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اعادة  وسعينا  هدفنا  كان  املعرفية  األوراق  هذه  إصدار  ارتأينا  أن  منذ 
بعض جواهر العلامء- التي زينت املكاتب اإلسالمية والفكرية بثروات علمية  
هائلة- أوالً لنعيد معها اسم كتاب أو موسوعة أو عامل  أو حمقق أو فيلسوف، 
وُنذكر به أمتنا، وُتفكر بأن ما وصلت إليه اليوم من شأن ورفعة كان لرجال 
عظامء بذلوا الغايل والنفيس من أجل ان نرتقي اليوم هلذه املكانة، ويكون فكرنا 
وحضارتنا يف طليعة احلضارات والثقافات العاملية التي ينتهل منها العامل اليوم. 

تتوسط  التي  املواضيع  اعادة نرشه من  الفائدة من  فيه  نرى  ما  لنرش  ثانيًا 
فيه  قل  قد  زمن  يف  نحن  سيام  ال  الضخمة،  العلمية  واألجزاء  املوسوعات 
هذه  ايصال  أوراقنا  خالل  من  فأردنا  الكبرية،  واالجزاء  املوسوعات  قراء 
اجلواهر والدرر واآلثار ملن يبحث عنها، والتعريف بأصحاهبا .. وكيف جدوا 
واجتهدوا يف سبيل اخراجها لنا هبذه احللة اجلميلة املفيدة، لذا قالوا عن هذا 

اجلهد أنه )تراث جمد وحياة(. 

فهو جمد بام حقق للبرشية يف القرون املاضية من تقدم وإسعاد لإلنسانية، 
وهو حياة بام أننا أمة هلا ماض عريق ـ ال يمكن لعاقل أن يفرط به ـ وهو ماض 
حي؛ ألن فيه حياة البرشية ونجاهتا، كونه فيضًا إهليًا قد حبى األمة به، ومسرية 
خري خطها رسول اهلل  وأهل بيته األطهار، حتى يظهر دين احلق عىل الدين 
كله كام قال تعاىل : ﴿ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى 

يِن ُكلِِّه﴾ ]التوبة: 33[ . الدِّ
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اهل  أئــمــة  عــن  ــر  أث مــا  ملخص  مــن  نفهمه  مــا 
البيت هو نفي وجود آية متشاهبة ال يمكن معرفة 
مدلوهلا احلقيقي، بل اآليات التي مل تستقل يف مداليلها 
آيات  بواسطة  املداليل  تلك  معرفة  يمكن  احلقيقية 
فإن  املتشابه.  اىل  املحكم  ارجاع  معنى  وهذا  أخرى، 
اْسَتَوى﴾  اْلَعْرِش  َعَلى  ْحَمُن  ﴿الرَّ تعاىل:  قوله  ظاهر 
]طه: 5[ وقوله ﴿َوَجاَء َربَُّك﴾ ]الفجر: 22[ يدل عىل 
إىل  أرجعنامها  لو  ولكن  مادة،  تعاىل  اهلل  وأن  اجلسمية 
َكِمْثلِِه َشْيٌء﴾ ]الشورى: 11[ علمنا أن  قوله ﴿َلْيَس 
أو  ليسا بمعنى االستقرار يف مكان  االستواء واملجيء 

االنتقال من مكان إىل مكان آخر.

»وان  الكريم:  القرآن  يصف  وهو   النبي قال 
القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، ولكن نزل يصدق 
بعضه بعضا، فما عرفتم فاعملوا به وما تشابه عليكم 
فآمنوا به«)1)، وقال اإلمام عيل: »يشهد بعضه على 

بعض وينطق بعضه ببعض«)2) .

)1) الدر املنثور 8/2.
)2) هنج البالغة، اخلطبة 131.

ونقل عن االمام الرضا انه قال: »من رد متشابه 
ثم  إلى صراط مستقيم«)3)،  إلى محكمه هدي  القرآن 
فردوا  القرآن  كمتشابه  تشابها  اخبارنا  في  »ان  قال: 
متشابهها إلى محكمها وال تتبعوا متشابهها فتضلوا«))).

رصحية  منها  األخرية  وخاصة  األحاديث  هذه  ان 
يف  تستقل  ال  التي  اآليات  هي  املتشاهبة  اآليات  أن  يف 
مدلوهلا، بل البد من ردها إىل اآليات املحكمة، ومعنى 
هذا -كام أسلفنا- أنه ليس يف القرآن آية ال يمكن معرفة 

معناها بطريق من الطرق.

]القرآن يف االسالم[

)3) تفسري العيايش 162/1.
))) عيون األخبار 190/1.
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أّن  هو  اإِلهلــي،  املكر  من  فاملراد  هذا  وعىل 
تقهر  ال  التي  القوية  بخططه  يرصفهم  تعاىل  اهلل 
عن حياة الرفاه واللذة دون اختيارهم ويقطعها 
اإِلهلية  العقوبات  إىل  إشـــارة  ــذه  وه عليهم. 

الفجائية واملهلكة.

جواب عن �شوؤال:
اآليــة  خــتــام  يف  وردت  الــتــي  اجلملة  إّن 
احلارضة تقول: ال يأمن أحدـ  إاّل اخلارسونـ  من 

هذا  يطرح  وهنا  اإلهلية،  والعقوبة  اإلهلي  املكر 
األنبياء  العبارة  هذه  تشمل  هل  وهو:  السؤال، 

واألئّمة العظام والصاحلني؟

هذا  من  خارجون  أهّنم  البعض  تصّور  لقد 
ولكن  باملجرمني.  ختتص  ــة  اآلي وأّن  احلكم، 
ألّنه  اجلميع؛  يشمل  عام  احلكم  هذا  أن  الظاهر 
ألعامهلم  مراقبني  كانوا  واألئّمة  األنبياء  حتى 
دائاًم كي ال تصدر عنهم أدنى زلة أو عثرة، ألّننا 
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نعلم أن مقام العصمة ليس مفهومه أن املعصية 
عن  مصونون  أهّنم  يعني  بل  عليهم،  مستحيلة 
وحسن  وإيامهنم  إرادهتم  بفعل  واملعصية  اإلثّم 

إختيارهم، إىل جانب العنايات الربانية.

إهّنم كانوا خيافون من ترك األوىل ويتجنبونه، 
القيام بمسؤولياهتم  وخيشون أن ال يتمكنوا من 
سورة  من   )15( اآليــة  يف  نقرأ  وهلــذا  الثقيلة. 
األنعام حول الّرسول األعظم ﴿ُقْل إِنِّي َأَخاُف 

إِْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم﴾.

ولقد رويت يف تفسري اآلية احلارضة ـ أيضًا 
أيب  خلف  »صليت  قلناه:  ما  تؤيد  أحاديث  ـ 
»اللهم  يقول:  فسمعته   ،)الصادق( عبداهلل 
ال تؤمني مكرك. ثّم جهر فقال: ﴿َفاَل َيْأَمُن َمْكَر 

اللِه إاِلَّ اْلَقْوُم اْلَخاِسُروَن﴾«.

ونقرأ يف هنج البالغة أيضًا: »ال تأمنن على 
الله سبحانه:  لقول  الله،  األُّمة عذاب  خير هذه 

﴿َفاَل َيْأَمُن َمْكَر اللِه إاِلَّ اْلَقْوُم اْلَخاِسُروَن﴾«)1)

إّن عدم األمن من املكر اإِلهلي ـفي احلقيقةـ 
من  واخلــوف  املسؤوليات  من  ــوف  اخل يعني 
أن  جيب  اخلوف  أن  املعلوم  ومن  فيها،  التقصري 
األمل  جانب  إىل  دائاًم  املؤمنني  قلوب  يف  يكون 
بني  التوازن  وأن  متساٍو،  بشكل  اإلهلية  بالرمحة 
الذي  وهو  ونشاط،  حركة  كّل  منشأ  هو  هذين 

)1) هنج البالغة : الكلامت القصار ، الكلمة 377.

يعّب عنه يف الّروايات باخلوف والرجاء.

ــات  ــّرواي ــذه ال ــاء الــتــرصيــح يف ه ــد ج وق
اخلوف  بني  ــاًم  دائ املؤمنون  يكون  أن  بوجوب 
نسوا  اخلــارسيــن  املجرمني  ولكن  ــاء،  ــرج وال
العقوبات اإِلهلية بحيث صاروا يرون أنفسهم يف 

منتهى األمن من املكر اإِلهلي.

ـ  الكريم  القرآن  يقول  الالحقة  اآلية  ويف 
وإلفات  الغافية  الشعوب  عقول  إيقاظ  هبدف 
املاضني:  حياة  يف  كانت  التي  العب  إىل  نظرهم 
ـ  األرض  عىل  السيادة  ــوا  ورث الذين  يتنبه  أال 
املاضني  حياة  يف  ما  إىل  ـ  املاضية  ــوام  األق من 
هنلكهم  أن  أردنا  أّننا  فلو  عب،  من  وقصصهم 
ِذيَن َيِرُثوَن اأْلَْرَض  بذنوهبم لفعلنا ﴿َأَوَلْم َيْهِد لِلَّ

ِمْن َبْعِد َأْهلَِها َأْن َلْو َنَشاُء َأَصْبنَاُهْم بُِذُنوبِِهْم﴾.

ونسلب  أحياء  نرتكهم  أن  أيضًا  ويمكننا 
باملّرة  والتمييز  التشخيص  الشعور وحس  منهم 
الذنوب، بحيث ال يسمعون  بسبب توّغلهم يف 
معها حقيقة، وال يقبلون نصيحة، ويعيشون بقية 
اَل  َفُهْم  ُقُلوبِِهْم  َعَلى  ﴿َوَنْطَبُع  حيارى  حياهتم 

َيْسَمُعوَن﴾.

]تفسري األمثل[
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أحد  يدرجوا  أن  القدامى  البالغيون  اعتاد 
التورية  به  ونعني  الصوري  الرتكيب  أشكال 
أي  البديع،  مصطلح  عليه  يصطلح  ما  ضمن 
الرأي  هذا  ولكن  للعبارة،  حلية  أو  تزيني  جمرد 
ختتلف  ال  الواقع  يف  التورية  ألن  بصائب؛  ليس 

عن أي تركيب صوري ينتج من ظاهرتني تنتج 
اىل أن نجعلها أحد  ثالثة، وهذا ما دفعنا  ظاهرة 
تعريفها  يمكن  حيث  القرآنية،  الصورة  أشكال 
عالقة  )إحــداث  هي  التورية  اآليت،  النحو  عىل 
متضمنًا  أحدمها  جعل  خــالل  من  طرفني  بني 
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داالً غائبًا وهو املستهدف، واآلخر يتضمن داالً 
نستعري  أن  أردنا  وإذا  مستهدف(،  غري  حارضًا 
 : هي  التورية  إن  نقول:  القديمة  البالغية  اللغة 
يتضمن  أحدمها  الشيئني  بني  عالقة  ــداث  )إح
داللة بعيدة وهي املستهدفة، واآلخر داللة قريبة 
القرآين  النص  من  ومثاله  املستهدفة(،  وهي غري 
َيْسَتِجيُب  َما  ﴿إِنَّ تعاىل:  قوله  واملدهش  املعجز 
]األنعام:  َيْبَعُثُهُم﴾  َواْلَمْوَتى  َيْسَمُعوَن  الَِّذيَن 

.]36

ان النص يتحدث عن املنحرفني املعارصين 
لرسالة اإلسالم،حيث أملح اىل أن الذي يستجيب 
لرسالة اإلسالم هو من يمتلك سمعًا سلياًم فيتبع 
آذاهنــم  ففي  املنحرفون  ــا  وأم الــقــول ،  أحسن 
هذه  القرآن  يقرر  مل  طبيعيًا   . يسمعون  ال  وقر 
فرمز  الفن  سبيل  سلك  بل  مبارشة،  الــدالالت 
سلياًم،  سمعا  يمتلكون  ال  وهم  املنحرفني  اىل 
بأهنم موتى، واملوتى يبعثون دون أدنى شك كام 
ولكن  اآلخر،  اليوم  يف  وحياسبون  معلوم،  هو 
الذين  املوتى،  مطلق  بذلك  قصد  النص  أن  هل 
يبعثون وحياسبون وجيازون كام هو املالحظ مثاًل 
يف املوتى العاديني ؟ طبعًا ال، بل قصد من ذلك 
مقابل  النبي  كالم  يسمعوا  مل  ممن  خاصة  رشحية 
الذين  يستجيب  إنــام  عنهم  النص  قــال  الذين 
املصطلح  وفق  النص  يكون  وبذلك  يسمعون، 
اليوم  يف  املوتى  معناه  اللفظ  من  أراد  البالغي، 

ينسحب  وال  مجيعًا  يبعثون  املوتى  ألن  اآلخر؛ 
ذلك عىل املنحرفني فقط .

أخرى  متنوعة  صــور  هناك  حــال  أيــة  عىل 
أوصلناها اىل اثني عرش قساًم من الصور البالغية، 
أمثال  من  كتابنا  يف  مرة  من  أكثر  أثبتناها  وقد 
القواعد  واألدب،  ــالم  اإلس والفن،  ــالم  اإلس
تاريخ  اإلســالمــي،  املنهج  ضــوء  يف  البالغية 
األدب العريب يف ضوء املنهج االسالمي، وأخريًا 
الصفحات  مئات  يتضمن  خاص  كتاب  هناك 
القرآن  الصوري يف  العنرص  تتحدث عن  وكلها 
الفنية  الصور  دراسات  كتاب  به  ونعني  بخاصة 
حالة  يف  اليه  يعود  أن  بالقارئ  جيدر  القرآن،  يف 
ما يستهدف الوقوف عىل هذا اجلانب . اخريًا : 
قبل أن نختم حديثنا عن العنرص الصوري، جيدر 
هلذا  القرآنية  الصياغة  عن  جمماًل  نتحدث  أن  بنا 

اجلانب وافرتاقها عن الصياغة البرشية .

ترتتب  الحظناها  كام  الصورة  إن   : فنقول 
ولكنها  الواقع  بدنيا  هلام  عالقة  ال  ظاهرتني  من 
تنتج ظاهرة ثالثة، وإذا عدنا اىل االستشهاد الذي 
الكفار  اىل  بالنسبة  تعاىل  قوله  وهو  دائاًم  كررناه 
وهي  الظاهرتان  هاتان   : نقول  كاألنعام،  بأهنم 
الكفار واألنعام ال عالقة هلام، أو ال عالقة بينهام 
يف دنيا الواقع، ألن احليوان عضوية خاصة والبرش 
عضوية خاصة إال أن الصورة التشبيهية واكبت 
بينهام، أو أحدثت عالقة بينهام، من خالل العنرص 
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العقيل املفقود أو املتدين عند الطرفني، هذا يعني 
ختييل  عنرص  عىل  تعتمد  عام  بشكل  الصورة  أن 
حيدث عالقة بني الطرفني، بيد أن املالحظة وهذا 
هو أهم جانب من جوانب القرآن الكريم حيث 
فكام  الكريم،  القرآين  اإلعجاز  عن  بدوره  يكثر 
الحظنا عند حديثنا عن القصة القرآنية الكريمة، 
قلنا إن القصة القرآنية ختتلف عن القصة البرشية 
ما  بقدر  ومهية  ــًا  أحــداث تصطنع  ال  كوهنا  يف 
تتحدث عن الواقع من خالل الصياغة الفنية له، 
العنرص  اىل  الكريم  القرآن  يتجه  عندما  وهكذا 
نفسيًا،  واقعًا  أو  حسيًا،  واقعًا  إما  جيسد  الذي 
نالحظه  أن  يمكن  كام  فالواقع  غيبيًا،  واقعًا  او 
بمبادئ  هو ما يمكن رصده من جوهر معرفتنا 
اإلسالم حيث يكون إما )حسيًا( يعتمد احلواس 
)نفسيًا(  يكون  أو  وسمع،  برص  من  املعروفة 
عنها  تصدر  التي  االستجابات  طبيعة  يعتمد 
تنعكس  بحيث  احلياة،  حيال حقيقة من حقائق 
يف الواقع النفيس ال حقيقة يف الواقع اخلارجي، 
بقدر  )غيبيًا( ال خيضع حلواسنا،  يكون  أن  وإما 
ما خيضع لتصوراتنا الذهنية عنه، وهذا من نحو 
اإلسالمية  النصوص  حتدثنا  التي  الغيب  عوامل 

عنه .

الذي  التخييل  العنرص  تذكرنا  إذا  ولعلنا 
يعتمد البرش، نجد أن هذا العنرص يف الواقع إما 
احلال عىل  بطبيعة  يعتمد يف كثري من حاالته  أن 

يمكن  ال  عنرص  عىل  أو  ومهي  رصف،  عنرص 
كثري  يف  استشهدنا  وقد  الواقع،  عامل  يف  حتققه 
من كتبنا ودراستنا بنموذج يشكل هذه الظاهرة 
أحد  تشبيه  يف  متمثلة  املفارقة  عىل  املنطوية 
يشبهه  عسكري  لقائد  مثاًل  املوروثني  الشعراء 
البطولة لدرجة  القائد كان من  بأن هذا  بأنه أي 
هذا  إن  منه،  ختاف  بعد  ختلق  مل  التي  النطف  أن 
التصوير، أو إن هذه الصورة تظل صورة ومهية 
الطفل  ألن  رصف؛  وهم  إهنا  البتة،  هلا  قيمة  ال 
وهو نطفة ال حيس بيشء، وال يتعقل شيئًا، وال 
يفهم ماذا جيري من اخلارج وحينئذ ال توجد أية 
عالقة بني هذا اجلنني أو النطفة وبني هذا البطل، 
فإن  باحليوان حينئذ  الكافر  يشبه  صحيح عندما 
الواقعية؛  النقطة  هي  فيهام  مشرتكة  نقطة  ثمة 
ال  وهو  الكافر  لدى  الذهني  االنحطاط  ألن 
يستطيع أن يربط بني السبب واملسبب، حينئذ ما 
أي  هو  بل  فارق  ال  احليوان؟  وبني  بينه  الفارق 
األنعام ال  األنعام؛ ألن  من  أشد ضالالً  الكافر 
متلك هذه القابلية بينام يمتلكها اإلنسان لكنه ال 

يستخدمها يف ذهنه .

: البد من وجود عنرص مشرتك جيسد  إذن 
واقعًا، وال جيسد ومهًا كالصورة التي استشهدنا 

هبا بالنسبة اىل أحد الشعراء .

من هنا نجد أن القرآن الكريم حني يلتجئ 
بأشكاهلا  اليها  متلجئ  فهو  الصورة  عنرص  اىل 
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يف  ــيس،  ح واقــع  هلــا  يكون  قــد  التي  املتنوعة 
التشبيهات الكثرية التي مرت علينا، اي التشبيه 
يقع حتت  يتضمن أحد طرفيه شيئًا حسيًا  الذي 
ما  وهي  أخــرى  حاسة  اي  أو  والبرص  السمع 
الحظناها يف كثري من النامذج التي استشهدنا هبا، 
ونقصد  نفسيًا  الطرف طرفًا  هذا  يكون  أن  وأما 
جود  ال  الظواهر  من  كثريًا  أن  النفيس  بالطرف 
النفس  عىل  تنعكس  ولكنها  الواقع،  دنيا  يف  هلا 
سبيل  عىل  منّا  واحــد  فكل  أثرها،  خــالل  من 
ظاهرة  حيال  الشديد  بالفرح  حيس  عندما  املثال 
حيال  مفرحة  استجابة  يستجيب  عندما  أي  ما، 
ما  كل  وكأن  يتحسس  حينئذ  الظواهر  إحدى 
حوله يتسم بسامت املرح والفرح، وما اىل ذلك 
والعكس هو الصحيح فعندما يستجيب اإلنسان 
استجابة كئيبة، فسوف يسحب استجابته عىل ما 
يراه حتى أنه نجده يستجيب ملرأى النهر واجلبل 

واملزرعة وما اىل ذلك استجابة مكتئبة.

العنرص  مــع  التعامل  اىل  نتجه  وعندما 
الثالث ونعني به واقع الغيب، فالصورة القرآنية 
الكريمة عندما ترتكن اىل الواقع الغيبي تبدو يف 
بعض مظاهرها وكأهنا ال ترتكن اىل ما هو حيس 
اجلحيم  شجرة  عن  ــوارد  ال كالتشبيه  نفيس  أو 
وكون طلعها كأنه رؤوس الشياطني فبالرغم من  
الكيان  أن  إال  واقعي،  كيان  ذات  الشياطني  أن 
خيضع  نفسيًا  ولكنه  حسيًا  يشاهد  مل  املذكور 

يمتلك  املتلقي  أن  بصفة  الذهني،  الواقع  اىل 
الشياطني يف صورة األشباح  تصويرًا ذهنيًا عن 
التي نسجها يف ذهنه، وهو نسيج له واقع غيبي 
هبذا  مؤمنة  اإلسالمية  الشخصية  ــت  دام مــا 
الواقع، وليس أنه واقع ومهي ال وجود له البتة، 
خيلعها  التي  والغيبية  النفسية  األحاسيس  إذن 
الشياطني  رؤوس  كأنه  ــورة  ص عىل  اإلنــســان 
اىل  مستندًا  وليس  وغيبيًا  نفسيًا  واقعًا  جيسد  إنام 

الوهم بالنحو الذي أوضحناه .

عىل أية حال نكتفي بام حتدثنا به من خالل 
القرآين  النص  به  يتميز  وما  الصوري  العنرص 
الظاهرة،  هذه  حيال  بالغي  إعجاز  من  الكريم 
نود  وكنا  احلديث  من  قدمناه  بام  نكتفي  نقول: 
املتصلة  العنارص  سائر  عن  نتحدث  أن  أيضًا 
ميدان  يف  ذلــك  أكــان  ســواء  البالغة،  بظاهرة 
والتقديم  احلــذف  كظواهر  الداللية  البالغة 
واالســهــاب  والتفصيل  ـــال  واألمج والتأخري 
األخــرى  املوضوعات  ــرشات  وع واالقتصاد 
التي تتصل هبذا اجلانب أوميادين أخرى متنوعة 
قدمناه  بام  نكتفي فحسب  هنا  كثرية، ولكن من 

من احلديث عن العنرص القصيص والصورة .

] دراسات يف علوم القرآن[
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انزل اهلل تعاىل اكثر من آية قرآنية لإلعالن واالعالم 
بأن القرآن الكريم هو املعجزة الدالة عىل صحة ادعاء 

. حممد النبوة، وهو احلجة املثبتة لصحة نبوته

خاصة  والعرب  عامة  واجلن  االنس  من  وبطلبه 
جماراهتم له كان حتديه هلم املقارن لدعواه النبوة.

َواْلِجنُّ  ْنُس  اْلِ اْجَتَمَعِت  َلئِِن  ﴿ُقْل  تعاىل:  قال   -
َعَلى َأْن َيْأُتوا بِِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن بِِمْثلِِه َوَلْو َكاَن 

َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهيًرا﴾ ]اإلرساء: 88[.

بَِعْشِر  َفْأُتوا  ُقْل  اْفَتَراُه  َيُقوُلوَن  - وقال تعاىل: ﴿َأْم 
ُمْفَتَرَياٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللِه  ِمْثلِِه  ُسَوٍر 
َما  َأنَّ َفاْعَلُموا  َلُكْم  َيْسَتِجيُبوا  َصاِدِقيَن * َفإِلَّْم  ُكنُْتْم  إِْن 
ُأْنِزَل بِِعْلِم اللِه َوَأْن اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َفَهْل َأْنُتْم ُمْسلُِموَن﴾ 

]هود: 13، )1[.

ْلنَا َعَلى  ا َنزَّ - وقال تعاىل: ﴿َوإِْن ُكنُْتْم فِي َرْيٍب ِممَّ

َعْبِدَنا َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن 
ُقوا  اللِه إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقيَن * َفإِْن َلْم َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا َفاتَّ
ْت لِْلَكافِِريَن﴾  النَّاَر الَّتِي َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّ

]البقرة: 23، )2[.

واسلوبه،  القرآن  بالغة  يف  االعجاز  مادة  وتتمثل 
يف بيانه ونظمه، ذلك أن لكل اسلوب أديب خصائصه 
االساليب  من  سواه  عام  هبا  ويمتاز  يفرتق  التي  الفنية 

االدبية االخرى.

يقرؤه  أو  يسمعه  من  بأن  اعجازه  كيفية  وتتمثل 
الفن  ــوان  ال ومتذوقي  وأدبائهم  العرب  بلغاء  من 
يمتاز  الكريم  القرآن  اسلوب  أن  يدرك  العريب  االديب 
به  يأيت  أن  يمكن  ما  به عن مستوى  ترتفع  بخصائص 
يقرؤه  أو  يسمعه  من  إن  البرش. أي  من  البلغاء  أبلغ 
بأنه ليس من كالم البرش، وبذلك يكون دلياًل  »حيكم 

د. الشيخ عبد الهادي الفضلي

�إعجاز �لقر�آن
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عىل أن تاليه عليهم - وهو برش مثلهم - نبي من عند 
اهلل مرسل«.

ــرار  ــاإلق ــعــرب ب ــوجــه طــولــب ال »فــمــن هــذا ال
تسمع  فيام  العرب  الوجه حتريت  هذا  ومن  والتسليم، 
جنس  من  جتــده  منهم  رجــل  عليهم  يتلوه  كــالم  من 
كالمها النه نزل بلساهنم - لسان عريب مبني - ثم جتده 

مباينًا لكالمها«.

فهم يتبينون »يف نظمه وبيانه انفكاكه من نظم البرش 
وبياهنم من وجٍه حيسم القضاء بانه كالم رب العاملني«.

وُيستخلص من هذا أمور: 

القرآن وكثريه يف شأن االعجاز  »االول: ان قليل 
سواء.

وبيانه  القرآن  كائن يف رصف  االعجاز  ان  الثاين: 
ونظمه، ومباينة خصائصه للمعهود من خصائص كل 
نظم وبيان يف لغة العرب، ثم يف سائر لغات البرش، ثم 

يف بيان الثقلني مجيعًا: إنسهم وجنهم متظاهرين.

أوتوا  قد  القرآن  هبذا  حتداهم  الذين  ان  الثالث: 
القدرة عىل الفصل بني الذي هو من كالم البرش والذي 

هو ليس من كالمهم.

أن  يدركون  كانوا  به  حتداهم  الذين  ان  الرابع: 
مثله  سور  بعرش  أو  بمثله،  االتيان  من  به  طولبوا  ما 
مفرتيات، هو هذا الرضب من البيان الذي جيدون يف 

انفسهم أنه - خارج من جنس بيان البرش.

االتيان  به  يقصد  مل  التحدي  هــذا  ان  اخلامس: 
بمثله مطابقًا ملعانيه، بل أن يأتوا بام يستطيعون افرتاءه 
واختالقه، من كل معنى أو غرض، مما يعتلج يف نفوس 

البرش.

انسهم  مجيعًا  للثقلني  التحدي  هذا  ان  السادس: 
وجنهم متظاهرين، حتدٍّ ومستمر قائم اىل يوم الدين.

القرآن من مكنون الغيب، ومن  السابع: ان ما يف 
آيات اهلل يف خلقه، كل  الترشيع، ومن عجائب  دقائق 
ذلك بمعزل عن هذا التحدي املفيض اىل االعجاز، وان 
كل ما فيه من ذلك كله يعد دلياًل عىل أنه من عند اهلل 
لنظم  مباين  وبيانه  نظمه  أن  يدل عىل  ولكنه ال  تعاىل، 
كالم البرش وبياهنم، وانه هبذه املباينة كالم رب العاملني 

ال كالم البرش مثلهم«.

وألن القرآن الكريم املعجزة اخلالدة بخلود رسالة 
هو  كام  استمرارها،  مع  واملستمرة   ،حممد النبي 
يطرح  قد  اعاله،  يف  املذكورة  االوىل  اآلية  من  واضح 

السؤال التايل:

اآلن، وقد ذهب  الكريم  القرآن  اعجاز  يتمثل  بم 
وادركوا  تنزيله  ايام  استقبلوه  الذين  الفصحاء  العرب 
بذوقهم الفطري انه كالم اهلل تعاىل لسموه يف مستوى 

بيانه ونظمه فوق مستوى كالمهم؟

وممن أثار هذا التساؤل مالك بن نبي، قال يف كتابه 
يرصف  هواية  شعب  لكل  »ان   : القرآنية(  )الظاهرة 

اليها مواهبه اخلالقة طبقًا لعبقريته ومزاجه.

العامرة  بفنون  اهتامم  كان هلم  مثاًل -   - فالفراعنة 
والرياضيات، يدلنا عليه ما بقي بني أيدينا من آثارهم 
العظيمة، تلك اآلثار التي أثارت اهتامم رجال العلم، 
لدراسة  كتبه  أحد  خصص  الذي  )مورو(  األب  مثل 
تصميم اهلرم االكب، وما يتضمن من نظريات هندسية 
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غريبة وخصائص رياضية وميكانيكية عجيبة.

كام كان اليونان مغرمني بصور اجلامل عىل ما 
واحلكمة  املنطق  وبآيات  )فيدياس(،  فن  أبدعه 

عىل ما جادت به عبقرية )سقراط(.

أما العرب يف اجلاهلية فقد كانت هوايتهم يف 
لغتهم، فلم يقترصوا عىل استخدامها يف رضورات 
احلياة اليومية، شأن الشعوب األخرى. وانام كان 
العريب يفتن يف استخدام لغته، فينحت منها صورًا 
بيانية ال تقل مجاالً عام كان ينحته فيدياس يف املرمر، 
يف  دافانيس(  )ليوناردو  ريشة  ترسمه  كانت  وما 

لوحاته املعلقة يف متاحف العامل الكبى.

ومن هذا نستخلص أمرين :

1 - انه يصح أن ندرس الرسالة املحمدية يف 
ضوء ما سبقها من الرساالت.

الرساالت يف  أن ندرس هذه  2 - كام يصح 
ضوء رسالة حممد صىل اهلل عليه وآله عىل قاعدة 
أن )حكم العام ينطبق عىل اخلاص قياسًا، وحكم 

اخلاص ينطبق عىل العام استنباطًا(.

معنى  يف  النظر  نعيد  أن  من  اذن  مانع  وال 
)االعجاز( يف ضوء منطق اآلية الكريمة.

يف  االشياء  اعتبنا  اذا  اننا   : هذا  وحاصل 
الظاهرة،  حــدود  يف  أي  املتكرر  احلــدث  حــدود 

فاإلعجاز هو :

1 - بالنسبة اىل شخص الرسول : احلجة التي 
يقدمها خلصومه ليعجزهم هبا.

من  وسيلة   : الدين  اىل  بالنسبة  وهــو   -  2
وسائل تبليغه.

]خالصة علم الكالم[
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منهج التثبت في شأن الدين

ضرورات الدين والمذهب

السيد محمد باقر السيستاني

الشيخ محمد جواد مغنية

الدين واحد والشرائع متعّددة

الشيخ محمد السند
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الدين  بیین  التفريق  �ییشییرورة  التا�شعة:  احللقة 

وال�شريعة والفقه واأق�شام الفقه

إن من املهـم -عند النظر يف األحكام الرشعية-  
االجتهـادي..  والفقه  والرشيعة  الدين  بني  التفريق 
أهـم  من  وخصوصّياته  الثالثي  التصنيف  وهـذا 

شؤون املعرفة بمعامل الدين..

كونية  رؤية  تقدم-  -كام  الدين:  حقيقة  إن   .1
اإلنسان،  إىل  ورسالته  اخلالق،  ثالثية:  عىل  مبنية 

الدين  وبقاء اإلنسان بعد املامت، وهـي من ثوابت 
خلق  بداية  مع  الديني  املنظور  وفق  بدأت  التي 
اإلنسان، وقد قامت عليهـا األدلة القاطعة واحلجج 
البالغة، فال ينبغي أن تكون مظنّة للتجديد والتغيري 
َلُكم  ﴿َشَرَع  تعاىل:  قال  واالختالف،  واالجتهـاد 
ٰى بِِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك َوَما  يِن َما َوصَّ َن الدِّ مِّ
يَن  ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسٰى َوِعيَسٰى  َأْن َأِقيُموا الدِّ َوصَّ
َتْدُعوُهْم  َما  اْلُمْشِركِيَن  َعَلى  َكُبَر  فِيِه  ُقوا  َتَتَفرَّ َواَل 
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إَِلْيِه﴾)1).

التعاليم  هبـا  فنقصد  الرشيعة:  وأما   .2
حقيقة،  اإلسالمّي  املرّشع  من  الصادرة  الترشيعية 
بغض النظر عن وصوهلـا عىل وجهـهـا إىل الناس أو 
ال  واضح  بنحو  جاء  ما  يف  لنا  تثبت  إنام  وهـي  ال، 
التباس فيه من دون حاجة إىل إعامل جهـد ختّصيص 
يف  كام  يصيب..  أو  خيطيء  أن  يمكن  )اجتهـاد( 
وبّينة يف  بداللة واضحة  الواردة  الرشعية  االحكام 
أصل  ذلك:  ومن  املتواترة،  والسنة  الكريم  القرآن 
وجوب الصالة واحلج والزكاة، ويمكن التعبري عن 
هـذا القسم من الترشيعات الثابت لنا بشكل حاسم 
وانتفاء  قطعيتهـا  بسبب  الترشيعية(؛  بـ)احلقائق 

الشك فيهـا.

الترشيعات  فهـو  االجتهـادي:  الفقه  وأما   .3
األدوات  بموجب  الفقهاء  يستنبطهـا  الــتــي 
إىل  تؤدي  ال  والتي  عندهـم،  املتوفرة  االجتهـادية 
ثبوهتـا بدرجة قاطعة، بل توجد يف مقابلهـا نظريات 
املسائل  يف  احلال  هـو  كام  شواهـدهـا،  هلـا  أخرى 
نفيًا  نفيهـا  يمكن  ال  حمتملة  فرضيات  أو  اخلالفية. 
قاطعًا. ويمكن التعبري عن هـذا القسم بـ )النظريات 
الترشيعية(؛ ألهنـا -وإن قامت احلجة عليهـا بحيث 

لزم األخذ هبـا- ال تزيد عىل النظرية.

للخطأ  عرضة  كان  أن  -بعد  القسم  وهـذا 
بنحو  الرشع  إىل  ُينسب  أن  يصح  ال  والصواب- 
جازم؛ فُيؤخذ الدين والرشيعة بمقتضاه، وإّنام هـو 

)1) الشورى: 13.

مما قامت عليه احلجة حسب األدوات املتوفرة لدى 
الفقهاء، وربام كان بعضهـم أفقه من بعض آخر يف 
فهـم الرشيعة ومقاصدهـا وترشيعاهتـا، ورب حجة 
فقهية ال تفيد الظّن دائاًم –بل غالبًا-، ولكن يتعني 
األخذ هبـا عىل وجه مطلق ما مل ُيطمأن بخطئهـا، بل 
التي  القاعدة  ُيعتمد عليه عىل سبيل  ما  من احلجج 
العملية، من دون أن تدّل عىل ثبوت  الوظيفة  تبنّي 

حكم رشعي واقعي بحال)2).

حُيرز  ما  القسم  هـذا  يف  لوحظ  فإذا  وعليه: 
ذلك  كان  قاطع،  بنحو  العدالة  مبادئ  مع  منافاته 
االجتهـادية  احلجة  متامية  عدم  عىل  دلياًل  بنفسه 
اجتهـادي آخر يف  املعتمدة ورضورة سلوك منحى 

موردهـا..

)2) وتوضيح ذلك: ان الفقه االجتهـادي أنواع:
طائفة  أو  املجتهـدين  لبعض  به  اليقني  حيصل  ما  )األول(: 
منهـم أو الكثري منهـم إال أن هـذا ال جيعله يقينيًا يف مستوى 
العلم، وإنام توجد عليه مؤرشات قد يقطع هبـا فقيه، ويعمل 
عليهـا فقيه آخر كحجة مع جتويزه لفرضيات حمتملة أخرى.
)الثاين(: ما تقوم عليه أمارات وشواهـد توجب االطمئنان 

به، من غري أن ينفي اخلطأ فيهـا نفيا حاساًم.
)الثالث(: ما تقوم عليه حجج ظنية يؤخذ هبـا، مثل: ظواهـر 
القوانني  مجيع  يف  ملزمة  قانونية  حجة  هـي  التي  الكالم 
الوضعية وإن كانت حمتملة للخالف. ومثل هـذه احلجج إنام 
حيصل الظن هبـا غالبًا، وقد ال حيصل الظن هبـا يف كل مورد 
حصول  عدم  مورد  يف  حتى  حجة  كانت  وإن  بالرضورة، 

الظن هبـا للناظر فيهـا.
يف  عملية  كوظيفة  الرشعي  املوقف  فيه  حيدد  ما  )الرابع(: 
حاالت الشك، مثل :عدم األخذ بالتكليف ملجرد االحتامل. 
تثبت احلجة عىل خالفه، ويعب  السابق حتى  احلكم  وإبقاء 

عنه يف علم األصول املعارص بـ)الوظائف العملية(.
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الت�سا�ؤل  الت�سریعّیة �حتدید مورد  اأق�سام الأمور 
منهـا:

ُعرضة  الترشيعية  األمور  مجيع  ليست  ولكن 
العدالة،  مبادئ  مع  مطابقتهـا  مدى  عن  للتساؤل 

وإنام يّتفق ذلك يف قسم من مسائل الفقه..

للتساؤل  موضعًا  وقع  ما  إن  ذلك:  وتوضيح 
مسائلهـا  أصول  ليست  العموم-  –عىل  منهـا 
الفروع  من  قسم  بل  منهـا،  العبادات  قسم  وال 
والتطبيقات التي حتتمل نظريات اجتهـادية أخرى؛ 
فبعضهـا حّق وقد ال يكون بعضهـا اآلخر حّقًا، وما 
مل يكن حّقًا منهـا ال يؤول إىل نفي حّقانية، وذلك: 

أن الترشيع اإلسالمي ينقسم إىل:  

األصول  أما  للترشيع:  العامة  األصول   .1
إال  ليست  ألهنـا  عليهـا؛  غبار  فال  للترشيع  العامة 
يفرضه  الذي  النحو  الفطرية عىل  الفضائل  لتحّري 
ليست  األصول  وهـذه  القيمي،  الفطري  مستواهـا 
–كام سبق توضيحه  مبادئ للترشيع فقط؛ بل هـي 
يف  ُيشرتط  للرشيعة،  دستور  سابقة-  حلقة  يف 

الترشيعات الفرعّية موافقتهـا هلـا)1).

»قاَل  قال:  أنه   الصادق اهلل  عبد  أيب  عن  ورد  كام   (1(
إِنَّ َعَلى ُكلِّ َحقٍّ َحِقيَقًة وَعَلى ُكلِّ َصَواٍب   :َرُسوُل الله
الله  كَِتاَب  َخاَلَف  وَما  َفُخُذوه  الله  كَِتاَب  َواَف��َق  َفَما  ُنورًا 

َفَدُعوه«.
واملفهـوم من سياق هـذا احلديث أن موافقة الكتاب تقتيض 
املروية،  األحاديث  احلق واحلقيقة عىل مضمون  نور  وجود 
ويف الفقهاء املعارصين من اشرتط يف حجية احلديث موافقة 
القرآن الكريم موافقة روحية بالنظر إىل أنه بمثابة الدستور 

األساس لإلسالم فهـو يتضمن اخلطوط العريضة فيه.

يف  عليهـا  متفق  أمور  األصول  هـذه  أن  كام 
التي  املتقّدمة  اآلية  تشملهـا  قد  كام  اإلهلـية  األديان 
من  بعده  ومن  نوح  عهـد  يف  رشع  ما  وحدة  تفيد 

األنبياء.

وينتمي إليهـا جّل احلرمات العامة يف أصوهلـا، 
مثل: حق الوالدين واجلار وصلة الرحم ووجوب 
الوفاء بالعهـد وأداء األمانة ووجوب إعانة املضطر 
عىل  االعتداء  وحرمة  الشاذ  والفعل  الزنا  وحرمة 
اآلخرين يف نفس أو بدن أو عرض أو مال أو جاه، 
كام يف السخرية واالنتقاص من اآلخرين والتجسس 
بمظهـر  الظهـور  وحرمة  أرسارهـم،  ونرش  عليهـم 
اإلغراء أمام اآلخرين أو االنكشاف لدهیـم وحرمة 

اإلرساف والتبذير ونحو ذلك.

التطبيقات  وأما  والفروع:  التطبيقات   .2
والفروع فهـي عىل قسمني:

)األول(: طقوس عبادية بعضهـا بسيطة، مثل: 
والتحميد  املجيد  الكتاب  وقراءة  والدعاء  كر  الذِّ
معه  اهلـموم  وبث  واملناجاة  واالستغفار  والثناء 

سبحانه.

مثل:  متعددة،  أمور  من  مركبة  )الثاين( 
املساجد  وزيارة  والعمرة  واحلج  والصيام  الصالة 
األخطاء  عىل  الثابتة  والكفارات  فيهـا  واالعتكاف 

واخلطايا.

ويتميز هـذا القسم عن باقي األحكام الترشيعية 
يف الدين بميزات جتعله يف غاية األهـمية يف الدين:
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املثبتة  الكبى  باحلقائق  اإليامن  إهنـا مظهـر   .1
اإلنسان  بني  الواصل  والرباط  الدينية  الرؤية  يف 
سبحانه  هلل  باستحضار  األخرى؛  واحلياة  وخالقه 
وصفاته وعظمته وترسيخ اإليامن برسائله إىل اخللق 
إىل  وااللتفات  اآلخرة  والدار  املوت  واستذكار 
رضورة اّدخار األعامل الصاحلة هلـا واالستمداد من 
كل هـذه املعاين.. وقد ُروي يف احلديث: »أن الصالة 

معراج المؤمن«، و»الصالة عمود الدين«.

2. إهنـا متّثل أهـم الفضائل اإلنسانية وأعمقهـا، 
املعصية  وال  الطاعات  سائر  حد  عىل  ليست  فهـي 
واضح  فطري  لوجه  املعايص  سائر  حد  عىل  فيهـا 

تنبه عليه النصوص الدينية)1).

)1) وذلك أن اهلل سبحانه هـو املنعم عىل اإلنسان بوجوده 
واألوالد  األبوين  من  هبـا  ينتفع  التي  النعم  كل  وبوجود 
واألزواج واألصدقاء واألعوان واملساكن واألطعمة واملياه 
واألشجار واحليوانات والشمس والقمر وغريهـا...؛ فنسبة 
اإلنسان إليه تشبه نسبة الولد إىل الوالدين أو نسبة الضيف 

عىل مضيفه مع فرق فاحش.
الالئق  غري  السلوك  بمقارنة  األمر  نفهـم  أن  يمكن  وعليه: 
مع  الالئق  غري  الولد  سلوك  بمالحظة  سبحانه  اهلل  جتاه 
الوالدين، فإن هـذا ، طورًا يكون بعد طاعة والديه يف بعض 
ما يريان لزوم اإلتيان به عليه، ويشفقان عليه منه، فهـذا أمر 
قبيح وغري الئق، وطورًا  آخر يكون باإلساءة إىل الوالدين 
بام يكون تنكرًا ألصل األدب معهـام من قبيل أن ينكر الولد 
والشتم  بالسب  إليهـام  ييسء  أو  تعسفًا،  له  والدين  كوهنـام 
حيييهـام  أن  غري  من  عندهـام  وحيرض  يراهـام  أو  واإلهـانة، 
أو  جتاهـهـام  األدب  مظاهـر  بأدنى  ويقوم  عليهـام  ويسلم 
يقاطعهـام فال يزورهـام يف أي حال، أو يترصف يف حمرضهـام 
يف ممارساته االعتيادية بنحو يعد إهـانة هلـام واستهـتارًا هبـام؛ 
أجلهـا  اإلنسانية  معاين  من  فاقد  لوالديه  عاق  الولد  فهـذا 
ولد  الذي  ألصله  تنّكر  حيث  اإلنسان  نفس  يف  وأعمقهـا 

يف  الصحيح  الفاضل  السلوك  عامد  إهنـا   .3
احلياة، سواء يف املساحة التي يدركهـا العقل بوضوح 
اآلخرين  عىل  االعتداء  كتجنب  النبيلة،  القيم  من 
إليهـم والوفاء بالعهـد واألمانة ورعاية  واإلحسان 
الفقراء واأليتام ومراعاة العفاف يف القول واملظهـر 
والسلوك ونحوهـا.. أم يف املساحة التي ورد الرشع 

بتعيني الوظيفة فيهـا.

-وإن  الفضيلة  إىل  امليل  أن  ذلك:  يف  والوجه 
كان قد أودع يف الضمري اإلنساين، إال أن من شأن 
اإليامن باهلل سبحانه وااللتفات إىل كونه مع اإلنسان 
دومًا واطالعه عىل أحواله وأفعاله، وأنه سريجع إىل 

خالقه بعد هـذه احلياة ليلقى نتاج أعامله..

منه...
وهـذا املعنى جيري يف شأن اهلل سبحانه  مع مالحظة الفارق  
فإن اإلنسان إذ كان أصله من اهلل سبحانه الذي خلقه وهـو 
يعيش بني ظهـراين نعمه فإن إعراضه عن اإلذعان به وبنعمه 
ومراعاة أدنى درجات األدب معه  مما يعد تركه إهـانة  ألمر 
قبيح جدًا، كام جاء يف القرآن الكريم عن لقامن احلكيم:  ﴿َيا 
ْرَك َلُظْلٌم َعظِيٌم﴾ لقامن/ 13 ، وقد  ُبنَيَّ اَل ُتْشِرْك بِالله إِنَّ الشِّ
ْحَساُن﴾ الرمحن/  ْحَساِن إاِلَّ اْلِ قال سبحانه ﴿ه�ْل َجَزاُء اْلِ
ْنَساَن  وا نِْعَمَة اللِه اَل ُتْحُصوه�ا إِنَّ اْلِ 60 ،وقال: ﴿َوإِْن َتُعدُّ

اٌر﴾ إبراهـيم/ )3. َلَظُلوٌم َكفَّ
والعبادات مصاديق توقيفية لألدب مع اهلل سبحانه؛ فالصالة 
إلقاء للتحية عليه، والصوم إمساك تأديب يف حمرضه، واحلج 
زيارة له يف بيته؛ فام أقبح ترك اإلنسان اياه بالقياس إىل عدم 

طاعة سائر أوامره -وإن كان ذلك أيضًا قبيحًا-.
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الثاين،  والشهيد  احليل،  العالمة  ذكره  ما  أما 
ــدالل والــنــظــر يف  ــت ــا، مــن وجـــوب االس ــريمه وغ
العقائد، وعدم كفاية التقليد فيها، فإن املقصود منه 
التقليد الذي ال يوصل إىل الواقع، أما إذا كان سبيال 
للتصديق باحلق، فال ريب يف أجزائه وكفايته، وإال 
مل يبق من املسلمني سوى واحد من كل مائة، ولذا 
قال العالمة األنصاري يف كتاب الفرائد : »واألقوى 

كفاية اجلزم احلاصل من التقليد«.

تعاىل،  اهلل  بوحدة  اإليامن  التوحيد  من  ويكفي 
صفاته  معرفة  جتب  وال  وحكمته،  وعلمه  وقدرته 
أو  ذاته  عني  أهنا  وال  بالتفصيل،  والسلبية  الثبوتية 
 حممدا بأن  اإليــامن  النبوة  من  ويكفي  غريها، 
رسول من اهلل صادق فيام أخب به، معصوم يف تبليغ 
بصفته  اليشء  عن  خيب  قد  الرسول  فإن  األحكام، 
الدينية املحضة أي كونه رسوال مبلغا عن اهلل تعاىل، 
وقد خيب عنه بصفته الشخصية، أي كونه انسانا من 
البرش، فام كان من النوع األول جيب التعبد به، وما 
كان من النوع الثاين فال جيب، أما التصديق واإليامن 
يسمع  كام  نائم،  وهو  ويرى  يسمع  كان  النبي  بأن 
يرى  كام  يرى من خلفه  وأنه  مستيقظ،  ويرى وهو 
اللغات، وأنه أول من  أمامه، وأنه عامل بجميع  من 
تنشق عنه األرض، فليس من رضورات الدين وال 

املذهب .

مكلف  كل  بــأن  االعتقاد  املعاد  من  ويكفي 
وأنه  حياته،  يف  اكتسبه  ما  عىل  املوت  بعد  حياسب 
مالق جزاء عمله، إن خريا فخري، وإن رشا فرش، أما 

إنه كيف حياسب العبد ؟ وعىل أية صورة بالتحديد 
امليسء؟  يعاقب  لون  وبأي  املحسن،  ثواب  يكون 
فال جيب التدين بيشء من ذلك، فالتوحيد، والنبوة، 
أنكر  لدين اإلسالم، فمن  واملعاد، دعائم رضورية 
وال  شيعيا،  مسلام  يعد  فال  جهله  أو  منها،  واحدا 

سنيا .

أما الفروع التي هي من رضورات الدين، فهي 
كل حكم اتفقت عليه املذاهب اإلسالمية كافة من 
الصالة  كوجوب  ومذهب،  مذهب  بني  فرق  غري 
األم  زواج  وحرمة  والــزكــاة،  ــج،  واحل والــصــوم، 
واألخت، وما إىل ذلك مما ال خيتلف فيه رجالن من 
حكم  فإنكار  منهم،  طائفتني  عن  فضال  املسلمني، 
من هذه األحكام إنكار للنبوة، وتكذيب ملا ثبت يف 

دين اإلسالم بالرضورة .

أن  الرضورية،  والفروع  األصول  بني  والفرق 
عن  خارجا  يكون  األصــول  بأحد  يدين  ال  الذي 
ال  الذي  أما  جاهل،  غري  أم  كان  جاهال  اإلسالم، 
كان  فإن  والزكاة،  كالصالة  رضوري،  بفرع  يدين 
ذلك مع العلم بصدوره عن الرسول، فهو غري 
جاهال  كان  وإن  نفسها،  للنبوة  إنكار  ألنه  مسلم؛ 
بصدوره عن الرسالة، كام لو نشأ يف بيئة بعيدة عن 
إذا  بإسالمه  ذلك  يرض  فال  واملسلمني،  اإلســالم 
كان ملتزما بكل ما جاء به الرسول، ولو عىل سبيل 
االمجال، فالتدين باألصول أمر ال بد منه للمسلم، 
الفرعية  أما إنكار األحكام  وال يعذر فيها اجلاهل، 
بإسالم  يرض  فال  هبا،  اجلهل  عن  فضال  الرضورية 
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املسلم إال مع العلم بأهنا من الدين، فاإلمامة ليس 
أصل  هي  وإنــام  ــالم،  اإلس دين  أصــول  من  أصال 
ملذهب التشيع، فمنكرها مسلم إذا اعتقد بالتوحيد 

والنبوة، واملعاد، ولكنه ليس شيعيا .

نوعني:  عىل  الشيعة  عند  املذهب  ورضورات 
اإلمامة،  وهــي  ــول،  األص إىل  يعود  األول  النوع 
فيجب عىل كل شيعي إمامي اثني عرشي، أن يعتقد 
بإمامة االثني عرش إماما، ومن ترك التدين بإمامتهم 
عاملا كان أم جاهال، واعتقد باألصول الثالثة، فهو 
للمسلمني،  ما  له  شيعي،  غري  مسلم  الشيعة  عند 
التشيع  ملذهب  أصل  فاالمامة  عليهم،  ما  وعليه 
»مثل  الثقلني  إىل حديث  ودليله  معناه  يرجع  الذي 
أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف 

عنها غرق«.

النوع الثاين من رضورات مذهب الشيعة يرجع 
ووجوب  والتعصيب،  العول،  كنفي  الفروع،  إىل 
االشهاد عىل الطالق، وفتح باب االجتهاد، وما إىل 
ذلك مما اختصوا به دون سائر املذاهب اإلسالمية، 
مذهب  يف  بثبوته  علمه  مع  منها  فرعا  أنكر  فمن 
التشيع مل يكن شيعيا . وأغتنم هذه املناسبة أللفت 
نظر من حيتج عىل الشيعة ببعض األحاديث املوجودة 
الشيعة  أن  إىل  نظره  ألفت  يف كتب بعض علامئهم، 
فيها  املوجودة يف مكتباهتم  أن كتب احلديث  تعتقد 
ألفها  التي  الفقه  كتب  وأن  والضعيف،  الصحيح 
علامؤهم فيها اخلطأ والصواب، فليس عند الشيعة 
كتاب يؤمنون بأن كل ما فيه حق وصواب من أوله 

إىل آخره غري القرآن الكريم، فاألحاديث املوجودة 
وال  مذهبهم،  عىل  حجة  تكون  ال  الشيعة  كتب  يف 
عىل أي شيعي بصفته املذهبية الشيعية، وإنام يكون 
احلديث حجة عىل الشيعي الذي ثبت عنده احلديث 

بصفته الشخصية .

لكل  االجتهاد  باب  لفتح  طبيعية  نتيجة  وهذه 
من له األهلية، فإن االجتهاد يكون يف صحة السند 
أية  من  احلكم  استخراج  يف  يكون  كام  وضعفه، 

رواية.

وال أغايل إذا قلت : أن االعتقاد بوجود الكذب 
والدس بني األحاديث رضورة من رضورات دين 
اإلسالم من غري فرق بني مذهب ومذهب، حيث 

اتفقت عىل ذلك كلمة مجيع املذاهب اإلسالمية.

]الشيعة يف امليزان[
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)الدين،  مصطلحات:  بني  التفريق  ينبغي  وكذلك 

بعض  يف  كام  الطريقة  وهو   - واملنهاج  واملّلة،  والرشيعة، 

من  بدَّ  وال  الكريم،  القرآن  يف  وردت  التي   )- ــات  اآلي

تعريف هذه املصطلحات قبل اخلوض يف البحوث املقبلة؛ 

مرادف  كمصطلح  الدين  يستخدم  الناس  من  الكثري  ألّن 

للرشيعة، وهذا من االستخدام اللغوي والعريف اخلاطئ.

الدين: عبارة عن جمموعة من ُأصول اعتقادّية وُأصول 

معارف كونّية، ويضّم إليه أركان الفروع، أو يضّم إىل أركان 

الفروع ُأصول اآلداب.

اإلسالم  ألّن  الدين؛  عن  ختتلف  الرشيعة  الرشيعة: 

اسم للدين وليس للرشيعة.

رشيعة  توجد  كام   املحّمدّية الرشيعة  وتسمى 

ورشيعة  نوحّية،  ورشيعة  عيسوّية،  ورشيعة  موسوّية، 

إبراهيمّية.

األحكام  يف  الترشيعات  تفاصيل  هي  والرشيعة: 

املتفّرعة  اجلانبّية  الضفة  لغًة -: هي  و -  الفرعّية واآلداب 

عندما  املقاتل  أربــاب  به  حيّدثنا  ما  وهذا  النهر،  رافد  من 

قال  الرشيعة.  من  املاء  استقى  حني  العباس  عن  يتحّدثون 

ابن منظور يف لسان العرب: »والرشعة والرشيعة يف كالم 

يرشعها  التي  الشاربة  مورد  وهي  املــاء،  مرشعة  العرب: 

الناس فيرشبون منها ويستقون«)1).

إذا  الفطرة  مع  تتالءم  التي  باألحكام  تعّرف  قد  املّلة: 

سلوكّية  كظواهر  البرش  أعراف  يف  وبنيت  وجّذرت  سنّت 

اجتامعّية دينّية. ويف اللغة هي كالدين اسم ملا رّشع اهلل تعاىل 

لعباده عىل لسان األنبياء ليتوّصلوا به إىل جوار اهلل، والفرق 

)1) لسان العرب / ابن منظور: 7 / 76، مادة »رشع«.

بينها وبني الدين أّن املّلة ال تضاف إاّل إىل النبّي عليه الصالة 

والسالم  الذي تسند إليه... وال تكاد توجد مضافة إىل اهلل 

وال إىل آحاد ُأّمة النبّي، وال تستعمل إالّ يف مجلة الرشائع 

الذي  فإّن  السابق،  التعريف  يدعم  وهذا  آحادها،  دون 

يوجد ويؤّسس األعراف الدينّية هم األنبياء)2).

واملنهاج - بالكرس - والطريقة: هو الطريق الواضح)3) 

القرآين  يعّرفان - كام هو مقتنص من االستعامل  لغًة، وقد 

والروائي حيث ُأسندا إىل األئّمة واألوصياء، ال سّيام أمري 

التأويل  بمثابة  وهو  األوصياء،  هدي  ــه:  أّن  املؤمنني

للتنزيل، بكّل أنامط وأنواع التأويل.

ُأصول  هي  إّنام  الدين،  منطقة  يف  الرئيسّية  فاألسس 

االعتقاد وُأصول املعارف التي متّثل دائرة الدين، أّما الدائرة 

املركز  ُبعدًا عن  وأكثر  تراميًا،  وأكثر  تشّعبًا،  أكثر  التي هي 

األحكام  تفاصيل  عىل  تشتمل  حيث  الرشيعة،  دائرة  فهي 

والقوانني.

تــعــاىل:  قــولــه  ـــرّصح يف  ي ــرآن  ــق ال أّن  نــجــد  ـــذا   وهل
﴿لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُْكْم ِشْرَعًة َوِمنَْهاجًا﴾)))، فلم يكن التعبري: 

»لكّل جعلنا منكم دينًا ومنهاجًا«؛ وذلك ألّن الدين واحد. 

فدين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحمّمد هو دين 

وهذا  العزم،  ُأولو  األنبياء  هم  الرشائع  وأصحاب  واحد، 

أصحاب  بأهّنم  وصفوهم  حيث  املعصومني،  عن  ورد  ما 

رشائع وليسوا أصحاب أديان.

] احلداثة والعوملة [

)2) املفردات / الراغب االصفهاين: 76)، مادة: ملل.
)3) املصدر املتقّدم: 508، مادة: هنج. املصباح املنري / الفّيومي: 

627، مادة: النهج.
))) سورة املائدة: اآلية 8).

العدد العاشر/شهر رمضان المبارك 1441هـ- ايار ٢٠٢٠ م30



شيخوخة االجازةحجية الظن في االصول االعتقادية

كيفية تكّون الهالل؟

الشيخ باقر االراوانيالسيد ابو القاسم الخوئي

الشيخ جعفر السبحاني

حجية القرآن الشريف 

الشيخ هادي كاشف الغطاء
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تفصيل،  ففيها  االعتقادية  االصــول  اما 
فان االصول االعتقادية عىل قسمني قسم منها 
والتسليم  عليه  القلب  وعقد  البناء  جيب  ما 
املوت من مسألة  بعد  ما  له كأحوال  واالنقياد 
ــاب، والــكــتــاب، والـــرصاط،  ــس الــقــب، واحل
ال  فانه  ذلك  وغري  والنار  واجلنة،  وامليزان، 
جيب عىل املكلف حتصيل املعرفة بخصوصيات 
االمور املذكورة بل الواجب عليه انام هو البناء 
وعقد القلب عليها والتسليم واالنقياد هلا من 
جهة اخبار النبي أو الويص هبا، وقسم 
منها ما جيب معرفته عقال او رشعا كمعرفة اهلل 

سبحانه ومعرفة انبيائه واوصيائه.

اما القسم االول فحجية الظن اخلاص فيه 
عىل  معتب  ظني  دليل  قام  فاذا  منه  مانع  ال  مما 
ثبوت امر من تفاصيل ما ذكر من مسألة القب 
وغري  وامليزان  والرصاط  والكتاب  واحلساب 
القلب  وعقد  بمضمونه  االلتزام  جيب  ذلك 

القول  بني  فرق يف ذلك  بال  له  عليه واالنقياد 
او  الطريقية  ادلة احلجية هو جعل  بكون مفاد 

جعل التنجيز والتعذير.

غري  امــر  فيه  املطلق  الظن  حجية  نعم، 
االنــســداد  مــقــدمــات  متامية  لــعــدم  صحيح 
اىل  باالضافة  بتامميتها  قلنا  وان  اليه  باالضافة 
االحكام الفرعية فان من مقدماته عدم وجوب 
أو  النظام  اختالل  استلزامه  الجل  االحتياط 
يف  االحتياط  ان  الظاهر  ومن  واحلرج  العرس 
واحلرج،  العرس  يستلزم  ال  املذكورة  االمــور 
االلتزام  ان  النظام رضورة  اختالل  فضال عن 
عليه  القلب  وعقد  امجاله  عىل  الواقع  هو  بام 
كذلك يف موردها ال يستلزم شيئا من املحاذير 

كام ال خيفى.

واما القسم الثاين اعني به ما جيب معرفته 
جيب  فانه  سبحانه  اهلل  كمعرفة  رشعا  أو  عقال 
شكر  وجــوب  بمالك  عقال  سبحانه  معرفته 

السيد ابو القاسم الخوئي
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 املنعم ودفع الرضر املحتمل، وكمعرفة النبي
فانه جيب معرفته عقال أيضا ملا ذكر من املالكني 
حيث انه من وسائط نعامئه وآالئه، وكمعرفة 
االمام فانه جيب معرفته اما عقال لعني ما 
ذكر يف وجه وجوب معرفة النبي أو رشعا ملا 
دل عليه من الروايات املتواترة، وكمعرفة املعاد 
عليه  دلت  ملا  رشعا  معرفته  جيب  فانه  اجلسامين 
اآليات والروايات واالمجاع والرضورة فتوضيح 

الكالم يف ذلك يستدعي التكلم يف جهات.

يف  حجة  هو  هل  الظن  ان  يف  االوىل  اجلهة 
ال  فنقول:  االعتقادية  االصول  من  القسم  هذا 
فيه  اخلاص  الظن  حجية  عدم  يف  الريب  ينبغي 
فضال عن الظن املطلق؛ وذلك ألن املطلوب فيه 
هو املعرفة وخروج النفس من الظلمة اىل النور 
ومن االحتامل والرتدد اىل اليقني والثبات؛ ومن 
الظاهر ان الظن ال يوجب شيئا من ذلك رضورة 
للنفس  حيصل  ال  اليقني  وثبات  العلم  نور  ان 
بالظن وان ثبت اعتباره بدليل خاص فضال عن 

ان يثبت بدليل االنسداد.

وبعبارة اخرى ان العلم يف امثال ما ذكر من 
نفسانية  صفة  انه  بام  معتب  االعتقادية  االصول 
وقد تقدم يف مبحث القطع ان الطرق واالمارات 
وعىل  الصفتية  بنحو  املعتب  العلم  مقام  تقوم  ال 

هذا فان متكن املكلف من حتصيل املعرفة فيجب 
يسقط  حتصيلها  عن  عجز  وان  حتصيلها  عليه 
عىل  بالقدرة  التكليف  الشرتاط  عنه  الوجوب 

متعلقه عقال.

من  القسم  هبذا  اجلاهل  ان  يف  الثانية  اجلهة 
خارجا  موجود  هو  هل  االعتقادية  ــول  االص
سبحانه  اهلل  معرفة  اىل  بالنسبة  ــا  ام فنقول: 
فوجوده يف غري الصبيان واملجانني يف غاية الندرة 
مراتبه  ادنى  يف  ولو  عقل  له  كان  من  ان  حيث 
امر  سبحانه  معرفته  فان  صانعا  للعامل  ان  يدرك 
 فطري للبرش كام يشهد عليه مثل قوله سبحانه: 
الَّتِي  ِه  اللّٰ فِْطَرَت  َحنِيفًا  يِن  لِلدِّ َوْجَهَك  ﴿َفَأِقْم 
يُن  ِه ٰذلَِك الدِّ َفَطَر النّٰاَس َعَلْيٰها الٰ َتْبِديَل لَِخْلِق اللّٰ
وقوله  َيْعَلُموَن﴾،  الٰ  النّٰاِس  َأْكَثَر  َوٰلكِنَّ  اْلَقيُِّم 
ٰماٰواِت  السَّ َخَلَق  َمْن  َسَأْلَتُهْم  ﴿َوَلئِْن  سبحانه: 
ُه  اللّٰ َلَيُقوُلنَّ  َواْلَقَمَر  ْمَس  الشَّ َر  َوَسخَّ َواأْلَْرَض 
اىل  بالنسبة  اجلاهل  فوجود  ُيْؤَفُكوَن﴾،  َفَأنّٰى 
مسألة معرفة اهلل سبحانه من ذوي العقول نادر 

جدا بل غري موجود خارجا.

نعم، بالنسبة اىل مسألة النبوة اخلاصة واالمامة 
خصوصا  الكفار  من  كثريا  فان  الكثرة  غاية  يف 
ان  كام  اخلاصة  النبوة  بمسألة  جاهلون  نساءهم 
جاهلون  نساءهم  خصوصا  املخالفني  من  كثريا 
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بمسألة االمامة وكذلك بالنسبة اىل مسألة املعاد 
اجلسامين فان كثريا من الناس من جهة غموضة 

املطلب جاهلون باملسألة كام ال خيفى.

بــاالصــول  اجلــاهــل  ان  يف  الثالثة  اجلــهــة 
جهله  عــىل  العقاب  يستحق  هــل  االعتقادية 
يقرص  الــذي  وهو  املقرص  اجلاهل  اما  فنقول: 
حتصيله  من  متكنه  مع  ومعرفته  احلق  حتصيل  يف 
العقاب لرتكه ما جيب  فال اشكال يف استحقاقه 
ما  عىل  رشعا  أو  عقال  املعرفة  حتصيل  من  عليه 
تقدم، واما اجلاهل القارص وهو الذي ال يتمكن 
أو  عنه  لغفلته  اما  ومعرفته  احلق  حتصيل  من 
لغموضة املطلب مع قلة االستعداد، فالصحيح 
انه ال يستحق العقاب كام هو املعروف بني القوم 
وذلك لقبح العقاب عىل ما هو خارج عن حتت 
مصاديق  اوضح  من  لكونه  واالختيار  القدرة 

الظلم وتعاىل اهلل عن ذلك علوًا كبريًا.

واما ما التزم به صاحب الكفاية يف حاشيته 
ما  عىل  مبني  فهو  العقاب  استحقاقه  من  عليها 

ذهب اليه من ترتب العقاب عىل بعد العبد عن 
ساحة املوىل املسبب من خبث رسيرته ونقصان 
اجلواب  توضيح  مع  لكالمه  تعرضنا  وقد  ذاته، 
ال  القارص  فاجلاهل  التجري،  مبحث  يف  عنه 
يستحق العقاب عىل جهله باحلق، نعم ال بد من 

أاّل يعانده بل ينقادله عىل امجاله لو احتمله.

اجلهة الرابعة يف ان احكام الكفر من النجاسة 
اجلاهل  عىل  ترتتب  هل  وغريمها  االرث  وعدم 
ترتتب  الظاهر  فنقول:  االعتقادية  باالصول 
من  ناشئا  جهله  كان  سواء  عليه  الكفر  احكام 
االدلة  من  املستفاد  فان  تقصريه  من  او  قصوره 
باحلق  املعرتف  الكفر مرتتبة عىل غري  احكام  ان 
كام  واجلاهل  املعاند  العارف  يشمل  واطالقها 

يشمل اجلاهل املقرص والقارص.

]مباين االستنباط[
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النور  نفسه جرم مظلم وإّنام يكتسب  القمر يف  إّن 
منه مستنري  املواجهة معها، فنصف  نتيجة  الشمس  من 
النصف  اّن  غري  كذلك،  مظلم  اآلخر  والنصف  دائاًم، 
زيادة  خيتلف  بل  الدوام،  عىل  لدينا  يستبني  ال  املستنري 

ونقصًا حسب اختالف سري القمر.

فاّنه لدى طلوعه عن األُفق من نقطة املرشق مقارنًا 
عرشة  الرابعة  الليلة  يف  يسري  بفاصل  الشمس  لغروب 
من كّل شهر بل اخلامسة عرشة فيام لو كان الشهر تامًا 
يكون متام النصف منه املتجه نحَو الغرب مستنريًا حينئذ 

ملواجهته الكاملة مع النرّي األعظم، وهذا ما يطلق عليه 
مقابلة القمر مع الشمس، كام أّن النصف اآلخر املتجه 

نحو الرشق مظلم.

الليايل  يف  النزول  قوس  يف  يأخذ  النور  هذا  ثّم إّن 
سري  اختالف  حسب  فشيئًا  شيئًا  سعته  وتقلُّ  املقبلة، 
املغرب  نقطة  إىل  الشهر  أواخر  يف  ينتهي  أن  إىل  القمر 
ما  وهذا  للشمس،  مواجهًا  املنري  نصفه  يكون  بحيث 
لنا هو متام  املواجه  النريين، ويكون  يطلق عليه مقارنة 
النصف اآلخر املظلم، وهذا هو الذي يعبِّ عنه بتحت 
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الشعاع واملحاق، فال يرى منه أي جزء، ألّن الطرف 
الرابعة  الليلة  يف  كام  كاًل  ال  لنا  مواجه  غري  املستنري 
أو  عليها  السابقة  الليايل  يف  كام  بعضًا  وال  عرشة، 

الالحقة.

ويظهر  الشعاع  حتت  عن  فشيئًا  شيئًا  خيرج  ثّم 
ضوء  بصورة  ويرى  الرشق  ناحية  من  منه  مقدار 
عريض هاليّل ضعيف، وهذا هو معنى تكّون اهلالل 
وتوّلده، فمتى كان جزء منه قاباًل للرؤية ولو بنحو 
املوجبة اجلزئية، فقد انتهى به الشهر القديم، وكان 

مبدًأ لشهر قمري جديد.

إذًا فتكّون اهلالل عبارة عن خروجه عن حتت 
الشعاع بمقدار يكون قاباًل للرؤية ولو يف اجلملة.

الشهر  عن  يفرتق  القمري  الشهر  السادس: 
الشهر  بداية  يشّكل  ال  ربام  الثاين  ولكّن  الطبيعي، 
للرؤية  قابلة  بصورة  اهلالل  يتكون  مل  ما  الرشعي، 
عند الغروب، ولذا يتأخر الشهر الرشعي عن الشهر 
من  اهلالل  يتوّلد  أن  الستحالة  باستمرار،  الطبيعي 

أّول أمره عريضًا قاباًل للرؤية.

بدأ باخلروج من  إذا  القمر  اّن  وبعبارة ُأخرى: 
الغرب  جانب  إىل  متحركًا  األعظم  النرّي  مقارنة 
ال  ذلك  ومع  الفلكي،  أو  الطبيعي  الشهر  يتحّقق 
يرى يف السامء عند الغروب إاّل إذا انتهت حركته إىل 
درجة تؤهله للرؤية، ويذكر الفلكيون اّن القمر إذا 
وصل إىل الدرجة السادسة من دائرة حركته يكون 
يتوقف  ربام  املجردة، ولذلك  بالعني  للرؤية  صاحلًا 

عىل تأخر ليلة كاملة من والدته الطبيعية.

إىل  الرشق  من  بحركته  يبدأ  اّن القمر  السابع: 
الغرب، وخيرج من مقارنة النري األعظم متوجهًا إىل 
جانبه شيئًا فشيئًا إىل أن يتولد اهلالل القابل للرؤية 
إمكان  عىل  دلياًل  يكون  ُرئي  فإذا  الغروب،  عند 
يكون  القمر  سري  ألّن  الغربية،  اآلفــاق  يف  رؤيته 
قد  فيه  النور  يكون  ربام  إليها  وصل  وإذا  باجتاهها 

ازداد.

ولذلك ربام يقال: إّن الرؤية يف اآلفاق الرشقية 
ربام  بل  الغربية،  اآلفاق  يف  رؤيته  إمكان  عىل  دليل 
اآلفاق  من  وضوحًا  أكثر  فيها  اهلالل  رؤية  يكون 
الرشقية، وهذا بخالف العكس، فإذا ُرئي يف اآلفاق 
إمكان رؤيته يف اآلفاق  دلياًل عىل  الغربية ال يكون 
اهلالل  توّلد  إلمكان  فيها،  غــروب  عند  الرشقية 

القابل للرؤية بعد جتاوزه اآلفاق الرشقية.

وتكّون  املحاق  عن  القمر  خرج  إذا  الثامن: 
ألّول  للرؤية  قاباًل  صار  وجه  عىل  الرشعي  اهلالل 
وهلة يف ُأفق خاص بحيث مل يكن هناك أي هالل 
األُفق  ذلك  إىل  اآلفاق  نسبة  تكون  فعندئذ  قبلها. 

خمتلفة حسب اختالفها يف طول البلد.

آخر  بني  األُفــق  ذلك  غرب  الواقعة  فاآلفاق 
أّن  كام  فجرها،  أوائــل  أو  هنارها  وسط  أو  هنارها 
اآلفاق الرشقية غطها الليل فهي بني وسط الليل أو 

آخره.

الشهر  بداية  عىل  للتعرف  املتبع  املنهج  هو  فام 
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القمري؟ هناك احتامالت:

1. أن يكون ثبوت الشهر أمرًا مطلقًا ال نسبيًا 
للرؤية  قاباًل  وصريورته  اهلالل  تكّون  أّن  بمعنى 
الشهر  لثبوت  العامل، يكون سببًا  نقاط  نقطة من  يف 

الرشعي يف مجيع العامل.

وبعبارة ُأخرى: خروج القمر عن املحاق وقت 
لعامة  القمري  الشهر  بداية  يعد  نقطة،  يف  الغروب 

اآلفاق.

نقاط  من  نقطة  يف  الشهر  ثبوت  يكون  أن   .2
التي  اآلفاق  يف  الرشعي  الشهر  لثبوت  سببًا  العامل 
كان  وإن  الليل  من  جزء  يف  األُفق  هذا  مع  تشرتك 
الغربية  ــاق  اآلف بني  فــرق  غري  من  ــدة  واح ساعة 
والرشقية، وعىل هذا يكون ثبوت الشهر أمرًا نسبيًا 
الوجه  الوجه مع  لكن يف دائرة كبرية ويشارك هذا 
األّول يف أّن خروج القمر عن حتت الشعاع يف نقطة 
وقت الغروب، يكون بداية الشهر الرشعي يف البالد 

التي تشارك بلد الرؤية يف جزء من الليل.

أّول  هو  ــذي  ال الــرؤيــة  إمكان  يكون  أن   .3
رشعيًا  شهرًا  لكونه  سببًا  للهالل  الرشعية  الوالدة 
للنقاط التي ُيرى فيها اهلالل عند غروهبم إذا مل يكن 
هناك مانع، كام هو احلال يف اآلفاق الغربية بالنسبة 
يّتسم  اهلــالل، ولكن ال  فيه  ُرئــي  الــذي  األُفــق  إىل 
الزمان بالشهر الرشعي إاّل بعد غروب الشمس يف 
كّل ُأفق عىل نحو يمكن لإلنسان رؤية اهلالل إذا مل 

تكن موانع وعوائق.

االلتزام  األّول فهذا مما ال يمكن  أّما االحتامل 
به، إذ معنى ذلك أن نلتزم ببدء الشهر فيه من ثلث 
الشهر الرشعي يف  بداية  ذاك  الليل ونصفه ويكون 

تلك اآلفاق.

والثاين هو خرية املحّقق اخلوئي كام سيوافيك، 
و هو أخف إشكاالً من األّول، وهو يشارك األّول 

يف اإلشكال يف بعض النقاط.

وأّما الثالث وهو نقّي عن اإلشكال، إّنام الكالم 
فيام يستفاده من الروايات.

عىل  عّلق  وإن  واإلفطار  الصوم  اّن  التاسع: 
الرؤية يف كثري من الروايات، لكّن الرؤية طريق إىل 
ذلك  عىل  ويدّل  املحاق،  عن  القمر  بخروج  العلم 

ُأمور:

1. إقامة البّينة مقام الرؤية، وهذا دليل عىل أّن 
عن  كشفت  فلو  الكاشفية،  بنحو  مأخوذة  الرؤية 

اهلالل حّجة رشعية -أخرى - تقوم مقامها.

اهلالل  فيه  ُرئي  يوم  أّول  من  الثالثني  عّد   .2
حيث حيكم بخروج الشهر السابق ودخول الالحق.

أفطر  إذا  الشك  يوم  صوم  قضاء  وجوب   .3
ليلة  يف  اهلالل  والدة  ثبت  ثّم  اهلالل  ثبوت  لعدم 

ذلك اليوم.

). إذا ُرئي اهلالل يف ليلة التاسع والعرشين من 
صومه انكشف اّنه أفطر يف شهر رمضان يومًا.

5. إذا صام بنية آخر شعبان فتبنّي اّنه من شهر 
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كّلها  الفروع  وهــذه  صومه.  صّح  فقد  رمضان، 
وهذا  العلامء،  ضوئها  عىل  أفتى  وقد  منصوصة، 
لوجود  طريقًا  أخــذت  الرؤية  كــون  عن  يكشف 

اهلالل يف األُفق وقت املغرب.

الرؤية،  هو  املوضوع  أّن  عرفت  قد  العارش: 
فهل هي منرصفة إىل العني العادية أو يعّمها والعني 
ذات البرص احلاد، وعىل كّل تقدير فهل املوضوع هو 
الرؤية بالعني املجردة أو يعّم الرؤية بالعني املسلحة 

املستندة إىل النظارات القوية؟

املشهور هو األّول، فال تكفي الرؤية بعني ذات 
البرص احلاد كام ال تكفي الرؤية باآلالت الرصدية، 

و ما هذا إاّل لالنرصاف.

لتعيني  بالنظارات  باالستعانة  بأس  ال  نعم، 
قاباًل  كان  فإذا  املجردة،  بالعني  النظر  ثّم  املحل، 
حتقيق  يف  اآلالت  بتلك  باالستعانة  ولــو  للرؤية 
يمكن  ــكــن  اهلــالل)1)، ول وثبت  كفى  املقدمات 
فإذا  احلاد،  البرص  ذات  بالعني  الرؤية  بني  التفريق 
البرص  حدة  هلام  ثقتان  فيها  يوجد  بلد  يف  افرتضنا 
احلاكم  عند  وشهدا  املجّردة،  بالعني  اهلالل  فرأيا 

فهل عليهام أن يصوما أو ال؟

عند  شهادهتام  تقبل  هل  األّول  الفرض  وعىل 
احلاكم أو ترد؟

الصوم  وجوب  بعدم  الفقيه  يلتزم  أن  أظن  ال 
عليهام، كيف وهو عىل خالف النص.

)1)  مستند العروة الوثقى:117/2ـ 119.

موسى  أخاه  سأل  أّنه  جعفر  بن  عيل  روى   .1
شهر  يف  اهلالل  يرى  الرجل  عن   جعفر ابن 
رمضان وحده ال يبرصه غريه، أله أن يصوم؟ قال: 

»إذا لم يشك فليفطر وإاّل فليصم مع الناس«)2).

أخيه،  عن  كتابه  يف  جعفر  بن  عيل  روى   .2
قال: سألته عّمن يرى هالل شهر رمضان وحده ال 
يبرصه غريه أله أن يصوم؟ فقال: »إذا لم يشك فيه 

فليصم وحده وإاّل يصوم مع الناس إذا صاموا«)3).

يرد  أن  للحاكم  فهل  الثاين،  يف  الكالم  وإّنــام 
شهادهتام مع علمه بوثاقتهام وعدم كون املورد مظنة 
صحوًا  اجلّو  كان  إذا  كذلك  يكون  إّنام  ألّنه  اخلطأ، 
البرص  ذوي  من  يكونا  ومل  الرؤية  رجالن  واّدعــى 
احلاد، ويؤيد ذلك اهّنام لو اّدعيا الرؤية و ُرئي اهلالل 
يف ليلة التاسع والعرشين فليس للحاكم إاّل احلكم 

باإلفطار واألخذ بقوهلام.

الرصدية،  بـــاآلالت  الــرؤيــة  يف  الــكــالم  ــام  إّن
الفرق  عرفت  وقد  عنه،  النص  انرصاف  فالظاهر 
بني الوالدة الطبيعية للهالل والوالدة الرشعية، واّن 

الثاين إّنام يتم إذا خرج القمر.

]رؤية اهلالل واختالف اآلفاق الصالة والصوم 
يف األرايض القطبية[

]مقاالت االصول[

)2) الوسائل: 7، الباب ) من أبواب أحكام شهر رمضان، 
احلديث 1و2.

)3) الوسائل: 7، الباب ) من أبواب أحكام شهر رمضان، 
احلديث 1و2.
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بل  الدهر  قديم  من  أصحابنا  كلمة  اتفقت 
عىل  محلة،  للعلم  كان  منذ  اإلســالم  علامء  وسائر 
أن القرآن الرشيف حجة، بمعنى أنه جيب الرجوع 
إليه ولكن صاحب الفوائد املدنية نفى عنه احلجية 
وذهب إىل أنه ال جيوز األخذ بيش ء منه إال بتفسري 
من املعصومني فال يصح التفسري لكتاب اهلل 
قال  أول شخص  أنه  والظاهر  منهم،  باملسموع  إال 
هبذه املقالة وتبعه يف ذلك مجاعة منهم الشيخ )احلر 
القرآن  فهم  أن  واحلق  الوسائل  صاحب  العاميل( 
أقسام  عىل  ومقاصده  بمعانيه  والعلم  الرشيف 

أربعة:

باهلل تعاىل وذلك كقوله تعاىل:  أحدها: خمتص 
َما  إِنَّ ُقْل  ُمْرَساَها  ��اَن  َأيَّ اَعِة  السَّ َعِن  ﴿َيْسَألوَنَك 
ِعنَْد َربِّي﴾ فإن هذه اآلية الرشيفة تدل عىل  ِعْلُمَها 
القرآن  يف  ــواردة  ال الساعة  وقت  بيان  اختصاص 

الرشيف باهلل تعاىل.

املراد مثل قوله  ثانيها: ما هو جممل غري ظاهر 
الصالة  أعداد  تفصيل  فإن  الَصالَة﴾  ﴿َأقِم  تعاىل: 
املعصوم  تفسري  من  البد  وكيفيتها  ركعاهتا  وعدد 

وبيانه إياها.

ثالثها: ما يكون اللفظ مشرتكا بني معان كثرية 
كلفظ  املراد  هو  منها  واحد  كل  يكون  أن  ويمكن 
هذه  ففي  والطهر،  احليض  عىل  يطلق  فإنه  )القرء( 
الصور الثالث ال جيوز أن يؤخذ بأحد املعاين ويفرس 
بالرأي  ال  املعصوم  من  وتفسري  ببيان  إال  به  اللفظ 
»من   كقوله األخبار  من  ورد  وما  بالفكر،  وال 
ناظرة  النار«  من  مقعده  فليتبوأ  برأيه  القرآن  فسر 

لألقسام الثالثة.

رابعها: ما يكون قطعي الداللة واضح املعنى، 
يتبادر  املعنى  ظاهر  يكون  أو  بالنص  ويسمى 
مثل  هبا  وخوطب  العربية  اللغة  عرف  من  لكل 
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إاِلَّ  اللُه  َم  َحرَّ الَّتِي  النَّْفَس  َتْقُتُلوا  ﴿َوال  تعاىل:  قوله 
الصورة هي حمط  املعنى وهذه  فإنه ظاهر  بِاْلَحق ﴾ 
البحث وموضع النزاع. واحلق أن ما كان من القرآن 
الرشيف نص ظاهر أو يرد نص معتب يف بيانه، حجة 
أو  منسوخًا  كونه  يثبت  مل  ما  مطلقًا  به  العمل  جيب 
معروضًا عن ظاهره. وأما املجمل فيجب التوقف 
له  وبيان  تفسري  يرد  أن  إال  به  والعمل  تفسريه  يف 

يعول عليه والدليل عىل أن ما ذكرناه حجة أمور:

)األول( اإلمجاع الذي ذكرناه.

فيكم  مخلف  »أن��ي   النبي قــول  )الــثــاين( 
الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم 
بهما لن تضلوا بعدي أبدًا« فإن القرآن الرشيف إذا 
لنا  ختليفه  يف  فائدة  فأي  به،  يتمسك  حجة  يكن  مل 

وأي وجه لألمر بالتمسك به.

لبيان  نزل  قد  الرشيف  القرآن  أن  )الثالث( 
األحكام الرشعية واملواعظ اإلهلية والدعوة للدين 
احلنيف واإلرشاد ملا فيه اخلري، واإلنذار بام فيه الرش.

)الرابع( سرية املسلمني واحتجاج بعضهم عىل 
بعض بآياته الكريمة والسرية حجة.

ملا  علينا،  حجة  يكن  مل  ولــو  أنــه  )اخلــامــس( 
اإلرشــاد  وال  الرشعية  لألحكام  البيان  به  حصل 
للدعوة اإلسالمية وال الوعد وال الوعيد وال البالغ 
من   الزهراء فاطمة  خطبة  ويف  التبليغ  وال 
إىل  يرشد  وكفاية  غنى  فيه  ما  باآليات  االستدالل 
لِلنَّاِس  َبَياٌن  تعاىل: ﴿َهَذا  قوله  منها  القرآن،  حجية 
ُروَن  َيَتَدبَّ لِْلُمتَِّقينَ ﴾ وقوله: ﴿َأَفال  َوَمْوِعَظٌة  َوُهدًى 
مل  إذا  القرآن  فإن  َأْقَفاُلَها﴾  ُقُلوٍب  َعَلى  َأْم  القرآن 
)عز  اهلل  لتوبيخ  وجه  كان  ملا  عليهم،  حجة  يكن 

وجل( الكفار عىل عدم تدبر القرآن.

ومما يدل عىل ذلك ما ورد من عرض األخبار 
باطل  فهو  منها  الكتاب  خالف  وما  اهلل  كتاب  عىل 
وزخرف، فإن الكتاب لو مل يكن حجة ملا كان وجه 
لألمر بعرض األخبار عليه، وأما ما ورد من األخبار 
ما يتخيل فيه عدم حجية الكتاب فالبد من تأويله أو 
الدالة عىل  املتقدمة  طرحه فإهنا قد خالفت اآليات 

حجية القرآن واإلمجاع والسرية واألخبار الكثرية.

]اهلادي فيام حيتاجه التفسري من مبادي[
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الثالث  الشكل  ــذا  ه عــىل  ويصطلح 
بتحمل الرواية بنحو االجازة. كام ويصطلح 
عىل صاحب الكتاب الذي صدرت االجازة 

منه بشيخ االجازة.

الشخص  كون  ان  يف  البحث  وقع  وقد 
من مشايخ االجازة هل يكفي إلثبات وثاقته.

والبحث عن هذه النقطة مهم جدًا، فان 
الشيخ الطويس قد وصلته كثري من األُصول 
التهذيب  كتابيه  منها  ــف  الَّ التي  احلديثية 
يوثقوا  مل  اشخاص  بتوسط  واالستبصار 
االجازة ال  مشايخ  من  وانام هم  باخلصوص 
بن  احلسن  بن  حممد  بن  أمحد  قبيل  من  أكثر 
الوليد الذي يروي عنه الشيخ الطويس بعض 

األُصول بواسطة الشيخ املفيد.

وأمحد  حييى،  بن  حممد  بن  أمحد  وهكذا 
ابن عبد الواحد املعروف بابن عبدون أو بابن 
القريش،  الزبري  بن  حممد  بن  وعيل  احلــارش، 

وأيب احلسني بن أيب جيد وغريهم.

ان شيخوخة االجازة إذا مل تكف إلثبات 
من  كثري  يف  ــر  األم يشكل  فسوف  الوثاقة 
صار  الذي  األمر  هــؤالء،  بسبب  الروايات 
للتغلب  ابداع طرق جديدة  للتفكري يف  سببًا 

عىل املشكلة من ناحية هؤالء.

اختار كفاية شيخوخة االجازة يف  وممن 
حدائقه  يف  البحراين  الشيخ  التوثيق  اثبات 

اهلمداين  رضــا  اغــا  والشيخ   (8 ص   6 ج 
الرأي  لعل  بل  وغريمها   12 ص  صالته  يف 

املشهور والسائد هو ذلك.

اخلوئي  كالسيد  املتأخرين  بعض  ان  إاّل 
بان  وقــالــوا  ذلــك  رفضوا  الشهيد  والسيد 

شيخوخة االجازة ال تدل عىل الوثاقة.

فائدة  بان  ذلك  اخلوئي  السيد  ب  وقــرَّ
مثاًل  املفيد  الشيخ  ان  إاّل  ليست  االجــازة 
سوف حيق له بسبب االجازة ان يقول اخبين 
هبذه  الوليد  بن  احلسن  بن  حممد  بن  امحــد 
اجازين  الذي  الكتاب  يف  املوجودة  االخبار 

روايته وكأنه يصري قد سمع الرواية منه.

وحيث ان سامع الثقة الرواية عن شخص 
ونقلها عنه ال يدل عىل وثاقته ـ ملا تقدم من ان 
رواية الثقة عن شخص ال تدل عىل توثيقه ـ 
فال يمكن ان تكون شيخوخة االجازة دلياًل 

عىل التوثيق)1).

ان  ذلــك:  مناقشة  يف  نقول  ان  ويمكن 
بكثرة  يعرف  ممــن  كــان  إذا  االجـــازة  شيخ 
الداللة  يف  يكفي  فذلك  عنه  ــازة  االج اخذ 
البعيد ان يذهب اعاظم  التوثيق، إذ من  عىل 
رواية  يف  ويستجيزونه  شخص  إىل  الثقات 

كتاب وهو ليس بمحرز الوثاقة عندهم.

ب ذلك من نفسك، فهل تذهب إىل  وجرِّ

)1)  معجم رجال احلديث 1: 77.
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شخص وتأخذ منه االجازة يف رواية احاديث 
كتاب أو كتابني وانت ال حترز وثاقته؟!!

االستبعاد  من  ذكرته  ما  ان  قلت:  واذا 
كتابه  يف  الصدوق  الشيخ  ينقله  بام  منتقض 
عيون اخبار الرضا ج 2 ص 279 من ان 
احد مشاخيه املسمى بأمحد بن احلسني بن أمحد 
ناصبيًا ومل  املرواين كان  النيسابوري  بن عبيد 
يلَق انصب منه، وبلغ من نصبه انه كان يقول 
اللهم صِل عىل حممد فردًا ويمتنع من الصالة 

عىل آله الطيبني الطاهرين.

يــدل عىل فساد  هــذا  ان  اجلــواب:  كــان 
العقيدة، وهو ال يتناىف والوثاقة.

خمتص  االستبعاد  من  ذكرناه  ما  ان  عىل 
بمشايخ االجازة الذين هم من اخلاصة دون ما 
إذا كانوا من العامة فان االجالء قد يأخذون 
االجازة من العامة، لبعض األغراض اخلاصة 
كام ينقل عن الشهيد األول )رمحه اهلل( حيث 

قيل إن له اجازات كثرية من العامة.

واذا قلت: اذا كانت الشيخوخة كافية يف 
اثبات الوثاقة فلامذا مل ينص الشيخ والنجايش 
عىل وثاقة أمحد بن حممد بن احلسن بن الوليد 

وامثاله.

ان عدم التنصيص عىل وثاقتهم يدل عىل 
عدم ثبوهتا عندمها.

قلت: اجاب السيد البوجردي عن ذلك 

النجايش،  رجال  هي:  الرجالية  الكتب  بان 
ورجال الكيش، ورجال الشيخ.

ـــال الــنــجــايش فــهــو مــوضــوع  امـــا رج
بن  أمحد  ولعل  الكتب،  اصحاب  الستقصاء 

حممد وامثاله ليس هلم كتب.

لذكر  موضوع  فألنه  الكيش  رجال  واما 
يف  ليس  وهــؤالء  حقه،  يف  روايــة  توجد  من 

حقهم رواية.

كان  انــه  فالظاهر  الشيخ  ــال  رج ــا  وام
بصورة املسودة وكان غرض الشيخ الرجوع 
اليه ثانيًا لتنظيمه وترتيبه وتوضيح حال بعض 
يف  اقتصاره  لذلك  يشهد  كام  فيه  املذكورين 
أبيه  واسم  اسمه  ذكر  جمرد  عىل  الرواة  بعض 

من دون تعرض لبيان حاله أكثر من ذلك.

وغري  مكررًا  ــرواة  ال بعض  ذكــره  وكــذا 
ذلك مما يوجب الظن بعدم بلوغ الكتاب إىل 
مستواه املطلوب، وما ذاك إاّل لكثرة اشتغال 
لو  بحيث  والتصنيف  التأليف  بكثرة  الشيخ 
قسمت مدة حياته عىل تأليفاته ال يقع مقابل 

كتابة رجاله إاّل ساعات معدودة)1).

مسلك السيد بحر العلوم ومجاعة:

وتغلبًا عىل مشكلة مشايخ االجازة ـ بناء 
الوثاقة   اثبات  يف  الشيخوخة  كفاية  عدم  عىل 
مسلكًا  ومجاعة  العلوم  بحر  السيد  سلك 

)1) هناية التقرير 2: 270.
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ـ يف رجاله عند  العلوم  ـ بحر  آخر، فقد ذكر 
البحث عن سهل بن زياد ج 3 ص 25: ان 
الرواية التي يشتمل سندها عىل احد مشايخ 
االجازة صحيحة وحجة، ولكن ال من جهة 
الوثاقة  عن  تكشف  االجــازة  شيخوخة  ان 
الرواية  منها  املأخوذ  الكتب  ان  جهة  من  بل 
يف  األربعة  الكتب  كتواتر  ومتواترة  معلومة 
زماننا هذا، فكام ان الكتب األربعة يف زماننا 
اخذ  حيتاج  وال  مؤلفيها  إىل  النسبة  معلومة 
اللهم  معتب  طريق  وجود  إىل  منها  الرواية 
احلال  فكذلك  والتيمن  التبك  باب  من  إاّل 
ذلك  يف  الروايات  منها  املأخوذ  األُصول  يف 
وال  اصحاهبا  إىل  النسبة  معلومة  هي  الزمان 
صحيح،  طريق  إىل  منها  الرواية  أخذ  حيتاج 
ومعه فال يرض وجود احد مشايخ االجازة أو 
غريهم ممن مل يوثق يف الطريق ما دام املقصود 

من الطريق التبك والتيمن ال أكثر.

عىل  وينبه  قائاًل:  رسه(  )قدس  واضاف 
ذلك طريقة الشيخ طاب ثراه، فانه ربام يذكر 
يسقط  القدماء وربام  عادة  السند كام هو  متام 
الروايات، وليس  ايراد  املشايخ ويقترص عىل 
بذكر  السند  حال  اختالف  لعدم  إاّل  ذلك 

املشايخ وامهاهلم.

مستدركه  يف  النوري  الشيخ  اشار  وقد 
ج 3 ص 373 يف أول الفائدة الثالثة إىل هذه 

الطريقة ونسبها إىل الشهيد الثاين وغريه.

وسائل  يف  العاميل  احلر  اختارها  وممن 
الشيعة يف أول الفائدة اخلامسة.

بعض  الــتــاســعــة  ــدة  ــائ ــف ال يف  وذكــــر 
املأخوذ  الكتب  صحة  عىل  الدالة  القرائن 
اثنتني  إىل  واهناها  وتواترها  الروايات  منها 

وعرشين قرينة.

التسرتي  الشيخ  من  أيضًا  تظهر  ولربام 
)رمحه اهلل( يف قاموس رجاله فراجع.

تعاىل  اهلل  ان شاء  نتعرض  ونحن سوف 
مناسب  ــان  ث موضع  يف  الطريقة  هــذه  إىل 
ان  نقول:  مؤقتًا  انــه  إاّل  مناقشتها  وكيفية 
نفس السيد بحر العلوم يف ج ) ص 7) عند 
الكتب  تلك  ان  ذكر  الفوائد  لبعض  تعرضه 
عىل  الشواهد  بعض  واقــام  متواترة  ليست 
صحيح  سند  إىل  احلاجة  تبقى  ومعه  ذلك، 

عىل حاهلا.

 ]دروس متهيدية يف القواعد الرجالية[
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فزت ورب الكعبةعلي عليه السالم منقذ الموقف

التاريخ الصحيح

ُجغرافية كربالء القديمة

الشيخ باقر شريف القرشيالسيد زهير االعرجي

العالمة االميني

السيد هبة الدين الشهرستاني 
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ينبغي  تأرخيية ضخمة  فتح مكة عملية  كان 
فهم  درجــة  بنفس  مقتضياهتا  أو  آثــارهــا  فهم 
 اسباهبا أو عللها، فمع ان شجاعة رسول اهلل
عللها،  أهــم  من  كانتا  الفائقتني   واالمام
فتح  ان  ذلك  للغاية،  خطرية  كانت  آثارها  فإن 
بيد  للعامل  االجتامعية  الدينية  القيادة  وضع  مكة 
حيكمون  املرشكني  قــادة  كان  ان  بعد  املسلمني 
الناس بالظلم ويعيثون يف االرض فسادًا، فدخل 
الناس مؤمنني باطنًا وظاهرًا، يف دين اهلل افواجًا، 
وقد تنبأ كتاب اهلل املجيد بتلك االحداث فقال: 
النَّاَس  َوَرَأْي��َت   * َواْلَفْتُح  اللِه  َنْصُر  َجاَء  ﴿إَِذا 
بَِحْمِد  َفَسبِّْح   * َأْفَواًجا  اللِه  ِديِن  فِي  َيْدُخُلوَن 
اًبا﴾ ]النرص: 1 - 3[. ُه َكاَن َتوَّ َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه إِنَّ
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ــّوة  ــح االســــالم بــعــد فــتــح مــكــة ق ــب وأص
الروم  أو  الفرس  قوى  مواجهة  تستطيع  عاملية 
األمن  تثبيت  عىل  ــادرة  وق عليهام،  واالنتصار 
اال  إله  ال  شعار:  حتت  الوقت  ذلك  يف  العاملي 
مكة  فتح  كان  وبذلك  اهلل،  رســول  حمّمد  اهلل، 
واالجتامعي  السيايس  الرتكيب  لبناء  اعــادة 
كان  وقــت  يف  اجلديد  الدين  ضــوء  عىل  للعامل 
العدل  حتقق  جديدة  قيادة  عن  فيه  يبحث  العامل 
قيادة  فكانت  والتوحيد،  واألمــان  االجتامعي 
العاملية  االيامن  دولة  ثبات  حتقق   اهلل رسول 
ونظامها االمني واحلقوقي، والسبب يف ذلك ان 
العامل يتضمن شعوبًا متباينة يف التقاليد والعادات 
واللغات، وال يمكن ان جيمعها اال دين ساموي 
عىل  القادر  الدين  هو  ــالم  االس فكان  ــد،  واح
سقف  حتت  البرش  من  اهلائل  العدد  ذلك  مجع 
خيمة واحدة ويف ظل لواء واحد، وال يستطيع 
العاملي  التجمع  ادارة ذلك  احد حتمل مسؤولية 
فكان  اليه،  يوحى  رسوٌل  اال  وسياسيًا  اجتامعيًا 
رسول اهلل هو حامل املسؤولية العاملية، وكان 
الدينية  القيادة  لتسّلم  االول  املؤهل  خلفه  من 

 .أمري املؤمنني بعده

 موضع ثقة رسول اهلل وقد كان عيل
املسلمني  من  ــاٌس  ُأن هتف  فحينام  مكة  فتح  يف 
بعد:  الدين  ابعاد  يفهموا  مل  زالوا  ما  الذين  من 

احلُرمة)1)  ُتستحل  اليوم  امللحمة،  يوم  اليوُم 
دعاه النبي لتدارك الوضع اخلطري الذي كان 
سيؤدي حتاًم اىل سفك الدماء عىل غرار اجلاهلية 
ولكن باسم االسالم هذه املّرة وأمره بحمل 
 الراية والدخول اىل مكة يف املقدمة فكان عيل
حيمل  ــو  وه مكة  ــل  دخ حيث  املــوقــف  منقذ 
بن  خالد  قام  وعندما  والسالم،  التوحيد  راية 
وّداهم  ُجذيمة)2)،  بني  ُقتل من  بقتل من  الوليد 
الوضع،  لتسوية   علّيًا فبعث   اهلل رسول 
هؤالء  اىل  اخرج  عيل،  يا  بالقول:   وارشده
اجلاهلية  أمر  واجعل  أمرهم،  يف  فانظر  القوم، 
االنبياء  خلق  كــان  وهكذا  قدميك)3)..  حتت 
 وهكذا تعامل رسول اهلل ،واالوصياء

يف مكة مع الطلقاء.

 ]السرية االجتامعية لإلمام أمري املؤمنني 
]عيل بن أيب طالب

)1)  سرية ابن هشام: ج )، ص 9).
)2) م. ن: ج )، ص 72.
)3) م. ن: ج )، ص 72.
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وفناء األجيال وهالك ملوك، واستخالف آخرين، 
وما انتاب أقواما من جراء ما اجرتحوه من السيئات، 
وما فاز به آخرون بام جاؤوا به من صالح األعامل، 
اسس  به  وطــد  ما  عىل  للوقوف  يبتغيه  فالديني 
املعتقد، وعىلَّ عليها رصوحه وعالليه، وإفرازه عام 
كان حوله من لعب األهواء وتركاض أهل املطامع. 

التجاريب  بــه  يقصد  األخــالقــي  ــان  ك وإذا 
بالصحيحة  التي حتىل  النفوس  ملكات  الصاحلة يف 
منها فرق من الناس فأفلحوا، وتردى بالرديئة منها 
عاما  دستورا  ذلك  من  فيستنتج  فخابوا،  آخــرون 
عن  حذرا  يأخذ  أن  راقه  متى  به  ليعمل  للمجتمع 
سقوط الفرد أو مالشاة اجلامعة، فالسيايس يريد به 
الوقوف عىل مناهج األمم التي تقدم هبا الغابرون، 
إىل هوة  بمعتنقيها  أسفت  التي  الشهوات  ومساقط 
الدابر،  أمس  كحديث  فغادرهتم  والضعة  البوار 
ويريد به البصرية فيام سلفت به التجاريب الصحيحة 
يف املضائق واملآزق احلرجة، وافرتاع عقبات كأداء، 
فيتخذ من ذلك كله برناجما صاحلا لرقي أمته، وتقدم 

بيئته. 

واألديب يقتنص شوارد التاريخ؛ ألن ما يتحراه 
من تنسيق لفظه، وفخامة معناه، وما جيب أن يكون 
يف شعره أو نثره من حمسنات األسلوب، ومقربات 
عىل  باالطالع  منوط  استعارة،  أو  بإشارة  املغزى 
دقائق  من  قصدوه  ما  عىل  والوقوف  األمم  أحوال 

ورقائق. 

الرجال  علم  مثل  عىل  التاريخ  عممنا  وإذا 
تصحيح  يف  مسيسة  إليه  الفقيه  فحاجة  والطبقات، 
األسانيد، وإتقان مدارك الفتاوى، وبه يظهر افتقار 
املحدث إليه يف مزيد الوثوق برواياته، عىل أن لفن 
احلديث مواضيع متداخلة مع التاريخ كام يروى من 
تعاليمهم، حيث جيب عىل  األنبياء وحتليل  قصص 
املحدث املحاكمة بني ما يتلقاه! وما يرسده التاريخ! 

أو التطبيق بينهام إن جاءا متفقني يف بيان احلقيقة. 

التاريخ  يف  التوغل  من  له  منتدح  ال  واملفرس 
قصص  إىل  توعز  كريمة  آيــات  عىل  يقف  عندما 
احلكمة، ونوع من  املاضني وأحواهلم، لرضب من 
العظة، وعىل آيات أخرى نزلت يف شؤون خاصة، 
يفصلها التاريخ تفصيال، والباحث إذا دقق النظرة 
يف أي علم جيد أن له مسيسا بالتاريخ ال يتم لصاحبه 

غايته املتوخاة إال به. 

فالتاريخ إذًا ضالة العامل، وطلبة املتفنن، وبغية 
الساسة،  ومقصد  الدين  أهــل  وأمنية  الباحث، 
مــأرب  ــه  إن الفصل:  والــقــول  األديـــب،  ــرض  وغ
املجتمع البرشي أمجع وهو التاريخ الصحيح الذي 
مل يقصد به إال ضبط احلقائق عىل ما هي عليه، فلم 
نزعات  فيه  تعث  ومل  مستهدفة،  أغراض  به  تعبث 
أهوائية ككثري مما ألف من زبر التاريخ التي روعي 
يف مجلة منها جلب مرضاة القادة واألمراء، أو تدعيم 
مبدأ، أو فكر مفكر، أو أريد به التحليق بأشخاص 
إىل  بآخرين  واالسفاف  العظمة،  أوج  إىل  معلومني 
هوة الضعة، ملغاز هنالك ختتلف باختالف الظروف 
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بتوسع  بالنابل،  احلابل  فيه  اختلط  أو  واألحــوال، 
قيل  ما  بكل  اإلحاطة  أن  من  حسبوه  ملا  املؤلفني 
توسع يف العلم، وإحسان يف السمعة، ذهوال منهم 
عن أن مقادير الرجال بالدراية ال بالرواية فأدخلوا 
يف التاريخ هفوات ال حتىص، غري شاعرين بأن رواة 
زبائن عصبة، وحناق عىل عصبة،  السفاسف  تلك 
أو أهنم قصاصون غري مكرتثني من االكثار يف النقل 
نزوال عىل  أو  للسمعة،  إكبارا  االفتعال،  أو  اخلرايف 
العصور  يف  السذج  عنهم  فتلقتها  النهمة،  حكم 
فوجدها  املنقب  هلا  وتنبه  راهنة،  كحقائق  املتأخرة 
عىل  بالطعن  مبال  غري  فرفضها،  خرافية  أحاديث 
أو  تقاليد  وليدة  أهنــا  أولئك  شعر  فال  التاريخ، 
مطامع، وال عرف هذا أن اآلفة عن ورطات القالة، 
وسوء صنيع الكتبة، ال يف أصل الفن، ولو ذهبنا إىل 
ذكر الشواهد هلذه كلها خلرج الكتاب عن وضعه، 
وذهبت  ومفرط،  مفرط  بني  احلقيقة  خفيت  هكذا 

ضحية امليول والشهوات. 

]التاريخ الصحيح[
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ة، بوضوح َمقتل احلسني وحوادثه التارخييَّة، واستيفاء هذا البحث ُيكلِّف  إنَّ هلذا البحث ِصلة قويَّ
وإينِّ   ،قتل احلسني ام  أيَّ القديمة، يف  اجلغرافيَّة عن كربالء  بالتفاصيل  الوافية  امَلنابع  جَيد  إذ ال  ؛  صاحبه 

أجتزي يف أداء هذا الواجب بامُلمِكن، فحسب ما أظنُّه:

ُجغر�فية كربالء �لقدمية
السيد هبة الدين الشهرستاين 
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ه عليهم الّسالم، وُمفرسَّ بالكرب والبالء،  إنَّ كربالء اسم قديم، مأثور يف حديث احلسني، وأبيه، وَجدِّ
وإنَّ كربالء َمنحوتة ِمن كلمة )كور بابل( العربيَّة، بمعنى جمموعة ُقرى بابليَّة، منها نينوى القريبة ِمن أرايض 
وَتقُرب  هاء،  بعدها  الالم  بتفخيم  كربله  ثمَّ  احلسينيَّة،  أرايض  اليوم  ى  وُتسمَّ ة،  الغارضيَّ ثمَّ  ة،  اهلنديَّ ة  َسدَّ
اليوم ِمن مدينة كربالء َجنوبًا ورشقًا، ثمَّ كربالء أو َعقر بابل، وهي قرية يف الشامل الغريب ِمن الغارضيَّات، 

ة. وبأطالهلا أثريَّات ُمهمَّ

حدود  إىل  أو  فة،  امُلرشِّ بقعته  رواق  احلَري  ثمَّ  اإلسالمي،  الفتح  قبل  ة  عامَّ َمقبة  وكانت  النَّواويس،  ثمَّ 
الَصحن الرشيف، وكان هلذا احلائر وهدة َفسيحة، حمدودة بِسلسلة تاِلل مَمدودة، وربوات تبدأ ِمن الشامل 
ِمن  الزينبيَّة  الباب  إىل موضع  الشامل، وهكذا  درة يف  السِّ باب  بموضع  ُمتَّصلة  العبد،  َمنارة  الرشقي حيث 
ل للناظرين  ِجهة الغرب، ثمَّ تنزل إىل موضع الباب القبليَّة يف ِجهة اجلنوب، وكانت هذه التِّالل امُلتقاربة ُتشكِّ
ه منها الزائر إىل َمثوى سيِّدنا العّباس بن  نصف دائرة، عىل شاكلة نون مدخلها اجلَبهة الرشقيَّة، حيث يتوجَّ
قة بقب احلسني، آثاَر ارتفاعها القديم يف أرايض  بون حتَّى يومنا يف أثايف البيوت امُلحدِّ عيل، وجَيد امُلنقِّ
ِجهات الشامل والغرب، وال جيدون يف اجِلهة الرشقيَّة ِسوى تربة رخوة واطئة، األمر الذي ُيرشد العرفاء إىل 
أنَّ وضعيَّة هذه البقعة، كانت ُمنذ عرصها القديم واطئة ِمن ِجهة الرشق، ورابية ِمن ِجهَتي الشامل والَغرب 

عىل َشكل هاليل، ويف هذه الدائرة اهلالليَّة حورص ابن الزهراء، يف حربه حني ُقتِل.

الكوفة، وكذلك  إىل ضواحي  الُقرى  َيسقي  أعاليه،  َينحدر من  الكبري  الفرات، فكأن عموده  ا هنر  وأمَّ
ط ِمن لُدن الرضوانيَّة هنر كفرع منه، َيسيل عىل بطاح ووهاد شامل رشقيِّ كربالء،  َينشقُّ ِمن عمود النهر، الشَّ
ة، ثمَّ َينحدر فيقرتن بَعمود  حتَّى ينتهي إىل ُقرب َمثوى سيِّدنا العّباس رضوان اهلل عليه، ثمَّ إىل نواحي اهلنديَّ
الفرات يف شامل غريّب قرية ذي الِكفل )الكوثي القديمة(، وُيسّمى حتَّى اليوم )الَعلقمي(، وكان هذا الفرات 

ى )العلقمي(. الصغري ِمن صدره إىل َمصبِّه ُيسمَّ

ِمن شواطئه،  البارزة  الَعلقمي  وُسّميت حوايل هنر  النهر،  مياه  عنها  َتنحرس  عامٌّ ألراٍض  اسم  والطفُّ 
. ًا( لذلك، وُسّميت حادثة احلسني فيه بواقعة الطفِّ )طفَّ

]هنضة احلسني[
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املوّحدين  وسّيد  املّتقني  إمام  رشع  ]بعدما[ 
يف صالته، وبينام هو ماثل بني  يدي احلّق يناجيه 
هوى  إذ  بذكره  مشغول  ولسانه  وعواطفه  بقلبه 
الرمحن  ناقة صالح عبد  عليه بسيفه شقيق عاقر 
األشجعّي،  بحرية  بن  شبيب  ومعه  ملجم،  ابن 
قائال:  اخلــوارج  املجرمني  بشعار  هیتف  وهــو 

»احلكم هلل ال لك«.

وعال الرجس الدنس بالسيف رأس اإلمام 
فقّد  واملّتقني  املجاهدين  وعلم  اإلســالم  بطل 
هلل  بالسجود  عّفرها  طاملا  التي  الرشيفة  جبهته 
تعاىل، وانتهت الرضبة الغادرة إىل دماغه املقّدس 
الناس ومجعهم عىل  إاّل يف سعادة  فّكر  ما  الذي 
صعيد احلّق والعدل وإزالة شبح الفقر واحلرمان 

عنهم.

انفرجت  السيف  بلذع  اإلمــام  أحــّس  ومّلــا 
تعاىل،  اهلل  بقضاء  الرضا  ابتسامة  عن  شفتاه 
وانطلق صوته يدّوي يف رحاب املسجد: »فزت 

ورّب الكعبة«.

يا أمري احلّق! يا رائد العدل! يا بطل اإلسالم! 
اهلل  برضا  فــزت  لقد   !اهلل رســول  ويّص  يا 
أنت  وبقيت  ومبادئك،  قيمك  وفــازت  تعاىل، 
وحدك رهن اخللود بام أوجدته يف دنيا اإلسالم 

من املثل والقيم الكريمة.

يا إمام املّتقني، لقد كنت من أعظم الرابحني 
نعومة  منذ  رفعت  فقد  العظيم،  اخلالق  بمرضاة 
كأعظم  سبيله  يف  وجاهدت  اهلل،  كلمة  أظفارك 
وطهرت  األصنام،  فحّطمت  اجلهاد  يكون  ما 
روحك-  وبذلت  اجلاهلية،  أوثان  من  األرض 
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للدفاع عن رسول اهلل فبت  بسخاء- 
األوغــاد،  رشك  من  ووقيته  فراشه  عىل 
طالب  أيب  أبيك  وجهاد  جهادك  ولــوال 
ملا أبقى القرشّيون ظاّلً لإلسالم، وقضوا 

عليه منذ بزوغ نوره.

يــا إمــــام املـــوّحـــديـــن، لــقــد فــزت 
هند،  ابــن  خصمك  وخــرس  وانــتــرصت 
فأنت وحدك حديث الدهر مهام تطاولت 
إاّل  يذكر  ال  معاوية  هو  وها  أياما،  لياليه 
مزبلة  يف  قذف  فقد  ــرسان،  واخل باخليبة 
التأريخ تالحقه أعامله التي سّود هبا وجه 

التاريخ.

النبأ  اذيع  حينام  فإّنه  حال  أي  وعىل 
إىل  الناس  ســارع  ــام  اإلم باغتيال  املــؤمل 
اجلامع، فوجدوا اإلمام طرحيا يف حمرابه، 
دمه،  نزف  قد  تعاىل  اهلل  بذكر  يلهج  وهو 
محل  ثــّم  لونه،  واصفّر  ــواه،  ق ــارت  واهن
بالبكاء  عّجوا  قد  خلفه  والناس  داره  إىل 
وهم  املائقة،  أخــذهتــم  قــد  والنحيب، 

هیتفون بذوب الروح قائلني بأسى وأمل:

قتل إمام احلّق والعدل ...

قتل أبو الضعفاء وأخو الغرباء ...

قتل أبو اليتامى واملساكني...

واستقبلته خمّدرات الرسالة بالرصاخ 
إىل  باخللود  ــام  اإلم فأمرهّن  والعويل، 

الصب، والرضا بقضاء اهلل تعاىل ...

اإلمام  لوعة  أبنائه  أشــّد  من  وكــان 
 ،اهلل ــول  رس رحيــانــة  الــزكــي  احلسن 
فنظر إليه اإلمام فقال له بلطف: »يا بنّي، 
بالّسّم، ويقتل أخوك  تقتل  فإّنك  تبك  ال 

بالّسيف«. 

بــه ويّص رســول  ــب  وحتــّقــق مــا أخ
متض  فلم  علمه،  مدينة  ــاب  وب  اهلل
احلسن  اإلمام  معاوية  اغتال  حتى  األيام  
اإلمام  أخــوه  استشهد  وكذلك  بالسّم، 
مرّوعة  بصورة  الشهداء  سّيد  احلسني 
نجوم  بيته  أهل  ومعه  كربالء  صعيد  يف 
األرض، والصفوة املمّجدة من أصحابه، 
فقد حصدت رؤوسهم البغاة من رشطة 

يزيد بن معاوية.

]موسوعة أمري املؤمنني عيل بن ايب 
]طالب
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الطريق الذي يؤّدي إلى السعادة

مرض جفاف القلب

التقوى والزهد والتنمية االقتصادية

المحيط التربوي

د. علي القائمي

السيد منير الخباز

الشيخ محمد الريشهري

محمد تقي فلسفي
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د. علي القائمي

الطريق الذي يؤّدي إلى السعادة  

حتى  أو  إلنسانني  يمكن  االجتامعية  احلياة  يف 
لفئتني اختلفتا وانفصلتا عن بعضهام اجللوس عىل 
مائدة واحدة والتحاور بينهام وتسوية ما حصل من 
هذا  يعقب  وقد  والتسامح.  املحبة  من  بقليل  نزاع 
احلوار اهلادئ، ليس عودة العالقة كام كانت عليه، 
وهذا  قبل؛  ذي  من  وأمتن  أقوى  عودهتا  وربام  بل 
ال ينطبق عىل عامل الصغار والشباب بل يتعداه إىل 

دائرة أوسع وأكب.

بعض  وجود  حقًا  األسف  عىل  يبعث  ما  إن 
احلياة  يف  ويشرتكون  سوية  يعيشون  الذين  األفراد 
واملتاعب  باآلالم  حياهتم  يمضون  ولكنهم  معًا، 
جتاه  الصحيحة  املواقف  باختاذ  يفكروا  أن  دون 
الصائب،  السليم  السلوك  ينتهجوا  أن  أو  بعضهم 

باختاذهم  بّلة  الطني  يزيدون  ذلك  وبدل  إهنم  بل 
املواقف اخلاطئة، وبعدها يتمنون اخلالص من هذه 

احلياة اجلهنمية التي صنعوها بأنفسهم!

يقوم  أن  حقًا  األسف  عىل  يبعث  أمر  إنه  نعم 
وبسبب  املشرتكة،  حياهتم  مقتبل  ويف  ــان،  زوج
جهلهم وانعدام خبهتم يف اختاذ املواقف، بتحويل 
من  وبالرغم  مستعر.  جحيم  إىل  الدافئ  عشهم 
ادعائهام النضج الفكري فإهنام يسّدان مجيع الطرق 

التي تؤّدي إىل أن يعيشا بسالم وطمأنينة.

يبر  ال  ما  خطأ  الزوجني  أحد  ارتكاب  إن 
ساحة  إىل  املنزل  وحتويل  )احلرب(  إعالن  لآلخر 
أن  الزوجني  من  واملطلوب  والقتال؛  للعمليات 
التسامح  من  جّو  يف  واختالفاهتام  مشاكلهام  حيال 
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واملحبة والتضحية.. وهذا هو الطريق الذي يؤّدي إىل 
السعادة.

�اجبات الرتبیة:
ال تنحرص الواجبات الزوجية يف تلك العالقات 
إن  بل  أبنائهام،  تربية  يف  ومسؤوليتهام  بينهام  املشرتكة 

هناك من الواجبات األخرى ما يفوق ذلك حجاًم.

إن واجباهتام جتاه بعضهام تربويًا وأخالقيًا مسألة 
جوهرية بالرغم من عدم وجود ما يشري إىل ذلك يف 

عقد الزواج.

أفكار  إصالح  عن  مسؤوالن  واملرأة  الرجل  إن 
والنهي  باملعروف  األمر  إن  بعضهام.  وسلوك  وآراء 
ـ أيضًا  عن املنكر الواجب عىل مجيع املسلمني يشمل 
يف  يتجسد  احلقيقي  احلب  إن  بل  الزوجية،  احلياة  ـ 
موقف الرجل جتاه زوجته وموقف املرأة جتاه زوجها 
وحماولة كل منهام إنقاذ رشيك حياته من سوء العاقبة 
يف  السعادة  إىل  به  يؤدي  الذي  الطريق  إىل  وهدايته 

اآلخرة.

وإذن فإن الرجل هو املسؤول املبارش عن زوجته 
يف مسألة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وكذا فإن 

املرأة هي األخرى مسؤولة أيضًا.

اأخطا�ؤنا:
خيطئ  ال  من  هناك  ليس  خّطاء،  آدم  ابــن  كل 
حتى أولئك الذين وصلوا املراتب العليا من احلكمة 
ختلو  التي  البرش  من  جــدًا  القليلة  والقلة  والعلم، 

حياهتم من األخطاء.

هي  الزوجية  احلياة  يف  حتدث  التي  األخطاء  إن 
بمثابة نقاط سوداء تشّوه وتعّكر صفو احلياة املشرتكة، 
وبسبب  إننا،  باإلهنيار.  األرسي  األساس  وهتدد  بل 
وعقدنا  حتملنا،  وعــدم  اخلاطئة،  وتربيتنا  جهلنا، 
كالم  خالل  من  أزواجنا  إيذاء  يف  نتسبب  املختلفة، 
مما  عليهم  باملّن  إشعارهم  أو  عابس  وجه  أو  جارح 
إىل  هبم  ويــؤدي  اخلطر  إىل  النفيس  توازهنم  يعرض 

الشعور بالذل واملهانة.

مواقف خمتلفة:

1 ـ املكابرة �العناد:
إن  غري.  ال  وغرورنا  أنانيتنا  من  تنطلق  والتي 
موقفًا  باعتباره  عليه  ارصارنــا  ثم  اخلطأ  ارتكابنا 
احلقيقة  يف  هو  التعامل  يف  صائبًا  وأسلوبًا  صحيحًا 
أزواجنا  إيذاء  سوى  ورائها  من  جدوى  ال  نرجسية 

وشعورهم بالتأسف عىل مصريهم.

إن هكذا موقف هو بعيد كل البعد عن اإلنسانية 
إال  يفكر  وال  فقط  نفسه  سوى  املرء  يرى  ال  عندما 
بنفسه بل ال يشعر بوجود اآلخرين من حوله؛ إن حياًة 
تقوم عىل هذا املنطلق، وعىل هذه الرؤية، حيث تكون 
السيادة لألقوى، ال يكتب هلا االستمرار بل ال يمكن 
اعتبارها حياة إنسانية.. إهنا أشبه ما تكون باحليوانية.

م�ساألة الكرامة:
سوف  باخلطأ  االعــرتاف  بأن  البعض  يفكر  قد 
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أمام  قدرهم  من  وحيــّط  كرامتهم  إىل  رضبــة  يوّجه 
ان  ذلك  الصحيح،  هو  العكس  أن  غري  أزواجهم، 
اعرتاف املرء بخطئه ال يعّد منقصة له أبدًا ولن جيعله 
اآلخرين،  نظر  يف  يكب  سوف  بل  حقريًا  أو  صغريًا 
أعىل.  مثاًل  آخر جيعله  بعدًا  إىل شخصيته  وسيضيف 
زوجه  أمام  شأنه  من  سيحّط  ذلك  أن  افرتضنا  وإذا 

ولكنه سيجعله كبريًا أمام اهلل سبحانه.

عذاب  إىل  سيعرضك  باخلطأ  اعرتافك  عدم  إن 
نفيس وروحي ينغص عليك حياتك، فام هو الرضر 
ووجدانك،  ضمريك  ــاء  إرض إىل  تبادر  أن  يف  إذن 
وسعيك إىل ضبط نفسك جتاه زوجك ومراعاة العدل 

واإلنصاف يف تعاملك مع رشيك حياتك.

بعد النظر:
املدى  يف  ويفكرا  ينظرا  أن  الزوجني  عىل  ينبغي 
البعيد إىل آفاق املستقبل، فإذا بادر أحدمها إىل االعتذار 
وذراعيه  قلبه  له  يفتح  أن  اآلخر  عىل  فإن  خطئه  عن 
وأن ال يعتب ذلك فرصة للتنكيل به واالنتقام منه، بل 

ينبغي غض النظر عن أخطائه تلك.

إن اقدام أحد الطرفني عىل االعتذار من رشيك 
حياته جيب أن يعتب خطوة إجيابية تستحق التقدير ال 

اللوم والتنكيل.

إن احلياة الزوجية ال تنهض عىل االنتقام؛ ما هي 
رجاًل  زوجها  أصبح  إذا  املرأة  جتنيها  التي  املصلحة 

ضعيفًا حمّطاًم يتحمل أنانيتها وغرورها.

اعتذار املراأة:
كذلك نحذر الرجل فيام إذا أخطأت زوجته أن 

ال يلجئها إىل االعتذار مما بدر منها من سلوك.

فجرح  عليها،  اإلرصار  عدم  املصلحة  من  إن 
كرامتها سوف تكون له انعكاسات وخيمة عىل تربية 
زوجها،  مع  عالقتها  يف  الفتور  إىل  إضافة  األطفال، 
العاطفة  تلك  يف  تكمن  املــرأة  شخصية  أن  ذلــك 
ضبطه  يف  تكمن  الرجل  شخصية  أن  كام  املخزونة، 

نفسه.

إهنا زوجتك فدعها تشعر باألمن يف قربك. دعها 
تشعر بأنك ملجؤها الوحيد الذي حيميها من تقلباِت 
الزمن. دعها تضع رأسها املثقل باهلموم عىل رأسك 

لتشعر بالراحة وتغفو.

ولو جرحت كرامتها وحّطمت كبياءها عندها 
لن تكون زوجة حمّبة لك ولن تكون أيضًا حضنا دافئًا 

ألبنائك.

جتنب العرتاف يف غري مو�سعه:
ربام نشاهد بعض األزواج الذين يبادرون، ومن 
أجل وضع حد للنزاع والعراك، إىل االعرتاف بأخطاء 
إىل  يعتذرون  فإهنم  ذلك  عىل  وعالوة  يرتكبوها؛  مل 
أزواجهم. ولعل هلذا اإلجراء فوائد آنية معينة، ولكنه 

عىل املدى البعيد له آثاره التخريبية السيئة.

إننا نؤكد عىل احلفاظ عىل الدفء يف اجلو العائيل، 
ولكننا ال نقول أن ينذر أحد الزوجني حياته من أجل 
اآلخر، ذلك أن كاًل منهام إنسان، وهو مسؤول أمام 
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أمام زوجه، وأن عقيدتنا  ربه قبل أن يكون مسؤوالً 
إنسان  إىل أي  أنفسنا  بإذالل  لنا  اإلسالمية ال تسمح 
يف  تكون  أن  جيب  اإلنسانية  فالقيم  يكون،  ما  كائنًا 
مأمن من التدمري، وأن متّلق الظامل، حتى عىل مستوى 

األرسة، أمر ال يسمح به الدين وال يتساهل فيه.

نــعــم، هــنــاك االعـــرتاف بــاخلــطــأ.. االعـــرتاف 
به اإلسالم فحسب بل  أمر ال يسمح  بالظلم.. وهو 
فيه  وما  والشهامة  الشجاعة  من  فيه  ملا  عليه  وحيث 

أيضًا من تكامل الشخصية.

انتفى اخلطأ فال معنى لالعتذار، وينبغي  إذا  أما 
هنا اإلرصار والسعي إلثبات الباءة.

ال�سلوك الهادئ:
النفس  بضبط  االلتزام  الطرفني  كال  عىل  ينبغي 
االعتذار،  سامع  حالة  يف  أم  االعتذار  حالة  يف  سواء 
ذلك أن اهليجان وعدم فسح املجال لآلخر باالعتذار 
سيكون سباحة يف وجه التّيار مما يفّوت الفرصة عىل 

عودة الصفاء العائيل.

يف  بالطمأنينة  الشعور  يبعث  اهلادئ  السلوك  إن 
النفس،  يف  والفكرية  العقلية  القوى  وينّمي  القلب 

األم  حضن  زوجته  يف  يرى  أن  يف  يطمح  فالرجل 
الدافئ، كام أن املرأة تتمنى أن جتد لدى زوجها رعاية 

األبوة وحنان الوالد.

ما  عني  زوجتك  مع  سلوكك  يكون  أن  ينبغي 
تتمناه منها، وأن تكون هلا ملجًأ آمنًا يمنحها الشعور 
فقد  ذلك  يف  أخفقت  إذا  إنك  والسالم.  بالطمأنينة 
البحث  إىل  اخلــوف  غريزة  وبدافع  زوجتك  تفكر 
إىل  الزوجية ويعرضها  احلياة  يعقد  مما  آخر  عن مالٍذ 

أخطار كبرية..

]األرسة وقضايا الزواج[
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نتعّرض إىل هذا املرض النفيس الروحي، من 
خالل ثالث زوايا:

الزا�یة الأ�ىل: اأعرا�ض املر�ض.
كثري منا مبتىل بمرض جفاف القلب، القلب 
ينفعل،  ال  والذي  يرق،  ال  والذي  يقسو،  الذي 
له  املرض  هذا  واجلفاف،  القسوة  بمرض  مبتىل 

عرضان:

العر�ض الأ�ل: عدم اللذة بالأجواء الر�حیة
قراءة  يف  وال  الدعاء،  قراءة  يف  لذة  أجد  ال 
ال  عندما  الدعاء،  ويف  الصالة،  يف  وال  القرآن، 
بطريقة  وأصيل  والقرآن  الدعاء  أقرأ  لذة،  أجد 

أعيش  أنني  يعني  هذا  جًدا،  يابسة  جافة  روتينية 
يعني  هذا  القلب،  وقسوة  القلب  جفاف  مرض 

أنني أعيش هذا املرض املخيف.

العر�ض الثاين: عدم املبالة بالذنب
كثري منا يذنب وال يبايل بذنبه.. أذنبت وكل 
الناس تذنب! عدم املباالة بالذنب، وعدم الندم، 
أذنبت،  بأنني  االهتامم  وعــدم  ــرسة،  احل وعــدم 
وأخطأت، ووقعت يف الزلة، يكشف عن مرض 
سّرته  »من   :النبي عن  ورد  القلب.  قساوة 
هو  املؤمن  مؤمن«،  فهو  سيئته  وساءته  حسنته 
أذنب  »إذا  عنه:  وورد  السيئة.  من  يستاء  الذي 
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وإذا  أنفه،  على  مّرت  كذبابة  ذنبه  كان  المنافق 
على  قبيس  أبي  كجبل  ذنبه  كان  المؤمن  أذنب 
صدره«، املؤمن احلقيقي هو الذي يتوّجع، ويتأمّل، 
كبرًيا،  أم  الذنب، صغرًيا  عنه  إذا صدر  ويتحرّس 
عدم املباالة بالذنب يعني أن اإليامن ضئيل، وأن 
مرض جفاف القلب مستحكم، »ما لي كلما قلت 
قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التّوابين 
هذه  قدمي«.  أزالت  بلية  لي  عرضت  مجلسي، 

أعراض تكشف عن مرض جفاف القلب.

الزا�یة الثانیة: اأ�سباب املر�ض
ملاذا أنا مبتىل بمرض جفاف القلب؟ فألسأل 
نفيس: ما هي األسباب التي أّدت إىل أن أبتىل هبذا 

املرض؟

ال�سبب الأ�ل: البعد عن الأجواء الر�حیة.
أو  بالدراسة،  طوال الوقت نحن مشغولون 
مشغولون بالعمل، أو باألهل واألطفال والسوق 
والعيال، إذا صليت الصالة الواجبة، فهذا كاٍف! 
فقط  باهلل،  أرتبط  منها  ساعة  نصف  ساعة،   2(
أصيل الصالة الواجبة، كلها تستغرق نصف ساعة 
بعيد عن  أنا  ان 23 ساعة ونصف  أي  اليوم،  يف 
الروحية،  األجواء  عن  البعد  الروحية،  األجواء 
وعن  النافلة،  وعن  الدعاء،  وعن  القرآن،  وعن 
املأتم، وعن املسجد، وعن املجلس، سبب رئييس 

يف االبتالء بمرض جفاف القلب وقساوته.

»أم  ــاء:  ــدع ال يف  تقرأ  ــت  أن ذلــك،  ــل  ألج

جمالس  فخذلتني«،  العلماء  مجالس  من  فقدتني 
رأيتني  »أم  اهلل،  ذكر  الذكر،  تعني جمالس  العلامء 
خّليتني«،  وبينهم  فبيني  البّطالين  مجالس  آلف 
جمالس البّطالني ليس عندهم شغل، أما املرتفون 
والتجارة  والسوق  األسهم  جمالسهم  كل  الذين 
واألموال، هذه املجالس تريّب عىل جفاف القلب 
للمؤمنني  غيبة  جمالسهم  الذين  أو  وقساوته، 
اآلخرين،  لكرامات  وهدر  اآلخرين  يف  وطعن 
الروحية  األجـــواء  عن  تبعدك  املجالس  هــذه 

وتسّبب لنا مرض جفاف القلب وقساوته.

اإلمام أمري املؤمنني عيل وقف عىل السوق 
هذا  بالسوق،  مشغولني  الناس  رأى  الكوفة،  يف 
قال:  إلخ،  حيلف،...  وهذا  يشرتي،  وهذا  يبيع، 
إذا  أهلها،  وعّمال  الدنيا  عبيد  يا  الناس،  »أيها 
بين  وما  تنامون،  وبالليل  تحلفون،  بالنهار  كنتم 
ذلك أنتم غافلون، فمتى تهّيئون الزاد وتستعدون 
للمعاد؟!«، إذا أنا طوال وقتي مشغول بالدراسة 
أهيِّئ  فمتى  وباألطفال،  وباألهل  وبالوظيفة 
للحدي؟! هذا  زادي  أهيِّئ  متى  زادي لقبي؟! 

السبب األول.

ال�سبب الثاين: ترادف الذنوب
ذنب عىل ذنب من دون توبة، من دون حمطة 
دون  ومن  حماسبة،  حمطة  دون  ومن  اسرتاحة، 
يصبح  أن  إىل  قلبي  عىل  سترتادف  عتاب،  حمطة 
القلب فحمة سوداء، قطعة سوداء ال نبض فيها 
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﴿َكالَّ  الكريم:  القرآن  يقول  كام  فيها،  حياة  وال 
َيْكِسُبوَن﴾، وورد  َكاُنوا  َما  ُقُلوبِِهْم  َعَلى  َراَن  َبْل 
عن النبي: »إنَّ العبد إذا أذنب خرج في قلبه نكتة 
سوداء، فإن تاب انمحت، وإن عاد عادت، حتى 
ترادف  أب��ًدا«،  بعدها  يفلح  فال  قلبه  على  تغلب 

الذنوب يوجب ظلمة القلب واسودادته.

بالتوبة  وتفصل  تتب،  مل  ما  ذلــك،  ألجــل 
القلب  قــســاوة  ــرض  م إىل  بالنتيجة  ستنتهي 
وجفافه، »إلهي أشكو إليك نفًسا بالسوء أّمارة، 
وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، وإلى 
سخطك متعّرضة، تسلك بي مسالك المهالك، 
قال:  أن  إىل  ه��ال��ك«،  أه��ون  عندك  وتجعلني 
دائاًم  بالتوبة«،  الحوبة، وتسّوفني  إلى  بي  »تسرع 
اليوم  اليوم،  مشغول  أنا  وأقــول:  التوبة،  أؤخر 
الذنوب  ترتادف  وهكذا  غًدا!  سأتوب  أذنبت، 

وجتتمع إىل أن تؤدي إىل مرض جفاف القلب.

ال�سبب الثالث: عدم التحّفظ على ال�سالة
تصيل  كنت  لو  حتى  مهم،  أثر  هلا  الصالة 
صالة رسيعة روتينية، لكن حمافظتك عىل الصالة 
يف وقتها هلا أثٌر عىل قلبك شئت أم أبيت، القرآن 
اَلِة﴾،  َوالصَّ ْبِر  بِالصَّ ﴿َواْسَتِعينُوا  يقول:  الكريم 
��َل��َواِت  ال��صَّ َع��َل��ى  الــصــالة معني، ﴿َح��افِ��ُظ��وا 
يف  الصالة  عىل  املحافظة  اْلُوْسَطى﴾،  اَلِة  َوالصَّ
وقتها له أثر عىل قلبك حتى إن مل تلتفت إىل ذلك 
يَِّئاِت﴾، فإذا مل حتافظ  ُيْذِهْبَن السَّ ﴿إِنَّ اْلَحَسنَاِت 

عىل الصالة، ومل تباِل بأوقاهتا، ومل تباِل بطريقتها 
جفاف  مرض  إىل  يؤّدي  طريٌق  فهذا  وكيفيتها، 
تنال  »ال   :الصادق عن  ورد  ولذلك  القلب. 

شفاعتنا مستخًفا بالصالة«.

الزا�یة الثالثة: طرق عالج املر�ض
هذه أعراض املرض، وهذه أسباب املرض، 
مبتىل  كنت  أنا  إذا  املــرض؟  عالج  طرق  هي  فام 
ألتذ  الــقــلــب، وقــســاوتــه، ال  بــمــرض جــفــاف 
معرضة  نفيس  أجد  القرآن،  بقراءة  وال  بالدعاء، 
منرصفة عن هذا العامل الروحي، فام هو العالج؟ 

كيف أعالج نفيس؟

الطریق الأ�ل: حما�سبة النف�ض
بدون حماسبة النفس لن يكون هناك عالج، 
إذا  أنــت  دراســتــك؟!  عىل  نفسك  حتاسب  أال 
نفسك؟!  حتاسب  أال  اجلامعة  يف  تــدرس  كنت 
إذا تأّخرت يوًما عن الدراسة، أو إذا سقطت يف 
امتحان، أو إذا حصلت عىل معّدل غري جّيد، أال 
حتاسب نفسك؟! أال تعتب نفسك مقرًصا؟! أال 
الدور مع  فليكن لك هذا  تعاتب؟!  أال  توّبخ؟! 

سلوكك، وذنوبك، ومعاصيك.

املنطلق  العالج، هو  النفس هو  مبدأ حماسبة 
 :النبي عن  ورد  ولتطهريه.  القلب،  إلصالح 
»حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل 
أن توزنوا«، وورد عن اإلمام الكاظم: »ليس 
يوم  كل  ي��وم«،  كل  نفسه  يحاسب  لم  من  منّا 
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اقرأ هذا اجلدول، ماذا  النوم  عندك جدول، قبل 
معصية  كم  اآلن؟  إىل  الصباح  منذ  اليوم  فعلت 
وكم رذيلة وكم خطأ وكم طاعة وكم عماًل وكم 
أستعرضه  جدول  عندي  قضيتها؟  مؤمن  حاجة 
منّا من لم يحاسب نفسه كل يوم،  يومًيا، »ليس 
سيئة  عمل  وإن  الله،  استزاد  حسنة  عمل  فإن 

استغفر الله وتاب إليه«.

الطریق الثاين: ترقیق القلب بالأدعیة
خالل  مــن  القلب؟  لرتقيق  أسعى  كيف 
أن  عليك  الطاهرين،  األئمة  بأدعية  االرتباط 
ختّصص وقًتا كل يوم لقراءة دعاء، لست معذوًرا 
يف ذلك، كل يوم خّصص نصف ساعة، أو ثلث 
لإلمام  مناجاة   15 عندك  دعــاء،  لقراءة  ساعة، 
ال  واحدة،  مناجاة  اقرأ  يوم  كل  العابدين،  زين 
اقرأها  بنهم،  اقرأها  دقائق،  أكثر من مخس  تأخذ 
بإقبال، وبجوع، وبعطش، وبظمأ، حتى تسرتفد 

مضامينها الروحية، وتستلهم عطاءها.

أول مناجاة هي مناجاة التائبني التي تتعّرض 
إىل عملية تطهري القلب، »إلهي ألبستني الخطايا 
لباَس  عنك  التباعد  وجّللني  مذّلتي،  ث��وب 
فأحيني  جنايتي،  عظيم  قلبي  وأمات  مسكنتي، 
ومنيتي،  سؤلي  ويا  وبغيتي،  أملي  يا  منك  بتوبة 
فوعزتك ال أرى لذنبي سواك غافًرا، وال لكسري 

غيرك جابًرا«، ثم تستمر يف هذه املناجاة.

املناجاة ختتلف عن الدعاء، فالدعاء أن تقرأ 

املناجاة تعني اخللوة، نحن  أي دعاء معني، لكن 
نحتاج إىل اخللوة، أن ختلو بنفسك لياًل، فهذه هي 

املناجاة.

وأن  أوّبخها،  نفيس،  أعاتب  أن  أحــاول 
إذا  البكاء،  درجة  إىل  أصل  أن  أحــاول  أهّذهبا، 
وصلت إىل درجة البكاء حّققت حقيقة املناجاة، 
البكاء ليس عيًبا، البكاء من الذنب عالمة صحية 
ويعيش  عىل  ومتفاعل،  حــي،  القلب  أن  عىل 
تبكي  وأن  نفسك،  تعاتب  أن  حــاول  ــدى،  اهل

نفسك عىل ذنبك.
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يف  املؤثرة  العوامل  أهم  من 
تنمية فطرة الصدق عند األطفال 
يعيشون  الذي  الرتبوي  املحيط 
ــدان  ــوال ال يــكــون  فعندما  فــيــه، 
عن  بعيدين  بالصدق  ملتزمني 
الطفل  فإن  واالحتيال،  الكذب 
الصدق  طريق  إىل  تلقائيًا  ينساق 
جدًا  السهل  ومن  واالستقامة، 

إزالة العوائق التي تقف يف طريقه 
من الناحية النفسية.

فإن  العكس من ذلك  وعىل 
يتورعان  ال  اللذين  الوالدين 
عىل  الطفل  يعودان  الكذب  عن 
حيث  من  الذميمة  الصفة  هذه 
ال يشعران، يف أرسة كهذه يصبح 
والعوامل  بالظروف  االهــتــامم 

الكذب  مــن  للوقاية  النفسية 
اهم  الرتبوي  املحيط  إن  عقيام. 
الطفل،  لكيان  الصانعة  العوامل 
من  أي  مــقــايــســة  يــمــكــن  وال 
أن  ذلــك  بــه،  النفسية  العوامل 
الذي  املحيط  مع  ينسجم  الطفل 
شعورية،  ال  بصورة  فيه  ينشأ 
األشياء  صور  ذهنه  يف  وتنطبع 
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التي يشاهدها أو يسمعها.

الصدق والشهامة  )إن حميط 
ضد  الكفاح  عوامل  أهم  املطلقة 
االستقامة  كانت  فــإذا  الكذب. 
أو  األرسة  ــو  ج ــىل  ع مسيطرة 
من  الطفل  يــقــرتب  مل  املــدرســة 
جرت  أن  صادف  واذا  الكذب، 
التجارب  فإن  لسانه  عىل  كذبة 
تثبت أن هذه الكذبة ال تصل إىل 
تبعث  وال  واالجــرام  اخليانة  حد 

بجذورها يف قلبه(.

هلــؤالء  احلية  الضامئر  )إن 
األحداث تشبه األعشاب الربيعية 
أن  فألجل  واللطافة،  النعومة  يف 
ومتكافئة  مناسبة  تنمية  تالقي 
جيب أن تبقى يف مأمن من هبوب 
قد  التي  وامليول  الشديدة  الرياح 
املؤسف  األبد، ومن  اىل  تدحرها 
الغضة  الفسائل  هذه  أن  نجد  أن 

كثريًا ما جتابه بالرياح اهلوجاء(.

)كــثــريًا مــا يــصــادف وجــود 
أفعالنا  ــني  ب ــة  ــع واس أخـــاديـــد 
شاسع  بــون  هناك  ونصائحنا. 
أفعالنا  يف  الطفل  يالحظه  ما  بني 
ــن ســلــوكــنــا، وبــني  ويـــدركـــه م

نصدرها  التي  والنصائح  األوامر 
يف تقبيح عمل معني وذمه!(.

أن  عىل  الكثريون  اعتاد  )قد 
أقوله  ما  )افعل  يقولوا لألطفال: 
أفعل(  مــا  اىل  تلتفت  ال  ــك!  ل
هذه  أن  جيهلون  ــم  أهن حــني  يف 
عظيمة،  مأساة  تستتبع  النصيحة 
للنصيحة  خيضع  ال  الطفل  ان 
أمهية  الــوالــدان  يعريها  ال  التي 
أن  استطاع  أنــه  فــرض  وعــىل  ما 
أن  اىل  الكبار  عمل  من  يتوصل 
السلوك املفضل لألطفال خيتلف 
فإنه  للكبار  املفضل  السلوك  عن 
أول  يف  القيود  تلك  سيحطم 
احلرية، وخيرج  فيها  يدرك  فرصة 
وجهت  التي  التعاليم  تلك  عن 

اليه يف صباه(.

إن حميط األرسة هو املدرسة 
سلوك  وإن  لــلــطــفــل،  األوىل 
الوالدين يمكن أن يصبح مقياسًا 

الزدهار األرسة أو انحطاطها. 

بغض  رجـــاًل  أو  ـــرأة  ام إن 
أو  األمــومــة  عــنــوان  عــن  النظر 
كذبة  عنه  تصدر  عندما  ــوة  األب
كبرية  معصية  ارتكب  قد  يكون 

واســتــحــق بــذلــك عــقــوبــة. أمــا 
أو  أبًا  الرجل  هذا  يكون  عندما 
عندما تكون املرأة أّمًا فإن الكذبة 
الطفل  عيني  أمام  عنه  الصادرة 
ال  الواعيتني  وأذنيه  النافذتني، 
ففي  واحــدًا.  ذنبًا  تعد  أن  يمكن 
هذه الصورة يكون ذنب آخر غري 
ذلك  ارتكب،  قد  الكذب  ذنب 
الكذب  عىل  التعويد  ذنــب  هو 
الذنب  مــن  بكثري  أعظم  ــذا  وه

األول.

]الطفل بني الوراثة والرتبية[
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- التقوى والتنمية  
 نقرأ يف النصوص ذات الصلة باملبادئ االعتقادية 
للتنمية، أن اهلل سبحانه ضمن لثالثة أصناف رزقهم 
خارج  أرزاقهم  تأتيهم  بحيث  احتساب؛  غري  من 
وأهل  املتقون،  هم:  هؤالء  العادية،  احلسابات  نطاق 
التوكل، واملتفقهون يف الدين. يمكن القول بإزاء هذه 
الثانية والثالثة جاء من  الطائفتني  النصوص: إن ذكر 
التوكل  إن  حيث  من  العام؛  بعد  اخلاص  ذكر  باب 
إذ  للتقوى ؛  البارزة  اللوازم  الدين مها من  والتفقه يف 
التوكل  الكامل من  التقوى بمفهومها  البد من حتقق 

والتفقه معا.

األول:  الرؤية؛  هذه  إزاء  ُيثاران  مهامن  سؤاالن 
التقوى هي سبب للرزق من غري  ما املقصود من أن 
املسارات الطبيعية؟ ثم هل التقوى - كسبب للرزق - 
هي يف طول العمل وبذل اجلهد، أم هي يف عرضهام؟

ال ريب أن اإلقرار بدور تؤديه التقوى يف التنمية 
االقتصادية يأيت يف طول العمل وامتداده ال يف عرضه. 

ما يمكن أن يثبت هذا املدعى بوضوح هو:

الكرام  ورسله  اهلل  ألنبياء  القطعية  السرية  أوال: 

والقمة  التقوى  أهل  يف  الــذروة  وهم  الدين،  وأئمة 
بنصاعة  تشهد  سريهتم  فهذه  التوكل؛  ألهل  الشاهقة 
يف  هو  إنام  حياهتم  يف  والتوكل  التقوى  مسار  أن  عىل 

امتداد العمل، ال يف عرضه)1).

متواترة  بل  مستفيضة  وروايات  آيات  ثّمة  ثانيا: 
املسلمني  وتدعو  والعمل،  املثابرة  عىل  الناس  حتّث 
حتمل  ــالل  خ مــن  احلياتية  احتياجاهتم  تأمني  إىل 
ذلك  إىل  وهي  السبيل،  هذا  يف  العناء  وجتشم  األذى  
تلوم  ثم  التواين والكسل،  إىل  والتخلف  الفقر  ُترجع 
بل  عليه،  عالة  ويكون  املجتمع  عىل  بكلِّه  ُيلقي  من 
إيفاء متطلبات عائلته وال ينهض  تلعن من يقرص يف 
بمسؤولية تأمني احتياجاهتا، وتصفه بأنه مذنب. كل 
هذه تشهد عىل أن الدور الذي تلعبه التقوى يأيت إىل 

جوار العمل، ال متقاطعا معه)2).

اآليــة  تفسري  يف  أحــاديــث  مــن  ورد  مــا  ثالثا: 
َوَيْرُزْقُه   َمْخَرًجا َلُه  َيْجَعْل  اللَه  َيتَِّق  الكريمة:﴿َوَمْن 

طلب  يف  واألوصياء  األنبياء  )ســرية   ،136 ص  انظر:   (1(
الرزق(.

)2) انظر: ص ))1 )التحذير من التواين يف العمل(.
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أنصع  3[ هو   ،2 ]الطالق:  َيْحَتِسُب﴾  اَل  َحْيُث  ِمْن 
سمع  إىل  تناهى   فحني  نــدعــيــه؛)1)  مــا  عــىل  شاهد 
النبي أّن مجعًا من الصحابة مل يدركوا مغزى  اآلية 
العمل  تركوا  حيث  صحيح  نحو  عىل  يفهموها  ومل 
»ما  وســأهلــم:  إليهم  بعث  العبادة،  إىل  وانــرصفــوا 

حَمَلكم على ما صنعتم؟«.

ل لنا بأرزاقنا فأقبلنا عىل  قالوا: يا رسول اهلل، ُتكفِّ
العبادة.

فقال: »إنه من فعل ذلك لم ُيستجب له، عليكم 
بالطلب!«)2).

ربام ُيثار سؤال يف هذه األجواء عن طبيعة التأثري 
االقتصادية  التنمية  يف  التقوى  تؤديه  أن  يمكن  الذي 
التأثري  هذا  حتديد  يمكن  كيف  ثم  العمل؟  جوار  إىل 

ومعرفته؟

للتقوى  أن  النصوص اإلسالمية  ما نستشّفه من 
إىل  االقتصادية  التنمية  يف  هبام  تنهض  مهمني  أثرين 

جوار العمل، مها:

البكة،  العمل  عىل  ُتسبغ  التقوى   األول: أن 
متليه  مما  أعىل  ومعطياته  العمل  نتائج  ستأيت  ثم  ومن 
نفسه:  الكريم  القرآن  وبتعبري  الطبيعية،  احلسابات 
ستهطل البكات اإلهلية من السامء واألرض، وحتيط 

باملجتمع من كل صوب)3).

)1) انظر: ص 150، ح 388 و ص 151، ح )39.
)2) انظر: ص 151، ح )39.

َقْوا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهْم  )3) قال تعاىل: ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمنُوا َواتَّ
َماِء َواأْلَْرِض﴾]األعراف: 96[. َبَرَكاٍت ِمَن السَّ

املادية  األسباب  تفي  ال  التي  املواقع  الثاين: يف 
التقوى   تطّل  سعيها،  اجلهود  وتضّل  املقصود  ببلوغ 
السامء،  من  وكِهَبة  الغيب  من  كنافذة  اإلنسان  عىل 

فيتأّمن لإلنسان رزقه بغري الطرق املادية.

مانعا  العمل  جوار  إىل  التقوى   تعد  هذا، ال  عىل 
املبادئ  عداد  يف  تدخل  بل  االقتصادية،  التنمية  عن 

القيمية للتنمية أيضًا...

عىل أن احلكمة اإلهلية قد تقتيض أحيانا أن يصل 
بغري  عليه  وجيــري  عمل  دون  من  إنسان  إىل  الــرزق 
جهد؛ لكي يتعرف الناس عىل الرازق احلقيقي بنحو 
أفضل أو ألي سبب آخر تقتضيه حكمته سبحانه))). 
 مثال هذه احلالة ما حتدث به القرآن عن السيدة مريم:
ا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَْدَها ِرْزًقا  َما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّ ﴿ُكلَّ
َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِْد اللِه إِنَّ اللَه 

َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغْيِر ِحَساٍب﴾ ]آل عمران: 37[.

خاضعة  ــي  وه ـــادرة،  ن احلـــاالت  ــذه  ه أن  بيد 
رضورة  فإن  ثم  ومن  متليها،  التي  اخلاصة  للحكمة 

العمل ال تتناىف  مع إجياد دور للتقوى يف بقية املوارد.

- الزهد والتنمية:
يتصل  وما  الزهد  اإلسالمية  النصوص  تصنف 
عــداد  يف   - والقناعة  كالرضا   - مــا  نحو  عــىل  بــه 
والتكاثر  احلرص  إىل  تنظر  املقابل  يف  التنمية،  مبادئ 
بوصفهام من موانعها وآفاهتا)5)، عىل حني يبدو األمر 

))) انظر: ص 331 )قد جيري بغري حيلة(.
)5) انظر: ص 373 )املبادئ األخالقية( و ص 53) )املوانع 

األخالقية(.
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وخاصة  املادية،  احلضارة  مناخات  يف  متاما  بالعكس 
فام  الغربية.  للتنمية  األخالقية  املرتكزات  إطار  يف 
ذهب إليه ماكس فيب يف كتابه »الرأساملية واألخالق 
يف  مدينة  الغربية  الرأساملية  أن  البوتستانتية«: 
ازدهارها إىل ذيوع األخالق البوتستانتية التي تشيد 
برتاكم الثروة واكتنازها، وحتث الناس يف هذا السبيل.

أجل، ما يبدو يف الظاهر أن الزهد يناهض التنمية 
بيد  يعينان عىل حتققها،  أن احلرص والتكاثر  يف حني 
أن الواقع ليس كذلك. لتوضيح األمر من الرضوري 

إلقاء نظرة فاحصة عىل النقطتني التاليتني:

الزهد  بــني  العالقة  طبيعة  االوىل: لــتــوضــيــح 
هذين  مفهوم  حتديد  يشء  كل  قبل  ينبغي  والتنمية، 
جهة  فمن  منهام،  املتوخاة  ــداف  واأله املصطلحني 
اإلنتاج  نمو  نطاق  يف  التنمية  مفهوم  حرصنا  إذامــا 
إىل  ونظرنا  والعلمي،  الفني  التقدم  وإحراز  القومي 
التي  القصوى   والغاية  األعىل  اهلدف  بوصفه  ذلك 
نرجوها، ثم عمدنا من جهة ثانية إىل تفسري الزهد عىل 
ممارسة  عن  واإلحجام  الدنيا،  عن  العزوف  أساس 
أن  من  عندئذ  مناص  فال  االقتصادية،  النشاطات 
التنمية بل  الزهد ليس فقط ال يساهم يف  بأن  نعرتف 
بمعنى  التنمية  فرست  إذا  لكن  أيضا.  آفاهتا  من  يعد 
وتفجري  اإلنسان  طاقات  الزدهار  متكاملة  حالة  أهنا 
احتياجاته  وتأمني  احلياة،  مرافق  مجيع  يف  مكنوناته 
الكامل  بلوغ  هو  منها  اهلدف  وأن  واملعنوية،  املادية 
وضع  إذا  ثم  األبدية،  السعادة  عىل  والرسّو  املطلق 
الزهد يف إطار معناه الصحيح، فإن الزهد عندئذ ليس 
فقط ال يناهض التنمية وال ينافيها بل يدخل يف عداد 

مبادئها األخالقية..

الدنيا  عن  بالعزوف  الزهد  تفسري  الثانية: إن 
االقتصادية،  والفعاليات  العمل  عن  واإلحــجــام 
يعكس رؤية منحرفة وغري سليمة للمصطلح؛ فاملعنى 
الصحيح للزهد هو: عدم الرغبة يف أي يشء يمكن أن 
املطلق.  الكامل  وبلوغه  اإلنسان  لتكامل  مانعا  يكون 
يف  القليل  أخذ  هو  االوىل  الدرجة  يف  منه  واهلــدف 

مقابل تقديم الكثري.

فالزاهد احلقيقي من جهة: هو من يبذل قصارى  
من  يدخر  وال  والعمل،  اإلنتاج  مضامر  يف  جهده 
بسهولة  يعزف  من  ثانية:  جهة  من  وهو  شيئا،  طاقته 
وعندما  االستهالك  جمــال  يف  املادية  الرغائب  عن 
خالل  من  الشخيص،  واالستثامر  العطاء  حلظة  حتني 
السلطة النفسية املكينة التي يتحىل هبا؛ الزاهد هو من 
لآلخرين  يبذل  من  وهو  بالقليل،  ويقنع  الكثري  هیب 
بالنصيب  لنفسه  ويرىض   ومشقته،  عرسته  تناهت  ما 

األقل.

األعىل  واملثل  الزهاد  من  النمط  هلذا  الذروة  أما 
خالل  من   املؤمنني أمري  الزاهدين  إمام  فهو  هلم 

سريته يف العمل واإلنتاج واالستهالك)1).

]التنمية االقتصادية يف الكتاب والسنة[

انظر: موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب: ج 9 ، ص3)3   (1(
.376 -
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نشأة الخّط العربي

في رثاء االمام الكاظم عليه السالم

في مولد ابي محمد الحسن السبطالتنكيت

الشيخ محمد هادي معرفة

السيد محمد جمال الهاشمي

 الشيخ محمد حسين األصفهانيابن أبي اإلصبع
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دون  بالذكر  يشء  إىل  املتكلم  يقصد  أن  وهو 
اليشء  ذلك  يف  نكتة  لوال  مسده،  يسد  كلها  أشياء 
يسد  ما  دون  بالذكر  اختصاصه  ترجح  املقصود 
مسده، ولوال تلك النكتة التي انفرد هبا لكان القصد 

إليه دون غريه خطأ ظاهرًا عند أهل النقد.

قوله  العزيز  الكتاب  يف  ذلــك  من  جــاء  وممــا 
سبحانه  فإنه  ْعَرى﴾  َربُّ الشِّ ُهَو  ��ُه  ﴿َوَأنَّ سبحانه: 
من  غريها  دون  بالذكر  الشعرى  خص  وتعاىل 
قد  كان  العرب  ألن  يشء،  كل  رب  وهو  النجوم، 
ظهر فيهم رجل يعرف بابن أيب كبشة عبد الشعرى، 
ُه  ﴿َوَأنَّ سبحانه:  اهلل  فأنزل  عبادهتا،  إىل  خلقًا  ودعا 
الربوبية دون  التي ادعيت فيها  ْعَرى﴾  الشِّ ُهَو َربُّ 
إاِلَّ  َشْيٍء  ِمْن  ﴿َوإِْن  تعاىل:  وكقوله  النجوم.  سائر 
فإنه  َتْسبِيَحُهْم﴾  َتْفَقُهوَن  اَل  َوَلكِْن  بَِحْمِدِه  ُيَسبُِّح 
)َتْفَقُهوَن( دون )تعلمون( ملا يف  إنام خص  سبحانه 
يقتضيه  الذي  واملراد  العلم،  عىل  الزيادة  من  الفقه 
التسبيح  كنه  معرفة  يف  والتفقه  الكالم  هذا  معنى 
تسبيحه  الذي  واجلامد  والنبات  البهيم  احليوان  من 

بمجرد وجوده الدال عىل قدرة موجده وخمرتعه.

﴿َوال��ل��ُه  تعاىل:  قوله  التنكيت  غريب  ومــن 

عىل  اقترص  مل  يقال:  فإنه  َماٍء﴾  ِمْن  ��ٍة  َدابَّ َخَلَق ُكلَّ 
ذكر املاء دون بقية العنارص التي يكون اهلل سبحانه 
املولدات الثالث منها؟ فيقال: النكتة التي رجحت 
﴿ُكلِّ  قوله  العنارص  بقية  دون  املاء  عىل  االقتصار 
يف  وليس  دب،  ما  لكل  االستغراق  بلفظ  ��ٍة﴾  َدابَّ
املاء،  إال  املخلوقات  مجيع  يعم  ما  األربعة  العنارص 

ليدخل احليوان البحري فيها.

اخلنساء  قول  الشعرية  الباب  هذا  أمثلة  من 
]وافر[:

صخرًا الشمس  طلوع  يذكرين 
شمس غروب  لكل  وأذكره 
فخصت هذين الوقتني وإن كانت تذكره يف كل 
وقت، ملا يف هذين الوقتني من النكتة املتضمنة تأبني 
ألن  والكرم؛  بالشجاعة  وصفه  يف  واملبالغة  امليت، 
الغارات عىل العدى، ووقت  طلوع الشمس وقت 

غروهبا وقت وقود النريان للقرى.

ومن أمثلة الباب أيضًا قول املتنبي ]كامل[:

كتابه سطور  يف  يركض  مر  لو 
ميامهتا مهره  بحافر  أحىص 
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فإنه إنام خص امليامت دون غريها من احلروف، 
لكوهنا تشبه احلوافر من جهة استدارهتا، فإن قيل: 
العينات  إىل  فالعدول  احلوافر  تشبيه  أراد  كان  إن 
حيث  عنده،  سيام  وال  أشبه،  باحلوافر  ألهنا  أوىل، 
شبه احلافر بالعني، يف قوله لسيف الدولة ]منرسح[:

كتبت اسمه  من  حرف  أول 
اجلالميد يف  اخليل  سنابك 

العينات  دون  املــيــامت  ــر  ذك يرتجح  قلت: 
من  أكثر  الكالم  يف  امليامت  أن  أحدمها  لوجهني: 
العينات، ألهنا تقع أصاًل وزائدة، والعينات ال تقع 
إال أصلية، والثاين أهنا أصغر شكاًل، واختصاص ما 
هو أصغر وأكثر يف باب اإلحصاء أمدح للموصوف 
مدحه  وإنام  وأكب  أقل  هو  ما  ذكر  من  باإلحصاء 
يدل  اإلحصاء  ألن  الركض،  حالة  يف  باإلحصاء 
الدهش  وعدم  احلس  وحضور  اجلأش  ثبات  عىل 

والطيش يف وقت الركض.

ومن دقيق ما وقع يف البيت من مالءمة األلفاظ 
بعضها لبعض الدالة عىل االئتالف قوله: مهره ومل 
يقل طرفه لكونه الطرف يقع عىل املهر، وعىل القارح 
املالءمة ألن  املوجب عدم  فيتخلص من االشرتاك 
صغر حافر املهر مالئم لصغر شكل امليم، فحصل 
املدح  وتعليق  املبالغة  االئتالف يف  إدماج  البيت  يف 
بالنبات بالوصف، وهذا من ألطف ما وقع يف هذا 

الباب.

ومن بديع أمثلة هذا الباب قول عنرتة، وهو مما 

يسأل عنه ]كامل[:

أهلها محولة  إال  راعني  ما 
اخلمخم حب  تسفُّ  الديار  وسط 

حلوبة وأربعون  اثنتان  فيها 
األسحم الغراب  كخافية  سودًا 

وكذلك  الرحيل،  عىل  تدل  احلمولة  لفظة  فإن 
كوهنا وسط الديار وعلوفتها هذا احلب املخصوص 
أعصاب  يقوي  حب  فإنه  الرحلة،  بعد  عىل  يدل 
الصقيلة  السود  احللوبات  من  العدد  وهذا  اإلبل، 
ال  وكذلك  وانتخابه،  املال  كثرة  عىل  يدل  احلسان 
من  املعشوقة  أن  عىل  يدل  فهو  للملوك،  إال  يكون 
واهلل  إليها،  يميل  ملن  فخر  ذلك  ويف  امللوك،  بنات 

أعلم.

]حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر[
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عىل  ــدّل  ي ما  باحلجاز  العرب  ــار  آث يف  ليس 
يف  والسبب  اإلســالم؛  قَبيل  إاّل  بالكتابة  معرفتهم 
ذلك أنَّ العرب كان قد غلَب عىل طباعهم البداوة، 
وغارات،  حروب  أو  وارحتــال،  تِرحاٍل  يف  فكانوا 
وكانت َترِصفهم عن التفّكر يف شؤون الصناعات، 

والكتابة من الصناعات احلرَضية.

لكن بعض العرب ممّن رحلوا إىل الشام والعراق 
يف جتارة أو سفارة، جعلوا يتخلَّقون بأخالق تلكُم 

األُمم املتحرّضة، فاقتبسوا منهم الكتابة واخلّط عىل 
باخلّط  يكتب  وبعضهم  فعادوا  االستعارة،  سبيل 
معروَفني  اخلّطان  وظّل  الرسياين،  اخلّط  أو  النَبطي 

عند العرب إىل ما بعد الفتح اإلسالمي.

النْسخي  اخلّط  النبطي  اخلّط  عن  ختّلف  وقد 
الرسياين  اخلّط  ـ وختلَّف عن  اليوم  املعروف  ـ وهو 
اخلّط الكويف، وكان يسّمى اخلّط احِلريي، نسبة إىل 
ـ ؛  ـ مدينة عربية قديمة بجوار الكوفة اليوم  احلرية 

الشيخ محمد هادي معرفة
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الكوفة  بناء  بعد  ثمَّ  فيها،  حصل  التحّول  هذا  ألنَّ 
ل اسم هذا اخلّط  وانتقال احلضارة العربية إليها حتوَّ
املعروف  هو  اخلــّط  هذا  وظــلَّ  الكويف،  اخلــطِّ  إىل 

واملتداول بني العرب يف فرتة طويلة.

النسخي-  اخلّط  إىل  -املتحّول  النبطي  واخلّط 
إىل  جتــارهتــم  أثــنــاء  حـــوران،  مــن  الــعــرب  تعلََّمته 
تعلَّموه  فقد  الكويف،  أو  احلريي  أّما اخلّط  الشام، 
مجيعًا:  القَلمني  يستخدمون  فكانوا  العراق،  من 
ل يف املراسالت والكتابات االعتيادية، والثاين  األوَّ

للكتابات ذوات الشأن: كالقرآن، واحلديث.

ودلياًل عىل ختّلف اخلّط الكويف عن الرسيانية: 
)الكتاب(،  بدل  )الكتب(  القرآن  يف  كتبوا  ــم  أهنَّ
و)الرمحن( بدل )الرمحان(، وتلك قاعدة مطَّردة يف 
أثناء  املمدودة يف  األلفات  الرسياين، حيذفون  اخلّط 

الكلمة.

جاء اإلسالم واخلّط غري معروف عند العرب 
احلجاّزيني، فلم يكن يعرف الكتابة إاّل بضعة عرش 
رجاًل، واستخدمهم النبي صىّل اهلل عليه وآله  لكتابة 
ض املسلمني عىل تعّلم اخلّط  الوحي، لكنَّه َجعل حُيرِّ

حّتى َنَموا وكُثروا.

مها  ـ  والــكــويف  النسخ  ـ  اخلــّطــان  بقي  لكن 
تطويرمها  يف  يعملون  املسلمني،  بني  املعروفني 
وحتسينهام، حّتى نبغ ابن ُمقلة يف مفتتح القرن الرابع 
فائقة،  حتسينات  النْسخ  خّط  يف  وأدخَل  اهلجري، 
الكامل  العريّب ذرَوته يف  النسخّي  اخلّط  بلغ  وهكذا 

عىل نحو ما هو عليه اآلن.

اخلّط  ازدهار  ـ عىل عكس  الكويف  اخلّط  وظّل 
النسخّي وتقّدمه ـ يتدهور إىل أن ُهِجر متامًا، وُكتبت 
وقد  اجلميل،  النسخّي  باخلّط  بعدئٍذ  املصاحف 

كانت ُتكتب باخلّط الكويف نحو قْرَنني أو أكثر)1).

]تلخيص التمهيد[

وجدي:  لفريد  العرشين  القرن  معارف  دائرة  راجع:   (1(
زيدان:  التمّدن اإلسالمي جلرجي  وتاريخ  ج3، ص621، 
ـ  ص17)  خلدون:  البــن  واملقّدمة   ،60 ـ  ص58  ج3، 
21)، وأصل اخلّط العريب خلليل حييى نامي: املجّلد الثالث، 
وانتشار   ،22 ص  عطية  لرتكي  اإلسالمي،  العريّب  واخلّط 
ر اخلّط  اخلّط العريب لعبد الفتاح عبادة: ص13 ـ 15، ومصوُّ
العريب  اخلــّط  وتاريخ  ص338،  املــرصف:  لناجي  العريب 

ملحّمد طاهر الكردي: ص )5.
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قال السيد محمد جمال الهاشمي )طاب ثراه( 

في رثاء االمام الكاظم عليه السالم

ـــار ن و  لـــلـــحـــيـــاة  نــــــور  ــــرارذكــــــــراك  بــاســمــهــا االح تــبــكــى و هتــتــف 

ــــق الـــذي ـــــوار يف االف ــع االن ــاب ـــى لـــــه االنـــــــــواريـــا س ـــم ـــن ـــد ت ـــم ـــح مل

له ــفــح  ــل ت مل  ــان  ــي ــغ ــط ال ــح  ــاف ــك م ـــارو  ـــت ب ـــــه  ل ـــر  ـــه ـــش ي مل  و  نــــــــار، 

ـــــــواركـــالـــنـــور خيــــرتق املـــــدى بــشــعــاعــه االغ ـــــه  ـــــواج ام يف  ـــار  ـــن ـــت ف

ــه ــامت ــس ن يف  ـــث  ـــب ي ـــع  ـــي ـــرب كـــال ــــه تــتــنــفــس االشــــجــــاراو  روحــــــــًا ب

ــلــك دعـــوة ــهــا جلــي ــرســل ــت ت ــن ـــد ك ــــــرارق ــا االب ــه ــه ــي ــوج ـــــري عــــىل ت جت

ـــاة فــتــنــثــنــي ـــغ ـــط ــز اصــــنــــام ال ــه ــت ـــــل وجــــودهــــا انـــكـــارف مـــنـــهـــا، وك

هبا مـــا  و  الـــبـــالد  ــم  ــك ح يــكــفــهــم  ــــــوة فـــيـــهـــا احلـــــيـــــاة تـــــدارمل  مـــــن ق

ـــارف مــلــكــهــم فــلــهــم عىل ـــش ــاركـــل امل ــع ش و  ــــــارة  ش املــــشــــارف  كــــل 

اســـطـــورة ــــا  أهن و  ـــد،  ـــرشـــي ال ــــدر االســـــــامردنـــيـــا  ــــن ــــت بــــفــــصــــوهلــــا ت

ــل حــيــاهتــا ــث م ـــال  ـــي تـــعـــرض االج ـــــارمل  اآلث لـــنـــا  حتـــفـــظ  مل  و  أبـــــــــدًا، 

ــب ــان ج يف  ـــــرى  ي كــــن  يف  ـــــد عــــــاله غـــبـــارقــبــعــت  مـــنـــه حـــصـــري ق

ـــد زهــــــدوا بام ــت ق ــي ــب ــــل ال ـــن اه االغـــــرارك و  ــــار  االغــــي بـــه  هـــامـــت 

فنه ــرص  ــق ي ــر  ــع ــش ال و  ــا  ـــ ــرض ال ـــــامرأبــــا  االق بـــمـــدحـــه  ـــال  ـــن ت أن  عــــن 

ــام. ــن ــي ح يل  شــــافــــع  ـــى  ـــب ح ـــن  ـــك ـــشـــدو بــحــمــدك شـــعـــري اهلــــدارل ي

ــا ــازه ــج ــا األغـــيـــارهــــذي مـــواقـــفـــك الـــتـــي اع ــه ــرش ــــدم ع ــر هت ــج ــف ــال ك

ومــا تــبــغــى،  ــا  م دون  ــــّدًا  س ــــك  ــــــارورأت ـــدى ودم ـــه ـــل ــــاء ل ــــن تـــبـــغـــى ف
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لسجنه هـــــارون  لــيــجــلــبــك  ــارفــمــشــى  ــخ ف و  عـــــزة  ســـجـــنـــك  فــــكــــان 

هي و  حتجب،  الشمس  مثل  األقــــطــــارأخــفــاك  تــــتــــزود  طــــاقــــاهتــــا  يف 

هبا ــة  ــدرس م فــيــك  يصبح  الــســجــن  األغــــــامرو  و  ـــاء  ـــط ـــق ـــل ال ـــه  ـــوج ـــت ت

فاتك أخــبــث  )لــلــســنــدي(  نقلت  األرشارو  ـــــرتأ  ـــــب ت ـــــده  كـــــي مــــــن 

نـــوائـــبـــًا ىف وصــفــهــا ــه  ــن م ــت  ــي ــاس تـــنـــدب األشـــعـــارق و  الـــبـــيـــان  ــى  ــك ب

ـــه اجلـــــــزار يف ـــوج ــــــزاركـــــان هـــــــارون ي مـــــا يــــرتــــئــــى، فـــيـــطـــبـــق اجل

آلـــه و  ــي  ــب ــن ــل ل حيـــمـــل  ـــــان  ك ـــــارهــــل  األوت ســـتـــدرك  فــيــك  و  ـــــرة،  ت

بــســمــه رصعـــــت  حـــتـــى  ـــرتح  ـــس ي ـــارمل  اس و  مـــوحـــش  ــن  ــج ـــاك س ـــرع ي

ــقــيــوده ب ــاًل  ــق ــث م بــنــعــشــك  رست  ســـيـــارو  كــــوكــــب  ـــــو  ه كــــانــــام  و 

تــقــصــد هتكه ـــرس  اجل ـــوق  ف ـــعـــاروضــعــتــه  ــا ال ــه ــي ــت ــح ــف ـــة يــلــطــخ ص ـــئ ف

ـــط مــقــامــه ــي حت ــك ــه ل ــي ـــارصـــاحـــت عــل ـــطـــي ال ــــــده  جم ـــق  ـــل ح و  ـــام  ـــس ف

ــئ نـــــــوره، فــــــاذا بــه ــف ــط ــت فــــجــــر بـــــه تــــتــــمــــزق األســـــتـــــاررامــــــت ل
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»في مولد ابي محمد الحسن السبط«

اآية اهلل ال�شيخ حممد ح�شن الأ�شفهاين

ـــادة ـــس ـــــــوالة ال ـــــا ال ــك يــــا اب ــي ــن ـــادةهی ـــع ـــس ال اىل  ــــق  اخلــــل وقـــــــــادة 

ـــــدا ـــــــا وجم اخـــــــــا وامـــــــــــا وابـــــــــــا وجـــــــدابــــمــــن تــــســــامــــى رشف

ــرة ــاه ــط ال وروح  ــر  ــه ــط ال ـــة  ـــان القاهرةرحي الــعــقــول  عقل  اهلـــدى  قلب 

ــــان ــــك ـــــســـــان عـــــني عــــــامل االم ـــــكـــــانان وهبـــــجـــــة الـــــــزمـــــــان وامل

ــة ــق ــي ــق ـــــق واحل ــةجـــامـــع شـــمـــل احل ــق ــي ــل واخل اخلـــلـــقـــة  يف  والـــــفـــــرد 

دنـــا مــــن  ــــود  ــــوج ال ســـيـــد  ــــة املـــنـــىوارث  ــــاي ــــال غ ــــن ـــــن ربــــــه ف م

ـــام الــعــظــمــة ـــق ـــــــل مـــكـــرمـــةفـــــاز وجــــــاز مــــن م ـــة وك ـــل ـــضـــي كـــــل ف

ــــور الـــبـــارصة ــل ن ــث ــه م ــن ـــو م ـــل ه ــــارصةب ــــاين ق ــــع ـــــن مـــعـــالـــيـــه امل وع

ـــه املـــعـــمـــور ـــت ـــي ــــور بــــــاب اهلـــــــدى وب ــــدجي ـــنـــجـــيل ال ـــاه ي ـــن ـــس مـــــن ب

ــــلــــة كـــــــل عـــــــــــارف ربـــــــاين ــــب ـــة االمــــانــــىق ـــب ـــع ومــــســــتــــجــــار ك

ــــــور الــفــلــك وبــــابــــه الــــرفــــيــــع مــــركــــز املــلــكوبـــيـــتـــه املـــنـــيـــع حم

ــا الـــرضاح  ــريس م ــك ــا ال ــرش م ــع ــا ال ـــــفـــــالحم ــــه الـــــنـــــجـــــاج وال ــــاب ــــب ب

ـــة الــــذنــــوب ـــط ــــو بــــــاب ح ــــل ه ــــح الـــغـــيـــوبب ــــات ــــف ــــــده م وعــــــن

ـــمبــــاب جـــوامـــع الـــعـــلـــوم واحلــكــم ــىل االت ــج ــامل ــات ب ــي ــل ــج ــت ــــاب ال ب

ـــد ـــي ـــأي ـــت ــــــد ال ـــــق ي ـــــاحل ـــــاه ب ـــــن ــدب ــي ــوح ــت ـــــاس الـــعـــدل وال عـــىل اس
»البشرى«

ــــاين  ــــث ـــة امل ـــق ـــي ـــق ـــــــــرشاك يــــــا ح ـــــر بــــغــــري ثـــانـــىب ـــــده ـــــد ال ـــــواح ب

ــــيــــان ــــب ــــاحلــــســــن املــــنــــطــــق وال ـــــع املــــعــــاينب ـــــداي ومـــــــن حـــــــوى ب

ـــتـــمـــنـــه ــــاه ربـــــــه وائ ــــب ــــت ـــــن اج ـــان مــــن ابــــدعــــه واتـــقـــنـــهم ـــح ـــب س
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ـــــل االصــــــــول ـــــؤص ــــــه م وفــــــرعــــــه جــــــواهــــــر الـــعـــقـــولواصــــــل

ـــه ـــرت ــــــور مجــــــــال غ ــــــن ــــال وجــنــتــهوآيـــــــــة ال ــــث ــــد م ــــل ــــة اخل ــــن وج

ــــل قــيــل ــــك ـــــه ب ـــــدق ـــــان ص ـــــس ـــة اخلــلــيــل ل ـــي ـــا وصـــــدقـــــا مـــن ـــق ح

ــه احلــســن ــه ــوج ـــن ب ـــدي ـــزمـــنوروضــــــة ال ـــــدى ال ــــة م ــــي قـــطـــوفـــهـــا دان

ـــزكـــي ـــال ــــــامر الـــعـــلـــم ب ــــــت ث ـــي زك ـــن ــــمــــر اجل ــــث ـــــــــرم هبـــــــذا ال اك

ـــعـــىل ملــولــده ــــزت الــســبــع ال ــدهواهــــت ــت حم ــب  ــي ــط ب االرض  وطــــابــــت 
»التهنئة والفضائل«

ــــاع  ــــط ـــد امل ـــي ـــس ـــال ــــا ب ــــن ـــــك اهل ـــــامل االبــــــــداع ل ـــــاب ع ـــيـــث غ ــــا ل ي

ــــــا ســــيــــدا  ــــــباي ـــرت جـــيـــدا ســـــــامه ســــيــــد ال ـــظ ـــاه فـــضـــال لــــو ن ـــف ك

ــــادة  ــــي ــــس ـــو وال ـــم ـــس ـــو لــــه ال ـــه والـــشـــهـــادة ف ــب  ــي ــع ال املــلــكــوت  يف 

ــــة  ــــرمح ـــــاه جـــــــده نــــبــــي ال ـــــط ـــه اع ـــم ـــل ــــمــــه وح ســـــــــــؤدده وعــــل

اخلــضــم   علمه  بــحــر  ــات  ــح رش ــن  ــع الــعــلــوم واحلـــكـــم م ــي ــاب ــن جــــرت ي

ـــني  ـــب ـــحـــكـــم امل ــــو الـــكـــتـــاب امل والــتــكــويــن ه الـــتـــرشيـــع  لـــوحـــه  يف 

ــلــم ــق ـــــارئ الــنــســمبــــأمــــره جـــــرى بــــام جـــــرى ال ــــــر مــنــه امــــر ب واالم
» التسليم والرضا « 

ـــه لـــــه املـــــقـــــام الـــســـامـــي ـــم ـــل ــــالموح االح ـــــو  اول ــت  ــل ــه ض ــم ــل يف ح

ــم ــي ــل ــس ــت ال ــــع  ــــوق م يف  ـــه  ـــم ـــل ــموس ــي ــل ــس ـــه ال ـــب ـــل مـــــن نـــفـــحـــات ق

ــــا رض هلل  كـــــــان  ــــام  ــــي ف ـــــــــاه  ــىرض ـــــام ق ـــــىل حــــقــــوقــــه ب ـــــى ع ق

ــــز  اهلــــزائ يف  ـــم  ـــعـــظـــي ال بـــاملـــعـــاجـــزوصـــــــبه  ـــق  ـــح ـــل ي ان  ــــاد  ــــك ي

ــــن الــبــال ــــه م ــــاب ــــن حـــلـــمـــه اص ــىلم ــع ــه الـــســـمـــوات ال ــق ــي ــط مـــــاال ت
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ـــــاد ـــــب ـــــة االك ـــــل ــــت يــــــــدا آك ــــب ــــــرأس الـــبـــغـــى والـــفـــســـادت ـــــت ب أت

ــاء عن ــس ــن ال تــكــشــف  بــمــن ال  ـــت  الــشــقــاء واالحــــن أت ــه يف  ــن م اخـــبـــث 

ـــى أب ــــه  ل ـــــا  اب ـــد ال  هـــن ـــــن  ــــا الب ــام ــعــب واليــــــة االمــــــر ألصــــحــــاب ال

ــيل ــع ال اهلل  عــــىل  احلــــــرب  ــنــص اجلــيلفـــأشـــهـــر  ــال ــــويص ب ــــارب ال مـــذ ح

ــــــــنَّ ســـــــبَّ ســــيــــد االكــــابــــر ـــروس ـــاب ـــن امل ـــــىل  ع اهلل  ـــــىل  ع ـــا  ـــي ـــغ ب

ــــادا واعـــتـــدى ــــن ـــــدا ع ــــده ع ــــع ـــــدىوب ـــه ســـــاللـــــة اهل ـــل ـــي ـــــىل ســـل ع

ــل ــوي ــس ــت ــال ــــــــرة ب ــيــت الـــوحـــي والــتــنــزيــلفـــاســـتـــلـــب االم ـــل ب عـــن اه

ــق الــــرجــــس بــــال مــــارة ــي ــل والـــطـــهـــارةكـــيـــف ي ـــدس  ـــق ال ــل  ــي ســل دون 

ــيــق ــل ي ال  الـــــعـــــرش  ورب  بـــمـــنـــصـــب االمــــــامــــــة الــطــلــيــقفـــــال 

غــري ذو  ـــــان  ـــــزم ال ريــــــب  ـــدرلـــكـــنـــه  ـــق ــه وال ــي ــل ســــاعــــده الــــغــــدر ع

ــر ــك ــن ـــــــاع امل ــــــرش وش ـــرش ال ـــت ـــان ــرف ــذك ـــس لـــلـــمـــعـــروف اســـــم ي ـــي ول

هتكت ـــات  ـــرم ح ـــن  م وكــــم  ـــــن دمــــــاء زاكـــــيـــــات ســفــكــتوكــــم  وم

ـــه عـــــىل االمــــــام ـــن ــــن االقـــــــالمومــــــا جــــــرى م ـــل عــــنــــه ألــــس ـــك ـــن ت

ــــرع الــغــصــص ــــم مــنــه جت ــــم وك ـــــريه الــقــصــصوك ـــة الـــســـم اخ ـــرع وج

ــه ــت ــل ــهوكـــــــان ســـهـــمـــه عـــقـــيـــب رح ــت ــرم ــم وهـــتـــك ح ــه ــي ــغ ســـهـــام ب

]محاسبة النفس اللوامة[
للشيخ الكفعمي 
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اعمري دنياك بقدر حمياك، 
ودبري أمر عقباك التي هي مأواك بقدر مثواك، 

فام الدنيا إال دار غرور، وجرس مرور، 
فام أسخر من خيم عىل اجلرس فال جيوز، 

وما درى أن القعود عىل طرقات املارة ال جيوز، 
املخدوع من وضع لبنة عىل لبنة، واملخذول من ادخر تبنة عىل تبنة، 

وبال املرء مال أعد، أو درهم عدد، وشقاء الغافل بيت يبنيه، ويعمره لبنيه،
 فامحيل من الدنيا زاد الرضورة، واحرمي إىل اآلخرة إحرام الرصورة.

�اعلمي: 
أن الدنيا بئر هاروت، أو هنر طالوت، 

وأن اهلل مبتيل اخللق به فمن تبض )1) ومل يصب ريا، رشب مريا، 
ومن ارتوى، أرشف عىل التوى)2)، 

إال من نضح نفاضة عىل كبده، أو اغرتف غرفة بيده.

یا نف�ض:
القطيعة شيمة الرشس، والغمر الذي مل جيرب االمور،

وصلة الرحم تزيد يف العمر، وأصدق الصداقة طالقة البرش الراشح، 
وأفضل الصدقة عىل ذي الرحم الكاشح)3)، 

وخدش القطيعة فوق االرش، والرحم معلقة بالعرش، 
من طلب اخللد وشهبه، وخاف السعري ومحيمه، فليواصل محيمه، 

ان نسيب املرء قفار ظهره، وفقرة هنره، وبؤام جوزاته، وجزء من أجزائه..
وأعظم اجلريرة سوء العشرية، وإحراز الفضيلة يف إعزاز الفصيلة، 

واالنسان كثري بعشائره، واحلرم رشيف بمشاعره، ظهره ببطنه يقوى.. 

)1) التبض: التبلغ بالقليل من العيش.
)2) أي اهلالك.

)3) العدو الذي يضمر عداوته يف كشحه، والكشح: ما بني اخلارصة إىل الضلع اخللف
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 یا نف�ض: 
.. كيف النجا وقد نشبت)1) نشب الغزال يف احلبالة وتنكست)2) أحوالك ؟ 

 أما علمت أنك للموت تنكست، وللنزع تقوست ؟ 
وقد هاج بقلك، وماج عقلك، ونعر فيك ألف التأليف، 

ومل يرفع عنك قلم التكليف، وهنزت حد الثامنني، وما بلغت حمور املجانني، 
أما يرعك موت الشبان مل، قبل اال بان ، ودفن االحداث، حتت االجداث، 

أما يرعك تقديم أعاممك أمامك، وجعل أسباطك أفراطك، 
فكم لك يف الرمس متزعزع يافع ، وكم لك باالمس من فرط شافع، 

وأنت ال تزدادين بذلك إال ضاللة وقسوة، وجهالة وصبوة. 

یا نف�ض: 
ما أراك تتوانني عن النظر لنفسك، والتمهيد لرمسك)3)

إال لكفر خفي أو حلمق جيل، 
فأما الكفر اخلفي فهو ضعف إيامنك بيوم احلساب، 

وقلة معرفتك بعظيم قدر الثواب والعقاب، 
وأما احلمق اجليل فاعتامدك عىل عفوه تعاىل وسرته، 

من غري التفات إىل معاجلته ومكره، فال تضيعي أوقاتك، 
وال تأيس عن ما فاتك.. فأنفاسك معدودة، وأوقاتك حمدودة، 

فإذا مى منك نفس فقد ذهب بعضك، ومارت سامؤك ورخت أرضك. 

�شعر: 
عقله  يذهب  كيف  آدم  ابن  وهنـــــاره ويح  ــه  ــل ــي ــل ب ــذ  ــل ــت ــس ي أو 

بغتة احلــوادث  أمــن  وقــد  أســحــاره يميس  يف  ــه  ــت ــرق ط ولـــربـــام 

أطرافه يف  املوت  وكف  جزاره يضحي  يدي  يف  يلعب  كالكبش 

ــاره من ليس يدري كيف تصبح داره ج يف  فلينظرن  ــعــده  ب ــن  م

)1) أي وقعت وعلقت.
)2) أي تبدلت .
)3) أي لقبك .


