة  )املتوفى  األثري  وابن 
)املتوفى  عساكر  وابن  كثري  وابن 

سنة 571هـ( وغريهم.
عمري  بن  مصعب  فداء  ثالثًا: 
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  لرسول 

بنفسه وسلم 
خلف  بن  ُأبّي  يومئذ  وأقبل  قال: 
يقول:  وهو  له  فرس  على  وهو 
ال  بذنبك)1(  بؤ  كبشة  أبي  ابن  هذا 
جنوت إن جنوت؛ ورسول اهلل صلى 
احلارث  بني  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
يعتمد  حنيف  بن  وسهل  الصّمة  بن 
فوقاه مصعب  عليه  فحمل  عليهما، 
مصعبًا  فطعن  بنفسه  عمري  ابن 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  فأخذ  فقتله، 
يف  كانت  عنزة  وسلم  وآله  عليه 
ُأبّيًا  طعن  ثمَّ  حنيف  بن  سهل  يد 

فرسه  فاعتنق  الّدرع)2(  جرّبان  يف 
فانتهى إىل عسكره وهو خيور خوار 
ما  ويلك  سفيان:  أبو  فقال  الّثور)3( 
أجزعك إمّنا هو خدش ليس بشيء، 
فقال: ويلك يا ابن حرب أتدري من 
طعنين إمّنا طعنين حمّمد وهو قال 
لي مبّكة: إّني سأقتلك، فعلمت أّنه 
قاتلي واهلل لو أنَّ ما بي كان جبميع 
فلم  عليهم)4(،  لقضت  احلجاز  أهل 
إىل  صار  حّتى  امللعون  خيور  يزل 
الّنار. )إعالم الورى للطربسي: 1/ 

)178
رابعًا: حقيقة ما أصيب به رسول 
يوم  وسلم  وآله  عليه  اهلل  اهلل صلى 

ُأحد
مّلا  أّنه  عثمان  بن  أبان  كتاب  ويف 
رسول  إىل  وصفّية  فاطمة  انتهت 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
ونظرتا إليه قال صلى اهلل عليه وآله 
فاحبسها  عّميت  أّما  لعلّي:  وسلم 
فلّما  فدعها،  فاطمة  وأّما  عيّن 
صلى  اهلل  رسول  من  فاطمة  دنت 
شّج  قد  ورأته  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
يف وجهه وُأدمي فوه إدماء صاحت 
اشتدَّ  وتقول:  م  الدَّ متسح  وجعلت 
وجه  أدمى  من  على  اهلل  غضب 
يتناول رسول اهلل  رسول اهلل، وكان 
صلى اهلل عليه وآله وسلم ما يسيل 
فال  اهلواء  يف  به  ويرمي  الّدم  من 

يرتاجع منه شيء.
قال الّصادق عليه السالم: »واهلل 
لو نزل منه شيء على األرض لنزل 
للطربسي:  الورى  )إعالم  العذاب«. 

)310 /3
ثين بذلك  قال أبان بن عثمان حدَّ
قلت  قال:  سيابة  بن  الصباح  عنه 
عليه  الصادق  اهلل  عبد  ألبي   –
كما  رباعّيته  كسرت   :- السالم 
ما  واهلل  »ال  قال:  هؤالء؟  يقوله 
ولكّنه شّج يف  إاّل سليمًا  اهلل  قبضه 

وجهه«.
الذي  ُأحد  يف  فالغار  قلت: 
إليه؟  صار  اهلل  رسول  أنَّ  يزعمون 
وقيل  مكانه،  برح  ما  »واهلل  قال: 
الّلهمَّ  قال:  عليهم؟  تدعو  أال  له: 
ورمى  يعلمون.  ال  فإّنهم  قومي  اهد 
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
فأصاب  بقّذافة  ُقميئة  ابن  وسلم 
يده)5(  من  الّسيف  ندر  حّتى  كّفه 
قميئة،  ابن  وأنا  ميّن  خذها  وقال: 
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم: أذّلك اهلل وأقمأك)6( وضربه 
حّتى  بالّسيف  وّقاص  أبي  بن  عتبة 
أدمى فاه، ورماه عبد اهلل بن شهاب 

مرفقه«)7(. فأصاب  بقالعة 
ميتة  مات  هؤالء  من  أحد  وليس 
تيس  فأتاه  قميئة  ابن  فأّما  سوّية 
يف  قرنه  فوضع  بنجد  نائم  وهو 
وا  ينادي  فجعل  فدعسه)8(  مراّقه 
ترقوته.  قرنيه من  أخرج  ذاّله حّتى 
 /8 للطرباني:  الكبري  )املعجم 

)131
ـــــــــــــــــــ

)1( بؤ بذنبك، أي اعرتف وارجع.
أو  والراء  اجليم  بضم  ــ  اجلربان   )2(
كسرهما وشد الباء املوحدة من حتت ــ من 

القميص: طوقه. السيف: غمده، ومن 
البقر  صوت  ــ:  بالضم  ــ  اخلوار   )3(
والظباء  الغنم  صوت  على  أيضًا  ويطلق 

والسهام.
والتأنيث  قتله  أي  عليه  قضى   )4(

أو اجلراحة. باعتبار الضربة 
ما  كل  ـــ:  القاف  بكسر  ـــ  القذافة   )5(
الذي  ـــ:  والتشديد  بالفتح  وـــ  به،  يرمى 
أي  يده  من  السيف  وندر  فيبعد  به  يرمى 

سقط.
)6( أقمأ الرجل: أذله وصغره.

أو  احلجر   :- بالضم   - القالعة   )7(
املدر يقتلع من األرض فريمى به.

)8( املراق - بتشديد القاف -: ما رق 
من أسفل البطن والن. والدعس: الطعن.

* بقلم: السيد نبيل احلسين
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ما روي عن اإلمام الحسين عليه السالم
في أحكـــــام الحــــج

1. حج الحسين عليه السالم ماشيًا
عن  ابيه  عن  الرافعي،  ابراهيم  عن 
جده، قال: َرأيُت احَلَسَن واحُلَسنَي عليهما 
مَيُّرا  َفِلْم  احَلج،  إىل  مَيشياِن  السالم 
على  ذلك  فثقل  مَيْشي،  َنَزَل  إال  ِبراِكٍب 
بعضهم، فقالوا لسعد بن أبي وقاص: قد 
ثقل علينا املشي، وال نستحسن أن نركب 
سعد  فقال  ميشيان،  السيدان  وهذان 
للحسن: يا أبا حممد إن املشي قد ثقل 
على مجاعة ممن معك من الناس، وإذا 

رأوكما 

يركبوا،  أن  أنفسهم  تطب  مل  متشيان 
عليه  احلسن  فقال  ركبتما؟  ما  فلم 
السالم: »ال نركب، قد جعلنا على أنفسنا 
املشي إىل بيت اهلل احلرام على أقدامنا، 
ولكنا نتنكب عن الطريق«، فأخذا جانبا 

من الناس.
بن  زكريا  عن  بكر،  بن  حممد  عن 
أبي  بن سوادة، عن  حممد، عن عيسى 
السالم  عليه  جعفر  أبي  عن  املنكدر، 
على  ندمت  ما  عباس:  ابن  »قال  قال: 
شيء ندمي على  أن مل أحج ماشيا؛ ألني 
وآله  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  مسعت 
وسلم يقول: من حج بيت اهلل ماشيا كتب 
حسنات  من  حسنة  آالف  سبعة  له  اهلل 
احلرم، قيل: يا رسول اهلل وما حسنات 
احلرم؟ قال: حسنة ألف ألف حسنة 
كفضل  احلج  يف  املشاة  فضل  وقال: 
ْبُن  احُلْسنُي  وكان  البدر،  ليلة  القمر 
احَلَج  إىل  مَيشي  السالم  عليه  علي 

َوداَبُتُه ُتقاد َوراءُه«.
مخسا  حج  انه  السالم:  عليه  ونقل 
وعشرين حجة إىل احلرم وجنائبه تقاد 

معه وهو ماش على القدم.
بن  علي  بن  حممد  وقال 
»َوكاَن  احلسني 
)احلسن(  احُلَسنْيُ 
عليه  علي  ابن 
ميشي  السالم 
معه  وتساق 

احملامل والرحال«.
الحج جهاد الضعفاء

عن احلسني بن علي عليه السالم قال: 
عليه  اهلل  صلى  النيب  إىل  رجل  »جاء 
وجبان،  إني  ضعيف  فقال:  وسلم  وآله 
هلم  وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى  فقال 

إىل جهاد ال شوكة فيه احلج«.
اإلحرام

يعقوب  بن  يونس  عن  الشيخ  روى 
عليه  احلسني  اهلل  عبد  أبا  سألت  قال: 
»من  فقال:  الرتوية؟  يوم  احرم  السالم 
أي املسجد شئت، وأفضل املسجد حتت 

امليزاب ومقام إبراهيم عليه السالم«.
محرمات اإلحرام

واحلسن  طالب  أبي  بن  علي  عن 
بن  وجعفر  علي،  بن  وحممد  واحلسني 
حممد عليهم السالم: »أَن احمُلِْرَم مَمُْنوٌع 
َوَلِبَس  َوالَطيِب،  َواجِلماِع،  الَصيِد  ِمَن 
َوَتْقِليْم  الَشْعِر  وأَخَذ  امَلَخيَطِة،  الثياِب 
األظافر، وأّنُه إن َجاَمَع متعّمدا بعد أن 
افسد  فقد  بعرفة  يقف  أن  وقبل  احرم 
حجه وعليه اهلدي واحلج من قابل، وان 
فعليها  فطاوعته،  حمرمة  املرأة  كانت 
مثل ذلك، وان استكرهها أو أتاها نائمة 

فال  حمرمة  تكن  مل  أو 
شيء عليها«.
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ما روي عن اإلمام الحسين عليه السالم
في أحكـــــام الحــــج

حكم الميت المحرم
عن سعد بن عبد اهلل، عن العباس، عن 
محاد بن عيسى وعبد اهلل بن املغرية، عن 
ابن سنان، عن عبد الرمحن بن أبي عبد 
اهلل قال: سألت أبا عبد اهلل قال: سألت 
أبا عبد اهلل عليه السالم عن احملرم ميوت 
وكيف يصنع به قال: »إن عبد الرمحن بن 
مع  باألبواء  مات  السالم  عليه  احلسن 
ومع  حمرم،  وهو  السالم  عليه  احلسني 
اهلل  وعبد  العباس  بن  اهلل  عبد  احلسني 
بامليت،  يصنع  كما  به  وصنع  جعفر،  بن 
وغطى وجهه مل ميسه طيبا قال: وذلك 

كان يف كتاب علي عليه السالم«.
النووي  شرف  ابن  الدين  حمي  قال 
يليان  الذان  وهما  الشاميان  الركنان 
عندنا  يستلمان  وال  يقبالن  فال  احلجر 
وبه قال مجهور العلماء وهو مذهب مالك 
وابن حنفية وامحد، قال القاضي عياض 
قال:  والفقهاء  األمصار  أئمة  إمجاع  هو 
الصحابة  لبعض  خالف  فيه  كان  وإمنا 
وامجعوا  اخلالف  وانقرض  والتابعني 
َيُقول  ْكاَن  ن  على أنهما ال يستلمان، ومِمَ
علي  ابنا  واحُلسنْيُ  احَلَسُن  ِباستالمهما 
عليهم السالم و ابن الُزَبري وجابر بن عبد 
اهلل وانس بن مالك وعروة بن الزبري وأبو 

الشعثاء.
علة صيرورة الطواف سبعة

علي بن حامت، عن القاسم بن حممد، 
احلسني  عن  احلسني،  بن  محدان  عن 
عن  سدير،  بن  حنان  عن  الوليد،  ابن 
عليه  احلسني  بن  علي  عن  الثمالي، 
السالم قال: »قلت ألبي: مل صار الطواف 
تبارك  اهلل  الن  قال:  أشواط؟  سبعة 
فِي  جَاعٌِل  }إِنِّي  للمالئكة:  قال  وتعاىل 
تبارك  اهلل  على  فردوا  خَلِيَفًة{  اأْلَرِْض 
يُْفسِدُ  مَنْ  فِيهَا  َأتَجْعَُل  و}َقاُلوا  وتعاىل 
}إِنِّي  اهلل:  قال  الدِّمَاءَ{  وَيَسْفِكُ  فِيهَا 
حيجبهم  ال  وكان  تَعَْلمُونَ{  اَل  مَا  َأعَْلمُ 
عن نوره، فحجبهم عن نوره سبعة آالف 
سنة،  آالف  سبعة  بالعرش  فالذوا  عام، 

البيت  هلم  وجعل  عليهم  وتاب  فرمحهم 
فجعله  الرابعة  السماء  يف  الذي  املعمور 
احلرام حتت  البيت  ووضع  وأمنا،  مثابة 
البيت املعمور فجعله مثابة للناس وأمنًا، 
فصار الطواف سبعة أشواط واجبا على 

العباد لكل ألف سنة شوطا واحدًا«.
استحباب الدعاء عند الركن 

اليماني، وبينه وبين الحجر
الرضوي عليه السالم:  يف بعض نسخ 
»عن أبي عبد اهلل احلسني عليه السالم 
أبواِب  ِمن  باٌب   الًيْماِني  الُرْكُن  انه قال: 
َبنْيَ  َفتِحِه، وأَن ما  ُمنُذ  مَيَْنعُه  اجَلَنِة، ملْ 
هَذِيِن الُرْكَننِي - االسود واليماني - َمَلٌك 

ُيْدعى ِهجرٌي، ُيُؤَمُن َعلى ُدعاِء امُلؤِمننَي«.
فضل الطواف

بن  مطر  بن  طارق  العطاف  أبي  عن 
أبي،  حدثين  احلمصي،  الطائي  طارق 
حدثنا صمامة وضنينة ابنا الطرماح قاال: 
مسعت  قال  قال:  الطرماح   أبو  حدثنا 
احلسني بن علي عليه السالم يقول: »ُكَنا 
وسلم يف  وآله  عليه  اهلل  الَنيِب صلى  َمَع 
الينا«  َفالَتفت  الَسْماُء  الطواف فاصابتنا 
لكم  َغفر اهلل  العمل فقد  »ائتنفوا  َفقال: 

ما مضى«.
اهلل  صلوات  واحلسني  احلسن  عن 
عليهما، أنهما طافا بعد العصر، وشربا 

من ماء زمزم قائمني.
أبي  عن  األشعري،  يعقوب  بن  حممد 
عبد  بن  حممد  عن  األشعري،  علي 
بن  إسحاق  عن  صفوان،  عن  اجلبار، 
عمار، عن أبي احلسن عليه السالم قال: 
»ما رأيت الناس اخذوا احلسن واحلسني 
العصر  بعد  الصالة  إال  السالم  عليهما 
مبكة« فقال: »نعم، ولكن إذا رأيت الناس 

يقبلون على شيء فاجتنبه«.
فقلت: إن هؤالء يفعلون، فقال: »لستم 

مثلهم«.
السالم  عليه  علي  بن  احلسني  عن 
قال: »إذا قرنت بني احلج والعمرة فطف  

طوافني واسع سعيني«.

أبي  بن  علي  الدين  نور  احلافظ  روى 
ثابت  أبي  بن  حبيب  عن  اهلامشي  بكر 
زمزم؟  ماء  امحل  عطاء:  سألت  قال: 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  محله  قد  فقال: 
ومحله  احلسن  ومحله  وسلم  وآله  عليه 

احلسني.
عن  احلسني،  بن  علي  بن  حممد  عن 
محاد بن عثمان،ـ عن حبيب بن مظاهر 
قال: ابتدأت يف طواف الفريضة فطفت 
أصاب  قد  إنسان  فإذا  واحد،  شوطا 
أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته، ثم جئت 
فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك ألبي عبد 
»بئس  فقال:  السالم  عليه  احلسني  اهلل 
تبنى على  ينبغي لك أن  ما صنعت، كان 
إنه ليس عليك  »أما  ثم قال:  ما طفت«، 

شي«.
يف بعض نسخ الرضوي: سأل ابن عباس 
عبد  أبا  يا  فقال:  السالم  عليه  احلسني 
اهلل اخربني عن احلصى الذي يرمى منه 
اجلمار، فانا مل نزل نرميها مذ كذا وكذا، 
فقال احلسني عليه السالم: »انه ليس من 
مجرة إال وحتته ملك وشيطان، فإذا رمى 
السماء،  امللك فرفعه إىل  التقمه  املؤمن 
وإذا رمى الكافر قال له الشيطان بأستك 

رميت«.
عن عكرمة قال: دفعت مع احلسني بن 
علي عليهما السالم من املزدلفة، فلم أزل 
حتى  لبيك«  اللهم  »لبيك  يقول:  امسعه 
هذا  ما  له:  فقلت  اجلمرة،  إىل  انتهى 
»مسعت  قال:  اهلل؟  عبد  أبا  يا  االهالل 
انتهى  يهل حتى  أبي طالب  بن  أبي علي 
صلى  اهلل  رسول  وحدثين  اجلمرة،  إىل 
اهلل عليه وآله وسلم أهل حتى انتهى إليها« 
فأخربته  عباس  ابن  إىل  فرجعت  قال: 
بقول حسني فقال: صدق، قال: واخربني 
أخي الفضل بن عباس وكان رديف رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم انه مل يزل 

يهل حتى انتهى إىل اجلمرة.
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الرمحن  اهلل  بسم  تعاىل:  قال 
الرحيم

))ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ھ  ھ  ھ  ھ    ہ  ہ 
ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۓ  ۓ                 ے  ے  
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ 

ۋ ((.

قدرة اهلل تعالى في 
مخلوقاته

يَسَْتحِْيي  اَل  هَ  اللَّ }إِنَّ  تعاىل:  قوله 
احليوان  البعوضة  يَْضِربَ...{  َأنْ 

احليوانات  أصغر  من  وهو  املعروف 
بعدها  واليت  اآلية  وهذه  احملسوسة 
}َأَفمَنْ  الرعد:  سورة  يف  ما  نظرية 
الْحَقُّ  رَبِّكَ  مِنْ  إَِليْكَ  ُأنِْزَل  َأنَّمَا  يَعَْلمُ 
ُأوُلو  رُ  يََتَذكَّ إِنَّمَا  َأعْمَى  هُوَ  َكمَنْ 
وَاَل  هِ  اللَّ بِعَهْدِ  يُوُفونَ  الَّذِينَ   * لْبَاِب  اأْلَ
يَصُِلونَ  وَالَّذِينَ   * الْمِيَثاَق  يَنُْقُضونَ 
)الرعد:  يُوصََل...{.  َأنْ  بِهِ  هُ  اللَّ َأمَرَ  مَا 

.)21-19
أن  على  تشهد  فاآلية  كان  وكيف 
من الضالل والعمى ما يلحق اإلنسان 
الضالل  غري  السيئة  أعماله  عقيب 
نفسه  ومن  نفسه  له يف  الذي  والعمى 
حيث يقول تعاىل: }...وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِالَّ 

تلو  الَْفاسِقِنيَ{، فقد جعل إضالله يف 
الفسق ال متقدما عليه هذا.

كلمتان  واإلضالل  اهلداية  إن  ثم 
الكرامة  أنواع  جلميع  جامعتان 
على  تعاىل  منه  ترد  اليت  واخلذالن 
اهلل  فإن  واألشقياء،  السعداء  عباده 
السعداء  تعاىل وصف يف كالمه حال 
طيبة،  حياة  حيييهم  بأنه  عبادة  من 
وخيرجهم  اإلميان،  بروح  ويؤيدهم 
هلم  وجيعل  النور  إىل  الظلمات  من 
به، وهو وليهم وال خوف  نورا ميشون 
معهم  وهو  حيزنون،  هم  وال  عليهم 
إذا  ويذكرهم  دعوه  إذا  هلم  يستجيب 
ذكروه، واملالئكة تنزل عليهم بالبشرى 

     عباد اهلل الصالحون
هـــم السعـــــداء
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والسالم إىل غري ذلك.
عباده  من  األشقياء  حال  ووصف 
إىل  النور  من  وخيرجهم  يضلهم  بأنه 
وعلى  قلوبهم،  على  وخيتم  الظلمات 
غشاوة،  أبصارهم  وعلى  مسعهم 
ويطمس وجوههم على أدبارهم وجيعل 
األذقان  إىل  فهي  أغالال  أعناقهم  يف 
أيديهم  بني  من  وجيعل  مقمحون،  فهم 
فهم  فيغشاهم  سدا  خلفهم  ومن  سدا 
شياطني  هلم  ويقيض  يبصرون،  ال 
وحيسبون  السبيل  عن  يضلونهم  قرناء 
أعماهلم،  هلم  ويزينون  مهتدون،  أنهم 
من  اهلل  ويستدرجهم  أولياؤهم،  وهم 
كيده  إن  وميلي هلم  يشعرون،  ال  حيث 

متني، وميكر بهم وميدهم يف طغيانهم 
يعمهون.

من  سبحانه  ذكره  مما  نبذة  فهذه 
لإلنسان  أن  وظاهرها  الفريقني  حال 
يف الدنيا وراء احلياة اليت يعيش فيها 
حياة أخرى سعيدة أو شقية ذات أصول 
ويقف  وسيطلع  فيها،  يعيش  وأعراق 
وارتفاع  األسباب  انقطاع  عند  عليها 
احلجاب، ويظهر من كالمه تعاىل أيضا 
على  سابقة  أخرى  حياة  لإلنسان  أن 
كما حيذو  فيها  الدنيا حيذوها  حياته 
حذو حياته الدنيا فيما يتلوها. وبعبارة 
هذه  قبل  حياة  لإلنسان  إن  أخرى 
واحلياة  بعدها،  وحياة  الدنيا  احلياة 
والثانية حكم  الثانية  تتبع حكم  الثالثة 
الدنيا واقع  األوىل، فاإلنسان وهو يف 
فهذا هو  بني حياتني: سابقة والحقة، 

الذي يقضي به ظاهر القرآن.
محلوا  املفسرين  من  اجلمهور  لكن 
القسم األول من اآليات وهي الواصفة 
لسان  من  ضرب  على  السابقة  للحياة 
والقسم  االستعداد،  واقتضاء  احلال 
للحياة  الواصفة  وهي  منها  الثاني 
الالحقة على ضروب اجملاز واالستعارة 
اآليات  من  كثري  ظواهر  أن  إال  هذا، 

يدفع ذلك.
الذر  آيات  وهي  األول  القسم  أما 
وأما  مواردها،  يف  فستأتي  وامليثاق 
دالة  اآليات  من  فكثري  الثاني  القسم 
بنفس  اجلزاء  يوم  اجلزاء  أن  على 
...{ تعاىل:  كقوله  وعينها  األعمال 
ُكنُْتمْ  مَا  ُتجْزَوْنَ  إِنَّمَا  الْيَوْمَ  تَعَْتذِرُوا  اَل 

)التحريم:7( تَعْمَُلونَ{. 
ُكلُّ  ُتوَفَّى  }...ُثمَّ  تعاىل:  وقوله 
يُْظَلمُونَ{.  اَل  وَهُمْ  َكسَبَتْ  مَا  نَْفٍس 

)البقرة:281(
النَّارَ  }...َفاتَُّقوا  تعاىل:  وقوله 
وَالْحِجَارَةُ...{.  النَّاسُ  وَُقودُهَا  تِي  الَّ

)البقرة:23(
سَنَدْعُ   * نَادِيَهُ  }َفْليَدْعُ  تعاىل:  وقوله 

الزَّبَانِيََة{. )العلق: 18(

نَْفٍس  ُكلُّ  تَِجدُ  }يَوْمَ  تعاىل:  وقوله 
عَمَِلتْ  وَمَا  مُحَْضرًا  خَيٍْر  مِنْ  عَمَِلتْ  مَا 

مِنْ سُوءٍ...{. )آل عمران:28(
فِي  يَْأُكُلونَ  }...مَا  تعاىل:  وقوله 

بُُطونِِهمْ إِالَّ النَّارَ...{. )البقرة:179(
وقوله تعاىل: }...إِنَّمَا يَْأُكُلونَ فِي 

)النساء:10( نَارًا...{.  بُُطونِِهمْ 
إىل غري ذلك من اآليات.

ولعمري لو مل يكن يف كتاب اهلل تعاىل 
مِنْ  َغْفَلةٍ  فِي  ُكنْتَ  }َلَقدْ  قوله:  إال 
َفبَصَرَُك  غَِطاءََك  عَنْكَ  َفَكشَْفنَا  هََذا 
الْيَوْمَ حَدِيدٌ{. )ق:22( لكان فيه كفاية 
إذ الغفلة ال تكون إال عن معلوم حاضر، 
وكشف الغطاء ال يستقيم إال عن مغطى 
موجود فلو مل يكن ما يشاهده اإلنسان 
قبل  من  حاضرا  موجودا  القيامة  يوم 
ملا كان يصح أن يقال لإلنسان إن هذه 
عنك  مستورة  لك،  مغفولة  كانت  أمور 
الغطاء،  عنها  مكشوف  اليوم  فهي 

مزالة منها الغفلة.
أن  نفسك  سألت  لو  إنك  ولعمري 
املعاني  بهذه  يفي  بيان  إىل  تهديك 
إال  أجابتك  ملا  جماز  غري  من  حقيقة 
اليت  واألوصاف  البيانات  هذه  بنفس 

نزل بها القرآن الكريم.
تعاىل  كالمه  أن  الكالم  وحمصل 

موضوع على وجهني:
بالثواب  اجملازاة  وجه  أحدهما: 
اآليات،  من  جم  عدد  وعليه  والعقاب، 
من  اإلنسان  سيستقبل  ما  أن  تفيد: 
خري أو شر كجنة أو نار إمنا هو جزاء 

ملا عمله يف الدنيا من العمل.
األعمال  جتسم  وجه  وثانيهما: 
وهي  اآليات،  من  أخرى  عدة  وعليه 
بأنفسها  تهيئ  األعمال  أن  على  تدل 
أو باستلزامها وتأثريها أمورا مطلوبة 
أو شرا هي  أي خريا  أو غري مطلوبة 
اليت سيطلع عليه اإلنسان يوم يكشف 
عن ساق. وإياك أن تتوهم أن الوجهني 
متنافيان فإن احلقائق إمنا تقرب إىل 
ينص  كما  املضروبة  باألمثال  اإلفهام 

     عباد اهلل الصالحون
هـــم السعـــــداء
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على ذلك القرآن.
الفاسقني{،  }إال  تعاىل:  وقوله 
اليت  األلفاظ  من  قيل  كما  الفسق 
معناها  يف  إستعماهلا  القرآن  أبدع 
التمرة  فسقت  من  مأخوذ  املعروف، 
وجلدها  قشرها  عن  خرجت  إذا 
تعاىل:  بقوله  بعده  فسر  ولذلك 
بَعْدِ  مِنْ  هِ  اللَّ عَهْدَ  يَنُْقُضونَ  }الَّذِينَ 

مِيَثاقِهِ...{.
إبرام،  عن  يكون  إمنا  والنقض 
يف  الفاسقني  وصف  أيضا  ولذلك 
إمنا  واإلنسان  باخلاسرين  اآلية  آخر 
تعاىل:  قال  بوجه،  ملكه  فيما  خيسر 
خَسِرُوا  الَّذِينَ  الَْخاسِِرينَ  }...إِنَّ 
الْقِيَامَةِ...{.  يَوْمَ  وََأهْلِيِهمْ  َأنُْفسَهُمْ 

)الشورى:45(
وإياك أن تتلقى هذه الصفات اليت 
للسعداء  كتابه  يف  سبحانه  أثبتها 
املقربني  مثل  األشقياء  أو  عباده  من 
والصاحلني  واملخبتني  واملخلصني 
الظاملني  ومثل  وغريهم،  واملطهرين 
والغاوين  واخلاسرين  والفاسقني 
مبتذلة  أوصافا  وأمثاهلا  والضالني 
اللفظ،  تزيني  جملرد  مأخوذة  أو 
فهم  يف  قرحيتك  بذلك  فتضطرب 
كالمه تعاىل فتعطف اجلميع على واد 
واحد، وتأخذها هجاًء عاميا وحديثا 
ساذجا سوقيا بل هي أوصاف كاشفة 
عن حقائق روحية ومقامات معنوية يف 
صراطي السعادة والشقاوة، كل واحد 
خاصة  آلثار  مبدأ  نفسه  يف  منهما 
معينة،  خمصوصة  ألحكام  ومنشأ 
وخصوصيات  السن  مراتب  أن  كما 
القوى وأوضاع اخللقة يف اإلنسان كل 
وآثار خمصوصة  ألحكام  منشأ  منها 
من  منها  واحدا  نطلب  أن  ميكننا  ال 
غري منشئه وحمتده، ولئن تدبرت يف 
وأمعنت  تعاىل  كالمه  من  مواردها 

فيها وجدت صدق ما ادعيناه.

الجبر والتفويض
واعلم: أن بيانه تعاىل أن األضالل 
كيفية  يشرح  بالفاسقني  يتعلق  إمنا 
العباد  أعمال  يف  تعاىل  تأثريه 

ونتائجها.
هِ  }ولِلَّ قال:  تعاىل  أنه  ذلك:  بيان 
رِْض...{.  اأْلَ فِي  وَمَا  السَّمَاوَاتِ  فِي  مَا 

)البقرة:284(
السَّمَاوَاتِ  مُْلكُ  }َلهُ  تعاىل:  وقال 

رِْض...{. )احلديد:5( وَاأْلَ
وََلهُ  الْمُْلكُ  }...َلهُ  تعاىل:  وقال 

)التغابن:1( الْحَمْدُ...{. 
فأثبت فيها ويف نظائرها من اآليات 
أنه  مبعنى  العامل  على  لنفسه  امللك 
تعاىل مالك على اإلطالق ليس حبيث 
ميلك  وال  الوجوه  بعض  على  ميلك 
الفرد  أن  كما   ، الوجوه  بعض  على 
من اإلنسان ميلك عبدا أو شيئا آخر 
العقالء،  أنظار  يوافق تصرفاته  فيما 
وأما التصرفات السفهية فال ميلكها، 
وكذا العامل مملوك هلل تعاىل مملوكية 
على اإلطالق، ال مثل مملوكية بعض 
أجزاء العامل لنا حيث أن ملكنا ناقص 
ال  التصرفات  بعض  يصحح  إمنا 
حلمار  املالك  اإلنسان  فان  مجيعها، 
يتصرف فيه  أن  منه  مثال إمنا ميلك 
يقتله  أن  وإما  والركوب مثال  باحلمل 
عطشا أو جوعا أو حيرقه بالنار من 
غري سبب موجب فالعقالء ال يرون له 
ذلك ، أي كل مالكية يف هذا االجتماع 
اإلنساني مالكية ضعيفة إمنا تصحح 
العني  يف  املتصورة  التصرفات  بعض 
وهذا  ممكن،  تصرف  كل  ال  اململوكة 
فإنها  لألشياء  تعاىل  ملكه  خبالف 
من رب  تعاىل  اهلل  دون  من  ليس هلا 
ميلكها وهي ال متلك لنفسها نفعا وال 
ضرا وال موتا وال حياة وال نشورا فكل 
تعاىل،  له  فهو  فيها  متصور  تصرف 
عباده  يف  به  تصرف  تصرف  فأي 
يستتبع  أن  غري  من  ذلك  فله  وخلقه 
إذ  ذلك،  يف  لوما  وال  ذما  وال  قبحا 
إمنا  التصرفات  بني  من  التصرف 

ميلك  ال  فيما  عليه  ويذم  يستقبح 
يرون  ال  العقالء  الن  ذلك  املتصرف 
له ذلك، فملك هذا املتصرف حمدود 
مصروف إىل التصرفات اجلائزة عند 
تصرف  فكل  تعاىل  هو  وأما  العقل، 
مالك  من  تصرف  فهو  به  تصرف 
ذم  وال  قبح  فال  يف مملوك  وتصرف 
أيد هذه احلقيقة  وقد  ذلك  وال غري 
ملكه  يف  تصرف  أي  عن  الغري  مبنع 
إال ما يشاءه أو يأذن فيه وهو السائل 
احملاسب دون املسؤول املأخوذ، فقال 
عِنْدَهُ  يَشَْفعُ  الَّذِي  َذا  }...مَنْ  تعاىل: 

إِالَّ بِِإْذنِهِ...{. )البقرة:255(
إِالَّ  شَفِيٍع  مِنْ  }...مَا  تعاىل:  وقال 

مِنْ بَعْدِ إِْذنِهِ...{. )يونس:3(
هُ َلهَدَى  وقال تعاىل: }...َلوْ يَشَاءُ اللَّ

النَّاسَ جَمِيعًا...{. )الرعد:33(
يَشَاءُ  مَنْ  }...يُضِلُّ  تعاىل:  وقال 

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ...{. )النحل:93(
وقال تعاىل: }وَمَا تَشَاءُونَ إِالَّ َأنْ 

هُ...{. )الدهر:30( يَشَاءَ اللَّ
يَْفعَُل  عَمَّا  يُسَْأُل  }اَل  تعاىل:  وقال 

يُسَْأُلونَ{. )األنبياء:23( وَهُمْ 
فاهلل هو املتصرف الفاعل يف ملكه 
ذلك  من  شيء  غريه  لشيء  وليس 
يقتضيه  ما  فهذا  ومشيته،  بإذنه  إال 

ربوبيته.
نفسه  تعاىل نصب  أنه  نرى  إنا  ثم 
يف مقام التشريع وجرى يف ذلك على 
اجملتمع  يف  العقالء  عليه  جيري  ما 
احلسن  استحسان  من  اإلنساني، 
واستقباح  عليه  والشكر  واملدح 
تعاىل:  قال  كما  عليه  والذم  القبيح 
هِيَ...{.  َفنِعِمَّا  الصَّدََقاتِ  ُتبْدُوا  }إِنْ 

)البقرة:271(
االِسْمُ  }...بِْئسَ  تعاىل:  وقال 

الُْفسُوُق...{. )احلجرات:11(
وذكر أن تشريعاته منظور فيها إىل 
مرعي  ومفاسده  اإلنسان  مصاحل 
فيها أصلح ما يعاجل به نقص اإلنسان 
لِمَا  دَعَاُكمْ  }...إَِذا  تعاىل:  فقال 

)األنفال:24( يُحِْييُكمْ...{. 
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وقال تعاىل: }...َذلُِكمْ خَيْرٌ َلُكمْ 
تَعَْلمُونَ{. )الصف:11( إِنْ ُكنُْتمْ 

بِالْعَدِْل  يَْأمُرُ  هَ  اللَّ }إِنَّ  تعاىل:  وقال 
وَاْلِحْسَاِن وَإِيَتاءِ ذِي الُْقرْبَى وَيَنْهَى عَِن 

)النحل:90( وَالْمُنَْكِر...{.  الَْفحْشَاءِ 
يَْأمُرُ  اَل  هَ  اللَّ }...إِنَّ  تعاىل:  وقال 

)األعراف:28( بِالَْفحْشَاءِ...{. 
ذلك  ويف  كثرية،  ذلك  يف  واآليات 
اجملتمع،  يف  العقالء  لطريقة  إمضاء 
عند  الدائرة  املعاني  هذه  أن  مبعنى 
ومصلحة  وقبح  حسن  من  العقالء 
ومفسدة وأمر ونهي وثواب وعقاب أو 
مدح وذم وغري ذلك واألحكام املتعلقة 
يؤثر  أن  جيب  )اخلري  كقوهلم:  بها 
واحلسن جيب أن يفعل، والقبيح جيب 
أن جيتنب عنه( إىل غري ذلك، كما أنها 
هي األساس لألحكام العامة العقالئية 
اليت شرعها  الشرعية  األحكام  كذلك 
ذلك،  فيها  مرعى  لعباده  تعاىل  اهلل 
فمن طريقة العقالء أن أفعاهلم يلزم أن 
تكون معللة بأغراض ومصاحل عقالئية 
ومن مجلة أفعاهلم تشريعاتهم وجعلهم 
لألحكام والقوانني، ومنها جعل اجلزاء 
وجمازاة اإلحسان باإلحسان واإلساءة 
معللة  كلها  فهذه  شاؤوا  إن  باإلساءة 
باملصاحل واألغراض الصاحلة، فلو مل 
األوامر  نهي من  أو  أمر  مورد  يكن يف 
العقالئية ما فيه صالح االجتماع بنحو 
العقالء  يقدم  مل  املورد  على  ينطبق 
تكون  إمنا  اجملازاة  وكل  مثله،  على 
العمل  وأصل  اجلزاء  بني  باملساخنة 
يناسب  ومبقدار  والشرية  اخلريية  يف 
وكيف يناسب، ومن أحكامهم أن األمر 

والنهي وكل حكم تشريعي ال يتوجه إال 
إىل املختار دون املضطر واجملرب على 
أو  احلسن  اجلزاء  إن  وأيضا  الفعل 
السيئ أعين الثواب والعقاب ال يتعلقان 
فيما  إال  اللهم  االختياري  بالفعل  إال 
يف  والوقوع  االختيار  عن  اخلروج  كان 
االختيار  إىل سوء  مستندا  االضطرار 
املخالفة  نفسه يف اضطرار  أوقع  كمن 
فإن العقالء ال يرون عقابه قبيحا ، وال 

يبالون بقصة اضطراره.
على  عباده  أجرب  سبحانه  أنه  فلو 
جزاء  يكن  مل  املعاصي  أو  الطاعات 
إاّل  بالنار  والعاصي  باجلنة  املطيع 
جزافا يف مورد املطيع، وظلما يف مورد 
قبيحان  والظلم  واجلزاف  العاصي، 
غري  من  الرتجيح  ولزم  العقالء  عند 
وال  أيضا  عندهم  قبيح  وهو  مرجح 
...{ تعاىل:  قال  وقد  قبيح  حجة يف 

بَعْدَ  حُجٌَّة  هِ  اللَّ عََلى  لِلنَّاِس  يَُكونَ  لَِئالَّ 
)النساء:165( الرُّسُِل...{. 

وقال تعاىل: }...لِيَهْلِكَ مَنْ هََلكَ 
بَيِّنَةٍ...{.  عَنْ  مَنْ حَيَّ  وَيَحْيَا  بَيِّنَةٍ  عَنْ 

)األنفال:42(
أمور:  السابق  بالبيان  اتضح  فقد 
على  مبنيا  ليس  التشريع  أن  أحدها 
أساس اإلجبار يف األفعال، فالتكاليف 
يف  العباد  مصاحل  وفق  على  جمعولة 
متوجهة  وهي  أوال،  ومعادهم  معاشهم 
إىل العباد من حيث أنهم خمتارون يف 
إمنا  واملكلفون  ثانيا،  والرتك  الفعل 
أيديهم  كسبت  مبا  يعاقبون  أو  يثابون 

من خري أو شر اختيارا.
ثانيها أن ما ينسبه القرآن إليه تعاىل 

من اإلضالل واخلدعة واملكر واإلمداد 
يف الطغيان وتسليط الشيطان وتوليته 
ونظائر  القرين  وتقييض  اإلنسان  على 
تعاىل على  إليه  ذلك مجيعها منسوبة 
ما يالئم ساحة قدسه ونزاهته تعاىل 
عن ألواث النقص والقبح واملنكر، فإن 
مجيع هذه املعاني راجعة باآلخرة إىل 
كل  وليس  وأنواعه،  وشعبه  اإلضالل 
وعلى  البدوي  اإلضالل  حتى  إضالل 
الئق  وال  إليه  مبنسوب  اإلغفال  سبيل 
جبنابه، بل الثابت له اإلضالل جمازاة 
اختياره  بسوء  يستقبل  ملن  وخذالنا 
بِهِ  }...يُضِلُّ  تعاىل:  قال  كما  ذلك 
بِهِ  يُضِلُّ  وَمَا  َكثِريًا  بِهِ  وَيَهْدِي  َكثِريًا 

الَْفاسِقِنيَ{. إِالَّ 
هُ  وقال تعاىل: }...َفَلمَّا َزاُغوا َأَزاَغ اللَّ

)الصف:5( ُقُلوبَهُمْ...{. 
هُ  وقال تعاىل: }...َكَذلِكَ يُضِلُّ اللَّ
مَنْ هُوَ مُسِْرفٌ مُرْتَابٌ{. )املؤمن:34(

متعلق  غري  القضاء  أن  ثالثها 
منسوبة  أنها  حيث  من  العباد  بأفعال 
دون  الفعلي  باالنتساب  الفاعلني  إىل 

االنتساب الوجودي.
يالئم  ال  كما  التشريع  أن  رابعها 
إذ  التفويض،  يالئم  ال  كذلك  اجلرب 
فيما  املولويني  والنهي  لألمر  معنى  ال 
مضافا  شيئا،  منه  املوىل  ميلك  ال 
سلب  مع  إال  يتم  ال  التفويض  أن  إىل 
ما  بعض  عن  تعاىل  منه  امللك  إطالق 

يف ملكه.

15* إعداد: السيد نبيل احلسين
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امليادين  مبختلف  القيادات  تنتهج 
وفقا  مدروسا  تعامليا  أسلوبا  القيادية 
لئال  واألنسب  القويم  السلوكي  للمنهج 
باجلهة  تدفع  قيادية،  ازدواجية  تظهر 
القيادية، الختاذ سبيال قد تكون عواقبه 
يف غري صاحل املعنيني، وهذه من شأنها 
القائد  بني  الرتابطي  اجلانب  تقلق  أن 
تشعر  حني  الثقة  وتزعزع  والرعية 
النفسية  على  وتأثريه  النفسي  بالدافع 
منه  يتطلب  فالقائد  للرعية..  العامة 
السلوكي  التعامل  أبعاد  بكل  يتحلى  أن 
بذلك  مدركا  البعيد؛  بأفقِه  النفسي  أو 
الرعية..  وبني  بينه  الرتابطية  القوة 
مل  اجملال  هذا  يف  النفسي  واجلانب 
حيث  السالم  عليه  علي  اإلمام  يرتكه 

يقول عليه السالم:
»... فاستعن باهلل على ما أهمك، واخلط 
كان  ما  وأرفق  اللني  من  بضغث  الشدة 
من الرفق أرفق، واعتزم بالشدة حني ال 
للرعية  واخفض  الشدة  إال  عنك  تغين 
جناحك، وابسط هلم وجهك؛ وألن هلم 
جانبك، وآس بينهم يف اللحظة والنظرة 

والتحية،  واإلشارة 
وال  العظماء يف حيفك،  يطمع  ال  حتى 

ييأس الضعفاء من عدلك...«.
وبها يكون وقع الرتابط النفسي بتأثريه 
األخالقي بني ما يعنيه احلق وما تعنيه 
استقرار النفوس واالطمئنان على حاهلا 
وان كانت ال حول هلا وال قوة.. فإنصاف 
على  وقعت  من  واجبات  من  الناس 
عاتقه القيادة ليكون أهال هلا، وحتى لو 
استدعى ذلك اإلنصاف من نفسه حيث 

يقول عليه السالم:
»... فأنصفوا الناس من أنفسكم واصربوا 
حلوائجهم، فإنكم خزان الرعية، ووكالء 

األمة، وسفراء األئمة...«.
فذلك ادعى الستقرار النفوس البشرية 
يكون  حينما  وباخلصوص  واطمئنانها 
القائد كما يوضحه عليه السالم بقوله:

»... فان حقا على الوالي أال يغريه على 
رعيته فضل ناله؛ وال طول خص به، وأن 
يزيده ما قسم اهلل له من نعمة دنوا من 

عباده؛ وعطفا على إخوانه...«.
أليست أواصر املودة واحملبة بني القائد 

األفضل  النفسي  والتعامل  والرعية 
هي مدعاة إىل حفظ امللك؟ واملن على 
الرعية يزيل اإلحسان؟ فانظر ماذا يقول 

اإلمام عليه السالم:
»... وإياك واملن على رعيتك بإحسانك؛ أو 
التزيد فيما كان من فعلك، أو من تعدهم 
يبطل  املن  فإن  خبلفك،  موعدك  فتتبع 
احلق،  بنور  يذهب  والتزيد  اإلحسان 
واخللف يوجب املقت عند اهلل والناس؛ 
َأْن  ِعْنَد اهللَِّ  َمْقًتا  قال اهلل تعاىل: }َكرُبَ 

َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلوَن{.)الصحف/3(
بن  بيد حممد  آخر ميسك  موضع  ويف 
سبيل  إىل  ولريشده  كقائد،  بكر  أبي 
الرعية  مع  النفسي  التعامل  يف  املنهج 

فيقول له عليه السالم:
هلم  وألن  جناحك،  هلم  »...فاخفض 
جانبك، وابسط هلم وجهك وآس بينهم 
يطمع  ال  حتى  والنظرة،  اللحظة  يف 
ييأس  وال  هلم؛  حيفك  يف  العظماء 

الضعفاء من عدلك عليهم«.

القائد والرعية
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النفسي  االطمئنان  على  يؤكد  وبهذا 
للرعية حينما يرون التواضع يف قائدهم 
والذي يعبد يف ذلك طمع العظماء وجيعل 
هو  واحلق  األمة  بني  السائد  هو  العدل 

احلق... .
مركز  سيأخذ  الذي  للقائد  ويصور 
ما  وأفضل  النفسي  التعامل  القيادة؛ 

ميكن التعامل به فيقول عليه السالم:
»... واعلم يا مالك؛ إني قد وجهتك إىل 
بالد قد جرت عليها دول قبلك، من عدل 
وجور، وان الناس ينظرون من أمورك يف 
مثل  ما كنت تنظر فيه من أمور الوالة 
قبلك؛ ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، 
وإمنا يستدل على الصاحلني مبا جيري 
فليكن أحب  عباده،  السن  اهلل هلم على 
الصاحل،  العمل  ذخرية  إليك  الذخائر 
حيل  عما  بنفسك  وشح  هواك،  فاملك 
منها  اإلنصاف  بالنفس  الشح  فإن  لك، 
قلبك  وأشعر  كرهت،  أو  أحبت  فيما 
واللطف  هلم،  واحملبة  للرعية؛  الرمحة 
بهم وال تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم 
يف  لك  أخ  إما  صنفان:  فإنهم  أكلهم؛ 
يفرط  اخللق،  يف  لك  نظري  أو  الدين، 
ويؤتى  العلل،  هلم  وتعرض  الزلل،  منهم 
على أيديهم العمل واخلطأ، فأعطهم من 
عفوك وصفحك مثل الذي حتب وترضى 
أن يعطيك اهلل من عفوه وصفحه، فإنك 
واهلل  فوقك،  عليك  األمر  ووالي  فوقهم 
أمرهم،  اكتفاك  وقد  والك!  من  فوق 
وابتالك بهم، وال تنصنب نفسك حلرب 
بك  غنى  وال  بنقمته؛  يدلك  ال  فإنه  اهلل 
عن عفوه ورمحته، وال تندمن على عفو، 
إىل  تسرعن  وال  بعقوبة،  تبجحن  وال 
تقولن:  بادرة وجْدت منها مندوحة، وال 
أني مؤمر آمر فأطاع؛ فإن ذلك ادغال يف 
القلب، ومنهلة للدين، وتقرب من الغري؛ 
وإذا احدث لك ما أنت فيه من سلطانك 
ملك  عظم  إىل  فانظر  خميلة،  أو  أبهة 
اهلل فوقك، وقدرته منك على ما ال تقدر 
عليه من نفسك؛ فان ذلك يطامن إليك 
غربك،  من  عنك  ويكف  طماحك،  من 
إليك مبا عزب عنك من عقلك!  ويفيء 

وإياك ومساماة اهلل يف عظمته؛ والتشبه 
كل جبار،  يذل  اهلل  فان  به يف جربوته، 
وأنصف  اهلل  أنصف  خمتال؛  كل  ويهني 
اهلك،  خاصة  ومن  نفسك،  من  الناس 
ومن لك فيه هوى من رعيتك، فانك إال 
تفعل تظلم! ومن ظلم عباد اهلل كان اهلل 
اهلل  خاصمه  ومن  عباده،  دون  خصمه 
ادحض حجته، وكان هلل حربا أو يتوب؛ 
اهلل  نعمة  تغيري  إىل  ادعى  شيء  وليس 
ظلم،  على  إقامة  من  نقمته،  وتعجيل 
وهو  املضطهدين،  دعوة  فان اهلل مسيع 
األمور  أحب  وليكن  باملرصاد؛  للظاملني 
إليك أوسطها يف احلق، وأعمها يف العدل 
سخط  فان  الرعية،  لرضى  وامجعها 
وان  اخلاصة،  برضى  جيحف  العامة 
العامة؛  رضا  يغتفر يف  اخلاصة  سخط 
وليس احد من الرعية أثقل على الوالي 
مؤونة يف الرخاء واقل معونة يف البالء، 
باإلحلاف،  واسأل  لإلنصاف،  واكره 
عذرا  وأبطأ  اإلعطاء،  من  شكرا  واقل 
ملمات  عند  صربًا  واضعف  املنع،  عند 
عماد  وإمنا  اخلاصة؛  أهل  من  الدهر 
الدين، ومجاع املسلمني، والعدة لألعداء، 
هلم،  صغوك  فليكن  األمة،  من  والعامة 
وميلك معهم، وليكن ابعد رعيتك منك، 
واشنأهم عندك، اطلبهم ملعائب الناس، 
من  أحق  الوالي  عيوبا،  الناس  يف  فإن 
عنك  غاب  عما  تكشفن  فال  سرتها، 
ما ظهر لك،  فإمنا عليك تطهري  منها، 
واهلل حيكم على ما غاب عنك، فاسرته 
ما  منك  اهلل  يسرت  استطعت  ما  العورة 
حتب سرته من رعيتك؛ أطلق عن الناس 
كل  سبب  عنك  واقطع  حقد،  كل  عقدة 
وتر، وتغاب عن كل ما ال يصح لك، وال 
الساعي  فان  تصديق ساع،  إىل  تعجلن 

غاش، وان تشبه بالناصحني...«.
التعامل  واجبات  من  به  تقدم  ما  أليس 
للقائد والقيادة يف كل جماالت  النفسي 
ارفع  الرعية يف  تكون  لكي  الدولة  أمور 
املعنوية..  والروح  املعنوية  القوة  منازل 
من خالل  إال  يتأتى  ال  الرعية  وإصالح 
الناس  الستقامة  هلم  النفسية  التهيئة 

حيث يقول عليه السالم:
ومناقشة  العلماء،  مدارسة  وأكثر   ...«
أمر  عليه  صلح  ما  تثبيت  يف  احلكماء، 
الناس  به  استقام  ما  وإمامة  بالدك 
قبلك.؛واعلم ان الرعية طبقات ال يصلح 
بعضها إال ببعض، وال غنى ببعضها عن 
كتاب  ومنها  اهلل،  جنود  فمنها  بعض: 
العطل،  قضاة  ومنها  واخلاصة،  العامة 
ومنها  والرفق،  اإلنصاف  عمال  ومنها 
الذمة  أهل  من  واخلراج  اجلزية  أهل 
وأهل  التجار  ومنها  الناس،  ومسلمة 
من  السفلى  الطبقة  ومنها  الصناعات، 
مسى  قد  وكل  واملسكنة،  احلاجة  ذوي 
اهلل له سهمه، ووضع على حّده فريضة 
يف كتابه أو سنة نبيه صلى اهلل عليه وآله 

وسلم عهدا منه حمفوظا...«.
واختيار من يأخذ مركزا يف احلكم أمر 
ليس باهلني لذا كان االختيار دقيقا لكي 
ال يضيق احلكم على الرعية وعلى القائد 

نفسه فيقول عليه السالم:
أفضل  الناس  بني  للحكم  اخرت  ثم   ...«
به  تضيق  ال  ممن  نفسك،  يف  رعيتك 
األمور، وال متحكه اخلصوم، وال يتمادى 
يف الزلة؛ وال حيصر من الفيء إىل احلق 
إذا عرفه، وال تشرف نفسه على طمح، وال 
يكتفي بأدنى فهم دون اقصاه، وأوفقهم 
واقلهم  باحلجج  وآخذهم  الشبهات،  يف 
وأصربهم  اخلصم،  مبراجعة  تربما 
عند  وأصرمهم  األمور،  تكشف  على 
اطرأ،  يزدهيه  ال  ممن  احلكم،  اتضاح 
وال يستمليه إغراء؛ أولئك قليل، ثم أكثر 
ما  البذل  يف  له  وافسح  قضائه،  تعاهد 
يزيل علته، وتقل معه حاجته إىل الناس، 
وأعطه من املنزلة لديك ما ال يطمع فيه 
غريه من  خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال 
الرجال له عندك، فانظر يف ذلك نظرا 
بليغا، فان هذا الدين قد كان أسريا يف 
أيدي األشرار، يعمل فيه باهلوى، وتطلب 

به الدنيا...«.
17* إعداد: الشيخ وسام البلداوي
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إن األئمة الذين دانت هلم األمة باإلمامة 
مل يكونوا معزولني عنها وال متقوقعني يف 
بروج عالية شأن السالطني مع شعوبهم 
أن  إال  عنهم  حيتجبون  يكونوا  ومل 
حتجبهم السلطة الباغية بسجن أو نفي 
خالل  من  نعرفه  ما  وهذا  استشهاد  أو 
العدد الكبري من الرواة عن كل واحد من 
من  نعرفه  ما  وهذا  األحد عشر  األئمة 
عليه  علي  اإلمام  األعلى  جدهم  سرية 
السالم الذي مل يغرتب عن أمته حتى يف 
تلك اللحظات اخلاشعة وهو يف حمرابه 
بني يدي اهلل وقد نزل قرآن صريح خيلد 
امتدادًا  واليته  وجيعل  راكع  وهو  زكاته 
وآله  عليه  اهلل  ورسوله صلى  اهلل  لوالية 
لوالية  الديين  املضمون  هو  فما  وسلم 
ال  جمتمع  يف  السالم  عليه  علي  اإلمام 

يتماسك إال بإجناز تكافل الوالية؟
هُ وَرَسُوُلهُ  قال تعاىل: }إِنَّمَا وَلِيُُّكمُ اللَّ
الصَّالَةَ  يُقِيمُونَ  الَّذِينَ  َآمَنُوا  وَالَّذِينَ 
 )55( رَاكِعُونَ  وَهُمْ  الزََّكاةَ  وَيُؤُْتونَ 
َفِإنَّ  َآمَنُوا  وَالَّذِينَ  وَرَسُوَلهُ  هَ  اللَّ يََتوَلَّ  وَمَنْ 

هِ هُمُ الَْغالِبُونَ{.)املائدة/56-55( حِزْبَ اللَّ
لقد جاءت هاتان اآليتان امتدادا خلط 
الناس  يلتزمه  أن  جيب  الذي  الوالية 
والشريعة  العقيدة  يف  به  يلتزمون  فيما 
تتجه  الذي  الولي  هو  فاهلل  والقيادة... 
بالطاعة  وأرواحهم  العباد  قلوب  إليه 

واحملبة...  والنصرة  واإلخالص  والعبادة 
احلياة..  درب  ينفتح  به  فباإلميان 
وبااللتزام بشريعته يستقيم خط العدل.. 
يتصحح كل احنراف وهو  إليه  وباإلنابة 
القادر  ألنه  شيء  كل  يف  وامللجأ  املرجع 
على كل شيء واملهيمن على كل وجود... 
والرسول هو الولي يف الدعوة والرسالة 
والقيادة، فهو الذي جيب على الناس أن 
يستجيبوا إليه إذا دعاهم ملا حيييهم من 
الذي  الرسول  وهو  وعبادته..  اهلل  طاعة 
أراد اهلل للناس أن يؤمنوا برسالته فيما 
ينزل  وفيما  وحيه  من  إليه  اهلل  يوحيه 
جعله  الذي  القائد  وهو  قرآن  من  عليه 
اهلل أوىل باملؤمنني من أنفسهم.. فيملك 
منهم ما ال ميلكونه من أنفسهم.. وله حق 
الطاعة يف ذلك كله فمن أطاع الرسول 
فقد أطاع اهلل.. والذين آمنوا هم أولياء 
هلل  اإلخالص  ميثلون  ألنهم  املؤمنني.. 
من  يقيمونها  اليت  الصالة  متثله  فيما 
متثله  وفيما  وشعاره...  اإلخالص  روح 
روحية  عن  كتعبري  يؤتونها  اليت  الزكاة 
اإلميان  إنسانية  من  املناسبة  العطاء 
وقلبه..  املؤمن  اإلنسان  روح  يف  النابض 
السيما وإنهم يؤدونها وهم راكعون هلل... 
بني  العملي  املزج  أساليب  من  كأسلوب 
فيما  اخلضوع..  وعبادة  العطاء  عبادة 
ال  الذي  العبادة  معنى  من  ذلك  يوحيه 
للعمل  التقليدي  الشكل  ميتثل يف حركة 
العبادي بل ميتد ليتحول على عنصر من 

الناس  حياة  يف  الفاعل  اخلري  عناصر 
اآلخرين احملتاجني للعطاء.

هاتني  على  االقتصار  كان  ورمبا 
يف  الوالية  شخصية  يف  الصفتني 
يعربان  فيما  بأنهما  لإلحياء  املؤمنني... 
وعملي  روحي  داخلي  معنى  من  عنه 
الصفات  يف  احلية  االنطالقة  ميثالن 
العامة واخلاصة اليت ينبغي أن تتوفر يف 
ولي املؤمنني... فيما يتحدث به املتحدثون 
الذي  اإلنسان  ألن  الوالية  شروط  من 
يقيم الصالة مبعناها احلقيقي... البد أن 
يعيش اإلخالص واألمانة على رسالة اهلل 
وحياة عباده.. كما أن اإلنسان الذي يؤتي 
الزكاة من موقع اخلضوع هلل والركوع بني 
الناس  مسؤولية  حيمل  أن  البد  يديه... 
الذين توىل أمورهم بكل أمانة وإخالص 
خط  يف  االستقامة  له  جتتمع  وبذلك 
املسؤولية  خط  يف  واالستقامة  العقيدة 

العملية جتاه الناس.
وقد جاء يف أكثر من حديث.. إن هذه 
اآلية نزلت يف علي بن أبي طالب عليهما 
السالم عندما تصدق على الفقري الذي 
الركوع  حالة  يف  وهو  الصدقة  سأله 
هلذه  تكون  أن  والبد  خامته...  فأعطاه 
اإلحيائية  التعبريية  الداللة  احلادثة 
هذه  متثله  الذي  الروحي  باملعنى 
الصدقة... من حيث عالقة الصالة بروح 
الصدقة مما ال جيعل  نطاق  العطاء يف 
عماًل  الصالة  أثناء  يف  ممارستها  من 
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منسجمًا  يعترب  بل  الصالة  عن  خمتلفًا 
معها متام االنسجام ألن كاًل منهما ميثل 

رضا اهلل فيما يأمر به... هذا من جهة.
على  الرتكيز  فإن  أخرى  جهة  ومن 
الذين آمنوا ميارسون هذا العمل يوحي 
بأن املسألة ليست منطلقة من خالل هذا 
العمل كحالة طارئة من حاالت التصدق 
مدلواًل  كونها  من حيث  منطلقة  هي  بل 
إميانيًا عمليًا يتحرك يف كيان الشخص 
ليتحول إىل صفة الزمة ال تنفك عنه... 
الشخصية..  مالمح  من  جيعله  مما 
نطاق  يف  نزوهلا  من  نستوحي  وقد 
عليه  علي  ممارسة  يف  احلادثة...  هذه 
إىل  تشري  أن  تريد  اآلية  أن  السالم... 
بعمق  الفكرة  فيه  تتمثل  الذي  النموذج 
يتطلع  أن  خالله  من  يراد  ما  وامتداد.. 
الناس إىل النموذج األمثل ليجد الناس 
حيث  من  املعنى  على  الداللة  عمق  فيه 
مالحمه احلقيقية... كي ال يتوقفوا على 

املدلول الساذج للصفة واحلادثة.
على  لتؤكد  الثانية..  اىلية  وجاءت 
اآلية  أكدت  أن  بعد  املمارسة..  جانب 
يتوىل  ومن  اخلط  جانب  على  األوىل 
اهلل ورسوله والذين آمنوا... ويتحرك يف 
خط الوالية الصحيح فيلتزم به ويتحرك 
اخلط املزيف فسيجد كل اخلري واهلدى 
والعدل والصالح والقوة والغلبة يف هذا 
اجلانب الذي ميثل حزب اهلل يف كل ما 
حيمل من شعارات ويتجه إليه من أهداف 

وإذا سار الناس يف هذا الطريق وعاشوا 
هلم  فسيكون  اهلل  حزب  إىل  االنتماء 
حزب  ألن  اآلخرين  على  والغلبة  النصر 
وإخالصهم  بفكرهم  الغالبون  هم  اهلل 
التحديات  أمام  وصمودهم  وثباتهم 
الصعبة يف الساحة... وقد تكلم املتكلمون 
اآلية  هذه  داللة  حول  طوياًل  واملفسرون 
على والية اإلمام علي عليه السالم فيما 
تعطي  اليت  احلاكمية  معنى  من  تعنيه 
الناس  شؤون  يف  التصرف  صالحية 
من  يراد  فيما  املوضوع  وحدة  باعتبار 
الوالية هلل وللرسول وللذين آمنوا وليس 
والتكوين  باألصل  اهلل  والية  أن  هناك 
بالتبع  آمنوا  والذين  الرسول  ووالية 
الكثري من  ذلك  أثري حول  وقد  واجلعل 
اجلدل... بني من ناقش يف سند الروايات 
تصدق  قصة  يف  نزوهلا  على  دلت  اليت 
تيمية  كابن  الصالة  أثناء  باخلامت  علي 
مدعيا  املوضوعات  من  اعتربها  الذي 
على ذلك اإلمجاع وبني من أقر صحتها 

كأكثر املفسرين واملتكلمني والرواة.
وناقش بعضهم يف داللتها على النظرية 
الشيعية يف اإلمامة أقرها البعض اآلخر 
أن  الداللة  مناقشة  يف  بعضهم  وذكر 
الزمها إطالق اجلمع وإرادة الواحد فإن 
املراد من الذين آمنوا يقيمون الصالة... 
يساعده  وال  علي  هو  التقدير  على  اخل. 
اللغة... وأجاب على ذلك صاحب تفسري 

امليزان:

)أنه فرق بني إطالق لفظ اجلمع وإرادة 
الواحد واستعماله فيه وبني إعطاء حكم 
لفظ  اإلخبار مبعرف مجعي يف  أو  كلي 
يطبق  أن  يصح  من  على  لينطبق  اجلمع 
أن  يصح  الذي  املصداق  يكون  وال  عليه 
ينطبق عليه إال واحدًا فردًا واللغة تأبى 
عن قبول األول دون الثاني على شيوعه 
يف االستعمال وناقش بعضهم بأن الزمها 
باخلامت  التصدق  هو  بالزكاة  املراد  كون 
كما  عنه  وأجيب  زكاة  ذلك  يسمى  وال 
بالزكاة هو  املراد  بأن  امليزان  يف تفسري 
زكاة  ذلك  والسيما  باخلامت  التصدق 
بأن  امليزان  تفسري  يف  كما  عنه  وأجيب 
املراد بالزكاة هو ما يطهر املال فيشمل 
الصدقات والنفقات الصادرة عن اإلنسان 
قربة إىل اهلل.. أما إطالقها على املعنى 
واالطالقات  حادث..  أمر  فهو  املصطلح 
يف  الزكاة  عن  حتدثت  اليت  القرآنية 
الشرائع السابقة اليت ختتلف عن املعنى 
املصطلح تؤكد ذلك وهناك أحباث كثرية 
الكالم  وعلم  التفسري  كتب  يف  مفصلة 

فلرياجعها من أراد ذلك.
* إعداد: الشيخ وسام البلداوي
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الشك أن كل ما يوطد العالقة العائلية 
ويتسبب يف إحكام الروابط بني الزوجني 
ويستوجب  العائلية  للحياة  مفيدا  يكون 
االستزادة منه على قدر اإلمكان، وعلى 
العكس من ذلك فان كل ما يضعف من 
هذه الروابط بني الزوجني ويوجد بينهما 
باحلياة  مضرا  ويكون  والربودة،  الفتور 
والقضاء  مكافحته  ويستوجب  العائلية 

عليه.
ومن هنا حناول أن نربر بعض القضايا 
اإلهلية  الرابطة  هذه  الستحكام  املفيدة 
عفيفة  متبانية  مرتابطة  أسرة  لبناء 

حصينة وتفصيل ذلك.
هدف الزواج

الزوجة من  الزوج مع  مل يكن اقرتان 
اجل سيطرة الرجل داخل املنزل وإبراز 
فرصة  الزواج  كان  وال  الرجولية،  قوة 

يف  املودعة  مواهبه  لتجربة  للزوج 

أعماقه.
وكذلك ليست العالقة الزوجية ساحة 
على  تسلطها  لغرض  للزوجة  مفتوحة 
املنزل وشؤونه، إمنا اهلدف من الرابطة 
أسرة  بناء  هي  الزوجني  بني  اإلنسانية 
وتعاون  والتفاهم،  التعاون  أساس  على 
كل من الزوجني مع قرينه على بناء هذه 
األسرة ودفع املشاكل مهما أمكن الطارئة 
على حياتهم بواسطة الرتاحم والتعاطف 

وتقوية احلب بينهما.
خََلقَ  َأنْ  َآيَاتِهِ  }وَمِنْ  تعاىل:  قال 
لَِتسُْكنُوا  َأْزوَاجًا  َأنُْفسُِكمْ  مِنْ  َلُكمْ 
فِي  إِنَّ  وَرَحْمًَة  مَوَدَّةً  بَيْنَُكمْ  وَجَعََل  إَِليْهَا 

رُونَ{. يَاتٍ لَِقوْمٍ يََتَفكَّ َذلِكَ َلَ
نفس  من  خملوقة  النوعية  فالزوجة 
اإلنسان، من نفس تفكريه وعقله وقلبه 
وحبه وعاطفته  ورمحته وكل األحاسيس 
املودعة فيه، فإذا اظهر الزوج االحرتام 
لزوجته فهو بذلك يكمل االحرتام املودع 

يف نفسه وجيمع بني إحرتامني، احرتام 
مودع يف نفسه كرجل، واحرتام هو جزء 

منه أودع يف زوجته.
زوجته  على  الرجل  يعطف  وعندما 
وحيصن  يقوي  بذلك  فهو  ويرمحها، 
الرمحة مع نظريتها فتتكامل من الزوج 

فتبلغ ذروتها.
وإذا قصر احد الزوجني يف إظهارها 
أو يف إعطائها ال تكتمل وتتكامل وسوف 

نشري إىل طريقة ذلك الحقا.
ثم بني سبحانه أن اهلدف من تالقي 
االحرتام   - )التعاطف  القوى  هذه 
السكن  حصول  هو  الشهوة..(   -
بل  والعائلية  النفسية  والراحة  اإلنساني 
واالجتماعية، فإذا أراد اإلنسان أن يهنأ 
تكميل  فعليه  اجملاالت،  وبكل  حياته  يف 
قواه املودعة يف نفسه مع القوى املخزونة 
زوجته  مع  تعامل  فإذا  زوجته،  عند 
معها  تعامل  وإذا  احلب،  وجد  باحلب 

فقه الزواج وآداب الزوجين
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بالعطف والرمحة وجدهما عند زوجته، 
وإذا تعامل معها بالشهوة الشرعية وجد 
عندها مثلها، ومعلوم أن ضم احلب إىل 
احلب ينتج حبا اكرب، وكذا ضم الشهوة 

إىل الشهوة.
زوجته  مع  الزوج  يتعامل  وعندما 
حيرك  فسوف  والتقدير،  باالحرتام 
ليخرج  زوجته  يف  املودع  االحرتام 
فيكون  وتقديره،  احرتامه  مع  ويتكامل 
حيصل  وهكذا  وأعمق.  اكرب  معنى  له 

السكن اإلنساني لدى الزوجني.
واألمر نفسه عن الزوجة بل يف بعض 
الزوجة  أظهرت  فإذا  آكد،  اجلوانب 
فإنها  لديها،  املخزون  والعطف  احلب 
سوف حترك احلب والعطف لدى زوجها 
إذا  وكذا  يزول.  ال  عميقا  حبا  ليشكل 
كأن  لزوجها  مفاتنها  الزوجة  أظهرت 
احلركات  بعض  وتظهر  وتتزين  تتطيب 
حترك  سوف  فإنها  املشجعة،  املثرية 
شهوة  هلا  لتشكل  زوجها  لدى  الشهوة 
إظهار  لوال  لديها  لتحصل  تكن  مل  قوية 

مفاتنها لزوجها.
األدب  خبالف  الزوج  تعامل  لو  أما 
واالحرتام، واظهر البغض - الناتج أحيانا 
عن فعل سهوي أو خطأ غري متعمد من 
سوف  فانه  احلب،  بدل   - الزوجة  قبل 
من  الزوجة  عند  املودع  البغض  خيرج 
جراء فعل سابق من قبل خروج الزوج، 
الغضب  أو  البغض  مع  البغض  فيلتقي 
بينهما  الشيطان  فيدخل  الغضب،  مع 
السكن  ويعكر  البسيط  اخلالف  ليقوي 
طعامه  يف  يهنأ  الزوج  فال  اإلنساني، 
وشرابه ونومه وعمله وال الزوجة ما داما 
والغضب  احلب  بدل  البغض  يظهران 
أو  بدل االحرتام  االهانة  أو  بدل احللم 
األنانية يف الشهوة بدل التعاون والصرب 

على بعضهما البعض.
فحصول احلياة اهلادئة والسعيدة يف 
كل  يظهر  فيما  والزوجة،  الزوج  أيدي 
واحد منهما لآلخر حيدد مسار حياتهما 
معا، فان كان خريا فخري وان كان شرا 

فشر.
احلل: ثم وضع سبحانه وتعاىل قانونا 
التعاطي  أسلوب  وحدد  الزوجية  للحياة 
قائل:  من  عز  فقال  الزوجني،  بني 

}وَجَعََل بَيْنَُكمْ مَوَدَّةً وَرَحْمًَة{.

 - يدعي  أن  إنسان  أي  يستطيع  فال 
يستطيع  ال  انه   - الظروف  كان  ومهما 
اهلل  إلخبار  وذلك  قرينه  مع  يتعايش  أن 
والزوجة معا مودة  الزوج  أودع عند  انه 
وعطفا ورمحة، نعم علينا أن نظهر هذه 

األمور لننتج حياة سعيدة.
الزوجني  بني  تفاهم  فإذا حصل سوء 
أمر طبيعي، خاصة يف ظل حياة صعبة 
ومعقدة اجتماعيا وسياسيا وامنيا، فال 
القانون  إىل  الرجوع  من  مباشرة  بد 
واإلشكال،  السوء  هذا  ملعاجلة  اإلهلي 
املودة  الزوج  استعمل  إذا  انه  شك  وال 
كذلك،  الزوجة  أو  والرمحة  والعطف 
فان احلياة ستعود إىل السعادة. أما إذا 
وأفعال  واحلسد  احلقد  اإلنسان  أخرج 
املشكلة  فان  والشياطني،  احليوانات 

سوف تزداد.
الفرق بين الحب والشهوة

-الحب
حتصل  روحية  حالة  هو  فاحلب 
يف  انسجام  جراء  من  الزوجني  لدى 
الستمرارها  نتيجة  أو  معينة  أفكار 
تصاحبهما يف مرحلة معينة - كالدراسة 
احلياة  أفراح  يف  معا  ملشاركتهما  أو   -
روحيهما  تالقي  من  أو  وصعوباتها 

واندماجهما معا.
وجوده  حني  من  يستمر  احلب  وهذا 
احلياة  نهاية  وحتى  أسبابه  بوجود 

الزوجية معا.
هذا  يبقى  الشيخوخة  فرتة  فحتى 
السنني  مبرور  يتأثر  وال  موجودا  احلب 
املؤثرة  الظروف  بعض  تغريت  إذا  إال 
على احلياة، كأن يفرتقا على صعوبات 

أو نتيجة تنافر أخالقي.
باحلياة  املتعلقة  اإلسالم  وآداب 
الزوجية وااللتزام باملستحبات يقوي هذا 
والنفسية،  الروحية  احلالة  وهذه  احلب 
االحرتام  يف  الزوجان  استمر  فكلما 
باآلداب املشرتكة - كالرتاحم والتعاطف 
واالحرتام وتفقد الزوج لزوجته وسالمه 
كلما   - العكس  وكذا  هلا  ودعائه  عليها 
آكد  وكانت  بينهما  احلب  عالقة  قويت 

واشد.
اإلنساني  السكن  نتيجة  إن  يقال  وقد 
احلاصل من العلقة الزوجية بنفسه ينتج 

ما  وهو  الزوجني،  بني  والعطف  احلب 
مَوَدَّةً  بَيْنَُكمْ  }وَجَعََل  بقوله  اهلل  أودعه 

وَرَحْمًَة{ أي حبا.
-الشهوة

الشهوة فهي حالة نفسية حتصل  أما 
تباعدهما،  أو  الزوجني  تالقي  عند 
الشهوة  تتحرك   - ليال  تالقيهما  فعند 
ويشعر  الزوجة  أو  الزوج  لدى  اجلنسية 
كل واحد منهما انه حيتاج إىل صاحبه، 
املالقاة  بتمام  إال  الشهوة  هذه  تهدأ  وال 
وبلوغ الشهوة مبلغها لدى الطرفني جتاه 
طرف  عند  الشهوة  تقل  وقد  صاحبه، 
املقابل،  الطرف  قصر  إذا  آخر  دون 
بتباعد الزوجني  وكذلك حتصل الشهوة 
عند تذكر الزوج أو العكس، نعم ال تهدأ 

بعد املالقاة.
العوامل  وختف  الشهوة  تقوى  وقد 
العوامل  أو  الزوجني  لدى  النفسية 
خبالف  وهذا  كالشيخوخة  الطبيعية 
احلب، وكذلك االلتزام باآلداب اإلسالمية 
واملستحبات يقوي هذه الشهوة كما يأتي 

قريبا.
ما جعل اهلل لعبد من قلبين

السالم  عليه  سليمان  النيب  أن  روي 
رأى عصفورا يقول لعصفورة: مل متنعني 
قبة  أخذت  شئت  ولو  مين؟  نفسك 

سليمان مبنقاري فألقيتها يف البحر.
فتبسم سليمان عليه السالم من كالمه 
ثم دعا بهما وقال للعصفور: أتطيق أن 

تفعل ذلك؟
يا رسول اهلل ال ولكن املرء قد  فقال: 
يزين نفسه ويعظمها عند زوجته واحملب 

ال يالم ما يقول.
متنعينه  مل  للعصفورة:  سليمان  فقال 

من نفسك وهو حيبك؟
حمّبًا  ليس  انه  اهلل  نيب  يا  فقالت: 

ولكنه مدع ألنه حيب معي غريي.
فأثر كالم العصفورة على قلب سليمان 
عليه السالم وبكى بكاء شديدًا واحتجب 
عن الناس أربعني يوما يدعو اهلل أن يفرغ 
قلبه حملبته وان ال خيالطها مبحبة غريه.

)فقه األسرة وآدابها: علي عاشور(
21* إعداد: حممد رزاق صاحل
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التكبر على اهلل وعلى 
الناس

كان  كما  اهلل،  على  يكون  قد  التكرب 
الطغيان  وسببه  وفرعون،  لنمرود 
أنواع  أفحش  وهو  اجلهل،  وحمض 
ولذا  الكفر،  أفراد  أعظم  هو  إذ  الكرب، 
تعاىل:  كقوله  اآليات،  ذمه  يف  تكررت 
عَنْ  يَسَْتْكِبرُونَ  الَّذِينَ  }...إِنَّ 
دَاخِِرينَ{.  جَهَنَّمَ  سَيَدْخُُلونَ  عِبَادَتِي 

)سورة غافر:60(
وقوله تعاىل: }...وَمَنْ يَسَْتنْكِفْ 
إَِليْهِ  َفسَيَحْشُرُهُمْ  وَيَسَْتْكِبرْ  عِبَادَتِهِ  عَنْ 

جَمِيعًا{. )النساء:172(
مِنْ  َلنَنِْزعَنَّ  }ُثمَّ  تعاىل:  وقوله 
الرَّحْمَِن  عََلى  َأشَدُّ  َأيُّهُمْ  شِيعَةٍ  ُكلِّ 

عِتِيًّا{. )مريم:69(
اَل  }َفالَّذِينَ  تعاىل:  وقوله 
وَهُمْ  مُنْكِرَةٌ  ُقُلوبُهُمْ  بِاْلَخِرَةِ  يُؤْمِنُونَ 

مُسَْتْكِبرُونَ{. )النحل:22(
وقد يكون على الرسل من حيث تعزز 
النفس وترفعها عن انقيادهم، كما كان 
عََليِْهمْ  هُ  اللَّ مَنَّ  }...َأهَؤُاَلءِ  يقول:  ملن 

مِنْ بَيْنِنَا...{. )األنعام:53(
لِبَشَرَيِْن  }...َأُنؤْمِنُ  يقول:  وملن 
}...إِنْ  )املؤمنون:47(  مِْثلِنَا...{. 
)إبراهيم:10(  مِْثُلنَا...{.  بَشَرٌ  إاِلَّ  َأنُْتمْ 
}وََلئِنْ َأَطعُْتمْ بَشَرًا مِْثَلُكمْ إِنَُّكمْ إًِذا 

َلَخاسِرُونَ{. )املؤمنون:34(
عََليْنَا  ُأنِْزَل  }...َلوْاَل  قال:  وملن 

اسَْتْكبَرُوا  َلَقدِ  رَبَّنَا  نَرَى  َأوْ  الْمَالَئَِكُة 
َكِبريًا{.  عُُتوًّا  وَعََتوْا  َأنُْفسِِهمْ  فِي 

)الفرقان:21(
التكرب  من  قريب  الشناعة  يف  وهذا 

على اهلل، وإن كان دونه.
يستعظم  بأن  العباد  على  يكون  وقد 
نفسه ويستصغرهم، وهذا وإن كان دون 
العظيمة،  املهلكات  من  أنه  إال  األولني، 
اهلل   ƞǞǩƘƲǭ إىل  يؤدي  أنه  حيث  من 
عبد  من  مسع  إذا  صاحبه  إذ  سبحانه، 
جبحده،  وامشأز  قبوله  من  استنكف 
العز والعظمة والعلى ال  أن  ومن حيث 
تكرب  فمهما  األعلى،  بالعلي  إال  يليق 
صفاته،  من  صفة  يف  اهلل  نازع  العبد 
ولذا قال اهلل سبحانه: »والعظمة أزاري 
فيهما  نازعين  فمن  ردائي،  والكربياء 

قصمته«.
درجات الكبر

للكرب درجات ثالث:
قلبه،  يف  مستقرا  يكون  أن  األوىل: 
يرى نفسه خريا من غريه، ويظهره يف 
والتقدم  اجملالس،  يف  بالرتفع  أفعاله: 
للناس  خده  يصعر  وأن  األقران،  على 
وجهه،  ويعبس  عنهم،  معرض  كأنه 

ويقطب جبينه.
من  على  اإلنكار  بإظهار  أقواله:  ويف 
التعظيم،  من  يتوقعه،  فيما  يقصر 
واملباهاة،  واملفاخرة  الدعوى،  وإبداء 
الغري  لغلبة  والتشمري  النفس،  وتزكية 

يف العلم والعمل.
وهذه الدرجة أقبح الدرجات وأشدها، 
شجرة  قلبه  يف  رسخت  قد  صاحبها  إذ 
وفروعها،  أغصانها  وارتفعت  الكرب 

حبيث أحاطت جبميع جوارحه.
على  إظهاره  يف  إال  كاألوىل؛  الثانية: 
أقل  لكونها  األوىل،  دون  وهي  اللسان، 

أغصانا منها.
قلبه  يف  مستقرا  يكون  أن  الثالثة: 
إال  غريه،  من  خريا  نفسه  رأى  حبيث 
فعل  ويفعل  التواضع،  يف  جيتهد  أنه 
وهذا  نفسه؛  من  خريا  غريه  يرى  من 
وإن رسخت يف قلبه شجرة الكرب، إال أنه 

قطع أغصانها بالكلية.
نفسه  على  منكرا  ذلك  مع  كان  فإن 
علمها  ومغضبا  فيها،  رسخ  فيما 
ومتشمرا إلزالتها، إال أنه مل يقدر على 
النفس  ومتيل  وسهولة،  بسرعة  دفعه 
إىل ما تشتهيه يف بعض األحيان بدون 
اجملاهدة،  مقام  يف  كان  ولكنه  اختيار، 
ومثله  إثم،  كثري  عليه  يكن  مل  فلعله 
يطلبه  ما  إىل  للوصول  اهلل  يوفقه 

مبقتضى وعده.
عالج الكبر علما وعمال

العالج  كيفية  يف  كالعجب  الكرب 
تضمن  ملا  الكرب  إذ  وتفصيال،  إمجاال 
معنى العجب - أي استعظام النفس - 
لعالج  ذكر  فما  له،  منشأ  العجب  وكان 
الكرب  ملطلق  العالج  هو  العجب  مطلق 

المتكّبر يدخل النار
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أيضا.
ولكن ما به الكرب - أعين بواعثه - هي 
لعالج  ذكر  فما  بعينها،  العجب  بواعث 
مشرتك  املذكورة  بالبواعث  العجب 

بينهما.
أن  بالكرب:  املختصة  املعاجلات  ومن 
يتذكر ما ورد يف ذمه من اآليات واألخبار 
يف  ورد  فيما  ويتأمل  وغريها،  املذكورة 

مدح ضده أعين التواضع.
زائد  الكرب مشتمال على شيء  ولكون 
على العجب هو رؤية النفس فوق الغري، 
فينبغي أن يعلم أن احلكم خبريية نفسه 
من الغري غاية اجلهل والسفاهة، فلعل 
الكرمية  األخالق  خفايا  من  الغري  يف 
ما ينجيه. وفيه من امللكات الذميمة ما 

يهلكه ويرديه.
أن  البصرية  صاحب  جيرتئ  وكيف 
يرجح نفسه على الغري، مع إبهام اخلامتة 
وخفاء األخالق الباطنة واشرتاك الكل 
يف االنتساب إىل اهلل تعاىل، ويف صدورها 
وترشحها منه ومعلوليتها والزميتها له، 
فالواقف خبطر اخلامتة وإناطة النجاة 
بالبواطن ال يرى لنفسه مزية  واهلالك 
من  فرد  كل  بكون  والعارف  غريه،  على 
وملعة  ذاته  آثار  من  أثرا  املوجودات  أفراد 
من  رشحة  بل  صفاته،  أنوار  ملعات  من 
رشحات فضله وجوده وقطرة من قطرات 
أحد  إىل  ينظر  ال  وجوده،  فيض  تيار 
الكل  يشاهد  بل  والعداوة،  السوء  بنظر 

بعني اخلريية واحملبة.
كيف يحسن أن يتواضع 

العالم الورع للجاهل الفاسق
ويراه خريا من نفسه، مع ظهور جهله 
بالعلم  نفسه  باتصاف  وقطعه  وفسقه، 

والورع وخلوه عنهما؟ وكيف جيوز له أن 
حيب فاسقا أو كافرا أو مبتدعا ويتواضع 
له وال يعاديه، مع أنه مبغوض عند اهلل، 
بني  واجلمع  ببغضه  مأمورا  فيكون 
احلب والتواضع وبني البغض مجع بني 

النقيضني؟
أجبنا عن األول بأن حقيقة التواضع 
واقعية  مزية  لذاتها  النفس  يرى  أال 
وخريية حقيقية على الغري، ال أال يرى 
الظاهرة  الصفات  يف  عليه  لذاتها  مزية 
وعدم  بها  نفسه  باتصاف  جيزم  اليت 
والسخاوة  والعبادة  كالعلم  بها،  اتصافه 
والعدالة واالجتناب عن األموال احملرمة 
ال  العلوم  ببعض  العامل  إذ  ذلك،  وغري 
ميكنه أن يدفع عن نفسه القطع بكونه 
عامل  غري  العامي  فالن  وكون  بها  عاملا 

بها.
النفس  واخلريية  الواقعية  املزية  لكن 
تعلم  مبجرد  حيصل  هو  إمنا  اآلمرية 
بعض  على  واملواظبة  العلوم  بعض 
الصفات  من  ذلك  غري  أو  العبادات 
املناط فيه حسن اخلامتة،  احملمودة، بل 
عن  مطوية  العواقب  إذ  مبهم،  أمر  وهو 
العباد، فيمكن أن يسلم الكافر وخيتم له 
باإلميان ويضل هذا العامل الورع وخيتم 
له بالكفر، فعلى كل عبد إن رأى من هو 
شرا منه ظاهرا أن يقول: لعل هذا ينجو 
يف  نفسه  من  شرا  يراه  فال  أنا،  وأهلك 
لعل  ويقول:  العاقبة،  من  خائفا  الواقع 
بأن يكون فيه خلق كريم  بر هذا باطن، 
ويتوب عليه  اهلل  وبني اهلل فريمحه  بينه 
وخيتم له بأحسن األعمال، وبري ظاهر 

ال آمن أن تدخله اآلفات فتحبطه.
وباجلملة: مالحظة اخلامتة والسابقة 

اهلل  من  القرب  يف  الكمال  بأن  والعلم 
الدنيا  يف  يظهر  ما  دون  اآلخرة  وسعادة 
من األعمال الظاهرة يوجب نفي الكرب 

والتواضع لكل أحد.
أن  ينبغي  احلب  إن  الثاني  وعن 
املذكورة  الشريفة  النسبة  ألجل  يكون 
اخلامتة،  مالحظة  ألجل  والتواضع 
وبغضه وغضبه عليه ألجل ما ظهر منه 

من الكفر والفسوق.
الغضب هلل يف صدور  منافاة بني  وأي 
الكرب  عدم  وبني  عبد  من  معصية 
ال  هلل  هو  إمنا  الغضب  إذ  واإلذالل؟! 
عند  تغضب  بأن  أمرك  إذا  لنفسك، 
الكرب  وعدم  والتواضع  املنكر،  مشاهدة 
ترى  بأال  نفسك،  إىل  بالنظر  هو  إمنا 
حال  يف  هالكا  وصاحبك  ناجيا  نفسك 
غضبك عليه ألمر اهلل، بل يكون خوفك 
خفايا  من  اهلل  علم  مما  نفسك  على 
ذنوبك أكثر من خوفك عليه مع اجلهل 
الغضب  ضرورة  من  فليس  باخلامتة، 
املغضوب  على  تتكرب  أن  هلل  والبغض 

عليه، وترى قدرك فوق قدره.
ومثال ذلك: أن نكون مللك غالم وولد، 
بأن  ولده  على  الغالم  امللك  وكل  وقد 
يراقبه ويضربه مهما ساء أدبه، ويغضب 
عليه إذا اشتغل مبا ال يليق به، فإن كان 
عليه  يغضب  ملواله  حمبا  مطيعا  الغالم 
ومع  مواله،  ألمر  امتثاال  أدبه  ساء  إذا 
ذلك حيبه النتسابه إىل مواله بالوالدة، 
وال يتكرب عليه ويتواضع له، ويرى قدره 
عند مواله فوق قدر نفسه، ألن الولد أعز 

ال حمالة من الغالم.
* إعداد: سيد نبيل احلسين
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االنسان  بدأ  متى  منذ  أحد  يعرف  ال 
ما ميكن  وكل  )الروح(،  وجود  يفكر يف 
البداية  قوله هو أنَّ اإلنسان أدرك منذ 
أن هناك اختالفًا بينه وبني كائنات هذا 
الصخرة،  وبني  بينه  االختالف  العامل 
والصحراء،  واجلبل،  واخلشبة، 

واحليوانات.
النوم،  حالة  جرب  قد  اإلنسان  كان 
وكذلك حالة املوت. كان يرى أنَّ اإلنسان 
بدون أن يتغري شيء يف جسمه وهيئته، 
أثناء  حالته  يف  كبري  تبدل  عليه  يطرأ 

النوم وعند املوت.
من هنا أدرك اإلنسان أنَّ فيه )جوهرًا( 

هو غري هذا اجلسم الذي يراه.
سائر  عن  خيتلف  أنَّه  يرى  وكان 
يقرر  أْن  يستطيع  كان  ألنَّه  احليوانات، 
أمرًا وينفذه بكل حرية وحسبما يرتاءى 
حمكومة  كانت  احليوانات  بينما  له، 
حركاتها  على  تسيطر  اليت  لغرائزها 

وجتربها عليها.
يف  مشاهد  يرى  كان  األخص  وعلى 
فيه  كانت  الذي  الوقت  يف  النوم،  عامل 
أجهزة اجلسم خامدة وجسده ملقى يف 

إحدى الزوايا.
فأدرك من هذا أنَّ هناك قوة غامضة 
اسم  عليها  فأطلق  كيانه،  على  تهيمن 

)الّروح(.
وعندما وضع العلماء أسس الفلسفة، 
كربى  فلسفية  كقضية  )الّروح(  وضعوا 

ضمن القضايا األخرى.
آراءهم  يبدون  الفالسفة  ومن ثم راح 
عن ماهية )الّروح(، حتى بلغ تعداد تلك 

اآلراء حنو ألف رأي ونظرية، حسب قول 
بعض الفالسفة اإلسالميني، وتدور كلها 

حول )الّروح( وما يتعلق بها.
أنَّ  غري  يطول،  هذا  يف  الكالم  فإنَّ 
األهم الذي ينبغي معرفته يتعلق باجلواب 

عن السؤال التالي وهو:
هل الّروح مادة أم ال؟ وبعبارة أخرى: هل 
هي مستقلة أم إنَّها من خصائص الدماغ 

واألعصاب الكيمياوية والفيزياوية؟
مثة فريق من الفالسفة املاديني يصرون 
الروحية  والظاهرات  الروح  أنَّ  على 
مادية وأنَّها من خصائص خاليا الدماغ، 
الروح  متوت  اإلنسان،  ميوت  وعندما 
معه، مبثل الساعة اليت حنطمها بضربة 
مطرقة فتتناثر أجزاؤها، ويتوقف عملها 

على أثر ذلك.
يقف  هلؤالء  املقابل  الطرف  ويف 
بعض  ومعهم  اإلهليون،  الفالسفة 
الفالسفة املاديني الذين يقولون بأصالة 

الروح.
فيعتقد هؤالء أنَّ الروح ال متوت مبوت 

اإلنسان، بل تستمر يف احلياة.
وإلثبات هذه املقولة، أي أصالة الروح 

واستقالهلا وبقائها يذكرون أدلة معقدة 
كثرية، ال يسعنا هنا إاّل أْن نورد أهمها 

وأوضحها بعبارات بسيطة.
يف  كبري  عامل  حشر  ميكن  ال  أواًل: 

حميط ضيق
لنفرتض أننا على ساحل البحر وخلفنا 
واألمواج  السماء،  حنو  شاهقة  جبال 
العاتية تصفع الصخور بقوة وتعود عنها 

إىل البحر صاخبة.
الضخمة عند سفح اجلبل  والصخور 
تنبئ عن اجلالل يف أعلى اجلبل والسماء 
الزرقاء من فوق قمم اجلبال تضج لياًل 

عظمة وجالاًل.
ثم  املشهد،  هذا  إىل  حلظة  نتطلع 
أذهاننا  يف  ونسرتجع  عينينا  نغمض 

املشهد كما رأيناه حجمًا وعظمة.
الشك أنَّ هذه اخلريطة الذهنية بكل 
حجمها وعظمتها حتتاج إىل مكان وال 
الدماغ  خاليا  على  ترتسم  أْن  ميكن 
اخلريطة  هذه  فإنَّ  وإاّل  الصغرية، 
نقطة  على  ترتسم  أْن  جيب  الكبرية 
صغرية، يف الوقت الذي نرى املنظر يف 

خيالنا حبجمه الطبيعي.

بقـــاء الروح
دليـــل عــــىل
البعث والنشور
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يدل هذا على أنَّ هناك )جوهرًا( غري 
أْن  يستطيع  الذي  هو  وخالياه  الدماغ 
كرب  مهما  وخريطة  مشهد  بكل  حيتفظ 

حجمها.
والشك أنَّ هذا اجلوهر البّد أْن يكون 
عامل  يف  ليس  إذ  املادة،  عامل  وراء  ما 

املادة شيء يشبهه.
ثانيًا: خصائص الّروح

اخلصائص  من  الكثري  نعرف  إنَّنا 
أجسامنا،  يف  والكيمياوية  الفيزياوية 
فيزياوية،  والقلب  املعدة  فحركات 
وعصارات  واإلفرازات  والرتشحات 
يف  كثرية  هذه  وأمثال  كيمياوية،  املعدة 

جسم اإلنسان.
فإذا كانت الروح والفكر مادية وناشئة 
الفيزياوية  الدماغ  خاليا  خواص  من 
خواصها  نرى  فلماذا  والكيمياوية، 

ختتلف عن خواص اجلسم.
باخلارج  يربطاننا  والّروح  الفكر  إنَّ 

وخيربانا مبا حيدث حولنا.
ا اخلصائص الكيمياوية كاالفرازت  أمَّ
العني  كحركات  والفيزياوية  والعصارت، 
تلك  مثل  متلك  ال  واللسان،  والقلب 

اخلصائص مطلقًا.
بأنَّنا  إنَّنا نشعر جيدًا  ُأخرى،  وبعبارة 
ونعرف  اخلارجي،  بعاملنا  مرتبطون 

الكثري عنه.
فهل دخل العامل اخلارجي إىل داخلنا؟ 

طبعا، ال؛ إذن، ما احلكاية؟
وأن  العامل،  خارطة  نرى  أنَّنا  الشك 
اخلارجي  الّظهور  يف  الّروح  خصوصية 
خارج  العامل  ندرك  جتعلنا  اليت  هي 

وجودنا.
أي  إنَّك ال جتد هذه اخلصوصية يف 
من الظواهر الفيزياوية وال يف التفاعالت 

الكيماوية يف أجسامنا، فتأمل!
التعرف  أنَّ  بعبارة أخرى،  وهذا يعين 
يتطلب  العينية  الكائنات اخلارجية  على 
ليست  وهذه  العامة،  اإلحاطة  من  نوعًا 
ا  إمنَّ فهذه  الدماغ،،  خاليا  وظائف  من 
سائر  مثل  اخلارجية،  بالعوامل  تتأثر 

خاليا اجلسم األخرى.
هناك  أنَّ  على  يدل  االختالف  هذا 
التغريات  فعالية أخرى يف اجلسم غري 

جتعلنا  فعالية  والكيمياوية،  الفيزياوية 
حنيط خبارج وجودنا.

احلقيقة  تلك  الروح،  سوى  هذه  وما 
اليت تتجاوز عامل املادة وخصائصها.

أصالة  على  التجريبية  األدلة  ثالثًا: 
الروح واستقالهلا

اليوم  العلماء  استطاع  احلظ  حلسن 
أْن يثبتوا بطرق علمية وجتريبية خمتلفة 
رّدوا  وبذلك  واستقالهلا،  الروح  أصالة 
ردًا حامسًا على الذين أنكروا استقاللية 

الروح وقالوا إنَّها من خصائص املادة.
1. من تلك الدالئل التنويم املغناطيسي 
جدًا،  كثرية  عليه جتارب  أجريت  الذي 
لديهم،  وتأكدت  بأنفسهم  بعضهم  رآها 
شرحًا  هلم  نورد  ذلك  يروا  مل  والذين 

بسيطا لتلك التجارب.
بطرق  يستطيعون  أشخاص  هناك 
علمية خاصة أْن ينّوموا أشخاصًا آخرين 

يطلق عليهم اسم )الوسطاء(.
باإلحياء  الوسيط  بتنويم  املنوم  فيقوم 
إليه عن طريق الرتكيز الفكري ونظرات 
العني وغري ذلك، فريوح الوسيط يف نوم 
بل  العادي،  النوم  ولكنه ال يشبه  عميق، 
املنوم  بني  االرتباط  يظل خالله  نوم  هو 
منه  ويتلقى  فيحدثه  قائمًا،  والوسيط 

اجلواب.
وبعد أْن يصل الوسيط إىل حالة النوم 
إىل  الوسيط  روح  املنوم  يرسل  هذه، 
نقاط خمتلفة، وقد تعود بأخبار جديدة، 
أو خترب عن أمور مل يكن الشخص النائم 

يعرف عنها شيئًا من قبل.
فهو مثاًل قد يتكلم بلغة مل يكن يعرفها 
مسائل  أْن حيل  يستطيع  وقد  قبل،  من 
رياضية معقدة، أو قد يكتب ُأمورًا على 
صحائف موضوعة داخل صندوق مغلق 

بغري أْن يفتحوه.
بل قد تظهر الروح نفسها أحيانًا بهيئة 
أشباح أو ظالل واضحة يف بعض جلسات 

التنويم املغناطيسي، وأمثال ذلك.
2. إحضار األرواح أو االتصال بأرواح 
األموات وإحضارها إىل جلسات إحضار 
الروح  أصالة  على  يدل  مما  األرواح، 

واستقالهلا.
كثرية  روحية  مجعيات  اليوم  هنالك 

العامل،  أحناء  خمتلف  يف  منتشرة 
املصري  العامل  يقول  )كما  ويصدر عنها 
 300 من  أكثر  وجدي(  فريد  املعروف 
جملة وصحيفة، وتعقد جلسات إلحضار 
األرواح يشرتك فيها شخصيات معروفة 
بأعمال  فتقوم  األرواح،  حيث تستحضر 

خارقة للعادة.
من  عددًا  هناك  أنَّ  من  الّرغم  وعلى 
استعمال هذه  الذين يسيئون  املشعوذين 
الناس  فيخدعون  معرفة،  بغري  اأُلمور 
وجود  حقيقة  فإنَّ  أمواهلم،  ويبتزون 
العلماء  بها  يعرتف  اليّت  احلالة  هذه 

املختصون ال ميكن إنكارها.
الّروح  أصالة  على  أدلة  كّلها  هذه 
وهي  املوت،  بعد  وبقائها  واستقالهلا 
بعد  واحلياة  املعاد  حنو  مؤثرة  خطوة 

املوت.
يف  نراها  ومشاهد  أحالم  مّثة   .3
حوادث  أحيانًا  خالهلا  تقع  النوم  عامل 
مستقبلية، وقد نكشف أحيانًا عن أمور 
أْن  معها  ميكننا  ال  درجة  إىل  خفّية 
واملصادفات،  االتفاق  باب  من  نعتربها 
الّروح  أصالة  على  دليل  أيضًا  وهذا 

واستقالهلا.
حياتهم  يف  بهم  مّرت  الناس  ومعظم 
أنَّهم  أو  الصادقة،  األحالم  هذه  مثل 
الذي  احللم  بأنَّ  قد مسعوا  األقل  على 
رآه أحد أصحابهم قد حتقق حبذافريه 
بعد مّدة من الزمن، األمر الذي يدل على 
اإلنسان  نوم  خالل  تستطيع  الّروح  أنَّ 
بعض  ترى  وقد  أخرى  بعوامل  تتصل  أنَّ 

احلوادث اليت ستقع يف املستقبل.
إىل  بوضوح  تشري  األمور  مجيع هذه 
نتيجة  وليست  مادة،  ليست  الّروح  أنَّ 
الفيزياوية  اإلنسان  دماغ  إفرازات 
من حقائق  بل هي حقيقة  والكيمياوية، 
مبوت  متوت  ال  وإنَّها  الطبيعة،  وراء  ما 

اجلسد.
وهذا ما ميهد الطريق للقبول مبسألة 

املعاد وعامل ما بعد املوت.

25* إعداد: الشيخ وسام البلداوي

ية
ئد

قا
 ع

ث
اح

مب



هو مسلم بن عوسجة بن سعد بن ثعلبة بن داودان بن 
اسد بن خزمية، كنيته: ابو حجل.

وهو من أصحاب الرسول األعظم صلى اهلل عليه وآله 
وسلم وله مواقف بطولية يف الفتوح اإلسالمية.

دور  له  األعظم؛  جامعها  ومالزمي  الكوفة  عباد  من 
أحد  وكان  عليه،  اهلل  رضوان  عقيل  بن  مسلم  حركة  يف 
السالم  عليه  احلسني  أنصار  طليعة  يف  وكان  أقطابها. 
بعدما خرج من الكوفة ليلة مع مجع من أصحاب سيد 
األسدي،  مظاهر  بن  كحبيب  السالم  عليه  الشهداء 
الشهداء رضوان  البجلي، وغريهم من  بن هالل  ونافع 

اهلل تعاىل عليهم.
استشهد،  حتى  األبطال  قتال  عاشوراء  يوم  قاتل 
فمشى ملصرعه أبو عبد اهلل احلسني عليه السالم وابنه 

علي األكرب سالم اهلل عليه.
في الكوفة

إاّل  السالم  عليه  للحسني  بأسرها  الكوفة  استجابت 
أذناب األمويني غاظهم ذلك، فكتبوا إىل يزيد  قلة من 
النعمان  واليا حازمًا، الن  منه  وطلبوا  بذلك،  يعلمونه 
او يتضاعف على حد  ابن بشري - والي الكوفة ضعيف 

تعبريهم -.
مل  عليه  اهلل  رضوان  عقيل  بن  مسلم  أن  الواقع  ويف 
كان  فقد  له،  استجابتها  مع  بالكوفة  احلكم  يتسلم 
ال  الكوفيني  ولكن  اإلمارة،  قصر  يف  موجودا  النعمان 
يتهيأ  مسلم  وكان  مجاعة.  وال  مجعة  معه  يشهدون 
البيعة للحسني عليه السالم  لتسلم احلكم، فهو يأخذ 

حتى أحصى ديوانه مثانية عشر ألفًا.
السالح،  ويشرتي  األموال.  عنه  يتسلم  من  رتب  وقد 
فإن  ذلك.  بعض  أنيط  ممن  عوسجة  بن  مسلم  فكان 
الصورة اليت يذكرها املؤرخون لتلك الفرتة يظهر منها 
الكوفة  عن  يزيد  والي  لطرد  عقيل  بن  مسلم  إمكانية 

واستقالله هلا.
يف  األموي  احلزب  أن  يعلم  عقيل  بن  مسلم  كان 
إذا ما أعلن مسلم الثورة،  اليد  الكوفة ال يقف مكتوف 
ولذا كان يريد االستعداد بقوة أكرب فتنكمش املعارضة 
األقرب  وهو   - كان  ولعله  بيضاء،  الثورة  وتكون  حينئذ، 
للصواب - ينتظر قدوم احلسني عليه السالم فقد كتب 

إليه باستجابة الكوفة ويستحثه على القدوم.
وكيف كان فقد جاء ابن زياد وانقلب الوضع وسيطر 
من  بيد  األمر  على  وقبض  الكوفة  على  كاملة  سيطرة 
هم  وصار  وأنصاره،  عقيل  بن  مسلم  واختفى  حديد، 

الشهيد 
   مسلم بن عوسجة األسدي
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ورؤوس  مسلم  عن  التفتيش  زياد  ابن 
واجلواسيس،  العيون  وبث  أصحابه، 
 - زياد  ابن  موىل   - معقل  منهم  فكان 
أن  وأمره  درهم  آالف  ثالثة  أعطاه  فقد 
يتوسل بها إىل معرفة مسلم بن عقيل.

عوسجة  بن  مسلم  إىل  معقل  جاء 
وجلس  األعظم  املسجد  يف  يصلي  وهو 
إىل جنبه حتى فرغ من صالته ثم قال: 
الشام  أهل  من  امرؤ  إني  اهلل  عبد  يا 
وحب  البيت  أهل  حبب  علي  اهلل  انعم 
من أحبهم وتباكى له، وقال: معي ثالثة 
منهم  رجل  لقاء  بها  أردت  درهم  آالف 
بنت  البن  يبايع  الكوفة  قدم  انه  بلغين 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
أريد لقاءه فلم أجد أحدا يدلين  فكنت 
عليه وال اعرف مكانه، فاني جلالس يف 
املسجد اآلن إذ مسعت نفرًا من املؤمنني 
هذا  بأهل  علم  له  رجل  هذا  يقولون 
هذا  مين  لتقبض  أتيتك  واني  البيت، 
فاني  صاحبك،  على  وتدخلين  املال، 
وان شئت  وثقة عليك،  أخوانك،  أخ من 

أخذت من بيعيت له قبل لقائه.
فقال له ابن عوسجة: امحد اهلل على 
لتنال  ذلك  سرني  فقد  أياي،  لقائك 
بيت  أهل  بك  اهلل  ولينصر  حتب،  الذي 
نبيه عليه وعليهم السالم، ولقد ساءني 
أن  قبل  األمر  بهذا  إياي  الناس  معرفة 

يتم خمافة هذا الطاغية وسطوته. 
قال له معقل: ال يكون إال خريا. خذ 
عليه  واخذ  بيعته،  فاخذ  علي،  البيعة 
وليكتمن،  ليناصحن  املغلظة  املواثيق 
قال:  ثم  به،  رضي  ما  ذلك  من  فأعطاه 
اختلف إلي إياما يف منزلي فاني طالب 

لك اإلذن على صاحبك.
فطلب  الناس،  مع  خيتلف  واخذ 
بن  مسلم  فاخذ  له،  فإذن  اإلذن،  له 
الصائدي  مثامة  أبا  وأمر  بيعته  عقيل 
بقبض املال منه، وهو الذي كان يقبض 
ويشرتي  بعضهم  به  يعني  وما  أمواهلم 
من  وفارسا  بصريا  وكان  السالح،  هلم 
واقبل  الشيعة.  ووجوه  العرب  فرسان 
أول  فهو  إليهم  خيتلف  الرجل  ذلك 

داخل وآخر خارج.
مل  اللقاء  هذا  أن  اعتقده:  والذي 
ابن  أن  من  بد  فال  الصدفة  وليد  يكن 
من  عوسجة  بن  مسلم  مبركز  علم  زياد 
أقطابها  بعض  وانه  الثورية،  احلركة 

فأرسل جاسوسه إليه.
ال نخلي عنك

كتابا  للناس  اخرج  )زبالة(  منزل  يف 
فقرأه عليهم: »بسم اهلل الرمحن الرحيم 
قتل  فظيع  خرب  أتانا  قد  فإنه  بعد  أما 
مسلم بن عقيل، وهانئ بن عروة، وعبد 
شيعتنا،  خذلتنا  وقد  يقطر،  بن  اهلل 
فلينصرف،  االنصراف  منكم  أحب  فمن 

ليس عليه منا ذمام«.
فاخذوا  تفرقا،  عنه  الناس  فتفرق 
ميينا ومشاال حتى بقي أصحابه الذين 
املدينة؛ وإمنا فعل ذلك  جاؤوا معه إىل 
ألنه ظن إمنا اتبعه األعراب ألنهم ظنوا 
طاعة  له  استقامت  قد  بلدا  يأتي  انه 
مل  هلم  بني  إذا  أنهم  اعلم  وقد  أهله، 
واملوت  مواساته  يريد  من  إال  يصحبه 

معه.
احنن  فقال:  عوسجة  بن  مسلم  فقام 
أداء  يف  اهلل  إىل  نعذر  ومل  عنك،  خنلي 
اكسر  حتى  ابرح  ال  واهلل  أما  حقك؟! 
ما  بسيفي  واضرب  يف صدورهم رحمي، 
مل  ولو  أفارقك،  وال  بيدي  قائمه  ثبت 
لقذفتهم  به  أقاتلهم  سالح  معي  يكن 
ثم  معك.  أموت  حتى  دونك  باحلجارة 

تكلم أصحابه على نهجه.
ال يبدأ بالقتال

السالم  عليه  يأمر  عاشوراء  يوم  ويف 
النار على خندق خلف اخليام،  بإضرام 

لتتوحد جبهة احلرب وتسلم العائلة.
اقبلوا  ملا  املشرقي:  الضحاك  قال 
يف  تضطرم  الناس  إىل  فنظروا  حنونا 
فيه  أهلبنا  كنا  الذي  والقصب  احلب 
خلفنا،  من  يأتونا  لئال  ورائنا  من  النار 
على  يركض  رجل  منها  إلينا  اقبل  وإذ 
حتى  يكلمنا  فلم  األداة،  كاملة  فرس 
فإذا  أبياتنا  إىل  فنظر  أبياتنا  على  مر 

فيه،  النار  تلتهب  حطبا  إال  يرى  ال  هو 
يا  صوته  بأعلى  فنادى  راجعا  فرجع 
قبل  الدنيا  يف  النار  استعجلت  حسني 

يوم القيامة.
فقال احلسني عليه السالم: »من هذا؟ 

كأنه مشر بن ذي اجلوشن؟!«.
فقالوا: نعم أصلحك اهلل هو هو.

قال عليه السالم: »يا ابن راعية املعزى 
أنت أوىل بها صليا«.

ابن  يا  عوسجة:  بن  مسلم  له  فقال 
رسول اهلل جعلت فداك أال ارميه بسهم؟ 
فانه قد أمكنين وليس يسقط مين سهم، 

فالفاسق من أعظم اجلبارين.
فقال له احلسني: »ال ترمه، فإني اكره 

أن ابدأهم«.
شهادة 

مسلم رضوان اهلل تعالى عليه
ثم محلوا عمرو بن احلجاج من حنو 
قاتل  وفيها  ساعة،  فاقتتلوا  الفرات، 
مسلم  عليه  فشد  عوسجة،  بن  مسلم 
بن  اهلل  وعبيد  الضبابي،  اهلل  عبد  ابن 
اجلالد  لشدة  وثارت  البجلي،  خشكارة 
إال  الغربة  اجنلت  وما  شديدة،  غربة 

ومسلم صريع، وبه رمق.
السالم  عليه  احلسني  إليه  فمشى 
له  فقال  مظاهر،  بن  حبيب  ومعه 
يا  اهلل  »رمحك  السالم:  عليه  احلسني 
ومنهم  حنبه  قضى  من  }منهم  مسلم، 

من ينتظر وما بدلوا تبديال{.
ودنا منه حبيب بن مظاهر فقال: عز 
باجلنة،  أبشر  مسلم،  يا  مصرعك  علي 
اهلل  بشرك  ضعيفا:  قوال  مسلم  فقال 
أعلم  أني  لوال  حبيب:  له  فقال  خبري. 
ألحببت  هذه،  ساعيت  من  أثرك  يف  أني 
أن توصيين بكل ما أهمك، فقال أوصيك 
بهذا يعنى احلسني عليه السالم. فسالم 

اهلل عليه.
* إعداد: الشيخ وسام البلداوي
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الذي  احلدث  نتناول  السطور  هذه  يف 
عهد الرواة على إخفائه، بل وحماربته أشد 
علي  اإلمام  موقف  بيان  وهو  أال  احملاربة 
رسول  عليه  عرض  أن  بعد  السالم  عليه 
على  املبيت  وسلم  وآله  عليه  اهلل  اهلل صلى 
فراشه صلى اهلل عليه وآله وسلم وماذا نتج 

عن هذا املوقف.
هو  ذلك  من  الغاية  أن  بعد  فيما  ليتضح 
حماربة فضيلة الفداء ــ اليت تفرد بها اإلمام 
علي بن أبي طالب عليه السالم كما تفرد يف 
العديد من املناقب ــ والتشكيك فيها وتضليلها 
ونفي نتائجها حتى يكاد القارئ أن يصل ومن 
هذه  بأن  القطع  إىل  النهج  هذا  خالل 
سوى  تشكل  ال  واملنقبة  الفضيلة 
رسول  حياة  يف  جزئي  حدث 
عليه  اهلل  صلى  اهلل 
ومن  وسلم  وآله 
تتعدى  ال  ثم 
كونها  عن 

عملية نيام لعلي بن أبي طالب عليه السالم يف 
وسلم،  وآله  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  فراش 
عوضًا عن نومه يف دار أبي طالب رضوان اهلل 

تعاىل عليه.
خدجية  دار  حول  جتمعوا  املشركني  وإن 
عليها السالم ثم انصرفوا يف الصباح بعد أن 
تبني هلم أن النائم هو علي بن أبي طالب عليه 
وآله  السالم وليس رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم.
الكريم  القرآن  تصريح  من  الرغم  على 
املشركني  مكر  وشدة  احلدث  خلطورة  وبيانه 
الذين احتاجوا إىل فعل مواٍز هلذا املكر وهذه 

اخلطورة.
الَّذِينَ  بِكَ  يَمُْكرُ  }وَإِْذ  سبحانه:  فقال 
يُْخِرجُوَك  َأوْ  يَْقُتُلوَك  َأوْ  لِيُْثِبُتوَك  َكَفرُوا 
خَيْرُ  هُ  وَاللَّ هُ  اللَّ وَيَمُْكرُ  وَيَمُْكرُونَ 

الْمَاكِِرينَ{. )األنفال:30(
إهلي  تدبري  إىل  احلدث  هذا  احتاج  ولذا 
تعاىل  اهلل  اصطفاها  لدّنية  مساوية  وأدوات 
لنفسه ولذلك: عمد الرواة الذين باعوا اآلخرة 

بثمن خبس إىل إخفائها وتضييعها.
هِ  اللَّ ُنورَ  يُْطفُِئوا  َأنْ  }يُِريدُونَ  تعاىل:  قال 
هُ إاِلَّ َأنْ يُتِمَّ ُنورَهُ وََلوْ َكِرهَ  بَِأْفوَاهِِهمْ وَيَْأبَى اللَّ

الَْكافِرُونَ{. )التوبة:32(

موقف اإلمام علي عليه 
السالم في قبوله أو رفضه 

ألمر النبي صلى اهلل عليه 
وآله وسلم في المبيت 

على فراشه
له  يؤسف  مما  إن 
من  أو  إسحاق  ابن  أن 
مل  رواته  من  بعده  جاء 

هِ وَمِنَ النَّاِس مَنْ يَشِْري نَْفسَهُ ابْتَِغاءَ مَرَْضاةِ اللَّ
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يكمل لنا بقية الرواية، ومل يطلع القارئ 
املسلم أو املتتبع لسرية النيب صلى اهلل 
عليه وآله وسلم مبوقف اإلمام علي بن 
مسع  عندما  السالم  عليه  طالب  أبي 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  قول 
فراشه،  على  ينام  أن  منه  يطلب  وهو 
ويتسبح بربده احلضرمي األخضر، كي 
يتمكن هو صلى اهلل عليه وآله وسلم من 

النجاة.
بن  علي  اإلمام  يكون  أن  يعين  وهذا 
أبي طالب عليه السالم هو البديل عن 
يف  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب 
خلف  املسلولة  السيوف  ضربات  تلقي 

الباب.
البد  املوقف  وهذا  احلالة  هذه  ويف 
بن  علي  اإلمام  من  رد  هناك  يكون  أن 
له  يكون  وأن  السالم،  عليه  طالب  أبي 
أم  إجيابا  طبيعته  كانت  مهما  موقف، 
أن  تقتضي  النقل  يف  فاألمانة  رفضا، 
به  ما جاءت  احلافظ  أو  الراوي  يروي 
األحداث من مواقف تكشف عن حقائق 
)القضم(  مبنهاج  يعمل  أن  ال  الناس، 
مع  ينسجم  ال  ما  الرواية  من  فيقضم 
كسب  أو  الرموز،  لبعض  وحبه  مواالته 
منحهم  حتمله  وما  الساسة  رضا 

وأكياسهم.
ولكي ال نعمل بهذا املنهاج الذي عمل 
به الكثريون، ومن أجل أن يطلع املسلم 
نوعية  على  ويتعّرف  الرد  طبيعة  على 
أبداه اإلمام علي بن أبي  الذي  املوقف 
طالب عليه السالم، نورد ما جاءت به 
تناولت  اليت  اإلسالمية  املصادر  بقية 

بأمانة جمريات هذه احلادثة.
ذكر مفيت مكة السيد زيين دحالن: 
)كان علي رضي اهلل عنه أول من شرى 
ابتغاء مرضاة اهلل، ووقى بنفسه  نفسه 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
عليه  اهلل  صلى  النيب  أمر  امتثل  ألنه 
وآله وسلم قبل أن يقول له: »لن خيلص 
إليك شيء«. فصدق عليه أنه باالمتثال 
لدحالن:  النبوية  )السرية  نفسه(.  باع 

)304 /1

النتيجة
وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  أن   -1
حقيقة  التاريخ  يسجل  أن  أراد  وسلم 
إذ  اإلنساني؛  للوجدان  الشخصية  هذه 
األكرم  النيب  أن  واضح  بشكل  يظهر 
عرض  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
عليه هذا العرض يف بادئ األمر بدون 
ضمانات يف السالمة أو النجاة، بل إنه 
عرض طابعه وحقيقته )املوت(، وغايته 
احلصول على رضا اهلل عز وجل، وهنا 
تعرف حقائق اإلميان وتصرخ صفحات 
القلوب ملبية نداء التضحية بالنفس أو 
سجل  وقد  باحلياة،  والتثبت  التمسك 
عليه  طالب  أبي  بن  علي  أن  التاريخ: 
السالم قد قّدم رضا اهلل على النفس، 
إذا  رخيصة  النفس  هذه  إذن  فلتذهب 
على  احلصول  يف  الوسيلة  هي  كانت 
رضا اهلل عز وجل، فكيف بها إذا كانت 
قد مجعت أيضا جناة رسوله صلى اهلل 

عليه وآله وسلم وفيها رضاه؟!
2- ثم يظهر من هذه احلادثة أيضًا: 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  أن 
بعد أن بان له موقف اإلمام علي عليه 
علي  حبقائق  العارف  وهو   - السالم 
عليه السالم - ذكر لعلي الضمانات يف 
إليك  لن خيلص  »فإنه  قائال:  السالمة 

شيء تكرهه«.
لو  نقول:  حتديدا  النقطة  هذه  ويف 
أن  وأرادت  الضمائر  حية  شكلت جلنة 
متنح أومسة فهل جتد يف تاريخ النبوة 
عليه  اهلل  صلى  بالنيب  آمنت  شخصية 
به وسّلمت نفسها  وآله وسلم وصّدقْت 
سوى  متلك  ال  وهي  احلقيقي  للموت 
صدقها بهذه الكلمات: »فإنه لن خيلص 
إليك شيء تكرهه منهم« ثم نامت هذه 
مبا  مصّدقة  ألنها  مطمئنة  النفس 

مسعت!
متنحه  من  جتد  اللجنة  هذه  فهل 
يف  النائم  هذا  غري  )الصدق(  وسام 
فراش النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم، 
أو أن هذه األومسة كانت وما تزال متنح 
لبعضهم من أجل الوجاهة فتضاف يف 

سجالت العوائل أو تعلق على اجلدران، 
العقول  ذوي  عند  االختيار  ويبقى 

السليمة.
والثعليب  الطوسي  الشيخ  روى   -3
يف  والغزالي  واحلسكاني  والرازي 
اإلحياء ونقل عنه الديابكري وغريهم: 
على  طالب  أبي  بن  علي  بات  ليلة  )إن 
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  فراش 
جربائيل  إىل  تعاىل  اهلل  أوحى  وسلم 
وجعلت  بينكما  آخيت  إني  وميكائيل: 
اآلخر،  عمر  من  أطول  أحدكما  عمر 
فاختار  حبياته  صاحبه  يؤثر  فأيكما 
اهلل  فأوحى  وأحبها  احلياة  كالهما 
أبي  بن  علي  مثل  كنتما  أفال  إليهما: 
فبات  حممد  وبني  بينه  آخيت  طالب 
على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره باحلياة 
اهبطا إىل األرض فاحفظاه من عدوه 
فكان جربائيل عند رأسه وميكائيل عند 
رجليه ينادي: بخ بخ من مثلك يا ابن أبي 
)األمالي  املالئكة(.  بك  تباهى  طالب  

للطوسي:469(
فأنزل اهلل تعاىل: }وَمِنَ النَّاِس مَنْ 
هُ رَءُوفٌ  هِ وَاللَّ يَشِْري نَْفسَهُ ابْتَِغاءَ مَرَْضاةِ اللَّ

بِالْعِبَادِ{. )البقرة:207(
املسلمني  حفاظ  من  كثري  أورد   -4
النَّاِس مَنْ  }وَمِنَ  تعاىل:  اهلل  قول  أن 
ابن  علي  يف  نزلت  نَْفسَهُ...{.  يَشِْري 
نام  أن  بعد  السالم  عليه  طالب  أبي 
بفراش النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم 
بنفسه. )شواهد  وهو عازم على فدائه 

التنزيل للحسكاني: 1/ 96، 133(
5- وفيه قال احلاكم النيسابوري عن 
شرى  من  أول  )إن  احلسني:  بن  علي 
أبي  بن  علي  اهلل  رضوان  ابتغاء  نفسه 
التلخيص.  يف  الذهيب  وأقره  طالب(، 

)مستدرك احلاكم: 4/3(
6- ويف هذا التكريم كان يفتخر اإلمام 

علي بن أبي طالب فأنشد قائال:
وقيت بنفسي خري من وطأ احلصا 

29ومن طاف بالبيت العتيق وباحلجر
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آمنا الغار  يف  اهلل  رسول  وبات 
املكر من  اإلله  الطول  ذو  فنجاه 

يتهمونين وما  أراعيهم  وبت 
وقد وطنت نفسي على القتل واألسر

)األمالي للطوسي:469(
على  واضح  بشكل  وللوقوف   -7
حقيقة موقف اإلمام علي عليه السالم 
عند مساعه قول رسول اهلل صلى اهلل 
فراشي...«.  على  »من  وسلم:  وآله  عليه 
رمحه  الطوسي  الشيخ  رواه  ما  نورد 
أبي  عن  احلادثة  هذه  تفاصيل  اهلل يف 

عبيد.
يروي الشيخ الطوسي رمحه اهلل بعد 
والسيدة  السالم  عليه  أبي طالب  وفاة 
خدجية أم املؤمنني عليها السالم، عن 
أبي عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر 
رافع  أبي  بن  أبيه، وعن عبيد اهلل  عن 
اهلل  رضي  ياسر  بن  عمار  عن  مجيعًا 
عنه، وأبي رافع موىل النيب صلى اهلل 
حديث  تداخل  وقد  وسلم  وآله  عليه 
)...انطلق  فقالوا:  ببعض  بعضه  هؤالء 
إىل  قريش  من  والشرف  الطول  ذوو 
اهلل  رسول  يف  ليأمتروا  الندوة،  دار 
صلى اهلل عليه وآله وسلم وأسروا ذلك 
علما،  له  نبين  بعضهم:  فقال  بينهم، 
وينزل برجا نستودعه فيه، فال خيلص 
من الضباة إليه أحد، وال يزال يف رنق 
املنون،  ريب  يتضيفه  حتى  العيش  من 
وصاحب هذه املشورة العاص بن وائل، 

وأمية، وُأبي ابنا خلف.
وقال قائل: بئس الرأي ما رأيتم، ولئن 
صنعتم ذلك ليتنمرن له احلدب احلميم 
املواسم  ليأتني  ثم  احلليف،  واملوىل 
من  فلينتزعن  باألمن  احلرم  واألشهر 

أنشوطتكم قولوا قولكم.
أبو  وشركهما  وشيبة  عتبة  قال 
سفيان، قالوا: فإنا نرى أن نرحل بعريا 
صعبا، ونوثق حممدا عليه كتافا وشدا، 
الرماح،  بأطراف  البعري  نقصع  ثم 
إربا  الدكادك  بني  يقطعه  أن  فيوشك 
إربا. فقال صاحب 

هذا  بقولكم  تصنعوا  مل  إنكم  رأيهم: 
شيئا، أرأيتم إن خلص به البعري ساملا 
بقلوبهم  فأخذ  األفاريق،  بعض  إىل 
فصبا  لسانه،  وطالوة  وبيانه  بسحره 
القوم إليه، واستجابت القبائل له قبيلة 
فقبيلة، فليسرين حينئذ إليكم بالكتائب 
واملقانب، فلتهلكن كما هلكت إياد ومن 

كان قبلكم؟! قولوا قولكم.
أن  لكم  أرى  لكن  جهل:  أبو  له  فقال 
فتنتدبوا  العشرة،  قبائلكم  إىل  تعمدوا 
تسلحوه  ثم  جندا،  رجال  قبيلة  كل  من 
حتى  الفتية  ومتهل  عضبا،  حساما 
أبي  بابن  بيتوا  وغور  الليل  غسق  إذا 
قبائل  يف  دمه  فيذهب  بياتا،  كبيشة 
هاشم  بنو  يستطيع  فال  مجيعا  قريش 
قريش  قبائل  مناهضة  املطلب  وبنو 
بالعقل  حينئذ  فريضون  صاحبهم،  يف 
يا  أصبت  رأيهم:  صاحب  فقال  منهم، 

أبا احلكم.
الرأي  هذا  فقال:  عليهم  أقبل  ثم 
ذلك  يف  وأوكئوا  رأيا،  به  تعدلوا  فال 
فخرج  أمركم،  يستتب  حتى  أفواهكم 
كان  بالوحي مبا  القوم عزين، وسبقهم 
من كيدهم جربئيل عليه السالم، فتال 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  على  اآلية  هذه 
بِكَ  يَمُْكرُ  }وَإِْذ  وسلم:  وآله  عليه 
َأوْ  يَْقُتُلوَك  َأوْ  لِيُْثِبُتوَك  َكَفرُوا  الَّذِينَ 
هُ  اللَّ وَيَمُْكرُ  وَيَمُْكرُونَ  يُْخِرجُوَك 

هُ خَيْرُ الْمَاكِِرينَ{. )األنفال:30( وَاللَّ
فلما أخربه جربئيل عليه السالم بأمر 
من  له  عزم  وما  ووحيه،  ذلك  يف  اهلل 
اهلجرة، دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله وسلم عليا عليه السالم، وقال له: 
يا علي إن الروح هبط علي بهذه اآلية 
اجتمعوا على  قريشا  أن  آنفا، خيربني 
املكر بي وقتلي، وأنه أوحى إلي ربي عز 
انطلق  وأن  قومي،  دار  أهجر  أن  وجل 
إىل غار ثور حتت ليليت، وأنه أمرني أن 
آمرك باملبيت على ضجاعي - أو قال: 
مضجعي - ليخفى مببيتك عليهم أثري، 

فما أنت قائل، وما صانع؟
تسلم  »أو  السالم:  عليه  علي  فقال 

مببييت هناك يا نيب اهلل؟«. قال: »نعم«.
ضاحكا،  السالم  عليه  علي  تبسم 
وأهوى إىل األرض ساجدا، شكرا مبا 
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أنبأه 
صلوات  علي  وكان  سالمته،  من  وسلم 
اهلل عليه أول من سجد هلل شكرا، وأول 
من وضع وجهه على األرض بعد سجدته 
من هذه األمة بعد رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم، فلما رفع رأسه قال له: 
»امض ملا أمرت فداك مسعي وبصري 
أكن  شئت  مبا  ومرني  قليب،  وسويداء 
فيه كمسرتك، واقع منه حبيث مرادك، 
ألقى  »وإن  قال:  باهلل«.  إال  توفيقي  وإن 
عليك شبه مين، أو قال: شبهي«. قال: 

»إن - مبعنى نعم -«.
واشتمل  فراشي  على  »فارقد  قال: 
يا  أخربك  إني  ثم  احلضرمي،  بربدي 
علي أن اهلل تعاىل ميتحن أولياءه على 
قدر إميانهم ومنازهلم من دينه، فأشد 
ثم  األوصياء  ثم  األنبياء  بالء  الناس 
بن  يا  امتحنك  وقد  فاألمثل،  األمثل 
امتحن  ما  مبثل  فيك  وامتحنين  عم 
إمساعيل،  والذبيح  إبراهيم  خليله  به 
قريب  اهلل  رمحة  فإن  صربا،  فصربا 

من احملسنني«.
كيفية  بيان  يف  الرواية  متضي  ثم 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  خروج 
ودخول  الغار  إىل  وذهابه  وسلم  وآله 
املشركني إىل دار رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم وهم يظنون ان النائم يف 
وآله  النيب صلى اهلل عليه  الفراش هو 
وسلم فلما تبني هلم أنه اإلمام علي بن 
أبي طالب عليه السالم قالوا له: »إنك 

لعلي؟«. قال: »أنا علي«.
فعل  فما  نردك،  مل  فإنا  قالوا: 

صاحبك؟ قال: »ال علم لي به«.
)عليه  عليا  يعين   - علم  كان  وقد 
أجنى  قد  )تعاىل(  اهلل  أن   - السالم( 
كان  مبا  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  نبيه 
واختبائه  الغار  إىل  مضيه  من  أخربه 
فيه، فأذكت قريش عليه العيون، وركبت 
علي  وأمهل  والذلول،  الصعب  يف طلبه 
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أعتم من  إذا  اهلل عليه( حتى  )صلوات 
أبي  بن  وهند  هو  انطلق  القابلة  الليلة 
هالة حتى دخال على رسول اهلل )صلى 
رسول  فأمر  الغار،  يف  وآله(  عليه  اهلل 
اهلل )صلى اهلل عليه وآله( هندا أن يبتاع 
له ولصاحبه بعريين، فقال أبو بكر: قد 
كنت أعددت لي ولك يا نيب اهلل راحلتني 
ال  »إني  فقال:  يثرب.  إىل  نرحتلهما 

آخذهما وال أحدهما إال بالثمن«.
)صلى  فأمر  بذلك،  لك  فهي  قال: 
السالم(  )عليه  عليا  وآله(  عليه  اهلل 
فأقبضه الثمن، ثم أوصاه حبفظ ذمته 
وأداء أمانته. وكانت قريش تدعو حممدا 
اجلاهلية  يف  وآله(  عليه  اهلل  )صلى 
وتستحفظه  تستودعه  وكانت  األمني، 
أمواهلا وأمتعتها، وكذلك من يقدم مكة 
النبوة  وجاءته  املوسم،  يف  العرب  من 
عليا  فأمر  كذلك،  واألمر  والرسالة 
يهتف  يقيم صارخا  أن  السالم(  )عليه 
له  »أال من كان  باألبطح غدوة وعشيا: 
قبل حممد أمانة أو وديعة فليأت فلتؤد 
)صلى  النيب  »وقال  قال:  أمانته«.  إليه 
من  يصلوا  لن  إنهم  وآله(:  عليه  اهلل 
حتى  تكرهه  بأمر  علي  يا  إليك  اآلن 
أعني  على  أمانيت  فأد  علي،  تقدم 
الناس ظاهرا، ثم إني مستخلفك على 
عليكما  ربي  ومستخلف  ابنيت  فاطمة 

ومستحفظه فيكما«.
ونالحظ هنا: أن النيب صلى اهلل عليه 
وآله وسلم قد أخرب عليًا عليه السالم 
بأن املشركني لن يصلوا إليه بأمر يكرهه 
الغار  يف  وجوده  من  الثانية  الليلة  يف 
حينما قدم إليه ومعه هند بن أبي هالة 
النيب  ليلة مبيته على فراش  وليس يف 
صلى اهلل عليه وآله وسلم؛ مبعنى: بعد 
أن نام على فراش النيب صلى اهلل عليه 
وآله وسلم وفداه بنفسه وهو قرير العني 
على  نفسه  وموطنًا  حمتسبًا  صابرًا، 
واالختبار  االبتالء  هذا  بعد  أي  املوت 
استحق ــ مبشيئة اهلل تعاىل ــ وسام من 
يشري نفسه ابتغاء مرضاة اهلل تعاىل؛ 
وإال فاهلل ليس له قرابة مع أحد ومل يكن 

الباري عز وجل مينح الفضائل عن دون 
استحقاق ــ معاذ اهلل ــ فسبحان من هو 

اللطيف اخلبري بعباده.
ولذا: جند النيب صلى اهلل عليه وآله 
بالقدوم  ويأمره  بتطمينه  يقوم  وسلم 
الناس  إىل  أمانته  يؤدي  أن  بعد  عليه، 

ظاهرًا أمامهم، غري مسترت.
وللفواطم  له  رواحل  يبتاع  أن  وأمره 
للهجرة معه من بين هاشم.  أزمع  ومن 
قال أبو عبيدة: فقلت لعبيد اهلل ــ يعين 
ابن أبي رافع ــ أو كان رسول اهلل )صلى 

ما  وآله( جيد  عليه  ينفقه اهلل 
فقال:  هكذا؟ 

سألت  إني 
عما  أبي 
 ، لتين سأ
ن  كا و
ث  حيد
ا  بهذ

احلديث، 
فأين  فقال: 

بك  يذهب 
عن مال خدجية 

السالم(؟  )عليها 
وقال: إن رسول اهلل 

)صلى اهلل عليه وآله( 
مال  نفعين  ما  قال: 

قط مثل ما نفعين مال 
السالم(،  )عليها  خدجية 

وكان رسول اهلل )صلى اهلل 
ماهلا  من  يفك  وآله(  عليه 

الكل،  وحيمل  والعاني  الغارم 
ويرفد  النائبة،  يف  ويعطي 

وحيمل  مبكة،  كان  إذ  أصحابه  فقراء 
قريش  وكانت  اهلجرة،  منهم  أراد  من 
يعين  ــ  الرحلتني  يف  رحلت عريها  إذا 
رحلة الشتاء والصيف ــ كانت طائفة من 
العري خلدجية، وكانت أكثر قريش ماال، 
منه  ينفق  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  وكان 
ما شاء يف حياتها ثم ورثها هو وولدها 
بعد مماتها. قال: وقال رسول اهلل )صلى 
اهلل عليه وآله( لعلي وهو يوصيه: »وإذا 
أبرمت ما أمرتك فكن على أهبة اهلجرة 
إىل اهلل ورسوله، وسر إلي لقدوم كتابي 

إليك، وال تلبث بعده«(.
* بقلم: السيد نبيل احلسين
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)الغّفار(: وهو اسم من أمساء اهلل تعاىل.
وهو الساتر للعيوب والذنوب اليت يقرتفها 

اإلنسان.
أو إخفاء شيء  التغطية،  أو  والغفر السرت، 

ما.
عباده  ذنوب  يغفر   - وعال  جل   - اهلل  إن 
والصفح  العفو  وجل  عّز  منه  يطلب  عندما 
تتكرر عليه  اإلنسان  يكررها  واملغفرة وعندما 
كتابة السيئة فالتوبة تتكرر بتكرار طلب العفو 

وهنا أمران ال يغفرها اهلل عزّ وجل للعبد:
1. االشراك باهلل والعياذ باهلل.

}إِنَّ  تعاىل:  قال  ذنبه  له  اهلل  يغفر  فال 
هَ اَل يَْغفِرُ َأنْ يُشْرََك بِهِ وَيَْغفِرُ مَا دُونَ َذلِكَ  اللَّ
إِثْمًا  اْفَترَى  َفَقدِ  هِ  بِاللَّ يُشِْرْك  وَمَنْ  يَشَاءُ  لِمَنْ 

عَظِيمًا{. )النساء:48(
2. ذنب العبد مع أخيه العبد.

وهي الذنوب اليت بني الناس ال يغفرها اهلل 
إال أن يغفر له صاحبه - صاحب الذنب - ألن 
احلقوق عند اهلل حمفوظة، وقانونه عز وجل 

ثابت ال يقبل االحنياز وال التالعب.
وقد شاهدنا ذلك مع عم رسول اهلل صلى 
ابن نيب  )أبو هلب( ومع  اهلل عليه وآله وسلم 
مصريهما. كان  كيف  السالم  عليه  نوح  اهلل 
)أمساء اهلل احلسنى، حسن القرشي:138( 

حيث  الوضعي  القانون  مع  يكون  فامليالن 
مييل حسب األهواء والرغبات أما اآلن يا ربي 
أصبحت )الضمائر تباع وتشرتى( قال تعاىل: 
ُثمَّ  صَالِحًا  وَعَمَِل  وََآمَنَ  تَابَ  لِمَنْ  ارٌ  َلَغفَّ }وَإِنِّي 

اهَْتدَى{. )طه:82(
وَمَا  وَاأْلَرِْض  السَّمَاوَاتِ  }رَبُّ  تعاىل:  وقال 

ارُ{. )ص:66( بَيْنَهُمَا الْعَِزيزُ الَْغفَّ
هِ  بِاللَّ ألَِْكُفرَ  }تَدْعُونَنِي  تعاىل:  وقال 
وَُأشِْرَك بِهِ مَا َليْسَ لِي بِهِ عِْلمٌ وََأنَا َأدْعُوُكمْ إَِلى 

اِر{. )غافر:42( الْعَِزيِز الَْغفَّ
وَاأْلَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  }خََلقَ  تعاىل:  وقال 
النَّهَارَ  وَيَُكوِّرُ  النَّهَاِر  عََلى  يَْل  اللَّ يَُكوِّرُ  بِالْحَقِّ 
يَجِْري  ُكلٌّ  وَالَْقمَرَ  الشَّمْسَ  رَ  وَسَخَّ يِْل  اللَّ عََلى 

ارُ{. )الزمر:5( ألَِجٍَل مُسَمًّى َأاَل هُوَ الْعَِزيزُ الَْغفَّ
وقيل: افتقار اإلنسان إليه عّز وجل يف سرت 

الغفار
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حيفظه من شقاوة األبد.

والتحّقق هو بالنظر إىل إجياد اخللق 
مهجهم  تفين  أن  عن  به  سرتهم  ما 
وأعيانهم سبحات وجهه، ثّم أنِزل إىل كّل 

سرت مينع وجوده من ضرر.
وأن  منك،  تسرت  وأن  كمثله،  والتخّلق 
تسرت نفسك من املخالفة بسرت املوافقة 
يف  مقامك  تسرت  وأن  وباطنًا،  ظاهرًا 
كشفه،  احلقيقة  تعطي  ال  الذي  املوطن 
وهذا التخّلق حُيتاج إليه يف الدار اآلخرة 
يف وقت التجّلي يف صورة اإلنكار، وأنت 
تعرفه ويلزمك األدب أن تسرته يف ذلك 
احلّق  توافق  حتى  عليه  تنّبه  وال  املوطن 
فيما أراده. )كشف املغين عن سر أمساء 

اهلل، أبي عبد اهلل حممد:60(
الذي  وحده  تعاىل  اهلل  هو  والغفار: 
الدنيا  يف  العيوب  ويسرت  الذنوب  يغفر 

واآلخرة.
عباده  من  سرت  مبن  هو  والغفار 

املؤمنني.
والغّفاُر أو الغفور أو الغافر: الغّفار أو 
الغفور من صيغ املبالغة ومعناهما امُلبالغ 
الدنيا  يف  الذنب  يشهر  فال  السرت  يف 

واآلخرة.
عن  ويتجاوز  عباده  ذنوب  ويسرت 
على  يسرت  الذي  والغافر  خطاياهم، 
فيشهره  بذنبه  يؤاخذه  فال  املذنب 

ويفضحه.
تَنِْزيُل   * }حم  قائل:  من  عز  قال 
َغافِِر   * الْعَلِيِم  الْعَِزيِز  هِ  اللَّ مِنَ  الْكَِتاِب 
وِْل  وِْب شَدِيدِ الْعَِقاِب ذِي الطَّ نِْب وََقابِِل التَّ الذَّ

اَل إَِلهَ إاِلَّ هُوَ إَِليْهِ الْمَصِريُ{. )غافر:3-1(
العفو  تعاىل  اهلل  إلباس  واملغفرة 

للمذنبني.
وهو  وأكرمه  أعظمه  ما  ربي  سبحان 
سلطانه،  وعظم  شأنه،  عّز  القائل 
َأنَا  َأنِّي  عِبَادِي  }نَبِّئْ  مغفرته:  ووسعت 

الَْغُفورُ الرَّحِيمُ{. )احلجر:49(
ويّتضح مدى غفران اهلل تعاىل لذنوب 

عباده.

فمن شروط التوبة عن الذنب اإلقالع 
عنه، والندم على ما بدر منه، وعقد العزم 

على أال يعود إليه.
فال صغرية مع إصرار، أي أن من يقع يف 
الصغائر وهي حمّقرات الذنوب كتطفيف 
حبة وسرقة لقمة، وكذبة خفيفة ال تضر 
باآلخرين، وصار الوقوع يف هذه الصغائر 
عادة له، فإنها تنقلب إىل كبائر، وال تبقى 
من الصغائر، وكذلك ال ذنب مع استغفار، 
أي أن االستغفار ميحو الذنوب ويرفعها.

اإلقالع  يتناول  كالتوبة  واالستغفار 
املادي عن الذنب.

قال الفضيل بن عياض: )استغفار بال 
استغفارنا  وقيل  الكذابني،  توبة  إقالع 
بعض  وعن  كثري.  استغفار  إىل  حيتاج 
وهو  الكعبة  بأستار  تعلق  أنه  األعراب 
إصراري  مع  استغفاري  إن  اللهم  يقول: 
لؤم، وإن تركي االستغفار مع علمي بسعة 
عفوك لعجز، فلم تتحّبب إلّي بالنعم مع 
غناك عين، وأتبّغض إليك باملعاصي مع 
وإذا  وفى،  وعد  إذا  من  يا  إليك،  فقري 
جرمي  عظيم  أدخل  وعفا،  توّعد جتاوز 
يف عظيم عفوك يا أرحم الرامحني(. )يف 

رحاب أمساء اهلل، حممد عجاج:44(
اللهم اجعلنا من عبادك التوابني، وتب 

علينا يا أرحم الرامحني.
قال عّز وجل: }...وَهُوَ الْعَِزيزُ الَْغُفورُ{. 

)امللك:2(
وقلنا الغّفار املبالغ يف السرت فال يشهر 

الذنب ال يف الدنيا وال يف اآلخرة.
وما أعظم سرته سبحانه وتعاىل، حني 
يوم  القيامة،  يوم  يدي  بني  املؤمن  يقف 
املؤمن  منه  فيدني  واحملشر،  احلساب 
أي يقّربه من كراماته، فيضع عليه كنفه 
من  ويسرته  ورعايته.  ورأفته  عطفه  أي 
الناس فيقول: »أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف 
ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟«، فيقول: أي 
رّب، فيقول عز وجل: »أتعرف ذنب كذا؟ 

أتعرف ذنب كذا؟«، فيقول: نعم أي رب.
نفسه  يف  ورأى  بذنوبه  قرره  إذا  حتى 

قد  »فإني  وجل:  عّز  قال  هلك،  قد  أنه 
سرتتها عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك 

اليوم«. فيعطى كتاب حسناته.
اليت  الذنوب  كانت  إذا  حال  يف  وهذا 
أما  فقط،  رّبه  وبني  بينه  العبد  ارتكبها 
الناس،  وبني  بينه  ارتكبها  اليت  الذنوب 
فال؛ إذ يقول عّز وجل: أتعرف ذنبك بني 
أتعرف  فالن؟  بني  ذنبك  أتعرف  فالن؟ 

ذنبك بني فالن؟«، فيقول: نعم أي رب.
يقول  اآلخرين،  مع  بذنوبه  قرره  فإذا 
له: عليك أواًل تأدية حقوق اآلخرين، بعد 
بقي  ما  يغفر  تعاىل،  اهلل  شاء  إذا  ذلك 

من ذنوبه.
فإذا أصبح اإلنسان يف عامل اآلخرة، ال 
ميلك شيئًا غري ما حصد مما زرع يف دار 
الدنيا من أعمال حسنة أو سيئة، فماذا 
عساه أن يعمل، وماذا يستطيع أن يعمل 
جتاه حقوقه مع اآلخرين، إن كان مديونًا، 
شخصا  قتل  أو  بظهره،  أخاه  اغتاب  أو 

بريئًا، أو سرق مال أحد ما؟!!
وأما الكفار واملنافقون فيقول األشهاد: 
هؤالء الذين كذبوا على رّبهم أال لعنة اهلل 

على الظاملني.
الغفار: هو الستار لذنوب عباده، والغفر 
املبالغة  أبنية  من  والغفار  السرت  لغة: 
تكررت  املذنب  من  التوبة  تكررت  فكلما 

منه املغفرة لئال يفتضح يوم احلساب.
أيضًا ورد يف لسان العرب أصل الغفر 

يف الكالم: الّسرت والتغطية.
يقال  اللسان:  يف  أيضًا  الزجاج  وعن 
أصبغ ثوبك، فهو أغفر لوسخه أي أمحل 

له وأغطى له وأسرت.
اهلل  قال  )الغفار(  تعاىل  امسه  وأما 
وَمَا  وَاأْلَرِْض  السَّمَاوَاتِ  }رَبُّ  ثناؤه:  جل 
عظيم  اسم  فهو  ارُ{.  الَْغفَّ الْعَِزيزُ  بَيْنَهُمَا 
النفوس  يف  ما  لتغيري  عظيم  سر  وفيه 
اهلل  أمساء  )شرح  الغضب.  وتسكني 

للنابلسي:77(
* إعداد: حممد رزاق صاحل
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ما رأيت بعيني قط 
رجال أعلم من هذا 

الرجل
يعقوب:  بن  حممد  روى 
عن  إمساعيل،  عن  باسناده، 
اهلل  عبد  بن  عمر  بن  أبان 
هشام  أخرج  قال:  الثقفي 
ابن عبد امللك أبا جعفر عليه 
السالم من املدينة إىل الشام، 
مع  يقعد  فكان  معه،  فأنزله 

الناس يف جمالسهم.
وعنده  قاعد  هو  فبينا 
يسألونه،  الناس  من  مجاعة 

إذ نظر إىل النصارى يدخلون يف جبل 
هلم  »ما  السالم:  عليه  فقال  هناك، 

أهلم عيد اليوم؟«.
ولكنهم  اهلل،  رسول  بن  يا  ال  قال: 
كل  اجلبل يف  هذا  عاملا هلم يف  يأتون 
سنة يف هذا اليوم فيخرجونه ويسألونه 

عما يريدون وعما يكون يف عامهم.
»وله  السالم:  عليه  جعفر  أبو  فقال 
قد  الناس  أعلم  من  هو  فقالوا:  علم؟« 
أدرك أصحاب احلواريني من أصحاب 

السالم. عليه  عيسى 
قال عليه السالم: »فهل نذهب إليه«، 

قالوا: ذاك إليك يا بن رسول اهلل.
رأسه  السالم  عليه  جعفر  أبو  فقنع 
بثوبه، ومضى هو وأصحابه، فاختلطوا 
أبو  فقعد  اجلبل،  أتوا  حتى  بالناس 
النصارى  وسط  السالم  عليه  جعفر 
النصارى  وأخرج  وأصحابه،  هو 
بساطا، ثم وضعوا - عليه - الوسائد، 
ثم دخلوا فأخرجوه، ثم ربطوا عينيه، 
ثم  أفعى،  عينا  كأنهما  عينيه  فقلب 
قصد - إىل - أبي جعفر عليه السالم 
األمة  أم من  أنت،  أمنا  يا شيخ  فقال: 

املرحومة؟

فقال أبو جعفر عليه السالم: »بل من 
األمة املرحومة«، فقال: أفمن علمائهم 
السالم:  عليه  فقال  جهالئهم؟  أم  أنت 
»لست من جهالئهم«، فقال النصراني: 
جعفر  أبو  فقال  تسألين؟  أم  أسألك 

السالم: »سلين«. عليه 
قال: يا معشر النصارى رجل من أمة 
حممد - صلى اهلل عليه وآله - يقول: 
قال:  ثم  باملسائل،  مللئ  هذا  إن  سلين 
يا عبد أخربني عن ساعة ما هي من 
الليل وال من النهار أي ساعة هي؟ قال 
»ما بني طلوع  السالم:  أبو جعفر عليه 

الفجر إىل طلوع الشمس«.
من  تكن  مل  فإذا  النصراني:  فقال 
النهار  ساعات  من  وال  الليل  ساعات 
أبو  فقال  هي؟  الساعات  أي  فمن 
ساعات  »من  السالم:  عليه  جعفر 

تفيق مرضانا«. وفيها  اجلنة، 
تسألين؟  أو  أسألك  النصراني:  قال 
السالم:  عليه  جعفر  أبو  فقال 

»سلين«.
النصارى،  معشر  يا  النصراني  فقال 
عن  أخربني  باملسائل،  مللئ  هذا  إن 
وال  يأكلون  صاروا  كيف  اجلنة  أهل 
الدنيا؟  يف  مثلهم  أعطين  يتغوطون 

عليه  جعفر  أبو  فقال 
يف  اجلنني  »هذا  السالم: 
تأكل  مما  يأكل  أمه  بطن 

أمه، وال يتغوط«.
فقال النصراني: أمل تقل: 
فقال  علمائهم؟  من  أنا  ما 
السالم:  عليه  جعفر  أبو 
من  أنا  ما  لك:  قلت  »إمنا 

جهالئهم«.
أسألك  النصراني:  فقال 
جعفر  أبو  فقال  تسألين؟  أو 

السالم: »سلين« عليه 
معشر  يا  النصراني:  قال 
مسألة  عن  ألسألنه  واهلل  النصارى 
يف  احلمار  يرتطم  كما  فيها  يرتطم 
الوحل! فقال: أخربني عن رجل دنا من 
باثنني محلتهما مجيعا  فحملت  امرأته 
ساعة  يف  وولدتهما  واحدة  ساعة  يف 
ودفنا  واحدة  ساعة  يف  وماتا  واحدة 
مائة  أحدهما  وعاش  واحد  قرب  يف 
مخسني  اآلخر  وعاش  سنة  ومخسني 
عليه  جعفر  أبو  فقال  هما؟  من  سنة، 
السالم: عزير وعزرة، كان محل أمهما 
ووضعتهما  وصفت،  ما  على   - بهما   -
وعزير  عزرة  وعاش  وصفت  ما  على 
تبارك  اهلل  أمات  ثم  سنة،  وكذا  كذا 
بعث  ثم  سنة،  مائة  عزيرا  وتعاىل 
فعاش مع عزرة هذه اخلمسني السنة، 

وماتا كالهما يف ساعة واحدة«.
فقال النصراني: يا معشر النصارى! 
ما رأيت بعيين قط رجال أعلم من هذا 
وهذا  حرف  عن  تسألوني  ال  الرجل، 

ردوني. بالشام، 
ورجع  كهفه،  إىل  فردوه  قال: 

النصارى مع أبي جعفر عليه السالم.
* إعداد: حممد رزاق صاحل
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للديلمي  القلوب  إرشاد  كتاب  يف  ورد 
رمحه اهلل باإلسناد إىل الشيخ املفيد رمحه 
اهلل  الفارسي رضي  سلمان  إىل  يرفعه  اهلل 
عنه قال: قال لي أمري املؤمنني علي بن أبي 
الويل  سلمان،  »يا  السالم:  عليهما  طالب 
وأنكر  معرفتنا  حّق  يعرفنا  ال  ملن  الويل  كّل 
فضلنا؛ يا سلمان، أمّيا أفضل حممد صلى 
داود  بن  سليمان  أو  وسلم  وآله  عليه  اهلل 

عليه السالم؟«.
عليه  اهلل  صلى  حممد  بل  سلمان:  قال 
»يا  السالم:  عليه  فقال  أفضل.  وسلم  وآله 
أن  قدر  برخيا  بن  آصف  فهذا  سلمان، 
حيمل عرش بلقيس من فارس إىل سبأ يف 
طرفة عني وعنده علم من الكتاب، وال افعل 
أنا أضعاف ذلك وعندي ألف كتاب؟! أنزل 
اهلل على شيث بن آدم عليه السالم مخسني 
صحيفة، وعلى إدريس عليه السالم ثالثني 
صحيفة، وعلى إبراهيم اخلليل عليه السالم 
عشرين صحيفة، والتوراة واإلجنيل والزبور 

والفرقان«.
اإلمام  قال  سّيدي.  يا  صدقت  فقلت: 
يف  الشاّك  إّن  سلمان،  »يا  السالم:  عليه 
معرفتنا  يف  كاملستهزئ  وعلومنا  أمورنا 
كتابه  يف  واليتنا  اهلل  فرض  وقد  وحقوقنا، 
يف غري موضع وبنّي ما أوجب العمل به وهو 

مكشوف«.

ذكر أهل البيت عليهم السالم 
شفاء من كل داء

القاسم، عن  ورد يف احملاسن: عن 
الصادق  عن  مسلم،  ابن  عن  جّده، 
عليه السالم قال: »قال أمري املؤمنني 
البيت  أهل  ذكرنا  السالم:  عليه  علي 
شفاء من الوعك، واألسقام، ووساوس 
تبارك  الرّب  رضى  وحّبنا  الريب، 

وتعاىل.
كنز الفوائد للكراجكي

جعفر  أبي  الشيخ  خط  من  نقل 
الطوسي رمحه اهلل رواه بإسناده عن 
يرفعه  شاذان  بن  الفضل  حممد  أبي 
إىل جابر بن يزيد اجلعفي عن رجل 
عليه  املؤمنني  أمري  أصحاب  من 
اهلل  رضي  سلمان  دخل  قال:  السالم 
عليه  املؤمنني  أمري  على  عنه  تعاىل 
السالم فسأله عن نفسه؟ فقال عليه 

السالم:
»يا سلمان أنا الذي دعيت األمم كلها 
إىل طاعيت فكفرت فعذبت يف النار، 
وأنا خازنها عليهم حقا، يا سلمان: انه 
كان  إال  يعرفين احد حق معرفيت  ال 

معي يف املأل األعلى«.
واحلسني  احلسن  دخل  ثم  قال 

عليهما السالم فقال:
رب  عشر  شنفا  هذان  سلمان  »يا 
العاملني، وبهما تشرق اجلنان، وأمهما 
الناس  على  اهلل  اخذ  النسوان  خرية 
وكذب  صدق  من  فصدق  بي  امليثاق 
احلجة  وأنا  النار،  فهو يف  كذب،  من 

سفري  وأنا  الباقية  والكلمة  البالغة، 
السفراء«.

قال سلمان رضوان اهلل تعاىل عليه: 
يا أمري املؤمنني لقد وجدتك يف التوراة 
أنت  بأبي  كذلك،  اإلجنيل  ويف  كذلك 
وأمي يا أمري املؤمنني يا قتيل كوفان، 
واشوقاه  الناس:  يقول  أن  لوال  واهلل 
رحم اهلل قاتل سلمان لقلت فيك مقاال، 
ألنك حجة اهلل الذي تاب به على آدم، 
وبه جنا يوسف من اجلب، وأنت قصة 

أيوب وسبب تغري نعمة اهلل عليه.
فقال أمري املؤمنني عليه السالم:

أيوب وسبب تغري  »أتدري ما قصة 
نعمة اهلل عليه؟«.

قال: اهلل اعلم وأنت يا أمري املؤمنني 
قال عليه السالم:

والشك  للنطق  االنبعاث  كان  »ملا 
خطب  هذا  فقال:  ملكي  يف  وأيوب 
جليل، وأمر جسيم، قال اهلل عز وجل: 
أنا؟  أقمتها  أتشك يف صورة  أيوب  يا 
له،  فوهبته  بالبالء  آدم  ابتليت  إني 
بإمرة  عليه  بالتسليم  عنه  وصفحت 
املؤمنني وأنت تقول: خطب جليل وأمر 
عذابي  من  ألذيقنك  فوعزتي  جسيم؟ 
أو تتوب إلي بالطاعة ألمري املؤمنني. 

ثم أدركته السعادة بي«.
يعين انه تاب بالطاعة ألمري املؤمنني 

وعلى ذريته الطيبني عليهم السالم.
* إعداد: حممد رزاق صاحل
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خالل  من  كتاب  كل  أهمية  تتشكل 
املؤلف  منها شخصية  أمور  جمموعة 
الذي  موضوعه  ومنها  العلمي  وثقله 
يف  الكتاب  تأثري  ومنها  فيه  كتب 
لك  اخرتناه  الذي  وكتابنا  الناس، 
أعاله  األمور  يشمل  القارئ  عزيزي 

وهي:
أواًل: شخصية المؤلف

أبو  أو  احلسن  أبو  احلافظ  هو 
بابن  الشهري  حممد  بن  علي  حممد 
ولقب  كناه،  أشهر  من  وهي  املغازلي 
واسط،  ومؤرخ  والواسطي  باجلالبي 

وخطيب واسط.
مدن  من  وهي  واسط  ببلدة  ولد 
بغداد  من  اجلنوب  يف  وتقع  العراق 
ويعود  والبصرة  الكوفة  بني  وتتوسط 
تاريخ انشائها وتأسيسها اىل احلجاج 
من  العراق  والي  الثقفي  يوسف  ابن 

قبل عبد امللك بن مروان.
أما وفاته فقد هاجر إىل بغداد قبل 
سنة  فيها  وفاته  فكانت  منيته  حلول 
)483هـ( ومت دفنه يف مدينته واسط؛ 
فكانت سببًا يف تلقيبه بالواسطي فهي 

حمل والدته ودفنه ومسكن آبائه.
مشايخه الذين أخذ عنه 

علم الرواية والدراية
كان شافعي املذهب يف الفروع، أما 
أخذ  وقد  أشعري،  فهو  األصول  يف 
املصنف عن الكثري من رواة احلديث 
الثقات الذين عرفوا بالتثبت يف نقل 

الرواية، منهم:
بن  عمر  بن  علي  احلسن  أبو   -  1
عبد اهلل بن عمر بن شوذب القاضي 

الشافعي الواسطي.

حممد  طاهر  أبو   -  2
بن  حممد  بن  علي  بن 
البغدادي  البّيع  اهلل  عبد 

الشافعي.
3 - أبو غالب حممد بن 
النحوي  سهل  بن  أمحد 
الشافعي  الواسطي 

)462هـ(  سنة  املتوفى 
املعروف بابن اخلالة.

4 - أبو بكر حممد بن عبد الوهاب 
الشافعي  السمسار  طاوان  بن 

الواسطي.
5 - القاضي أبو حممد يوسف بن 
بن عبد اهلل  بن موسى  بن علي  رياح 

الكويف احلنفي.
6 - أبو طالب حممد بن أمحد بن 

عثمان بن الفرج األزهري.
بن  الواحد  عبد  القاسم  أبو   -  7
الواسطي  البزاز  العباس  بن  علي 

الشافعي.
موسى  بن  أمحد  نصر  أبو   -  8
الواسطي  الطحان  الوهاب  عبد  ابن 

الشافعي.
عبد  اخلطاب  أبو  القاضي   -  9
اإلسكايف  اهلل  عبد  بن  الرمحن 

الشافعي.
بن  عبيد  بن  علي  يعلى  أبو   -  10

العالف البزاز.
11 - أبو احلسن أمحد بن املظفر 
الفقيه  الشافعي  العطار  أمحد  ابن 

الواسطي.
12 - أبو القاسم الفضل بن حممد 

ابن عبد اهلل األصفهاني.
حممد  بن  أمحد  بكر  أبو   -  13
اهلامشي  الرزاق  عبد  بن  علي  ابن 

اخلطيب الواسطي.

أبو   -  14
بن  أمحد  بن  علي  احلسن 

املظفر بن حممد العدل العطار الفقيه 
الشافعي.

15 - أبو احلسن حممد بن حممد 
ابن إبراهيم بن خملد البزاز.

16 - أبو حممد احلسن بن أمحد 
ابن موسى الُغندجاني.

17 - أبو احلسن علي بن احلسني 
ابن الطيب الواسطي الصويف.

بن علي  أبو عبد اهلل حممد   -  18
ابن احلسني بن عبد الرمحن العلوي.

19 - أبو إسحاق إبراهيم بن طلحة 
غّسان  بن  حممد  بن  إبراهيم  ابن 

البصري النحوي.
إمساعيل  علي  أبو  القاضي   -  20
بن  الطيب  بن  أمحد  بن  حممد  ابن 
كماري العراقي الفقيه احلنفي املتويف 

سنة )468هـ(.
بن محزة  واصل  القاسم  أبو   -  21

البخاري.
22 - أبو منصور زيد بن طاهر بن 

سيار الفقيه احلنفي البصري.
أبي  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو   -  23

نصر بن عبد اهلل احلميدي.
24 - أبو علي عبد الكريم بن حممد 

ابن عبد الرمحن الشروطي.

مناقب علي بن أبي طالب عليه السالم
للفقيه الحافظ 

الخطيب ابن المغازلي
 المتوفى )483هـ(
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حممد  بن  علي  الفتح  أبو   -  25
الدليلي  حممد  بن  الصمد  عبد  ابن 

األصفهاني.
احلسني  بن  غالب حممد  أبو   -  26

ابن أبي صاحل املقري العدل.
بن  علي  بن  طالب حممد  أبو   -  27

الفتح احلربي البغدادي.
علي  بن  عمر  القاسم  أبو   -  28

امليموني الواسطي الشافعي.
29 - أبو احلسن علي بن عبيد اهلل 
ابن القصاب البّيع الواسطي الشافعي.

30 - أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد 
اهلل بن مامويه الواسطي الشافعي.

31 - أبو موسى عيسى بن خلف بن 
حممد بن الربيع األندلسي املالكي.

32 - أبو الربكات حممد بن علي بن 
حممد التمار الواسطي الشافعي.

33 - أبو الربكات إبراهيم بن حممد 
ابن خلف اجلّماري السقطي.

بن  أبو جعفر حممد  القاضي   -  34
إمساعيل بن احلسن العلوي.

بن  علي  متام  أبو  القاضي   -  35
حممد بن احلسني.

36 - أبو القاسم عبد اهلل بن حممد 
ابن عبد اهلل الرقاعي اإلصفهاني.

بن  علي  احلسن  أبو  القاضي   -  37
خضر األزدي.

38 - أبو احلسن علي بن عبد الصمد 
اهلامشي  القاسم  بن  اهلل  عبد  بن 

العباسي.
39 - أبو عبد اهلل احلسني بن احلسن 

ابن يعقوب الدباسي الواسطي.
40 - القاضي أبو احلسن حممد بن 

علي املعروف بابن الراسيب الشافعي.
بن  الوهاب  عبد  أمحد  أبو   -  41
املتويف   . الغندجاني  موسى  بن  حممد 

سنة )447هـ(.
42 - أبو الفضل حممد بن احلسني 

ابن عبيد اهلل الربجي اإلصفهاني.
القاسم الفضل بن حممد  أبو   - 43

ابن عبد اهلل األصفهاني.
قال السمعاني يف األنساب ص 146 
واسط  برجاالت  عارفًا  فاضاًل  كان 
مساع  على  حريصًا  وكان  وحديثهم 
التاريخ  ذيل  له  رأيت  وطلبه  احلديث 

لواسط وطالعته وانتخبت منه.
القاسم  وأبو  بواسط  ابنه  عنه  روى 

علي بن طراد الوزير ببغداد وغرق يف 
483هـ  سنة  صفر  يف  دجلة  يف  بغداد 

ومحل ميتًا إىل واسط ودفن بها.
وقال الزبيدي يف تاج العروس: ج1، 
ص186 أبو احلسن علي بن حممد بن 
حممد بن الطيب اجلالبي عامل مؤرخ 
مسع الكثري من أبي بكر اخلطيب وله 

ذيل تاريخ واسط تويف سنة )534هـ(.
اهلل  عبد  بن  حممد  الشيخ  وقال 
حمدثًا  كان  طبقاته:  يف  احلضرمي 
عنه  روى  مؤرخًا  زمانه  يف  إليه  يسند 
الكثري وهو عن مجاعة وكان ثقة أمينًا 
مسندا  منقوالته  يف  معتمدًا  صدوقًا 
إليه يف مروياته له كتب منها ذيل تاريخ 
وكتاب  ببحشل  املشهور  ألسلم  واسط 
وجهه  اهلل  كرم  علي  سيدنا  مناقب  يف 

مجع فيه فأوعى نقل فيه عن الثقات.
العلماء اّلذين أخذوا منه 

واستندوا إليه
واعتمد  إليه  استندوا  اّلذين  من   -
عليه يف منقوالته السمعاني يف أنسابه 
بواسطة  إما  آثاره  وسائر  وأماليه 
بال  أو  القاضي  الواسطي  حممد  ابنه 

واسطة.
يف  عنه  نقل  الشافعي  الذهيب   -

ميزان االعتدال ويف غريه.
علي  السيد  الشهيد  العارف   -

اهلمداني صاحب كتاب مودة القربى.
ويف  املآل  وسيلة  يف  احلضرمي   -

غريه.
يف  احلنفي  القندوزي  البلخي   -

الينابيع ويف غريه.
الزبيدي  مرتضى  حممد  السيد   -

احلنفي يف تاج العروس.
البطريق  حممد  بن  حييى  الشيخ   -

األسدي احللي.
يوسف  بن  حسن  الشيخ  العالمة   -

احللي يف بعض كتبه يف اإلمامة.
- القاضي نور اهلل احلسيين املرعشي 

التسرتي يف اإلحقاق وغريه.
فرائد  ذيل  يف  احلمويين   -

السمطني.
أبو  احلي  عبد  الفالح  أبو  الشيخ   -

عماد صاحب كتاب الشذرات.
يف  السبكي  الدين  تاج  الشيخ   -

حاشية طبقات الشافعية الكربى.
- احلضرمي يف وسيلة املآل.

العسقالني  حجر  ابن  احلافظ   -
الشافعي يف التبصري وغريه.
آثاره العلمية

ورسائل  كتب  عدة  عمره  مدة  كتب 
منها:

واسط  لتاريخ  احلاشية  كتاب   -  1
ألسلم الواسطي املشهور جبشل.

2 - كتاب األربعني حديثًا يف فضائل 
قريش.

الصحيح  اجلامع  شرح  كتاب   -  3
للبخاري ومل يتمه.

أبي  بن  علي  اإلمام  مناقب   -  4
طالب.

5 - كتاب يف القضاء والشهادات على 
املذهب الشافعي.

6 - كتاب مناقب الشافعي ومرجحات 
مذهبه على سائر املذاهب.

7 - ديوان شعر.
ثانيًا: موضوع الكتاب

يعد موضوع الكتاب من أهم املواضيع 
عن  ورد  ما  يظهر  أنه  وذلك  احلديثية 
إرشاد  يف  املقدسة  النبوية  احلضرة 
بالوصي  وتعريفهم  وتبليغهم  الناس 
يكون  ألن  تعاىل  اهلل  اختاره  الذي 
خليفة ووصيًا لسيد خلقه حممد صلى 
الطريق  قطع  ثم  ومن  وآله؛  عليه  اهلل 
على من أراد أن يتعذر يف عدم املعرفة 

وهداية الطريق.
فضاًل عن ذلك: فإن الكتاب يكشف 
فيه  وقعت  الذي  التدليس  عن  النقاب 
اليت  املأجورة  األقالم  األمة من خالل 
باعت اآلخرة بالقليل من الدنيا الفانية 
فنسبت الكثري من فضائل أمري املؤمنني 
والسالم إىل غريه ممن  الصالة  عليه 
الدنيا واآلخرة السيما  ال حظ هلم يف 
ونصبهم  بعدائهم  عرفوا  الذين  أولئك 
لعلي بن أبي طالب عليهما السالم وهو 
واملستمرة  املعلنة  احلرب  من  جانب 

صلى عليه قدميا وحديثا.
من  بارقة  حبق  الكتاب  هذا  فكان 
املعاندين  أفواه  اجلمت  احلق  بوارق 
وأوضحت  الطريق  وأبانت  واملنافقني 
ورسوله  اهلل  خياف  كان  ملن  السبيل 

واليوم اآلخر.
37* إعداد: السيد نبيل احلسين
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1. قال اهلل تبارك وتعاىل:
هُ  اللَّ َفبَعَثَ  وَاحِدَةً  ُأمًَّة  النَّاسُ  }َكانَ 
مَعَهُمُ  وََأنْزََل  وَمُنْذِِرينَ  مُبَشِِّرينَ  النَِّبيِّنيَ 
فِيمَا  النَّاِس  بَيْنَ  لِيَحُْكمَ  بِالْحَقِّ  الْكَِتابَ 
ُأوُتوهُ  الَّذِينَ  إِالَّ  فِيهِ  اخَْتَلفَ  وَمَا  فِيهِ  اخَْتَلُفوا 
َفهَدَى  بَيْنَهُمْ  بَْغيًا  الْبَيِّنَاتُ  جَاءَتْهُمُ  مَا  بَعْدِ  مِنْ 
الْحَقِّ  مِنَ  فِيهِ  اخَْتَلُفوا  لِمَا  َآمَنُوا  الَّذِينَ  هُ  اللَّ
صِرَاطٍ  إَِلى  يَشَاءُ  مَنْ  يَهْدِي  هُ  وَاللَّ بِِإْذنِهِ 

)البقرة:213( مُسَْتقِيٍم{. 
)إنه  املباركة:  اآلية  هذه  تفسري  يف  قيل 
يدل على أن اهلل سبحانه إمّنا بعث األنبياء 
)وهو  الكتاب  وإنزال  واإلنذار،  بالتبشري 
االعتقاد  يف  احلق  للناس  ليبّينوا  الوحي( 

والعمل.
}اَل  آخر:  موضع  يف  تعاىل  قال  وقد 
أن  على  دال  فهو  يَنْسَى{،  وَاَل  رَبِّي  يَضِلُّ 
خيطئ  وال  فعله  يف  يضل  ال  سبحانه  اهلل 
من  يريده  فإمنا  شيئًا  أراد  فإذا  شأنه،  يف 

طريقه املوصل إليه من غري خطأ.
وآله  عليه  اهلل  النيب صلى  يكون  وحينئذ 
يف  اخلطأ  من  مصونًا  نيب،  وكل  وسلم، 

تبليغه. الوحي ويف  تلقي 
ومبا أن عمله صلى اهلل عليه وآله وسلم 
كقوله يف الداللة عند العقالء، فلو حتققت 
معصية - نعوذ باهلل - من النيب صلى اهلل 
لكان  خبالفها  يأمر  وهو  وسلم  وآله  عليه 
ويكون   ،- باهلل  نعوذ   - تناقضًا  منه  ذلك 
ال  تعلمون  وكما  املتناقضني،  لكال  مبّلغًا 
لكون  للحق  تبليغًا  املتناقضني  تبليغ  يكون 

كل منهما مبطاًل لآلخر.
وعلى هذا، فال ميكن أن تتحقق معصية 
أبدًا  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  من 
وال يكون تبليغ الرسالة إاّل مع عصمته عن 
املخالفة(. )حبوث يف  عن  املعصية وصونه 

)285 للجواهري:1/  املعاصر  الفقه 
وقال القاضي: )أريد به اجلنس وال يريد 
فإن  خيصه  كتابًا  واحد  كل  مع  أنزل  أنه 
وإمنا  خيصهم  كتاب  له  يكن  مل  أكثرهم 

كانوا يأخذون بكتب من قبلهم(.
وعن كعب: الذي علمته من عدد األنبياء 

االتحاد
   وعدم التفرقة
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واملرسل  ألفًا  وعشرون  وأربعة  مائة 
واملذكور  عشر  وثالثة  ثالمثائة  منهم 
يف القرآن باسم العلم مثانية وعشرون 
ضالل(  ُأمة  نوح  قبل  كان  )فقال 
وأنبياء  آباء  عشرة  ونوح  آدم  بني  كان 
مستخفني  كانوا  أنهم  إاّل  وأوصياء 
للعلم واإلميان ومرياث النبوة وذلك ألن 
اهلل  هبة  يا  قال:  آدم  موت  بعد  قابيل 
- وهو شيث وصي آدم عليه السالم - 
إني قد رأيت أبي قد خصك من العلم 
هابيل  أخوك  به  دعا  الذي  العلم  وهو 
يكون  كيال  قتلته  وإمنا  قربانه  فتقبل 
فإن  عقيب  على  فيفتخرون  عقب  له 
أخاك  قتلت  كما  قتلتك  العلم  أظهرت 
مستخفني  منه  والعقب  اهلل  هبة  فلبث 
آثار  من  وغريه  العلم  من  عندهم  مبا 
حتى  والضاللة  اجلهل  وشاع  النبوة 
)فبدا  الدعوة  فأظهر  نوحًا  اهلل  بعث 
يقولون  كما  وليس  املرسلني  فبعث  هلل 
ليلة  يف  اهلل  يفرق  وكذبوا،  يزل  مل 

القدر..اخل(.
األسرتآبادي:  األمني  الفاضل  قال 
نوح  ببعث  متعلقة  إرادة  هلل  )فحدثت 
األنبياء  من  بعده  ومن  السالم  عليه 
هلداية الناس فإرادة اهلل تعاىل حادثة 
الفالسفة  زعمت  كما  قدمية  وليست 
اإلسالم  علماء  من  الكالم  فن  ومولعو 
القدر من  ليلة  وكيف تكون قدمية ويف 
كل سنة يقدر اهلل ما يقع يف تلك السنة 
إرادته  حدوث  تعاىل  حقه  يف  والبداء 
)شرح  علمه.  حدوث  غريه  حق  ويف 
 /11 للمازندراني:  الكايف  أصول 

)460
علّي  بن  حمّمد  عن  زيد،  وعن 
الصادق  اهلل  عبد  أبي  عن  احلليب، 
كانت  له:  قلت  قال:  السالم،  عليه 
الدنيا قّط منذ كانت وليس يف األرض 
كانت  »قد  السالم:  عليه  قال  حّجة، 
وال  نيّب  وال  رسول  فيها  وليس  األرض 

الفرتة،  ونوح يف  آدم  بني  وذلك  حّجة، 
لن  لقالوا:  هذا،  عن  هؤالء  سألت  ولو 
إمّنا  وَكَذبوا،  احلّجة  من  األرض  ختلو 
ذلك شيء بدا هلل عّز وجّل فيه }َفبَعَثَ 
وقد  وَمُنذِِرينَ{  ِرينَ  مُبَشِّ النَِّبِيّنيَ  هُ  اللَّ
كان بني عيسى وحمّمد عليهما السالم 
فرتة من الزمان مل يكن يف األرض نيّب 
وال رسول وال عامل، فبعث اهلل حمّمدًا 
بشريًا  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 

إليه. ونذيرًا وداعيًا 
أبي  عن  زرارة،  عن  ُأذينة،  ابن  وعن 
قلت  قال:  أنه  السالم  عليه  اهلل  عبد 
ال  وَحِدَةً...{  ُأمًَّة  النَّاسُ  }َكانَ  له: 
هُ النَِّبِيّنيَ  مؤمنني وال مشركني }َفبَعَثَ اللَّ
ِرينَ وَمُنذِِرينَ{ قال: »}َكانَ  مُبَشِّ
وال  مؤمنني  ال  وَحِدَةً...{  ُأمًَّة  النَّاسُ 
ِرينَ  مُبَشِّ النَِّبِيّنيَ  هُ  اللَّ }َفبَعَثَ  مشركني 
التصديق  وقع  فَثمَّ  وَمُنذِِرينَ..{ 
قالوا: مل  الناس  ولو سألت  والتكذيب، 
هلل«.  بدا  شيء  هو  إمّنا  وكذبوا  يزل، 

)األصول الستة عشر: 197(

رفع االختالف
عن اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي 
»انظروا  قال:  السالم  عليهما   طالب 
بعث  حني  عليهم  اهلل  نعم  مواقع  إىل 
طاعتهم،  مبلته  فعقد  رسوال  إليهم 
ومجع على دعوته ألفتهم: كيف نشرت 
وأسالت  كرامتها،  جناح  عليهم  النعمة 
بهم  امللة  والتفت  نعيمها،  جداول  هلم 
يف عوائد بركتها، فأصبحوا يف نعمتها 

غرقني!«.
تفسري  يف  الطباطبائي  العالمة  قال 
أمة  الناس  }كان  تعاىل:  قوله 
يف  السبب  تبني  )اآلية  واحدة...{: 
النوع  وتكليف  الدين  أصل  تشريع 
االختالف  وقوع  وسبب  به،  اإلنساني 
نوع  وهو   - اإلنسان  أن  ببيان:  فيه 
 - والتعاون  االجتماع  على  مفطور 

ثم  واحدة،  أمة  اجتماعه  أول  يف  كان 
االختالف  الفطرة  حبسب  فيه  ظهر 
فاستدعى  احليوية،  املزايا  اقتناء  يف 
االختالفات  ترفع  قوانني  وضع  ذلك 
لوازم احلياة،  الطارئة واملشاجرات يف 
لباس  املوضوعة  القوانني  فألبست 
واإلنذار:  بالتبشري  وشفعت  الدين، 
بالعبادات  بالثواب والعقاب، وأصلحت 
وإرسال  النبيني،  ببعث  إليها  املندوبة 
املرسلني، ثم اختلفوا يف معارف الدين 
بذلك  فاختل  واملعاد،  املبدأ  أمور  أو 
الشعوب  الدينية، وظهرت  الوحدة  أمر 
يف  االختالف  ذلك  وتبع  واألحزاب 
الثاني  االختالف  هذا  يكن  ومل  غريه، 
إال بغيا من الذين أوتوا الكتاب وظلما 
أصوله  هلم  تبني  ما  بعد  منهم  وعتوا 
احلجة،  عليهم  ومتت  ومعارفه، 
يف  اختالف  اختالفان:  فاالختالف 
الباغني  بغي  إىل  مستند  الدين  أمر 
يف  واختالف  وغريزتهم،  فطرتهم  دون 
لتشريع  وسبب  فطري  وهو  الدنيا  أمر 
املؤمنني  سبحانه  اهلل  هدى  ثم  الدين، 
واهلل  بإذنه،  فيه  املختلف  احلق  إىل 

يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم.
الوحيد  السبب  هو  اإلهلي  فالدين 
واملصلح  اإلنساني،  النوع  هذا  لسعادة 
بالفطرة،  الفطرة  يصلح  حياته،  ألمر 
طغيانها،  عند  املختلفة  قواها  ويعدل 
الدنيوية  حياته  سلك  لإلنسان  وينظم 
فهذا  واملعنوية،  واملادية  واألخروية، 
إمجال تاريخ حياة هذا النوع - احلياة 
تعطيه  والدينية - على ما  االجتماعية 

هذه اآلية الشريفة.
مبا  ذلك  تفصيل  يف  اكتفت  وقد 
القرآنية  اآليات  متفرقات  تفيده 
يف  )امليزان  خمتلفة.  شؤون  يف  النازلة 

تفسري القرآن: 2/ 111(
* إعداد: حممد رزاق صاحل
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قال اإلمام زين العابدين عليه السالم: 
َواْنَتَظَر  َتَكرُّمًا،  ِتِه  ِبَرمْحَ َتانَّانا  )...،َبْل 

ُمراَجَعَتَنا ِبَرأَفِتِه ِحْلمًا...(.
)بل( حرف اضراب جاء لالستئناف.

وأرفق  األمر: متهل  تأنى يف  و)تأّنانا( 
على  )تعليقات  أناة.  واالسم:  يعجل  ومل 

الصحيفة، الفيض الكاشاني:19(
والباء يف برمحته: )للسببية. والرمحة 

عند اإلنسان: رقة القلب والعطف.
وإحسانه  وفضله  بره  تعاىل  ورمحته 
احلسنى  اهلل  أمساء  ومن  وعفوه  ورزقه 

الرمحن والرحيم.
و)تكرما(: تطوال وتفضال وإحسانًا.

وجاء منصوبًا ألنه مفعول ألجله.
إن قوله تعاىل: }اَل تَجْعَُلوا دُعَاءَ الرَّسُوِل 
يَعَْلمُ  َقدْ  بَعًْضا  بَعْضُِكمْ  بَيْنَُكمْ َكدُعَاءِ 
َفْليَحَْذِر  لِوَاًذا  ُلونَ مِنُْكمْ  يََتسَلَّ الَّذِينَ  هُ  اللَّ
ُتصِيبَهُمْ  َأنْ  َأمِْرهِ  عَنْ  يَُخالُِفونَ  الَّذِينَ 
)النور/63(،  َألِيمٌ{.  عََذابٌ  يُصِيبَهُمْ  َأوْ  فِْتنٌَة 
واإلنذار  احلذر  من  مرحلة  وجود  تبنّي 
والسخط  العقاب  ملواجهة  واالستعداد 
مل  حيث  املعاصي  من  ألصناف  اإلهلي 
يعجل اهلل العقوبة ومل ينزل علينا نقمته 
عند اقرتاف الذنوب ومباشرتها، وإن كنا 

نستحق ذلك.

العقوبة  عنا  وأّجل  حبلمه  أمهلنا  بل 
ووفر لنا فرصة لالستغفار وزمانا للتوبة 

وإظهار الندم.
فعن اإلمام الباقر عليه السالم أنه قال: 
»ال واهلل ما أراد اهلل تعاىل من الناس إال 
بالنعم فيزيدهم،  له  يقروا  أن  خصلتني: 
)الصحيفة  هلم«.  فيغفرها  وبالذنوب 

السجادية، الطائي:20(
املبالغة  الرفق، والتكرم  التأني   وقيل: 
يف الكرم، ويف القاموس تكرم عنه أي تنّزه 

وهو يناسب املقام أيضًا.
 و)انتظر(: أي عاملنا معاملة من انتظر 

صاحبه، ومتهل عليه.
و)حلمًا منه( ويف بعض النسخ حتلمًا، 
وكأن النكتة فيه اإلشعار بأن أعمالنا ليست 
مظان احللم، بل احلليم عنها حيتاج إىل 
أن يتكلفه. )الصحيفة السجادية، السيد 

اجلزائري:33/6(
و)بل تأنانا( من التأني مبعنى الصرب 
يعجل  مل  إذا  األمر  يف  تأنى  والتأخري، 
حيث  عقوبتنا  إرجاء  أي  )برمحته( 
رمحنا وتفضل علينا )تكرمًا( وكان هذا 
التأني جملرد الكرم والفضل منه )وانتظر 
مراجعتنا( أي لعلنا نرجع عن العصيان 
أي  )برأفته(  والتدارك  باالستغفار 
رمحته - والرأفة أدق معنى من الرمحة - 
)حلمًا( أي لسبب حلمه علينا - وال خيفى 

أن الرمحة والرأفة وما أشبههما يراد بها 
قيل: خذ  كما  يف اهلل سبحانه: غاياتها، 
الغايات واترك املبادئ. )شرح الصحيفة 

السجادية للسيد الشريازي:26(
الّنفي  بعد  يفيد  عطف  حرف  )بل(: 
وإثبات ضده  متلّوه  تقرير حكم  والّنهي، 
اإلبتدار  نفي  تقرير  أفاد هنا  كما  لتاليه 
التأّني  وأثبت  تعاىل  عنه  واملعاجلة 
ابن  مذهب  هذا  سبحانه.  له  واالنتظار 

مالك ومجاعة من الّنحويني.
وقال بعضهم: بل الّداخلة على اجلملة 
حرف ابتداء ال عاطفة وفائدتها اإلضراب 
أهّم من  أخرى  واالنتقال من مجلة إىل 

األوىل.
يعجل،  ومل  متّكث  األمر:  يف  وتأّنى 
واالسم منه أناة على وزن حصاة، وتأنّيته 

واستأنيته: أمهلته ومل أعجله.
)والباء( يف برمحته للسببّية.

وانعطاف  القلب  رّقة  قيل  والّرمحة: 
إّنها  يقتضي التفّضل واإلحسان، واحلّق 
القلب  رّقة  تكون مع  نفسانّية  فينا حالة 
بها نفعل املوّدة واإلحسان كما أّن الغضب 
حالة نفسانّية تكون يف األكثر مع قساوة 
اإلساءة  منها  تصدر  ومجوده  القلب 
واحلياء  واحللم  العلم  وهكذا  واجلور، 
فينا،  وغريها  واحملّبة  والعّفة  والّصرب 
القلب  أحوال  تناسبها  نفسانّية  صفات 

من أقرّ هلل تعاىل بالنعم زاده
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وآثار  أفعال  مبادئ  وهي  البدن،  ومزاج 
تناسبها.

أصحابنا  من  احملّققني  بعض  قال 
املتأّخرين: وإذا أطلق بعض هذه الّصفات 
هناك  يكون  أن  فالبّد  تعاىل  اهلل  على 
صفات  ألّن  وأشرف،  أعلى  وجه  على 
كّل موجود على حسب وجوده، فصفات 
اجلسم كوجوده جسمانّية، وصفات الّنفس 
نفسانّية وصفات العقل عقالنّية، وصفات 
اهلل تعاىل إهلّية، ال كما عليه كثري من أهل 
الّتحصيل والتمييز من إنكار هذه الّصفات 
يف حقه تعاىل رأسًا، والقول بأّن أمساء 
اهلل تعاىل إمّنا تطلق عليه باعتبار الغايات 
دون املبادئ اليت تكون انفعاالت وهذا من 
سعة  وعدم  الّصدر  وضيق  العلم  قصور 
الوجود  مقامات  يدركوا  التعّقل حيث مل 
ومواطنه ومعارجه ومنازله وأحواله يف كّل 
موطن ومقام، فوقعوا يف مثل هذا التعطيل 
اخلالي عن الّتحصيل، وباجلملة: العوامل 
متطابقة فيما وجد من الّصفات الكمالّية 
يف األدنى يكون يف األعلى على وجه أرفع 
الّتحقيق  هذا  فافهم  وأبسط،  وأشرف 

واغتنمه فإّنه عزيز جدًا.
قوله عليه السالم )تكّرما(: أي تطّواًل 
املفعولية  على  ونصبه  وامتنانًا،  وتفّضاًل 
هو  الذي  للفعل  مؤّثرة  عّلة  لكونه  ألجله 
التأّني، كما تقول: قعدت عن احلرب جبنًا 

ال عّلة غائّية له كضربته تأديبًا.
ويأتي التكّرم مبعنى التنّزه عّما ال يليق، 
يقال: تكّرم عن القبيح أي تنّزه، ومنه قول 

أبي حّية النمريي:
أملْ َتْعَلمي أّني إذا النَّْفُس أْشَرَقْت 

أتكّرما أْن  أنس  مل  َطَمٍع  َعلى 
وميكن محله هنا على هذا املعنى أيضًا 
أي: تأّنانا برمحته تنّزهًا عن معاجلتنا ألّن 
املعاجلة شأن من خيشى الفوت كما ورد 
يف الّدعاء: )إمّنا يعجل من خياف الفوت( 

وهو تعاىل منّزه عن ذلك. واألول أنسب.
مراجعنا  »وانتظر  السالم:  عليه  قوله 

برأفته حلمًا«.
االنتظار يف اللغة: ترّقب حضور الشيء 
أيضًا  ونظره  انتظره  يقال:  حصوله،  أو 
قال تعاىل: }مَا يَنُْظرُونَ إاِلَّ صَيْحًَة وَاحِدَةً 
تَْأخُُذهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ{. )يس:49( أي ما 

ينتظرون.

إىل  الّرجوع  وهي  املعاودة  واملراجعة: 
األمر األّول، ومنه راجع امرأته.

واعلم أّنه مّلا كان غرض العناية اإلهلّية 
هو الوصول إىل جناب عّزه تعاىل الذي 
منهم  ناقص  كل  وسوق  اخللق  غاية  هو 
أن  حسن  كاماًل،  إليه  ليصل  كماله  إىل 
يعرّب عن إبقاء العاصي بالتأّني له، وعن 
طلب العناية اإلهلية رجوعه إىل طاعته له 
باالنتظار ملراجعته وإاّل فهو سبحانه منّزه 

عن التأّني واالنتظار.
قوله عليه السالم: »برأفته«: قيل الرأفة 

أشّد الرمحة.
وقيل: الرمحة أكثر من الرأفة، والرأفة 
عن  عبارة  ألّنها  الكيفية؛  يف  منها  أقوى 
إيصال النعم بال كراهة، والرمحة إيصال 
الكراهة  مع  يكون  وقد  مطلقًا،  النعم 

للمصلحة كقطع العضو املتآكل.
كإطالق  تعاىل  عليه  الرأفة  وإطالق 
الرمحة وقد مّر حتقيقه آنفًا، وقس عليه 

كّل ما يأتي من هذا القبيل.
والتثبت يف  األناة  اإلنسان:  واحللم يف 
األمور، وهو فضيلة حتت الشجاعة يعترب 
الواردات  عن  النفس  انفعال  عدم  معها 
املكروهة املؤذية. )رياض السالكني،السيد 

علي املدني:380/1(
والصرب  العجلة  وعدم  والرفق  التمهل 

صفة نفسانية يف اإلنسان
أّما التحمل عدم العجلة أو الصرب يف اهلل 
تعاىل فإنه )يعود إىل عدم انفعاله تعاىل 
عن خمالفة أوامره ونواهيه؛ وهو احلليم 
مبعنى أنه سبحانه حيلم عن املعاصي وال 
يعّجل بالعذاب مع كمال قدرته كما قال: 
تَرََك  مَا  بُِظْلمِِهمْ  النَّاسَ  هُ  اللَّ يُؤَاخُِذ  }وََلوْ 
عََليْهَا مِنْ دَابَّةٍ وََلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إَِلى َأجٍَل 
مُسَمًّى َفِإَذا جَاءَ َأجَُلهُمْ اَل يَسَْتْأخِرُونَ سَاعًَة 

وَاَل يَسَْتْقدِمُونَ{. )النحل:61(
والفرق بينه تعاىل وبني العبد يف هذا 
سلب  عنه  اإلنفعال  سلب  إّن  الوصف: 
مطلق وعن العبد عما من شأنه أن يكون 
عنه  االنفعال  عدم  فكان  الشيء؛  لذلك 

أبلغ وأمت.
واحلّق أنه يف العبد صفة نفسانية ويف 
وأشرف.  أعلى  بنحٍو  إهلية  صفة  الرب 
كما يف سائر الصفات، بل هذه الصفات 
صفاته سبحانه ولكن يف كّل موطٍن يرتّتب 

عليه أثر خاّص الئق بهذا املوطن.
مواله،  خبلق  يتخلق  أن  العبد  فعلى 
فيحلم عّمن عصاه أو أذاه، ويغمض عن 
عقوقه، وال يشتعل فيه نايرة الغضب يف 
غري حقوق اهلل وحدوده، ويغمض عن حّق 

نفسه ويعرض عّمن يناله بسوٍء المسه.
أشرف  من  احللم  كون  يف  شّك  وال 
الصفات  كونه من  وكفاه فضاًل  امللكات، 
األدعية  يف  بالعلم  واقرتانه  اجلمالية 

واآلثار.
كتابه  يف  أنبياءه  تعاىل  اهلل  ومدح 
به، واألخبار يف احلّث عليه مّما  الكريم 

ال حتصى.
عدم  فخرا  وكفاه  الغيظ،  كظم  وكذا 
حصول ملكٍة إاّل احللم به، ولذا قال صلى 
بالتعّلم  العلم  اهلل عليه وآله وسلم: »إمّنا 
عباده  تعاىل  اهلل  مدح  بالتحّلم«،  واحللم 
رَّاءِ  بقوله: }الَّذِينَ يُنْفُِقونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّ
هُ  وَالَْكاظِمِنيَ الَْغيَْظ وَالْعَافِنيَ عَِن النَّاِس وَاللَّ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِنيَ{. )آل عمران/133(
وعن  النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم 
قال: »من كظم غيظًا ولو شاء أن ميضيه 
أمضاه مأل اهلل قلبه يوم القيامة رضاه«. 
وعن اإلمام الصادق عليه السالم أنه قال: 
»ما من عبٍد كظم غيظًا إاّل زاده اهلل تعاىل 
األنوار  )لوامع  واآلخرة«.  الدنيا  يف  عّزًا 

العرشية:553/1(
وقيل: )بل تأنانا( أي: أرفقنا وواسانا 
أي:  تكرما(  )برمحته  باحللم،  وعاملنا 
أي:  مراجعتنا(  )وانتظر  إكرامنا،  ألجل 
توبتنا - فإّن توبتنا هي الرجوع من املعصية 
إليه سبحانه بالندم واالستغفار - )برأفته 
ويف  به،  مفعول  أّنه  على  نصب  حلما( 
نسخة: )حتّلما( وهو مبالغة للحلم، كما 
يقال للمبالغة يف الطّب: التطّبب، وليس 
حممد  العارفني،  )رياض  التكرّب.  مثل 

دارابي:39(
وقال الشاعر:

بل تأّنانا حلمًا لنرجع عّما
ورجاء رمحة  من  مّنا  كان 

* إعداد: حممد رزاق
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حب النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم 
تعاىل  اهلل  رضوان  مظاهر  بن  حلبيب 

عليه وإخباره بشهادته
من  األسدي  مظاهر  بن  حبيب  يعد 
صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

وسلم وهذا ما أثبته كتب املسلمني.
وكذلك يعد من أصحاب أمري املؤمنني 
علي عليه السالم واإلمام احلسن عليه 
املقام  به  استقر  بعد، حتى  السالم من 
احلسني  اإلمام  أصحاب  من  وأصبح 
له  املناصرين  خري  ومن  السالم  عليه 
سبط  يدي  بني  بالشهادة  حياته  وختم 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
يف كربالء ومرقده املبارك ظاهر للعيان 
يزوره  الشريف  احلسيين  احلرم  يف 

املسلمون من كل حدب وصوب.
اهلل  صلى  اهلل  رسول  حمبة  عن  أما 
الصحابة  وإخبار  له  وسلم   وآله  عليه 
اإلمام  بنته  وابن  ولده  مع  بشهادته 
كربالء  يف  السالم  عليه  احلسني 
الزجناني  إبراهيم  السيد  روى  فقد 
عن  نقال  الدارين(  )وسيلة  كتابه  يف 

املرحوم  والفاضل  الطرحيي  منتخب 
الشيخ مهدي املازندراني ما نصه: )أن 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
يف  أصحابه  من  مجاعة  مع  يوما  كان 
يلعبون  بصبيان  وأذابهم  الطريق  بعض 
صلى  النيب  وجلس  الطريق  ذلك  يف 
منهم  صيب  عند  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
ثم  ويالحظه،  عينيه  بني  يقبل  وجعل 
أقعده يف حجره وكان يكثر من تقبيله، 
اهلل  صلى  فقال  ذلك:  علة  عن  فسئل 
هذا  رأيت  »إني  وسلم:  وآله  عليه 
عليه  احلسني  مع  يلعب  يوما  الصيب 
حتت  من  الرتاب  يرفع  ورأيته  السالم 
فأنا  وعينه  وجهه  به  وميسح  قدميه 
ولقد  احلسني،  لولدي  حلبه  أحبه 
أخربني جربئيل أنه يكون من أنصاره 
الثقات  بعض  وذكر  كربالء«  وقعة  يف 
بن مظاهر  كان حبيب  الطفل  ذلك  أن 
ومهجته. بنفسه  احلسني  فدى  الذي 

الدارين:119( )وسيلة 
العالمة  يعلق  الرواية  هذه  وعلى 
يف  املوسوي  سعيدة  أبو  حسني  السيد 
عليه  احلسني  اإلمام  )بالغة  كتابه 

منزلة  إنها  )حقا  بقوله:  السالم( 
عظيمة حظي بها هذا الفدائي الباسل 
ولوال  للقرآن،  القارئ  املسن  والشيخ 
الرفيعة يف  املنزلة  يكن حلبيب هذه  مل 
نفس النيب األكرم صلى اهلل عليه وآله 
وسلم ملا كان مرقده اليوم قبلة للسائلني 
وموئاًل للمستشفعني، فذكراه تتجدد مع 
اليت  الفاسدة  الطغمة  فتلك  األجيال، 
السالم مل حتصل  عليه  احلسني  قتلت 

إاّل على ذم احلياة هلا ونكران فعلتها«.
وجود؟  هلا  هل  اليوم؟  قبورهم  فأين 
احلق؟  لثبوت  برهانا  ذلك  يكف  امل 
اهل  فهو  حبيب،  حق  يف  يقال  فمما 
وقوله  للحق  نصرته  بسبب  وذلك  له 
عليه  احلسني  اإلمام  ال.)بالغة  للباطل 

السالم:58(
خنتتم  املعربة  الكلمات  وبهذه 
بن  حبيب  الشهيد  موالنا  عن  مقالتنا 
الرمحة  اهلل  من  عليه  االسدي  مظاهر 

والرضوان.
بقلم: حسني هاشم آل طعمة

 

تنشأ كيف 
االنسانية؟ جيناتنا 

حب النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم 
لحبيب بن مظاهر رضوان اهلل تعالى عليه 
بشهــــــــــــادته وإخبـــــاره 
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يف  األناني؟  اجلني  آلية  نفهم  كيف 
املقدسة  األماكن  لبعض  زياراتي  إحدى 
سبقت أنا ورئيس احلملة واحد زمالئي 
أفراد  وبعض  الدين اخلطباء  رجال  من 
املكان،  ذلك  إىل  الزوار  بقية  الكادر 
وحينما وصلنا الفندق رأيت امسي واسم 
مل  ثالث  واسم شخص  اخلطيب  زميلي 
يأت بعد مكتوبة على  بوابة غرفتنا حنن 

الثالثة، ومبجرد أن وقعت عينا 

زميلنا  اسم  على  اخلطيب  صاحيب 
الثالث مسعت منه حوقلة واسرتجاعا، 
من  بينهما  ما  مبعرفة  مسبوق  وألنين 
األمور  من  أمر  على  سابق  تفاهم  سوء 
فقررت  فكرة  ذهين  إىل  تبادرت  فقد 

تنفيذها مبجرد وصول زميلنا الثالث.
مجوع  وصلت  معدودات  أيام  وبعد 
القافلة من الزوار وبقية الكادر، وحينما 
التقى صاحباي يف الغرفة الحظت برود 
تنفيذ  بينهما، فبدأت يف  العالقة  وفتور 
األناني  اجلني  فتيل  لنزع  )أ(  اخلطة 
بيننا  واالختالفات  املشاكل  لكل  املسبب 
حنن البشر، فكنت حينما اجلس معهما 
ضد  مفتعال  هجوما  أشن  أن  أتعمد 
صاحبنا اخلطيب، تارة بالتصريح، وتارة 
بالتلويح، كأن أقول له: أنت برأيي خطيب 

غري ناجح وال موفق، من 
عن  تعتزل  أن  األفضل 
أصال  الدينية،  اخلطابة 
به  تعظ  مبا  تلتزم  ال  أنت 
كل  يف  واسرتسل  اآلخرين، 
جلسة يف افتعال عيوب هلذا 
اخلطيب املسكني، وهنا أيضا 
املفاجأة فقد تبدل الدور الذي 
ضد  اآلخر  زميلنا  يتخذه  كان 
عنه  يدافع  وصار  اخلطيب،  هذا 

وال يرتضي ما أقوله ضد اخلطيب.
ومل تنته الرحلة إال وقد صار االثنان 
كما يقال: مسن على عسل، وهذا مغزى 
الدعاء الذي ندعو اهلل تعاىل به من دون 
األحيان  من  كثري  يف  مضمونه  نعي  أن 
الذين  وإلخواننا  لنا  اغفر  )ربنا  بقولنا: 
سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غالً 

للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم(.
اكتشاف  كيفية  يف  احلقيقة  وهذه 
منها  واحد  كل  عند  األناني(  )اجلني 
)اجلني  لصاحل  وإزاحته  عليه  والتعرف 
الرباني( املغروس أوال يف فطرتنا واصل 
واملودة  للمحبة  يدعونا  والذي  خلقتنا، 
وإيثار اآلخرين على أنفسنا، والعمل على 

سرت عيوبهم ألنها عيوبنا.
* بقلم: السيد اهلامشي

تنشأ كيف 
االنسانية؟ جيناتنا 

43

راء
لق

ة ا
رك

شا
م



تستخدم عبارة )أدب قومي( للداللة 
على جممل مالمح موضوعاتية ولغوية 
املؤلفات  من  جمموعة  بنسبة  تسمح 
واملمارسات إىل مجاعة أو فئة جيمعها 

التاريخ والسياسة.
من  واحدًا  بيليه  دي  كتاب  ويعترب 
تشكل  على  الداللة  ذات  النصوص 
امليادين  يف  األوروبي  األدبي  الفضاء 

القومية.
اللغة  أمنية  عن  النص  هذا  ويعرب 
الفرنسية املزدوجة، بالتحرر من سيطرة 
إيطاليا  هيمنة  من  وأيضًا  الالتينية، 

الثقافية يف تلك املرحلة.
هذا  أدى  الكالسيكي  العصر  ويف 
هذا  وضع  إىل  للغة،  املزدوج  التفوق 
اهلوية  تأكيد  حركات  رأس  على  البلد 

القومية.
ظهرت حركة استندت أول األمر إىل 
بعث ومتجيد املوروثات الثقافية الشعبية 
)القدمية العهد( املنتمية أساسًا للمجال 
إىل  ذلك  بعد  بها  انتقلت  ثم  األدبي، 
التعارض  بإقامة  السياسي  املستوى 
اخلاصة  وتلك  الشعب  صورة  بني 

باالستقراطية العليا.
قام  اليت  النشر  عملية  وعربت 
ماكفرسون  جاميس  االسكتلندي  بها 
للقرن  ترجع  مشالية  ملحمة  ألناشيد 
الثالث وتنسب إىل أحد شعراء البطولة، 

عن التطلعات السياسية لألمة.
استند هريدير إىل هذه  أملانيا،  ويف 
احلركة ليقدم تصوره للدور الذي ينبغي 
أن تقوم به، أو األدب، يف بناء وتوحيد 

األمة، يف عملية )تقديم الشعب(.
السياسية  احلركة  وساهمت 
احلياة  أهلبت  اليت  )للقوميات( 

التاسع  القرن  يف  األوروبية  السياسية 
القومي(  )األدب  بلورة مفهوم  عشر يف 
أو )اللغة القومية( املالزم له، يف أوروبا، 

وأمريكا.
وساهم تدريس األدب بقوة يف الوصول 

إىل هذه النتيجة.
الكالسيكية  اآلداب  أخذت  فقد 
تتوجيًا  تشكل  كانت  اليت  القدمية 
تتعرض  الثانوية،  املرحلة  يف  لإلعداد 
الفرنسي،  األدب  ملزامحة  باضطراد 
وخباصة يف فرنسا يف مثانينيات القرن 

التاسع عشر.
وتعليمه،  األدب  كان  ويومذاك 
يظهران صراحة يف اخلطاب السياسي 
روح  لصناعة  وسيلة  باعتبارهما 
يف  ظهرت  فشيئًا،  وشيئًا  )عبقرية(، 
كيبيك  يف  الفنكوفونية،  البلدان  بعض 
بشكل خاص، يف سويسرا، وبدرجة أقل 
يف بلجيكا، آداب خاصة تعرب عن هويات 
سياسية جملموعاتها الفرنكوفونية على 

شيء من الثبات.
ويف القرن التاسع عشر يف بلجيكا ويف 
كندا، مت اللجوء إىل املوروث األسطوري 

إلقامة آداب قومية.
مرحلة  خالل  العشرين،  القرن  ويف 
املطالبة  مرحلة  ثم  االستعمار  مقارعة 
باالستقالل، وجد بعض الكتاب األفارقة، 
كتاب األنتيل وكتاب كيبيك بشكل واضح 
بني ممارستهم األدبية والنشوء السياسي 

لألمة.
تعرضت  العشرين  القرن  نهاية  ويف 
هذه التسمية إلعادة تقييم عميقة، من 

بني عوامل أخرى.
شهدها  اليت  اهلجرة  موجات  وأدت 
تصنيف  صعوبة  تنامي  إىل  )الغرب( 
قومية  قاعدة  على  والكتابات  الكتاب 

تقليدية.

واللغة  الثقافة  بني  املطابقة  مبعنى 
واألمة.

والعشرين،  الواحد  القرن  بزوغ  ومع 
عن  تكشف  هذه  الفحص  إعادة  فإن 

اجتاهني متضادين.
التبادالت  زيادة  تعمل  جهة  فمن 
األوروبي،  االحتاد  وتعزيز  الدولية، 
تعمل  العوملة،  حنو  القومي  واالجتاه 
مجيعا على املستوى السياسي واملستوى 
منوذج  مصداقية  زعزعة  على  الثقايف 
قومي على شاكلة الذي عرف يف القرن 

التاسع عشر.
األمم  تطلعات  فإن  ثانية،  جهة  ومن 
الصغرية وردة الفعل إزاء العوملة تتضافر 
العامل  يف  الثقايف  التنوع  على  لإلبقاء 
اآلداب  على  احلفاظ  أجل  من  وتعمل 

القومية.
تتوزعهما  اللذان  االجتاهان  هذان 
املمارسات يثريان إعادة طرح تساؤالت 
- وليس دومنا احرتاب - يف الدراسات 
من  وتساهم  املسألة،  تتناول هذه  اليت 
إثارة  يف  تتضمنه  الذي  التوتر  خالل 
الذي  األدبي  التاريخ  بأسس  التفكري 

غالبًا ما يبنى على أساس قومي.

األدب القومي
(NATIONALE Litterature)

جاميس ماكفرسون 
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األدب  الدقيق تشري عبارة  باملعنى 
امللتزم إىل املذهب الذي دافعت عنه 
اعتبارا من سنة 1945 مجاعة )األزمنة 
وجان  بوفوار  دي  احلديثة(، سيمون 
اخلصوص،  وجه  على  سارتر  بول 
والذي يظهر هذا األخري يف كتابه )ما 

هو األدب؟(.
بفعالية  يساهم  الكاتب  أن  يعترب 
وبالتالي عليه  العامل االجتماعي،  يف 
املعارك  يف  نتاجه  بواسطة  التدخل 
الكالمية الدائرة يف أيامه، جيب متييز 
عن  تارخييا  احملصور  التحديد  هذا 
معنى أوسع لاللتزام ظهر عرب املراحل 

التارخيية املختلفة.
ابرز  من  واحد  امللتزم  األدب  شكل 
القضايا اليت احتدم النقاش حوهلا يف 

القرن العشرين.
اثر  أثري،  أن  منذ  بذرة  شكل  واختذ 
االجتماعي  الدور  درايفوس،  قضية 
للمثقف، ليفرض نفسه بقوة بعد احلرب 

العاملية األوىل و)ثورة أكتوبر(. 
يف  االلتزام  لفظة  ذلك  بعد  وظهرت 
اخلطاب النقدي خاصة عند الوجوديني 

املسيحيني )ج. مارسيل وا. مونبيه(.
التوتر ما بني استقاللية  عرب ظهوره 
اخللق األدبي ومساهمة الكاتب يف النظام 
االجتماعي . احتدم النقاش عندها حول 
اجلمالية  احلداثة  بني  االنسجام  مدى 
مارلو(  أو  السرياليني  )عند  والثورية 
وأيضا حول اخليار بني االلتزام احلزبي 

)باربيس، نيزان( وااللتزام اإلنساني.
جتمع  تشكل  الفاشية  صعود  اثر 
عرف  فيما  اليسار  أدباء  من  واسع 
باسم )عصبة( املثقفني الساهرين على 
مناهضة الفاشية )أسست يف آذار سنة 

1934( و)مؤمتر( الدفاع عن الثقافة.
فرز  إىل  أدى  )االحتالل(  فرتة  يف 
كتاب  التزامني:  تعارض  إىل  جديد 

متعاونون مقابل كتاب مقاومني.
مع التحرير، قاد تسييس احلياة األدبية 

اليت تلت التطهري، قاد سارتر إىل إعادة 
صياغة مصطلحات النقاش.

الرؤية  أن  على  األوىل  مسلمته  تقوم 
اجلمالية يف الكتابة ال تنفصل عن املشروع 
األخالقي مما يؤسس الكاتب ومسؤوليته 

يف آن معا.
الراسخ  االعتقاد  هي  الثانية  املسلمة 
بأن كل نتاج أدبي يعين موقفا )سياسيا، 
أخالقيا، فلسفيا(، وان على الكاتب أن 
يعي بشكل واضح وتام انه معين، )ومن 
هنا فان عليه( أن ينقل لنفسه ولآلخرين 
تعقل  إىل  واملباشرة  العفوية  )االلتزام( 

ورصانة.
القيام  اجل  من  لألدب،  أن  يرى  وهو 
هو  )الكشف(  اخلاصة:  وسائله  بذلك، 
طريقة تصرف )ثانوية( تسمح بإبراز ما 

ال يتصور من احلقيقة االجتماعية.
فكرة  املنظرين  بعض  وسع  ذلك  بعد 
)االلتزام بالشكل( معتربا الكاتب )املأخوذ 

وظيفيا( بالعمل على اللغة يف الكتابة.
واملفارقة يف هذه العملية الواضحة هي 
مع ذلك سؤال العامل على شاكلة )خيبة ال 

حد هلا(.
أدى  املاضي  القرن  مثانينيات  ويف 
تراجع اليوتيبيا الثورية إىل إفقاد مسألة 

بعيد  عرفتها  اليت  البداهة  االلتزام 
)احلرب األوىل(.

امللتزم  األدب  قضية  أثريت 
اللحظة  تلك  من  بدءًا  بالضبط، 
اليت فقدت فيها العالقة بني األدب 
بديهيا  أمرا  واعتبارها  والسياسة 
واليت طاملا كانت سائدة، كما عندما 
جرى احلديث على حقل أدبي مستقل: 
بالفعل عندما نودي )بالفن الصايف(، 
مبعنى إمكان وجود أدب يكون وظيفيا 
ورمزيا خارج الصراعات االجتماعية، 
عند هذا طرحت قضية االلتزام اليت 
متثل حالة مناقضة متاما: يف مواجهة 
أدب حيمل غايته يف ذاته ويعترب نفسه 
غري نفعي إىل أقصى حد، هناك أدب 
يرغب يف حتطيم سياج احلقل ويضع 
نفسه يف خدمة قضية، يف مواجهة أدب 

انكفاء واستنكاف.
احتمال  األنواع  مجيع  وتستطيع 
مكانا  كان  طاملا  الذي  املسرح  االلتزام: 

مناسبا للتعبري السياسي.
وأخريا هناك الشعر، الذي أنكر سارتر 
مكانا  اآلخر  هو  كان  ملتزما،  أراده  انه 
مرحلة  خالل  السياسي  لاللتزام  رفيعا 

)املقاومة( وعند أدباء )الزنوجة(.
االلتزام،  فيه  مورس  نور  يكن  وأيًا 
غالبا ما كان األدب امللتزم موضوع نزاع 
نقص  إىل  تقود  اليت  )انقاليته(  باسم 

اخلصوصية األدبية.
تطرح  السارترية  العقيدة  أن  صحيح 
مثل  من  القيم  من  عدد  حول  تساؤالت 
االكتفاء الذاتي لألثر األدبي أو جمانيته 
اليت تفهم باعتبارها رفضا مطلقا للقيام 
جوهرة  يف  هو  األدب  بان  قناعة  بأية 
تواصل وتبادل وهذا يتضمن تصورا شبه 
أداتي للغة وهذا ما سريفضه فيما بعد 

بارت وبالنشو.
* إعداد: السيد نبيل احلسين

(ENGAGEE Litterature) االدب الملتزم 

جان بول سارتر
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قال يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
قصيدة بعنوان )دعوة حممد(

خمبأه  يف  النيب  حممد  كان  بينما 
املرتفع

ظهر له بكل وضوح املالك حييطه النور
وطلب من التاجر الذي كان حمتارا

والدي مل يقـرأ أبدا
كلمة كادت أن تكون كبرية على لبيب
أشار إليه املالك رافضا كل مقاومة

أشار إليه بقوة أن )إقرأ(
ما كان موجودا على اللوح ومل يرتاجع

)بالواحد(  وكان  له  إحننى  حتى  فقرأ 
قرأ، واستطاع ومسع، وطبق

من هو راينر ماريا
 Rilke, Rainer( ماريا  راينر  ريلكه 
يف  ولد  منساوي  أملاني  مؤلف   )Maria
4 كانون األول, 1875م يف براغ, بوهيميا, 
 29 يف  وتويف  احلالية,  التشيك  عاصمة 
كانون األول 1926م يف فاملونت, سويسرا, 
دوينو  مرثيات  العاملية من  واختذ شهرته 
)Duino Elegies( وسوناتات - مشتقة 
إىل   - القصرية  االغنية  أو  سونيته  من 

.)Sonnets to Orpheus( اورفيوس

حياته المبكرة
لزواج غري سعيد.  ابنا  ريلكه  كان  لقد 
أصيب  موظفا حكوميا  كان  أبوه جوزيف 
باإلحباط يف عمله, بينما والدته كانت ابنة 
تاجر من طبقة فوق املتوسطة وكان عضوا 
والدته  وكانت  اإلمرباطوري,  اجمللس  يف 
من  تزوجت  بأنها  وأحست  املزاج  صعبة 
رجل اقل من مستواها. وقد هجرت زوجها 
سنة 1884م وانتقلت للعيش يف فيينا وذلك 
لتكون قريبة من اجمللس اإلمرباطوري. وقد 
بشكل خاطئ  لريلكه  التعليم  مت ختطيط 

وجمزأ.
له  التخطيط  ومت 
وذلك  ضابطا  ليكون 
ليجلب مكانة اجتماعية 
ومسعة ألبيه. وبناًء على 
سنوات  بضع  بعد  ذلك, 
من الدراسة يف مدرسة 
اإلخوة  يديرها  دينية 
بياريست يف براغ, انضم 
إىل مدرسة متوسطة يف 
 Sankt( سانكوت بولتني
النمسا,   )Pölten
سنوات  بأربع  وبعدها 
املدرسة  إىل  دخل 
هرانيس  يف  اإلعدادية 
Mährisch- )أو 
يف   )Weisskirchen

بوهيميا.
املدرستان  وهاتان 
متاما  تتعارضان  كانتا 
فتى  احتياجات  مع 

حساس للغاية, ويف النهاية مت إجباره على 
ترك الدراسة بسبب صحته السيئة.

وبعدها بعدة سنوات أطلق على السنوات 
من  اخلالية  املدارس  يف  قضاها  اليت 

الرمحة بـ)الرعب االبتدائي(.
يف  أمضاها  عقيمة  أخرى  سنة  وبعد 
 Linz1891( أكادميية إدارة األعمال يف لينز
- 92م(, ومبساعدة حيوية من عمه أصبح 
ريلكه قادرا على تصحيح طريقه األكادميي 

اخلاطئ.
ويف صيف 1895م أكمل درس الدراسات 
قبل  من  خصص  درس  )وهو  األملانية 

املدرسة لإلعداد للجامعة( يف براغ.
نشر  قد  كان  املدرسة  غادر  وحينما 
لديه  الشعر )1894م( ومل يكن  جزءًا من 
شك يف حصوله على مهنة أدبية. وبعدما 
براغ  تشارلز يف  أصبح عضوا يف جامعة 
 )Prague's Charles University(

سنة 1895م, التحق يف دراسات حول األدب 
األملاني والتاريخ الفين, وإلرضاء عائلته قرأ 

فصاًل دراسيًا واحدًا من القانون.
متفاعال يف  يكون  أن  يستطع  ولكنه مل 
غادر  1896م  سنة  يف  ولذلك  دراساته, 
املدرسة وذهب إىل ميونخ يف أملانيا. وهي 
مدينة حيث األجواء الفنية والعاملية لديها 

جاذبية قوية فيها.
النضوج

يف شهر أيار من سنة 1897 التقى ريلكه 
اندرياس  لو  واملؤلفة  النفسية  باحملللة 
 )Lou Andreas-Salomé( سالوم 

واليت أصبحت بعد وقت قصري زوجته.
مدينة  من  سنة   36 تبلغ  لو  كانت 
بطرسبريغ, وهي ابنة جنرال روسي وأمها 
لقائها  من  سنوات  عشر  وقبل  أملانية. 
بريلكه خطبها الفيلسوف فريدريك نيتشه 

ولكنها رفضته.

رايرن ماريا ريلكه
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أملاني،  بروفيسور  تزوجت  وبعدها 
نقطة حتول يف  بها  ريلكه  وكانت عالقة 
حياته, إذ أنها كانت أكثر من زوجة فقد 
التأثري  وصاحبت  له,  بديلة  أما  كانت 
األكرب يف التعليم الوجداني عنده, واالهم 
عرفه  الذي  الشخص  كانت  هذا  كل  من 

على روسيا.
بقيت  معها  عالقته  نهاية  بعد  وحتى 

صديقته املقربة واملؤمتنة على سره.
ليكون  برلني  إىل  تبعها  1897م  ويف 

جزءا من حياتها قدر اإلمكان.
قال  واليت  الشاعر  روح  فيه  وأيقظت 
البداية  على  علمت  بأنها  الحقا  عنها 
احلقيقية لسلسلة أعماله: دورة من ثالث 
أجزاء طويلة كتبت ما بني 1899 و1903م, 
بعنوان   شعر  كتاب  1905م  سنة  ونشر 

)كتاب الساعات(.
وبعد رحلته الثانية اىل روسيا مباشرة 
يف  الفنانني  مستعمرة  إىل  ريلكه  انضم 
بالقرب   )Worpswede( وربسويد 
أن  متنى  حيث   )Bremen( برمين  من 
يستقر بني الفنانني املتجانسني فيما بينهم 

وليجرب شكال جديدا من احلياة.
كالرا  من  تزوج   1901 أبريل  يف 
وهي   )Clara Westhoff( ويستهوف 

حناتة شابة من برمين.
منزل  يف  الزوجان  استقر  وقد 
ويسرتويد  من  بالقرب  ريفي 

.)Westerwede(
اجلزء  على  العمل  ريلكه  بدأ  وهناك 
وأيضا  الساعات(  )كتاب  من  الثاني 
ووربسويد  مستعمرة  عن  كتابا  ألف 

)Worpswede( للفنانني.
ريلكه  رزق   1901 األول  كانون  ويف 
بفتاة, وبعدها بفرتة قصرية قرر الزوجان 
ملهنتيهما  للتفرغ  وذلك  بهدوء  االنفصال 

املنفصلتني.
وبعد ذلك بعثت دار نشر أملانية ريلكه 
رودن  حول  كتابا  ليؤلف  باريس  اىل 
)Rodin( فذهب إىل باريس حيث كان 

يقيم النحات رودن يف 1902م.
التالية  عشرة  االثنيت  السنوات  ويف 
حلياة  اجلغرايف  املركز  باريس  أصبحت 
مستمر  بشكل  املدينة  غادر  وقد  ريلكه 
ليزور مدنًا وبلدانًا أخرى, ابتداءًا من ربيع 
الباريسية  األجواء  ليغري  وذلك  1903م 

اليت كان يعيشها بالنسبة إليه.
فيارجييو  إىل  ذهب  لذلك 
)Viareggio( االيطالية حيث ألف هناك 

اجلزء الثالث من )كتاب الساعات(.
هي  جناحا  األكثر  األشعار  وبعض 
ترمجات لفظية خيالية ألعمال معينة من 

الفنون البصرية.
وغريها من األشعار اليت تتعلق باملناظر 
الطبيعية, اللوحات الفنية, املواضيع الدينية 
يتصورها  أن  حياول  كما  واألسطورية 

الرسام.
اجلديدة(  )القصائد  كتابه  لذلك 
م(   08-1907  Neue Gedichte(
األملاني  الغنائي  الشعر  عن  خروجا  كان 

التقليدي.
ريلكه أجرب لغته على مثل هذا التطرف 
يف الدقة والتحسني واليت ميكن وصفها 
ولغة  الفنون  من  غريها  بني  متميز  كفن 

متيزت من لغات حية.
إن األناقة العاملية هلذه األشعار ال ميكن 
واألخالقية  العاطفية  األجزاء  ختفي  أن 

الكامنة فيها.
ومن أهم أعماله )دفرت مذكرات مالت 
 The Notebook of( بريج(  لوريدز 
بدأ  الذي   )Malte Laurids Brigge
وأمته  1904م  سنة  روما  يف  عليه  العمل 
سنة 1910م ومت نشره يف اللغة االجنليزية 

الحقا سنة 1930م.
ومالت هو مغرتب املاني شاب يف باريس 
بالتسلسل  االلتزام  يرفض  كان  والذي 
بدال  ولكن  الشرح   او  للعرض  الزمين 
كحوادث  موضوعاته  يقدم  كان  ذلك  عن 
ريلكه  وجد  املذكرات  هذه  ويف  متزامنة. 
كل موضوعاته: احلب, املوت, اخلوف من 
الطفولة, و تأليه املرأة, وكذلك املواضيع 
الربانية حيث عاجلها ببساطة على أنها 

»ميول قلبية«. 
وقد دفع ريلكه مثنا غاليا هلذه الروائع 
كانت  اليت  الكآبة  كتلة من  يكتب  كان  اذ 
فكرة  تبين  إىل  قادته  جدا حبيث  مؤملة 
ترك الكتابة. إذ إنه بعد أن نشر سلسلة 
العذراء«  »حياة  بعنوان   قصرية  شعر 
1913م,  سنة   )Das Marienleben(

مل ينشر أي شيء ملدة 13 سنة.
األوىل  العاملية  احلرب  أحداث  خالل 
ذهب ريلكه إىل ميونخ األملانية حيث قرر 

أن يبقى فيها ليمضي معظم وقت احلرب 
هناك.

مت  1915م  سنة  األول  كانون  ويف 
استدعاؤه للخدمة العسكرية مع اجليش 
النمساوي يف فيينا ولكن مت إعادته للحياة 

املدنية سنة 1916م. 
أواخر حياته

أمضى ريلكه السنوات السبع اليت تلت 
يف سويسرا وكانت آخر حلقة يف سلسلة 
»األوطان االختيارية«. وسيطر مرة أخرى 

على مواهبه اإلبداعية بالكامل.
ففي صيف سنة 1921م  أقام كضيف 
دي  )شاتو  قصر  يف  السويسرية  الرعية 
 )Château de Muzot( موزوت( 

.)Rhône( والذي يقع يف وادي الرون
ويف سنة 1922 م أكمل سلسلة  )مرثيات 
دوينو( )Duino( حيث ضمت 55 قصيدة 
واملوضوع  املزاج  حيث  من  وكانت  رائعة 

قريبة من )سونيتات اىل اورفيوس(.
سنة  يف  الناجحة  انطالقته  وكانت 
1922م آخر اجنازاته الكبرية, على الرغم 
من أن بعض أشعاره اليت أتت فيما بعد 
جتربة  خالل  من  سابقا  عمله  ما  فاقت 
أشكال اليت مل تكن هلا عالقة بالطبيعة 

األدبية املستخدمة يف العشرينيات.
كتب  فإنه  القصائد  هذه  إىل  وإضافة 
وبعضها  للغنائية  قريبة  بسيطة  قصائد 
باللغة  جمموعات  أربع  وكذلك  قصرية 
املناظر  فيها  وصف  حيث  الفرنسية 

.)Valais( الطبيعية يف فاليه
وبقي ريلكه يف وطنه اجلديد ولكنه تنقل 
ألصدقائه  نفسه  وكرس  سويسرا  داخل 
سنة  ويف  الرائعة,  التعبريية  واملراسالت 
مكتبات  اهتمام  مركز  أصبح  1925م 
1923م  آب   18 ويف  األوربية,  العواصم 
على  انزلق  حيث  صحية  بنكسة  أصيب 
من  مريضا  وأصبح  باريس,  يف  األرض 
حينها ولكن السبب يف نكسته هذه كانت 
يتم  مل  ولكن  اللوكيميا  من  نادرا  نوعا 
مالحظتها إال قبل أسابيع قليلة من موته 
يف 1926م, وتويف يف منتجع صحي على 

ضفاف حبرية جنيف.
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إذا كان معه إناءان أحدهما 
نجس، فإن خاف العطش، 

أمسك أيهما شاء
معه  كان  إذا   :153 مسألة   *
إنه  قلنا  فقد  جنس،  أحدهما  إناءان 
خاف  فإن  الوضوء،  يف  يستعملها  ال 

العطش، أمسك أيهما شاء.
أدى  فما  يتحرى،  الشافعي:  وقال 
ويريق  للوضوء  أمسك  إليه  اجتهاده 
أمسك  العطش  خاف  فإن  اآلخر 
للعطش النجس وتوضأ بالطاهر عنده.

)اجملموع:188/1(
ــ وقال الشيخ الطوسي:

دليلنا: إنا بينا أنهما يف حكم النجس 
أو  استعماهلما.  جواز  من  املنع  يف 
التحري.  أبطلنا  وقد  منهما،  واحد 
فأما اخلوف من العطش فإنه جيوز له 

إمساك النجس باإلمجاع.
إذا كان معه إناءان أحدهما 
ماء واآلخر بول فال خالف أنه ال 

يجوز التحري
معه  كان  إذا   :154 مسألة   *

واآلخر  طاهر،  ماء  أحدهما  إناءان، 
ال جيوز  أنه  فال خالف  واشتبها،  بول 

التحري.
والشافعي  حنيفة  أبو  خيتلف  وإمنا 

يف تعليل ذلك.
بهما  فاشتبه  إناءين  وجود  حال  يف 
جيوز  ال  متيقن،  طاهر  إناء  معه  وكان 

املشتبهني استعمال 
إناءان  معه  كان  إذا   :155 مسألة   *
إناء طاهر متيقن،  فاشتبها، وكان معه 
جيوز  وال  الطاهر،  يستعمل  أن  وجب 

املشتبهني. استعمال 
املروزي. إسحاق  أبو  قال  وبه 

)اجملموع:192/1(
أصحاب  وعامة  العباس  أبو  وقال 
يستعمل  أن  بني  خمري  هو  الشافعي: 

ذلك، وبني أن يتحرى يف اإلناءين.
ــ وقال الشيخ الطوسي:

دليلنا: ما قدمناه من بطالن التحري، 
واملنع من استعمال اإلناءين املشتبهني.

غري  جيب  فال  ذلك،  ثبت  فإن 
استعمال املاء الطاهر.

في حال وجود إناءين 
أحدهما طاهر واآلخر ماء 

مستعمل في الوضوء
إناءان  معه  كان  إذا   :157 مسألة   *
مستعمل  ماء  واآلخر  طاهر  أحدهما 
يف الوضوء، جيوز استعمال أيهما شاء 

عندنا.
فيها  وأصحابه:  الشافعي  وقال 
قوالن، أحدهما: أنه يتحرى فيهما كما 
)اجلرح  والطاهر.  النجس  يف  يتحرى 

والتعديل:1،71/4(
يتطهر  بل  يتحرى،  اآلخر: ال  والقول 

بكل واحد منهما. )اجملموع:181/1(
ــ وقال الشيخ الطوسي:

املستعمل  املاء  أن  بينا  إنا قد  دليلنا: 
جرى  ذلك،  ثبت  وإذا  ومطهر  طاهر 
بال  يستعمال  مل  اللذين  املاءين  جمرى 

خالف.
في حال وجود إناءين 

أحدهما طاهر واآلخر ماء ورد
* مسألة 158: إذا كان معه إناءان، 
أحدهما طاهر ومطهر، واآلخر ماء ورد 
منقطع الرائحة، أو ماء شيح، فاشتبها 

مباحث كتاب الطهــارة 
بني الفقه اإلمامي واملذاهب األربعة 

وفق منهج الخالف االستـــــــــداليل

الحلقة )14(
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عليه، توضأ بكل واحد منهما.
جيوز  إنه  وأصحابه:  الشافعي  وقال 

له التحري.
ــ وقال الشيخ الطوسي:

قطع  استعملهما  إذا  أنه  هو  دليلنا: 
على أنه قد تطهر باإلمجاع، وإذا تطهر 
طهارته  صحة  على  ليس  بأحدهما 

دليل. )الكايف:10/3، 6(
عبد  أبي  عن  الساباطي  عمار  فعن 
اهلل عليه السالم يف حديث طويل قال: 
ماء  على  قوله:  إىل   - رجل  عن  سئل 
غريه - قال: يهرقهما ويتيمم. )تهذيب 

األحكام:248،712/1(
عبد  أبا  سألت  قال:  مساعة  وعن 
فيها  وجد  جرة  عن  السالم  عليه  اهلل 
وتوضأ  »ألقه  قال:  مات  قد  خنفساء 
املاء،  فأهرق  عقربا  كان  وإن  منه، 
معه  رجل  وعن  غريه،  ماء  من  وتوضأ 
إناءان فيهما ماء وقع يف أحدهما قذر، 
ال يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء 

غريه ، قال : يهرقهما ويتيمم«.
في حال وجود إناءين 

أحدهما نجس فاشتبها 
عليه، ثم انقلب أحدهما

*مسألة 159 : إذا كان معه إناءان، 
ثم   ، عليه  فاشتبها  جنس  أحدهما 
انقلب أحدهما ، فإنه ال جيوز استعمال 

اآلخر .
فيه  الشافعي  وألصحاب 
فيه.  يتحرى  أحدهما  قوالن: 

)اجملموع:184/1(
وهو قول أبي العباس واآلخر: إنه ال 

جيوز، وهو قول األكثر.
ــ وقال الشيخ الطوسي:

دليلنا: ما قدمناه من أنه لو كان األول 
حباله ملا جاز التحري فكيف إذا انقلب 
إال  يكون  ال  التحري  أن  على  أحدهما 
شيء  يف  ذلك  يتصور  وال  شيئني،  يف 

واحد.
في حال وجود إناءين 

أحدهما نجس بولوغ الكلب 
واشتبها عليه

* مسألة 160: إذا كان معه إناءان، 
عليه  واشتبها  أحدهما  يف  الكلب  فولغ 
فيه،  الكلب  ولغ  ما  بعني  عدل  وأخربه 

ال يقبل منه.
منه  يقبل  الشافعي:  أصحاب  وقال 

وال يتحرى. )اجملموع:177/1(

ــ وقال الشيخ الطوسي:
عمار  خرب  من  قدمناه  ما  دليلنا: 
اإلناءين  بإراقة  أمره  وأنه  ومساعة، 

والتيمم، ومل يقل إال أن يشهد عدل.
وأيضا قد علمنا أنه جيوز استعماهلما 
من  القبول  وإجياب  الفرقة،  بإمجاع 

العدل حيتاج إىل دليل.
إذا ورد على ماء، فأخبره 

رجل بأنه نجس
ماء،  على  ورد  إذا   :161 مسألة   *

فأخربه رجل بأنه جنس، ال يقبل منه.
مل  أو  جنس،  به  مبا  أخربه  سواء 

خيربه.
وقال الشافعي: إن أخربه باإلطالق، 
ومل يذكر ما به جنس، ال يقبل منه، وإن 
أخربه مبا به جنس، وكان ذلك ينجس 

املاء، وجب القبول منه.
ــ وقال الشيخ الطوسي:

يف  األصل  أن  علمنا  قد  إنا  دليلنا: 
بنجاسته حيتاج  واحلكم  الطهارة،  املاء 
وجوب  على  دليل  يقم  ومل  دليل،  إىل 
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اهلل  صلى  النيب  عن  روي  ما  وأيضا 
عليه وآله وسلم، واألئمة عليهم السالم 
أنه  يعلم  أن  إال  طاهر  كله  املاء  أن  من 

جنس يؤكد ذلك.
روى الشيخ الكليين عن الصادق عليه 
كله طاهر حتى  »املاء  قال:  أنه  السالم 

يعلم أنه قذر«. )الكايف:1،1/3(
جناسته،  نعلم  ال  الواحد  بقول  ألن 

ووجوب القبول منه حيتاج إىل دليل.
إذا شهد شاهدان ولوغ 

الكلب في إناء، وشهد آخران 
في ولوغ إناء آخر سقطت 

شهادة الكل
شاهدان  شهد  إذا   :162 مسألة   *
من  واحد  يف  الكلب  ولغ  قد  أنه 
يف  ولغ  أنه  آخران  وشهد  اإلناءين، 
املاء  وبقي  شهادتهما،  سقطت  اآلخر، 

على أصل الطهارة.
بنجاستهما  حيكم  الشافعي:  وقال 
صادقني.  يكونا  أن  جلواز 

اجملموع:178/1.
اللهم إال أن يشهد كل قوم منهم على 
وجه ينايف شهادة اآلخر، فيكون القول 
وفيه  البينتني،  تقابل  يف  كالقول  فيه 

ثالثة أقوال تذكر يف باب البينات.
ثالثة  االستعمال  ويف  النووي:  قال 
والثاني:  بالقرعة،  أحدها:  أقوال. 
بالقسمة، والثالث: يوقف حتى يصطلح 

املتنازعان. )اجملموع:178/1(
ــ وقال الشيخ الطوسي:

الطهارة،  أصل  على  املاء  إن  دليلنا: 
من  القبول  وجوب  على  وليس 
دليل،  منهما  واحد  من  وال  الفريقني، 
فوجب طرحهما، وبقي املاء على أصل 

الطهارة.
إذا كان مع غير البصير 
إناءان، وقع في أحدهما 

النجاسة واشتبها
غري  مع  كان  إذا   :163 مسألة   *
البصري إناءان، وقع يف أحدهما جناسة 

واشتبها، وجب عليه إراقتهما ويتيمم.
فيه  الشافعي  وألصحاب 
قلنا.  ما  مثل  أحدهما  قوالن: 

)اجملموع:175/1(
قول  إىل  يرجع  أو  يتحرى،  واآلخر 
بصري خيربه بذلك. )اجملموع:196/1(

ــ وقال الشيخ الطوسي:
ال  البصري  أن  من  قلناه  ما  دليلنا: 
جيوز له التحري وال الرجوع إىل غريه، 

فحكم األعمى حكمه سواء.
إذا حصلت النجاسة على 

الثوب
* مسألة 164: إذا حصلت النجاسة 
على الثوب، فإن تعني له املوضع، غسله 
بال خالف. وإن مل يتعني له غسل الثوب 

كله.
الشافعي  مذهب  من  الظاهر  وهو 

وأصحابه. )اجملموع:145/3(
إذا  قال:  أنه  بعضهم  عن  وحكي 
الواحد،  الكم  يف  النجاسة  حصلت 

واشتبه بالكم اآلخر حل له التحري. 
ــ وقال الشيخ الطوسي:

بنجاسته،  حكم  قد  الثوب  إن  دليلنا: 
واملنع من الصالة فيه، وال يعلم طهارته 
إذا غسل أحد الكمني بالتحري، فوجب 

أن ال يعمل به.
تقتضي  االحتياط  طريقة  وأيضا 
أن  علم  قلناه،  ما  فعل  إذا  ألنه  ذلك، 
الصالة صحيحة. وإذا فعل ما قالوه، مل 

يدل على صحتها دليل.
وروى مساعة، عن أبي عبد اهلل عليه 
الصيب  بول  عن  سألته  قال:  السالم 
قلت:  »اغسله«.  فقال:  الثوب؟  يصيب 
فإن مل أجد مكانه؟ قال: »اغسل الثوب 

كله«. )االستبصار:174،604/1(

عبد  أبي  عن  يعفور،  أبي  ابن  وروى 
اهلل عليه السالم قال: سألته عن املين 
يصيب الثوب؟ قال: »إن عرفت مكانه، 
فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسله 

كله«. )الكايف:53،1/3(
إذا توضأ وصلى الظهر ثم 

ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء 
الطهارة

وصلى  توضأ  إذا   :165 مسألة   *
الظهر، ثم أحدث، ثم أعاد الوضوء، ثم 
عضوا  ترك  أنه  ذكر  ثم  العصر،  صلى 
أي  من  يدري  وال  الطهارة،  أعضاء  من 
الطهارة،  يعيد  فإنه  كان،  الطهارتني 

ويصلي الصالتني معا بال خالف.
للشافعي  الوضوء  إعادة  وجوب  ويف 
باملواالة، قال أعاد  إذا قال  فيه قوالن: 

الوضوء.
عليه.  بنى  به،  يقل  مل  وإن 

)اجملموع:452/1(
ترك عضو من أعضاء 

الطهارة بين صالتي الظهر 
والعصر 

الظهر  صلى  متى   :166 مسألة   *
ثم  الوضوء  وجدد  حيدث،  ومل  بطهارة 
عضوا  ترك  أنه  ذكر  ثم  العصر،  صلى 
صالة  يعيد  فإنه  الطهارة،  أعضاء  من 
صالة  يعيد  وال  فحسب،  عندنا  الظهر 

العصر.)املبسوط:24/1(
وقال الشافعي: يعيد الظهر، ويف إعادة 
العصر له قوالن: أحدهما، ال يعيد، مثل 
قولنا، إذا قال إن جتديد الوضوء يرفع 
حكم احلدث، واآلخر: إنه يعيد، إذا مل 

يقل بذلك.)اجملموع:200/1(
ــ وقال الشيخ الطوسي:

إعادة  عليه  أوجبنا  إمنا  إنا  دليلنا: 
الظهر دون العصر، ألن ترك العضو ال 
خيلو من أن يكون من الطهارة األوىل أو 
فقد  األوىل،  من  كان  فإن  الثانية،  من 
صحت له الثانية، فصح بصحتها صالة 
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العصر. وإن كان تركه ذلك من الثانية، 
بصحتها  فصح  األوىل،  صحت  فقد 
األوىل. والعصر صحيحة على كل حال، 
عليه  فأوجبنا  الظهر.  يف  الشك  وإمنا 

إعادة املشكوك فيه دون املتيقن أداؤه.
إذا أكلت الهرة فأرة وشربت 
من اإلناء فال بأس بالوضوء من 

سؤرها
* مسألة 167: إذا أكلت اهلرة فأرة، 
ثم شربت من اإلناء فال بأس بالوضوء 

من سؤرها.
ذلك.  يف  الشافعي  أصحاب  واختلف 
فمنهم من قال مبذهبنا سواء. )التفسري 

الكبري:95/24(
أن  قبل  شربت  إن  قال:  من  ومنهم 

تغيب عن العني، ال جيوز الوضوء به.
فيه  وشربت  رجعت  ثم  غابت  وإذا 
)الكايف:1/3،  جيزي.  أحدهما  قوالن: 

)2
إمجاع  قلناه،  ما  على  يدل  والذي 
ومل  طاهر،  اهلر  سؤر  أن  على  الفرقة 

يفصلوا.
وروي أيضا عن النيب صلى اهلل عليه 
وآله وسلم أنه قال: »اهلر ليس بنجس، 
ألنه من الطوافني عليكم أو الطوافات« 

وذلك على عمومه.
السالم:  عليه  الصادق  اإلمام  وقال 
قذر«.  أنه  يعلم  حتى  طاهر  كله  »املاء 

)تهذيب األحكام:215/1، 619(
ال يجوز المسح على الخفين 

مع االختيار
* مسألة 168: عندنا أن املسح على 
يف  ال  االختيار،  مع  جيوز  ال  اخلفني 

السفر، وال يف احلضر.
اخلوارج.  مذهب  وهو 

)اجملموع:178/1(
ثالثة  االستعمال  )ويف  النووي:  قال 
والثاني:  بالقرعة،  أحدهما:  أقوال؛ 

بالقسمة، والثالث: يوقف حتى يصطلح 
املتنازعان. )اجملموع:178/1(

أبي  ابن  رواية  يف  مالك  ذهب  وإليه 
ذويب عنه، فإنه قال: أبطل مالك املسح 

على اخلفني يف آخر أيامه.
وعن مالك روايات أربعة:

غري  من  أبدا  ميسح  أنه  أحدها: 
توقيت. )املدونة الكربى:41/1(

وهو قول الشافعي يف القديم. )كفاية 
األخيار:31/1(

دون  احلضر  يف  ميسح  أنه  والثاني: 
السفر. )عمدة القاري:97/3(

دون  السفر  يف  ميسح  أنه  والثالث: 
)تفسري  عنده.  األظهر  وهو  احلضر 

القرطيب:100/6(
يوما  املقيم  ميسح  أنه  والرابع: 
)كفاية  أيام.  ثالثة  واملسافر  وليلة، 

األخيار:31/1(
وعليه  اجلديد  يف  الشافعي  قال  وبه 

أصحابه. )اهلداية:28/1(
وبه قال أبو حنيفة ، وباقي الفقهاء.

ــ وقال الشيخ الطوسي:
}...وَامْسَحُوا  تعاىل:  قوله  دليلنا: 
فأوجب  وََأرْجَُلُكمْ...{  بِرُءُوسُِكمْ 
رجال،  يسمى  ما  على  الفرض  إيقاع 
واخلف ال يسمى بذلك. كما أن العمامة 
ال تسمى رأسا. وأيضا طريقة االحتياط 
تقتضي ذلك، ألن من مسح على خفيه 
دليل  وال  بيقني،  ذمته  تربأ  ال  وصلى 
على  ومسح  نزعهما  فإذا  ذلك،  على 
رجليه، برءت ذمته بيقني، وعليه إمجاع 

الفرقة، ال خيتلفون فيه.
عليه  اهلل  صلى  النيب  عن  روي  وما 
والتابعني  والصحابة،  وسلم،  وآله 
)تهذيب  حيصى.  أن  من  أكثر  ذلك  يف 

األحكام:63/1، 172(
أحدهما  عن  مسلم  بن  حممد  وروى 
عليه السالم قال: سئل عن املسح على 

اخلفني، وعلى العمامة؟ فقال: »ال متسح 
األحكام:361/1،  )تهذيب  عليهما«. 

)1090
عليه  جعفر  أبي  عن  زرارة،  وروى 
عمر  مجع  يقول:  مسعته  قال:  السالم 
صلى  النيب  أصحاب  اخلطاب  ابن 
عليه  علي  وفيهم  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
السالم، وقال: ما تقولون يف املسح على 
فقال:  شعبة  بن  املغرية  فقام  اخلفني؟ 
اخلفني.  على  ميسح  اهلل  رسول  رأيت 
فقال علي عليه السالم: »قبل املائدة أو 
بعدها؟« فقال: ال أدري. فقال علي عليه 
إمنا  اخلفني،  الكتاب  »سبق  السالم: 
بشهرين  يقبض  أن  قبل  املائدة  أنزلت 
األحكام:361/1،  )تهذيب  ثالثة«.  أو 

)1091
املسح  ذكر  قال:  أنه  عباس  ابن  عن 
سعد  وعنده  عمر،  عند  اخلفني  على 
سعد  عمر:  فقال  عمر،  بن  اهلل  وعبد 
عباس:  بن  اهلل  عبد  فقال  منك،  أفقه 
يا سعد، إنا ال ننكر أن رسول اهلل صلى 
هل  ولكن  مسح،  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
أحكمت  فإنها  املائدة،  نزلت  منذ  مسح 
من  نزلت  سورة  آخر  وكانت  شيء،  كل 

القرآن أال تراه؟ قال: فلم يتكلم أحد.
وروى أبو الورد قال: قلت ألبي جعفر 
أنه  أبا ظبيان حدثين  إن  السالم  عليه 
ثم  املاء،  أراق  السالم،  عليه  عليا  رأى 
مسح على اخلفني. فقال عليه السالم: 
علي  قول  بلغك  أما  ظبيان،  أبو  كذب 
الكتاب  سبق  فيكم:  السالم  عليه 
رخصة؟  فيهما  فهل  فقلت:  اخلفني؟«، 
عدو  من  إال  »ال،  السالم:  عليه  فقال 
رجليك«.  على  ختاف  ثلج  أو  تتقيه، 

)االستبصار:76/1، 236(
* إعداد: السيد نبيل احلسين

51

ية
قه

 ف
ث

اح
مب



التخطيط,  الرسم,  الفن الصيين هو: 
صناعة  واحلجر,  اخلشب  على  النحت 
الفخار, الربونزيات, وغريها من أشكال 
الفنون اجلميلة أو فنون الديكور وجدت 

يف الصني على مدى العصور.
الخصائص الجمالية والتقاليد 

الفنية
الفن كانعكاس لطبقات 

المجتمع الصيني
الفن  يف  الرائعة  الصفات  أهم  إحدى 
للبنية  تعكسه  الذي  املدى  هو  الصيين 
الطبقية والفكرية للمجتمعات يف أوقات 
خمتلفة من التاريخ الصيين. وصوال إىل 
 221-475( املتحاربة  املقاطعات  فرتة 
ق.م( كانت األعمال الفنية يقوم بها فنانون 
واإلقطاعية.  امللكية  للمحاكم  جمهولون 
ويعتقد أنه خالل فرتة ساللة شانج وبداية 
عصر ساللة زو أن صناعة  اجملسمات 
الربونزية كانت تتم بشكل حصري حتت 
إشراف احملكمة, واليت بوسعها أن تسمح 
أو توقف الرخصة إلنتاج الورش احمللية 
املنتشرة يف املقاطعات املختلفة و غريهم 

من املوالني للمحاكم.
والقوانني  الشروط  اهتمام  وحتت 
زو   و  شانج  عصر  يف  احملاكم  ملوظفي 
التصميمات  خصائص  تقاسم  يتم  كان 
أقسام  يف  العاملني  االختصاصيني  بني 
خمتلفة مثل الربونز و األواني و النسيج. 
خالل فرتة حروب املقاطعات و فرتة 
ساللة هان )206 ق.م -220 م( جلب منو 
ملكية األراضي و طبقة التجار موظفني 
جددًا, وبعد اهلان بدأ ظهور  املمارسات 
الثقافية و أصبحت األعمال الفنية ترفيها 
للنبالء املتعلمني, إذ إن الكثري منهم كانوا 
من املمارسني اهلواة للشعر , واملوسيقى, 
وفيما بعد الرسم. ويف هذا الوقت اتسعت 
الطبقات  من  احملرتفني  بني  الفروق 
السفلى و  الفنانني النخبة اهلواة, وهذه 
الفروق أعطت تأثريا على مسات الفن 

الصيين يف الزمن الذي أتى بعدها.
يف  الثورات  نتيجة  هام  تأثري  وهناك 
الطبية  اهلوة  وهو كسر  العشرين  القرن 

الثورة  فخالل  واهلواة,  احملرتفني  بني 
اإلساءة  مت   )1976-1966( الثقافية 
والفنانني ومت جتاهلهم,  الفن  أدباء  إىل 
)فن  الربوليتاري  بالفن  واستبدلوهم 
عليه  كان  ملا  الكادحة(مشابها  الطبقات 
و  م(   907-618( تانج  يف عصر ساللة 

أكثر قدما.
دور الخط في الفن الصيني

ابتداء من القرن الثالث امليالدي أصبح 
اخلط او الكتابة فنا مجيال, وأصبح يعد 
الصني.  يف  البصرية  الفنون  أعلى  من 
عالية  مهارة  يتطلب  لكونه  فقط  ليس 
وحنكة بل كذلك تدل على صفات واتساع 
عقلية الكاتب. ومنذ ما كانوا يستعملون 
)أقدم  السالحف   ودروع  العظام  شوك 
لقراءة  استعملت  حيث  بالصني(  كتابة 
الطالع يف عهد ساللة شانج )ق.م 1600-

1046م(. كان اخلط مرتبطا مع التواصل 
باعتبار  للخط  ينظر  وكان  الروحي, 
الطريقة الروحية للخطاط. ويعتقد بأن 
يتطلب شخصية  إنتاج اخلط  و  احرتام 
عادية.  غري  مجالية  وحساسية  نبيلة 
ويعتقد أن فهم النقاط الدقيقة يف الكتابة 

يتطلب  خربة وحساسية فنية عالية.
يستعملون  الصينيني  الرسامني  إن 
نفس األدوات اليت يستعملها اخلطاطون 
الورق,  أو  واحلرير  واحلرب  الفرش  من 
والصينيون حيكمون على أعماهلم بنفس 
على  باحلكم  يتبعونها  اليت  الطريقة 
واحلركات  الفرشاة  اخلطاطني, وضرب 
احلركات  وتناغم  للفرشاة   احليوية 
والرسم  اخلط  يف  ذاته  هو  والتعبري 
الصيين. لذلك فن الرسم  يف الصني هو 

يف األساس فن خط.
مدى  على  الرسامني  بأن  ويالحظ 
أو   باألصالة  مهتمني  يكونوا  مل  العصور 
الثالثية  والكتل  الواقع  من  الشعور  نقل 
األبعاد  مثل التضليل و الرسم املنظوري, 
ولكن ركزوا على اإلشارة للحياة الداخلية 
لألشياء من خالل الرتكيز على استعمال 
حركات  خالل  ومن  الورق  أو  احلرير 

متناغمة للفرشاة.
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ان مجال اخلطوط يف اخلط والرسم 
له تأثري كبري على أنواع أخرى من الفن 
يف الصني.  اذ جتد اخلطوط املتناغمة 
يف الزخارف اليت تتبع حركة يد الفنان 
الربونزية,  التحف  تزين  وهي  الطبيعية, 
اليت يضعونها على  تدفق األقمشة  ويف 
التماثيل البوذية,  ويف الديكور واخلزف, 
ومصوغات املينا. وهذا ما يعطي الفنون 
الصينية انسجامها الباهر ووحدة النمط 

اليت متيزها عن غريها. 
مميزات المواضيع والرموز 

في الفن الصيني
يف العصور البدائية كانت مواضيع الفن 
الصيين ختدم معاني  اخلضوع للسماء 
كانت  واألضاحي.  الطقوس  خالل  من 
تصنع أوعية برونزية لألضاحي للسماء 
و ألرواح أجداد القبيلة, واليت يعتقدون 
أطول  تساعدهم على عيش حياة  بأنها 
صحيح  بشكل  تتم  الطقوس  كانت  اذا 

ومنظم.
جمتمع  هو  عموما  الصيين  اجملتمع 
زراعي, وقد بذل الكثري من اجلهد لفهم 
أمناط الطبيعة والعيش على أساس ذلك.  
وقد رأوا أن عامل الطبيعة  هي عمل لقوى 
بني  التولدي  التفاعل  خالل   من  اكرب 

ثنائية )الينج واليانج( أو األنثى والذكر.
الفن  غرض  أصبح  تطورت  أن  وبعد 
الصيين االجتاه من  الطقوس واألضاحي 
القوى  هذه  لفهم  اإلنسان  تعبري  إىل  
)الينج واليانج( من خالل رسم  مناظر 
طبيعية, شجر البامبو, الطيور, واألزهار. 
ميتافيزيقية  تسمى  الظاهرة  وهذه 

اجلانب الطاوي للرسوم الصينية.
وكذلك اختذ الفن يف العصور القدمية 
أوائل  وان  وأخالقية.  اجتماعية  وظائف 
نصوص  على  دلت  احلائطية  اللوحات 
قدمية  صورت األباطرة الكبار, احلكماء, 
العامة,  من  املخلصني  فضالء,   وزراء 
رمسوهم  األشرار,  أعداءهم  وكذلك 

ليكونوا أمثلة وحتذيرات لألحياء.
وظائف  اختذت  اللوحات  وكذلك 
خصائص  ليس  وصورت  أخالقية  

يف  الشخصيات  دور  ولكن  املوضوع 
احملاكم  رسامو  ُيستدعى  وكان  اجملتمع. 
لتصوير األحداث السعيدة واليت ال تنسى. 
الكونوفشيوسية  الوظيفة  هذه  وكانت 
صيين  فيلسوف  أول  هو  )كونفوشيوس 
كل  على  يشتمل  مذهب  إقامة  يف  يفلح 
التقاليد الصينية عن السلوك االجتماعي 

واألخالقي( للوحات.
أجنبية  العالية هي  الدينية  الفنون  ان 
على الصني, ونادرا ما كان الدين جلماعة 
يف  عظيمة  ألعمال  إهلام  مصدر  كبرية 
الفن, وبالطبع البوذية قدمت الكثري من 
الروائع بشكل خاص, ولكن كانت مستوردة 

من مصادر أجنبية.
إن العالقات اإلنسانية كانت دائما ذات 
أهمية قصوى يف الصني, وعامة كان هناك 
أشكال رسم لرجال حمرتمني  يستمتعون 
مبتابعات علمية معًا أو مفارقات شعرية 
نادرة   واجتماعات  بينهم,  فيما  مؤثرة 
ذهبوا  والذين  كثريين  رمسيني  ملوظفني 
البالد.  عربوا  وقد  اجتماعاتهم  ملواعيد 
وبني املواضيع النموذجية للفن الصيين مل 
يكن هناك مكاٌن للحرب, العنف, التعري, 
املوت أو الشهادة, ومل يكن هناك أي مادة 
غري حية  بل كانت ترسم للغرض الفين 
اللوحات  يف  والصخور  فالينابيع  فقط, 
كانت حية, وكذلك القوى غري املرئية للكون  
كانت واضحة. وعموما مل يكن هناك منط 
الصيين  التقليدي  الفن  يف  مقبول  فين 
أو  للرتفع  )إما  نبيال  ملهما,  يكن  اذا مل 
لإلرشاد(, حيويا , أو على األقل  جذابا. 
اذا  الشكل مجيال  يكون  أن  كافيا  وليس 
مل يكن املوضوع  يعطي نتائج تفيد رقي 
األخالق  والعلم. ولذلك فان ثقافة غارقة 
يف التعابري اجملازية واالستعارات ودوما 
ستجد  مرجعي,  كمصدر  للطبيعة  تتجه 
أن كل أشكال الفنون فيها رمزية, وان كل 
شيء  مرسوم يف الفن الصيين التقليدي 
يعكس جوانب متكاملة من األشياء اليت 
يدركها الرسام حبدسه.  ويف نفس الوقت 
فإن الفن الصيين ممتلئ برموز حمددة 
املعاني.  الكثري من  يرمز اىل  وبعضها   ,
فمثال قصب املامبو فإنه يدل على روح 

بسبب  تنثين  أن  ممكن  واليت  العامل 
الظروف ولكن ال تنكسر أبدا,   واألعمال 
الرخامية تدل على النقاء والصفاء. والتنني 
يف العصور القدمية  على شكل التماسيح 
أو إله املطر,يدل على فاعلي اخلري وقد 
يكون رمزا خطرا لإلمرباطور, والرافعة 
واإلوز  العمر.  طول  على  تدل  )كراين( 

الثنائي يدل على دقة اإلخالص.
واألشهر بني الرموز النباتية هي  زهرة 
للوالء  كونفشيوسي  رمز  وهي  األوركيد 
تتفتح  الذي  الشتوي  واخلوخ  والنقاء. 
تدل  الشتاء  ثلج  موسم  يف  حتى  أزهاره 
على  نقاء ال ميكن أن مينعه وفيه معنيان 
ثوري سياسي أو إحساس روحي.  وشجر 
الصنوبر كثيف األغصان يدل على النجاة 
يف أجواء سياسية صعبة أو  روح ال تقهر 

لشخص معمر.
إن فن اخلط والرسم خاصة لديه القدرة 
على أن حتيي الفنان أو تضر به روحيا 
وفقا لصحة عمله و صفاته الشخصية. 
ان هذه الفكرة أتت من إميانهم بان هناك 
طاقة وتناغمًا يف العمل الفين متحدة مع 
الفنان من خالل املصدر املتكامل للطاقة 
مساوية  مصادر  من  تأتي  واليت  فيها, 
الطاوية(  الطاو)الديانة  من  وأرضية 

املقدس بعينها.
الفنان  يؤخذ  أن  جيب  فإنه  هنا  ومن 
الفين  العمل  إىل  باإلضافة  باالعتبار 
بسعة  يتعلق  فيما  وذلك  فين  كموضوع 
إطالع الفنان و حتليه باألخالق والشكل 
يعكسها  اليت  الطبيعة  قوى  مع  املتناغم 
فين  عمل  تقييم  أردت  فإذا  أعماله,  يف 
تطلع  أن  أيضا  عليك  فيجب  ما  صيين 

على الفنان وسريته يف آن واحد.
ــــــــــــــــــــــــــ

 :)2012( الشاملة  الربيطانية  املوسوعة 
Chinese art )الفن الصيين(.

* إعداد: صفوان ضياء قاسم
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قال احلسن الصقيل: سألت أبا عبد 
اهلل عليه السالم عما يروي الناس عن 
تفكر ساعة خري من قيام الليلة، قلت: 

كيف يتفكر؟ فقال عليه السالم:
فيقول:  بالدار  أو  باخلربة  »مير 
ال  بالك  ما  بانوك؟  أين  ساكنوك؟  أين 

تتكلمني؟«.
الصادق  اإلمام  أن  نالحظ  أقول: 
التفكر  كيفية  بنّي  السالم  عليه 
املذكور  احلديث  صحة  وأّيد  الصحيح 
وليلة،  يوم  عبادة  تساوي  التفكر  بأن 
وان الصحيح واحلق هو ما قاله اإلمام 
بأن التفكر الذي يكون موجبا لالعتبار 
مقدمة  ويكون  واإلنابة  للتوعية  وسببا 
أن  شك  وال  املراد  هو  للتغيريات 
قليال  كان  وان  التفكر  من  النوع  هذا 
العبادات  من  أفضل  انه  إاّل  وقصريا، 
التعمق  من  واخلالية  والطويلة  الكثرية 

والتفهم.
قوة الذاكرة وضعفها

اهلل  عبد  ألبي  عمار  بن  إسحاق  قال 
عليه السالم: الرجل آتيه واكلمه ببعض 
كالمه فيعرفه كله, ومنه من آتيه فاكلمه 
يرده  ثم  كله،  بالكالم، فيستويف كالمي 

علي كما كلمته، ومنهم من آتيه فأكلمه، 
فيقول: أعد علي؟ فقال عليه السالم:

»يا إسحاق، وما تدري مل هذا؟«.
قلت: ال، قال عليه السالم:

فيعرفه  كالمك  ببعض  تكلمه  »الذي 
بعقله،  نطفته  عجنت  من  فذلك  كله، 
ثم  كالمك  فيستويف  تكلمه  الذي  وأما 
ركب  الذي  فذاك  كالمك  على  جييبك 
تكلمه  الذي  وأما  أمه،  بطن  يف  عقله 
بالكالم، فيقول: أعد علّي، فذاك الذي 
ركب عقله فيه، بعد ما كرب، فهو يقول 

لك: أعد علي«.
أقول: تشري هذه الرواية إىل أن درجة 
وضعفها،  وقوتها  والذاكرة،  الذكاوة 
اإلنسان  عند  والعقل  بالتعقل  ترتبط 
يف  به  القوة  هذه  التحقت  فإذا  ذاته، 
الذكاء  قوي  اإلنسان  فيكون  بدء خلقته 
بعد  فيما  به  التحقت  وإذا  والذاكرة، 

خلقته فيبدو ضعيف الذكاء والذاكرة.
الفرق بين العقل واالدب

فقهاء  أحد  أبي هاشم اجلعفري  عن 
الرضا  موسى  بن  علي  اإلمامني  عصر 
وحممد بن علي اجلواد عليهما السالم 
السالم  عليه  الرضا  عند  كنا  قال: 
عليه  فقال  واالدب،  العقل  فتذكرنا 

السالم:

عطاء   - حياء  العقل  هاشم،  أبا  »يا 
تكلف  فمن  كلفة،  واألدب  اهلل،  من   -
مل  العقل  تكلف  ومن  عليه،  قدر  األدب 

يزدد بذلك إاّل جهااًل«.
أقول: ومعناه أن العقل عطاء وموهبة 
ربانية، ليس اكتسابيًا، يكتسبه اإلنسان، 
خبالف األدب والقيم اخللقية واإلنسانية 
والرتويض،  بالرياضة  تكتسب  فهي 
وعن طريقهما ميكن لإلنسان أن يرتقي 

سالمل األدب وقللها.
عالقة الدين والحياء بالعقل

قال اإلمام علي بن أبي طالب عليهما 
عليه  آدم  على  جربئيل  »هبط  السالم: 
أن  أمرت  إني  آدم،  يا  فقال:  السالم 
فاخرتها  ثالث  من  واحدة  أخريك 
يا  السالم:  عليه  له  فقال  اثنتني،  ودع 

جربئيل، وما الثالث؟
فقال: العقل واحلياء والدين.

اخرتت  إني  السالم:  عليه  آدم  فقال 
العقل.

فقال جربئيل للحياء والدين: انصرفا 
ودعاه - اي اتركاه - فقاال: يا جربئيل، 
إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. 
فاشأنكما  السالم:  عليه  جربئيل  قال 

وعرج. )أصول الكايف:221/1(
* إعداد: حممد رزاق صاحل

ّكيف نفكر؟
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هل تعلم ؟

هل تعلم ؟

* هل تعلم بأن فيتامني E يساعد على عمل األنسولني ويساعد 
على منع مضاعفات عمل السكري على املدى الطويل.

* هل تعلم بأن يف أحد جزر سيالن نوعا 
تبين  بـ)اخلياطني(  تسمى  العصافري  من 
ثم  الكبرية  الشجر  أوراق  بثقب  أعشاشها 
تعمد إىل مجعها بكميات كبرية وخياطتها 

مع بعضها من خالل خيوط العنكبوت.

هل تعلم ؟

هل تعلم ؟

* هل تعلم 
بأن الفحوصات 

املختربية والطبية 
أكدت على أن اإلجهاد 

النفسي والعصيب نوّديان 
إىل تطورات يف األمراض 
ويوجدان أمراضًا جديدة.

الشعوب  أسرع  بان  تعلم  هل   *
حيث  الفرنسيون  هم  بالكالم 

يتكلـــمون 480 مقطعــــا 
يف الدقيقة الواحدة.

هل تعلم ؟

احلرب  أثناء  األطباء  أن  تعلم  هل   *
الباسيفيك  جزر  يف  الثانية  العاملية 
خلياطة  اهلند   جوز  ألياف  استخدموا 

جروح املصابني.

أن عدد األسفار  تعلم  * هل 
يف التوراة 39 سفرا.

هل تعلم ؟ هل تعلم ؟

إعداد: صفوان جمال الدين
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عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية الكتاب الموسوم:

 بـ)تيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء(

تأليف الشيخ وسام برهان البلداوي


