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الحث عىل زيارة الحسني عليه السالم

كلمة العدد
اضاءات من سرية العرتة:

السرية النبــوية صىل الله عليه وآله وسلم آياته ومعجزاته

قطوف دانية من السرية الحسينية:
ما رواه االمام الحسني عليه السالميف فضائل ابيه عيل بن أيب طالب عليهم السالم-الحلقة الثانية-

يف رحاب علوم القرآن:
بحوث يف سورة الحمد )3(

عىل ضفاف نهج البالغة:
األمئة عليهم السالم قدوة وأسوة للعاملني

مدارات فكرية:
فاطمة عليها السالم هي ليلة القدر

فقه االرسة وشؤونها:
فن العالقة الزوجيـــــة

اخالقك هويتك:
العنف من سوء الخلق

مباحث عقائدية:
حالوة الحيـاة  يف معرفة املعاد

أعالم الشيعة:
زهري بن القني مؤمن آل فرعون

عىل مائدة البحث العلمي:
العـلة يف إخفاء أيب طالب عليه السالم إسالمه

R صفحات
املجـلــة:



قطوف دانية من السرية الحسينية:
ما رواه االمام الحسني عليه السالميف فضائل ابيه عيل بن أيب طالب عليهم السالم-الحلقة الثانية-

لفظ ومعنى:
أسامء الله الحسنى -الحلقة الثانية-

معاجز أهل البيت عليهم السالم:
ما رآه املنصور الدوانيقي حينام عزم عىل اإلساءة باإلمام الصادق عليه السالم

فضائل العرتة الطاهرة عليهم السالم:
من فضائل العرتة الطاهرة عليهم السالم -الحلقة الثانية-

قراءة يف كتاب:
رشفـة الصادي من بحر فضائل بني النبي الهادي للحرضمي الشافعي

مواعظ وحكم:
اإلباء والعزّة

يف أروقة الصحيفة السجادية:
عىل مائدة الصحيفة السجادية-مباحث الدعاء االول-الحلقة 27-

فضاءات أدبية:
)LATIN et NEO-LATINE Litteratures( اآلداب الالتينية والنيو ــ ال تينية

مثار االقالم:
اجنــاز جــولدزير

مباحث فقهية:
مباحث كتاب الطهارة بني الفقه اإلمامي واملذاهب األربعة 

وفـق منهج الخالف االستداليل-الحلقة الثانية-
معارف عامة:

الحيتــان البالينية
كشف الغموض عن علة التعمري

عرب من التاريخ:
لنعد إىل املعنويات

هل تعلم:
احرص عىل استثامر وقتك حينام تكتشف بعض املعلومات حول نشاطاتك
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زيارة األنبياء عليهم السالم
 لإلمام الحسين عليه السالم

* عن احلسني بن عبد اهلل، عن أبيه، 
عن احلسن بن حمبوب، عن إسحاق بن 

عمار، قال: مسعت أبا عبد اهلل عليه 
السالم يقول:

»ليس نيب يف السماوات أال ويسألون 
اهلل تعاىل أن يأذن هلم يف زيارة 

احلسني عليه السالم، ففوج ينزل 
وفوج يصعد«.)1(

* وعن احلسن بن حمبوب، عن 
احلسني ابن بنت أبي محزة الثمالي، 

قال:
خرجت يف آخر زمان بين مروان 

إىل زيارة قرب احلسني عليه السالم 
مستخفيًا من أهل الشام حّتى انتهيت 

إىل كربالء، فاختفيت يف ناحية القرية 
حّتى إذا ذهب من الليل نصفه أقبلت 

حنو القرب، فلما دنوت منه أقبل 
حنوي رجل فقال لي: انصرف 

مأجورًا فإنك ال تصل 

إليه، فرجعت فزعًا حّتى إذا كان يطلع 
الفجر أقبلت حنوه حّتى إذا دنوت منه 

خرج إلّي الرجل.
فقال لي: يا هذا إنك ال تصل إليه، 

فقلت له: عافاك اهلل ومل ال أصل إليه، 
وقد أقبلت من الكوفة أريد زيارته فال 
حتل بيين وبينه وأنا أخاف أن أصبح 
فيقتلوني أهل الشام إن أدركوني ها 

هنا.
قال: فقال لي: اصرب قلياًل فإن موسى 

ابن عمران عليه السالم سأل اهلل 
أن يأذن له يف زيارة قرب احلسني بن 
علي عليهما السالم فأذن له، فهبط 

من السماء يف سبعني ألف ملك، فهم 
حبضرته من أول الليل ينتظرون طلوع 

الفجر ثم يعرجون إىل السماء.
قال: فقلت له: فمن أنت عافاك اهلل، 

قال: أنا من املالئكة الذين أمروا 
حبرس قرب احلسني عليه السالم 

واالستغفار لزواره، فانصرفت وقد كاد 
أن يطري عقلي ملا مسعت منه.

قال: فأقبلت حّتى إذا طلع الفجر 
أقبلت حنوه فلم حيل بيين وبينه أحد، 
فدنوت من القرب وسّلمت عليه ودعوت 
اهلل على قتلته وصّليت الصبح وأقبلت 

مسرعًا خمافة أهل الشام.)2(
* عن حممد بن عبد اهلل احلمريي، 

عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن 
عبد الرمحان بن األشعث، عن عبد 

اهلل بن محاد األنصاري، عن ابن 
سنان، عن أبي عبد اهلل عليه السالم، 

قال: مسعته يقول:
»قرب احلسني بن علي عليهما السالم 

عشرون ذراعًا يف عشرين ذراعا 
مكسرًا روضة من رياض اجلنة، وفيه 

معراج املالئكة إىل السماء، وليس من 
ملك مقرب وال نيب مرسل إال وهو 

يسأل اهلل أن يزوره، ففوج يهبط وفوج 
يصعد.)3(

ــــــــــــــــــــــــــ
)1( مستدرك الوسائل: ج10، ص244.

)2( البحار: ج45، ص101.

)3( البحار: ج101، ص60.
املصدر: كامل الزيارات.

اهلل. صفوة  آدم  وارث  يا  عليك  )الســــــــــــــــــالم 

اهلل. نيب  نوح  وارث  يـــــــا  عليـــــــــــك  الســــــــــــــــــــالم 

إبراهيم خليل اهلل. يا وارث  الســــــــــــــــــــالم عليـــــــك 

يا وارث موسى كليم اهلل. الســـــــــــــــــــالم عليــــك 

اهلل. روح  عيسى  وارث  يا  عليــــــــــــك  الســــــــــــــــــالم 

اهلل. وارث حممد حبيـب  يا  عليـــــــــــك  الســـــــــــــــــالم 

املؤمنني ويل اهلل. أميـر  يا وارث  الســـــــــــــــالم عليك 

الســــــــــــــــــالم عليـــــــــــــــك يا ابــــــــــن حممد املصطفـى.

املرتضـى. ابــــــــــن علي  يا  الســـــــــــــــــالم عليـــــــــــــــك 

الســــــــــــــــالم عليــــــــــــــــك يا ابــــــــــــن فاطمة الزهراء.

الســـــــــــــــــالم عليك يا ابــــــن خــدجيـة الكبـرى.

ثاره(. وابن  اهلل  ثـــــــــــــــــــــار  يا  عليــــــك  الســــــــــــــــالم 
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جرمية ال تنسى

يف اليوم الثامن من شهر شوال ويف سنة 1344هـ، قام خوارج العرص 

ت النبي صىل الله عليه وآله 
بجرمية تنم عن حقد وبغض عجيب إزاء أهل بي

وسلم، أال وهي هدم قبور أمئة البقيع عليهم السالم.

وليك ميعنوا يف الجرمية حّرموا عىل املؤمنني زيارة قبورهم حتى بعد هدمها.

وليك ال يقال ملَ سميت هدم القبور بالجرمية، أعرض للقارئ الكريم هذه الروايات ليك 

يستطيع الحكم عىل فعلهم املشني.

1. عن رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم ملا سأله الحسن بن عيل عليهام السالم قال:

ومّيتاً أو زار أباك 
م: يا بني، من زارين حّيا 

»يا أبتاه، ما جزاء من زارك؟ قال صىل الله عليه وآله وسل

أو زار أخاك أو زارك كان حقا عيّل أن أزوره يوم القيامة فأخلصه من ذنوبه«.

أليس الهدم مانعاً من الزيارة وحرمانا من الثواب الجزيل؟

2. قال رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم:

»من زار الحسن يف بقيعه، ثبت قدمه عىل الرصاط يوم تزل فيه األقدام«.

أمل يكن الهدم إبعاداً للمؤمن من أن ينال ثبوت القدم يوم تزل األقدام؟

3. قال اإلمام الصادق عليه السالم:

»من زارين غفرت له ذنوبه ومل ميت فقريا«.

4. قال اإلمام العسكري عليه السالم:

»من زار جعفراً وأباه، مل يشتك عينه، ومل يصبه سقم، ومل ميت مبتىل«.

رماناً للمؤمن من هذه اآلثار الرائعة يف الدنيا؟
أال يعد الهدم ح

ت النبي صىل الله عليه وآله وسلم؟
أال يعد الهدم اعتداًء عىل حقوق املؤمنني؟ وانتهاكاً لحرمة أهل بي

 

أال يدخل هذا أذًى وحزناً عىل رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم؟

أبعد كل هذا ال يسمى جرمية، بل هو جرمية ال تنىس.

املرشف العام
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من آياته التي ظهرت للناس
وتنقسم هذه اآليات على قسمني:

اهلل  مبعثه صلى  قبل  ما ظهر  األول: 
عليه وآله وسلم.

الثاني: ما ظهر بعد مبعثه إىل حني 
وفاته صلى اهلل عليه وآله وسلم.

واملبعث  عوة  الدَّ قبل  ظهر  ما  فأّما 
فمن ذلك ما رواه ابن إسحاق: إن آمنة 
بنت وهب أم رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله وسلم حتدث انها أتيت حني محلت 
حممدًا صلى اهلل عليه وآله وسلم فقيل 
األّمة  هذه  بسيد  محلت  قد  إّنك  هلا: 
»ُأعيذه  فقولي:  األرض  على  وقع  فإذا 
بر  كل  كّل حاسد، يف  ّشر  بالواحد من 
عامد، وكل عبد رائد، نزول غري زائد، 
فإنه عبد احلميد املاجد، حتى أراه قد 
خيرج  أن  ذلك  آية  فإنَّ  املشاهد«.  أتى 
أرض  من  ُبصرى  نور ميأل قصور  معه 
فإنَّ  حمّمدًا،  فسّميه  ولد  فإذا  الشام 
أهل  حيمده  أمحد،  التوراة  يف  امسه 
السماوات واألرض، وامسه يف اإلجنيل 

أمحد، حيمده أهل السماء 
واألرض، وامسه يف الفرقان حمّمد. 
وضعته  فلما  بذلك،  فسّميه 
عبد  إىل  بعثت 

رأت  مبا  أخربته  وقد  جاريتها  املطلب 
وما  فيه  هلا  قيل  وما  به،  محلت  حني 

أمرت أن تسميه.)1(
يا  قلت:  قال:  أمامة  أبي  عن  وروي 
رسول اهلل ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة 
ُأّمي  أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت 
قصور  له  أضاءت  نور  منها  خيرج  أّنه 

الشام.)2(
معجزاته صلى اهلل عليه وآله وسلم

على  الدالة  الباهرة  املعجزات  وأما 
نبوته اليت هي سوى القرآن فكثرية جدًا 

ولذلك نورد بعضًا منها، وهي كاآلتي:
أوالً: مجيء الّشجرة إليه 

ذكرها أمري املؤمنني عليه السالم يف 
خطبته القاصعة قال: 

وآله  عليه  اهلل  صلى  معه  كنت  »لقد 
وسلم مّلا أتاه املأل من قريش فقالوا له: 

مل  عظيمًا  ادَّعيت  قد  إّنك  حمّمد  يا 
وحنن  بيتك  من  أحٌد  وال  آباؤك  عه  يدَّ
وأريتناه  إليه  أجبتنا  إن  أمرًا  نسألك 
تفعل  مل  وإن  ورسوٌل،  نيبٌّ  أّنك  علمنا 
علمنا أّنك ساحٌر كّذاب، فقال هلم: وما 
الشجرة  هذه  لنا  تدعو  قالوا  تسألون؟ 
يديك،  بني  وتقف  بعروقها  تنقلع  حّتى 
فقال صلى اهلل عليه وآله وسلم: إنَّ اهلل 
على كّل شيء قدير فإن فعل ذلك بكم 
نعم  قالوا:  باحلق؟  وتشهدون  تؤمنون 
وإّني  تطلبون  ما  سأريكم  فإّني  قال: 
وإنَّ  خري،  إىل  تفيئون  ال  أّنكم  ألعلم 
فيكم من يطرح يف القليب ومن حيّزب 
األحزاب، ثمَّ قال: أّيتها الشجرة إن كنت 
أّني  وتعلمني  واليوم اآلخر  باهلل  تؤمنني 
رسول اهلل فانقلعي بعروقك حّتى تقفي 
باحلّق  بعثه  واّلذي  اهلل،  بإذن  يدّي  بني 
دويٌّ  وهلا  وجاءت  بعروقها  النقلعت 

السرية النبــوية

آياته ومعجزاته
صىل الله عليه وآله وسلم
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شديد وقصف كقصف أجنحة الّطري)3( 
صلى  اهلل  رسول  يدي  بني  وقفت  حّتى 
وألقت  مرفوفة)4(  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
اهلل  رسول  رأس  على  األعلى  بغصنها 
وكنت  منكيب  على  أغصانها  وببعض 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  ميينه  عن 
علّوًا  قالوا  ذلك  إىل  القوم  نظر  فلّما 
نصفها  فليأتك  فمرها  واستكبارًا: 
فأقبل  بذلك  فأمرها  نصفها  ويبقى 
إليه نصفها كأعجب إقبال وأشّده دوّيًا 
كفرًا  فقالوا  اهلل  برسول  تلتف  فكادت 
إىل  فلريجع  النصف  هذا  فمر  وعتوًا: 
نصفه فأمَره صلى اهلل عليه وآله وسلم 
فرجع فقلت أنا: ال إله إاّل اهلل فإّني أوَّل 
أقرَّ  من  وأوَّل  اهلل  رسول  يا  بك  مؤمن 
اهلل  بأمر  فعلت  ما  فعلت  الّشجرة  بأنَّ 
تصديقًا بنبّوتك وإجالاًل لكلمتك، فقال 
القوم: بل ساحٌر كّذاب، عجيب الّسحر 
أمرك  يف  يصّدقك  وهل  فيه،  خفيف 
قوم  ملن  وإني  ــ  يعنونين  ــ  هذا؟  غري 
سيماهم  الئم  لومة  اهلل  تأخذهم يف  ال 
سيما الصديقني، وكالمهم كالم األبرار، 
عمار الليل ومنار النهار متمسكوه حببل 
رسوله،  وسنن  اهلل  القرآن حييون سنن 
وال  يغلون  وال  يعلون  وال  يستكربون  ال 
يفسدون، قلوبهم يف اجلنان وأجسادهم 

يف العمل«.)5(
بين  من  الماء  خروج  ثانيًا: 

أصابعه 
إن هذه املعجزة، أي: خروج املاء من 
بني أصابعه وتكثريه من دون أن ينقص 
قد تكررت له صلى اهلل عليه وآله وسلم 
مبجموعها  بلغت  عديدة،  مواطن  يف 

التواتر.)6(
وذلك أّنهم كانوا معه يف سفر فشكوا 
الّتلف  مبعرض  وأّنهم  معهم  ماء  ال  أن 

وسبيل العطب)7( فقال:
»كاّل إنَّ معي رّبي عليه توّكلت«.

ثمَّ دعا بركوة فصّب فيها ماء ما كان 
فنبع  فيها  يده  وجعل  ضعيفًا  لريوي 
الّناس  يف  فصيح  أصابعه  بني  من  املاء 
وهم  وعّلوا  نهلوا  حّتى  وسقوا  فشربوا 

ُألوف وهو يقول:
»أشهد أّني رسول اهلل حّقًا«.)8(

كان  اّلذي  الجذع  حنين  ثالثًا: 
يخطب عنده صلوات اهلل عليه 

باملدينة  مسجده  يف  كان  أّنه  وذلك 
فيستند إىل جذع فيخطب الّناس فلّما 
كثر الناس اّتذوا له منربًا، فلّما صعده 
فقدت  حني  الّناقة  حنني  اجلذع  حّن 
ولدها فنزل رسول اهلل صلى اهلل عليه 
أنني  يئنُّ  فكان  إليه  فضّمه  وسلم  وآله 

الّصيّب الذي يسكَّت.)9(
رابعًا: شاة ُأّم معبد 

وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  أنَّ  وذلك 
بكر  أبو  ومعه  مّكة  من  هاجر  مّلا  وسلم 
اهلل  عبد  ودليلهم  فهرية  بن  وعامر 
معبد  ُأّم  على  فمرُّوا  الّليثي  ُأريقط  بن 
برزة حتتيب)10(  امرأة  وكانت  اخلزاعّية 
مترًا  فسألوا  اخليمة  بفناء  وجتلس 
وحلمًا ليشرتوه فلم يصيبوا عندها شيئًا 
من ذلك وإذا القوم مرملون فقالت: لو 
كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى فنظر 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يف 

كسر خيمتها)11( فقال: 
»ما هذه الّشاة يا ُأّم معبد؟«.

الغنم،  عن  اجلهد  خّلفها  شاة  قالت: 
فقال: 

»هل بها من لنب؟«.
قالت: هي أجهد من ذلك، قال: 

»أتأذنني لي أن أحلبها«.
رأيت  إن  وُأّمي  أنت  بأبي  نعم  قالت: 
اهلل  رسول  فدعا  فاحلبها)12(  حلبًا  بها 
صلى اهلل عليه وآله وسلم بالشاة فمسح 

ضرعها)13( وذكر اسم اهلل وقال: 

فتفاجت)14(  شاتها،  يف  بارك  الّلهمَّ 
ودرَّت فدعا رسول اهلل بإناء هلا يريض 
علته  حّتى  ثّجًا  فيه  فحلب  الرَّهط)15( 
الّثمال)16( فسقاها فشربت حّتى رويت، 
رووا  حّتى  فشربوا  أصحابه  سقى  ثم 

فشرب عليه السالم آخرهم وقال: 
»ساقي القوم آخرهم شربًا«.

حّتى  نهل  بعد  عالًّ  مجيعًا  فشربوا 
أراضوا ثم حلب)17( فيه ثانيًا عودًا على 
بدء فغادوا عندها ثمَّ ارحتلوا منها فقّلما 
لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق عنزًا 
عجافًا هزىل)18( خمهنَّ قليل، فلّما رأى 
والّشاة  هذا  لكم  أين  من  قال:  الّلنب 
قالت:  البيت،  يف  حلوبة  وال  عازب)19(، 
ال واهلل إاّل مرَّ بنا رجل مبارك كان من 

حديثه كيت وكيت اخلرب وبطوله.)20(
بأنه  معه  الّذراع  كالم  خامسًا: 

مسموم
وهو أّنه ُأتي بشاة مسمومة أهدتها له 
سألت:  وكانت  اليهود خبيرب  من  امرأة 
أيُّ شيء أحبُّ إىل رسول اهلل صلى اهلل 
هلا:  فقيل  الّشاة؟  من  وسلم  وآله  عليه 
اهلل  صلى  فدعا  راع  الذَّ فسّمت  الّذراع 
فوضع  إليه  أصحابه  وسلم  وآله  عليه 

يده، ثم قال: 
بأّنها  تربني  فإنَّها  »ارفعوا 

مسمومة«)21(.
يوم  الجيش  إطعامه  سادسًا: 

األحزاب من طعام رجل واحد
وآله  عليه  اهلل  صلوات  أصحابه  أن 
أرملوا وضاق بهم احلال وصاروا مبعرض 
اهلالك لفناء األزواد يوم األحزاب فدعاه 
فاحتفل  إىل طعامه  أصحابه  من  رجٌل 
القوم  القوم معه)22( فدخل وليس عند 

إاّل قوت رجل واحد أو رجلني، فقال 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 

وآله وسلم: 



رتة
لع

ة ا
سري

ن 
 م

ت
ءا

ضا
إ

رتة
لع

ة ا
سري

ن 
 م

ت
ءا

ضا
إ

89

»غّطوا إناءكم«.
والقوم  مه  وقدَّ عليه  وبرَّك  دعا  ثمَّ 
يسغبوا  مل  كأن  وصدروا  فأكلوا  ُألوف 
قطُّ شباعًا ورواء)23(، والطعام حباله مل 

يفقدوا منه شيئًا.
وقومًا  الفقراء  إطعامه  سابعًا: 

من أصحابه 
أّنه اجتمع إليه فقراء قومه وأصحابه 
فدعا  اجلوع  وشكوا  تبوك  غزوة  يف 
بفضلة زاد هلم فلم يوجد هلم إاّل بضع 
عشرة مترة وطرحت بني يديه فاحتفل 

القوم فوضع يده عليها وقال: 
»كلوا بسم اهلل«.

فأكل القوم حّتى شبعوا وهي حباهلا 
يرونها عيانًا.)24(

ثالثين  من  أكثر  سقياه  ثامنًا: 
ألفًا من ماء يكفي لرجل واحد

أّنه صلى اهلل عليه وآله وسلم ورد يف 
هذه الغزاة على ماء ال يبل حلق واحد 
والقوم عطاش فشكوا ذلك إليه فأخذ 
من  رجل  إىل  فدفعه  كنانة  من  سهمًا 

أصحابه ثم َّ قال له: 
»انزل فاغرزه يف الرَّكي«.

فنزل فغرزه فيه ففار املاء وطما على 
للمقام  القوم  فارتوى  الرَّكي)25(  أعلى 
ورجال  ألفًا  ثالثون  وهم  والّظعن)26( 
غائبو  األبدان  حضور  املنافقني  من 

العقول)27(.
في  وقعت  ظبية  إن  تاسعًا: 

الشباك فكلمته
إّن ظبية كّلمته حني وقعت يف شبكة 
فقالت: يا رسول اهلل إّن لي طفاًل حيتاج 
إىل لنب وإّني قد وقعت يف هذه الّشبكة 
اهلل  صلى  فقال  ُأرضعه  حّتى  فخّلين 
عليه وآله وسلم: »كيف ُأخّليك وصاحب 

الّشبكة غائب؟«.

وجلس  فخاّلها  أرجع  إّني  قالت: 
صاحبها  وجاء  الّظبية  رجعت  حّتى 
وآله  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  فشفع 
القوم  فاّتذ  سبيلها  خّلى  حّتى  وسلم 

من ذلك املوضع مسجدًا.)28(
عاشرًا: حديث االستسقاء 

املدينة مطروا حّتى أشفقوا  إنَّ أهل 
من خراب دورها وانهدام بنيانها فقال 

صلى اهلل عليه وآله وسلم: 
»الّلهمَّ حوالينا وال علينا«.)29(

فاجناب الّسحاب عن املدينة وأطاف 
والّشمس  كاإلكليل  مستديرًا  حوهلا 
طالعة يف املدينة واملطر يهطل)30( على 
مؤمنهم  ظاهرًا  ذلك  يرى  حوهلا  ما 
صلى  اهلل  رسول  فضحك  وكافرهم، 
اهلل عليه وآله وسلم حّتى بدت نواجذه 

وقال: 
لو كان حّيًا قرَّت  أبي طالب  »هلل درُّ 

عيناه، من ينشدنا قوله؟«.
السالم  عليه  املؤمنني  أمري  فقام 

فقال: 
»يا رسول اهلل كأّنك أردت قوله:
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه

مثال اليتامى عصمة لألرامل)31(
يطوف به اهلاّلك من آل هاشم
فهم عنده يف نعمة وفواضل)32(

له  القمر  انشقاق  عشر:  حادي 
إلى نصفين

إّن القمر انشّق له بنصفني مبّكة يف 
أوَّل مبعثه وقد نطق به القرآن وقد صحَّ 
عن عبد اهلل بن مسعود أّنه قال: انشقَّ 
كّفار  فقال  فرقتني  صار  حّتى  القمر 
ابن  به  سحركم  سحر  هذا  مّكة:  أهل 
أبي كبشة)33( انظروا السّفار فإن كانوا 
رأوا ما رأيتم فقد صدق وإن كانوا مل 

قال:  به،  سحركم  فهو  رأيتم  ما  يروا 
وجه  كّل  من  قدموا  قد  السّفار  فسئل 
فقالوا: رأيناه. وقد أخرجه البخاري يف 

عدة مواضع)34(
ثاني عشر: ارجاعه إحدى عيني 
على  أن سالت  بعد  أصحابه  أحد 

خده يوم أحد
إنَّ رجاًل من أصحابه ُأصيب بإحدى 
م  الدَّ فسالت  مغازيه  بعض  يف  عينيه 
مستغيثًا  فأتاه  خّده  على  وقعت  حّتى 
به فأخذها بيده فردَّها مكانها فكانت 
هما  وأحدَّ وأصّحهما  عينيه  أحسن 

نظرًا.)35(
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شجرة  انفراج  عشر:  ثالث 
السدرة له إلى نصفين حينما مر 

بها وهو على راحلته
ومسريه  الّطائف  غزاة  يف  كان  إّنه 
لياًل على راحلته بوادي بقرب الّطائف 
من  كثري  شجر  ذو  جنيب  له:  يقال 
سدر وطلح، فغشي وهو يف وسن الّنوم 
سدرة يف سواد الّليل فانفرجت السدرة 
وبقيت  نصفيها  بني  فمرَّ  بنصفني  له 
على  ساقني  على  منفرجة  السدرة 
زماننا هذا وهي معروفة مشهور أمرها 
هناك وتسّمى شجر سدرة النيّب صلى 

اهلل عليه وآله وسلم.)36(

وأعالمه  معجزاته  دنا مجيع  عدَّ ولو 
رواها  اّليت  وآله  عليه  اهلل  صلوات 
فإن  الكتاب  لطال  كتبهم  يف  احملّدثون 
أكثر  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  نبّينا 
األنبياء أعالمًا وقد ذكر بعض املصّنفني 
أنَّ أعالمه تبلغ ألفًا فاألوىل االقتصار 

على االختصار.)37(
ــــــــــــــــــــــــــ

)1( سرية ابن إسحاق: ج1، ص22.
)2( اخلصال للشيخ الصدوق: ص177.

كصوت  بالعالي  ليس  صوت  الدوي:   )3(
قصفًا:  وغريه  الرعد  وقصف  وحنوه.  النحل 

اشتد صوته.
بسطهما  إذا  جبناحيه  الطائر  رفوف   )4(
ليقع  عليه  حيوم  شيء  على  السقوط  عند 

فوقه.
)5( نهج البالغة: ص159.

ج15،  للنووي:  مسلم  صحيح  شرح   )6(
ص38.

)7( العطب هو اهلالك.
)8( اخلرائج واجلرائح: ج1، ص29.

)9( مناقب آل أبي طالب عليه السالم البن 
شهر آشوب: ص80.

)10( االحتباء: االشتمال بالثوب. أي مجع 
بني ظهره وساقيه بالثوب أو حنوه.

معبد  أم  حديث  يف  اجلوزي:  قال   )11(
»فنظر إىل شاة يف كسر اخليمة« أي جانبها.

احمللوب  اللنب  بالتحريك:  ــ  احللب   )12(
ومصدر حلب الناقة حيلبها حلبًا.

)13( الضرع للشاة كالثدي للمرأة.
رجليها  بني  ما  فتحت  أي  تفاجت   )14(

ووسعته. ودرت لبنها أي كثرت.
معبد  أم  حديث  يف  اجلزري:  قال   )15(
يرويهم  أي  الرهط((  يريض  بإناء  ))فدعا 

بعض الري.
والثمال: مجع  سائاًل.  لبنًا  أي  ثجًا   )16(
مثالة وهي الرغوة. وقال اجلزري هو ــ بالضم 

ــ: الرغوة.
)17( أراضوا من أراض احلوض إذا استنقع 

فيه املاء أي نقعوا بالري مرة بعد ُأخرى.
اهلزال  ــ:  بالتحريك  ـــ  العجف   )18(
واألعجف: اهلزول وقد عجف واألنثى عجفاء 
))خماخهن  النهاية  ويف  عجاف.  واجلمع 

قليل(( واملخاخ مجع املخ.

)19( العازب: البعيد. واحللوب: اليت حتلب 
وقد استغربه اللغويون لزعمهم أن فعول مبعنى 
مفعولة نظرًا إىل الظاهر واحلقيقة أنه مبعنى 

فاعلة.
ج1،  سعد:  البن  الكربى  الطبقات   )20(
ص231؛ إعالم الورى للطربسي: ج1، ص76.

)21( الزيلعي ترجيه: ج1، ص70.
أي  احملفل  ومنه  االجتماع  االحتفال   )22(

جمتمع الناس.
الشبعان  وضده  اجلوع  السغاب:   )23(

ومجعه شباع ـــ ككتاب ـــ.
محزة  البن  املناقب  يف  الثاقب   )24(

الطوسي: ص52.
)25( طما املاء: ارتفع ومأل النهر. والركية 
ــ كزكية ــ: البئر ذات املاء، مجعها ركايا وركّي 
والراكب  فيه،  أدخلها  الشيء  اإلبرة يف  وغرز 

رجله يف الغرز: وضعها فيه.
الرحال  ــ:  وفرس  كفلس  ــ  الظعن   )26(

والسفر.
)27( مناقب آل أبي طالب البن شهر: ج1، 

ص92.
)28( إعالم الورى للطربسي: ج1، ص79.

مواضع  يف  الغيث  أنزل  اللهم  يريد   )29(
النبات ال يف مواضع األبنية. واجناب السحاب 

أي انكشف.
)30( يهطل أي ينزل متتابعًا متفرقًا، عظيم 

القطر، فهو هاطل وهي هاطلة.
)31( الغمام ــ بالفتح ــ: السحاب والثمال ــ 

بكسر الثاء: الغياث والذي يقوم بأمر القوم.
الصعاليك  ــ:  كجهال  ــ  اهلالك   )32(
األمالي  الطريق؛  قد ضلوا  الذين  واملنتجعون 

للمفيد: ص302.
)33( قال الطرحيي: كان املشركون ينسبون 
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم إىل أبي كبشة 
وكان أبو كبشة رجاًل من خزاعة خالف قريشًا 
يف عبادة األوثان فلما خالفهم النيب صلى اهلل 
به  شبهوه  األوثان  عبادة  يف  وسلم  وآله  عليه 
وقيل: هو نسبة إىل جد النيب ألمه، فأرادوا 

أنه نزع إليه يف الشبه.
)34( صحيح البخاري: ج4، ص186؛ وج6، 

ص52.
)35( عمدة القاري للعيين: ج17، ص107.
)36( مناقب آل أبي طالب: ج1، ص117.

)37( إعالم الورى للطربسي: ج1، ص89.
املصدر: موجز السرية النبوية للسيد نبيل 

احلسين: ص65.
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ما زال احلديث عزيزي القارئ حول 
ما رواه اإلمام احلسني عليه السالم يف 
أبيه علي عليه أفضل الصالة  فضائل 

والسالم، ومما جاء يف ذلك:
1 ــ تكّلم اإلمام علي عليه السالم مع 

الدّراج
روي عن اإلمام احلسني عليه السالم 

قال:
َيْوٍم  اَلُم كاَن ذاَت  َعَلْيِه السَّ َعِلّيًا  »إنَّ 

ِبأْرِض َقْفٍر َفَرأى ُدّراجًا، َفقاَل:
يا دراج منذكم أنَت يف هذه الربّية؟ 

ومن أين مطعمك ومشربك؟«.
هذه  يف  أنا  املؤمنني  أمري  يا  فقال: 
الربية منذ مائة سنة، إذا جعت أصّلي 
فأدعو  عطشت  فإذا  فأشبع،  عليكم 

على ظامليكم فأروى.
السالم  عليه  علي  اإلمام  منزلة  ــ   2

عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
عن ابن بابويه، قال: حّدثنا علّي بن 
أبيه  عن  الربقي،  اهلل  عبد  بن  أمحد 
حّدثنا  قال:  الربقي،  خالد  بن  حممد 
قال:  الفارسي،  مرزبان  بن  سهل 
عبد  عن  منصور،  بن  حمّمد  حّدثنا 
الفيض  بن  عن حممد  جعفر،  بن  اهلل 
جعفر  أبي  عن  أبيه،  عن  املختار،  ابن 
عن  أبيه،  عن  الباقر،  علي  بن  حممد 

جّده عليهم السالم، قال:
»أْخَرَج َرُسوُل اهلِل َصّلى اهلُل َعَلْيِه َوآِلِه 
َعِليٌّ  َوَخَرَج  راِكٌب  َوُهَو  َيْوٍم  َوَسلََّم ذاَت 
الٌم َوُهَو مَيْشي، فقال: يا أبا  َعَلْيِه السَّ
احلسن إما أن تركب وإما أن تنصرف، 
فإّن اهلل عّز وجل أمرني أن تركب إذا 
ركبت، ومتشي إذا مشيت، وجتلس إذا 
جلست، إاّل أن يكون حّد من حدود اهلل 
اهلل  أكرمين  وما  القيام،  من  لك  البّد 
خّصين  مبثلها،  وأكرمك  إاّل  بكرامة 
ولّيي  وجعلك  والّرسالة  بالّنبّوة  اهلل 
أصعب  ويف  حدوده  تقوم يف  ذلك،  يف 
أموره، والذي بعث حمّمدًا باحلّق نبّيًا 

ما آمن بي من أنكرك، وال أقّر بي من 
جحدك، وال آمن بي من كفرك، وإّن 

فضلك ملن فضلي، وإّن فضلي لفضل 
اهلل وهو قول اهلل عّز وجل:

ڳ  گ  گ   گ  گ    ))ک 
ڳ  ڳ ڳ  ڱ((.

ورمحته  نبيك  نبّوة  اهلل  فضل  يعين 
والية علي بن أبي طالب عليه السالم 
فليفرحوا  والوالية  بالنبّوة  قال  فبذلك 
يعين  مّما جيمعون  الّشيعة خري  يعين 
يف  والولد  واملال  األهل  من  خمالفيهم 

دار الدنيا.
لتعبد  إاّل  خلقت  ما  علي  يا  واهلل 
ربك، وليعرف بك معامل الدين، ويصلح 
بك دارس السبيل، ولقد ضّل من ضّل 
عنك، ولن يهتدي إىل اهلل من مل يهتد 
عّز  ربي  قول  وهو  واليتك  وإىل  إليك 

ڱ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ))گ  وجل: 
ڱ ڱ ڱ((.

ولقد  واليتك،  إىل  يعين 
أمرني تبارك وتعاىل إذ افرتض من 

حّقك ما أفرتضه من حّقي، وأّن حّقك 
مل  ولوالك  بي  آمن  من  على  ملفروض 

يعرف حزب 
مل  ومن  اهلل  عدّو  يعرف  وبك  اهلل 
يلقه بواليتك مل يلقه بشيء، ولقد أنزل 

ڇ  چ  چ  چ  ))چ  وجل:  عز  اهلل 
ڇ  ڇ ڇ...((.

يعين يف واليتك يا علي:
))...ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ...((.

واليتك  به من  أمرت  ما  أبّلغ  ولو مل 
وجل  عّز  اهلل  لقى  ومن  عملي  حلبط 
وعدا  عمله  حبط  فقد  واليتك  بغري 
ينجز لي، وما أقول إاّل قول ربي تبارك 
وتعاىل أّن الذي أقول ملن اهلل عّز وجل 

أنزله فيك«.

ما رواه اإلمام احلسني

ن أبيــــــه
   يف شؤو

     علي بن أبي طالب

          وبعض أحواله

            -احللقة الثانية-
            

      

عليه السالم

عليهم السالم
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3 ــ حراسة الحسنين 
علّيًا عليهم السالم

بن  علي  بن  احلسن  بن  أمحد  عن 
فّضال، عن علي بن أسباط يرفعه إىل 
السالم قال: دخل  املؤمنني عليه  أمري 
صوت  فسمع  احلّمام  املؤمنني  أمري 
قد  السالم  عليهما  واحلسني  احلسن 

عال، فقال هلما عليه السالم:
فقاال:  وأمي  أبي  فداكما  لكما  »ما 
اتََّبَعَك هَذا اْلفاِجُر، َفَظَنّنا أّنُه ُيريُد أْن 
َيُضرََّك«، قال عليه السالم: دعاه واهلل 

ما أطلق إاّل له«.
السالم وأهــــــوال  ــ علــــــي عليه   4

القيامة
قال اإلمام احلسني عليه السالم:

َوَجْدُتُه  إاّل  َقّط  أبي  َعلى  َدَخْلُت  »ما 
باِكيًا«.

وقال: إن النيب صلى اهلل عليه وآله 
وسلم بكى حني وصل يف قراءته:

))ڎ ڈ   ڈ ژ ژ          ڑ ڑ     
ک ک ک ک گ((.

يبكي  كيف  الّشاهد  إىل  فانظروا 
لوال  واهلل  يضحكون،  عليهم  واملشهود 
اجلهل ما ضحكت سن، فكيف يضحك 
من يصبح وميسي وال ميلك لنفسه، وال 
يدري ما حيدث عليه من سلب نعمة أو 
نزول نقمة أو مفاجأة ميتة وأمامه يوم 
الصغار،  يشيب  شيبًا،  الولدان  جيعل 
ويسكر الكبار، وتوضع ذوات األمحال، 
ألف  هوله مخسون  عظم  ومقداره يف 

سنة:
فـ))ڄ    ڄ ڄ   ڃ      ڃ((.

فيه  وارمحنا  أعّنا على هوله،  اللهم 
كل  وسعت  اليت  برمحتك  وتغمدنا 
شيء، وال تؤيسنا من روحك، وال حتل 
علينا غضبك واحشرنا يف زمرة نبيك 
صلواتك  الطاهرين  بيته  وأهل  حممد 

عليه وعليهم أمجعني«.
الدافع لفضل  أعمال  ــ حبط   5

علي عليه السالم
قال اإلمام احلسني عليه السالم:

َعِلّي  ِلَفْضِل  اْلعاِبِد  الزاِهِد  َدْفَع  »إنَّ 
َبْعَد  ُكلِِّهْم  ْلِق  اخْلَ َعَلى  السالم  عليه 
َوَسلََّم،  َوآِلِه  َعَلْيِه  اهلُل  َصّلى  النَّيّب 
َلَيصري َكُشْعَلِة ناٍر يف َيْوِم ريٍح عاِصٍف، 

َوَتصرُي ساِئُر أْعماِل الّداِفِع ِلَفْضِل َعِليٍّ 
ْلفاِء َوإْن اْمَتألْت ِمْنُه  َعَلْيِه الّسالُم َكاحْلَ
الّناُر  ِتْلَك  فيها  َواْشَتَعَلْت:  الّصحاري، 
َعَلْيها  َتأتي  َحّتى  الريُح  ِتْلَك  َوَتْشاها 

ُكلِّها َفال َتْبقى هلا باِقَيٌة«.
6 ــ استفسار علي عليه السالم عن 

رجٍل من شيعته
قال:  املتوّكل  موسى  بن  حممد  عن 
حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن 
أبيه، عن الريان بن الصلت، عن الرضا 
علي بن موسى عليه السالم، عن أبيه 
موسى بن جعفر عليه السالم، عن أبيه 
بن  حممد  أبيه  عن  حممد،  بن  جعفر 
بن  علي  أبيه  عن  السالم،  عليه  علي 
احلسني عليه السالم، عن أبيه احلسني 

ابن علي عليهما السالم قال:
اَلُم  السَّ َعَلْيِه  امُلْؤِمننَي  أمرُي  »َرأى 
َوَقْد  َطويٍل  َعْهٍد  ِمْن  شيَعِتِه  ِمْن  َرُجاًل 
أثََّر الِسنُّ فيه، َوكاَن َيَتَجلَُّد يف َمْشّيِتِه، 
فقال عليه السالم: كرب سّنك يا رجل«.

املؤمنني،  أمري  يا  طاعتك  يف  قال: 
بقّية«،  فيك  »أجد  السالم:  عليه  فقال 

قال الرجل: هي لك يا أمري املؤمنني.
7 ــ فضيلة علي عليه السالم

عن أبي حممد عبدان بن رزين، عن 
نصر بن إبراهيم، عن عبد الوهاب بن 
بن  حممد  بن  احلسني  عن  احلسن، 
عثمان  بن  حممد  عن  الدقاق،  عبيد 
ابن أبي شيبة، عن زيد بن احلباب، عن 
بن  الثوري، عن سعد  املنذر  بن  الربيع 
حذيفة اليمان، عن موىل حلذيفة قال: 
كان حسني بن علي عليهما السالم آخذًا 
بذراعي يف أّيام املوسم ــ قال: ــ ورجل 

خلفنا يقول: اللهم اغفر له وألّمه.
احلسني  فرتك  ذلك  فأطال  قال: 
عليه السالم ذراعي وأقبل عليه فقال 
له: »َقْد آَذْيَتنا ُمْنُذ اْلَيْوَم؟! َتْسَتْغِفُر لي 
ِميّن  َخرْيٌ  َوأبي  أبي؟!  َوَترْتَُك  َوألّمي 

َوِمْن أّمي«.
8 ــ دعاء النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم 

وعلي عليه السالم عند لبس الثياب
عن  احلفار،  حممد  بن  هالل  عن 
إمساعيل بن علي الدعبلي، عن أبيه، 
عن علي بن موسى الرضا عليه السالم، 
السالم، عن احلسني  آبائه عليهم  عن 

ابن علي عليهما السالم قال:
»أتى أمرُي املُْْؤِمننَي َصَلواُت اهلِل َعَلْيِه 
ِمْنُهْم،  َشْيخًا  َفساَوَم  اْلُقُمِص  أْصحاَب 
بثالثة  قميصًا  بعين  شيخ  يا  فقال: 

دراهم.
َفاْشرَتى  الشيخ: حّبًا وكرامة،  فقال 
ما  َفَلِبَسُه  َدراِهَم،  ِبَثالَثِة  َقميصًا  ِمْنُه 
َبنْيَ الرُّْسَغنْيِ إىَل اْلَكْعَبنْيِ، َوأتى املَْْسِجَد 
َفَصّلى فيِه َرْكَعَتنْيِ، ُثمَّ قاَل: احلمد هلل 
الذي رزقين من الّرياش ما أجتّمل به 
يف الّناس، وأؤّدي فيه فريضيت، وأسرت 

فيه عورتي«.
املؤمنني  أمري  يا  الرجل:  له  فقال 
من  أو شيء مسعته  هذا  نروي  أعنك 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم؟ 
قال: »بلى شيء مسعته من رسول اهلل 
مسعت  وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صلى 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 

يقول ذلك عند الكسوة«.
9 ــ أوصاف 

النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم
عن زيد بن علي، عن أبيه عن جده 

احلسني بن علي عليهما السالم قال:
»َبْيَنما َعِليٌّ َعَلْيِه الّسالُم َبنْيَ أْظُهِرُكْم 
أبي  ْبَن  ُمعاِوَيَة  حُياِرُب  َوُهَو  ِباْلكُوَفِة 
هذا،  َمْسِجِدُكْم  َصْحِن  يف  ُسْفياَن 
الّناُس  َوَحْوَلُه  َسْيِفِه،  ماِئِل  حِبَ َتبيًا  حُمْ
َدُقوَن ِبِه َواْقَرُب الّناِس ِمْنُه أْصحاُب  حُمْ
َوَسلََّم  َوآِلِه  َعَلْيِه  اهلُل  َصّلى  اهلِل  َرُسوِل 
ِمْن  َرُجٌل  َلُه  قاَل  إْذ  َيُلوَنُهْم  َوالّتاِبُعوَن 
لنا  صف  املؤمنني  أمري  يا  أصحاِبِه: 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
لذلك  احفظ  فإّنك  إليه  ننظر  كأّنا 
لذكر  ورق  رأسه  فصوف  قال:  مّنا، 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
رأسه  رفع  ثم  قال:  عيناه،  واغرورقت 
ثم قال: نعم كان رسول اهلل أبيض اللون 
سبط  العينني،  أدعج  حبمرة،  مشربا 

الّشعر، دقيق العرنني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلسني  اإلمام  كلمات  موسوعة  املصدر: 
عليه السالم: ص 596 ــ 601.



1213

آن
قر

 ال
وم

عل
ب 

حا
 ر

يف

آن
قر

 ال
وم

عل
ب 

حا
 ر

يف

يف  البحث  السابق  العدد  يف  تناولنا 
قوله  إىل  ووصلنا  احلمد  سورة  أول 

تعاىل:
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ))ٹ  
ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  

ڄ((.
على  الكالم  ذيل  يف  معناها  يظهر 
والطريق  فهو  الصراط  وأما  الصراط 
وصف  وقد  املعنى،  قريب  والسبيل 
بني  ثم  باالستقامة  الصراط  تعاىل 
أنعم  الذين  يسلكه  الذي  الصراط  انه 
اهلل تعاىل عليهم، فالصراط الذي من 
شأنه ذلك هو الذي سئل اهلداية إليه 
وهو مبعنى الغاية للعبادة أي: إن العبد 
يسأل ربه أن تقع عبادته اخلالصة يف 

هذا الصراط.
يف  قرر  سبحانه  اهلل  إن  ذلك:  بيان 
كالمه لنوع اإلنسان بل جلميع من سواه 

فقال  سبحانه  إليه  به  يسلكون  سبيال 
إِنَّكَ َكادِحٌ  اإْلِنْسَانُ  َأيُّهَا  ))يَا  تعاىل: 

إَِلى رَبِّكَ َكدْحًا َفمُالَقِيهِ((.
وقال تعاىل: ))وَإَِليْهِ الْمَصِريُ((، وقوله: 

مُورُ((. هِ تَصِريُ اْلُ ))َأاَل إَِلى اللَّ
وهي  اآليات،  من  ذلك  غري  إىل 
اجلميع  أن  على  الداللة  واضحة 
اهلل  إىل  سائرون  وانهم  سبيل،  سالكو 

سبحانه.
ثم بني: أن السبيل ليس سبيال واحدا 
ذا نعت واحد بل هو منشعب إىل شعبتني 

منقسم إىل طريقني، فقال تعاىل:
اَل  َأنْ  َآدَمَ  بَنِي  يَا  إَِليُْكمْ  َأعْهَدْ  ))َأَلمْ 
 * مُِبنيٌ  عَدُوٌّ  َلُكمْ  إِنَّهُ  الشَّيَْطانَ  تَعْبُدُوا 

وََأِن اعْبُدُونِي هََذا صِرَاٌط مُسَْتقِيمٌ((.
آخر  وطريق  مستقيم  طريق  فهناك 

وراءه، وقال تعاىل:
إَِذا  الدَّاِع  دَعْوَةَ  ُأِجيبُ  َقِريبٌ  ))...َفِإنِّي 
هُمْ  َلعَلَّ بِي  وَلْيُؤْمِنُوا  لِي  َفْليَسَْتِجيبُوا  دَعَاِن 

يَرْشُدُونَ((.

َأسَْتِجبْ  ))...ادْعُونِي  تعاىل:  وقال 
عَنْ  يَسَْتْكِبرُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  َلُكمْ 

عِبَادَتِي سَيَدْخُُلونَ جَهَنَّمَ دَاخِِرينَ((.
عباده  من  قريب  انه  تعاىل  فبني 
تعاىل طريق  إليه  الطريق األقرب  وان 
يف  تعاىل  قال  ثم  ودعائه،  عبادته 

وصف الذين ال يؤمنون:
مََكاٍن  مِنْ  يُنَادَوْنَ  ))...ُأوَلئِكَ 

بَعِيدٍ((.
يف  يؤمنون  ال  الذين  غاية  أن  فبنّي 

مسريهم وسبيلهم بعيدة.
سبيالن:  اهلل  إىل  السبيل  أن  فتبنّي 
سبيل قريب وهو سبيل املؤمنني وسبيل 
حنو  فهذا  غريهم  سبيل  وهو  بعيد 
آخر  حنو  وهناك  السبيل  يف  اختالف 

من االختالف، قال تعاىل:
بَِآيَاتِنَا  بُوا  َكذَّ الَّذِينَ  ))إِنَّ 
َأبْوَابُ  َلهُمْ  ُتَفتَّحُ  اَل  عَنْهَا  وَاسَْتْكبَرُوا 

السَّمَاءِ...((.
ولوال طروق من متطرق مل يكن للباب 

بحوث في سورة الحمد) 3(
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إىل  السفل  من  طريق  فهناك  معنى 

العلو، وقال تعاىل:
َفَقدْ  َغَضِبي  عََليْهِ  يَحْلِْل  ))...وَمَنْ 

هَوَى((.
أسفل،  إىل  السقوط  هو  واهلوى 
السفالة  يف  آخذ  آخر  طريق  فهناك 

واالحندار، وقال تعاىل:
َفَقدْ  بِاإْلِميَاِن  الُْكْفرَ  يََتبَدَِّل  ))...وَمَنْ 

َضلَّ سَوَاءَ السَِّبيِل((.
السبيل  سواء  عن  الضالل  فعرف 
وعند  ضل،  فقد  قوله:  ملكان  بالشرك 
ثالثه  طرقهم  يف  الناس  تقسم  ذلك 
أقسام: من طريقه إىل فوق وهم الذين 
عن  يستكربون  وال  اهلل  بآيات  يؤمنون 
وهم  أسفل،  إىل  طريقه  ومن  عبادته، 
املغضوب عليهم، ومن ضل الطريق وهو 
حريان فيه وهم الضالون، ورمبا اشعر 

بهذا التقسيم قوله تعاىل:
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ))ڤ 

ڦ  ڄ ڄ((.
والصراط املستقيم ال حمالة ليس هو 
الثالث  الطرق  من  اآلخرين  الطريقني 
وطريق  عليهم  املغضوب  طريق  أعين: 
الذي  األول  الطريق  من  فهو  الضالني 
هو طريق املؤمنني غري املستكربين إال 

أن قوله تعاىل:
مِنُْكمْ  َآمَنُوا  الَّذِينَ  هُ  اللَّ ))...يَرَْفِع 

وَالَّذِينَ ُأوُتوا الْعِْلمَ دَرَجَاتٍ...((.
يدل على أن نفس الطريق األول أيضا 

يقع فيه انقسام.
شرك  فهو  ضالل  كل  أن  وبيانه: 
قوله  من  عرفت  ما  على  كالعكس 

تعاىل:
َفَقدْ  بِاإْلِميَاِن  الُْكْفرَ  يََتبَدَِّل  ))...وَمَنْ 

َضلَّ سَوَاءَ السَِّبيِل((.
ويف هذا املعنى قوله تعاىل: 

 Ɖȿ ćǼ Ćȝ Ċȴ ćȮĆȱ ćȼƋȹĈǙ ĆȷǠ ĆȖĊɆ ƋȊȱǟ ǟȿ ćǼćǤ ĊȞĆǩ Ćɍ ĊȷĆǕ...))
 * ĄȴɆĈȪĆǪ ĊȆćȵ ĄȓǟĆȀ Ĉȍ ǟ ĆǾ ĆȽ ɄĈȹȿ ćǼćǤ Ċȝǟ ĈȷĆǕĆȿ * ĄƙĈǤćȵ

.((...ǟăƘĈǮ Ćȭ ŕɎĈǤ ĈǱ Ċȴ ćȮĊȺĈȵ ƋȰ ĆȑĆǕ ĊǼĆȪĆȱĆȿ
والقرآن يعد الشرك ظلما وبالعكس، 
عن  حكاية  تعاىل  قوله  عليه  يدل  كما 

الشيطان ملا قضي االمر:
))إِنِّي َكَفرْتُ بِمَا َأشْرَْكُتمُوِن مِنْ 

الِمِنيَ َلهُمْ عََذابٌ َألِيمٌ((. َقبُْل إِنَّ الظَّ
قوله  يف  ضالال  الظلم  يعد  كما 

تعاىل:
بُِظْلٍم  إمِيَانَهُمْ  يَْلِبسُوا  وََلمْ  َآمَنُوا  ))الَّذِينَ 

ُأوَلئِكَ َلهُمُ اْلَمْنُ وَهُمْ مُهَْتدُونَ((.
وهو ظاهر من ترتيب االهتداء واالمن 
يستتبعه  الذي  العذاب  أو  الضالل  من 
ولبس  الظلم  ارتفاع  على  الضالل، 
االميان به، وباجلملة الضالل والشرك 
متالزمة  وهي  واحد  أمرها  والظلم 
قولنا:  من  املراد  هو  وهذا  مصداقا، 
إن كل واحد منها معرف باآلخر أو هو 

اآلخر، فاملراد املصداق دون املفهوم.
الصراط  أن  علمت  هذا  عرفت  إذا 
املستقيم الذي هو صراط غري الضالني 
صراط ال يقع فيه شرك وال ظلم البتة 
كما ال يقع فيه ضالل البتة، ال يف باطن 
اجلنان من كفر أو خطور ال يرضى به 
اجلوارح  ظاهر  يف  وال  سبحانه،  اهلل 
قصور  أو  معصية  فعل  من  واألركان 
يف طاعة، وهذا هو حق التوحيد علما 
وعمال إذ ال ثالث هلما وما ذا بعد احلق 

إاّل الضالل؟
وينطبق على ذلك قوله تعاىل:

بُِظْلٍم  إمِيَانَهُمْ  يَْلِبسُوا  وََلمْ  َآمَنُوا  ))الَّذِينَ 
ُأوَلئِكَ َلهُمُ اْلَمْنُ وَهُمْ مُهَْتدُونَ((.

وفيه تثبيت لألمن يف الطريق ووعد 
باالهتداء التام بناًء على ما ذكروه: من 
كون اسم الفاعل حقيقة يف االستقبال 
الصراط  نعوت  من  نعت  فهذا  فليفهم 

املستقيم.
املنعم  هؤالء  عرف  تعاىل  انه  ثم 
املستقيم  صراط  نسب  الذين  عليهم 

إليهم بقوله تعاىل:
َفُأوَلئِكَ  وَالرَّسُوَل  هَ  اللَّ يُطِِع  ))وَمَنْ 
النَِّبيِّنيَ  مِنَ  عََليِْهمْ  هُ  اللَّ َأنْعَمَ  الَّذِينَ  مَعَ 
وَحَسُنَ  وَالصَّالِحِنيَ  وَالشُّهَدَاءِ  وَالصِّدِّيقِنيَ 

ُأوَلئِكَ رَفِيًقا((.
واإلطاعة  اإلميان  هذا  وصف  وقد 

قبل هذه اآلية بقوله:
حَتَّى  يُؤْمِنُونَ  اَل  وَرَبِّكَ  ))َفالَ 
مُوَك فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ُثمَّ اَل يَِجدُوا  يُحَكِّ
مُوا  وَيُسَلِّ َقَضيْتَ  مِمَّا  حَرَجًا  َأنُْفسِِهمْ  فِي 
َأِن  عََليِْهمْ  َكَتبْنَا  َأنَّا  وََلوْ   )65( تَسْلِيمًا 
اْقُتُلوا َأنُْفسَُكمْ َأِو اخْرُجُوا مِنْ دِيَاِرُكمْ 
مَا  َفعَُلوا  َأنَّهُمْ  وََلوْ  مِنْهُمْ  َقلِيٌل  إاِلَّ  َفعَُلوهُ  مَا 
وََأشَدَّ  َلهُمْ  خَيْرًا  َلَكانَ  بِهِ  يُوعَُظونَ 

تَْثِبيًتا((.
وفعال  قوال  التام  بالثبات  فوصفهم 
يشذ  ال  العبودية  على  وباطنا  وظاهرا 
ذلك  ومع  اجلهة  هذه  من  شاذ  منهم 
جعل هؤالء املؤمنني تبعا ألولئك املنعم 
عليهم ويف صف دون صفهم ملكان مع 

وملكان قوله: ))وَحَسُنَ ُأوَلئِكَ رَفِيًقا((.
الذين.....،  من  فأولئك  يقل:  ومل 

ونظري هذه اآلية قوله تعاىل:
))...هُمُ الصِّدِّيُقونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِِّهمْ 

َلهُمْ َأجْرُهُمْ وَُنورُهُمْ...((.
بالشهداء  املؤمنني  إحلاق  هو  وهذا 
والصديقني يف اآلخرة، ملكان قوله: عند 

ربهم، وقوله: هلم أجرهم.
الصراط  أصحاب  )وهم  فأولئك 
درجة  وأرفع  قدرا  أعلى  املستقيم( 
الذين  املؤمنون  وهم  هؤالء  من  ومنزلة 
أخلصوا قلوبهم وأعماهلم من الضالل 
هذه  يف  فالتدبر  والظلم،  والشرك 
اآليات يوجب القطع بان هؤالء املؤمنني 
بعد  بقية  فيهم  الشأن(  هذا  و)شأنهم 
لو متت فيهم كانوا من الذين أنعم اهلل 
املصاحبة  منزلة  من  وارتقوا  عليهم، 
ولعلهم  فيهم  الدخول  درجة  إىل  معهم 
قوله  يف  ذكره  باهلل،  العلم  من  نوع 

تعاىل:
مِنُْكمْ  َآمَنُوا  الَّذِينَ  هُ  اللَّ ))...يَرَْفِع 

وَالَّذِينَ ُأوُتوا الْعِْلمَ دَرَجَاتٍ...((.
منعم  أصحابه  املستقيم  فالصراط 
عليهم بنعمة هي ارفع النعم قدرا، يربو 
أيضا  وهذا  التام،  اإلميان  نعمة  على 
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ثم  املستقيم،  الصراط  نعوت  من  نعت 
ذكر  كرر يف كالمه  أنه  تعاىل على  انه 
لنفسه  ينسب  مل  والسبيل،  الصراط 
وعد  واحد،  مستقيم  صراط  من  أزيد 

لنفسه سبال كثرية فقال عز من قائل:
َلنَهْدِيَنَّهُمْ  فِينَا  جَاهَدُوا  ))...وَالَّذِينَ 

سُبَُلنَا...((.
املستقيم  الصراط  ينسب  مل  وكذا 
إىل أحد من خلقه إال ما يف هذه اآلية 
اآلية(  عليهم  أنعمت  الذين  )صراط 
ولكنه نسب السبيل إىل غريه من خلقه، 

فقال تعاىل:
عََلى  هِ  اللَّ إَِلى  َأدْعُو  سَِبيلِي  ))...هَذِهِ 

بَصِريَةٍ..((.
إلي(،  أناب  وقال تعاىل: )سبيل من 
منها:  ويعلم  املؤمنني(،  )سبيل  وقال: 
املستقيم  الصراط  غري  السبيل  إن 
باختالف  ويتكثر  ويتعدد  خيتلف  فإنه 
العبادة  سبيل  السالكني  املتعبدين 

خبالف الصراط املستقيم كما(.
يشري إليه قوله تعاىل:

هِ ُنورٌ وَكَِتابٌ  ))...َقدْ جَاءَُكمْ مِنَ اللَّ
ِرْضوَانَهُ  اتَّبَعَ  مَِن  هُ  اللَّ بِهِ  يَهْدِي   )15( مُِبنيٌ 
إَِلى  ُلمَاتِ  الظُّ مِنَ  وَيُْخِرجُهُمْ  السَّالَِم  سُبَُل 

النُّوِر بِِإْذنِهِ وَيَهْدِيِهمْ إَِلى صِرَاطٍ مُسَْتقِيٍم((.
واحدا  والصراط  كثرية  السبل  فعد 
وهذا الصراط املستقيم إما هي السبل 
باتصال  إليه  تؤدي  أنها  وإما  الكثرية 

بعضها إىل بعض واحتادها فيها.
يُؤْمِنُ  ))وَمَا  تعاىل:  قال  وأيضا 

هِ إاِلَّ وَهُمْ مُشِْرُكونَ((. َأْكَثرُهُمْ بِاللَّ
ضالل(  )وهو  الشرك  من  أن  فبني 
ما جيتمع مع اإلميان وهو سبيل، ومنه 
لكن  الشرك،  جيامع  السبيل  أن  يعلم 
الضالل  جيامع  ال  املستقيم  الصراط 

كما قال: ))وال الضالني((.
والتدبر يف هذه اآليات يعطي أن كل 
واحد من هذه السبل جيامع شيئا من 
الصراط  خبالف  االمتياز،  أو  النقص 

الصراط  هو  منها  كال  وان  املستقيم، 
ويفارقه  اآلخر  غري  لكنه  املستقيم 
كل  مع  يتحد  املستقيم  الصراط  لكن 
انه يتحد مع ما خيالفه،  منها يف عني 
املذكورة  اآليات  بعض  من  يستفاد  كما 

وغريها كقوله:
))وََأِن اعْبُدُونِي هََذا صِرَاٌط مُسَْتقِيمٌ((.

رَبِّي  هَدَانِي  إِنَّنِي  ))ُقْل  تعاىل:  وقوله 
إِبْرَاهِيمَ  َة  مِلَّ قِيَمًا  دِينًا  مُسَْتقِيٍم  صِرَاطٍ  إَِلى 

حَنِيًفا((.
مستقيما  صراطا  العبادة  فسمى 
وهما  مستقيما  صراطا  الدين  ومسى 
فمثل  مجيعا،  السبل  بني  مشرتكان 
سبل  إىل  بالنسبة  املستقيم  الصراط 
إىل  بالنسبة  الروح  كمثل  تعاىل  اهلل 
البدن، فكما أن للبدن أطوارا يف حياته 
هو عند كل طور غريه عند طور آخر، 
والشباب  والرهوق  والطفولية  كالصيب 
الروح  لكن  واهلرم  والشيب  والكهولة 
والبدن  بها  متحدة  وهي  الروح  هي 
ما  تنايف  أطوار  عليه  تطرأ  ان  ميكن 
حتبه وتقتضيه الروح لو خليت ونفسها 
فطر  اليت  اهلل  فطرة  الروح  خبالف 
الناس عليها والبدن مع ذلك هو الروح 
إىل  السبيل  فكذلك  االنسان،  أعين 
أن  إال  املستقيم  تعاىل هو صراط  اهلل 
السبيل كسبيل املؤمنني وسبيل املنيبني 
وسبيل املتبعني للنيب صلى اهلل عليه وآله 
وسلم أو غري ذلك من سبل اهلل تعاىل، 
رمبا اتصلت به آفة من خارج أو نقص 
املستقيم  الصراط  يعرضان  ال  لكنهما 
كما عرفت أن اإلميان وهو سبيل رمبا 
جيامع الشرك والضالل لكن ال جيتمع 
املستقيم،  الصراط  ذلك  من  شيء  مع 
فللسبيل مراتب كثرية من جهة خلوصه 
على  واجلميع  وبعده،  وقربه  وشوبه 

الصراط املستقيم أو هي هو.
املعنى،  هذا  سبحانه  اهلل  بني  وقد 
أعين: اختالف السبل إىل اهلل مع كون 

مثل  يف  املستقيم  صراطه  من  اجلميع 
فقال  كالمه،  والباطل يف  للحق  ضربه 

تعاىل:
َأوْدِيٌَة  َفسَاَلتْ  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  ))َأنْزََل 
وَمِمَّا  رَابِيًا  َزبَدًا  السَّيُْل  َفاحَْتمََل  بَِقدَِرهَا 
مََتاٍع  َأوْ  حِْليَةٍ  ابْتَِغاءَ  النَّاِر  فِي  عََليْهِ  يُوقِدُونَ 
الْحَقَّ  هُ  اللَّ يَْضِربُ  َكَذلِكَ  مِْثُلهُ  َزبَدٌ 
وَالْبَاطَِل َفَأمَّا الزَّبَدُ َفيَْذهَبُ جَُفاءً وََأمَّا مَا يَنَْفعُ 
َكَذلِكَ  اْلَرِْض  فِي  َفيَمُْكثُ  النَّاسَ 

مَْثاَل((. هُ اْلَ يَْضِربُ اللَّ
تلقي  يف  واألفهام  القلوب  إن  فبني: 
كون  مع  خمتلفة،  والكمال  املعارف 
اجلميع متكئة منتهية إىل رزق مساوي 
واحد، وسيجيء متام الكالم يف هذا املثل 
الرعد، وباجلملة فهذا أيضا  يف سورة 

نعت من نعوت الصراط املستقيم.
وإذا تأملت ما تقدم من نعوت الصراط 
الصراط  أن  لك  حتصل  املستقيم 
السبل  مجيع  على  مهيمن  املستقيم 
تعاىل،  إليه  اهلادية  والطرق  اهلل  إىل 
يكون  إمنا  اهلل  إىل  السبيل  ان  مبعنى 
سبيال له موصال إليه مبقدار يتضمنه 
من الصراط املستقيم حقيقة، مع كون 
إليه  موصال  هاديا  املستقيم  الصراط 
ولذلك  وقيد،  شرط  غري  ومن  مطلقا 
مستقيما،  صراطا  تعاىل  اهلل  مساه 
فان الصراط هو الواضح من الطريق، 
مأخوذ من سرطت سرطا إذا بلعت بلعا، 
كأنه يبلع سالكيه فال يدعهم خيرجون 
عنه وال يدفعهم عن بطنه، واملستقيم هو 
الذي يريد ان يقوم على ساق فيتسلط 
على نفسه وما لنفسه كالقائم الذي هو 
مسلط على أمره، ويرجع املعنى إىل أنه 
شأنه  خيتلف  وال  أمره  يتغري  ال  الذي 
فالصراط املستقيم ما ال يتخلف حكمه 
يف هدايته وايصاله سالكيه إىل غايته 

ومقصدهم.
هِ  بِاللَّ َآمَنُوا  الَّذِينَ  ))َفَأمَّا  تعاىل:  قال 
مِنْهُ  رَحْمَةٍ  فِي  َفسَيُدْخُِلهُمْ  بِهِ  وَاعَْتصَمُوا 
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صِرَاًطا  إَِليْهِ  وَيَهْدِيِهمْ  وََفْضٍل 
مُسَْتقِيمًا((.

هذه  أمر  يتخلف  ال  أي 
اهلداية، بل هي على حاهلا 

دائما، وقال تعاىل:
يَهدِيَهُ  َأنْ  هُ  اللَّ يُِردِ  ))َفمَنْ 
وَمَنْ  لِلِْسْالَِم  صَدْرَهُ  يَشْرَحْ 
صَدْرَهُ  يَجْعَْل  هُ  يُضِلَّ َأنْ  يُِردْ 
يَصَّعَّدُ  َكَأنَّمَا  حَرَجًا  َضيًِّقا 
يَجْعَُل  َكَذلِكَ  السَّمَاءِ  فِي 
اَل  الَّذِينَ  عََلى  الرِّجْسَ  هُ  اللَّ
يُؤْمِنُونَ * وَهََذا صِرَاُط رَبِّكَ 

مُسَْتقِيمًا((.
وال  اليت ال خيتلف  أي هذه طريقته 
صِرَاٌط  هََذا  ))َقاَل  تعاىل:  وقال  يتخلف، 
َلكَ  َليْسَ  عِبَادِي  إِنَّ   * مُسَْتقِيمٌ  عََليَّ 
مِنَ  اتَّبَعَكَ  مَِن  إاِلَّ  سُْلَطانٌ  عََليِْهمْ 

الَْغاِوينَ((.
دائما من   أي هذه سنيت وطريقيت 
قوله:  جمرى  جيري  فهو  تغيري،  غري 
تَِجدَ  وََلنْ  تَبْدِيالً  هِ  اللَّ لِسُنَّةِ  تَِجدَ  ))َفَلنْ 

هِ تَحِْويالً((. لِسُنَّةِ اللَّ
يف الفقيه وتفسري العياشي عن اإلمام 
»الصراط  قال:  السالم  عليه  الصادق 

املستقيم أمري املؤمنني عليه السالم«.
ويف املعاني عن اإلمام الصادق عليه 
معرفة  الطريق إىل  »هي  قال:  السالم 
الدنيا  اهلل، وهما صراطان صراط يف 
وصراط يف اآلخرة، فأما الصراط يف 
الطاعة،  املفرتض  اإلمام  فهو  الدنيا 
مر  بهداه  واقتدى  الدنيا  يف  عرفه  من 
على الصراط الذي هو جسر جهنم يف 
زلت  الدنيا  يف  يعرفه  مل  ومن  اآلخرة، 

قدمه يف اآلخرة فرتدى يف نار جهنم«.
ويف املعاني أيضا عن اإلمام السجاد 
وبني  »ليس بني اهلل  قال:  السالم  عليه 
حجته حجاب، وال هلل دون حجته سرت، 
حنن أبواب اهلل وحنن الصراط املستقيم 
وحنن عيبة علمه، وحنن ترامجة وحيه 

موضع  وحنن  توحيده  أركان  وحنن 
سره«.

وعن ابن شهرآشوب عن تفسري وكيع 
ابن اجلراح عن الثوري عن السدي، عن 
يف  عباس  ابن  عن  وجماهد،  أسباط 
الْمُسَْتقِيمَ((،  الصِّرَاَط  ))اهْدِنَا  تعاىل:  قوله 
قال: قولوا معاشر العباد! أرشدنا إىل 
وآله وسلم  حب حممد صلى اهلل عليه 

وأهل بيته عليهم السالم.
روايات أخر، وهذه  املعاني  ويف هذه 
األخبار من قبيل اجلري، وعد املصداق 
اصطالح  اجلري  أن  واعلم  لآلية، 
مأخوذ من قول أئمة أهل البيت عليهم 

السالم.
ففي تفسري العياشي عن الفضيل بن 
يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السالم 
عن هذه الرواية، ما يف القرآن آية إال 
وهلا ظهر وبطن وما فيها حرف إال وله 
بقوله  يعنى  ما  مطلع  حد  ولكل  حد، 
ظهر وبطن؟ قال: »ظهره تنزيله وبطنه 
يكن  ما مل  ومنه  ما مضى  منه  تأويله، 
بعد، جيري كما جيري الشمس والقمر، 

كلما جاء منه شيء وقع احلديث«.
ويف هذا املعنى روايات أخرى، وهذه 
عليهم  فإنهم  البيت  أهل  أئمة  سليقة 
على  القرآن  من  اآلية  يطبقون  السالم 
ما يقبل أن ينطبق عليه من املوارد وان 
كان خارجا عن مورد النزول، واالعتبار 

يساعده، فان القرآن نزل هدى للعاملني 
وواجب  االعتقاد  واجب  إىل  يهديهم 
من  بينه  وما  العمل،  وواجب  اخللق 
املعارف النظرية حقائق ال تتص حبال 
دون حال وال زمان دون زمان، وما ذكره 
من فضيلة أو رذيلة أو شرعه من حكم 
عملي ال يتقيد بفرد دون فرد وال عصر 

دون عصر لعموم التشريع.
وما ورد من شأن النزول )وهو االمر 
أو احلادثة اليت تعقب نزول آية أو آيات 
قصر  يوجب  ال  واقعة(  أو  شخص  يف 
احلكم  لينقضي  الواقعة  على  احلكم 
البيان  الن  مبوتها  وميوت  بانقضائها 
عام والتعليل مطلق، فان املدح النازل يف 
حق أفراد من املؤمنني أو الذم النازل يف 
حق آخرين معلال بوجود صفات فيهم، 
مورد  شخص  على  قصرهما  ميكن  ال 
النزول مع وجود عني تلك الصفات يف 
قوم آخر بعدهم وهكذا، والقرآن أيضا 
هُ  اللَّ بِهِ  ))يَهْدِي  تعاىل:  قال  عليه،  يدل 

مَِن اتَّبَعَ ِرْضوَانَهُ((.
عَِزيزٌ  َلكَِتابٌ  ))وَإِنَّهُ  تعاىل:  وقال 
مِنْ  وَاَل  يَدَيْهِ  بَيِْن  مِنْ  الْبَاطُِل  يَْأتِيهِ  اَل   *

خَْلفِهِ((.
ْكرَ  وقال تعاىل: ))إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّ

وَإِنَّا َلهُ َلحَافُِظونَ((.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للسيد  القرآن  تفسري  يف  امليزان   )1(
الطباطبائي: ج1، ص28.
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إّن املتأمل والباحث والدارس لسرية 
كجدهم  يراهم  السالم  عليهم  األئمة 
يف  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب 
معاشهم  وطريقة  عيشهم  أسلوب 
والرضا،  والقناعة،  بالعفة،  املتّوجة 
عن  واالنصراف  والزهد،  واالكتفاء، 
من  اآلخرين  وقتال  بالدنيا،  التعلق 
قدوة  السالم  عليهم  واألئمة  أجلها.... 
خاصة،  وللمسلمني  للعاملني،  وأسوة 
السالكني،  ومنارة  الدين،  عمود  وهم 
يتأّسوا  أن  الصادقني  باملؤمنني  وحرٌي 
وقلة حرصهم  عيشهم  أسلوب  بهم يف 
يكون  أن  جيب  وهكذا  الدنيا...  على 
الصدارة  وأهل  واملتعّلمون  العلماء 
ألنظار  حمطًا  كان  ومن  اجملتمع،  يف 

الناس، حتى نكون دعاة بغري ألسنتنا.
عددًا،  قليلة  أنها  معلوم  الفئة،  هذه 
ولكنها عظيمة يف قدرها عند بارئها، 
أئمتها  كان  كما  متاما  وتعاىل،  تبارك 
يف  اهلل  أوتاد  هؤالء  السالم...  عليهم 
وقدوة  ألتباعهم...  وأمثلة  األرض... 
احملافظون  إنهم  بهم...  للمحيطني 
عليهم  والصديقني  األنبياء  سنن  على 
أسوة  اليوم  باتوا  وقد  السالم... 

لالحقني.
عجبًا ألمرهم: قبلوا ما رفضه الناس، 
واستسهلوا ما استصعبوه، ورضوا مبا 

 . . . ه فضو ر
بصعوبة  قبلوا 
خشونة  يف  العيش 
املطعم وامَللَْبِس ومعاناِة 
والصيام  والَصرْبِ  الَسَهِر 
وااللتزام... لقوة اليقني عندهم وحالوة 

العرفان يف أنفسهم.
ال  بل  هذا...  كل  من  ألمرهم  عجبًا 
جتاورنا  كانت  وإن  فأبدانهم  عجب، 
يف الدنيا إال أن أرواحهم معّلقة باحملل 
احلضرة  مجال  من  عرفت  ملا  األعلى 
الربوبية، بعني بصريتها، والستئناسهم 

بصحبة مالئكة اهلل املقربني.
طوبى هلم، فهم خلفاء اهلل يف أرضه، 
السلوكية  والقبلة  دينه،  إىل  والدعاة 
اهلل جل  إىل  الطريق  وشيوخ  لغريهم، 

جالله.
رؤيتهم،  مبجرد  تشّرف  ملن  بٍخ،  بٍخ 
والنظر على صفحات وجوههم، وآفاق 
وصواب  عيونهم،  وسكون  جباههم، 
طمأنينة  من  استوثق  ثم  منطقهم... 

جنانهم.
بن  علي  املؤمنني  أمري  اإلمام  يقول 
أبي طالب عليهما السالم يف أفصح ما 

ُنقل عنه:
»... َوكْم ذا، َوأْيَن أولِئَك؟ أولِئَك، واهلِل، 
اهلِل  ِعْنَد  َواألْعَظُموَن  َعَددًا،  األَقّلوَن 
َوَبيِّناِتِه،  ِبِهْم ُحَجَجُه  َقْدرًا، حَيِفُظ اهلُل 
َحّتى ُيوِدُعوها ُنظراَءُهْم، َوَيْزَرُعوها يف 
على  العلُم  بهم  َهجم  أْشباِهِهْم،  ُقلوِب 
َحقيَقة البصرَيِة، َوباَشروا روَح الَيقنِي، 
ُفوَن،  امُلرْتَ اسَتْوَعَرُه  ما  َواْسَتالُنوا 
اجلاهلوَن،  منه  استوَحَش  ما  وأِنُسوا 
َوَصِحُبوا الدنيا بأبداٍن أرواُحها ُمَعّلَقٌة 

يف  اهلِل  خلفاُء  أولِئَك  األعلى،  باحمَلَّل 
شوقًا  آٍه  آٍه  دينه  إىل  والدعاُة  أرضه، 

إىل رؤَيِتِهْم!«.
أخي الكريم نور عيين، هل نستطيع 
طعام،  وقليل  ثياب  ببعض  نكتفي  أن 
وأن ال نّدخر مااًل، وال حنوز من األرض 
خطرا  ذلك  خالف  كان  إذا  شربًا؟!... 
على الورع واالجتهاد والعفة والسداد... 

قليل ما هم يا أخي.
ينبغي  ذلك،  على  القدرة  مع  حتى 
املكّلف  كان  إذا  ذلك،  عن  االمتناع 
واملقصود أستاذًا لغريه، أو ذا منصب 

منظور ومقصود.
عليه  علي  املؤمنني  أمري  يقول 

السالم:
اهلِل،  َسبيِل  يف  الَشهيُد  اجمُلاِهُد  »ما 
َلكاَد  َفعّف،  َقَدَر  ْن  مِمَّ أجرًا  بأْعَظَم 

الَعفيُف أْن َيُكوَن َمَلكًا ِمَن املَْالِئَكِة«.
ويقول اإلمام سالم اهلل عليه أيضًا:

ِمْن  اْكَتفى  َقْد  إماَمُكْم  َوإّن  »أال 
ِبُقْرَصْيِه،  ُطْعِمِه  َوِمْن  ِبِطْمَرْيِه،  ُدْنياه 
َولِكْن  ذِلَك،  على  َتْقِدروَن  اَل  َوإنَُّكْم  أال 
ٍة َوَسداٍد،  َواْجِتهاٍد، َوِعفَّ ِبَوَرٍع  أعيُنوني 
َوال  ِترْبًا،  ُدْنياُكْم  ِمْن  َكَنْزُت  ما  اهلِل  َفَو 
اْدَخْرُت ِمْن َغناِئِمها َوْفرًا، َوال أْعَدْدُت 
ِلبالي ثوبي ِطْمرًا، َوال َحْزُت ِمْن أْرِضها 

ِشرْبًا...«.
ويتابع عليه السالم قائاًل:

الّطريَق إىل  ِشْئُت الْهَتَدْيُت  َوَلْو   ...«
ُمصّفى هذا اْلَعَسِل، َوُلباِب هذا الَقْمِح، 
أْن  َهْيهاَت  َولِكْن  اْلِقزِّ،  هذا  َوَنساِئِج 
إىل  َجَشعي  َوَيقوَدني  َهواَي،  َيْغِلبين 
أْو  جاز  ِباحْلِ َوَلَعلَّ  األْطِعَمِة،   ِ َتريُّ
الُقْرِص،  يف  َلُه  َطَمَع  ال  َمْن  الَيماَمِة، 

قدوة وأسوة للعاملني
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أِبْيَت  أْن  أو  َبِع،  ِبالشِّ َلُه  َعْهَد  َوال 
وأكباٌد  َغْرثي،  بطوٌن  وحولي  مْبطانًا 
حّرى... أأقنُع من نفسي بأن ُيقال: هذا 
مكاِرِه  أشاِرُكُهْم يف  وال  املؤمنني،  أمرُي 
ُجشوَبِة  أْسَوًة هلم يف  أُكوُن  أو  ْهر،  الدَّ

العيش!....«.

القدوة الحسنة في تواضعها
كل  عند  حمبَّبٌة  صفٌة  التواضع 
والناس  والِحِقهم،  ساِلِفهم  البشر، 
بطبعهم يتعاطفون ويتعّلقون مبن تقرَّب 
وماَثلهم  وخدَمهم،  تواضع هلم،  منهم، 
يف شؤون حياتهم، وقامسهم هموَمهم 
وأتراحهم فال جيدون فرقًا بينهم وبينه 
يف امللبس واملسكن واملأكل واملشرب....

الفطري  التواضع  حضور  كان  لذا، 
يف حياة أهل اإلميان والصالح مالزمًا 
ومتّيز  الناس...  مع  اليومية  حلركتهم 
عليهم  األنبياء  وأتباع  األنبياء  بذلك 
السالم ذلك أّن املتتبع لسريتهم عليهم 
السالم ال جيد موردًا واحدا من موارد 
فهم  حياتهم...  يف  واالستعالء  التكرب 
السليمة  الفطرة  إىل  الناس  أقرب 

والطبع القويم... .
اهلل  دعاة  وهم  ذلك،  يكون  ال  وكيف 
تعاىل إىل هداية البشر... وأدنى نظرة 
وسلوكهم  السالم  عليهم  سريتهم  إىل 
قلوب  إىل  حمبوبيتهم  تظهر  اليومي 
الناس، وتواضعهم الذي ال نظري له....

وأدقها  النصوص  أفضل  من  ولعّل 
أمري  عن  جاء  ما  ذلك،  يف  تعبريًا 
البالغة  نهج  السالم يف  عليه  املؤمنني 

حيث قال عليه السالم:
اهلُل  َصّلى  اهلِل  َرُسوِل  يف  كاَن  »َوَلَقْد 
َوَسلََّم، كاٍف َلَك يف األْسَوِة،  َوآِلِه  َعَلْيِه 
ْنيا َوَعْيِبها َوَكْثَرِة  َوَدليٌل َلَك على َذمِّ الدُّ
عنه  ُقِبَضْت  إْذ  ومساوْيها،  خَماِزْيها 
َئْت ِلَغرْيِه أكناُفها، وَفِطَم  أطراَفها، وُوطِّ

َعْن َرَضاِعها، َوُزِوَي َعْن زخاِرِفها«.
يف  السالم  عليه  علي  اإلمام  وقال 

وصف نيب اهلل موسى عليه السالم:
اهلل  كليم  مبوسى  ثنيت  شئَت  »َوإْن 

عليه السالم حيث يقول:
خَيٍْر  مِنْ  إَِليَّ  َأنْزَلْتَ  لِمَا  إِنِّي  ))رَبِّ 

َفقِريٌ((.
يأكله،  خبزًا  غال  سأله  ما  واهلِل، 
ألنه كان يأكل بقلة األرض، ولقد كانت 
صفاق  شفيف  من  ترى  البقل  خضرة 

بطنه، هلزاله، وتشّذب حلمه«.
وقال أيضا عليه السالم:

»وإن شئت ثلثت بداود عليه السالم 
اجلنة،  أهل  وقارئ  املزامري،  صاحب 
فلقد كان يعمل سفائف اخلوص بيده، 
بيعها!  يكفيين  أّيكم  جللسائه:  ويقول 

ويأكل قرص الشعري من مثنها«.
ابن مريم  ولئن شئت قلت يف عسى 
عليه السالم، فلقد كان يتوّسد احلجر 
وكان  اجلشب،  ويأكل  اخلشن  ويلبس 
القمر،  بالليل  وسراجه  اجلوع،  إدامه 
األرض  مشارق  الشتاء  يف  وظالله 
تنبت  ما  ورحيانه  وفاكهته  ومغاربها 
زوجة  له  تكن  ومل  للبهائم،  األرض 
يلفته،  تفتنه، وال ولد حيزنه، وال مال 
وخادمه  رجاله،  داّبته  يذله،  طمع  وال 

يداه!«.
السالم  عليه  املؤمنني  أمري  يعود  ثم 
ليفّصل يف حياة النيب صلى اهلل عليه 
دقيقًا  تفصياًل  تواضعه  وسلم  وآله 

فيقول عليه السالم:
ِبَنِبيَِّك األْطَيِب األْطَهِر َصّلى  »َفَتأسَّ 
اهلُل َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم َفإّن فيِه أْسَوًة ملَِْن 
َتَعّزى، وأحّب العباِد  َوَعزاًء ملَِْن  َتأّسى، 
َوامُلْقَتصُّ  لنبّيِه،  املَُتأّسي  اهلِل  على 
ميأل  َوملْ  َقْضمًا  ْنيا  الدُّ َقَضَم  ألَثِرِه، 
أْهَضم  َطْرفًا،  َيِعْرَها  َوملْ  ِمْنها،  َفَمُه 
الّدنيا  أْهِل  َوأكَثَر  َكْشحًا،  الّدنيا  أْهِل 
َبْطنًا،  الّدنيا  ِمَن  ُصُهْم  َوأمْخَ ُجوعًا، 
َيْقَبَلها،  أْن  َفأبى  الّدنيا،  َعَلْيِه  ُعِرَضْت 
َشْيئًا  أْبَغَض  ُسْبحاَنُه  اهلَل  أنَّ  َوَعِلَم 
وَصغََّر  َرُه،  فحقَّ شيئًا  َر  َوَحقَّ َفأْبَغَضُه، 
َشيئًا َفَصّغره، َوَلْو ملْ َيُكْن فينا إاّل ُحبُّنا 
ما  َوَتْعِظيُمنا  َوَرُسوُلُه،  اهلُل  أْبَغَض  ما 
َصغََّر اهلُل َوَرُسوُلُه، َلَكفى به ِشقاقًا هلِل، 

َصّلى  كاَن  َوَلَقْد  اهلِل،  أمِر  َعْن  َوحُمادًَّة 
اهلُل َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم َيأُكُل على األْرِض، 
ِبَيِدِه  َوخَيِْصُف  الَعْبِد،  َجْلَسَة  َوجَيِْلُس 
َنْعَلُه، َوَيْرَقُع ِبَيِدِه َثْوَبُه، َوَيْرَكُب احِلماَر 
رْتُ  السِّ َوَيكوُن  َخْلَفُه،  َوُيْرَدُف  العاري، 
الَتصاويُر  فيه  َفَتُكوُن  َبْيِتِه  باِب  َعلى 
أزواجه(،  )إلحدى  ُفالَنُة،  يا  َفَيقوُل: 
إَلْيِه  َنَظْرُت  إذا  فإني  َعيّن،  َغيِّبيِه 
َعِن  فأْعَرَض  َوَزخاِرَفها،  ْنيا  الدُّ َذَكْرُت 
الّدنيا ِبَقلِْبِه، َوأماَت ِذْكَرها ِمْن َنْفِسِه، 
وأحبَّ أْن َتغيَب زينُتها َعْن َعْيِنِه، ِلَكْيال 
َيتَِّخَذ ِمْنها رياشًا، وال َيْعَتِقَدها َقرارًا، 
ِمَن  فأخَرَجها،  ُمقامًا،  فيها  َيْرُجو  وال 
النَّْفِس، َوأْشَخَصها َعِن الَقْلِب، َوَغيََّبها 
َشْيئًا  أْبَغَض،  من  وكذلك  البصِر،  عِن 
أْبَغَض أْن َيْنُظَر إليِه، َوأْن ُيْذَكَر ِعْنَدُه«.

َصّلى  اهلِل  َرُسوِل  يف  كاَن  »َوَلَقْد 
على  َيُدلَُّك  ما  َوَسلََّم  َوآِلِه  َعَلْيِه  اهلُل 
فيها  جاع  إْذ  َوُعيوِبها:  الّدْنيا  َمساِوِئ 
َمَع خاّصِتِه... َفلَْيْنُظْر ناِظٌر ِبَعْقِلِه: أْكَرَم 
َفإْن قاَل،  أْم أهاَنُه!  ِبذِلَك  ّمدًا  اهلُل حُمَ
أهاَنُه، َفَقْد َكَذَب، َواهلِل اْلَعظيِم، ِباإلْفِك 
اْلَعظيِم، َوإْن قاَل أْكَرَمُه، َفلَْيْعَلْم أنَّ اهلَل 
َلُه،  الّدنيا  َبسط  َحْيُث  ُه  َغرْيَ أهاَن  َقْد 
َوزواها َعْن أْقَرِب الّناِس ِمْنُه... َفإّن اهلَل 
دًا َصّلى اهلُل َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم  مَّ َجَعَل حُمَ
رًا ِباجَلنَِّة، َوُمْنِذرًا  َعَلمًا للّساَعِة، َوُمَبشِّ
مَخيصًا،  الّدنيا  ِمَن  َخَرَج  ِبالُعُقوَبِة، 
َحَجرًا  َيَضْع  ملْ  َسليمًا،  اآلِخَرَة  َوَوَرَد 
َعلى َحَجْر، َحّتى َمضى ِلَسبيِلِه، َوأجاَب 
ِعْنَدنا  اهلِل  ِمنََّة  أْعَظَم  َفما  َربِِّه،  داعي 
َحْيُث أْنَعَم َعَلْينا ِبِه َسَلفًا َنتَِّبُعُه، َوقاِئدًا 

نطأ َعْقَبُه«.
األنبياء  تواضع  عن  مناذج  فهذه 
حممدًا  نبّينا  خاصة  السالم  عليهم 
َمن  فهل  َوَسلََّم....  َوآِلِه  َعَلْيِه  اهلُل  َصّلى 

يتشرف باإلقتداء واإلتباع؟!
ـــــــــــــــ

للسيد  البالغة  نهج  من  قبسات  املصدر: 
سامي خضرا: 42.
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يف  السالم  عليه  اهلل  عبد  أبي  عن 
الَْقدِْر((  َليَْلةِ  فِي  َأنْزَلْنَاهُ  ))إِنَّا  تعاىل:  قوله 

قال:
فمن  اهلل،  والقدر:  فاطمة،  »الليلة: 
عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك 
وإمنا مّسيت فاطمة؛ ألن  القدر،  ليلة 

اخللق ُفطمعوا عن معرفتها«.
إّن تفسري ليلة القدر بفاطمة عليها 
عليهم  البيت  أهل  أحاديث  السالم يف 
السالم ليس فقط يف سورة القدر، بل 

يف بداية سورة الدخان أيضًا.
نصراني  رجل  يسأل  رواية  ففي 
السالم  عليه  جعفر  بن  موسى  اإلمام 

عّدة أسئلة ومن ضمنها:
أنزل  الذي  اهلل  كتاب  عن  أخربني 
مبا  وصفه  ثم  به  ونطق  حممد  على 

وصف، فقال:
))حم )1( وَالْكَِتاِب الْمُِبنيِ )2( إِنَّا َأنْزَلْنَاهُ 
 )3( مُنْذِِرينَ  ُكنَّا  إِنَّا  مُبَارََكةٍ  َليَْلةٍ  فِي 

فِيهَا يُْفرَُق ُكلُّ َأمٍْر حَكِيٍم((.
ما تفسريها يف الباطن؟ فقال:

صلى  حممد  فهو  )حم(:  »أما 
كتاب  يف  وهو  وسلم،  وآله  عليه  اهلل 
منقوص  وهو  عليه،  أنزل  الذي  هود 

احلروف.
أمري  فهو  املبني(:  )الكتاب  وأما 

عليهما  طالب  أبي  بن  علي  املؤمنني 
السالم.

وأما )الليلة(: ففاطمة عليها أفضل 
الصالة والسالم.

أمر  كل  يفرق  )فيها  قوله:  وأما 
حكيم(: خيرج فيها خري كثري«.

وعن زرارة، عن محران قال: سألت 
أبا عبد اهلل عليه السالم عما يفرق يف 
فيها؟  اهلل  يقّدر  ما  القدر هل هو  ليلة 

قال عليه السالم:
قال  أنه  إاّل  اهلل؛  قدرة  توصف  »ال 
حَكِيٍم((،  َأمٍْر  ُكلُّ  يُْفرَُق  ))فِيهَا 
وال  فرق،  ما  إال  حكيمًا  يكون  فكيف 
توصف قدرة اهلل سبحانه؛ ألنه حيدث 

ما يشاء.
وأما قوله: ))َليَْلُة الَْقدِْر خَيْرٌ مِنْ َألْفِ 

شَهٍْر((، يعين: فاطمة عليها السالم.
وَالرُّوحُ  الْمَالَئَِكُة  ))تَنَزَُّل  وقوله: 
املوضع:  هذا  يف  واملالئكة  فِيهَا((، 
آل حممد  علم  الذين ميلكون  املؤمنون 

صلى اهلل عليه وآله وسلم.
والروح: روح القدس، وهو يف فاطمة 

عليها السالم.
سَالَمٌ((،   * َأمٍْر  ُكلِّ  ))مِنْ  وقوله: 

يعين: من كل أمر مسلمة.
يعين:  الَْفجِْر((،  مَْطَلِع  ))حَتَّى  وقوله: 
حتى يوم القائم عجل اهلل تعاىل فرجه 

الشريف«.
السابقة  الثالثة  األحاديث  من 

نستطيع احلصول على عّدة نقاط.

أوالً: فاطمة عليها السالم وعاًء لعلوم 
القرآن

كل  لنزول  وعاء  القدر  ليلة  أّن  كما 
على  واحدة  دفعة  علومه  بكل  القرآن 
وآله وسلم،  رسول اهلل صلى اهلل عليه 
أيضا  السالم  عليها  فاطمة  كذلك 
وعاء لعلوم القرآن، وعاملة بكل املعاني 

الباطنية للقرآن.
نعم، إّن القرآن الكريم حبر ال ساحل 
معانيه  نزلت  واملعارف،  العلوم  من  له 
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  بعد 

وسلم على قلب فاطمة عليها السالم.
اهلل  صلى  اهلل  رسول  أّن  حني  يف 
عليه وآله وسلم يعّرف ابنته بأنها روحه 

املنزلة، حيث يقول:
بني  اليت  وروحي  قليب  وهي   ....«

جنيّب«.
وكل كماالت وفضائل النيب مرتبطة 
بروحه، وال عجب من كالم النيب صلى 
تكن  مل  لو  ألنه  وسلم؛  وآله  عليه  اهلل 
هي  السالم  عليها  الزهراء  فاطمة 
الواجدة لكماالت وفضائل النيب صلى 
يَنْطِقُ  ))مَا  الذي:  وآله وسلم  عليه  اهلل 
يُوحَى((،  إاِلَّ وَحْيٌ  الْهَوَى * إِنْ هُوَ  عَِن 
لكان حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وآله وسلم لغوًا.
ال  وجوٌد  السالم  عليها  فاطمة  ثانيًا: 

تعرف حقيقته
يدرك  وال  يعرفها  ال  القدر  ليلة  أّن 
وأوصياؤه  اهلل  رسول  إال  حقيقتها 
األسرار  يعرف  وال  السالم،  عليهم 
نزل  الذي  ــ  للقرآن  الباطنية  والعلوم 

هي ليلة القدرهي ليلة القدر

عليها السالم
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ــ غري املعصومني عليهم  يف تلك الليلة 
السالم.

كذلك فاطمة الزهراء عليها السالم 
ال يعرفها إاّل اهلل تعاىل ورسوله واألئمة 
املعصومون عليهم السالم وال يستطيع 
وفضائلها  كماالتها  إىل  يصل  أن  أحد 

غريهم.
ثالثًا: فاطمة عليها السالم ليلة قدر 

األنبياء واألولياء
أنبياء  معراج  ليلة  القدر  ليلة  إّن 
زمان  كل  يف  اهلل  وحجج  وأوليائه،  اهلل 
يتمّيزون  العظيمة  الليلة  هذه  مثل  يف 
على  فيها  وحيصلون  خاصة  بعظمة 
والية  كذلك  إهلية؛  وعنايات  ألطاف 
سيدة نساء العاملني هي وسيلة لألنبياء 
النبوة  منزلة  إىل  للوصول  والرسل 
منزلة  إىل  عروجهم  وسبب  والرسالة، 

اإلمامة وبقية املنازل العالية.
هل أّن آدم عليه السالم وحواء توسال 
وبنيها؛  وبعلها  وأبيها  الزهراء  بغري 

ليغفر اهلل هلما؟!
أمل يكن إبراهيم اخلليل عليه السالم 
ــ بعد أن طوى مراحل عبديته، ونبوته، 
أن يصل  أراد  ــ عندما  وخلته  ورسالته 
تعاىل  اهلل  علمه  اإلمامة  منزلة  إىل 
وبعلها  وأبيها  بفاطمة  إليه  يتوسل  أن 
يف  جنح  حتى  السالم،  عليهم  وبنيها 
تعاىل  اهلل  وألبسه  اإلهلي،  االمتحان 

تاج اإلمامة؟
أمل يتوسل أنبياء اهلل العظام بالزهراء 
على  واحلصول  للغفران  السالم  عليها 

املنازل العالية؟
ليس اعتباطًا أن يشرتط رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم ملنزلة النبوة 
وبنيها  وبعلها  الزهراء  بوالية  اإلقرار 

عليهم السالم.
وآله  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  قال 

وسلم:
األظلة  يف  لنيب  النبوة  تكاملت  »ما 
ووالية  والييت  عليه  عرضت  حتى 
بطاعتهم  فأقروا  له  ومثلوا  بييت،  أهل 

وواليتهم«.
ال شك إن أوضح مصداق ألهل بيت 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 

هو: فاطمة الزهراء صلوات اهلل عليها، 
الروايات،  وسائر  التطهري  آية  يف  كما 
بأن إحدى املصاديق اجللية ألهل بيت 
سلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 

هي: فاطمة الزهراء عليها السالم.
ويبنّي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم يف حديث آخر هذا املعنى، حيث 

يقول صلى اهلل عليه وآله وسلم:
أقر  حتى  لنيّب  النبوة  تكاملت  »ما 

بفضلها وحمبتها«.
السالم  عليه  الصادق  اإلمام  ويشري 
عليه  فيقول  املعنى  هلذا  حديثه  يف 

السالم:
وعلى  الكربى،  الصّديقة  وهي   ...«

معرفتها دارت القرون األوىل«.
إذن والية فاطمة عليها السالم كليلة 
القدر وسيلة لعروج األنبياء واألوصياء 
القدر  ليلة  إدراك  بل  العالية،  للمنازل 
من  هلم  فائدة  ال  واليتها؛  قبول  بدون 

هذا اإلدراك.
سبب  السالم  عليها  فاطمة  رابعًا: 

الخلق، وواسطة للفيض اإللهي
الفيض  بسط  منشأة  القدر  ليلة  إّن 
خللق  واملعنوي  املادي  والكمال  اإلهلي 
اهلل، وسبب لغفران الذنوب، وعفو عام 
وتقسيم  لتقدير  ووعاء  تعاىل،  اهلل  من 

أرزاق العباد.
عليها  الزهراء  فاطمة  وجود  كذلك 
السالم، علة خلق عامل الوجود، ونزول 
يف  املخلوقات  لكل  اإلهلي  الفيض 
املادية  األرزاق  هطول  ومنشأ  العامل، 
عامل  إىل  امللكوت  عامل  من  واملعنوية 
امللك، وكذلك معرفة حمبة هذه السيدة 
والتوسل  الوجود،  عامل  ملكة  الطاهرة 
بها؛ هي وسيلة لغفران الذنوب، وسبب 
على  واحلصول  الكبرية،  الباليا  لدفع 
ــ هذه  اخلري والربكة والكمال، وتطّهر 
امللوثات  من  اإلنسان  ــ  واحملبة  املعرفة 
النفس عن  واألوساخ، وسبب لرتويض 

كل العادات السيئة والصفات الرذية.
السالم  عليها  فاطمة  وجود  خامسًا: 

أساس البركة لكل الموجودات
ألن  مباركة؛  ليلة  القدر:  لليلة  قيل 
ينمو  الذي  الشيء  على  يطلق  املباركة 

فيه  وليس  للزيادة  ويكون سببًا  ويكرب، 
إاّل اخلري.

لفاطمة  سبحانه  اهلل  انتخب  كذلك 
املباركة؛  اسم:  السالم  عليها  الزهراء 
مباركة يف والدتها ألبيها، وسبب  ألنها 
لنزول الربكات اإلهلية الكثرية، وكذلك 
سبب يف زيادة ذرية رسول اهلل صلى اهلل 
الكثري  وآله وسلم، واجّتاه اخلري  عليه 
حنوها، وسبب إلحياء الدين، خصوصًا 
عليهم  املعصومني  أبنائها  طريق  عن 
السالم الذين كل واحد منهم بعد اآلخر 
الذي  وإيثارهم  بأنفسهم  بتضحيتهم 
ليس له نظري، نشروا العلوم بني الناس 
وأحيوا دين اهلل تعاىل؛ كانوا السبب يف 
وميل  يعّد وال حيصى،  ال  الذي  اخلري 
الدين  حنو  املختلفة  األديان  أصحاب 
عليهم  البيت  أهل  ومذهب  اإلسالمي 

السالم.
سادسًا: ارتباط فاطمة عليها السالم 

بالمالئكة
املالئكة  بها  تنزل  ليلة  القدر  ليلة 
اإلمام  على  ربها  بإذن  القدس  روح  مع 
وتطوف  السالم،  عليه  الزمان  صاحب 
تلك املالئكة حول اإلمام عليه السالم، 
املقّدرات  إليه  ويقّدمون  عليه  يسّلمون 

السنوية لعباد اهلل.
السالم يف  عليها  فاطمة  بيت  كذلك 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  أبيها  زمان 
املالئكة  لنزول  مكان  رحيله  وبعد 
وميكائيل  جربئيل  من  وعروجهم، 
وإسرافيل عليهم السالم وبقّية مالئكة 
بيتها  يف  ينزلون  كلهم  املقّربني،  اهلل 
معها،  ويتكّلمون  عليها،  ويسّلمون 
كالمهم،  وتسمع  كالمها  ويسمعون 
تعاىل،  اهلل  رسائل  إليها  ويوصلون 
من  وحيفظونها  حوهلا،  ويطوفون 
وبعد  يصيبها،  أن  شأنه  من  سوء  كل 
يصلون  قربها  عند  قائمون  شهادتها 

عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها.
ــــــــــــــــــــــــ

السالم:  عليها  فاطمة  فضائل  أسرار   )1(
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أن  الزوجية  العناية  مظاهر  أول  إن 
يكون الشخص صديقًا لزوجته، وليس 
تكون  أن  جيوز  ال  إذ  فقط؛  هلا  زوجًا 
وعالقته  جيدة  بالناس  املرء  عالقة 

بأهله سيئة.
يقول اإلمام علي عليه السالم لولده 
السالم:  عليه  اجملتبى  احلسن  اإلمام 

ْلِق ِبَك«. »اَل َيُكْن أْهُلَك أْشقى اخْلَ
ومن الواضح أن املقصود باألهل هنا 

الزوجة واألوالد.
امليزان  هو  معهم  العالقة  فحسن 

لصالح األفراد.
يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وأنا  ألْهِلِه،  َخرْيُُكْم  »َخرْيُُكْم،  وسلم: 

َخرْيُُكْم ألْهلي«.
لقدر  تنقيصه  أّن  يرى  البعض  ولعل 

زوجته أمر مرّبر، لكونها )امرأة(.
إاّل أن اإلمام علّيًا عليه السالم يقول: 
)أي  النوكى  شيَمُة  ِبالِنّساِء  »االْسِتْهتاُر 

احلمقى(«.
الّسَفهاُء،  ُتناِزِع  »اَل  أيضًا:  ويقول 
ُيْزري  ذِلَك  َفإّن  ِبالِنساِء،  َتْسَتِهْر  َواَل 

ِباْلُعَقالِء«.
وعلينا أاّل ننسى أن الزوجة الصاحلة 
عند  اهلل  أمانة  أنها  كما  إهلّية،  نعمة 

زوجها.
أفضل  الزوجة  أن  إىل  باإلضافة 
تأتي  وهي  احلياة،  يف  للزوج  مكسب 

قبل املال واألوالد.
السالم:  عليه  علي  اإلمام  يقول 

ِة أَحَد الَكْسَبنْيِ«. »الّزوَجُة الّصاحِلَ
ويقول عليه السالم: »الزوَجُة املواِفَقِة 

إْحدى الراَحَتنْي«.
ويقول عليه السالم: »األْنُس يف َثاَلثِة: 
، َواألُخ  الّزْوَجُة امُلواِفَقِة، َواْلَوَلُد الّصاِلِ

امُلواِفِق«.
ويقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم: »مْن َسعاَدِة امَلْرِء امُلْسِلِم الّزوَجُة 

َواملَْْرَكُب  الواِسُع،  َواملَْْسَكُن  ُة،  الّصاحِلَ
اهَلين، َواْلَوَلُد الصاِلُ«.

فهذه األمور األربعة من أهم أسباب 
السعادة يف احلياة.

للسكن،  والبيت  لألنس،  فالزوجة 
واألوالد  التنقالت،  لسهولة  واملركب 

للدنيا واآلخرة.
السالم:  عليه  ملوسى  رجل  قال  لقد 
يا كليم اهلل، سل ربك سبحانه وتعاىل 
إليه:  لي اجلنة، فأوحى اهلل  يعّجل  أن 
»قد فعلت ألني أعطيتك امرأة مجيلة 

موافقة«.
من هنا جاءت الروايات توحي حبسن 
التعامل مع النساء فقد قال رسول اهلل 
زاَل  »ما  وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى 
ِجرْباِئيُل ُيَوّصيين ِبالّنساِء َحّتى َظَنْنُت 

أّنه َسُيَحّرُم َطالَقُهّن«.
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  وقال 
أيضًا: »أوصاني جربائيل عليه السالم 
باملرأة حتى ظننت أنه ال ينبغي طالقها 

إال من فاحشة مبينة«.
َيْزداُد  َرُجاًل  أظّن  »ما  احلديث:  ويف 
يف اإلمياِن َخرْيًا إاّل اْزداَد حّبًا للِنساِء«.

َلنا  اْشَتّد  َمِن  »ُكّل  رواية أخرى:  ويف 
حبًا اشتّد للِنساِء حّبًا«.

إلقامة  وصايا  جمموعة  وهنا 

العالقات الزوجة على أسس متينة.
أواًل: االحرتام املتبادل.

ثانيًا: منح التقدير الالزم.
ثالثا: االستعانة باللباقة واللطف يف 

التعامل.
رابعًا: االمتناع عن النقد الالذع.

خامسًا: احرتام اختيارات الشريك.
سادسًا: االلتفات إىل األمور الصغرية 

اليت تؤّثر يف احلياة الزوجية.
سابعًا: املطالعة يف العالقة الزوجية.

وفيما يلي بعض التفصيل يف ذلك.

1- االحترام المتبادل
إن زوجتك خملوقة من قبل اهلل عّز 

وجل، ولست أنت مالكها وموالها.
بل هي زميلتك يف احلياة، وشريكتك 
يف العيش، وصاحبتك يف هذه الدنيا، 
فالبّد  وموالها،  وسّيدها،  رّبها،  فلها 
أن حترتمها كما حترتم أّي إنساٍن يف 
اجملتمع، وإذا كان اخلالق واحدًا، وهو 
واجب كل طرف،  فإّن من  تعاىل،  اهلل 
له  كزميل  اآلخر،  الطرف  حيرتم  أن 
وعزة،  كرامة،  طرف  فلكل  اخللق،  يف 
أن  ألحد  جيوز  وال  ورغبات،  وآمال، 
يتجاوز آمال الطرف اآلخر، وأن يهني 
لصال  وذلك  كرامته،  ويسحق  عزته، 
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من  تنتظر  أنك  وكما  وكرامته،  عزته 
منك  تنتظر  فهي  أن حترتمك  زوجتك 

ذلك.
)طباخة(  ليست  زوجتك،  أن  واعلم 
لديك، أو )كناسة( يف بيتك، )أو لعابة( 
حياتك  شريكة  هي  بل  سريرك،  فوق 

أواًل وأخريًا.
خََلَقُكمْ  ))الَّذِي  تعاىل:  اهلل  يقول 
َزوْجَهَا  مِنْهَا  وَخََلقَ  وَاحِدَةٍ  نَْفٍس  مِنْ 
إذن  وَنِسَاءً((،  َكثِريًا  ِرجَااًل  مِنْهُمَا  وَبَثَّ 
هي منك، وأنت منها، وهلذا فالبّد أن 

حترتمها وتكرمها.
يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

وسلم: »من اّتَذ زوَجًة َفلُْيْكِرْمها«.
أو  عليها  يتعدى  أاّل  إكرامها  ومن 
االعتداء  منتهى  ذلك  ففي  يضربها، 

عليها، وهو عمل حمّرم.
يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
َفْوَق  امرأَتُه  َضَرَب  رجٍل  »أمّيا  وسلم: 
على  الِقياَمَة  َيْوَم  اهلل  أقاَمُه  َثالَثة، 
فضيحة  َفيفَضُحُه  اخَلالِئِق،  ُرؤوِس 

ينظر إليها األّولون واآلِخروَن«.
وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى  ويقول 
يظل  ثم  املرأة  أحدكم  »أيضرب 

معانقها«؟!
ويف الواقع إن احرتام الزوجة من قبل 
الزوج يدفعها إىل النجاح يف عالقاتها 

مع الزوج.
فحينما حيرتمها الزوج فإن العالقة 

بينهما ستكون عالقة حمبة ومودة.
تريد  أنها  املرأة  غرائز  من  إن  حيث 
أن تكون )حممّية( من قبل الرجل، فإذا 
أشعرها الزوج بأنها حمبوبة وحمرتمة، 
أفضل  تفعل  أن  بدورها  فهي ستحاول 
على  لتحافظ  لزوجها،  تستطيع  ما 

محايته هلا!
بن  سعيدًا  أن  الكوفيون  ذكر  ولقد 
القيس اهلمداني رأى اإلمام علّيًا عليه 
فناء  يف  احلر،  شّدة  يف  يومًا  السالم 
بهذه  املؤمنني،  أمري  يا  فقال:  حائط، 

الساعة؟! فقال عليه السالم:
أو  مظلومًا  ألعني  إال  خرجت  »ما 

أغيث ملهوفا«.
قد  امرأة  أتته  إذ  كذلك  هو  فبينما 
من  تأخذ  أين  تدري  ال  قلبها،  خلع 
يا  فقالت:  عليه،  وقفت  حتى  الدنيا، 
وتعّدى  زوجي،  ظلمين  املؤمنني،  أمري 
معي  فاذهب  ليضربين،  وحلف  علّي، 

إليه، فطأطأ رأسه ثم رفعه وهو يقول: 
»ال واهلل، حتى يؤخذ للمظلوم حقه غري 

متعتع«.
ثم التفت إليها قائاًل: »أين منزلك؟«.

فقالت: يف موضع كذا وكذا، فانطلق 
فقالت:  منزهلا،  انتهت إىل  معها حتى 

هذا منزلي.
شاب  فخرج  الباب،  اإلمام  فطرق 
»اتق  له:  اإلمام  فقال  ملون،  إزار  عليه 

اهلل فقد أخفت زوجتك«.
لكن الرجل مل يعرف أنه اإلمام علي 
عليه السالم ولذلك فإنه قال: وما أنت 

وذاك، واهلل ألحرقّنها بالنار لكالمك.
إذا  السالم  عليه  علي  اإلمام  وكان 
بيده،  الدّرة  أخذ  مكان  إىل  ذهب 
والسيف معّلق على كتفه، فمن حّل عليه 
حكم بالدّرة ضربه، ومن حّل عليه حكم 
إاّل  الشاب  يعلم  فلم  عاجله،  بالسيف 
رأسه  على  السيف  اإلمام  أصلَت  وقد 

قائاًل له:
املنكر  عن  وأنهاك  باملعروف  »آمرك 

وترّد املعروف؟ تب وإاّل قتلتك«.
يسألون  السكك  من  الناس  وأقبل 
عليه،  وقفوا  حتى  السالم  عليه  اإلمام 
فعرف الشاب أنه يواجه أمري املؤمنني، 
فأسقط يف يده، فقال معتذرًا: يا أمري 
عنك،  اهلل  عفا  عين  اعف  املؤمنني، 
واهلل ألكونّن أرضًا تطأني، فأمر اإلمام 

الزوجة بالدور يف منزهلا.
ثم انكفأ وهو يقول: »احلمد هلل الذي 

أصلح بني امرأة وزوجها.
يقول اهلل تبارك وتعاىل: ))اَل خَيْرَ فِي 
َكثِريٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إاِلَّ مَنْ َأمَرَ بِصَدََقةٍ َأوْ 
مَعْرُوفٍ َأوْ إِصْالٍَح بَيْنَ النَّاِس وَمَنْ يَْفعَْل 
هِ َفسَوْفَ ُنؤْتِيهِ َأجْرًا  َذلِكَ ابْتَِغاءَ مَرَْضاةِ اللَّ

عَظِيمًا((.
يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم: »خري الرجال من أميت الذين ال 
عليهم،  أهلهم، وجينون  يتطاولون على 

وال يظلمونهم«.
ثم قرأ قوله تعاىل: ))الرِّجَاُل َقوَّامُونَ 
عََلى  بَعَْضهُمْ  هُ  اللَّ َل  َفضَّ بِمَا  النِّسَاءِ  عََلى 

بَعٍْض((.
يتعامل  أن  اخلطأ  من  أّنه  واحلق 
آلة  باعتبارها  زوجته،  مع  منا  الواحد 
أو مصنعًا  خادمة،  بصفتها  أو  للمتعة، 
معها  حواره  فيكون  األوالد،  إلنتاج 
وال  )افعلي،  األوامر:  إصدار  بطريقة 

يفتح معها حوارًا  أن  تفعلي(، من دون 
حول احلياة وأمور العائلة.

أن  حاول  زوجتك،  وّد  تكسب  فلكي 
اليت  القضايا  كافة  يف  تستشريها 
برأيها،  تأخذ  مل  وإذا  وتهمها،  تهمك، 
حاول أن تقنعها، ولك احلق أن تالفها، 
ولكن مع احلفاظ على االحرتام لرأيها، 
ألن يف استشارتك احرتامًا هلا، وكأنك 
افرتضت هلا مقامًا تستطيع أن تستند 

إليه.
السالم:  عليه  علي  اإلمام  يقول 

»شاوروهن، وخالفوهن«.
مبشاورة  الزوج  يأمر  اإلمام  كأن 
زوجته حتى وإن كان يريد العمل خبالف 
ما تشري عليه، ألن إهماهلا أشّد عليها 

من خمالفته هلا.
)من  لزوجته:  يقول  من  األزواج  ومن 
ماذا  برأيك؟  علّي  تشريي  حتى  أنِت 
ال  بذلك  وهو  الدنيا؟(،  من  تعرفني 
كرامتها،  يهني  بل  فحسب،  رأيها  يهني 

وشخصيتها، وعّزتها أيضًا!
ذلك أّن أّي إنسان سوف حياول إثارة 
يستشار،  عندما  ذهنه  وإعمال  عقله، 
فإذا كان الرجل يستشري زوجته، فإنها 
ستصبح مبرور الزمن، مفّكرة، وعاقلة، 
هكذا  تكن  مل  وإن  حتى  فعاًل،  ومدّبرة 

قبل ذلك.
ومن هنا البد أن تكون الزوج صديقًا 
شؤون  مجيع  يف  هلا  وشريكًا  لزوجته، 

احلياة، ال جمرد زوج.
كما البد أن كون الزوجة ــ من طرفها 

ــ مستشارة له.
كل  سيجد  الصورة،  هذه  غري  ويف 
طرف، أنه وصل إىل طريق مسدود مع 
الطرف اآلخر، وتتحول العالقة بينهما، 
بيولوجية حبتة،  ميكانيكية  إىل عالقة 

ومثل هذه العالقة لن تدوم!
فتاة  من  الرجل  تزّوج  لو  فحتى 
مسبق،  حّب  بينهما  وكان  أحالمه، 
دون أن تتوّطد بينهما صداقة محيمة، 
فسيأتي يوم سيتعّجبان فيه، كيف كان 

كل منهما حيّب اآلخر؟
ــــــــــــــــــــــ

سلسلة فن التعامل مع الناس، تأليف: هادي 
حممد كاظم.
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العنف
وهو الغلظة والفظاظة يف األقوال أو 
احلركات أيضا، وهو من نتائج الغضب، 
وضده )الرفق(، أي اللني فيهما، وهو 

من نتائج احللم.
القول  يف  الغلظة  أن  يف  ريب  وال 
والفعل ينفر الطباع ويؤدي إىل اختالل 
ــ  اهلل  نهى  ولذلك  واملعاد،  املعاش  أمر 
نبيه عنه يف مقام اإلرشاد،  ــ  سبحانه 
الَْقْلِب  َغلِيَظ  َفظًّا  ُكنْتَ  ))وََلوْ  وقال: 

وا مِنْ حَوْلِكَ(. اَلنَْفضُّ
وروي عن سلمان أنه قال: )إذا أراد 
اهلل تعاىل هالك عبد نزع منه احلياء، 
فإذا نزع منه احلياء، مل يلقه إال خائنا 
نزعت  خمونا  خائنا  كان  وإذا  خمونا، 
األمانة  منه  نزعت  فإذا  األمانة،  منه 
مل يلقه إال فظا غليظا، فإذا كان فظا 
فإذا  اإلميان،  ربقة  منه  نزعت  غليظا 
إال  يلقه  مل  اإلميان  ربقة  منه  نزعت 

شيطانا ملعونا(.
ويظهر من هذا الكالم أن من كان من 
الشيطان  فهو  والفظاظة  الغلظة  أهل 
أن  عاقل  كل  على  فيجب  حقيقة، 

ويقدم  االجتناب،  كل  ذلك  جيتنب عن 
من  عنه  يصدر  ما  كل  على  الرتوي 
عن  نفسه  ليحافظ  والفعل،  القول 
التعنف والغلظة فيه، ويتذكر ما ورد يف 
فضيلة الرفق، ويرتكبه يف حركاته، ولو 
وتزول  ملكة،  يصري  أن  إىل  بالتكلف 

عن نفسه آثار العنف بالكلية.
فضيلة الرفق

وفوائده  الرفق  فضيلة  يف  األخبار 
أكثر من أن حتصى، وحنن نشري إىل 
شطر منها هنا، قال رسول اهلل صلى 
الرفق  كان  »لو  وسلم:  وآله  عليه  اهلل 
خلقا يرى، ما كان فيما خلق اهلل شيء 

أحسن منه«.
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم: »إن 
الرفق مل يوضع على شيء إال زانه، وال 

ينزع من شيء إال شانه«.
وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى  وقال 
»لكل شيء قفل، وقفل اإلميان الرفق«.

وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم: »إن 
على  ويعطي  الرفيق،  حيب  رفيق  اهلل 

الرفق ما ال يعطي على العنف«.
وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى  وقال 
اثنان إال كان أعظمهما  »ما اصطحب 

أجرا وأحبهما إىل اهلل تعاىل، أرفقهما 
بصاحبه«.

وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى  وقال 
»الرفق مين، واخلرق شؤم«.

وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم: »من 
من  يريده  ما  نال  أمره  يف  رفيقا  كان 

الناس«.
وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى  وقال 
عليهم  أدخل  بيت  أهل  اهلل  أحب  »إذا 

الرفق«.
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم: »من 
حظه  أعطي  الرفق  من  حظه  أعطى 
حرم  ومن  واآلخرة،  الدنيا  خري  من 
الدنيا  حظه من الرفق حرم حظه من 

واآلخرة«.
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم: »إذا 
ومن  الرفق،  أعطاه  عبدا  اهلل  أحب 

حيرم الرفق حيرم اخلري كله«.
وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى  وقال 
»أتدرون من حيرم على النار؟ كل هني 

لني سهل قريب«.
السالم:  عليه  الكاظم  اإلمام  وقال 

»الرفق نصف العيش«.
وقال عليه السالم ملن جرى بينه وبني 

العنف من سوء الخلق



ك
ويت

 ه
ك

الق
أخ

ك
ويت

 ه
ك

الق
أخ

2223

فإن  بهم،  »ارفق  كالم:  القوم  من  رجل 
فيمن  وال خري  أحدكم يف غضبه،  كفر 

كان كفره يف غضبه«.
ثم التجربة شاهدة بأن إمضاء األمور 
الرفق  على  موقوف  املقاصد  وإجناح 
واللني مع اخلالئق، فكل ملك كان رفيقا 
ملكه،  ودام  أمره  انتظم  ورعيته  جبنده 
وإن كان فظا غليظا اختل أمره وانفض 
الناس من حوله، وزال ملكه وسلطانه يف 

أسرع زمان.
الناس  طبقات  من  غريه  عليه  وقس 
من  وغريهما،  واألمراء  العلماء  من 
املعاملة  وأرباب  اجلليلة،  املناصب  ذوي 
واملكاسبة، وأصحاب الصنايع واحلرف.

المداراة
معنى،  الرفق  من  قريب  املداراة: 
ألنها مالءمة الناس، وحسن صحبتهم، 
بينهما  فرق  ورمبا  أذاهم،  واحتمال 
دون  املداراة  يف  األذى  حتمل  باعتبار 
وفوائدها  مدحها  يف  ورد  وقد  الرفق، 
كقول  كثرية  أخبار  واألخروية  الدنيوية 
وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب 

»املداراة نصف اإلميان«.
وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى  وقوله 
»ثالث من مل يكن فيه مل يتم عمله: ورع 
يداري  وخلق  اهلل،  معاصي  عن  حيجزه 

به الناس، وحلم يرد به جهل اجلاهل«.
وقول اإلمام الباقر عليه السالم: »يف 
التوراة مكتوب: فيما ناجى اهلل عز وجل 

به موسى بن عمران عليه السالم:
يف  سري  مكتوم  أكتم  موسى!  يا 
املداراة  عالنيتك  يف  وأظهر  سريرتك 
وال  خلقي  من  وعدوك  لعدوي  عين 
تستسب لي عندهم بإظهار مكتوم سري، 

فتشرك عدوك وعدوي يف سيب«.)1(
السالم:  عليه  الصادق  اإلمام  وقول 
»جاء جربئيل إىل النيب صلى اهلل عليه 
وآله وسلم فقال: يا حممد! ربك يقرئك 

السالم، ويقول: دار خلقي«.

من  قوما  »إن  السالم:  عليه  وقوله 
من  فنفوا  للناس  مداراتهم  قلت  الناس 
بأحسابهم  كان  ما  اهلل  وأيم  قريش، 
بأس، وإن قوما من غري قريش حسنت 
مداراتهم فأحلقوا بالبيت الرفيع..«، ثم 
فإمنا  الناس،  عن  يده  كف  »من  قال: 
يكف عنهم يدا واحدة ويكفون عنه أيدي 

كثرية«.
سؤال وجواب

السؤال: ما املقصود من املداراة؟
أي  املالينة،  هو:  املداراة  اجلواب: 
واحتماهلم  صحبتهم  وحسن  مالينتهم 
أي  الرجل  وداريت  عنك،  ينفروا  لئال 
اللغة، وتكون  به، كما يف  الينته ورفقت 
املداراة يف حسن اخللق وحسن املعاشرة 

مع الناس.
الناس  مع  املداراة  الرفق  ومن 
أذاهم وعدم  حبسن صحبتهم واحتمال 

جمابهتهم مبا يكرهون.
ويف وصية لإلمام أمري املؤمنني علي 
البن  السالم  عليهما  طالب  أبي  ابن 

همحمد ابن احلنفية حيث يقول:
»... رأس العقل بعد اإلميان باهلل عز 
ال  فيمن  خري  وال  الناس،  مداراة  وجل 
باملعروف من البد من معاشرته  يعاشر 
منه  اخلالص  إىل  اهلل  جيعل  حتى 
يتعايش  ما  وجدت مجيع  فإني  سبيال، 
مكيال  ملء  يتعاشرون  وبه  الناس  به 
خلق  وما  تغافل،  وثلثه  استحسان  ثلثاه 
الكالم  من  أحسن  شيئا  وجل  عز  اهلل 
الوجوه،  ابيضت  بالكالم  أقبح منه،  وال 

وبالكالم اسودت الوجوه...«.)2(
املداراة  بني  الفرق  هو  ما  السؤال: 
وبني النفاق، وأال تكون املداراة نوعًا من 

النفاق؟
النفاق  من  املداراة  تكون  ال  اجلواب: 
بشيء، فالنفاق هو أن يكون اإلنسان ذا 
وجهني، يلقى صاحبه بوجه ويغيب عنه 

بوجه...، واملداراة هي اللني مع الناس.
املداراة  تتص  هل  السؤال: 
أم  مودة  وبينهم  بيننا  اليت  باجلماعة 

تتعدى إىل غريهم أيضًا؟
اجلواب: ال تتص املداراة باجلماعة 
نوع  أي  أو  مودة،  وبينهم  بينك  اليت 
عليك  األعداء  حتى  بل  العالقة  من 
املؤمنني  أمري  اإلمام  قال  مبداراتهم، 

عليه السالم:
»من أصلح األضداد بلغ املراد«.

وردت  نصوص  هناك  هل  السؤال: 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  عن 
وأهل بيته عليهم السالم حتث على هذه 

الفضيلة؟
اجلواب: لقد حّث اإلسالم على فضيلة 
املداراة مع الناس، فقد قال النيب صلى 

اهلل عليه وآله وسلم:
»مداراة الناس نصف اإلميان والرفق 

بهم نصف العيش«.
وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى  وقال 
أمرني  كما  الناس  ربي مبداراة  »أمرني 

بأداء الفرائض«.
وعن اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم 
...( قال:  بن احلنفية  يف وصيته حملمد 
حتب  كما  الناس  مجيع  إىل  وأحسن 
ما ترضاه  إليك، وارض هلم  أن حيسن 
لنفسك، واستقبح هلم ما تستقبحه من 
حتى  خلقك  الناس  مع  وحّسن  غريك، 
إذا غبت عنهم حّنوا إليك، وإذا مّت بكوا 
عليك وقالوا: إنا هلل وإنا إليه راجعون، 
وال تكن من الذين يقال عند موته احلمد 

هلل رب العاملني...(.)3(
ـــــــــــــــــــــــــ

)1( الكايف للكليين: ج2، ص117.
)2( من ال حيضره الفقيه للشيخ الصدوق: 

ج4، ص387.
ج4،  للصدوق:  الفقيه  حيضره  ال  من   )3(

ص386.
النراقي:  للمحقق  السعادات  املصدر: جامع 

ج1، ص278.
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المعاد يعطي الحياة 
مفهومها

العامل  بدون  العامل  هذا  تصّورنا  لو 
اآلخر لظهر لنا أنَّ عاملنا فارغ والمعنى 
دورة  بافرتاض  يكون  ما  أشبه  إنه  له. 
تلك  من  خروجه  بدون  اجلنني  حياة 

احلياة اىل هذه احلياة الدنيا.
إنَّ اجلنني الذي يعيش يف رحم ُاّمه، 
ويقضي يف هذا السجن الضيق واملظلم 
شهورًا عدة، ليأخذه العجب حّقًا لو أنَّه 
ُاوتي عقاًل وحكمة ليتفكر بهما يف أمره 

وكونه يف سجنه ذاك.
السجن  هذا  يف  حبيس  أنا  ملاذا 

املظلم؟
املياه  هذه  يف  أخوض  أْن  علي  ملاذا 

والدماء؟
ما نتيجة ذلك؟

من الذي أرسلين؟ وملاذا؟
أما إذا قيل له: إنَّك تقضي هنا فرتة 
مؤقتة، تتشكل فيها أعضاؤك، فتقوى، 
وتصبح قادرًا على احلركة والسعي يف 
عامل كبري آخر، وإنَّ قرار خروجك من 
هذا السجن سوف يصدر بعد انقضاء 
تسعة أشهر، فتضع قدمك يف دنيا فيها 
وأشجار  منري،  وقمر  ساطعة،  مشس 
النعم  من  وكثري  جارية،  ومياه  خضر، 
اجلنني  سيتنفس  عندئذ  األخرى، 
احلكمة  أدركت  اآلن  ويقول:  الصعداء 

من وجودي يف هذا السجن!
منصة  إنَّها  مقّدمة،  الّدنيا  فهذه 

املرء  تعّد  اليت  املدرسة  إنَّها  القفز، 
لدخول اجلامعة الكبرية.

اجلنني  حياة  عالقة  قطعت  لو  أما 
باحلياة يف هذه الدنيا، لغرق كل شيء 
يف الظالم ومل يعدله أي معنى، ولكان 
السجن رهيبًا ومستقبل الّسجني أليمًا.

كذلك هي العالقة بني احلياة يف هذه 
الداعي  ما  املوت.  بعد  واحلياة  الدنيا 
هذه  يف  نتقلب  نظل  أْن  يدعونا  الذي 
أكثر،  أو  أقل  أو  سنة،  سبعني  الدنيا 
العذاب والعناء، نقضي فرتة  متحملني 
تنتهي  أْن  وما  ونتعلم،  ندرس  ُاخرى 
ثلوج  والتعلم حتى جند  النضج  مرحلة 

الكهولة قد حطت على رؤوسنا!
ثم ما اهلدف من كل هذا؟ ألكي نأكل 

حالوة الحيـاة 
في معرفة المعاد
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ونلبس وننام، ثم لكي نكرر هذا عشرات 
السنني؟ أفهذه السماء الشاسعة. وهذه 
املقدمات  هذه  وكل  الواسعة،  االرض 
والدروس واختزان املعلومات والتجارب، 
وكل هؤالء االساتذة واملربني، مل يكونوا 
هذه  يف  واللبس  والشرب  لألكل  إاّل 

احلياة املنحطة املتقززة؟ 
هنا تتأكد عبثية هذه احلياة وفراغها 
باملعاد،  يؤمنون  ال  الذين  اولئك  عند 
ألنَّهم ال ميكن أن يتصوروا هذه األمور 
التافهة هي اهلدف والغاية من احلياة، 
وهم يف الوقت نفسه ال يعتقدون بوجود 

حياة بعد املوت حتى تكون هي الغاية. 
لذلك جند أنَّ كثريًا من هؤالء يلجأون 
اىل االنتحار للخالص من حياة عدمية 

املعنى واهلدف.
»مزرعة«  احلياة  أنَّ  صّدقنا  إذا  أّما 
اآلخرة، وأنَّ علينا أْن نباشر بالبذر هنا 
حتى حنصد الغلة يف حياة أبدية خالدة. 
وإذا علمنا أنَّ الّدنيا »جامعة« علينا أْن 
نكتسب منها املعرفة لنعد أنفسنا للعيش 
ليست  الدنيا  هذه  وأنَّ  خالدة،  دنيا  يف 
تكون  ال  عندئذ  للعبور.  »جسر«  سوى 
هذه الدنيا فارغة وال عبثًا ال معنى له، 
نراها فرتة متهيدية اعدادية  بل سوف 
حلياة خالدة وأبدية تستحق مّنا أكثر من 

كل هذا الذي نبذله من أجلها.
مينح  باملعاد  اإلميان  إنَّ  نعم، 
من  وخيلصها  ومفهومًا،  معنى  احلياة 

»االضطراب« و«القلق« و«العبثية«.

اإليمان بالمعاد عامل تربوي
العدل  حمكمة  بوجود  لالعتقاد  إنَّ 
يف  كثريًا  تأثريًا  اآلخرة  يف  العظمى 

احلياة، باإلضافة إىل ما سبق قوله.
إذا  أنَّه  البالد  أعلنوا يف  أنَّهم  أفرض 
ارتكب الناس أي جرم يف اليوم الفالني 
ذلك  يذكر  ولن  يعاقبوا  فلن  السنة  من 

يف صحيفة أعماهلم، وأنَّ هلم أْن يقضوا 
يومهم بكل اطمئنان، ألنَّ رجال الشرطة 
سوف يكونون يف إجازة، وسوف تتعطل 
العادية  احلياة  تعود  وعندما  احملاكم، 
التالي  اليوم  يف  الطبيعي  جمراها  إىل 

فإنَّ جرائم اليوم السابق سوف تنسى. 
حال  سيكون  كيف  تتصوروا  أْن  لكم 

اجملتمع يف ذلك اليوم!
اإلميان  هو  القيامة  بيوم  اإلميان  إنَّ 
مقارنتها  ميكن  ال  عظيمة  عدالة  بدار 

مبحاكم هذه الدنيا.
اإلهلية  العدل  حمكمة  خصائص  ا  أمَّ

فهي:
1 ــ إنَّها حمكمة ال تتأثر بالوساطات، 
قضاتها  ينخدع  وال  باحملسوبيات  وال 

باألدلة املزيفة.
2ـ ـ إنَّها حمكمة ال حتتاج إىل املراسيم 
والتشريفات السائدة يف حماكم الدنيا، 
ولذلك فليس فيها تأجيالت وتأخريات، 
الربق  بسرعة  القضايا  يف  تنظر  بل 

وتصدر أحكامها مبنتهى الّدقة.
إىل  إاّل  تستند  ال  حمكمة  إنَّها  ــ   3
أعمال الشخص نفسه، أي إنَّ األعمال 
بفاعلها  عالقتها  وتثبت  هناك  حتضر 

حبيث ال ميكن إنكارها.
4 ــ إنَّها حمكمة، الشهود فيها أعضاء 
ولسانه  وعينه  وأذنه  ورجله  يده  املتهم: 
وأبوابها  الدار  أرض  وحتى  وجلده، 
أو  معصية  ارتكب  حيث  وجدرانها 
ال  شهود  وهم  الطاعة،  فروض  أدى 
اإلنسان  أعمال  كآثار  إنكارهم  ميكن 

الطبيعية.
ـ إنَّها حمكمة قاضيها هو اهلل العليم  5ـ 
بكل شيء، والغين عن كل شيء، والعادل 

الذي ال يضاهي عدله عادل.
ــ وأخريًا، اجلزاء يف هذه احملكمة   6
ليس حمددًا من قبل، بل أكثر ما حتدده 
أعمالنا نفسها، إذ إنَّها تتشكل وتستقر 

إىل جانبنا، فتعذبنا أو ترفه عنا وتغرقنا 
يف نعم اهلل.

إنَّ اإلميان بوجود حمكمة كهذه يؤدي 
اإلمام  قاله  ما  يردد  أْن  إىل  باإلنسان 

علي عليه السالم:
»واهلل ألّن أبيت على حسك السعدان 
مصفدًا،  األغالل  يف  أجر  أو  مسهدًا، 
أحّب إليَّ من أْن ألقى اهلل ورسوله يوم 
وغاصبًا  العباد،  لبعض  ظاملًا  القيامة 

لشيء، من احلطام...«.
الذي  هو  احملكمة  بهذه  اإلميان  إنَّ 
حمماة  حديدة  يقرب  أْن  إنسانًا  حيمل 
إىل يد أخيه الذي كان يرغب باحملاباة 
يف بيت املال وعندما يرتفع صراخ األخ 

يوجه إليه النصيحة قائال:
من  أتئن  عقيل!  يا  الثواكل  »ثكلتك 
حديدة أمحاها إنسانها للعبه، وجترني 

إىل نار سجرها جبارها لغضبه...«.
له مثل هذا  إنسان  ينخدع  أْن  أميكن 

اإلميان؟
إنسان  ضمري  ابتياع  بالرشوة  أميكن 

كهذا؟ 
أميكن بالوعد والوعيد حرف مسريته 

من طريق احلق اىل طريق الباطل؟
يقول القرآن الكريم:

امُلجِْرمِيْنَ  َفَترى  الكَِتابُ  ))وَوُضِعَ 
مُشْفِقِيْنَ مِمّا فِيهِ وَيَُقوُلونَ يا وَيَلَتنا ماِل هََذا 
إاّل  َكِبيْرَةً  وَال  صَغِريَةً  يُغادِرُ  ال  الكَِتاِب 

أحْصَاها...((.
وهكذا تنبعث يف روح اإلنسان موجة 
إزاء كل  باملسؤولية  قوية من اإلحساس 
عمل من أعماله حتول بينه وبني الضياع 

واالحنراف حنو الظلم والعدوان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكارم  ناصر  للشيخ  الدين  أصول  سلسلة 
الشريازي: ص683.
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اسمه ونسبه
زهري بن القني بن قيس بن مالك بن 
دينار بن ثعلبة بن عمرو بن يشكر بن 
علي بن مالك بن سعد بن بدر بن قيس 

األمناري البجلي.)1(
تألقا  الطف،  مساء  يضيء  اسم 
ومجااًل، له صدى يفتح القلوب ويريح 

النفوس.
اتفق أصحاب السري والتاريخ،  وقد 
احملققني،  من  املدرستني،  كلتا  ومن 
البطل  هذا  اسم  على  وحديثًا،  قدميًا 

العظيم.
قال أبو خمنف: زهري بن القني، من 

بين عمرو بن يشكر بن جبيلة.
القني  بن  زهري  اإلرشاد:  ويف 

البجلي.
وقال حمسن األمني: زهري بن القني 

ابن قيس األمناري البجلي.
إن لصاحب هذا االسم صورًا رمست 
يف ذاكرة األجيال، منها اهليام والذوبان 
يف حمبوبه، والتسليم الكامل ملا يأمره 

به، وإيقاظ الضمائر يف إتباع احلق.)2(
باسم  املصادر  مجيع  يف  ورد  وقد 
)زهري بن القني()3(، وأضافت بعضها 
نسبته )األمناري(، وأكثرها )البجلي(.

و)زهري(: من الزهر.
البحرين:  جممع  يف  الطرحيي  قال 

)زهر( قوله تعاىل:
بِهِ  عْنَا  مَتَّ مَا  إَِلى  عَيْنَيْكَ  تَمُدَّنَّ  ))وَاَل 

َأْزوَاجًا مِنْهُمْ َزهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا((.
بفتح الزاي وسكون اهلاء، أي زينتها 

وبهجتها.
نرّي  أي  اللون،  أزهر  صفاته:  ومن 
اللون، من الزهرة، وهي البياض النري، 

وهو أحسن األلوان.
وأزهر  زاهرًا  العرب:  مّسيت  وقد 

وزهريًا.
الياء  وسكون  القاف  بفتح  والقني: 
املثناة من حتت والنون، وهو يف األصل 
علمًا  يستعمل  وللحداد،  للعبد  اسم 

كثريًا.)4(
لقبه ونسبته

إن العظماء واألبطال، مفخرة ومسة 
بارزة تبتهج بها األمم والشعوب.

هلا  يشار  القني،  بن  زهري  عشرية 
والشهامة  والكرم  املفاخر  يف  بالبنان، 
إىل  تنسب  حيث  الطيبة،  والسمعة 
زمانها،  يف  النساء  فخر  وهي  جبيلة، 
لذا نبني نسبه وعشريته، يف شيء من 

اإلجياز.
فهو: زهري بن القني البجلي، جبلي: 
بن  أراش  بن  أمنار  بنو  هم  جبيلة، 
اليمن،  من  القحطانية،  من  كهالن، 

عرب اجلنوب.
األمناري  قيس  بن  القني  بن  وزهري 
األمناري  األعيان:  يف  قال  البجلي، 

يوصف به زهري بن القني.)5(
عمره الشريف

كبري  كان  القني  بن  زهري  أّن  يبدو 
السّن يف كربالء، ويشهد لذلك اشرتاكه 
يف فتح )بلنجر( اليت كانت أيام عثمان 
للهجرة وقيل:  ابن عفان قبل سنة 25 

إنها كانت أيام عمر بن اخلطاب.
ويشهد له أيضا ما رواه الشيخ املظفر 
يف بطل العلقمي عنه من حديث زواج 
البنني  بأم  السالم  عليه  املؤمنني  أمري 
الفضل  أبي  والدة  ألن  السالم،  عليها 
 26 سنة  كانت  السالم  عليه  العباس 

للهجرة.

قال السيد الداودي يف عمدة الطالب: 
قتل العباس عليه السالم وله 34 سنة، 
وهذا القول هو املشهور، وهو األصوب 
إن شاء اهلل، فتكون والدته سنة 26 من 

اهلجرة.)6(
فإذا افرتضنا أن عمره الشريف كان 
يوم شارك يف  والثالثني  العشرين  بني 
فتح بلنجر، يكون عمره يوم استشهاده 
واخلمسة  واخلمسني،  اخلمسة  بني 
واهلل  التقادير،  أقل  على  والستني 

العامل.
تشبيه

 اإلمام الحسين عليه السالم 
له بمؤمن آل فرعون

الشيعة  من  كان  القني  بن  زهري  إّن 
عليهم  البيت  أهل  بتعاليم  امللتزمني 
تعاليمهم  أهّم  من  وإّن  متامًا،  السالم 
اليت خيربها بها مستوى إميان الشيعي 
هي التقية، وكان زهري من املتمسكني 

بها متسكًا شديدًا.
السالم  عليه  احلسني  اإلمام  تشبيه 
له مبؤمن آل فرعون ساعة وقف زهري 
احملرم،  من  العاشر  يوم  القوم  يعظ 

فقال له اإلمام احلسني عليه السالم:
»لئن كان مؤمن آل فرعون نصح لقومه 
هلؤالء،  نصحت  لقد  الدعاء  يف  وأبلغ 

وأبلغت لو نفع النصح واإلبالغ«.
آل  مؤمن  قاتل  لعن  قاتله  لعن  كما 
فوقف  مّلا صرع،  له  تأبينه  يف  فرعون 

مؤمن آل فرعون 
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عليه وقال عليه السالم:
»ال يبعدّنك اهلل يا زهري، ولعن قاتلك 

لعن الذين مسخوا قردة وخنازير«.
ميتدح  فرعون  آل  مؤمن  كان  وإمنا 

بتقيته، قال اهلل تعاىل:
فِرْعَوْنَ  َآِل  مِنْ  مُؤْمِنٌ  رَجٌُل  ))وََقاَل 
رَبِّيَ  يَُقوَل  َأتَْقُتُلونَ رَجُالً َأنْ  إمِيَانَهُ  يَْكُتمُ 
رَبُِّكمْ  مِنْ  بِالْبَيِّنَاتِ  جَاءَُكمْ  وََقدْ  هُ  اللَّ
وَإِنْ  َكذِبُهُ  َفعََليْهِ  َكاذِبًا  يَكُ  وَإِنْ 
الَّذِي  بَعْضُ  يُصِبُْكمْ  صَادًِقا  يَكُ 
هُوَ  مَنْ  يَهْدِي  اَل  هَ  اللَّ إِنَّ  يَعِدُُكمْ 

ابٌ((. مُسِْرفٌ َكذَّ
بن  عزرة  ظّنه  بالتقية  عمله  لشّدة 
فقال  عثمانيًا،  كان  أنه  اهلل  لعنه  قيس 

له عزرة بن قيس:
إّنك تزّكي نفسك ما استطعت، فقال 
زكاها  قد  اهلل  إن  عزرة،  يا  زهري:  له 
لك  فإني  عزرة،  يا  اهلل  فاتق  وهداها، 
يا عزرةــ  ــ  الناصحني، أنشدك اهلل  من 
قتل  على  الضالل  يعني  مّمن  تكون  أن 

النفوس الزكية.
قال: يا زهري، ما كنت عندنا من شيعة 

أهل هذا البيت! إمّنا كنت عثمانيًا!!!
قال: أفلست تستدّل مبوقفي هذا أّني 

منهم؟!
إنه كان معروفًا

زهري  وكان  معروفا،  كان  زهريًا  إن 
له  شجاعًأ،  قومه،  يف  شريفًا  رجاًل 
ومواطن  مشهورة  مواقف  املغازي  يف 

مشهودة.
القوم،  لوعظ  تقدميه  لذلك  ويشهد 
وإرساله حملاورة األعداء، يوم عاشوراء.

والرجل الذي يكون على وزان زهري يف 
الشرف واجلاللة والشجاعة يف جمتمع 
ورباطة  الساعد،  وقوة  السيف  قوامه 
اجلأش، البد أن يكون مشهورًا ذا مسعة 
وجاه وصيت، بيد أّنه كان متكّتمًا مّتقيًا 
اهلل  اختاره  الذي  يومه  ينتظر  قومه، 
املصطفى صلى  مع رحيانة  للوقوف  له 
اهلل عليه وآله وسلم، وقّرة عني فاطمة 
الزهراء عليها السالم، ومهجة قلب علي 

املرتضى عليه السالم.
بعض األدلة على تشبيهه 

بمؤمن آل فرعون
عن  ينطق  ال  السالم  عليه  املعصوم 
اهلوى، فإذا تكّلم بكالم البد من التعامل 
استكشاف  وحماولة  وجّد،  بدّقة  معه 

مراده على كّل صعيد من خالل الدالالت 
تفيدها  اليت  املباشرة  أو غري  املباشرة 
املؤثرة يف فهم كالم  املواقف والظروف 

املعصوم.
عليه  احلسني  اإلمام  شهد  لقد  أواًل: 
لقوله  وذلك  مؤمن،  رجل  بأنه  السالم 
َآِل  مِنْ  مُؤْمِنٌ  رَجٌُل  ))وََقاَل  تعاىل: 

فِرْعَوْنَ((.
واملؤمن يف أدب أهل البيت هو الشيعي 
تطلق  وال  بإمامتهم،  املعتقد  املّتبع هلم، 
هذه الكلمة يف روايات أهل البيت عليهم 

السالم على العثماني أبدًا.
ثانيًا: الصفة اليت وصفه بها القرآن 
)يكتم  كان  أنه  اإلميان  له  أثبت  أن  بعد 
رَجٌُل  ))وََقاَل  تعاىل:  اهلل  قال  إميانه(، 
مُؤْمِنٌ مِنْ َآِل فِرْعَوْنَ((، وكتمان اإلميان 
خصلة ممدوحة ال تصبغ إاّل من امتحن 
اهلل قلبه لإلميان من العظماء، وقد ورد 
واملوالي  للشيعي  كشرط  عليها  احلث 

ألهل البيت عليهم السالم.
ثالثًا: دفاعه عن املعصوم، وهو يدافع 
عن اإلمام سالم اهلل عليه ويقول ألعداء 
سيد الشهداء عليه السالم مل تقتلونه، 
)ربي  أنه قال  يفعل شيئًا سوى  وهو مل 

اهلل(.
أن  القني  بن  زهري  اعتقاد  رابعا: 
جاء  السالم  عليه  احلسني  اإلمام 
يوم  خطبته  خالل  من  وذلك  بالبينات، 
عشوراء اليت جندها تكرس دعوة مؤمن 
البينات  آل فرعون متاما، وتكشف عن 
عليه  احلسني  اإلمام  بها  جاء  اليت 

السالم وضرورة متابعته.
خامسًا: قد بّرأ اإلمام احلسني عليه 
السالم دين زهري بن القني، وفّرق بينه 
آل  مبؤمن  بتشبيهه  دينيًا  القوم  وبني 
خاطبهم  نفسه  زهريًا  أّن  كما  فرعون، 
أن  أكد هلم  ولكنه  منهم،  واحد  خطاب 
بينهم  للسيف حدا فاصال قاطعا مييز 
دينيا، ويقطع العصمة بينهم إذا ما وقع 

القتال.
سادسًا: كان زهري بن القني يف خطابه 
الذي وجهه للقوم بليغًا، بل امتاز بدقته، 
ورصانته  وبالغته،  وفصاحته،  وقوته، 
واألفكار  واأللفاظ  املعاني  انتقاء  يف 

واألمثال، وقوة احملاججة.... .
صحبته لإلمام صلوات اهلل عليه

الشك وال ريب يف عالقة زهري رضوان 

اهلل تعاىل عليه باإلمام احلسني صلوات 
اإلمام  بتوجه  مسع  فعندما  عليه،  اهلل 
إىل العراق، أكمل حجه وخرج من مكة 
عليه  احلسني  لإلمام  وانضم  متعجال، 

السالم مع رحله.
يتمناها  عظيمة!  رفقة  من  هلا  فيا 
بقي  عالية،  مبادئ  كل عظيم وصاحب 
والثوار،  األحرار  شفاه  على  امسه 
وأنشودة األجيال، يف رفع اهلمم وإيقاظ 
الضمائر، وأما يف اآلخرة، فال يوازيهم 
واألولياء  األنبياء  أصحاب  من  أحد، 

والصاحلني.
أصحاب  يف  الطوسي،  ذكره  وقد 
عليهما  علي  بن  احلسني  اهلل  عبد  أبي 
االلتحاق  ينتظر  كان  وإنه  السالم، 
بشر  قد  واليت  القدسية،  األنوار  بهذه 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  الرسول صلى  بها 
وبعض  السالم،  عليه  علي  واإلمام 
رضوان  الفارسي  كسلمان  أصحابهما، 
املؤمنة،  والثلة  وغريه،  عليه  تعاىل  اهلل 
والظلم،  بالفنت،  الزمان،  وتظاهر 
واحليف، على آل حممد صلى اهلل عليه 
إال  سنه  كرب  من  وبالرغم  وسلم،  وآله 
أنه مل يفقد األمل يف الشهادة مع هذه 
العصبة، املؤمنة الوفية، واملضحية بكل 

شيء.
ومن خطبه كما جاء يف اللهوف: بعدما 
خطب اإلمام احلسني صلوات اهلل عليه 
زهري  فقام  بأصحابه،  حسم(  )ذي  يف 
وقال: قد مسعنا هداك اهلل  القني  ابن 
يا بن رسول اهلل مقالتك، واهلل لو كانت 
خملدين،  فيها  وكنا  باقية،  لنا  الدنيا 
آلثرنا النهوض معك، على اإلقامة، ومل 
يزل يف الطف يقاتل، ويذب عن ابن بنت 
وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
ومخسني  نيفًا  األعداء  من  قتل  حتى 
فارسًا، ثم قتل رضوان اهلل تعاىل عليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( إبصار العني للسماوي: ص175.

)2( زهري بن القني: ص8.
حملمد  السالم  عليه  احلسني  أنصار   )3(

مهدي مشس الدين: ص88.
)4( تنقيح املقال للمامقاني: ج1، ص452.

ج3،  األمني:  للسيد  الشيعة  أعيان   )5(
ص499.

)6( بطل العلقمي للمظفر: ج2، ص8.
اإلسالم،  أعمدة  الغفاري  ذر  أبو  املصدر: 

إعداد حلمي علي شعبان.
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ما هي العلة اليت جعلت أبا طالب يتكتم على إسالمه فال 
يظهره؟

اجلواب على ذلك يكمن يف النقاط التالية:
وآله وسلم  التزامًا بوصية رسول اهلل صلى اهلل عليه  ــ   1
»فإن دخلت معي فيه وإال فاكتم  اليت تضمنها معنى قوله: 
علّي«)1(، »فاكتم علّي« أي: فاكتم علّي العرض الذي عرضته 
اهلل  ارتضاه  الذي  الدين  هذا  إىل  الدخول  أمر  يف  عليك 

لنفسه.
2 ــ إّن الدور الذي كان يرتتب على أبي طالب يف قيام هذا 
الدين، وقيامه حبماية رسول اهلل يلزمه بالتكتم وعدم إظهار 

إسالمه.
للنيب األكرم  التغطية  التكتم مكّنه من توفري  إّن هذا  ــ   3
صلى اهلل عليه وآله وسلم، وذلك من خالل ما يتمتع به من 
بين  وزعيم  األبطح،  شيخ  فهو  وقيادية،  اجتماعية  حصانة 
احلرام،  املسجد  وعمارة  احلاج،  بيدها سقاية  اليت  هاشم 
وتهابه  جتله  العرب  كانت  املكانة  وهلذه  الّنفر)1(،  وحلوان 
وتقدره، فضاًل عن مجيع ذلك كان يتمتع برصيد ضخم من 
املفاخر واملآثر اليت كانت ترافقه يف حله وترحاله حتى قيل: 

»إذا أطعم أبو طالب امتنعت قريش من أن تطعم أحدًا« لبالغ 
كرمه، فهذا كان حاله، وهكذا كانت مكانته بني قومه، وبني 
العرب تفوح عطرًا شذيًا كالعطور اليت كان يتجر بها، فهو 

أول من باع العطر واجتر به.)2(
هي  فما  إسالمه  أظهر  إنه  أي:  األمر،  عكسنا  لو  ــ   4

النتائج؟.
أ . جعله مع النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم يف صف واحد 

من املواجهة.
ب . إنشقاق بين هاشم بني ساكٍت وبني خمالٍف.

ج . متكن طغاة قريش من تأليب الناس ضد النيب صلى 
اهلل عليه وآله وسلم ألنه فارق دينهم ودخل يف دين الرسول 

األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم.
توفري احلماية لرسول اهلل صلى اهلل  . عدم متكنه من  د 

عليه وآله وسلم.
هـ . عدم مقدرته على مجع بين هاشم من حوله ألنه ترك 
من عناصر  ما ميلك  فقد  قد  يكون  ثم  ومن  مكة  أهل  دين 

أساسية وفاعلة يف توفري احلماية لرسول اهلل صلى اهلل 

 العــــــــــــلة يف إخفـــــــاء
أبي طالب عليه السالم إسالمه



ي
لم

لع
ث ا

بح
 ال

دة
مائ

ىل 
ع

ي
لم

لع
ث ا

بح
 ال

دة
مائ

ىل 
ع

2829

عليه وآله وسلم.
يف  جليًا  ذلك  ظهر  وقد 
احلادثة  هذه  منها  متعددة،  حوادث 
الكبرية يف محاية  إمكانيته  تكشف عن  اليت 
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم معتمدًا يف ذلك على 

عنصرين وهما:
أواًل: انقياد بين هاشم ألمره.

وثانيًا: منزلته السامية واملرموقة بني أشراف قريش، حتى 
فاقهم شرفًا، ورفعًة، ومسوًا، ومهابًة، لدرجة انهم اقروا له 

بسيادته وفضله عليهم.
فقد روي أّن بعض أشراف قريش جاءوا إىل أبي طالب 
وآله  عليه  اهلل  اهلل صلى  إليهم رسول  يدفع  أن  منه  وطلبوا 
وقال:  ذلك  فأبى  الوليد(  بن  )عمارة  إليه  ويدفعوا  وسلم، 

أتقتلون ابن أخي وأغذو لكم ابنكم ان هذا لعجب!.
فقالوا: 

ما لنا غري أن نغتال حممدًا ــ صلى اهلل عليه وآله وسلم 
ــ فلما كان املساء فقد أبو طالب رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله وسلم، فخاف أن يكونوا قد اغتالوه، فجمع فتيانًا من 
بين عبد مناف، وبين زهرة، وغريهم، وأمر كل فتى منهم 
أن يأخذ معه حديدة ويتبعه، ومضى، فرأى رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وآله وسلم.
فقال له: 

أين كنت يا بن أخي؟ أكنت يف خري؟.
قال صلى اهلل عليه وآله وسلم: 

نعم واحلمد هلل.
والفتيان  قريش  أندية  على  دار  طالب  أبو  أصبح  فلما 
ما  لو خدشتموه خدشًا  واهلل  وكذا،  كذا  بلغين  وقال:  معه، 

أبقيت منكم أحدًا إال أن أقتل قبل ذلك! فاعتذروا إليه.
وقالوا: أنت سيدنا وأفضلنا يف أنفسنا.

وقال أبو طالب:
املليِك رسول  الرسول  منعنا 

الربوق مثل  تألأل  ببيٍض 
اإلله رسول  وامحي  أذب 

شفيق)3( عليه  عٍم  محاية 
ويف هذه احلادثة يقول احلافظ العراقي منشدًا:

األعداء قريش  مشت  ثم 
يساء إذ  طالب  أبي  إىل 

سبهم يف  حممد  ابنه  من 
عيبهم وذكر  دينهم  وسب 

ومرة ومرة  مرة  يف 
أمره ويقوي  يذب  وهو 

يف آخر املرات قالوا أعطنا
ابننا عمارة  وخذ  حممدًا 

أكفل أردمت  قال  بدله 
يقتل ابين  وأسلم  ابنكم 

بالتوحيد جيهر  مضى  ثم 
العميد)4( سطوة  خياف  وال 

وبناًء على ما تقدم فقد بدا لنا: أن السبب الذي دفع أبا 
بوصية رسول اهلل صلى  التزامه  طالب إلخفاء إسالمه هو 
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اهلل عليه وآله وسلم حينما عرض عليه الدخول إىل اإلسالم 
ومنحه خصائص ومناقب فيما لو عمل على نصرة هذا الدين 

وهو األمر الذي نص عليه القرآن كقوله:
هُ الَّذِينَ َآمَنُوا مِنُْكمْ وَعَمُِلوا الصَّالِحَاتِ َليَسَْتْخلَِفنَّهُمْ  ))وَعَدَ اللَّ
نَنَّ َلهُمْ  فِي اْلَرِْض َكمَا اسَْتْخَلفَ الَّذِينَ مِنْ َقبْلِِهمْ وََليُمَكِّ
دِينَهُمُ الَّذِي ارْتََضى َلهُمْ وََليُبَدَِّلنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِِهمْ َأمْنًا يَعْبُدُونَنِي 

اَل يُشِْرُكونَ بِي شَيًْئا((.
الدعوة خالل  رافقت سري  اليت  األحداث  أن  عن  فضاًل 
السالم  عليه  طالب  أبي  وفاة  بعد  والسيما  املكية  السنوات 
قد دلت بوضوح تام على جناح حكمة أبي طالب يف إخفائه 
إسالمه، إذ ان احلال العسري الذي أصبح عليه النيب األكرم 
صلى اهلل عليه وآله وسلم بعد رحيل عمه خلري دليل على 
بيان نتائج هذه احلكمة البالغة اليت لوالها ملا متكن النيب 
صلى اهلل عليه وآله وسلم من حتقيق تقدم يذكر، بل لوئدت 
الرسالة يف مهدها لشدة ما حييط بها من أخطار عظيمة 
ممثلة برهبان اليهود، وكهنة املشركني والسحرة وطغاة السلطة 
وفراعنة املال، ومساسرة العبيد، وجتار النساء، ومتعطشي 
واملتسلطني  األعراب،  وصعاليك  احلرم،  ومنتهكي  الدماء، 
بأنسابهم وأجماد آبائهم، وغريها لكثري جدًا فيما لو أخذنا 
بعني االعتبار أن النهج الذي ينتهجه األنبياء عليهم السالم يف 
تبليغ األحكام قائم على الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة 
احلسنة، وليس على القوة، وان كانوا مؤيدين ومسددين من 

السماء، إذ »أبى اهلل أن جيري األشياء إال بأسبابها«.)5(
فكان من أسباب قيام هذا الدين وجود أبي طالب رضوان 

اهلل تعاىل عليه. 
إذن:

قد عرفها احملب  السالم  عليه  أبي طالب  إسالم  حقيقة 
لعلي بن أبي طالب عليه السالم واملبغض، والفرق بينهما:

أّن احملب قال: إّن أبا طالب كان مؤمنًا لكنه مل يظهر ذلك 
لسانًا بنطق الشهادتني.

العاملني  من  أحد  مبثله  يأِت  مل  الذي  بفعله  أظهره  وإمنا 
واملكان  الزمان  به  ما ميتاز  احلسبان  بعني  أخذنا  إذا  فيما 

عليه  اهلل  األكرم صلى  النيب  فيهم  بعث  الذين  واألشخاص 
وآله وسلم.

ومبعنى آخر: إّن أبا طالب مل ُيظهر إسالمه بنطق الشهادتني 
أمام املأل من قريش ولكنه أظهر إميانه بيده ولسانه وقلبه 
بل أّن كل ذرة يف كيان أبي طالب عليه السالم تنطق إميانًا 

وجهادًا.
وأما املبغض فيقول: »أنه مات على دين قومه، ومل يسلم، 

وأنه يف ضحضاح من النار«.
وأعجب ما قيل يف هذا الصدد، هو قول ابن كثري األموي، 
أبي  على  وقضى  حكم  قد  تعاىل  اهلل  أّن  إىل  ذهب:  الذي 
النار  بأْن يكون على دين قومه وميوت كافرًا ويدخل  طالب 

ويعذب بنعلني يغلي منها دماغه.
وهذا نص قوله: »وكان استمراره على دين قومه من حكمة 
اهلل تعاىل، ومما صنعه لرسوله من احلماية، إذ لو كان أسلم 
أبو طالب ملا كان له عند مشركي قريش وجاهة وال كلمة، 
وال كانوا يهابونه وحيرتمونه والجرتؤوا عليه، وملّدوا أيديهم 
وألسنتهم بالسوء إليه، وربك خيلق ما يشاء وخيتار وقد قسم 

خلقه أجناسًا وأنواعًا«.)6(
ثم يضيف قائاًل: »فهذان العّمان كافران! أبو طالب وأبو 
هلب، ولكّن هذا يكون يف القيامة يف ضحضاح من نار، وذلك 

يف الدرك األسفل من النار«.
وهذا من أعجب ما قيل!! بل ))وَإِنَّهُمْ َليَُقوُلونَ مُنَْكرًا مِنَ 

الَْقوِْل وَُزورًا((.
إذ كيف تقتضي حكمة اهلل تعاىل أن يكون أبو طالب كافرًا 
ــ والعياذ باهلل ــ ثم يقوم بإدخاله النار فيعذبه؟!. استغفر اهلل 

من كل قبيح ينسب إىل اهلل عز وجل.
إىل هذا احلد ميكن للبغض ان يعمي القلوب فيجرتأ بذلك 

على اهلل تعاىل؟!.
ــ وهو الذي ال  كيف ميكن أْن يكون اهلل عز وجل حكيمًا، 
عليه  كتب  الذي  بعبده  يرمي  ذلك  بعد  ثم  ــ،  العبث  يصنع 

الكفر فيدخله النار فيجعله مع عدوه أبي هلب.
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أال حيتج أبو طالب يوم القيامة على خالقه فيقول: ما ذنيب 
وقد قضيت علي يا رب بالكفر ثم تعذبين بنارك.

كيف يا ربي وأنت احملسن الذي جيازي اإلحسان باإلحسان، 
أن تعذبين بنارك وقد أفنيت عمري وأنا أحسن إىل حبيبك 
))َفُسْبَحاَن اهللَِّ  وآله وسلم،  ورسولك حممد صلى اهلل عليه 

ا َيِصُفوَن((. َربِّ اْلَعْرِش َعمَّ
أليس القول بأن أبا طالب عليه السالم أسلم ولكن مل يظهر 
إسالمه وتظاهر لقريش بأنه مازال على دينهم من أجل أن 
ويدفع  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  حبماية  يقوم 
عنه األذى، هو أصدق للعقل، واسلم للقلب، وأرضى للرب، 
ولرسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم، الذي كان يؤذيه التقليل 
يصفه  مبن  فكيف  السالم  عليه  طالب  أبي  عمه  شأن  من 

بالكفر ــ والعياذ باهلل ــ. 
أمل يقرأ  ابن كثري وغريه ما روي عنه صلى اهلل عليه وآله 
وسلم أنه كان يتأمل ويتأذى حينما ُيْذَكر أبو طالب بسوء، حتى 
القائل هو عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب وهو  وان كان 

جريح بني يديه صلى اهلل عليه وآله وسلم.
أمل يقرأ ابن كثري وغريه ممن يصفون أبا طالب بالكفر، 

قوله تعاىل:
ْنَيا َواآلَِْخَرِة  ))ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم اهللَُّ يِف الدُّ

َوَأَعدَّ هلُْم َعَذاًبا ُمِهيًنا((.
فانظر أخي القارئ بعني اإلميان واإلنصاف إىل حال رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وكيف تأمل حينما أراد عبيدة 
ـ التقليل من شأن أبي طالب عليه  ـ عن دون قصدـ  بن احلارثـ 

السالم يف هذه احلادثة وهي كاآلتي:
روي أنه »ملا أصيب عبيدة بن احلارث يوم بدر محله عمه 
محزة وعلي بن أبي طالب عليهما السالم وأتيا به رسول اهلل 
واستعرب،  اهلل  رسول  إليه  فنظر  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
فقال: يا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بأبي أنت وأمي 

ألست شهيدًا.
فقال: 

»بلى أنت أول شهيد من أهل بييت«. 

قال: أما لو كان عمك حيا لعلم أني أوىل مبا قال منه.
قال صلى اهلل عليه وآله وسلم: 

وأي أعمامي تعين؟. 
فقال: أبو طالب:

حممدًا نبزى  اهلل  وبيت  كذبتم 
ونناضل دونه  نطاعن  وملا 

حوله نصرع  حتى  وننصره 
واحلالئل أبنائنا  عن  ونذهل 

فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: 
وابنه  ورسوله  اهلل  يدي  بني  العادي  كالليث  ابنه  ترى  أما 

اآلخر يف جهاد اهلل بأرض احلبشة. 
فقال: يا رسول اهلل أسخطت علّي يف هذه احلالة؟!.

فقال صلى اهلل عليه وآله وسلم: 
ما سخطت عليك، ولكن ذكرت عمي فانقبضت لذلك«.)7(

فكيف كان حاله صلى اهلل عليه وآله وسلم وانقباضه حينما 
يصف ابن كثري وغريه أبا طالب بالكفر والعياذ باهلل. السيما 
إضالل  يف  يسعون  بل  االعتقاد،  هذا  على  الكثريين  وأّن 

املسلمني به ونشره بينهم.
فإنا هلل وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أعظمها على قلب 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم.)9(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( شرف املصطفى للحافظ اخلركوشي )خمطوط( يرقد يف مكتبة 
األسد بدمشق وحيمل الرقم )1887(.

)2( اجلوهرة للربي: ج 2، ص 133.
)3( األوائل لإلمام احلسن العسكري عليه السالم: ص340.

)4( ديوان شيخ األباطح: ص 24؛
)5( نظم الدرر السنية يف السرية الزكية للحافظ العراقي، »خمطوط« 

يرقد يف مكتبة األسد بدمشق، وحيمل الرقم »18855«.
)6( الكايف للشيخ الكليين، باب: معرفة اإلمام والرد إليه، ج 1، ص 

.183
)7( السرية النبوية البن كثري: ج 1، ص 461.

)8( تفسري القمي: ج 1، ص 266.
)9( أبو طالب ثالث من أسلم للسيد نبيل احلسين.
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الرحمن الرحيم
الصفة  بنيت  الرحيم:  ُن  الرَّمْحَ واهلل 
الكثرة،  معناه  أَلن  َفْعالَن  على  اأُلوىل 
وذلك أَلن رمحته وِسَعْت كل شيء وهو 
فِإمنا  ِحيُم  الرَّ فَأما  الرامحني،  َأْرَحُم 
ذكر بعد الرَّمْحن أَلن الرَّمْحن مقصور 

على اهلل عز وجل.
قال  لغريه؛  يكون  قد  والرحيم 
الرَّمْحن  اهلل  بسم  قيل  ِإمنا  الفارسي: 
استغراق  بعد  بالرحيم  فجيء  الرحيم 
لتخصيص  ة  الرمْحَ معنى  الرَّمْحِن 
املؤمنني به يف قوله تعاىل: ))وََكانَ 
بِالْمُؤْمِنِنيَ رَحِيمًا((، كما قال: ))اْقرَأْ بِاسِْم 
رَبِّكَ الَّذِي خََلقَ((، ثم قال: ))خََلقَ 

اإْلِنْسَانَ مِنْ عََلٍق((.
فخصَّ بعد َأن َعمَّ ملا يف اإِلنسان من 
ناعة ووجوه احلكمِة، وحنُوه  وجوه الصِّ
من  اسم  الرَّمْحُن  الزجاج:  قال  كثري؛ 
الكتب  َأمساء اهلل عز وجل مذكور يف 
يعرفونه من َأمساء  يكونوا  اأُلَول، ومل 

اهلل.

َأهل  عند  معناه  احلسن:  َأبو  قال 
بعدها  غاية  ال  اليت  الرمْحِة  ذو  اللغة 
َأبنية  من  بناء  َفْعالن  أَلن  الرَّمْحِة،  يف 
املبالغة، وَرِحيٌم َفِعيٌل مبعنى فاعٍل كما 
يٌع مبعنى ساِمع وقديٌر مبعنى  قالوا مَسِ
قادر، وكذلك رجل َرُحوٌم وامرَأة َرُحوٌم.

يقال  َأن  جيوز  وال  اأَلزهري:  قال 
من  وَفَعالن  وجل،  عز  هلل  ِإالَّ  َرمْحن 
فالرَّمْحن  وصفه،  يف  ُيباَلُع  ما  َأبنية 
فال  شيء،  كل  رمحته  وسعت  الذي 

جيوز َأن يقال َرمْحن لغري اهلل.)1(
هما  الرحيم  الرمحن  قوله  وقيل: 
يف  وهي  الرمحة  من  مشتقان  امسان 
ثم  القلب  رقة  العرب:  عند  آدم  بين 
ورزقه  وبره  عطفه  اهلل:  ويف  عطفه، 

وإحسانه.
والرمحن هو ذو الرمحة وال يوصف 
هو  الذي  الرحيم  اهلل خبالف  به غري 

عظيم الرمحة.)2(
)الرمحن  بني  مجع  إمنا  وقيل 
ِعرْباِنّي،  الرمحن  أَلن  والرحيم(: 

)3(. والرحيم عَرِبيٌّ
قال ابن جرير املعنى الذي يف تسمية 

تسميته  يف  الذي  دون  بالرمحن,  اهلل 
بالرمحن  بالتسمية  أنه  هو   : بالرحيم 
خلقه  مجيع  الرمحة  بعموم  موصوف 
موصوف  بالرحيم  بالتسمية  وأنه 
خبصوص الرمحة بعض خلقه, إما يف 

كل األحوال, وإما يف بعض األحوال.
فال شكـ ـ إذ كان ذلك كذلكـ ـ أّن ذلك 
اخلصوص الذي يف وصفه بالرحيم, ال 
يستحيل عن معناه, يف الدنيا كان ذلك 

أو يف اآلخرة, أو فيهما مجيعًا.
ذلك  من  قلنا  ما  كان صحيحًا  فإذا 
وكان اهلل جل ثناؤه قد خص عباده   –
املؤمنني يف عاجل الدنيا مبا لطف بهم 
من توفيقه إياهم لطاعته, واإلميان به 
وبرسله, وإتباع أمره واجتناب معاصيه, 
وكفر,  به,  أشرك  من  عنه  ُخِذل  مما 
معاصيه,  وركب  به,  أمر  ما  وخالف 
ما  ثناؤه  جل  جعل,  قد  ذلك  مع  وكان 
من  جناته  يف  اآلخرة  آجل  يف  أعد 
النعيم املقيم والفوز املبني, ملن آمن به, 
ق رسله, وعمل بطاعته, خالصًا,  وصدَّ
دون من أشرك وكفر به كان بيَّنًا أن اهلل 
قد خص املؤمنني من رمحته يف الدنيا 
والكفار  به  عمهم  قد  ما  مع  واآلخرة 

أسامء

الحسنى)2(
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يف الدنيا من االفضال واإلحسان إىل 
مجيعهم يف البسط يف الرزق, وتسخري 
من  النبات  وإخراج  بالغيث،  السحاب 
والعقول,  األجسام  وصحة  األرض, 
اليت  حتصى,  ال  اليت  النعم  وسائر 

يشرك فيها املؤمنون والكافرون.
خلقه  رمحن مجيع  ثناؤه  جل  فربنا 
املؤمنني  ورحيم  واآلخرة,  الدنيا  يف 

خاصة يف الدنيا واآلخرة.
فأما الذي عم مجيعهم به يف الدنيا 
فما  به,  هلم  رمحانًا  فكان  رمحته  من 
إىل  سبيل  ال  اليت  نظائره  مع  ذكرنا 

إحصائها ألحد من خلقه.
وأما يف اآلخرة, فالذي عم مجيعهم 
به فيها من رمحته, فكان هلم رمحانًا, 
يف  ذكره  جل  مجيعهم  بني  تسويته  يف 
))إِنَّ  تعاىل:  قوله  وقضائه،  عدله 
حَسَنًَة  تَكُ  وَإِنْ  َذرَّةٍ  مِْثَقاَل  يَْظلِمُ  اَل  هَ  اللَّ

يَُضاعِْفهَا وَيُؤْتِ مِنْ َلدُنْهُ َأجْرًا عَظِيمًا((.
اآلخرة  يف  عمومه  معنى  فذلك 
مجيعهم برمحته, الذي كان به رمحانًا 

يف اآلخرة.
املؤمنني يف عاجل  به  وأما ما خص 
الدنيا من رمحته, الذي كان به رحيمًا 
هلم فيها, كما قال جل ذكره: ))وََكانَ 

بِالْمُؤْمِنِنيَ رَحِيمًا((.
فما وصفنا من اللطف هلم يف دينهم, 
فخصهم دون من خذله من أهل الكفر 
به وأما ما خصهم به يف اآلخرة فكان 
فما  الكافرين,  دون  هلم  رحيمًا  به 
وصفنا آنفًا مما أعد هلم دون غريهم 
من النعيم, والكرامة اليت تقصر عنها 
األماني فلله احلمد والشكر والثناء كما 
حيب ربنا ويرضى وكما ينبغي جلالله 

وعظيم سلطانه.)4(
ما الفرق بين )الرحمن( 

و)الرحيم(
تعاىل:  اهلل  حق  يف  االمسني  معنى 
الرمحة  من  مشتقان  االمسان 
و)الرمحن( أشّد مبالغة من )الرحيم( 

ولكن الفرق بينهما هو:
ذو  هو  )الرمحن(  اسم  أن  األول: 

يف  اخلالئق  جلميع  الشاملة  الرمحة 
الدنيا وللمؤمنني يف اآلخرة، و)الرحيم( 
القيامة،  يوم  للمؤمنني  الرمحة  ذو  هو 
اسَْتوَى  ))ُثمَّ  تعاىل:  بقوله  واستدلوا 
تعاىل:  وقوله  الرَّحْمَنُ((،  الْعَرِْش  عََلى 
الْعَرِْش اسَْتوَى((، فذكر  ))الرَّحْمَنُ عََلى 
االستواء بامسه )الرمحن( ليعم مجيع 
يعم  العرش  أن  فكما  برمحته  خلقه 
مجيع خملوقاته فرمحته تتسع جلميع 

املخلوقات.
بِالْمُؤْمِنِنيَ  ))وََكانَ  تعاىل:  وقال 
رَحِيمًا((، فخص املؤمنني باسم )الرحيم( 
هَ  ولكن يشكل عليه قوله تعاىل: ))إِنَّ اللَّ

بِالنَّاِس َلرَءُوفٌ رَحِيمٌ((.
على  دال  )الرمحن(  أن  هو  الثاني: 
صفة ذاتية و)الرحيم( دال على صفة 

فعلية.
الرمحة صفته،  أن  دال على  فاألول 
خلقه  يرحم  أنه  على  دال  والثاني 
بهم(  )رمحن  قط  جيئ  ومل  برمحته، 
فعلم أن )رمحن( هو املوصوف بالرمحة، 

و)رحيم( هو الراحم برمحته)5(.
الرَّحيم(  الرَّمحن  اهلل  أنا  )إنِّي  وقوله: 
اخللق  الشاملة جلميع  الرَّمحة  ذو  أي 
وتيسري  األرزاق،  بإيصال  نيا  الدُّ يف 
وقضاء  البليات  ودفع  األسباب 
احلاجات، وللمؤمنني يف اآلخرة بإعطاء 
جنات عالية وعيون جارية ونعم باقية 

وتفضالت زاكية.)6(
رحمة اهلل تغلب غضبه

السالم  عليه  الصادق  اإلمام  عن 
قال:

»إن اهلل عّز وجل بعث نبيا من أنبيائه 
إىل قومه وأوحى إليه أن قل لقومك: إنه 
ليس من أهل قرية وال ناس كانوا على 
فتحولوا  سراء  فيها  فأصابهم  طاعيت 
عما أحب إىل ما أكره إال حتولت هلم 
وليس  يكرهون،  ما  إىل  حيبون  عما 
من أهل قرية وال أهل بيت كانوا على 
معصييت فأصابهم فيها ضراء فتحولوا 
عما أكره إىل ما أحب إال حتولت هلم 

عما يكرهون إىل ما حيبون، وقل هلم: 
إن رمحيت سبقت غضيب، فال تقنطوا 
من رمحيت فإنه ال يتعاظم عندي ذنب 
أغفره، وقل هلم: ال يتعرضوا معاندين 
لسخطي وال يستخفوا بأوليائي فإن لي 
سطوات عند غضيب، ال يقوم هلا شيء 

من خلقي.)7(
تعاىل:  لقوله  موافق  احلديث  وهذا 

))َكَتبَ رَبُُّكمْ عََلى نَْفسِهِ الرَّحْمََة((.
الرمحن والرحيم امسان من أمساء 
اهلل  اتصاف  على  يدالن  تعاىل،  اهلل 

تعاىل بالرمحة.
والرمحن يدل على سعة رمحة اهلل، 
خللقه،  إيصاهلا  على  يدل  والرحيم 
الواسعة،  الرمحة  ذو  فالرمحن: 

والرحيم: ذو الرمحة الواصلة.
جالله  جّل  الرحيم..  الرمحن 
وتقّدست أمساؤه فالرمحة صفة ذاتية 
نفسه  على  وتعاىل،كتبها  سبحانه  هلل 
نَْفسِهِ  عََلى  رَبُُّكمْ  ))َكَتبَ  وقال: 

الرَّحْمََة((.
جل  قال  كما  واسعة  شاملة  رمحة 

جالله: ))وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ ُكلَّ شَيْءٍ((.
أمسائه  من  كثري  عليها  ويدل 
وصفاته سبحانه وتعاىل فهو الرمحن 
اللطيف سبحانه  الرؤوف  الرحيم وهو 

وتعاىل)8(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( لسان العرب البن منظور: ج12، ص230.
)2( جممع البحرين للطرحيي: ج6، ص69.
)3( تاج العروس للزبيدي: ج16، ص278.

)4( جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطربي: 
ج1، ص85.

)5( أضواء البيان للشنقيطي: ج1، ص5.
ج10،  للمازندراني:  الكايف  أصول  شرح   )6(

ص313.
)7( أصول الكايف للكليين: ج2، ص274.

)8( عون املعبود للعظيم آبادي: ج13، ص26.

الحسنى)2(
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عيون  يف  املرتضى  السيد  قال 
حممد  إىل  مرفوعًا  روي  املعجزات: 
ابن األسقنطري قال: كنت من خواّص 
وكنت  الدوانيقي،  جعفر  أبي  املنصور 
بن  جعفر  اهلل  عبد  أبي  بإمامة  أقول 
حممد الصادق عليه السالم، فدخلت 
وإذا  الدوانيقي  جعفر  أبي  على  يومًا 
هو يفرك يديه، ويتنّفس تنّفسًا باردًا، 
فقلت: يا أمري ما هذه الفكرة؟ فقال: 
فاطمة  ذرّية  من  قتلت  إّني  حممد  يا 
وآله  ــ  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  بنت 
تركت  وقد  يزيدون  أو  ألفًا  وسلم  ــ 
سّيدهم املشار إليه، فقلت له: ومن ذلك 
يا أمري؟ فقال: ذلك جعفر بن حممد، 
فقلت له: إّن جعفر بن حممد رجل قد 
أحنلته العبادة واشتغل باهلل عّما سواه 
وعّما يف أيدي امللوك، فقال: يا حممد 
واهلل  بإمامته،  تقول  بأّنك  علمت  قد 
إّنه إلمام هذا اخللق كّلهم، ولكّن امللك 
عقيٌم، وآليت على نفسي أن ال أمسي 

أو أفرغ منه.
علّي  أظلم  لقد  اهلل  فو  قال حممد: 

البيت من شّدة الغّم.
ثم دعا املنصور باملوائد فأكل وشرب 
ثالثة أرطال مخر، ثم أمر احلاجب أن 
خيرج كّل من يف اجمللس ومل يبق إاّل أنا 
وهو، ثم دعا بسّياف له وقال له: ويلك 

يا سّياف، فقال له: لّبيك يا أمري.
قال: إذا أنا أحضرت جعفر بن حممد 
وجاريته احلديث وقلعت القلنسوة عن 
نعم  فقال:  عنقه،  فاضرب  رأسي 
علّي  فضاقت  حممد:  قال  أمري،  يا 
األرض برحبها، فلحقت السّياف فقلت 

حممد  بن  جعفر  تقتل  ويلك  سّرًا:  له 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  خصمك  ويكون 

عليه وآله وسلم؟
فقال السّياف: ال واهلل ال أفعل ذلك، 

قلت: وما الذي تفعل؟
قال: إذا حضر أبو عبد اهلل وأشغله 
وأخذ  بالكالم  الدوانيقي  جعفر  أبو 
أبي  عنق  ضربت  رأسه  عن  قلنسوته 

جعفر الدوانيقي.
فقلت: قد أصبت الرأي ومل أبل مبا 

قد صرت إليه وال ما يكون من أمرِي.
بن  جعفر  اهلل  عبد  أبو  فأحضر 
حممد عليه السالم على محار مصري 
فلحقته يف السرت األّول وهو يقول: »يا 
حممد  كايف  يا  فرعون،  موسى  كايف 

األحزاب«.
ثم حلقته يف السرت الذي بينه وبني 

املنصور وهو يقول: »يا دائم«.
عليه  شفتيه  وأطبق  بكالم  تكلم  ثّم 
قال:  قال،  الذي  ما  أدر  ومل  السالم 
سفينة  كأّنه  بي  ميوج  القصر  فرأيت 
وهو  املنصور  ورأيت  البحار،  موج  يف 
يسعى بني يدي أبي عبد اهلل الصادق 
مكشوف  القدم  حايف  السالم  عليه 
الرأس، قد اصطكت أسنانه وارتعدت 
ساعة  ويصفّر  ساعة  يسوّد  فرائصه، 
أخرى، حتى أخذ بعضد أبي عبد اهلل 
عليه السالم وأجلسه على سرير ملكه 
بني  العبد  جيثو  كما  يديه  بني  وجثى 

يدي سّيده.
ثم قال له: يا بن رسول اهلل ما الذي 
عليه  فقال  الوقت؟  هذا  يف  بك  جاء 

السالم: »دعوتين فأجبتك«.
فقال له املنصور: َسْل ما شئت؟ فقال 
أبو عبد اهلل عليه السالم: »حاجيت أْن 
ال تدعوني حتى أجيئك، وال تسأل عيّن 

حتى أسأل عنك«.
أبو  وخرج  ذلك،  لك  املنصور:  فقال 
عبد اهلل عليه السالم من عنده، فدعا 
والسمور  والفنك  بالدواويح  املنصور 
فلم  فنام حتته  يرتعد،  وهو  احلواصل 
انتبه  فلّما  الليل،  نصف  يف  إاّل  ينتبه 
لي:  فقال  جالس،  رأسه  عند  وإّني 
يا  نعم  قلت:  حممد؟  يا  أنت  أجالٌس 
ما  أقضي  حتى  ارفق  فقال:  أمري، 
فاتين من الصالة وأحّدثك، فلما انفتل 
من الصالة أقبل علّي وقال: يا حممد 
بن  جعفر  اهلل  عبد  أبا  أحضرت  ملا 
قد  السوء مبا  من  وقد هممت  حممد 
بَذَنبه  تّنينًا قد حوى  به، رأيت  هممت 
السفلى  شفته  وضع  وقد  البلد  مجيع 
يف أسفل قّبيت هذه، وشفته العليا يف 
طلق  بلسان  ينادي  وهو  مقامي  أعلى 
جّل  اهلل  إن  ويقول:  مبني  عربي  ذلق 
وعّز بعثين وأمرني إن أحدثت جبعفر 
أهل  مع  أبتلعك  بأن  حدثًا  ابن حممد 
وارتعدت  عقلي  فطاش  هذا؟  قصرك 

فرائصي.
يا  هذا  أسحٌر  قلت  حممد:  قال 

أمري؟
أن  تعلم  أما  ويلك  أسكت  لي:  فقال 
جعفر بن حممد وارث النبيني والوصيني 
وعنده االسم األعظم املخزون الذي لو 
قرأه على الليل ألنار وعلى النهار ألظلم 
وعلى البحار لسكنت، فقلت له: يا أمري 
املؤمنني فدعه على شأنه وال تسأل عنه 
بعد يومك هذا، فقال املنصور: واهلل ال 

سألت عنه أبدًا.
عنه  سأل  ما  اهلل  فو  حممد:  قال 

املنصور قط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ معاجز اإلمام الصادق عليه السالم للسيد 
هاشم البحراني.

ما رآه املنصور الدوانيقي
حينما عزم على اإلساءة
 لإلمام الصادق عليه السالم
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إبراهيم  بن  عن علي 
عن  أبي،  حدثين  قال: 
عن  حممد،  بن  القاسم 
سليمان بن داود املنقري، عن 
حفص بن غياث، عن أبي عبد 

اهلل عليه السالم قال:
»جاء إبليس لعنه اهلل إىل موسى 
فقال  ربه،  يناجي  وهو  السالم  عليه 
ترجو  ما  ويلك  املالئكة:  من  ملك  له 
منه وهو على هذه احلالة يناجي رّبه؟! 
فقال: أرجو منه ما رجوت من أبيه آدم، 

وهو يف اجلنة.
عليه  موسى  اهلل  ناجى  مّما  وكان 
السالم: يا موسى، إّني ال أقبل الصالة 
قلبه  وألزم  لعظميت،  تواضع  مّمن  إاّل 
يبت  ومل  بذكري،  نهاره  وقطع  خويف، 
حّق  وعرف  اخلطيئة  على  مصّرًا 

أوليائي وأحّبائي.
بأوليائك  تعين  رّب  يا  فقال موسى: 
ويعقوب؟  وإسحاق  إبراهيم  وأحّبائك 
ِمن  َمن  أردت  أّني  إاّل  كذلك  هم  قال: 
أجله خلقت آدم وحّواء، وَمْن ِمْن أجله 

خلقت اجلنة والنار.
قال: حممد،  رّب؟  يا  هو  ومن  قال: 
أمحد، شققت امسه من إمسي، ألني 

أنا احملمود، وهو حممد.
من  اجعلين  رّب  يا  موسى:  فقال 
أمته، فقال له: يا موسى، أنت من أمته 
إذا عرفته وعرفت منزلته ومنزلة أهل 
فيمن  بيته  أهل  ومثل  مثله  إّن  بيته، 
ال  اجلنان،  يف  الفردوس  كمثل  خلقت 
فمن  طعمها،  يتغرّي  وال  ورقها  ينتثر 
عند  له  جعلت  حّقهم  وعرف  عرفهم 
اجلهل علمًا، وعند الظلمة نورًا، أجيبه 
أن  قبل  وأعطيه  يدعوني،  أن  قبل 

يسألين.
مقباًل  الفقر  رأيت  إذا  موسى،  يا 
وإذا  الصاحلني،  بشعار  مرحبًا  فقل: 
تعّجلت  ذنب  فقل:  مقباًل  الغنى  رأيت 
عقوبته، يا موسى، إّن الدنيا دار عقوبة 
عاقبت فيها آدم عند خطيئته، وجعلتها 

ملعونة مبن فيها إاّل ما كان فيها لي.
الصاحلني  عبادي  إّن  موسى،  يا 
زهدوا فيها بقدر علمهم بها، وسائرهم 

من خلقي رغبوا فيها بقدر جهلهم، وما 
عينه  فقّرت  عّظمها  خلقي  من  أحد 

فيها، ومل حيقرها أحد إال متّتع بها.
ثّم قال أبو عبد اهلل عليه السالم: إن 
قدرمت أن ال تعرفوا فافعلوا وما عليك 
إن مل يثن عليك الناس، وما عليك أن 
تكن مذمومًا عند الناس وكنت عند اهلل 

حممودًا.
كان  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  إّن 
يقول: ال خري يف الدنيا إال ألحد رجلني: 
ورجل  إحسانًا،  يوم  كل  يزداد  رجل 
يتدارك منيته بالتوبة، وأّنى له بالتوبة، 
واهلل لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل 

اهلل منه إاّل بواليتنا أهل البيت.
الثواب  ورجا  حقنا  عرف  ومن  أال 
فينا رضي بقوته نصف مّد كل يوم، وما 
وهم يف  رأسه،  أكّن  وما  عورته،  يسرت 

ذلك خائفون وجلون«.
الرواية  الكاشاني  الفيض  نقل  وقد 
أنه  وّدوا  اجلملة:  هذه  بزيادة  ولكن 
اهلل  وصفهم  وكذلك  الدنيا  من  حّظهم 
عّز وجل حيث يقول: ))الَّذِينَ يُؤُْتونَ مَا 

َآتَوْا وَُقُلوبُهُمْ وَِجَلٌة((.
واهلل  أتوا  فقال:  به؟  أتوا  الذي  ما 
مع  وهم  والوالية،  احملّبة  مع  بالطاعة 
وليس  منهم،  يقبل  ال  أن  خائفون  ذلك 
فيه  هم  فيما  شّك  خوفهم خوف  واهلل 
أن  خافوا  ولكّنهم  الدين  إصابة  من 

يكونوا مقّصرين يف حمّبتنا وطاعتنا.
»إن قدرت أن ال ترج من  ثّم قال: 
بيتك فافعل فإّن عليك يف خروجك أن 
وال  حتسد،  وال  تكذب،  وال  تغتاب،  ال 

تتوانى، وال تتصّنع، وال تتداهن«.
بيته،  املسلم  صومعة  »نعم  قال:  ثّم 
ونفسه،  ولسانه،  بصره،  فيه  يكّف 

وفرجه.
إّن من عرف نعمة اهلل بقلبه استوجب 
يظهر  أن  قبل  وجّل  عّز  اهلل  من  املزيد 
شكرها على لسانه، ومن يرى أّن له على 

اآلخر فضاًل فهو من املستكربين«.
فقلت: له: إمّنا يرى أن له عليه فضاًل 
للمعاصي،  مرتكبًا  رآه  بالعافية،إذ 
فقال: »هيهات هيهات، فلعّله أن يكون 
أتى، وأنت موقوف  له ما  قد غفر اهلل 

تلوت قّصة سحرة موسى  أما  حتاسب 
عليه السالم«.

ثم قال: »كم من مغرور مبا قد أنعم 
وكم من مستدرك مبا سرت  عليه،  اهلل 
الناس  بثناء  مفتون  من  وكم  عليه،  اهلل 

عليه«.
ثم قال: »إني ألرجوا النجاة ملن عرف 
ثالثة:  ألحد  إاّل  األمة  هذه  من  حّقنا 
هوى  وصاحب  جائر  سلطان  صاحب 
قوله  تال  ثم  العلن«،  والفاسق  فاسد، 
هَ  اللَّ ُتحِبُّونَ  ُكنُْتمْ  إِنْ  ))ُقْل  تعاىل: 

َفاتَِّبعُونِي((.
أفضل  احلّب  حفص،  »يا  قال:  ثّم 
أحب  ما  »واهلل  قال:  ثم  اخلوف«،  من 
غرينا،  وواىل  الدنيا  أحب  من  اهلل 
ومن عرف حّقنا وأحّبنا فقد أحب اهلل 

تبارك وتعاىل«.
أّن  لو  »أتبكي؟  فقال:  رجل  فبكى 
اجتمعوا  كلهم  السماوات واألرض  أهل 
يتضّرعون إىل اهلل عز وجل أن ينجيك 
يشفعوا  مل  اجلنة،  ويدخلك  النار  من 

فيك«.
ثم قال: »يا حفص، كن َذَنبا وال تكن 
رأسًا، يا حفص، قال رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم: من خاف اهلل، َكّل 

لسانه«.
ثم قال: »بينا موسى بن عمران عليه 
السالم يعظ أصحابه إذ قام رجل فشّق 
إىل  وجل  عّز  اهلل  فأوحى  قميصه 
موسى، قل له: ال تشّق قميصك، ولكن 

أشرح لي عن قلبك«.
ثم قال: »مر موسى بن عمران عليه 
السالم برجل من أصحابه وهو ساجد 
فانصرف من حاجته وهو ساجد على 
لو  السالم:  عليه  موسى  فقال  حاله، 
فأوحى  لقضيتها  بيدي  حاجتك  كانت 
سجد  لو  موسى،  يا  إليه:  تعاىل  اهلل 
حّتى ينقطع عنقه ما قبلته حّتى يتحّول 

عّما أكره إىل ما أحّب«.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والعرتة  النيب  مناقب  حبار  من  القطرة   )1(
للسيد أمحد املستنبط: ص57.

من فضائل العرتة الطاهرة عليهم السالم
الحلقة )2(
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يعد هذا الكتاب من أدق الكتب اليت 
حوت فضائل أهل البيت عليهم السالم 

مجعًا موجزًا ومهمًا يف نفس الوقت.
هذه  وشرح  وصف  يف  كتب  ومهما 
دون  ما  يبقى  فإنه  النورانية،  الكتلة 
عليهم  وسالمه  اهلل  صلوات  حقيقتهم 

أمجعني.
مؤلف هذا الكتاب: هو السيد أبو بكر 
ابن عبد الرمحن بن حممد احلسيين 
من  الباعلوي  احلضرمي  الشافعي 
باهلند،  آباد  حيدر  نزيل  السّقاف،  آل 
واملتوفى سنة )1341هـ(، ويعود نسبه 
فوالده  السالم،  عليه  الصادق  لإلمام 
بن  اهلل  عبد  بن  علي  ابن  هو  حممد 
عبد رسو بن علي بن حممد بن شهاب 
الشيخ  بن  الرمحن  عبد  بن  الدين 
الرمحن  عبد  الشيخ  بن  الدين  شهاب 
السكران  بكر  أبي  بن  علي  الشيخ  بن 
بن  السقاف  الرمحن  عبد  الشيخ  ابن 
حممد موىل الدويلة بن علي بن الشيخ 
الشيخ حممد  املقدم  الفقيه  بن  علوي 
صاحب  حممد  اإلمام  ابن  علي  ابن 
ابن علوي  بن علي خالع قسم  مرباط 
ابن حممد صاحب الصومعة بن اإلمام 
علوي بن عبيد اهلل بن املهاجر إىل اهلل 
أمحد بن عيسى بن حممد النقيب بن 
اإلمام علي العريضي بن اإلمام جعفر 
بن  الباقر  حممد  اإلمام  بن  الصادق 
اإلمام  بن  علي  العابدين  زين  اإلمام 
السبط احلسني بن أمري املؤمنني علي 
الزهراء  فاطمة  وابن  السالم  عليه 

الكائنات  سيد  بنت  البتول 
حممد  املوجودات  ومفخــــــــــــر 

وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
وسلم وأهل بيته الطاهرين أمجعني.

تعرض املصنف يف هذا الكتاب إىل 
باآليات  أسسها  اآلل؛  فضائل  كافة 
القرآنية، ودعمها بالروايات الشريفة، 
والتابعني،  الصحابة  بأقوال  وحّصنها 
وزخرفها  املتقدمني،  بإرشادات  وزينها 
بشعر  ولطفها  املتأخرين،  بتعليقات 
عربة  بقصص  وختمها  املادحني، 

للطالبني.
ويكشف هذا الكتاب عن دقة املؤلف 
وسعة حافظته حيث جنده قد أخذ من 

مجيع املصادر املطبوعة واملخطوطة.
املقدمة  يف  الكتاب  مؤلف  ذكر  وقد 
اليت افتتح بها كتابه السبب الذي دفعه 

للسعي يف إخراج هذا الكتاب فقال:
أما بعد: فإن من املعلوم لدى كل بر 
مودة  من  تعاىل  اهلل  أوجبه  ما  وفاجر 
الباهر،  والشرف  الطاهر  البيت  أهل 
وكيف ال وقد نزل بذلك القرآن املبني 
الصادق  عن  األخبار  به  وتواترت 
األمني، وعلى ذلك درج أعالم الصحابة 

والتابعني وأئمة السلف املهتدين.
عدم  األزمنة  هذه  يف  فشا  وإنه 
الكرمية،  البضعة  بتلك  االحتفال 
وجتاهر من ال خالق له بنمط ما هلم 

بلغين  حتى  اجلسيمة؛  املفاخر  من 
عن بعض علماء السوء يف هذا الزمان 
أهل  فضل  يف  ورد  ما  كل  يقول  أنه 
البيت من آية أو حديث أو أثر فهو يف 

حق خواصهم ال غري.
ما محله على ذلك إاّل حسد اضمره 

يف سريته وبغض 
وال  طويته،  خبث  عن  ناشئ 
يريب يف أنه إذ تفوه بذلك سفيه وأي 

سفيه، لكن كل إناء ينضح مبا فيه.
إذا اجتمع الناس يف واحد

وخالفهم يف الرضى واحد
دونه امجاعهم  دل  فقد 

فاسد أنه  عقله  على 
فحينئذ بادرت إىل مجع ما سهل علّي 
املختار،  أبناء  ما جاء يف فضل  مجعه 
نقله مما  تيسر  ما  رقم  وسارعت إىل 
واألحاديث  اآليات  من  حقهم  يف  ورد 
ما  على  النقل  يف  مقتصرًا  واآلثار، 
البيت  ذلك  أهل  أفراد  مجيع  يشمل 
الطاهر صارفًا عنان القلم عن حترير 
ما ورد خلواصهم من املناقب واملفاخر، 
احملروم  البعيد  لذلك  إرغامًا  أّلفته 
وحتريضًا  املرجوم،  خلناسة  وطردًا 
على  املسلمني  من  وألخواني  لنفسي 
املتني،  احلبل  بذلك  االعتصام  اغتنام 
إذ هم شجرة النبوة الطاهرة ودوحتها 
أصلها  طّيبة  شجرة  الفاخرة  الزكية 

ثابت وفرعها يف السماء:
فئة مل تلد سواها املعالي

واملعالي قليــــــــــــلة األوالد
الليالي  ورونق  الظالم  فهم مصابيح 
ضاحكًا  الزمان  كان  ولقد  واأليام 
بسواطع  مشرقًا  وانتشارهم  بوجودهم 
األرج  ذلك  حميى  فاقصد  أنوارهم 

وحدث عن فضائلهم وال حرج:

رشفـة الصـــادي 
مــن بحــــــر فضـائل
 بنـــي النبي الهادي
 للحضرمي الشافعي
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إذا ذكر الراوي أحاديث فضلهم
يقول الورى هذا احلديث املصدق
على  بالنسبة  رقمته  ما  إن  ولعمري 
علو مفخرهم وعظيم مظهرهم كقطرة 

من البحر أو كلحظة من الدهر:
فضلهم حيدد  أن  قدرًا  جلوا 

واثيل جمدهم حبصر احلاصر
مبا أحاطته  دحهم  ملا  أنى 

كرم وجمد شاهر من  حيوون 
بكماهلم إحاطة  يروم  من  يا 

أحياط بالبحر احمليط الزاخر
فهم األوىل جّلت مناقبهم وقد

كابر عن  كابرًا  السيادة  ورثوا 
فاهلل يرضيهم ويرضى عنهم

العاطر السالم  أزكى  وعليهم 
اهلل  حزب  إن  أال  اهلل  حزب  أولئك 
خوف  ال  الذين  وأولياؤه  املفلحون  هم 
عليهم وال هم حيزنون، يسبحون الليل 
والنهار وال يفرتون أولئك يسارعون يف 

اخلريات وهم هلا سابقون.
أولئك الناس أن عدوا وإن ذكروا

ومن سواهم فلغو غري معدود
ضوعفت هلم احلسنات وغفرت هلم 
السيئات وظهرت بركاتهم يف اخلافقني 
وحازوا  الضياحية،  الشمس  ظهور 
بارهم  عالية،  مرتبة  كل  النبوة  ببنوة 

اهلل جنومًا للهداية ورجومًا للغواية:
الكمال أوج  يف  الراقون  هم 

واملعالي املعارف  أهل  وهم 
ترامت إذا  النجاة  سفن  وهم 

الضالل أمواج  األرض  بأهل 
أمان األرض من غرق وخسف

املنال الصعب  امللة  وحصن 
بدور الدنيا  غرة  يف  وهم 

وباجلمال باجلميل  تسامت 
شك غري  من  ساداتنا  وهم 

املوالي وهم  عبيدهم  فنحن 
والـ إنهم  الوصية  خرب  كفى 

اجلدال يوم  إىل  معا  ـكتاب 
ناج احلشر  يف  حمبهم  وإن 

االشتعال ذات  النريات  من 
للثقلني شادوا بنو احلسنني 

العوالي والرتب  اجملد  قصور 
أنثى كل  أفضل  الزهراء  بنو 

النزال يف  السميذع  وحيدرة 
ال اليت  وبضعته  اهلادي  بنو 

باملثال التفاضل  لدى  تقاس 
صالة جدهم  بعد  عليهم 

اجلالل ذي  ورمحة  وتسليم 
من  مجلة  ههنا  أوردت  إّني  ثم 
األسانيد  حمذوفة  واآلثار  األحاديث 
متأسيًا  املستفيد  على  سردها  ليسهل 
السلف  أئمة  من  سلف  مبن  ذلك  يف 
ال  ما  أذكر  مل  أني  مع  واخللف، 
ضعف  أو  وضع  مما  إيراده  يستحسن 

جدًا اسناده.
وإن أحسن قول أنت قائله

قول يقال إذا ما قلته صدقا
الشرع  أئمة  كتب  من  منقولة  وكلها 

وليس لي يف ذلك إال السبك واجلمع.
)رشفة  اجملموعة  هذه  ومّسيت 
النيب  بين  فضائل  حبر  من  الصادي 
عليهم  أنهم  املعلوم  ومن  اهلادي( 
مجيع  عموم  حتت  داخلون  السالم 
بلفظ  واألحاديث  اآليات  من  ورد  ما 
)القرابة(  أو  )اآلل(  أو  البيت(  )أهل 
)العرتة(  أو  )الرحم(  أو  )الذرية(  أو 
أو )بين عبد املطلب( أو )بين هاشم( 
أو )قريش عامة(، على غري ذلك من 
بين  خصوص  حتته  يدخل  عام  كل 
فاطمة الطاهرين عليهم أفضل الصالة 

والسالم أمجعني.
وتسعة  مقدمة  على  املؤلف  ورتبها 

أبواب وخامتة:
اإلمام  تزويج  املقدمة  يف  ذكر  وقد 
علي بن أبي طالب من السيدة فاطمة 

الزهراء عليهما السالم.
بعض  ذكر  فقد  األول  الباب  يف  أما 
اآليات  من  تفضيلهم  يف  اهلل  أنزل  ما 
الكرمية على اختالف معانيها مع نبذة 

مما يتعلق بذلك.
ويف الباب الثاني ذكر بعض ما جاء 
ويف  وندبًا  إجيابًا  عليهم  الصالة  يف 
السالم عليهم كذلك ونبذة مما ينسب 

إليه.

أما الباب الثالث فقد ذكر بعض ما 
جاء من أن رمحه صلى اهلل عليه وآله 
وأن  واآلخرة،  الدنيا  يف  موصلة  وسلم 
واختصاص  ينقطعان،  ال  ونسبه  سببه 
ولد فاطمة الزهراء عليها السالم بأنه 
عصبتهم  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 

وأبوهم مع أمنوذج مما يتعلق بذلك.
فالباب الرابع ذكر بعض ما ورد من 
عن  والتحذير  وحبهم  مبودتهم  األمر 
ينسب  مما  نبذة  مع  وسبهم  بغضهم 

إليه.
ما  بعض  ذكر  اخلامس  الباب  ويف 
ورد يف احلث على االستمساك بهديهم 
وأنهم أمان ألهل األرض مع نبذة مما 

يتعلق بذلك.
فيه  ذكر  فقد  السادس  الباب  أما 
اآلخرة  ورد من حترميهم يف  ما  بعض 

على النار وأن اهلل غري معذبهم.
ويف الباب السابع ذكر بعض ما جاء 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  من وصيته صلى 
وحثهم على صلتهم وتعظيمهم وإكرامهم 
وإدخال السرور عليهم وذكر نبذة مما 

درج عليه السلف من ذلك.
ويف الباب الثامن ذكر بعض ما جاء 
على اختالف معانيه يف فضل بين عبد 
والعرب  وقريش  هاشم  وبين  املطلب 

عامة ونبذة تتعلق به.
أما الباب التاسع فقد ذكر يف بعض 
حكايات منامية ووقائع حالية تدل على 
اعتناء النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم 
بهم واإلمام علي بن أبي طالب وسيدتنا 

فاطمة الزهراء عليهما السالم.
فيهم  حمبة  بها  السامع  ويزداد 
وتوقريًا هلم وفرارًا من بغضهم وسبهم 

والعياذ باهلل تعاىل.
ويف اخلامتة حثهم وحتريضهم على 
اقتفاء  على  الناس  أحرص  يكونوا  أن 
وآله  عليه  اهلل  صلى  جدهم  طريقة 
اليت  الشمائل  من  طرف  وذكر  وسلم 
بها،  العمل  خصوصًا  عليهم  يتأكد 

تشويقًا هلم إىل ذلك املقام.
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ما معنى العّزة؟
واالمتناع،  الرفعة  أي  والعزة:  العّز 
وهلل  العزيز:  التنزيل  ويف  هلل؛  والعزة 
العزة ولرسوله وللمؤمنني؛ أي له العزة 

والغلبة سبحانه.
يريد  كان  من  العزيز:  التنزيل  ويف 
كان  من  أي  مجيعا؛  العزة  فلله  العزة 
العزة  له  فإمنا  اهلل  غري  بعبادته  يريد 
يف الدنيا وهلل العزة مجيعًا أي جيمعها 
يف الدنيا واآلخرة بأن ينصر يف الدنيا 
وعزة  عزا  بالكسر،  يعز،  وعز  ويغلب؛ 
أعزة  قوم  من  عزيز  ورجل  عزازة، 

أعزاء وعزاز.)1(
العّزة لمن؟

1 ــ قال اهلل تبارك وتعاىل:
هِ َآلِهًَة لِيَُكوُنوا  ))وَاتََّخُذوا مِنْ دُوِن اللَّ
بِعِبَادَتِِهمْ  عِزًّا * َكالَّ سَيَْكُفرُونَ  َلهُمْ 

وَيَُكوُنونَ عََليِْهمْ ضِدًّا((.
عن جعفر بن أمحد، عن عبيد اهلل 
بن  علي  بن  احلسني  عن  موسى،  ابن 
أبي محزة، عن أبي بصري عن أبي عبد 
وجل:  عز  قوله  يف  السالم  عليه  اهلل 
لِيَُكوُنوا  َآلِهًَة  هِ  اللَّ دُوِن  مِنْ  ))وَاتََّخُذوا 
بِعِبَادَتِِهمْ  عِزًّا * َكالَّ سَيَْكُفرُونَ  َلهُمْ 

وَيَُكوُنونَ عََليِْهمْ ضِدًّا((، قال:
والركوع  السجود  هي  العبادة  »ليس 
أطاع  من  الرجال،  طاعة  هي  إمنا 
فقد  اخلالق  معصية  يف  املخلوق 

عبده«)2(
2 ــ قال اهلل عّز وجل:

هَ َأخََذتْهُ الْعِزَّةُ بِاإْلِثِْم  ))وَإَِذا قِيَل َلهُ اتَِّق اللَّ
َفحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وََلِبْئسَ الْمِهَادُ((.

يف وصية النيب صلى اهلل عليه وآله 
وسلم البن مسعود قال:

»...يا ابن مسعودإذا قيل لك اتق اهلل 

له  قيل  )وإذا  يقول:  فإنه  تغضب  فال 
فحسبه  باإلثم  العزة  أخذته  اهلل  اتق 
أَمَلك،  َقّصر  مسعود  بن  يا  جهنم((، 
فإذا أصبحت فقل: إني ال أمسي وإذا 
أمسيت فقل إني ال أصبح، واعزم على 
وال  اهلل  لقاء  وأحب  الدنيا  مفارقة 
لقاء  حيب  تعاىل  اهلل  فإن  لقاءه  تكره 
يكره  من  لقاء  ويكره  لقاءه،  أحب  من 

لقاءه«)3(
3 ــ قال تبارك وتعاىل:

َأوْلِيَاءَ  الَْكافِِرينَ  يَتَّخُِذونَ  ))الَّذِينَ 
مِنْ دُوِن الْمُؤْمِنِنيَ َأيَبَْتُغونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ 

هِ جَمِيعًا((. َفِإنَّ الْعِزَّةَ لِلَّ
قال أمري املؤمنني عليه السالم: »كل 

عزيز داخل حتت القدرة فذليل«.
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
بال  رب  هو  من  »يا  الدعاء:  يف  وسلم 
وزير، ويا من هو عزيز بال ذل، ويا من 

هو غين بال فقر«.
وقال اإلمام احلسني عليه السالم يف 
دعاء عرفة: »يا من خص نفسه بالسمو 
والرفعة، وأولياؤه بعزه يعتزون، يا من 
جعلت له امللوك نري املذلة على أعناقهم 

فهم من سطواته خائفون«.)4(
4 ــ قال عّز وجل:

مِنَ  عََليُْكمْ  َأعَزُّ  َأرَهْطِي  َقوِْم  يَا  ))َقاَل 
رَبِّي  إِنَّ  ظِهِْريًّا  وَرَاءَُكمْ  وَاتََّخْذُتمُوهُ  هِ  اللَّ

بِمَا تَعْمَُلونَ مُحِيٌط((.
لقومه  شعيب  قال  ما  حكاية  فهذا 
حني قالوا )لوال رهطك لرمجناك( قال 
شعيب عليه السالم: يا قوم أعشريتي 

وقومي أعز عليكم من اهلل.
واألعز األقوى األمنع، واألعز نقيض 
والعزيز  الذلة  نقيض  والعزة  األذل، 

نقيض الذليل.)5(
5 ــ قال اهلل تبارك وتعاىل:

وَهُوَ  لِصَاحِِبهِ  َفَقاَل  ثَمَرٌ  َلهُ  ))وََكانَ 

يُحَاِورُهُ َأنَا َأْكَثرُ مِنْكَ مَااًل وََأعَزُّ نََفرًا * 
وَدَخََل جَنََّتهُ وَهُوَ َظالِمٌ لِنَْفسِهِ((.

6 ــ قال اهلل سبحانه وتعاىل:
الْعِزَّةُ  هِ  َفلِلَّ الْعِزَّةَ  يُِريدُ  َكانَ  ))مَنْ 
وَالْعَمَُل  يِّبُ  الطَّ الَْكلِمُ  يَصْعَدُ  إَِليْهِ  جَمِيعًا 
يَمُْكرُونَ  وَالَّذِينَ  يَرَْفعُهُ  الصَّالِحُ 
وَمَْكرُ  شَدِيدٌ  عََذابٌ  َلهُمْ  السَّيَِّئاتِ 

ُأوَلئِكَ هُوَ يَبُورُ((.
قيل: )أي له القهر على مجيع األشياء 
ال يقدر أحد أن مينعه مما يريد فعله 
به، وقيل: معناه من كان يريد علم العزة 
معناه  وقيل:  تعاىل،  فهي هلل  ملن هي، 

من أراد العزة فيطع اهلل حتى يعزه()6(
7 ــ قال اهلل عّز وجل:

هُمَّ مَالِكَ الْمُْلكِ ُتؤْتِي الْمُْلكَ  ))ُقِل اللَّ
وَُتعِزُّ  تَشَاءُ  مِمَّنْ  الْمُْلكَ  وَتَنِْزعُ  تَشَاءُ  مَنْ 

مَنْ تَشَاءُ((.
َأِبي  ْبِن  َبْكِر  َأِبي  ْبِن  ِإْبَراِهيَم  َعْن 
َعْبِد  َعْن  َفْرَقٍد،  ْبِن  َداُوَد  َعْن  اٍك،  مَسَّ
اأَلْعَلى َمْوىَل آِل َساٍم، َعْن َأِبي َعْبِد اهللَّ 
الصادق عليه السالم َقاَل ُقْلُت َله: )ُقِل 
ُتْؤِتي املُْلَك َمْن َتشاُء  اللَُّهمَّ ماِلَك املُْلِك 
ْن َتشاُء( أَلْيَس َقْد آَتى  وَتْنِزُع املُْلَك مِمَّ
َقاَل  املُْلَك؟  ُأَميََّة  َبيِن  ــ  وَجلَّ  َعزَّ  اهللَّ 

عليه السالم:
اهللَّ  ِإنَّ  ِإَلْيه،  َتْذَهُب  َحْيُث  »َلْيَس 
ُأَميََّة  َبُنو  وَأَخَذْته  املُْلَك  آَتاَنا  وَجلَّ  َعزَّ 
َفَيْأُخُذه  الثَّْوُب  َله  َيُكوُن  ُجِل  الرَّ ْنِزَلِة  مِبَ

اآلَخُر َفَلْيَس ُهَو ِللَِّذي َأَخَذه«.)7(
8 ــ قال تبارك وتعاىل:

عَمَّا  الْعِزَّةِ  رَبِّ  رَبِّكَ  ))سُبْحَانَ 
يَصُِفونَ((.

ْبِن  َد  َأمْحَ َعْن  ْبُن حَيَْيى،  ُد  مَّ عن حُمَ
ُبوٍب،  حَمْ اْبِن  َعِن  ِعيَسى،  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ
َزَة  َعْن َعْبِد اهللَّ ْبِن ِسَناٍن، َعْن َأِبي مَحْ
السالم  عليه  َجْعَفٍر  َأِبي  َعْن   ، الثَُّماِليِّ

َقاَل:
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ْ َأنَّ  »َمْكُتوٌب يِف التَّْوَراِة الَّيِت ملْ ُتَغريَّ
َفَقاَل:  َربَّه  َسَأَل  السالم  عليه  ُموَسى 
َأْم  َفُأَناِجَيَك  ِمينِّ  َأْنَت  أَقِريٌب  َربِّ  َيا 
وَجلَّ  َعزَّ  اهللَّ  َفَأْوَحى  َفُأَناِدَيَك  َبِعيٌد 
َذَكَرِني  َمْن  َجِليُس  َأَنا  ُموَسى  َيا  ِإَلْيه 
ال  َيْوَم  ِسرْتَِك  يِف  َفَمْن  ُموَسى:  َفَقاَل 
ِسرْتَ ِإالَّ ِسرْتَُك َفَقاَل الَِّذيَن َيْذُكُروَنيِن 
َفَأْذُكُرُهْم وَيَتَحابُّوَن يِفَّ َفُأِحبُُّهْم َفُأوَلِئَك 
الَِّذيَن ِإَذا َأَرْدُت َأْن ُأِصيَب َأْهَل اأَلْرِض 

ِبُسوٍء َذَكْرُتُهْم َفَدَفْعُت َعْنُهْم ِبِهْم.)8(
وهو إضافة الرب إىل العزة املطلقة 
حصوهلا  وعدم  به  اختصاصها  تفيد 
يليق  ال  كل وصف  وتنزيهه عن  لغريه، 
كل  وسلب  له  كمال  كل  ثبوت  يفيد  به 
منهما  واحد  وكل  تعاىل،  عنه  نقص 
الغري  مشاركة  وعدم  توحيده  يستلزم 

معه يف القدم والعزة املطلقة.)9(
9 ــ قال سبحانه وتعاىل:

هِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِْلمُؤْمِنِنيَ((. ))وَلِلَّ
فريقهم،  عن  باألعّز  كانوا  فإنهم 
فأثبت  املؤمنني،  فريق  عن  وباألذّل 
ولرسوله  العّزة هللَّ  عّز وجّل صفة  اهللَّ 
وللمؤمنني من غري تعّرض لثبوت حكم 

اإلخراج بصفة العّزة وال لنفيه.)10(
العّزة واإلباء في السنة 

النبوية الشريفة
عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم 

قال:
»َلْيَس الِغَنى َعْن َكْثَرِة الَعَرِض، َولِكنَّ 

الِغَنى َغَنى النَّْفِس«.
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:

»ما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن ماٍل، َوما زاَد 
اهلُل َعْبدًا ِبَعْفٍو إاّل ِعّزًا«.

وقال اإلمام علي بن أبي طالب عليه 
السالم:

َعَلْيِه  هاَن  َنْفُسُه  َعَلْيِه  َكُرَمْت  »َمْن 
ماُلُه«.

إحدى  يف  السمات  دعاء  يف  وجاء 
)وأعز  قيل:  الوجوه(؛  )وأعز  املقاطع: 
الوجوه، أي أمنعها وأغلبها ومنه قوله 
أي  العزة(  عندهم  )أيبتغون  تعاىل: 
أعز  يكون  وقد  الغلبة،  وشدة  املنعة 
مبعنى عدم املثل والنظري وعز الشيء 
إذا صار عزيزا ال يوجد، والعز خالف 

الذل واملراد بوجهه تعاىل ذاته، والعرب 
فيقولون  صاحبه،  وتريد  الوجه  تذكر 

أكرم اهلل وجهك، أي أكرمك اهلل.)11(
ما قيل نظمًا في العّزة

1 ــ قال المتنبي:
ِعْش َعِزيزًا أْو ُمْت َوأْنَت َكِريٌم

الُبُنوِد َوَخْفِق  الَقَنا  َطْعِن  َبنْيَ 
َبْيَننا َتَوّسَط  ال  أناٌس  وحَنُْن 

َلنا الّصْدُر دوَن العاملنَي أِو الَقرْبُ
َيُهوُن َعَلْينا أْن ُتصاَب ُجُسوُمنا

وُعُقوُل لنا  أْعراٌض  َوَتْسَلَم 
ّبٌب َوُكّل اْمِرٍئ ُيولي اجَلميَل حُمَ

َطّيُب الِعّز  ُيْنِبُت  َمكاٍن  وُكّل 
َعَلْيِه اهَلواُن  َيْسُهِل  َيُهْن  َمْن 

إْيالُم مِبَيٍِّت  ْرٍح  جِلُ ما 
2 ــ وقال عنترة بن شّداد:
ِبِذّلٍة احَلياِة  ماَء  َتْسِقيِن  ال 

َبْل َفاْسَقين ِبالِعّز كأَس احَلْنَظِل
َوَلَقْد أِبيُت على الّطَوى َوأَظّلُه

املأَكِل َكريَم  ِبِه  أناَل  َحّتى 
3 ــ وقال مسعود سماحة:

ْعَت َفَقْد ال َتْفَتِخْر ِبَنضاٍر َقْد مَجَ
َهُب يأتي َوَيْذَهُب يف أّياِمَك الذَّ

أَدٌب َحّلها  َنْفٍس  ِة  ِبِعزَّ َواْفَخْر 
َفَلْيَس َيرْتُُكها إْن َحّلها األَدُب

4 ــ قال السموأل:
إَذا امَلْرُء ملْ َيْدَنُس ِمَن الّلؤِم ِعْرُضُه

يُل مَجِ َيْرَتِديِه  ِرَداٍء  َفُكلُّ 
وإْن ُهَو ملْ حَيِْمْل على الّنْفِس َضْيَمها

َسِبيُل الثَّناِء  ُحْسِن  إىل  َفَلْيَس 
5 ــ قال األخطل الصغير:

َنْفُس الَكريِم على اخَلصاَصِة واألذى
ّلُق هي يف الَفضاِء َمَع الّنُسوِر حُتَ

6 ــ وأنشد فوزي المعلوف:
لِكْن أِنْفُت بأْن أعيَش مِبَْوِطين

األْسياِد ِمَن  بِه  َوُكْنُت  َعْبدًا 
7 ــ وقال أبو فراس الحمداني:

َتُهوُن َعَلْينا يف امَلعالي ُنُفوُسنا
وَمْن َخَطَب احَلْسناَء ملْ ُيْغِلها املَْْهُر

من أقوال المفكرين في 
العّزة واإلباء

1 ــ قال الكونتسة بليسنغتون:
َلْيَس يف اإلباِء َبنْيَ َبنْيَ، فإّما أْن َيكوَن 

وافرًا، وإّما أاّل َيكوَن كاِفيًا.

2 ــ قال فوفنارغ:
امَلْوُلوِد  إىل  ِبالّنْسَبِة  َكثريًا  امُلْزِعُج 

َفقريًا، ُهَو أّنُه ُوِلَد أِبّيًا.
3 ــ وقال غوته:

َعَلْينا أْن حُناِفَظ على عاداِتنا الَقِدمَيِة 
بإْبقاِء َرأِسنا َمْرُفوعًا عاِليًا.

4 ــ قال الروشفوكو:
ياِء وإْعالُنها. اإلباُء َرْوَعُة الِكرْبِ

5 ــ وقال ريختر:
َتِشّع  أْن  لْلَمْقِدَرِة  ُيتيُح  الّنِبيُل  اإلباُء 

أْكَثَر ِمَن الّتواُضع.
6 ــ وقال دانتي:

َبنْيَ امَلْغُروِر مِباِلِه َوالَفقرِي األبّي أْختاُر 
أْن أُكوَن الّثاني.

العزة واإلباء في الِحَكم 
واألمثال العالمية

1 ــ من األمثال العربية:
ِنّيُة. امَلِنّيُة َوال الدَّ

الّناُر وال العاُر.
أِهْن ُفُلوَسَك وال ُتِهْن ُنُفوَسَك.
2 ــ من الحكم الفرنسية:

َلْن ُتْدِرُك َمْرَتَبَة اإلباِء َحّتى َتُقوَل )ال( 
ميِع اإلْغراءاِت. َصِرحَيًة جِلَ

3 ــ من الحكم اليابانية:
َنْفسًا  َيَتَطّلُب  ِبَشَمٍم  امَلْرُفوُع  الّرأُس 

عاِلَيَة اإلباِء.)12(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج5،  منظور:  البن  العرب  لسان   )1(
ص374.

)2( وسائل الشيعة للحر العاملي.
ج74،  للمجلسي:  األنوار  حبار   )3(

ص102.
برقم  ج3، ص1956،  احلكمة:  ميزان   )4(

.)350(
للشيخ  القرآن  تفسري  يف  التبيان   )5(

الطوسي: ج6، ص54.
للطوسي:  القرآن  تفسري  يف  التبيان   )6(

ج8، ص416.
ج8، ص266،  للكليين:  الكايف  أصول   )7(

ح389.
)8( الكايف للكليين: ج2، ص496، ح4.

)9( شرح أصول الكايف للمازندراني: ج12، 
ص11.

)10( نهاية األرب يف فنون األدب للنويري: 
ج7، ص171.

)11( حبار األنوار: ج87، ص104.
اخلالدة:  واألقوال  احلكمة  روائع   )12(

ص11 ــ 13.
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َيْرَتِفُع  دًا  قال عليه السالم: )...، مَحْ
َمْرُقوم  ِكَتاب  يِف  ِعلِّيِّنَي  َأْعَلى  إىَل  ِمنَّا 

َيْشَهُدُه املَُْقرَُّبوَن،...(
احلمد  ذلك  يرتفع(  )محدا  قيل: 
)منا( أي من جهتنا )إىل أعلى عليني( 
األعمال  فيه  يكتب  كتاب  العليون: 
أعاله  يف  والكتابة  للناس،  الصاحلة 
دليل القبول الكامل يف )كتاب مرقوم( 
قد رقم وكتب )يشهده املقربون(، فإن 
املقربني  املالئكة  بأيدي  الكتاب  هذا 
رضاه  إىل  سبحانه  قربهم  الذين 

ولطفه.)1(
فارتفع  كمنعه  الشيخ:  رفع  وقيل: 
اهلل  رفع  اجملاز  ومن  وضعه،  خالف 
العمل قبله، فارتفاع احلمد جماز عن 

قبوله، أو ارتفاع الكتبة بصحيفته.
بكسر  وعّلّيون يف األصل مجع عّلي 
وتشديد  تشديدها  مع  والالم  العني 

الياء ووزنه فعيل من العلّو.
وقيل: مجع عّلية بكسر العني والضّم 
وأحلق جبمع  والنون،  بالواو  لغة مجع 
غري  على  االعراب  يف  السامل  املذكر 
األول  القول  على  العقل  لعدم  قياس 
القول  على  التذكري  وعدم  وعدمه 
الثاني، ثم نقل ومّسي به ديوان اخلري، 

هكذا قال غري واحد من النحويني.
قال الدماميين: فيلزم على هذا أن ال 
يكون فيه شذوذ، ألنه يكون علمًا منقواًل 
أنه  يّدعوا  أن  ينفعهم  وال  مجع،  عن 
جعل من باب املسموع ال املقيس، لكنه 

ملا ال يعقل، خبالف حنو زيدون علما، 
ألنه لو مّسي فرس بزيدون استحق من 
أال  التسمية،  قبل  له  كان  ما  اإلعراب 
ترى إىل قنسرين ونصيبني، وال ينفعهم 
غري  األصل  يف  علّي  يقولوا  أن  أيضًا 
بأنه  قد صّرحوا  ألّنهم  وال صفة  علم 
النقل  سبيل  على  باجلمع  مّسي  إذا 
يعين عن اجلمع، أو على سبل االرجتال 
يعين بصيغة تشبه صيغة اجلمع، فمن 
واجلّر  والنصب  بالواو  الرفع  لغاته 
بالياء، ويؤّيده: إنا ال نعرف قنسرًا وال 
نصيبًا علمني وال صفتني، نعم لو قيل: 
إّن عّليني غري علم بل هو مجع علية أو 
كان  املرتفعة  األماكن  به  وصفت  علّي 

شاذًا لعدم التذكري والعقل.
به،  املسمى  يف  املفسرون  واختلف 
فاملشهور إنه اسم لديوان اخلري الذي 
دّون فيه كل ما عملته املالئكة وصلحاء 
الثقلني؛ ألنه سبب االرتفاع إىل عالي 
الدرجات يف اجلنة، أو ألنه مرفوع يف 
السماء السابعة حيث حتضره املالئكة 

املقربون.
وقال مقاتل: هو يف ساق العرش.

وعن ابن عباس: هو لوح من زبرجدة 
أعماهلم  العرش  حتت  معّلق  خضراء 

مكتوبة فيه.
وقيل: هو السماء السابعة.

إليها  اليت  املنتهى  سدرة  هو  وقيل: 
ينتهي كل شيء من أهل اهلل تعاىل.

وقيل: هو أعلى اجلّنة.
مرتفعة  وأماكن  عالية  مراتب  وقيل: 
فاملراد  هذا  وعلى  باجلاللة،  حمفوفة 
أماكن  مرقوم(  )كتاب  تعاىل:  بقوله 

الكتاب.
وقيل: املراد به أعلى األمكنة وأشرف 
وله  تعاىل،  اهلل  من  وأقربها  املراتب 
عليه  قوله  عليه  يدّل  كما  درجات 

السالم: »إىل أعلى عليني«.
روى ثقة اإلسالم يف الكايف بإسناده 
عن أبي محزة الثمالي قال: مسعت أبا 

جعفر عليه السالم يقول:
»إن اهلل تعاىل خلقنا من أعلى عليني، 
منه،  خلقنا  مما  شيعتنا  قلوب  وخلق 
فقلوبهم  ذلك،  دون  من  أبدانهم  وخلق 

تهوي إلينا ألنها خلقت مما خلقنا«.
إِنَّ  ))َكالَّ  اآلية:  هذه  تال  ثم 
يِّنيَ )18( وَمَا َأدْرَاَك  بْرَاِر َلفِي عِلِّ كَِتابَ اْلَ
يُّونَ )19( كَِتابٌ مَرُْقومٌ )20( يَشْهَدُهُ  مَا عِلِّ

الْمَُقرَّبُونَ((.
»وخلق عدّونا من سّجني، وخلق قلوب 
شيعتهم مّما خلقهم منه، وأبدانهم من 
ألّنها  إليهم  تهوي  فقلوبهم  ذلك،  دون 

خلقت مما خلقوا منه«.
إِنَّ  ))َكالَّ  اآلية:  هذه  تال  ثم 
وَمَا   )7( سِجِّنيٍ  َلفِي  الُْفجَّاِر  كَِتابَ 
 )9( مَرُْقومٌ  كَِتابٌ   )8( سِجِّنيٌ  مَا  َأدْرَاَك 

بنِيَ((. وَيٌْل يَوْمَئِذٍ لِْلمَُكذِّ
يدركه  ما  كل  العلماء:  بعض  قال 

على مائدة الصحيفة السجّادية 
ــ مباحث الدعاء الول ــ

احللقة )27(
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أثر  منه  يرتفع  حبواسه  اإلنسان 
ذاته  صحيفة  يف  وجيتمع  روحه  إىل 
مثقال  كل  وكذلك  مدركاته،  وخزانة 
أثره  يرى  يعمله  شّر  أو  خري  من  ذرة 
رسخت  ما  السيما  مّثة،  مكتوبًا 
الصفات  به  وتأكدت  اهليئات  بسببه 
املتكررة  فاألفاعيل  وملكة  خلقًا  وصار 
واالعتقادات الراسخة يف النفوس هي 
مبنزلة النقوش الكتابّية يف األلواح كما 
قال تعاىل: ))ُأوَلئِكَ َكَتبَ فِي ُقُلوبِِهمُ 

اإْلِميَانَ((.
هلا  يقال  النفسية  األلواح  وهذه 
صحائف األعمال وإليه اإلشارة بقوله 

سبحانه: ))وَإَِذا الصُّحُفُ ُنشِرَتْ((.
فمن كان من أهل السعادة وأصحاب 
اليمني وكانت معلوماته أمورًا قدسّية، 
وأخالقه زكّية، وأعماله صاحلة، أوتي 
األقوى  بيمينه، أعين من جانبه  كتابه 
وذلك  علّيني،  جهة  وهو  الروحاني، 
العالية،  األلواح  جنس  من  كتابه  ألّن 
املطهرة  املرفوعة  املكرمة  والصحف 
بأيدي سفرة كرام بررة يشهده املقّربون، 
املردودين،  الشقاء  أهل  من  كان  ومن 
على  مقصورة  معلوماته  وكانت 
وأعماله  خبيثة،  وأخالقه  اجلزئّيات، 
من  أعين  بشماله،  كتابه  أوتي  سّيئة، 
جهة  وهو  اجلسماني  األضعف  جانب 
السجن، مّسي  سّجني، وهو فعيل من 
أعمال  فيه  دّون  الذي  الشر  ديوان  به 

الكفرة والفجرة.
السفلى،  واألرض  النار  هو  وقيل: 
األوراق  جنس  من  أوراقه  ألن  وذلك 
القابلة  احلسية  والصحايف  السفلية 
بالنار،  يعذب  جرم  فال  لالحرتاق، 
وإمنا عود األرواح إىل ما خلقت منه، 
بَدََأُكمْ  ))َكمَا  تعاىل:  قال  كما 

تَعُودُونَ((.

فما خلق من علّيني فكتابه يرتفع إىل 
عّليني ويكون فيه، وما خلق من سّجني 

فكتابه يهبط إىل سّجني ويكون فيه.
قوله عليه السالم: »يف كتاب مرقوم«، 
متعلق بريتفع حال من الضمري املسترت 
كائنا يف  الراجع إىل احلمد، أي:  فيه 
كتاب مرقوم، أي: مسطور بني الكتابة، 

رقم به تفاصيل أحوال السعداء.
أن اخلري  رآه  من  يعلم  معلم،  وقيل: 

فيه.
وقيل: خمتوم، ألن اخلتم عالمة.

قوله عليه السالم: »يشهده املقّربون« 
أي: حيضره املالئكة الكّروبّيون املقيمون 
يشهدون مبا  أو  علّيني وحيفظونه،  يف 
فيه يوم القيامة وكفى بشهودهم فضيلة 

له، وملن كتب فيه أمساؤهم 
وأعماهلم)2(

األبرار  يف  السر  وقيل: 
العليني  يف  وكتابهم 
نشأتهم  أجزاء  إّن  هو: 
الطبعية  وقواهم  الكثيفة 
وذكت  جتوهرت  املزاجية 
بالتقّدس  واستحالت 
والتزكية احلاصلتني بالعلم 
بالصفات  والعمل والتحلية 

السنّية  واألخالق  احملمودة 
ثابتة  ملكية  بصفات  واالتصاف 

وذكرية لنفوسهم املطمئنة.
يف  ذلك  عن  بقوله  احلق  أخرب  كما 
مَنْ  َأْفَلحَ  ))َقدْ  النفوس:  أحوال  بيان 

اهَا((. َزكَّ
وقواهم  نفوسهم  خواّص  فغلب 
الروحانية على فعل أمزجتهم الطبيعية، 
فصاروا كاملالئكة يظهرون فيما شاؤوا 
اجملّردة؛  بالعقول  واّتصلوا  الصور  من 

وهم املقربون، فيشهدونهم يف عّليني.
واحلال يف األشقاء بعكس ذلك، فإّن 

قواهم وصفاتهم الروحانية استهلت يف 
جوهريتها،  وتالشت  الطبيعية  القوى 
كما  مظلمة،  خسيسة  كثيفة  فصارت 
َلفِي  الُْفجَّاِر  كَِتابَ  ))إِنَّ  تعاىل:  قال 

سِجِّنيٍ((.
عامل  هو  الوجود  من  مرتبة  فر  أي: 
والفساد  الكون  بعامل  املقّيدة  الطبيعة 

مسجون أهلها فيها.
الشقاء،  أهل  أعمال  ديوان  وهو 
)كتاب  سبحانه  بقوله  فسر  ولذلك 
املكتوب  احملل  ذلك  أي:  مرقوم(، 
برقوم  مرقوم  كتاب  أعماهلم  فيه 
عامل  بل  وشرورهم،  رذائلهم  هيئات 
قال  واجلحيم؛  احلجاب  عني  الطبيعة 
يَوْمَئِذٍ  رَبِِّهمْ  عَنْ  إِنَّهُمْ  ))َكالَّ  تعاىل: 
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َلمَحْجُوبُونَ((.
قال بعضهم: )احلجاب حجابان:

حجاب غفلة، وحجاب كفر.
بالغفلة حجب  دنياه  يف  فمن حجب 
يف اجلنة بالنعيم! ومن حجب يف دنياه 

بالكفر حجب يف النار بالغضب(.
حجاب  يف  )الكفار  الواسطي:  قال 
يف  يرونه  حجاب  يف  واملؤمن  يرونه  ال 
وقت دون وقت(، وال حجاب له غريه، 
وليس يسعه سواه، ما اتصلت بشريته 

بربوبيته قط وال فارقت عنه!
أعلى  من  تعلقه  حني  الروح  إّن  ثم 
القالب  سافلني  بأسفل  القرب  عليني 
قسرا بنفخة احلق تعاىل حيثما بلغ من 
منازله اجتذب منه خاصية أودعت فيه 
ولطافته  وصفائه  نوره  من  فيه  وحلى 
حبسب ما اجتذب من ظلمة ذلك املنزل 
وكدورته وكثافته، فاحتجب مبا اجتذب 
الروحانيات  منازل  من  منزل  كل  من 
بقالب  تعّلق  أن  إىل  واجلسمانيات 
اإلنسان، فصار حمجوبًا عن احلضرة 
أن  إىل  القالب  أسفل  يف  حمبوسًا 
من  يشاء  من  روح  تعاىل  اهلل  خيلص 

عباده جبذبة ))ارِْجعِي إَِلى رَبِّكِ((.
)األفاعيل  العرفاء:  بعض  وقال 
يف  الراسخة  واالعتقادات  املتكّررة 
يف  الكتابية  النقوش  مبنزلة  النفوس 
قدسّية  معلوماته  كانت  فمن  األلواح، 
يأتي  صاحلة  وأعماله  زكية  وأخالقه 
األقوى  جانب  من  أي:  بيمينه،  كتابه 
وذلك  عّليني،  جهة  وهو  الروحاّني، 
العالية  األلواح  جنس  من  كتابه  ألن 
املطهرة  املرفوعة  املكرمة  والصحف 
يَشْهَدُهُ   * بَرَرَةٍ  كِرَامٍ   * سََفرَةٍ  ))بَِأيْدِي 

الْمَُقرَّبُونَ((.
على  مقصورًة  معلوماته  كانت  ومن 
وأعماله  سيئة  وأخالقه  اجلرمّيات 

من  أي:  بشماله،  كتابه  يأتي  خبيثة 
من  وهو  اجلسماني،  األضعف  جانبه 

جهة سّجني.
األوراق  جنس  من  كتابه  ألن  وذلك 
القابلة  احلّسية  والصحائف  السفلية 
لالحرتاق، فال جرم يعّذب بالنار، وأما 
عود األرواح إىل ما خلقت منه كما قال 

سبحانه: ))َكمَا بَدََأُكمْ تَعُودُونَ((.
فما ُخلق من عّليني فكتابه يف عّليني، 
وما ُخلق من سّجني فكتابه من سّجني؛ 

فهو قريب مما ذكرنا.
وتسمية كتاب األبرار بصيغة اجلمع 
بالسجني  املسّمى  ــ  الفّجار  كتاب  دون 
العلّو  ألنواع  سببًا  كونه  على  املثبتة  ــ 
والرفعة؛ خبالف كتاب الفّجار، ألّنه ال 

متايز يف األعدام.
عَشْرُ  َفَلهُ  بِالْحَسَنَةِ  جَاءَ  ))مَنْ  وقضية 
إاِلَّ  يُجْزَى  َفالَ  بِالسَّيَِّئةِ  جَاءَ  وَمَنْ  َأمَْثالِهَا 

مِْثَلهَا((، شاهدة صدق على ذلك.)3(
أعلى  إىل  منا  يرتفع  )محدا  وقيل 
العني،  بكسر  ِعّلي  مجع  عليني(: 
املراتب،  أعلى  وهو  الالم،  وتشديد 

ويقابله أسفل سافلني.
)يف كتاب(: األعمال.

)مرقوم(: مكتوب.
املالئكة  أي  املقربون(:  )يشهده 
املقربون، أو كّل من يقرتب منه، وهذا 

اقتباس من سورة املطففني.)4(
وقيل: )محدًا يرتفع منا( ويف نسخة 
عليني(؛  أعلى  )إىل  بنا(  )يرتفع  س: 
أي: أعلى درجة جنة اخللد اليت وعدت 
ابن  النسختني عن  للمتقني، ونقل كلتا 

إدريس.
يف  مثبت  أي:  مرقوم(؛  كتاب  )يف 

صحيفة األعمال أو اللوح احملفوظ.
)يشهده( أي: ذلك الكتاب الذي هو 
عبارة عن الصحيفة أو اللوح احملفوظ.

)املقربون(، أي: املقربون من املالئكة 
حاضرون وشاهدون لذلك الكتاب.)5(

املرحوم  البيت  أهل  شاعر  وقال 
الشيخ عبد املنعم الفرطوسي:

ٍد َيْعلو َوَيْرَفُع ِمّنا َخرْيَ مَحْ
اإلْرِتقاِء يف  النَّعيِم  ألعالي 

يف ِكتاِب الّرقيِم َيْشَهُدُه الـ
أْبراُر ُزلفًى ِمْن خرَيِة األَمناِء)6(
ِبِه  َتَقرُّ  دًا  )مَحْ السالم:  عليه  وقال 
ِبِه  َوَتْبَيضُّ  االْبَصاُر  َبِرَقت  إَذا  ُعُيوُنَنا 

ُوُجوُهَنا إَذا اْسَودَِّت االْبَشاُر،(.
إن  أي:  عيوننا(  به  تقر  )محدا 
تقف  مسرورًا  فرحًا  كان  إذا  اإلنسان 
اخلائف  خبالف  احلركة،  عن  عينه 
الذي تضطرب عينه إىل هنا وهناك، 
)إذا برقت األبصار( برق البصر مبعنى 
حتري فزعًا حتى ال تطرف أو دهش فلم 
دهشة  دهش  إذا  اإلنسان  فإن  يبصر، 
كبرية مل تصل الروح إىل العني لتبصر، 
ال  أن  يتمالك  مل  دهشة  أقل  كان  وإذا 
وجوهنا(  به  )وتبيض  طرفه،  حيرك 
أي: إن الوجوه تبيض بالنور واإلشراق 
أصحابها حسين  كان  إذا  القيامة  يوم 
الدنيا، وتسود حزنًا وكآبة  األفعال يف 
)إذا  إذا كان أصحابها سيئي األفعال، 
ــ  بشر  مجع  أبشار:  األبشار(  اسوّدت 
وزن سبب وأسباب ــ وبشر مجع بشرة 

وهي ظاهر جلد اإلنسان.)7(
جبزائه،  أي  به(  تقر  )محدًا  قيل: 
وثوابه )عيوننا إذا برقت األبصار( إذا 
حتريت، ودهشت فزعًا يف يوم القيامة، 
وهو اقتباس من سورة القيامة، )وتبيض 
به وجوهنا إذا اسودت األبشار( مجع 

بشرة: سطح اجللد.)8(
وقيل )تقر( مأخوذ من )القر(، وهو: 
الربد، يقال: قّرت العني تقّر ــ من باب 
ــ وقرورًا:  ــ بالضم  ــ قرة  ضرب وتعب 
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بردت سرورًا، قال ابن األثري: )وحقيقة 
الفرح  دمعة  ألن  العني،  دمعة  قرت: 
احلزن  دمعة  خبالف  باردة،  والسرور 

فإنها تكون حارة(.
والعرب يكيّن عن سرور القلب بـ)قر 
العني(، وعن سوء احلال بـ)سخونتها(، 
حركة  تتبعها  كيفية  الفرح  ألن  وذلك 
إىل  للوصول  البدن  خارج  إىل  الروح 
الشؤون  أجزاء  انفصلت  فإذا  امللّذة 
فتخرج  بعض  من  بعضها  واملفاصل 
الرطوبات احملتبسة يف الدماغ واحلزن 
كيفية تتبعها حركة الروح إىل الداخل 
الروح  انقبض  فإذا  املؤذي،  من  هربًا 
شيئًا  عصر  الدماغ  حنو  مرتاجعًا 
سخونتها  على  الباقية  الرطوبات  من 

السابقة.
قر  من  سكونها  العني:  )قرار  وقيل: 
الشيء يقر قرا ــ من باب ضرب وتعب 

أيضًا ــ، أي: استقر.
والقرار ــ بالفتح ــ اسم منه، واملعنى: 
إىل  تطمح  ال  حبيث  سكنت  أي 
البهجة  يف  إاّل  يكون  ال  وذلك  فوق، 

والسرور(.
مبعنى:  ــ  علم  وزن  على  ــ  و)برق( 
ــ مبعنى:  ــ باحلمرة  حترّي، وبوزن فتح 
املوت،  شخص، وهو عند معاينة ملك 

ويف القيامة.
وقيل: )برق ــ كفرح ــ من: برق الرجل 
من  بصره  فتأّثر  الربق  إىل  نظر  إذا 

تأّمله، ثّم استعمل يف كّل حرية(.
اللمعان،  وهو:  ــ  الربيق  )من  وقيل: 
ويؤّيده  يطرف،  ال  حبيث  فتحت  أي: 
ـ: ))يَسَْأُل َأيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ  ـ سبحانهـ  قولهـ 
 * الَْقمَرُ  وَخَسَفَ   * الْبَصَرُ  بَِرَق  َفِإَذا   *
اإْلِنْسَانُ  يَُقوُل   * وَالَْقمَرُ  الشَّمْسُ  وَجُمِعَ 

يَوْمَئِذٍ َأيْنَ الْمََفرُّ((.
و)تبّيض(: مأخوذ من ابيّض الشيء 

واسوّد  بياض،  ذا  صار  ابيضاضا: 
اسودادًا: صار ذا سواٍد.

ــ بالتحريك،  و)األبشار(: مجع بشر 
بشرة،  مجع  وهو  ــ،  وأسباب  كسبب 
وهي ظاهر جلد اإلنسان؛ وقيل غريه، 
تلميح إىل  وفيه  فاألبشار مجع مجع، 
وَتَسْوَدُّ  وُجُوهٌ  تَبْيَضُّ  ))يَوْمَ  تعاىل:  قوله 

وُجُوهٌ((.
تبيّض وجوه  )يوم  وقيل يف تفسريه: 
بنور  اليوم  قلوبهم  ابيّضت  الذين 
والوفاق مع اهلل، وتسوّد وجوه  اإلميان 
والتفّرق  بالكفر  قلوبهم  اسوّدت  الذين 
الوجوه  وذلك ألن  اهلل،  واالختالف مع 
تعاىل:  كقوله  القلوب؛  بلون  حتشر 
يف  ما  جيعل  أي:  السَّرَائِرُ((،  ُتبَْلى  ))يَوْمَ 

الضمائر على الظواهر(.
الوجوه  هي  )القلوب  بعضهم:  وقال 
والكفر  باإلميان  املبيضة واملسودة هنا 
بذلك يف تلك الدار، ألنها يكون ثم هي 

الظاهرة بصورة أعماهلا.
فإنها  وسوادها،  بياضها  وذلك عني 
يف  ظاهرة  وهي  الدار  هذه  يف  باطنة 
ذلك  على  النبوة  نّبهت  وقد  األخرى، 
بتحّول الناس بالصور يف سوق اجلنان 
ـ من غري نزع وال خلع ــ والباطن على 
حاله كما يتحّول البواطن هنا بالصور 

والظاهر على حاله(.
واملراد به هنا: إما بشرة الوجه خاصة 

ــ بقرينة املقابلةــ؛ أو: مجيع البدن.
أو  حقيقة،  إما  والسواد  والبياض 

كناية عن حسن األعمال وقبحها.
وقيل: )محدا تقر به( ــ بفتح القاف 
وضّم الراء ــ ويف نسخة: )تنري به( من 

أنار مبعنى أضاء؛ أي: صار ذا ضوء.
ألن همزة باب اإلفعال كثريًا ما جييء 
للصريورة، مثل أغّد البعري؛ أي: صار 

ذا غّدة، وأصبح: صار ذا صباح.

برق  األبصار(،  برقت  إذا  )عيوننا 
ملك  معاينة  عند  شخص  أي:  البصر 
املوت، قال ابن األثري يف نهايته: برقت 
وفتحها،  الراء  بكسر  جيوز  األبصار، 
من  والفتح  احلرية،  مبعنى  فالكسر 
املنقول  لكن  اللموع،  مبعنى  الربيق 
املكّرمة  الصحيفة  هذه  يف  ثقاتنا  عن 

املرفوعة املطهرة بالكسر ال غري.
على  بالرفع،  وجوهنا(  به  )وتبيض 
أن يكون فاعاًل، وال وجه للفتح كما يف 
بعض النسخ، فتوجه، اللهم إال أن يقرأ 
منه  وليس  التفعيل؛  باب  من  )تبّيض( 

يف النسخ أثر.
)إذا اسودت األبشار(: مجع البشرة، 
وبشرة  اإلنسان،  جلد  ظاهر  والبشرة: 
واجلمع:  نباتها،  من  ظهر  ما  األرض: 
البشر، ومجع اجلمع: األبشار، كذا يف 

كتبة اللغة.)9(
وقال الشاعر:

ٍد ُعيوِننا فيِه َتْهنا َخرْيُ مَحْ
ِعْنَد َبْرٍق اْلُعيوِن ِمْن ُكلِّ راِء

ٍد َتْبَيضُّ فيِه ُوجوٌه َخرْيَ مَحْ
حنَي َتْسَودُّ أْوُجٌه ِبالَبالِء)10(

ـــــــــــــــــــــــ
)1( حبوث يف الصحيفة السجادية للسيد 

حممد الشريازي: ص22.
خان  علي  للسيد  السالكني  رياض   )2(

املدني: ص346.
حممد  للسيد  العرشية  األنوار  لوامع   )3(

باقر املوسوي الشريازي: ج1، ص510.
)4( يف ضالل الصحيفة السجادية للشيخ 

حممد جواد مغنية: ص61.
)5( رياض العارفني يف شرح صحيفة سيد 
الساجدين، تأليف: حممد بن حممد دارابي: 

ص30.
)6( نظم الصحيفة السجادية للشيخ عبد 

املنعم الفرطوسي: ص24.
)7( حبوث يف الصحيفة السجادية للسيد 

حممد الشريازي: ص22.
للشيخ  السجادية  الصحيفة  )8( يف ظالل 

حممد جواد مغنية: ص62.
)9( رياض العارفني: ص31.

)10( نظم الصحيفة السجادية للفرطوسي: 
ص24.
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انتشر األدب الالتيين الذي ولد يف 
البلدان  روما يف إيطاليا ثم يف مجيع 
الرومانية  للسيطرة  خضعت  اليت 
الشرق  الشمالية،  أفريقيا  )أوروبا، 

األوسط(.
امتدت ما بني  أنها  االعتبار  ميكننا 
اجلمهورية(  )عهد  ق.م  الثالث  القرن 

إىل القرن اخلامس.
الثقافة  من  بتأثري  تشكله  رغم 
)عبقرية(  عن  ينم  أنه  إال  اليونانية 
رومانية تشكل جوهر الثقافة األوروبية 
العصر  أن  الرغم من  وعلى  احلديثة، 
)نهضات(  عهده  عرف  الوسيط 
املتعارف  من  أن  إال  الالتيين،  لألدب 
التيين(  ــ  )النيو  األدب  تسمية  عليه 
جممل الكتابات اليت استوحت اآلداب 
الرومانية وكتبت )بالالتينية اجلديدة، 
منذ عهد دانيت وبرتارك وحتى أيامنا 

هذه(.
إيطالية  أدبية  ـ  قبل  ما  فرتة  بعد 
بشكل  عندنا  معروفة  غري  خالصة 

جيد، ظهر األدب الالتيين.
اقتحم  الزمن  من  قرنني  وخالل 
الرومان عددًا كبريًا من األنواع األدبية: 
املسرح مأساة كان أم ملهاة، وامللحمة، 

واهلجاء، والتاريخ، واخلطابة.
وقد بلغ هذا األدب ذروته يف القرن 
)اجلمهورية(  عهد  نهاية  يف  األول 

وبداية ملكية أوغسيت.
املثقفة  األوساط  إعجاب  رغم 
اهتمت  أنها  إال  اليونانية،  بالثقافة 

بنشرة وإغناء لغتها )القومية(.
األخرية  هذه  اعتربت  ما  سرعان 

للعصر  وأخرجت  )كالسيكية( 
النماذج  احلديثة  وللعصور  الوسيط 

األكثر تقليدًا.
يف تلك األثناء وفيما كان شيشرون 

يقعد اخلطابة، وهوراس الشعرية.
بعد هومريوس  كان فريجيل  وفيما 
خيلد النوع امللحمي ممجدا، شأنه يف 
النظام  ليف،  ــ  تيت  املؤرخ  شأن  ذلك 
أوفيد من  كاتيمي ثم  والسالم، عكف 
بعده بتأثري من التكلفية اإلسكندرانية 
فنيًا،  مرتبة  غري  كتابة خمتلفة،  على 

عنيفة متصنعة يف آن.
ومنذ ذلك احلني، وحتى نهاية عهد 
)اإلمرباطورية( تأرجح األدب الالتيين 
الكالسيكية  إىل  العودة  حلم  بني 
أكثر  مجالية  وغواية  األوغسطية 

إسكندرانية.
الساخرة  القلقة،  اإلبداعية  تال 
النريونية،  للمرحلة  املتسامية  أو 
واملرحلة الفالفية، واليت جهدت دون 
لعهد  )السالم املذهب(  بلوغ  توفق  أن 

أوغسطس.
أدب  عاد  الثاني  القرن  يف 
وجود  رغم  يونانيًا،  )اإلمرباطورية( 

بعض كّتاب الالتينية املهمني.
يف  ثم  الثاني  القرن  نهاية  حوالي 
القرنني  يف  وخاصة  الثالث  القرن 
التيين  أدب  تفتح  واخلامس،  الرابع 
جديد يستوحي الصنعة االسكندرانية 
أهمية قصوى  يولي  ولكنه  واألوفيدية 

للموضعات املسيحية.
ظهر أيضًا عدد من الشعراء الوثنيني: 
يف القرن الرابع أوزون وكلوديني شاعرًا 

القرن  يف  احملسوس؛  والشيء  الرمز 
ناماتيانوس،  ريتيليوس  اخلامس، 
مارتيانوس  وخاصة  أبولينري  سيدوان 
كوابيال، الذي أشاد بتحالف التقنيات 
سيحظى  والذي  والفلسفة،  األدبية 
الوسيط  العصر  يف  رفيعة  مبنزلة 

وعصر النهضة.
مراحل  يف  الوسيط  العصر  شهد 
العصور  بثقافة  لالهتمام  عودة  ثالث 
وتقليدًا  ودراسة  مجعًا  القدمية، 
اهتمام  مزيد  مع  القدمية  للنصوص 
االهتمام  من  أكثر  )بالكالسيكيني(، 

)بالالتني( املتأخرين.
لوفاتو  عشر  الثالث  القرن  يف 
)السابقني  ميساتو  وألبريتينو  لوفاتي 
وبوكاس  برتارك  ثم  األنسية(،  على 
مهدوا مجيعًا  الرابع عشر،  القرن  يف 
اليت  الكربى  اإليطالية  )للنهضة( 

ظهرت يف القرن اخلامس عشر.
أما األدب النيو ــ التيين فقد انتشر 
إيطاليا  يف  عشر  اخلامس  القرن  يف 
إثر إعادة االكتشاف الضخمة لالتينية 

العصور القدمية.
اتذت األنسية )املدنية( يف النصف 
األول من القرن من شيشرون نرباسًا 
لغويًا وأسلوبيًا، وسرعان ما غدا النثر 
روما(  )كنيسة  شعار  الشيشروني 
القالئل  الشعراء  اقتفى  فيما  القوية، 
وشعراء  فريجيل  خطى  يومذاك، 

املراثي الالتني.

ƞǾǲǾơ ȅ øø ǸǾǲǩƗǷ ƞǾǲǾơȆǩƗ ƙƗƳǿƗ 
(LATIN et NEO-LATINE 

Litteratures)
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القرن  من  الثاني  النصف  يف 
بوليسيني  انج  فلورنتني  من  وبتحريض 
)الشيشريونية(  ضد  فعل  ردة  قامت 
األدبي  املوروث  على  االعتماد  قوامها 

االسكندراني وعلى كنتيليان.
مع بوليسيني الذي طالب باستخدام 
من  مستعريًا  مرونة،  أكثر  التينية 
مناذج متنوعة، غالبًا متأخرة، مفردات 
وتراكيب جمازية، ظهرت احلاجة إىل 

عبقرية وأسلوب أدبيني فرديني.
وهكذا شهدت نهاية القرن اخلامس 
نتاجهم  متيز  كبار  شعراء  ظهور  عشر 

بتفنن متحذلق وفرادة قوية.
ــ  للنيو  الثقافية  التطلعات  انتشرت 
إيراسم  محل  اليت  اإليطالية  التينية 
فيما  أوروبا،  أحناء  مجيع  يف  رايتها 
خطى  على  السري  معركة  امتدت 
شيشرون إىل مرحلة متأخرة من القرن 

السادس عشر.
أنسي،  أول  عهد  ومنذ  فرنسا،  يف 
نظم  فيشيه،  وغليوم  غاغوين  روبري 
أو  دينية  قصائد  النيوالتني  األدباء 

وطنية طويلة فريجيلية النربة.
وبدءًا من ثالثينيات القرن السادس 
عشر انتشر منوذج األهاجي يف الدائرة 
الليونية بشكل خاص حيث ظهر أيضًا 

مريس سيف ثم ظهرت الشعارات.
النيوالتني  الشعراء  فإن  عام  وبشكل 
شأن  ذلك  يف  شأنهم  الفرنسيني، 
شعر  إىل  مالوا  األوروبيني،  زمالئهم 
كاتيل،  من  بتأثري  وأكثروا،  املناسبة، 
اليت  الدواوين  من  وستاس،  هوراس، 

تستوحي السرية الذاتية.
ــ  وجيل  دولية،  ايتيني  يتوقف  مل 
)الشعرية(  مؤلف  سكاليجيه  سيزار 

املشهور عن الدفاع عن الشيشريونية.
القرن  من  األول  القسم  هذا  خالل 
واحملاكاة،  باللغة  األنسيون  اهتم 
إىل  جنبًا  مبودة  سائرين  والثقافة، 
مثل  الفرنسية  اللغة  شعراء  مع  جنب 
رابليه ومارو، مستخدمني هم أنفسهم 

اللغة الفرنسية أحيانًا.
منوذج شيشرون املدافع عن الالتينية 
يف وجه اليونانية، إضافة إىل التقليد 
اإلسكندراني القائم على تطلب أسلوب 

)النيو  هؤالء  من  بعدد  دفع  شخصي 
اللغة  عن  دفاع  كتابة  إىل  التني(  ــ 
الفرنسية والذي مل يكن البيان الشهري 
دي  كتبه  الذي  )البلياد(  عن  الصادر 
واألكثر  األكمل  حلقتها  سوى  بيليه 

دويًا.
النتاج  بقي  املرحلة،  تلك  يف  وحتى 
دي  ميشال  كتب  مزدهرًا،  بالالتينية 
لوبيتال، تيودور دي بيز، ماركـ  انطوان 
البلياد  أعضاء  على  إضافة  مرييه 
وكذلك  التينية،  بالنيو  مؤلفات ممتازة 
والكتاب  املؤرخ  إىل  بالنسبة  احلال 
املسرحي جاك دي تو، وجان بونيفون 
صاحب القصائد االيروتيكية، ايتسيني 
نشرها  اليت  مؤلف  بوييت  ال  دي 
هلا  كان  رمبا  واليت  مونتيين  صديقه 

بعض التأثري على )األحباث(.
واحلداثة  الوسيط  العصر  طوال 
أداة  وكأنها  الالتينية  بدت  األوىل، 
برعاية  املنظم  التعليم  ولغة  املعرفة 

الكنيسة ولغة التواصل يف أوروبا.
القومية  اللغات  انطالقة  بعد  وحتى 
يف القرنني السابع عشر والثامن عشر 
بقوة يف املدارس، فإن الالتينية مل تفقد 

منزلتها يف األوساط األدبية.
امليدان  يف  دائمًا  حاضرة  كانت 
العلماء:  لغة  واستمرت  الالهوتي 

ديكارت هو اآلخر كتب بالالتينية.
من جهة أخرى عرف الشعر التعليمي 
مميزة  حظوة  التيين  النيوـ  والديين 

وخاصة يف األوساط اليسوعية.
لليسوعي جاك  )البيئوية(  القصيدة 
املثال طبعت مرات  فانيري على سبيل 

عدة وترمجت إىل سبع لغات حملية.
استمر املسرح النيو ـ التيين حيًا يف 

األوساط اليسوعية.
كما استمرت امللحمة التارخيية اليت 
راجت يف بداية القرن السادس عشر، 
هيمنة  )احملدثون(  واجه  وقد  هذا 

النموذج األوغسطي.
التاسع  القرن  الالتينية يف  استمرت 
الدراسات  يف  مهمًا  عنصرًا  عشر 
حتتل  تزال  ال  كانت  كما  املدرسية، 
منزلة ال يستهان بها يف اخللق األدبي.

أو  لبودلري  التينية  ـ  النيو  القصائد 

رامبو تبقى بكل تأكيد حاالت معزولة، 
ولكن أمكن إثبات أنه يف نتاج منهم من 
ناحييت الكمية واالجتماع مثل الرواية 
نتاج  يف  أو  القدمية،  الطريقة  على 
جترييب مثل )التينريي( جان ريشيبني 
أو ترمجات لوران تيلهاد، أمكن إثبات 
التينية  ـ  والنيو  الالتينية  الثقافة  أن 
للغة  أساسًا  وتعترب  مهمًا  دورًا  تلعب 
بالالتينية(  )مطعمة  جديدة  شعرية 

تشكل رافعة للحداثة املتدهورة.
العامل األكادميي هو اآلخر بقي وفيًا 
هلا: كتب جوريس أطروحته عن هيغل 

بالالتينية يف نهاية القرن.
غدت  العشرين،  القرن  نهاية  يف 
الالتينية حكرًا على عدد قليل  معرفة 

من املختصني وقل تدريسها.
الشعراء  من  قليل  عدد  األدب،  يف 
آخر  أن  اجيسيوجيني  يرى  بها،  كتبوا 
شاعر فرنسي نيو ـ التيين هو ادمونك 
مرجتلة  خفيفة  )قصائد  الكوست 
عدد  قام  ومؤّخرًا  وفرنسية(،  التينية 
بنشر  الشبان  البلجيكيني  الشعراء  من 

جملد )هايكي( باللغة الالتينية.
إىل  الوصول  لغة  هي  الالتينية 
الالتينية  واآلداب  القدمية،  العصور 
ـ التينية ال تزال ترفد، وأحيانًا  والنيو 
قسمًا  األمر  هلذا  األدباء  وعي  دون 

كبريًا من الثقافة املعاصرة.
أوروبا  يف  احمللية  اللغات  انتشار  مت 
انطالقًا منها ال بشكل يعاديها، أنتجت 
القوانني األدبية اليت هي  اللغات  هذه 
قوانيننا، كما أنتجت أيضًا ومنذ نشأتها 

معارضة هذه القوانني.
وكذلك عملت على دفع منوذج منبثق 
من بالغة العصور القدمية سرعان ما 
لكل  املشرتكة  األدبية  الصفة  اكتسب 
حتى  استمر  الذي  األوروبية  الثقافة 

بغياب احملاكاة املقصودة.
لقد قدمت أسس قسم من عمليات 
التأويل واألسلوبية كما عرفتا يف العقود 

األخرية.
ــــــــــــــــــــــــ

معجم املصطلحات األدبية، ترمجة: الدكتور 
حممد محود.
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قال يف اإلمام الحسني عليه السالم:
)كان نظام احلكم األموي قد جتاهل 
البيت  آل  حقوق  كل  األمر  بدء  منذ 
السياسي  نشاطه  يف  ثبت  ثم  النبوي, 
دون رعاية ملا هو مقدس يف اإلسالم. 
ولنضف اىل هذا  انه كان مما يالحظ  
أنهم  وممثليه  النظام  هذا  رجال  على 
قواعد  باحرتام  كثريا  يبالون  ال  كانوا 
اإلسالم وأصوله يف سلوكهم الشخصي, 
بها  حيلم  كان  اليت  القواعد  وهي 
املتدينون, ويف هذا نسب إىل احلسني 
حفيد النيب ... أنه قال يف األمويني )أال 
وانَّ هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان و 
تركوا طاعة الرمحن, وأظهروا الفساد, 
بالفيء,  احلدود,واستأثروا  وعطلوا 
حالله(  وحرموا  اهلل,  حرام  وأحلوا 
ويتخذون  املقدسة  السنة  ويرتكون 

قرارات تعسفية متعارضة.
الديين  احلزب  واجب  من  وكان 
النهاية  برأيه أن حيارب إىل  املتمسك 
أن  األقل  أو على  الناس،  أمثال هؤالء 
يتخذ بإزائهم موقفا سلبيا , وأن ميتنع 
االعرتاف  مظاهر  من  مظهر  أي  عن 

بسيادتهم وسلطانهم(.)1(

سيرته الذاتية
مع  عد  وقد  باإلسالم،  عاملا  كان 
واهلولندي  نولديكه  ثيودور  األملاني 
من  هورخونيه  سنوك  كريستيان 
مؤسسي دراسات اإلسالم املعاصر يف 

أوربا.
ولد يف زيكشفاهريفار يف يوم )22/
تراثي  مكان  وهو  حزيران/1850م( 
جامعات  يف  تعليمه  وتلقى  يهودي، 
بودابست وبرلني واليبزج وليدن وبدعم 

من وزير الرتاث اهلنجاري.
سنة  بودابست  يف  وأصبح حماضرا 
رعاية  وحتت  بسنة  وبعدها   ،1872

مرورا  رحلته  بدا  اهلنجارية  احلكومة 
وحصل  مصر،  و  وفلسطني  بسوريا 
على فرصة لتلقي حماضرات من شيوخ 

مسلمني يف جامع األزهر بالقاهرة.
املعنون  كتابه  نشر   1890 سنة  ويف 
كيف  بني  والذي  )دراسات حممدية(  
عكس احلديث على التناقضات الفقهية 
و القانونية يف القرنني الذين تليا وفاة 
رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وآله 
كان  وقد  نفسه.  كالم حممد  من  بدال 
التشريعات اإلسالمية  بأن  مؤمنا قويا 

ممتدة من التشريعات الرومانية.
وقد مارس جولدزير وظيفة التدريس 
يف  أصبح  حتى  بودابيست  جامعة  يف 

سن الرابعة و األربعني.
وأصبح حينها أول عامل يهودي حيصل 
احلكومة  مثل  لقد  املنصب.  هذا  على 
يف  العلمية  واألكادمييات  اهلنجارية 
وحصل  العاملية.  املؤمترات  من  الكثري 
مؤمتر  يف  كبرية  ذهبية  ميدالية  على 
املستشرقني يف ستوكهومل سنة 1889.

من  الكثري  يف  عضوا  وأصبح 
اجلمعيات العلمية اهلنجارية ومت تعيينه 
كممثل للجالية اليهودية يف بودابيست.  
من  اآلداب  يف  دكتوراه  على  وحصل 
وعلى    1904 سنة  كامربيدج  جامعة 
دكتوراه يف القانون من جامعة ابريدين 

االسكتلندية سنة 1906.
يعود السبب على حصوله على هذه 
الدقيق  حتقيقه  إىل  واملنح  الشهادات 
اإلسالمية  والشريعة  اجلاهلي  للعصر 
باإلضافة  والشعر,  الدين  و  واحلديث 
االطروحات,  من  الكثري  نشر  انه  إىل 
أضيفت  ,وأحباث  للمراجعة,  ومقاالت 
اهلنجارية.  األكادميية  إىل اجملموعات 
معنية  تعترب  أعماله  معظم  تزال  وال 

بالبحث العلمي يف يومنا هذا.
العلمية  اجنازاته  إىل  باإلضافة 

حول  سجل  على   جولدزير  حافظ 
و  أسفاره  حول  مالحظات  و  أفكاره 

مفكرة يومية.
وقد نشرت مجيعها الحقا يف أملانيا  
كمذكرات. وقد نشر فيها مقولته التالية 

حول اإلسالم يف الصفحة 59:
)يف هذه األسابيع لقد دخلت حبق إىل 
روح اإلسالم إىل حد أنه أصبحت مقنعا 
واكتشفت  مسلما.  كنت  بأني شخصيا 
الذي  الوحيد  الدين  هذا  بأنه  حبكمه 
صياغاته الفقهية و الرمسية ميكن أن 
يرضي العقول الفلسفية. وكنت أتيل 

اجنــــــاز جــولدزير
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أن أرفع اليهودية إىل مستويات عقالنية 
مماثلة لإلسالم، وكما علمتين جتربيت 
مكونات  فيه  الذي  الوحيد  الدين  هو 
اخلرافات والوثنية ال حتارب باملنطقية 

ولكن من خالل طريق االلتزام(.
القاهرة  يف  كمسلم  صلى  انه  حتى 
من  اآلالف  منتصف  يف  قال«  حيث 
املؤمنني أنا وضعت جبهيت على أرضية 

املسجد.
ورعا,  أكثر  أكن  مل  كلها  حياتي  يف 
اجلمعة  تلك  من  حبق  ورعًا  أكثر  بل 

اجلليلة.

ألنه  استثناًء  كانت  جولدزير  إعمال 
الديانات  مع  اإلسالم  تسامح  احرتم 
يف  للتجسيم  كراهيته  واظهر  األخرى. 
اإلسالم   ان  وقال  النبوية.  األحاديث 
كتبه  ويف  وكفقه.  كنظرية  جدا  متوسع 
املتعددة أشار إىل أن الفقه املعامالت 
والعبادات اإلسالمي  له صلة بثقافات 
أخرى.  وبعمله هذا ادعى أن اإلسالم 
بتطور مستمر كحضارة تستورد وتورد 

األفكار.
إال  لإلسالم  حبه  من  الرغم  وعلى 
انه بقي يهوديا ملتزما طوال عمره. إنَّ 
عن  يبحث  جعله  الديانتني  لكلتا  حبه 
عملية تلقيح أفكار بني الديانتني. وقد 
نكراحلصول على وظيفة براتب جيد يف 
اجلامعة بسبب ديانته, حتى انه رفض 
املسيحية. قرار كهذا كان  التحول إىل 
من املمكن أن يضمن له استقالاًل ماليًا 
العميق  حبه  لكن  العمل.  يف  وجناحًا 
جعله  سبقوه   ممن  ورثه  الذي  لدينه 
ومات جولدزير  العروض.  يرفض هذه 
الثاني/  )13/تشرين  بودابيست  يف 

1921م(.

أهم مؤلفاته وأعماله
تاريخ األدب الشيعي 1874، فيينا

مؤسسة   ،1890 حممدية  دراسات 
هالي للنشر

السجستاني  حامت  ألبي  املعمرين 
جيب  أي  له،  وقدم  حقق   1899 سنة 

بريل للنشر
شيرب  الكسندر  إعداد  املذكرات. 

1978، ليدن. بريل للنشر.

من أقوال جولدزير:
وأوضح  أقوى  منطقنا  كان  كلما   *
كان أضعف باإلقناع..ألننا كلما تفوقنا 
حجتنا  كانت  باحلجة,  خصومنا  على 
نثري  عندئذ  إقناعهم..ألننا  عن  أعجز 

خوفهم وحقدهم!  
اآلمال  فكرة  تأسيس  من  بد  ال   *
الصامتة لتهدئة روع الناس, ومن أجلى 
هي  الصامتة  اآلمال  فكرة  مظاهر 

املهدي )عج(
* لقد دخلت حبق يف هذه األسابيع 
إىل روح اإلسالم اىل حد أنه  أصبحت 
مقتنعا بأني كنت مسلما وفقهيا اكتشفت 
بأن هذا كان الدين الوحيد الذي حتى 
يف عقائده وتركيبته الرمسية يستطيع 
وكان  الفلسفية.   العقول  يرضي  أن 
نفس  اىل  اليهودية  أرفع  أن  هديف 
خالل  من  اإلسالم  العقالنية.  مستوى 
خربتي علمين بأنه كان الدين الوحيد  
حمرمة  واخلرافات  الوثنية  فيه  الذي 
)املنطق(  العقالنية  خالل  من  ليس 

ولكن من خالل االلتزام بالدين.
بإصالحات  بشر  اإلسالم  ولكن   *
بعيدة املدى يف هذا اجملال من املشاعر 
وآله  عليه  اهلل  اإلنسانية. حممد صلى 
كان أول رجل من نوعه الذي قال للناس 
يف مكة  و األسياد العتاة  يف الصحراء 
العربية بان التسامح ليس ضعفا ولكن 
كرامة, وبأنه مساحمة فعل غري عادل  
الفضيلة  لقواعد  خالفا  ليس  هو 
وبأنه  الفضائل  أعلى  ولكنه  احلقيقة 

ميشي يف الطريق املستقيم.
الشباب  بداية  ومنذ  حياتي  يف   *

كنت أقتدي بشعارين رئيسيني.
األول كان قول النيب )موسى ــ عليه 
السالمـ ـ( واليت سوف أؤكدها يف اليوم 
الذي أسأل فيه بأنه كتبته على روحي: 
)قد أخربك أيها اإلنسان ما هو صال, 
أن َتصنع  إال  الرب،  وماذا يطلبه منك 
احلق وحتب الرمحة، وتسلك متواضعًا 

مع إهلك(.)2(
))َفصَبْرٌ  القرآنية:  اآلية  هي  والثاني 
هُ الْمُسَْتعَانُ عََلى مَا تَصُِفونَ(( جَمِيٌل وَاللَّ

)3(

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( كتاب العقيدة والشريعة يف اإلسالم.

)2( سفر ميخا 6: 8.
)3( سورة يوسف، اآلية: 18.

 ،1978 شيرب  الكسندر  إعداد  املذكرات، 
ليدن، دار بريل للنشر.

مارتن  تأليف  لإلسالم،  اليهود  اكتشاف 
كرامر. 1999.



ية
قه

 ف
ث

اح
مب

ية
قه

 ف
ث

اح
مب

4849

كتاب الطهارة
* مسألة )12(: جلد الكلب ال يطهر 

بالدباغ.
وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: 

يطهر؛ وبه قال داود.
ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن 

بقية املذاهب؛ قال الشيخ الطوسي:
إمجاع الفرقة، وأيضًا فاخلرب الذي 
قدمناه، من أن ما ال يؤكل حلمه ال يقع 

عليه الطهارة بالذكاة.
وأيضًا روي عن النيب صلى اهلل عليه 
ناب،  ذي  كل  عن  نهى  أنه  وسلم  وآله 

وذلك عام على كل حال.
باستعمال  بأس  )13(: ال  * مسألة 
أصواف امليت، وشعره، ووبره إذا جّز، 

وعظمه.
وبه قال أبو حنيفة؛ وقال الشافعي: 
شعر امليت وصوفه وعظمه جنس؛ وبه 
الشعور  األوزاعي:  وقال  عطاء؛  قال 
وبه  بالغسل؛  تطهر  لكنها  كلها جنسة، 
قال احلسن البصري، والليث بن سعد.

وقال مالك: الشعر والريش والصوف 
ال روح فيه، وال ينجس باملوت كما قلناه، 
وقال  يتنجس؛  والسن  والقرن  والعظم 

أمحد: صوف امليتة وشعرها طاهر.
املسألة  هذه  يف  اإلمامية  وخيتلف  ــ 
الطائفة  شيخ  قال  املذاهب؛  بقية  عن 

الطوسي:
إمجاع الفرقة، وأيضًا قوله تعاىل:

بُيُوًتا  نْعَاِم  اْلَ جُُلودِ  مِنْ  َلُكمْ  ))وَجَعََل 
إَِقامَتُِكمْ  وَيَوْمَ  َظعْنُِكمْ  يَوْمَ  ونَهَا  تَسَْتخِفُّ
َأثَاًثا  وََأشْعَاِرهَا  وََأوْبَاِرهَا  َأصْوَافِهَا  وَمِنْ 

وَمََتاعًا إَِلى حِنيٍ((.
فامنت علينا مبا جعل لنا من املنافع 
بهذه األشياء، ومل يفصل بني ما يكون 

من حي، وما يكون من ميت.
وروى محاد، عن حريز، قال: قال أبو 
وحممد  لزرارة  السالم  عليه  اهلل  عبد 

ابن مسلم:
والشعر،  والبيضة،  واللباء،  »اللنب، 
واحلافر،  والناب،  والقرن،  والصوف، 
والدابة  الشاة،  من  يفصل  شيء  وكل 

فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن ميوت 
فاغسله وصل فيه.

بالتمشط  بأس  ال   :)14( مسألة   *
بالعاج واستعمال املداهن منه.

وبه قال أبو حنيفة؛ وقال الشافعي: 
ال جيوز.

ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن 
بقية املذاهب؛ قال الشيخ الطوسي:

إن األصل اإلباحة يف مجيع األشياء 
الداللة،  فعليه  التحريم  ادعى  فمن 

وعليه إمجاع الفرقة.
وروى ابن أبي عمري عن احلسني بن 
احلسن بن عاصم، عن أبيه، أنه قال: 
السالم  عليه  إبراهيم  أبي  على  دخلت 
ويف يده مشط عاج يتمشط به، فقلت 
بالعراق  عندنا  إن  فداك  جعلت  له: 
من يزعم أنه ال حيل التمشط بالعاج، 

قال:
أو  منها مشط  ألبي  كان  فقد  »ومل؟ 

مشطان«.
ثم قال:

مباحث كتاب الطهارة 

بيـــن الفقـــه اإلمامي 

واملذاهـــــــب األربعة 

وفــــــق منهـــــــــج 

الخالف االستــــــداليل

-الحلقة الثانية-
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يذهب  العاج  فإن  بالعاج،  »متشطوا 
بالوباء«.

عن  حمبوب،  بن  احلسن  وروى 
إبراهيم بن مهزم عن القاسم بن الوليد 
السالم  أبا عبد اهلل عليه  قال: سألت 
عن عظام الفيل، مداهنها وأمشاطها، 

فقال:
»ال بأس بها«.

* مسألة )15(: يكره استعمال أواني 
املفضض  وكذلك  والفضة،  الذهب 

منها.
استعمال  جيوز  ال  الشافعي:  وقال 
أبو  قال  وبه  والفضة؛  الذهب  أواني 
حنيفة يف الشرب واألكل والتطيب على 

كل حال.
وقال الشافعي: يكره املفضض؛ وقال 

أبو حنيفة ال يكره، وهو مذهب داود.
املسألة  هذه  يف  اإلمامية  وخيتلف  ــ 
عن بقية املذاهب؛ قل الشيخ الطوسي 

الطوسي:
إمجاع الفرقة، وأيضا روى احلليب، 

عن أبي عبد اهلل عليه السالم، قال:
يف  وال  فضة،  من  آنية  يف  تأكل  »ال 

آنية مفضضة«.
بن  العالء  عن  حمبوب،  ابن  وروى 
أبي  عن  مسلم،  بن  حممد  عن  رزين، 
آنية  عن  نهى  أنه  السالم  عليه  جعفر 

الذهب والفضة.
وروي عن النيب صلى اهلل عليه وآله 
أواني  استعمال  عن  نهى  أنه  وسلم 

الذهب والفضة.
استعمال  ال جيوز   :)16( مسألة   *
الذمة،  أهل  من  املشركني  أواني 

وغريهم.
باستعماهلا  بأس  ال  الشافعي:  وقال 
أبو  قال  وبه  فيها جناسة؛  يعلم  مل  ما 
حنبل،  بن  أمحد  وقال  ومالك؛  حنيفة 

وإسحاق: ال جيوز استعماهلا.
ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن 

بقية املذاهب؛ قال الشيخ الطوسي:
الْمُشِْرُكونَ  ))إِنَّمَا  تعاىل:  قوله 
نَجَسٌ((، فحكم عليهم بالنجاسة فيجب 

أن يكون كلما باشروه جنسا.
وطريقة  الفرقة،  إمجاع  وعليه 

االحتياط تقتضي تنجيسها.
سألت  قال:  مسلم  بن  حممد  وروى 
أهل  آنية  عن  السالم  عليه  جعفر  أبا 

الذمة واجملوس فقال:
»ال تأكلوا يف آنيتهم، وال من طعامهم 
اليت  آنيتهم  يف  وال  يطبخونه،  الذي 

يشربون فيها اخلمر.
مسنون،  السواك   :)17( مسألة   *

غري واجب، وبه قال مجيع الفقهاء.
وقال داود: إنه واجب.

ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن 
بقية املذاهب؛ قال الشيخ الطوسي:

براءة  األصل  وأيضا  الفرقة،  إمجاع 
الذمة، وإجياب ذلك حيتاج إىل دليل.

وروي عن النيب صلى اهلل عليه وآله 
وسلم أنه قال:

ألمرتهم  أميت  على  أشق  أن  »لوال 
بالسواك عند كل صالة«.

فلو كان واجبا ألمرهم به، شق أو مل 
يشق.

حريز،  عن  عيسى،  بن  محاد  وروى 
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السالم 

قال:
وآله  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  »إن 

كان يكثر السواك، وليس بواجب«.
فال يضرك تركه يف فرط األيام.

*مسألة )18(: عندنا أن كل طهارة 
أو  صغرى،  كانت  سواء  حدث،  عن 
فإن  بالرتاب،  أو  كانت،  باملاء  كربى 

النية واجبة فيها.
والليث  ومالك،  الشافعي،  قال  وبه 
ابن سعد، وابن حنبل؛ وقال األوزاعي: 
أبو  وقال  نية؛  إىل  حتتاج  ال  الطهارة 
حنيفة: الطهارة باملاء ال تفتقر إىل نية، 

والتيمم يفتقر إىل النية.
ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن 

بقية املذاهب؛ قال الشيخ الطوسي:
قوله  وأيضا  الفرقة،  إمجاع 
َفاْغسُِلوا  الصَّالَةِ  إَِلى  ُقمُْتمْ  ))إَِذا  تعاىل: 

وُجُوهَُكمْ((.
فكأن تقدير اآلية، فاغسلوا وجوهكم 
اإلنسان  يكون  وال  للصالة،  وأيديكم 
إال  للصالة  األبعاض  هلذه  غاسال 

بالنية.
اهلل  النيب صلى  روي عن  ما  وأيضا 

عليه وآله وسلم أنه قال:
»األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرىء 

ما نوى«.
يكون  ال  بنية،  يكون  ال  ما  أن  فبني 

لإلنسان، فوجبت النية.
أن  خالف  فال  نوى  فإذا  وأيضا 
فليس  ينو  مل  وإذا  صحيحة،  طهارته 

على صحتها دليل.
على  التسمية   :)19( *مسألة 
الطهارة مستحبة، غري واجبة، وبه قال 

مجيع الفقهاء.
وقال إسحاق: واجبة وحكي ذلك عن 
تركها  إن  إسحاق:  وقال  الظاهر؛  أهل 
تركها  وإن  الطهارة،  جتزه  مل  عمدا 

ناسيا أو متأوال أجزأته.
ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن 

بقية املذاهب؛ قال الشيخ الطوسي:
وشغلها  الذمة،  براءة  األصل  إن 
الشرع ما  حيتاج إىل شرع، وليس يف 

يدل على وجوب التسمية.
داود  عن  احلكم،  بن  علي  وروى 
العجلي، عن أبي بصري، عن أبي عبد 

اهلل عليه السالم قال:
تعاىل،  اهلل  اسم  فذكر  توضأ  »من 
مل  يسم  مل  ومن  جسده،  مجيع  طهر 

يطهر من جسده إال ما أصابه املاء«.
غسل  يستحب   :)20( مسألة   *
النوم  اليدين قبل إدخاهلما اإلناء، من 
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الغائط  ومن  مرة،  البول  ومن  مرة، 
مرتني، ومن اجلنابة ثالثا.

غسلهما  يستحب  الشافعي:  وقال 
مجيع  قال  وبه  يفرق؛.  ومل  ثالثا، 
الفقهاء وقال داود، واحلسن البصري: 
جيب ذلك؛ وقال أمحد: جيب ذلك من 

نوم الليل دون نوم النهار.
ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن 

بقية املذاهب؛ قال الشيخ الطوسي:
براءة الذمة، وإمجاع الفرقة، وأيضا 
يف  الوضوء  أوجب  ملا  تعاىل  اهلل  فإن 
اآلية، ذكر األعضاء األربعة، ومل يذكر 
غسل اليدين قبل إدخاهلما اإلناء، ولو 

كان واجبا لذكره.
بن  أبي عمري، عن محاد  ابن  وروى 
قال:  احلليب  اهلل  عبيد  عن  عثمان، 
الرجل  يفرغ  كم  الوضوء،  عن  سألته 
يف  يدخلها  أن  قبل  اليمنى  يده  على 

اإلناء؟ قال:
»واحدة من حدث البول، واثنتني من 

الغائط، وثالثا من اجلنابة«.
املضمضة   :)21( *مسألة 
الطهارة  يف  مسنونان  واالستنشاق 

الصغرى والكربى معا.
الثوري؛  وقال  الشافعي،  قال  وبه 
وأبو حنيفة: هما واجبان يف الغسل من 
وقال  الوضوء؛  يف  ومسنونان  اجلنابة، 
ابن أبي ليلى وإسحاق: هما واجبان يف 
الطهارتني معا؛ وقال أمحد: االستنشاق 

واجب فيهما واملضمضة ال جتب.
ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن 

بقية املذاهب؛ قال الشيخ الطوسي:
إىل  حيتاج  وإجيابها  الذمة،  براءة 

دليل، وعليه إمجاع الفرقة.
األعضاء  تعاىل  اهلل  ذكر  ملا  وأيضا 

الواجب غسلها يف اآلية مل يذكرهما.
أبي  عن  سنان،  بن  اهلل  عبد  وروى 
السالم قال: املضمضة  عبد اهلل عليه 
واالستنشاق مما سن رسول صلى اهلل 

عليه وآله وسلم.
إىل  املاء  إيصال   :)22( مسألة   *
اللحية، وتليلها غري  ما يسرته شعر 
واجب، فيجزي يف الوضوء إمرار املاء 

على الشعر.
تليل  يستحب  الشافعي:  وقال 
ثور،  وأبو  إسحاق،  وقال  الشعر؛ 

واملزني: التخليل واجب.
وحكي عن أبي حنيفة قوالن:

على  املاء  إمرار  يلزمه  إنه  األول: 
اللحية.

على  املاء  إمرار  يلزمه  إنه  الثاني: 
ربعها.

ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن 
بقية املذاهب؛ قال الشيخ الطوسي:

وإجياب  الذمة،  براءة  األصل  إن 
التخليل حيتاج إىل دليل، وعليه إمجاع 

الفرقة.
ألبي  قال  أنه  أعني،  بن  زرارة  وروى 
جعفر عليه السالم، هل جيب غسل ما 
أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به 
الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، وال 

يبحثوا عنه ولكن جيري عليه املاء.
الذي  الوجه  حد   :)23( مسألة   *
قصاص  من  الوضوء،  يف  غسله  جيب 
الذقن  شعر  حمادر  إىل  الرأس  شعر 
طوال، وما دارت عليه االبهام والوسطى 

عرضا.
من  حده  إن  الفقهاء:  مجيع  وقال 
جممع  إىل  رأسه،  من  الشعر  منابت 
إىل  األذن  ومن  طوال،  والذقن  اللحية 

األذن عرضا.
الذي  البياض  قال:  فإنه  مالكا  إال 
غسله؛  يلزمه  ال  واألذن  العذار  بني 
وقال الزهري: ما أقبل من األذنني من 

الوجه، يغسل مع الوجه.
ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن 

بقية املذاهب؛ قال الشيخ الطوسي:
خيتلفون  ال  فإنهم  الفرقة،  إمجاع 

أن  يف  خالف  فال  وأيضا  ذلك؛  يف 
عليه  زاد  وما  الوجه،  من  اعتربناه  ما 

حيتاج إىل دليل.
زرارة  عن  حريز،  عن  محاد،  وروى 
السالم:  عليه  ألحدهما  قلت  قال: 
أخربني عن حد الوجه الذي ينبغي له 
أن يوضأ، والذي قال اهلل تعاىل وأمر 
يزيد  أن  ألحد  ينبغي  ال  الذي  بغسله، 
مل  عليه  زاد  إن  منه،  ينقص  وال  عليه 

يؤجر، وإن نقص منه أثم، قال:
والوسطى  السبابة  عليه  دارت  »ما 
واإلبهام، من قصاص شعر الرأس إىل 
من  اإلصبعان  عليه  وما جرت  الذقن، 
وما  الوجه،  من  فهو  مستديرا،  الوجه 

سوى ذلك فليس من الوجه«.
قلت: الصدغ ليس من الوجه؟ قال:

»ال.
من  اسرتسل  ما   :)24( مسألة   *
جيب  ال  وعرضا،  طوال  اللحية  شعر 

إفاضة املاء عليه.
واختيار  الشافعي،  قولي  أحد  وهو 

املزني؛ وبه قال أبو حنيفة.
والقول اآلخر: إنه جيب، وال خالف 

أنه ال جيب غسل هذا الشعر.
ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن 

بقية املذاهب؛ قال الشيخ الطوسي:
وشغلها  الذمة،  براءة  األصل  إن 
حيتاج إىل دليل، وعليه إمجاع الفرقة 
أوجب  تعاىل  اهلل  فإن  وأيضا  احملقة، 
غسل الوجه، وما اسرتسل من الشعر 

ال يسمى وجها.
إيصال  جيب  ال   :)25( مسألة   *
الوجه  شعر  من  شيء  أصل  إىل  املاء 
مثل شعر احلاجبني واألهداب والعذار 

والشارب والعنفقة.
وبه قال أبو حنيفة؛ وقال الشافعي: 

ذلك واجب.
ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن 

بقية املذاهب؛ قال الشيخ الطوسي:
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سواء،  األوىل  املسألة  يف  قلناه  ما 
وعليه إمجاع الفرقة، وخرب زرارة، وقد 

قدمناه.
املرفقني  غسل   :)26( مسألة   *

واجب مع اليدين.
وبه قال مجيع الفقهاء إال زفر فإنه 

قال: ال جيب ذلك.
ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن 

بقية املذاهب؛ قال الشيخ الطوسي:
إَِلى  ))وََأيْدِيَُكمْ  تعاىل:  قوله 

الْمَرَافِِق((.
)مع(  مبعنى  تكون  قد  )إىل(  فإن 
عن  ثبت  وقد  الغاية،  مبعنى  وتكون 
بها  املراد  أن  السالم  عليهم  األئمة 
وجوب  بذلك  فعلمنا  )مع(  اآلية  يف 
يقتضي  االحتياط  وأيضا  غسلهما، 

ذلك.
اليدين،  مع  املرفقني  غسل  من  ألن 
مل  وإذا  وضوءه صحيح،  أن  ال خالف 

يغسلهما، ليس على صحته دليل.
وروى جابر، أن النيب صلى اهلل عليه 
وآله وسلم توضأ فغسل يديه، وذلك من 

مرفقيه، وعليه إمجاع الفرقة.
وروى عمر بن أذينة، عن بكري وزرارة 
أبا جعفر عليه  ابين أعني أنهما سأال 
السالم عن وضوء رسول اهلل صلى اهلل 
إىل  هلما،  فوصف  وسلم؟  وآله  عليه 
أن انتهى إىل غسل اليدين، فقاال: ثم 
غمس كفه اليسرى يف اإلناء، فاغرتف 
من  اليمنى  به  فغسل  املاء،  من  بها 
يرد  ال  األصابع  أطراف  إىل  املرفق 

لشعر، وكذلك فعل باليسرى.
* مسألة )27(: مسح الرأس دفعة 

واحدة، وتكراره بدعة.
وقال أبو حنيفة: ترك التكرار أوىل؛ 
مرات؛  ثالث  املسنون  الشافعي:  وقال 
وبه قال األوزاعي: والثوري؛ وقال: ابن 

سريين: ميسح دفعتني.
ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن 

بقية املذاهب؛ قال الشيخ الطوسي:
تعاىل:  قوله  وأيضا  الفرقة،  إمجاع 

))وَامْسَحُوا بِرُءُوسُِكمْ وََأرْجَُلُكمْ((.
فأوجب املسح بالظاهر، وقد ثبت أن 
أوجب  فمن  التكرار،  يقتضي  ال  األمر 
من  وكذلك  دليل،  إىل  احتاج  التكرار 

قال إنه مسنون احتاج إىل دليل.
اهلل  عبد  أبي  عن  بصري،  أبو  وروى 
عليه السالم يف مسح القدمني، ومسح 

الرأس قال:
»مسح الرأس واحدة«.

* مسألة )28(: ال جيوز أن يستأنف 
ملسح الرأس والرجلني ماًء جديدا عند 

أكثر أصحابنا.
وقد رويت رواية شاذة أنه: يستأنف 
ماًء جديدا، وهي حممولة على التقية، 
استئناف  يوجبون  الفقهاء  مجيع  فإن 
املاء، إال مالكا، فإنه أجاز املسح ببقية 
املاء، إلجازته استعمال املاء املستعمل، 

وإن كان األفضل عنده استئناف املاء.
ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن 

بقية املذاهب؛ قال الشيخ الطوسي:
بِرُءُوسُِكمْ  ))وَامْسَحُوا  تعاىل:  قوله 

وََأرْجَُلُكمْ((.
قد  وهذا  املاء،  استئناف  يذكر  ومل 
مسح؛ فإن قيل: ومل يذكر املسح ببقية 
على  اآلية  حنمل  حنن  قلنا:  الندى، 
العموم، وخنصها بدليل إمجاع الفرقة، 
الروايات املختلفة يف  وقد تكلمنا على 

ذلك، يف الكتابني املقدم ذكرهما.
جعفر  أبي  عن  وزرارة،  بكري  وروى 
عليه  اهلل  عبد  وأبي  السالم  عليه 
السالم أنهما حني وصفا وضوء رسول 
ذكرا  وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
الرأس  ملسح  يستأنف  أنه مل  آخره  يف 

والرجلني ماًء جديدا، وذلك نص.
وروى أبو عبيدة احلذاء قال: وضأت 
أبا جعفر عليه السالم جبمع وقد بال 
فناولته ماًء فاستنجى، ثم صببت عليه 

به  فغسل  وكفا  وجهه،  به  فغسل  كفا، 
ذراعه  به  فغسل  وكفا  األمين،  ذراعه 
رأسه  الندى  بفضلة  مسح  ثم  األيسر، 

ورجليه.
* مسألة )29(: املسح ببعض الرأس 
هو الواجب، واألفضل ما يكون مقداره 
ثالث أصابع مضمومة، وجيزي مقدار 

إصبع واحد.
وقال مالك: جيب مسح الرأس كله، 
وإن  يؤثر،  مل  ناسيا  بعضه  ترك  فإن 
دونه  فما  الثلث  كان  فإن  عامدا  تركه 
مل يؤثر، وإن كان أكثر من الثلث بطل 
عليه  يقع  ما  الشافعي:  وقال  وضوؤه؛ 
األوزاعي،  قال  وبه  املسح جيزي  اسم 
إحدى  يف  حنيفة  أبو  قال  والثوري؛ 
الروايتني: أنه جيب أن ميسح قدر ثلث 

الرأس بثالث أصابع.
الرأس  ربع  ميسح  أنه  الثانية:  ويف 

بثالث أصابع.
بإصبع  الرأس  ربع  زفر ميسح  وقال 

واحد.
ــ وخيتلف اإلمامية يف هذه املسألة عن 

بقية املذاهب؛ قال الشيخ الطوسي:
تعاىل:  قوله  وأيضا  الفرقة،  إمجاع 

))وَامْسَحُوا بِرُءُوسُِكمْ ((.
التبعيض،  تقتضي  الباء  أن  ثبت  قد 
يف  لدخوهلا  يكون  أن  من  بد  ال  ألنه 
فائدة،  بنفسه  املستقل  املفيد  الكالم 

وليست فائدتها إال التبعيض.
أعني  ابنا  وبكري  زرارة  روى  وأيضا 
عن أبي جعفر عليه السالم أنه قال يف 

املسح:
»متسح على النعلني وال تدخل يدك 
بشيء  مسحت  وإذا  الشراك،  حتت 
ما  قدميك،  من  بشيء  أو  رأسك،  من 
فقد  األصابع  أطراف  إىل  كعبيك  بني 

أجزأك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املصدر: اخلالف للشيخ الطوسي.



مة
عا

ف 
ار

مع

مة
عا

ف 
ار

مع

5253

تعرف  واليت  البالينية  احليتان 
واحليتان  العظام  حيتان  باسم  أيضا 

الضخمة.
حتتهما  يندرج  نوعني  إحدى  وهي 
رتبة  تكونان  والالتي  احليتان  أشكال 

احليتانيات.
أربع  على  البالينيا  رتبة  وحتتوي 

عائالت وحتت كل عائلة 15 نوعا.
غريها  عن  تتميز  البالينية  احليتان 
ذات  احليتان  من  حجما  اكرب  بأنها 
الذي  األزرق  احلوت  ومنها  األسنان 
الثدييات على سطح األرض  يعد اكرب 
يقارب 30 مرت  إذ يصل طوله إىل ما 

والذي أنثاه اكرب حجما من الذكر.
ال  أنها  احليتان  هذه  مميزات  وأهم 
متتلك أسنانا بل متتلك صفائح بالينية 
املاء  من  الطعام  لتصفية  تستخدم 

عوضا عن األسنان.
رقيقة  صفائح  البالينية  وللحيتان 
تتدىل من فكها العلوي وتتكون من مادة 

البالني.
تصفية  نظام  عن  عبارة  هو  البالني 

غذائية داخل أفواه احليتان البالينية.
يفتح  حينما  الباليين  النظام  ويعمل 
وبعدها  املاء,  ويبتلع  فمه  احلوت 
اخلارج  إىل  املاء  بدفع  احلوت  يقوم 
حجزها  يتم  الكريل  مثل  واحليوانات 
البالني  قبل  املاء من  مع  دون خروجها 

وتبقى بالفم كمصدر غذائي للحوت.
والبالني يشبه الشعريات اخلشنة أو 
املشط وتصنع من مادة الكرياتني وهي 
اإلنسان  شعر  يف  املوجودة  املادة  نفس 

وأظافره.
وخيتلف حجم البالني من حوت آلخر 

صفائح  يف  البالني  شعريات  تنتظم  و 
قرنية داخل الفك العلوي للحوت.

صناعة  يف  البالني  البشر  ويستعمل 
الياقات وصنع سياط العربات ويستخدم 
عادة يف عملية طي الورق ويف أي عملية 

حتتاج إىل املرونة والقوة يف آن.
كذلك تتميز احليتان البالينية بوجود 
حيث  الرأس  أعلى  هوائيتني  فتحتني 
تطلق منهما زفريا من اهلواء واملاء على 

.)V( شكل الرقم سبعة أو احلرف
وعلى الرغم من حجمها وكتلة وزنها 
اهلائل إاّل أنها تستطيع أن تقفز خارج 
السنامي  فاحلوت  كامل  بشكل  املاء 
حركات  أداء  على  بقدرته  يتميز  مثال 

بهلوانية.
الحوت األزرق

وهو من احليتان البالينية ويبلغ طوله 
)30( مرتًا و)190( طنا من الوزن, وهو 
منذ  األرض  على  موجود  حيوان  أكرب 

العصور القدمية.
املائل إىل  األزرق  بلون جلده  ويتميز 
بنقاط  ومنقط  الغامق  الرمادي  اللون 

أفتح قليال باللون وبطنه لونها ابيض.
أصوات  احليتان  هذه  من  ويصدر 
صوتية  ذبذبات  وذات  ومدوية  عميقة 
منخفضة ميكن أن تنتشر إىل مسافات 

بعيدة.
 )33 ــ   20( بني  ما  طوله  ويرتاوح 
مرتًا ووزنه ما بني )90 ــ 190( طنًا إذ 
من الصعب معرفة وزن احلوت بسبب 
حجمه الكبري وميثل حجم رأسه الكبري 
ربع جسده ويبلغ وزن لسانه )2,9( طن 
فانه ممكن  كامل  بشكل  فمه  فتح  وإذا 
أن يستوعب )90( طن من املاء والطعام 
ولكن على الرغم من حجم الفم اهلائل 
إال انه ال يستطيع أن يبتلع حجما اكرب 

من كرة الشاطئ بسبب أبعاد فمه.
وهو مشهور حبيائه وخجله جتاه أي 
اليت  الدالفني  كائن يقرتب منه عكس 

متيل إىل االستعراض أمام البشر.
سن  منذ  باحلمل  اإلناث  تبدأ 
وتضع  العاشرة،  السن  إىل  اخلامسة 
مولودا واحدا كل )2 ــ 3( سنوات وفرتة 

احلمل تطول مدة )10 ــ 12( شهر.
من  األوىل  السبع  الشهور  وخالل 
حياة صغري احلوت يشرب )400( لرت 
كبرية  بسرعة  وزنه  ويزيد  احلليب  من 

تصل إىل )90( كيلو يوميا.
وعند والدته يكون وزنه )2700 كغم( 

وهو نفس وزن فرس نهر بالغ.
سطح  على  األزرق  احلوت  ويسبح 
ما  ترتاوح  بسرعة  والبحار  احمليطات 
ويعيش  بالساعة,  كم   )50 ــ   20( بني 

ضمن جمموعات صغرية أو كبرية.
أواخر  يف  تزاوجها  فرتة  ويكون 

اخلريف ويستمر حتى نهاية الشتاء.
ويكون النضوج اجلنسي لدى الذكور 
سنوات   )10 ــ   8( سن  يبلغون  حينما 
مرتًا(,   20( بطول  يصبحون  حينما 
تبلغ األنثى يف عمر )5( سنوات  بينما 

حينما تصبح بطول )21 مرتًا(.
ويقدر العلماء أن عمر احلوت ممكن 

أن يصل إىل )80( سنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

املصادر:
 ،743 ــ  العامل: ص723  يف  الثدييات  أنواع 

نشر جامعة جونز هوبكينز لسنة 2005.
أوكرا,  دالفني  إىل  االكثيوصورات  من 
كاليفورنيا  نشر جامعة  والس،  أر  تأليف: دي 

لسنة 2007.
تنكر: ص 76، لسنة  تأليف:  العامل,  حيتان 

.1989
مدونة احلياة الربية، احلوت األزرق.

مركز علوم األمساك واملصايد يف أالسكا، 
معلومات مفصلة عن احلوت األزرق.

 الحيتــان
البالينية



مة
عا

ف 
ار

مع

مة
عا

ف 
ار

مع

5253

ما هو الجين 
الذي يجعــــل 
الهايدرا خالدة 
واإلنسان يعمر؟
حمتارا  العلم  كان  عدة  لقرون 
من  الباحثون  واليوم  السؤال،  بهذا 
ملاذا  فحصوا  أملانيا  يف  كيل  جامعة 
اهلايدرا    )Hydra polyp( حيوان 

اجلوفمعوي ال ميوت.
واهلايدرا هو حيوان صغري اسطواني 
وله  ملم(   20 ــ   2( طوله  يبلغ  الشكل 
العذبة  املياه  يف  ويعيش  رؤوس  تسعة 

ملتصقا على األعشاب املائية.
الجوفمعويات

من  طبقتني  من  حيوانات  وهي 
اخلاليا وحتتوي أجسامها على جتويف 
ولذلك  اجلوفمعوي  هو  واحد  رئيسي 
اجلوف  وبهذا  باجلوفمعويات،  مسيت 
على  وتوزيعه  وهضمه  الطعام  بلع  يتم 
الفم،  وهو  واحدة  فتحه  وله  اخلاليا 
تطرد  ومنها  الطعام  ادخال  يتم  ومنها 

فضالته غري مهضومة.
الهايدرا خالدة بشكل 

غامض
اهلايدرا  العذبة  املياه  حيوان  إن 
اجلوفمعوية ال يعطي أي إشارة بالتقدم 

يف السن وحيتمل كثريا بأنه خالد.
وهناك  تفسري بيولوجي بسيط هلذه 
الظاهرة: وهو أن هذه احليوانات تتكاثر 

عن طريق التربعم وليس التزاوج.
النوع  هلذا  االساسية  الشروط  ومن 
خاليا  منها  كاًل  أن  هو  التكاثر  من 
املستمر،  التجدد  على  قادرة  جذعية 
هذه  اجلذعية  اخلاليا  هذه  وبدون 

احليوانات ال تستطيع التجدد جمددا.
وبسبب عدم موتها أصبحت اهلايدرا 
تتعلق  اليت  كثرية  لدراسات  موضوعا 

بعملية التعمريلسنوات طويلة.
الشيخوخة عند البشر

فان  العمر  يف  البشر  يتقدم  عندما 
والكثري من خالياهم اجلذعية  الكثري 
إلعطاء  وكذلك  للتكاثر  قابليتها  تفقد 
تستطيع  لن  جديدة.األنسجة  خاليا 
يرتاجع  لذلك  أخرى  مرة  تتجدد  أن 
السن  يف  والكبار  العضالت,  عمل 
يتعرضون للشعور بالضعف الن عضلة 
القلب عندهم تتأثر بعملية الشيخوخة 
التأثري  املمكن  من  كان  وإذا  كذلك، 
البشر  فان  هذه  النمو  عمليات  على 
سيشعرون فيزيائيا بشكل أفضل لفرتة 

أطول.
جينات تطويل عمر اإلنسان 

اكتشفت في الهايدرا
الذي جيعل  اجلني  على  البحث  بعد 
اجلني  ان  اىل  قادنا  خالدا،  اهلايدرا 
)FoxO( هذا ما قالته طالبة  املدعو 
آنا  للنظرية  األول  واملؤلف  الدكتوراه 
موجود   )FoxO( وجني  بيهم،  موري 
يف كل احليوانات والبشر ومعروف من 
ملاذا  يعرف  مل  ولكن  طويلة،  سنوات 
أقل  تصبح  اجلذعية  اإلنسان  خاليا 
والذي  العمر,  مرور  مع  نشاطا  واقل 
جيعل آلية الكيمياء البيولوجية تشرتك 
يف  دورا  يلعبان   )FoxO( جني   مع 
تقدم العمر، ومن أجل اجياد اجلني, قام 
الفريق الباحث بعزل اخلاليا اجلذعية 

للهايدرا وفحصوا كل جيناتها.
اكتشاف آلية خلود اهلايدرا

فريق حبث جامعة كيل فحصت جني 
)FoxO( يف عدة جوفمعويات معدلة 
 )FoxO( جني  مع  اهلايدرا  وراثيا: 
خامل,   )FoxO( جني  ومع  عادي, 
العلماء  ومع  )FoxO( حمّسن، وكان 

قادرين على إثبات أن احليوانات بدون 
أقل  جذعية  خاليا  متتلك   )FoxO(

بكثري.
اجلهاز  أن  لالهتمام  املثري  ومن 
 )FoxO( للحيوانات مع جني  املناعي 

احملّسن كانت تتغري بشكل جذري.
من  روسينتيل  فيليب  شرح  كما 
السريرية  اجلزيئية  البيولوجي  معهد 
األملانية,  هلسنت  شيلسويج  جامعة  يف 
إليه  يعود  الذي  االحباث  فريق  والذي 

هو من كان يتوىل البحث.
)FoxO( جيعل حياة االنسان أطول 

أيضا
)ان فريق البحث أثبت للمرة األوىل 
 )FoxO( أن هناك رابطًا مباشرًا بني
والتعمري( كما صرح توماس بوش من 
كيل  احليوانية يف جامعة  العلوم  معهد 

والذي قاد دراسة اهلايدرا.
بوش أضاف أيضا ))FoxO( وجد 
بأنه  نشط بشكل خاص يف الذين تعدوا 
إمياننا  يعلل  والذي  سنة،  املائة  سن 
يف  رئيسيا  دورا  يلعب   )FoxO( بأن 
بالتعمريطويال )ليس فقط يف اهلايدرا 

بل بالبشر أيضا(.
بدون الخاليا الجذعية 

سنموت
علميا ثبت بأن للدراسة استنتاجني: 
دورا  يلعب   )FoxO( بأن  يثبت  األول 
اخلاليا  على  احلفاظ  يف  حامسا 
عمر  حيدد  فانه  وبالتالي  اجلذعية  
الكائنات اجملوفة إىل  من  احليوانات  
البشر، ومن جانب آخر الدراسة تظهر 
أن  تعمري وإطالة عمر الكائنات تعتمد 
فعليا على عاملني هما: إنتاج اخلاليا 
اجلذعية واحملافظة على أداء  اجلهاز 

املناعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

حل لغز التعمري: جينات طول العمر جتعل 
اهلايدرا خالدة والبشر يكربون, جريدة العلوم 

اليومية: 2013/11/13, جامعة كيل, أملانيا.
البيولوجي, الطبعة السادسة، اي سولومونو 
الواليات  للنشر,  بروك\كول  بريج, 2002,  آي 

املتحدة.
الدراسة متت من قبل جامعة كيل بالتعاون 
هلسنت  شيلسويج  جلامعة  الطيب  املركز  مع 

األملانيتني.

كشف الغموض عن علة التعمري
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قال مساحة السيد حممد احلسيين 
السيد  األتقى  املرجع  زار  أنه  امليالني 
عبد األعلى السبزواري قدس سره يف 
فلما  1398هـ،  عام  األشرف  النجف 
انفردت به طلبت منه أن يذكر لي بعض 
حاالته الروحية وما شاهده بنفسه يف 

العلماء السابقني؟
شاهدت  السبزواري:  السيد  فقال 
عليه  املؤمنني  أمري  حرم  يف  بنفسي 
السالم يف سالف األيام أربعني جمتهدًا 
يف  يقرؤون  وهم  الليل  صالة  يصلون 
محزة  أبي  دعاء  الوتر  صالة  قنوت 
الثمالي )وهو دعاء طويل ذو مضامني 
إياه  عّلمه  قد  جدًا،  رفيعة  عرفانية 

اإلمام زين العابدين عليه السلم(.
وأضاف السيد السبزواري: نعم ولقد 

ذهب أولئك األبرار.
قال ابن عباس يف أبيات له:

روني إذا َكُثَر الّطعاُم َفَحذِّ
َفإّن اْلَقْلَب ُيْفِسُدُه الّطعاُم

َفَنبِّهوني املَْناُم  َكُثَر  إذا 
املَْناُم ُيْنِقُصُه  الُعْمَر  فإّن 

َفَسكِّتوني الَكالُم  َكُثَر  إذا 
الَكالُم َيْهِدُمُه  الّديَن  َفإّن 

إذا َكُثَر امَلشيُب َفَحرِّكوني
ماُم ْيَب َيْتَبُعُه احْلِ َفإّن الشَّ

أعطى، فأعطاه اهلل
كتاب  يف  النهاوندي  املرحوم  ذكر 
قال:  العلماء  أحد  أن  الروح(  )راحة 
إني رأيت يف املنام مجاعة من األموات 
فرحني وكان ميشي خلفهم رجل كبري 

السّن وهو حزين.
فسألته عن سبب حزنه.

يتصدق  الفرحني  هؤالء  إن  قال: 
أحد  فال  أنا  وأما  باخلريات،  أهلهم 

يتصدق لي.
تتصدق  ذرية  لك  أليست  له:  قلت 

نيابة عنك؟
قال: بلى، لي ولدي يعمل عند النهر 

يف َغْسل األقمشة.
النوم  من  جلست  مّلا  العامل:  يقول 
املرحوم  ولد  فرأيت  النهر  على  ذهبت 

يغسل أقمشة على حجر وهو يقول: 
)ضيق، ضيق...(، سألته: ماذا تعين 

بهذه الكلمة؟
ضّيق  عائليت  ورزق  رزقي  إن  قال: 

وقليل.
قلت له: تصّدق ألبيك املتوفى بشيء 

قليل.
قال: ال أملك من مال الدنيا شيئًا.

قلت: تصّدق ولو بشيء بسيط جدًا.
ثالثة  فأخذ  مين،  الشاب  فغضب 
جانب  على  وسكبه  املاء  من  غراف 
النهر، وقال: هذه خريات ألبي، وليس 

عندي أكثر منها.
يف  الرجل  رأيت  الثانية  الليلة  يف 
كيف  سألته:  مسرورًا،  فرحًا  منامي 

حالك اآلن؟
قال: إن ذلك املاء القليل الذي سكبه 
وأزال  نفعين  قد  لي  تصّدقًا  ولدي 
حزني وجزعي، أرجو من اهلل أن يوّسع 

عليه من رزقه احلالل.
قلت: إن ذلك املاء مل يكن شيئًا مثينًا، 
ومل يكن قد أروى به عطشانًا، ليأتيك 

أجره وثوابه!
قال: إنه ملا سكب املاء، كانت مسكة 
على  األخرية  أنفاسها  تلفظ  صغرية 
املاء  ذلك  إليها  فوصل  النهر،  حافة 
القليل، وأنقذها من املوت، ألنه اتصل 
ذلك املاء مباء النهر، فتسّللْت السمكة 

إىل النهر.
عن  صدر  الذي  اخلري  هذا  وألجل 
أدعو  وأنا  تعاىل،  اهلل  أكرمين  ولدي، 
دنياه  يف  خريًا  يرزقه  أن  تعاىل  اهلل 

وآخرته.
يقول هذا العامل: مرت شهور قليلة، 
فوجدت ولده قد بلغ الثراء، وصار أحد 

كبار األغنياء.
كيف ُعوِقَب الرُجل؟!

مشهد  اجملتهدين يف  كبار  أحد  نقل 
النجف  يف  كنت  ملا  أنه:  املقدسة 
الفقراء  الطلبة  أحد  جاءني  األشرف 
أمره  من  عجل  وعلى  مضطربًا  وكان 
سرير  على  مريضة  زوجيت  إن  فقال: 
دم  قّنينة  إىل  حتتاج  وهي  املستشفى 
وليس  دنانري  مخسة  وسعرها  واحدة 
تكّلم  أن  فأرجوك  الثمن،  هذا  عندي 

دم،  قنينة  لشراء  ليساعدني  )فالنًا( 
فزوجيت حالتها خطرة جدًا.

الرجل  وكّلمت  فورًا  اهلاتف  فرفعت 
مراجع  أحد  بيت  مالية  مسؤول  وهو 

الدين، فقال: ال مانع فليأتين.
فأسرع إليه الطالب الفقري مستبشرًا 
ولكنه عاد إلّي مغمومًا وهو يقول إنه مل 

يعطين إال دينارًا واحدًا.
لقد اغتظت من تصرفه بشدة، ليس 
املبلغ  للرجل  يدفع  أن  واعدني  ألنه 
كاماًل فحسب، مع إني ذكرت له مورد 
الذي  املال  إن  بل  اإلنسانية،  احلاجة 
بيده ليس ماله، إمنا هو أمانة مودعة 

لديه ملساعدة الطلبة احملتاجني.
إىل  الفقري  الطالب  مع  فخرجت 
اهلندي  مسجد  عند  دكان  صاحب 
وهو ممن يعرفين، فاستدنُت منه أربع 
دنانري فاكتمل مثن قنينة الدم أعطيته 
أن  وقبل  املستشفى  إىل  أسرع  وقلت 
يبتعد كثريًا ناديته فأعطيته أيضا ربع 
دينار من جييب وقلت له اذهب بسيارة 

أجرى خاصة وال تتأخر.
بسالم،  زوجته  أزمة  وانتهت  ذهب 
أعطي  ال  فيها  وكنت  األيام،  وطافت 
ذلك الرجل وجهًا حسنًا جّراء تصرفه 
الفقري  الطالب  هذا  مع  للغاية  السيئ 

رغم كونه من أقاربي.
بعد  أن أعرف حاله  أردت  تويّف  وملا 
املوت وكيف حاسبه اهلل تعاىل يف عامل 

الربزخ.
يف  الرجل  الليالي  إحدى  يف  فرأيت 
كان  الذي  املرجع  عند  جالسًا  املنام 
يعمل له، وهو أيضًا متوفى قبله، فلما 
دخلت قام املرجع وخرج وهو يقول لي: 

يبدو أنك جئت تريد هذا!؟
كيف  له:  وقلت  بإبهامه  فأخذت 

عاملك اهلل؟
فكشف عن خلف رأسه فرأيت جرحًا 
عميقًا مدّماًل تشمئز منه النفس... قال: 
هذا ما عوقبت به على التقصري الذي 
الفقري  الطالب  ذلك  جتاه  مين  صدر 

وزوجته املريضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قصص وخواطر للشيخ عبد العظيم املهتدي 
البحراني: ص270.

لنعد إىل املعنويات
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*هل تعلم بأن الصني ستصبح أكرب 
بلد يتحدث االجنليزية قريبا!

*هل تعلم بأن اهلنود املتميزين ذهنيا 
 , اهلند  سكان  عدد  من   %25 يشكلون 
وعددهم أكرب من عدد سكان الواليات 

املتحدة األمريكية.
*هل تعلم بأننا نعد أجياال من تالميذ 

لوظائف عمل غري موجودة حاليا.
تكنولوجية  استعمال  بأن  تعلم  *هل 

مل ترتع بعد.
*هل تعلم بأن دائرة العمال االمريكية 
تتوقع بأن يوجد هناك من )10 ــ 14( 
وظيفة عمل لتالميذ هذا العصر ولكن 

حينما يصبح عمرهم 38 سنة.
مثاني  من  واحدا  بأن  تعلم  *هل 
بشريكة  التقى  أمريكا  يف  متزوجني 

على االنرتنت.
*هل تعلم بان هناك )845( مستعمل 

فعال شهريا على الفيس بوك.
*هل تعلم بأن فيسبوك متوفر بأكثر 

من )70( لغة.
*هل تعلم بأن لو كان موقع التواصل 
االجتماعي الفيسبوك بلدا لكان أصبح 
الصني  بعد  العامل   بلد يف  أكرب  ثالث 

واهلند.
*هل تعلم بأن هناك )600( تغريدةيف 

الثانية على تويرت.
مليار(   31( هناك  بأن  تعلم  *هل 

عملية حبث على غوغل شهريا.
نصية  رسالة  أول  بأن  تعلم  *هل 
األول  كانون  يف   أرسلت  املوبايل  من 

.)1992(
أصبحت  اليوم  بأن  تعلم  *هل 
الرسائل النصية على املوبايل أكثر من 

عدد السكان على الكرة األرضية.
وصل  الراديو  بان  تعلم  *هل 
 38( يف  مليونًا(   50( إىل  مستعملوه 
سنة(, و وصل عدد مستخدمي التلفاز 

إىل )50 مليون( يف )13 سنة(, ووصل 
مستخدمي االنرتنت إىل )50 مليون( 
الـ)أي  مستعملو  وبلغ  سنوات(,   4( يف 
)3 سنوات(,  مليون( يف   50( إىل  بود 
ووصل عدد مستخدمي الفيسبوك إىل 

)50 مليون( يف سنتني.
كان  بان أجهزة االنرتنت  تعلم  *هل 
 ,)1984( عام  يف   )1,000( عددها 
وأصبح )1,000,000( يف عام )1992(, 
عام  يف   )1,000,000,000( وأصبح 

.2008
حوالي  هناك  بأن  تعلم  *هل 
االجنليزية  اللغة  يف  كلمة(   450,000(
وأنها كانت أكثر خبمس مرات يف وقت 

شكسبري.
*هل تعلم بأن قراءة حمتويات جريدة 
مثل النيويورك تاميز مدة أسبوع تعطيك 
نفس كمية املعلومات اليت حيصل عليها  
شخص ما يف القرن الثامن عشر خالل 

كل حياته.
املعلومات  تكنولوجيا  بان  تعلم  *هل 

يتضاعف عددها كل سنتني.
*هل تعلم أن تلميذا يبدأ )4 سنوات( 
ذلك  فإن  التكنولوجيا  يف  شهادة  لنيل 
األول  النصف  تعلموه يف  ما  بأن  يعين 
قدميا  سيصبح  األوىل  السنة  من 
الثالثة  السنة  يف  الصالحية   ومنتهي 

من دراستهم.
اتصاالت  شركة  بأن  تعلم  *هل 
)NTT( اليابانية لالنرتنت والتلغراف, 
قد جنحت يف جتربة سلك من األلياف 
البصرية يف دفع )14 تريليون( بايت يف 
الثانية يف ضفرية واحدة من األسالك 

الليفية.
السنة  هذه  خالل  بأن  تعلم  *هل 
)2013( ستكون الكمبيوترات اخلارقة 
متجاوزة للقدرات العقلية للحوسبة يف 

العقل البشري.

*هل تعلم بأن واحدا من الكمبيوترات 
دوالر(   1,000( بسعر   )2049( يف 
قدرات  كل  من  أكرب  قدرته  ستكون 

العقلية للحوسبة عند البشر.
*هل تعلم يف اخلمسينات كان سعر 
كل  النصف  إىل  ينزل  الكمبيوترات 
سنتني, واليوم ينزل السعر إىل النصف 

كل )11 شهرا(.
كان  عقود  عدة  قبل  بان  تعلم  *هل 
ويف  فقط,  لألغنياء  النقال  اهلاتف 
أكثر من نصف اهلنود  )2011( أصبح 

ميتلكون هاتفًا نقااًل.
االقتصادي  النمو  نصف  حوالي 
بسبب  حصل  اليوم   هذا  يف  ألفريقيا 

استعمال الثورة الالسلكية.
اجلينات  دراسة  بان  تعلم  *هل 

البشرية كلفت )3 مليارات دوالر(.
*هل تعلم بأن دراسة سلسلة اجلينات 
لشخص ما حاليا يكلف حوالي )1,000 

دوالر( حاليا.
بني  ما  السنوات  يف  بأن  تعلم  *هل 
كانوا  الذين  عدد  إن  ــ 2004(   1990(
يعيشون يف حالة فقر شديد  اخنفض 

إىل )270 مليونًا(.
حيصل  ما  متوسط  بأن  تعلم  *هل 
اإلفريقية  بوتسوانا  دولة  فرد يف  عليه 
الفرد  عليه  حيصل  كان  ما  نفس  هو 

الفنلندي سنة )1955(.
عمر  طول  معدل  بأن  تعلم  *هل 
اإلنسان يف املكسيك هذا اليوم هو أكثر 
مما كان عليه معدل عمر الربيطانيني 

يف )1990(.
*هل تعلم بأن معدل وفيات األطفال 
اخنفض  اخلامسة  دون   )2010( يف 

)38%( عما كان عليه سنة )1990(.

احـــرص على استثمار 
وقتك حينما تكتشـف 
بعض املعلومات حــــول 
نشاطــــــــــاتـــــــــــــك



عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية الكتاب الموسوم:
)االربعون حديثًا في الفضائل والمناقب(.
رواية أسعد بن إبراهيم األربلي الحلي من أعالم القرن السابع الهجري

تحت تحقيق مشتاق صالح المظفر


