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فصداها مالُئ اآلفاق يدوي.. ستبقى ما دام للحق باقية، وما دام نور 
الشمس ساطعًا ينري، فُمثار نقعها حينو فوق الرؤوس منثور.. ومآثر املجد 
بقلب األسى حمفور.. فكيف متحى آثار والقرآن بأحرفه خطها؟ وكيف 
تدَرس مسرية بامء زمزم قد كان رواها؟! وكيف تنتهي هنضة وآل الطهر 

مرساها؟! 

بأكمله،  العامل  صارت  وكربالء  الزمن،  حدود  ختطت  وعاشوراء 
لنار  مطفًأ  املسكوب  ودمعها  جلرحنا..  ضامدًا  جراحها  أضحت  مسرية 

جرمنا، ودمها النازف غدا للحياة مدادًا.

وزيارة األربعني مدرسة..

فزيارة األربعني أمست مدرسة بكل ما حتمله الكلمة من معنى! فمن 
بارش األربعني وشارك فيها يدرك ما نقوله.

يوم  يف  العهد  جتديد  قاصدين   البيت ألهل  املحبون  ُيرى  حيث 
يتذّكرونه وُيذّكرون به.. طالبني احياء ذكرى االربعني يف كربالء،  األربعني، 
الحسين  السماء بكت على  الباقر: »إنَّ  اإلمام  ما جاء عن  بعدما سمعوا 

أربعين صباحًا تطلع حمراء وتغرب حمراء«))).

 

))) كامل الزيارات البن قولويه: )8.
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واعلم أن الرواية ظاهرة يف اخبار أصحابنا بأن تفسري 
وعن   ،عن النبي الصحيح  باألثر  إال  القرآن ال جيوز 
وان   ،قوهلم حجة كقول النبي الذين   ،األئمة

القول فيه بالرأي ال جيوز. 

»من  ق��ال:  عن النبي أنه  ذل��ك  العامة  وروى 
فسر القرآن برأيه وأصاب الحق، وفقد أخطأ« وكره مجاعة 
من التابعني وفقهاء املدينة القول يف القرآن بالرأي: كسعيد 
بن  ون��اف��ع، وحم��م��د  ال��س��ل��امين،  وع��ب��ي��دة  املسيب  اب��ن 
عائشة  عن  وروي  وغريهم  اهلل،  عبد  بن  القاسم، وسامل 
أهنا قالت: مل يكن النبي يفرس القرآن إال بعد أن يأيت به 

.جربائيل

إنه ال جيوز ان يكون يف كالم  والذي نقول يف ذلك: 
ا  اهلل تعاىل وكالم نبيه تناقض وتضاد وقد قال اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ
َجَعْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا﴾ ]الزخرف: 3[ وقال: ﴿بِلَِساٍن َعَربِيٍّ 
َرُسوٍل  ِمْن  َأْرَسْلنَا  ]الشعراء: 95)[ وقال: ﴿َوَما  ُمبِيٍن﴾ 
إِلَّ بِلَِساِن َقْوِمِه﴾ ]إبراهيم: 4[ وقال: ﴿تِْبَياًنا لُِكلِّ َشْيٍء﴾ 
َشْيٍء﴾ ]األنعام: 38[  ِمْن  اْلكَِتاِب  فِي  ْطنَا  َفرَّ وقال: ﴿َما 
فكيف جيوز ان يصفه بأنه عريب مبني، وانه بلسان قومه، وانه 
بيان للناس وال يفهم بظاهره يشء؟ وهل ذلك إال وصف 

تفسريه  بعد  إال  به  املراد  يفهم  الذي ال  واملعمى  باللغز  له 
عىل  أقواما  اهلل  مدح  عن القرآن وقد  منزه  وذلك  وبيانه؟ 
َيْسَتنْبُِطوَنُه  الَِّذيَن  ﴿َلَعلَِمُه  معاين القرآن فقال:  استخراج 
ِمنُْهْم﴾، وقال يف قوم يذمهم حيث مل يتدبروا القرآن، ومل 
ُقُلوٍب  َعَلى  َأْم  اْلُقْرآَن  ُروَن  َيَتَدبَّ يتفكروا يف معانيه: ﴿َأَفاَل 
َأْقَفاُلَها﴾ ]حممد: 24[ وقال النبي: »اني مخلف فيكم 
الكتاب  ان  فبني  بيتي«  أهل  الله، وعترتي  كتاب  الثقلين: 
حجة، كام أن العرتة حجة، وكيف يكون حجة ما ال يفهم 
به يشء؟ وروى عنه أنه قال: »إذا جاءكم عني حديث، 
فاقبلوه،  الله  كتاب  وافق  فما  الله،  كتاب  فاعرضوه على 
ذلك  مثل  وروي  الحائط«  عرض  به  فاضربوا  خالفه  وما 
اهلل،  كتاب  عىل  العرض  يمكن  وكيف   ،أئمتنا عن 
وهو ال يفهم به يشء؟ وكل ذلك يدل عىل أن ظاهر هذه 

األخبار مرتوك. 

والذي نقول به: إن معاين القرآن عىل أربعة أقسام: 

أحدها: ما اختص اهلل تعاىل بالعلم به، فال جيوز الحد 
 تكلف القول فيه، وال تعاطي معرفته، وذلك مثل قوله تعاىل: 
ِعنَْد  ِعْلُمَها  َما  إِنَّ ُقْل  ُمْرَساَها  اَن  َأيَّ اَعِة  السَّ َعِن  ﴿َيْسَأُلوَنَك 
ومثل   ](87 ]األعراف:  ُهَو﴾  إِلَّ  لَِوْقتَِها  يَها  ُيَجلِّ َل  َربِّي 
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]لقامن:  اَعِة﴾  السَّ ِعْلُم  ِعنَْدُه  اللَه  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله 
34[ إىل آخرها فتعاطي معرفة ما اختص اهلل تعاىل 

به خطأ. 

وثانيها: ما كان ظاهره مطابقًا ملعناه، فكل من 
مثل  معناها،  عرف  هبا،  خوطب  التي  اللغة  عرف 
إِلَّ  اللُه  َم  َحرَّ الَّتِي  النَّْفَس  َتْقُتُلوا  ﴿َل  تعاىل:  قوله 
﴿ُقْل  تعاىل:  قوله  ومثل   ](5( ]األنعام:   ﴾ بِاْلَحقِّ

ُهَو اللُه َأَحٌد﴾ ]اإلخالص: )[ وغري ذلك.

وثالثها: ما هو جممل ال ينبئ ظاهره عن املراد 
اَلَة َوآُتوا  به مفصاًل، مثل قوله تعاىل: ﴿َوَأِقيُموا الصَّ
َعَلى  ِه  ﴿َولِلَّ قوله:  ومثل   ،]43 ]البقرة:  َكاَة﴾  الزَّ
]آل  َسبِيال﴾  إَِلْيِه  اْسَتَطاَع  َمِن  اْلَبْيِت  ِحجُّ  النَّاِس 
َحَصاِدِه﴾  َيْوَم  ُه  َحقَّ ﴿َوآُتوا  وقوله:   ]97 عمران: 
]األنعام: )4)[، وقوله: ﴿َوالَِّذيَن فِي َأْمَوالِِهْم َحقٌّ 

َمْعُلوٌم﴾ ]املعارج: 24[ وما أشبه ذلك. 

ركعاهتا،  وع��دد  الصالة  اع��داد  تفصيل  ف��إن 
وم��ق��ادي��ر  م��ن��اس��ك احل��ج ورشوط��ه،  وتفصيل 
إال  اس��ت��خ��راج��ه  يمكن  يف ال���زك���اة ال  ال��ن��ص��اب 
فتكلف  تعاىل،  اهلل  جهة  من  ببيان النبي ووحي 
تكون  أن  يمكن  منه،  ممنوع  خطأ  ذلك  يف  القول 

االخبار متناولة إياه. 

ورابعها: ما كان اللفظ مشرتكا بني معنيني فام 
زاد عنهام، ويمكن أن يكون كل واحد منهام مرادًا، 
فإنه ال ينبغي أن يقدم أحد به فيقول: ان مراد اهلل فيه 
بعض ما حيتمل - إال بقول نبي أو امام معصوم - 

أمورًا، وكل  الظاهر حيتمل  ان  يقول:  ان  ينبغي  بل 
واحد جيوز أن يكون مرادًا عىل التفصيل، واهلل أعلم 
بام أراد ومتى كان اللفظ مشرتكًا بني شيئني، أو ما 
زاد عليهام، ودل الدليل عىل أنه ال جيوز أن يريد إال 
ومتى  املراد،  هو  إنه  يقال:  ان  جاز  واح��دًا،  وجهًا 
قبلنا هذه األخبار، ومل  قسمنا هذه االقسام، نكون 
نردها عىل وجه يوحش نقلتها واملتمسكني هبا، وال 
وال  مجلة  اآلي  تأويل  يف  الكالم  من  بذلك  منعنا 
ينبئ ظاهرها  آية ال  ينبغي الحد ان ينظر يف تفسري 
عن املراد تفصياًل، أو يقلد أحدًا من املفرسين، إال 
ملكان  اتباعه  فيجب  عليه،  التأويل جممعًا  يكون  أن 
إىل شاهد من  حيتاج  التأويل  كان  ومتى  االمج��اع.. 
اللغة، فال يقبل من الشاهد إال ما كان معلومًا بني 

أهل اللغة، شائعًا بينهم. 

الشاردة،  الروايات  من  اآلح��اد  طريقة  وأم��ا 
جيعل  وال  بذلك،  يقطع  ال  فإنه  النادرة  واأللفاظ 
شاهدا عىل كتاب اهلل وينبغي أن يتوقف فيه ويذكر 
ما حيتمله، وال يقطع عىل املراد منه بعينه، فإنه متى 
قطع باملراد كان خمطئًا، وان أصاب احلق، كام روي 
يصدر  ومل  وحدسًا  ختمينًا  قال  عن النبي ألنه 

ذلك عن حجة قاطعة وذلك باطل باالتفاق.

]التبيان يف تفسري القرآن[
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)األول( انه تكفل ببيان دعوى النبي للنبّوة 
والّرسالة كام يف سائر النبّوات.

)الثاين( انه تكفل يف رصاحة بيانه بالشهادة 
العقل  لداللة  حاجة  تبق  فلم  والّرسالة  للنبّوة 

ودفع الشبهات عنها.

املتكررة  رصاحته  يف  تكفل  انه  )الثالث( 
ببيانه لكامالت مّدعي رسالته وأطرى بصالحه 
فمهد  م��ع��روف،  ه��و  ك��ام  الفائقة  وأخ��الق��ه 
االحتجاج  وصورة  البيان  يف  الالزمة  املقدمات 
من  له  املعجزة  ظهور  لكان  كاذبا  كان  لو  بأنه 
اإلغراء باجلهل القبيح املمتنع لقبحه عىل جالل 
بعض  فاسمع  وإليك  شأنه،  تعاىل  وقدسه  اهلل 
الثالثة،  األمور  هذه  بيان  يف  القرآن  يف  جاء  ما 
إِنِّي  النَّاُس  َها  َأيُّ َيا  ﴿ُقْل  األعراف:  سورة  ففي 
 ](58 ]األعراف:  َجِميًعا﴾  إَِلْيُكْم  اللِه  َرُسوُل 
 وسورة النجم املكية من اآلية الثانية اىل اخلامسة 
َعِن  َينْطُِق  َوَما   َغَوى َوَما  َصاِحُبُكْم  َضلَّ  ﴿َما 
]النجم:  ُيوَحى﴾  َوْح��ٌي  إِلَّ  ُهَو  إِْن   اْلَهَوى
َرُس��وُل  ٌد  ﴿ُمَحمَّ الفتح:  س��ورة  ويف   ]4  -  2
]الفتح:  اِر﴾  اْلُكفَّ َعَلى  اُء  َأِشدَّ َمَعُه  َوالَِّذيَن  اللِه 
ٌد  ُمَحمَّ َك��اَن  األح��زاب: ﴿َم��ا  29[ ويف س��ورة 
َوَخاَتَم  اللِه  َرُسوَل  َوَلكِْن  ِرَجالُِكْم  ِمْن  َأَحٍد  َأَبا 
سورة  أوائ��ل  ويف   ]40 ]األح��زاب:  النَّبِيِّيَن﴾ 
 بَِمْجنُوٍن َربَِّك  بِنِْعَمِة  َأْنَت  ﴿َما  املكية  القلم 

َلَعَلى  ���َك  َوإِنَّ  َمْمنُوٍن َغْيَر  أَلَْج���ًرا  َل��َك  َوإِنَّ 
تعاىل  قوله  اىل   ]4  -  2 ]القلم:  َعظِيٍم﴾   ُخُلٍق 

َوُهَو  َسبِيلِِه  َعْن  َضلَّ  بَِمْن  َأْعَلُم  ُهَو  َربََّك  ﴿إِنَّ 
تعاىل  وقوله   ]7 ]القلم:  بِاْلُمْهَتِديَن﴾   َأْعَلُم 

وا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهنُوَن﴾ ]القلم: 9[ ويف سورة  ﴿َودُّ
َعِن  َوَينَْهاُهْم  بِاْلَمْعُروِف  ﴿َيْأُمُرُهْم  األعراف: 
 اْلُمنَْكِر﴾ ]األعراف: 57)[ ويف سورة األحزاب: 

ًرا  َوُمَبشِّ َشاِهًدا  َأْرَسْلنَاَك  ��ا  إِنَّ النَّبِيُّ  َها  َأيُّ ﴿َيا 
ُمنِيًرا﴾  َوِسَراًجا  بِإِْذنِِه  اللِه  إَِلى  َوَداِعًيا   َوَنِذيًرا

]األحزاب: 45، 46[.

دفع  بنفسه  تكفل  ان��ه  ال��راب��ع(  )األم���ر 
الّدعوة  مواد  بني  إذ  والنبّوة  الرسالة  عن  املوانع 
بأمجعها  اجلارية  وقوانينها  ومعارفها  وأساسياهتا 
عىل املعقول من عرفانيها وأخالقيها واجتامعيها 
املعقول  خيالف  ما  فيها  يوجد  فال  وسياسيها 
االرساء  س��ورة  ويف  النبّوة  عن  مانعًا  ليكون 
َأْقَوُم﴾  ِهَي  تِي  لِلَّ َيْهِدي  اْلُقْرآَن  َهَذا  املكية: ﴿إِنَّ 
وحقق  الكريم  القرآن  ودون��ك   ]9 ]اإلرساء: 
وتبرص وتنّور فيام تضمنه من هذه املواد الرشيفة 

تِي ِهَي َأْقَومُ ﴾. ﴿إِنَّ هَذا اْلُقْرآَن َيْهِدي لِلَّ

معجزًا  كونه  عىل  زاد  انه  اخلامس(  )األمر 
النداء واملصارحة يف االحتجاج  بأن كّرر  بنفسه 
وهتف  باحلجة  وأعلن  الناس  وحتّدي  بإعجازه 
هبم هتافًا مكررًا مؤكدًا بأن يعارضوه لو مل يكن 
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سورة  أو  سور  بعرش  أو  بمثله  ويأتوا  معجزًا 
البرش  قدرة  تناله  مما  كان  ان  مثله،  من  واح��دة 
واملامشاة  اإلنصاف  بقرار  نادى  وقد  املحدودة 
وجعل هلم إن أتوا بعرش سور او سورة من مثله 
أن تسقط عنهم هذه الدعوة ويسرتحيوا من ثقلها 
عقاًل  يستطيعون  من  ويدعوا  لضالهلم  الباهظ 
أو وجدوا  استطاعوا  لو  اهلل  يدعوه من دون  ان 
ذلك  هلم  جعل  سبياًل،  املعقول  من  ذل��ك  إىل 
تعليقًا عىل  املامشاة واملجاراة يف احلجة  باب  من 
ليعّدوا  واألن��اة  املهلة  ذلك  يف  وهلم  املستحيل 
هود  سورة  ففي  والتعاون  املظاهرة  يف  عّدهتم 
ُسَوٍر  بَِعْشِر  َفْأُتوا  ُقْل  اْفَتَراُه  َيُقوُلوَن  ﴿َأْم  املكية: 
ِمْثلِِه ُمْفَتَرَياٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللِه 
إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقيَن َفإِلَّْم َيْسَتِجيُبوا َلُكْم َفاْعَلُموا 
ويف   ](4  ،(3 ]ه��ود:  اللِه﴾  بِِعْلِم  ُأْن��ِزَل  َما  َأنَّ
سورة يونس املكية: ﴿َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوا 
بُِسوَرٍة ِمْثلِِه َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللِه إِْن 

ُكنُْتْم َصاِدِقيَن﴾ ]يونس: 38[

ا  ويف سورة البقرة: ﴿َوإِْن ُكنُْتْم فِي َرْيٍب ِممَّ
َواْدُعوا  ِمْثلِِه  ِمْن  بُِسوَرٍة  َفْأُتوا  َعْبِدَنا  َعَلى  ْلنَا  َنزَّ
َصاِدِقيَن﴾  ُكنُْتْم  إِْن  اللِه  ُدوِن  ِمْن  ُشَهَداَءُكْم 
]البقرة: 23[ فيام تدعوهنم وتصفوهنم به ﴿َفإِْن 
َوُقوُدَها  الَّتِي  النَّاَر  ُقوا  َفاتَّ َتْفَعُلوا  َوَلْن  َتْفَعُلوا  َلْم 
]البقرة:  لِْلَكافِِريَن﴾  ْت  ُأِعدَّ َواْلِحَجاَرُة  النَّاُس 

َلئِِن  ﴿ُق���ْل  املكية:  االرساء  س��ورة  ويف   ]24
ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن َيْأُتوا بِِمْثِل َهَذا  اْجَتَمَعِت اْلِ
لَِبْعٍض  َبْعُضُهْم  َكاَن  َوَلْو  بِِمْثلِِه  َيْأُتوَن  َل  اْلُقْرآِن 

َظِهيًرا﴾ ]اإلرساء: 88[.

ه��ذا وق��د مضت هلم ع��دة أع��وام ودع��وة 
الرسالة واإلعذار واإلنذار واالحتجاج بإعجاز 
من  الضجر  أشد  يف  وهم  عليهم  دائمة  القرآن 
ويف  عاقبته،  من  واخل��وف  له  والكراهية  ذلك 
وظهورها،  وتقّدمها  الدعوة  آثار  من  التأمل  أشد 
الرغبة يف أهوائهم وعاداهتم الوحشية  ويف أشد 
ومع  معبوداهتم  عىل  والعكوف  ورئاساهتم 
القرآن  من  شيئا  يعارضوا  أن  يستطيعوا  مل  ذلك 
الكريم ولو بأن يأتوا بسورة من مثله لكي تظهر 
حجتهم وتسقط عنهم حجة الرسول ويسرتحيوا 
التي  دعوته  من  وآالمهم  وقلقهم  عناهم  من 
رئاساهتم  وه��ّددت  األوثانية  جامعتهم  شتتت 
بني  وفّرقت  األهوائية  وترشيعاهتم  الوحشية 
األب منهم وبنيه واألخ وأخيه والزوج وزوجه 
ونافرت  صفاءهم  وك��ّدرت  وقريبه  والقريب 
بني عواطفهم، وقد سامعهم يف دعوته إصالحًا 
لذلك  جيدوا  ومل  حيتسبونه  يكونوا  مل  وخضوعًا 
الشديد  والعناد  السخيف  اجلحود  إال  حيلة 
يف  طالب  بأيب  واالستشفاع  االضطهاد  وقساوة 
ترك الرسول دعوته أو متّردهم باملثابرة الوحشية 
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املصاعب  وجتشموا  األه��وال  فيها  فاقتحموا 
الشدائد  ومقاساة  واالخ��وان  األق��ارب  وقتال 
املغلوبية. فلامذا مل يتظاهروا بأمجعهم عرش  وذلة 
القرآن  مثل  من  بيش ء  ويأتوا  اكثر  او  سنوات 
 الكريم ولو سورة واحدة ويفاخروا الرسول
وحياكموه يف املواسم واملحافل التي أعّدوها ملثل 
احلكومة  يف  واالنتصار  احلجة  هلم  فتكون  ذلك 
وقرار النصفة وينادوا بالغلبة ويسرتحيوا من عناء 
هذه الدعوة وهتديدها ضالهلم. فلامذا مل يفعلوا 
ذلك  إىل  دعواهم  قد  والرسول  والقرآن  ذلك 
تعجيزًا هم وينابيع فصاحتهم وبالغتهم غزيرة، 
وغرائزهم يف األدب العريب متدفقة، وقرائحهم 
من  وتراكيبه  مفرداته  يف  القرآن  وم��واد  سيالة 
لغتهم، وأسلوبه من نحو صناعتهم التي هلم فيها 
املعروف  والّرقي  الفائقة  التامة واملهارة  املامرسة 

وهلل احلجة البالغة. 

املعارضة  من  قليل  أق��ّل  هناك  ك��ان  ول��و 
لرفعه  القرآن  مثل  من  واحدة  بسورة  واإلتيان 
ألوف  فيه  واحتفلت  علم  عىل  ن��ارًا  الضالل 
األلوف من أضداد اإلسالم والقرآن، ولسجلته 
األم��م،  وأجيال  األرض  أقطار  يف  دواوينهم 
ابتهاج، وصالوا به أكرب صولة؛  وتلقوه بأحسن 
ما  التي  األدبية  واحلجة  السلمي  الفيصل  ألنه 
فوقها حجة هلم يف اجلدل والربهان، ولكن هل 
أو  شفة  ببنت  ذلك  يف  نبس  أح��دا  أن  سمعت 

أجري فيه قلم؟ وإن أمر ذلك بمعزل عن داخلية 
اإلسالم لكي يقال انه أخفته شوكة املسلمني او 
دسائس تواطيهم، بل إن بذرته ومغرسه وسوره 
وحفظه وحياطته ترجع إىل ألوف األلوف يف كل 
جيل من أنصاره أضداد اإلسالم والقرآن سواء 
زمان  بعد  أو  بعدها  أو  اهلجرة  قبل  ذلك  كان 

.الرسول

انه بعد أن رضب اإلسالم بجرانه  أال ترى 
يف جزيرة العرب بقي يف اليمن وسوريا والعراق 
كثري من اليهود والنصارى وأمثاهلم وهم األلوف 
أو ألوف األلوف من العرب أو من يعرف اللغة 
إىل  بآداهبا، وأضف  ويتأدب  ويتكلم هبا  العربية 
اإلسالم  يكيدون  كانوا  الذين  املنافقني  ذلك 
فهل  وبعده،  الرسول  عرص  يف  وسعهم  جهد 
وسالح  املنشودة،  ضاّلتهم  هو  ما  هؤالء  خيفي 
سطوهتم، وعّدة صولتهم وأقطع حجة هلم واكرب 
مدافع عن أدياهنم، فإنه ال عطر بعد عرس ولكن 
املتأخر  القدرة من  بالعدم، وعدم  ماذا يصنعون 
الذي  االعجاز  وجهة  يف  هذا  االختالق؟.  عىل 
املجيد  للقرآن  وان  العرب،  عىل  احلجة  به  تقوم 
ايضا وجوهًا من اإلعجاز مما يشرتك يف معرفتها 

كل برش ذي رشد إذا اطلع عليها.

]آالء الرمحن يف تفسري القرآن[
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اللذة،  من  شيئا  له  حتقق  مل  إذا  إنسانًا  حيرك  بيشء  ليست  قرابة  إن 
هبذه  يقاس  أرحامه  من  لقريب  اإلنسان  فحب  األمل،  عن  به  تبتعد  أو 
املصلحة، وعىل نسبتها يضعف احلب أو يقوى، وأوضح مثال عىل ذلك 
منه  نفعه  مقدار  عىل  يأيت  أقاربه  من  فقيد  عىل  وأسفه  القريب  حزن  ان 
يف حياته - غالبا - ويصبح القريب من ألد األعداء إذا تسبب يف آالم 
من  مرياثه  استعجل  ولد  من  فكم  وراحته،  لذته  عليه  أفسد  أو  قريبه، 
أبيه فأودى بحياته؟ وقتل قابيل هابيل، ومها أول أخوين انبثقا من نطفة 
واحدة، وتكّونا يف رحم واحدة، وألقى أوالد إرسائيل يوسف يف غيابة 

اجلب، ومل تأخذهم به رأفة عىل رغم القربى وصلة الدم.

ولذا قال عيل أمري املؤمنني: »القرابة إلى المودة أحوج من المودة 
إلى القرابة« حتى املودة والصداقة مصدرها اللذة الروحية، ولكن كثريًا 
ما يذهل اإلنسان عن نفسه، ويسهو عن واقعه، فيرشح بمنطق القرابة ما 

يفعله بوحي من مصلحته.

اإلنسان  حترك  التي  املصلحة  هذه  تكون  أن  الرضوري  من  وليس 
شخصيته، فإن املخلص الواعي يؤمن قوالً وعماًل بأن مصلحته فرع عن 
مصلحة اجلامعة، فيتأمل ألملها، ويفرح لفرحها، ويرى اخلري، كل اخلري، 
يف احقاق احلق وإقامة العدل، أما غري املخلص فال يرى مهًا غري مهه، 
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وال حياة غري حياته، متاما كام فعل أبناء إرسائيل 
بيوسف، ليتمتعوا وحدهم بعطف أبيهم، ولكن 
بغضب  وب��اؤوا  باحلرمان،  عاقبهم  سبحانه  اهلل 
عىل غضب من اهلل ونبيه يعقوب، وظفر يوسف 
بالعز والكرامة، ووقفوا بني يديه أذالء يعرتفون 
﴿ بقوهلم:  والصفح  العفو  ويطلبون  بالذنب، 
َلَخاطِئِيَن﴾  ُكنَّا  َوإِْن  َعَلْينَا  الله  آَثَرَك  َلَقْد  تالله 

]يوسف: )9[.

﴿َل��َق��ْد َك��اَن فِ��ي ُي��وُس��َف َوإِْخ���َوتِ���ِه آَي��اٌت 
إرسائيل  أبناء  ألقى   .]7 ]يوسف:  ائِلِينَ﴾  لِلسَّ
فضله  أب��اه  ألن  إال  ليشء  ال  اجل��ب،  يف  يوسف 
عليهم بالعطف واحلنان، وحاربت قريش حممدا، 
اهلل  ألن  مثلهم،  قريش  وهو  إيذائه،  يف  وبالغت 
اهلل  ونرص  أمجعني،  الناس  وعىل  عليهم،  فضله 
يوسف عىل إخوته، وكذلك نرص حممداعىل 
أراد معرفة  عشريته، ويف ذلك عرب وعظات ملن 

احلقائق، ويعترب هبا.

َأبِينَا  إَِلى  َأَحبُّ  َوَأُخ��وُه  َلُيوُسُف  َقاُلوا  ﴿إِْذ 
ُمبِيٍن﴾  َض��اَلٍل  َلِفي  َأَباَنا  إِنَّ  ُعْصَبٌة  َوَنْحُن  ِمنَّا 
]يوسف: 8[، معنى هذه اآلية وما بعدها ظاهر، 
ومع هذا نعقب عىل كل آية بام يناسبها، ملا رأى 
وأخيه  يوسف  إىل  أبيهم  ميل  إرسائ��ي��ل  أبناء 
بعضهم  وق��ال  قلوهبم،  يف  واحلسد  احلقد  غىل 

يؤثر  أن  عىل  الشيخ  هذا  محل  الذي  ما  لبعض: 
وأشد  سنًا،  أكرب  ونحن  علينا،  الصبيني  هذين 
احليف  هو  هذا  إن  وخدمة؟  نفعا  وأكثر  ق��وة، 
من  بنيامني  وأخ��وه  يوسف  وك��ان  وال��ض��الل، 
تعدد  يكون  ما  وكثريًا  راحيل،  اسمها  ثانية  أم 

ت. األمهات سببا للحقد واحلسد بني بني العالاَّ

﴿اْقُتُلوا ُيوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرًضا َيْخُل َلُكْم 
قتله،  عىل  تآمروا   .]9 ]يوسف:  َأبِيُكْم﴾  َوْجُه 
أبيهم  عطف  ليحتكروا  إال  باعرتافهم  ليشء  ال 
واملحتكر،  االحتكار  منطق  هو  وهذا  دونه،  من 
اقتل ورشد حتى األقارب واألرحام حرصًا عىل 

األرباح واملكاسب.

َصالِِحيَن﴾  َق��ْوًم��ا  َب��ْع��ِدِه  ِم��ْن  ﴿َوَت��ُك��وُن��وا 
املراد  ان  املفرسين:  من  كثري  قال   ]9 ]يوسف: 
بالصالح هنا صالح الدين، واهنم يتوبون إىل اهلل 
يدل  السياق  ظاهر  ولكن  الشنعاء،  فعلتهم  بعد 
عىل ان املراد بالصالح صالح شأهنم مع أبيهم، 

وان يتفرغ هلم وحدهم.

َوَأْلُقوُه  ُيوُسَف  َتْقُتُلوا  َل  ِمنُْهْم  َقائٌِل  ﴿َقاَل 
يَّاَرِة إِْن ُكنُْتْم  فِي َغَياَبِت اْلُجبِّ َيْلَتِقْطُه َبْعُض السَّ
َفاِعلِيَن﴾ ]يوسف: 0)[ السيارة هم املسافرون، 
أشار  الذي  ان  التوراة  من  التكوين  سفر  وعن 
يف  كان  قد  وانه  روبني،  أخوهم  هو  هبذا  عليهم 
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نيته أن خيرج يوسف من اجلب بعد ذهاب إخوته.

َلنَاِصُحوَن﴾  َلُه  ا  َوإِنَّ ُيوُسَف  َعَلى  َتْأَمنَّا  َل  َلَك  َما  َأَباَنا  َيا  ﴿َقاُلوا 
]يوسف: ))[ نحبه ونريد له اخلري، وهكذا الغادر املاكر يف كل زمان 
َلُه  ا  َوإِنَّ َوَيْلَعْب  َيْرَتْع  َغًدا  َمَعنَا  ﴿َأْرِسْلُه  محل:  جلد  يف  ذئب  ومكان، 
َلَحافُِظوَن﴾ ]يوسف: 2)[، لقد علموا ان أباهم حيب يوسف، وحيب 
أن يتنعم ويفرح، وعلموا أيضا شدة حرصه عليه، فدخلوا إىل نفسه 
من أبواهبا، يوسف يلعب وهم حيرسونه من كل مكروه.. ﴿َقاَل إِنِّي 
َغافُِلوَن﴾  َعنُْه  َوَأْنُتْم  ْئُب  الذِّ َيْأُكَلُه  َأْن  َوَأَخاُف  بِِه  َتْذَهُبوا  َأْن  َلَيْحُزُننِي 

فضاعف  يوسف،  فراق  يطيق  ال  بأنه  إليهم  اعتذر   ،](3 ]يوسف: 
هذا العذر من حقدهم عىل يوسف، وأيضا اعتذر بأنه خياف عليه من 
الذئب، وعّقب الرازي عىل هذا العذر بقوله: »وكأنه قد لقنهم احلجة، 

ويف األمثال: ان البالء موكل باملنطق«.

ا إًِذا َلَخاِسُروَن﴾ ]يوسف:  ْئُب َوَنْحُن ُعْصَبٌة إِنَّ ﴿َقاُلوا َلئِْن َأَكَلُه الذِّ
4)[ أي عاجزون ال نصلح ليشء: واغرت الشيخ بقوهلم وأرسل معهم 
َأْن  َوَأْجَمُعوا  بِِه  َذَهُبوا  ا  ﴿َفَلمَّ اخلارسين:  القوم  من  وكانوا  يوسف، 

﴾ ]يوسف: 5)[ ونفذوا ما أمجعوا عليه،  اْلُجبِّ َغَياَبِت  فِي  َيْجَعُلوُه 
وهم حيسبون اهنم قد أصابوا ما يريدون، ولكن يوسف فّوض أمره 
إىل اهلل فوقاه سيئات مكرهم: ﴿َوَأْوَحْينَا إَِلْيِه َلُتنَبَِّئنَُّهْم بَِأْمِرِهْم َهَذا َوُهْم 
َل َيْشُعُروَن﴾ ]يوسف: 5)[، فألقى اهلل يف روع يوسف انك ناج من 
يعرفوا من  أن  حمنتك هذه، وانك سوف ختربهم بصنيعهم هذا دون 

أنت.

]تفسري الكاشف[
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َكَسَبْت  َفبَِما  ُمِصيَبٍة  ِمْن  َأَصاَبُكْم  ﴿َوَما  تعاىل:  قال 
َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكثِيٍر﴾ ]الشورى: 30[، يتصور العديد 
مثل  اإلهلي  باجلزاء  اإلنسان  أعامل  عالقة  أن  الناس  من 
حني  يف  والعقاب،  األجر  من  حتتويه  وما  الدنيوية  العقود 
االرتباط  إىل  تكون  ما  أقرب  العالقة  هذه  إن  م��رارًا  قلنا 
فإّن  ُأخرى  الترشيعي، وبعبارة  االرتباط  إىل  منه  التكويني 
الطبيعية  النتيجة  بسبب  يكون  ما  أكثر  والعقاب  األجر 
واآلية  ذلك،  يشملهم  حيث  اإلنسان  ألعامل  والتكوينية 

أعاله خري شاهد عىل هذه احلقيقة.
املصادر  يف  كثرية  رواي��ات  هناك  اخلصوص  وهب��ذا 

اإلسالمية نشري إىل بعضها لتكميل املوضوع:
قوم  كان  »ما  البالغة:  هنج  خطب  إحدى  يف  ورد   (
بذنوب  إلاّ  عنهم  ف��زال  عيش،  من  نعمة  غض  في  قط 
الناس  أناّ  ولو  للعبيد،  بظالم  ليس  الله  ألن  اجترحوها، 
حين تنزل بهم النقم، وتزول عنهم النعم، فزعوا إلى رباّهم 
بصدق من نياتهم، ووله من قلوبهم، لرداّ عليهم كلاّ شارد، 

وأصلح لهم كلاّ فاسد«))).

))) هنج البالغة اخلطبة 78).

 2 وهناك حديث آخر عن أمري املؤمنني اإلمام عيل
يف )جامع األخبار( حيث يقول: »إناّ البالء للظالم أدب، 

وللمؤمن امتحان، ولألنبياء درجة، ولألولياء كرامة«)2).
التي ذكرناها  وهذا احلديث خري شاهد لالستثناءات 

هلذه اآلية.
يف   الصادق اإلمام  عن  آخر  حديث  يف  3-وورد 
الكايف أّنه قال: »إن العبد إذا كثرت ذنوبه، ولم يكن عنده 

من العمل ما يكفرها، ابتاله بالحزن ليكفرها«)3).
املوضوع يف كتاب أصول  باب خاص هلذا  4 وهناك 
الذنوب  غري  هي  هذه  وكل  حديثًا)4)،   (2 يشمل  الكايف 
بعفوه  سيشملها  اخلالق  بأن  أع��اله  اآلي��ة  رصحت  التي 

ورمحته، حيث إهّنا بحد ذاهتا كثرية.
]تفسري االمثل[

)2) بحار األنوار: ج )8، ص98).
)3) اصول الكايف: ج2/ص445 / ح 2.

)4) املصدر السابق.

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
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للزوم  ال��ع��ام  العقلي  املقيا�س  ال��ع��ا���ش��رة:  احللقة 

االهتمام بال�شيء:

إن لإلنسان اهتاممًا ببعض األشياء دون بعض؛ 
بدليل أنه يرغب يف بعض األشياء واألفعال ويكره 
بعضًا آخر، فهو إذن يسعد ببعضها فيطلبها، ويشقى 
حيصل  األم��ر  هذا  وأص��ل  فيكرهها،  آخر  ببعض 
أيضًا -،  للحيوانات  بغريزته -كام حيصل  لإلنسان 
ويكفي يف حصوله له أن حيس به ويدركه ولو بأدنى 

مستويات اإلدراك، فال يتوقف عىل التعقل.

بقاعدتني  يقيض  فهو  اإلنساين،  العقل  وأم��ا 
فطريتني جتريان يف شعوره وارتكازه جمرى الدم يف 
اإلنسان  ترصفات  جلميع  أساسًا  ومتثالن  عروقه، 

املعقولة:

القاعدة األوىل: إن ضابط السلوك السليم أحد 
أمرين:
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االأول: اتباع احلكمة:

ومرجع احلكمة إىل رعاية السعادة والشقاء عىل 
يسرية  لذة  حتصيل  اإلنسان  يقدم  فال  جامع؛  وجه 
عاجلة عىل معاناة طويلة آجلة، بل ال ينساق خلف 
لذة عاجلة من دون البحث والفحص عام يمكن أن 

ختّلفه من معاناة.

وتوضيح ذلك: أن بإمكان اإلنسان أن يكتشف 
لترصفاته  املستقبلية  العواقب  والتفكري  العقل  بقّوة 
عن  يغيب  ما  إىل  االهتداء  بإمكانه  أن  كام  وأفعاله، 
املحسوسة،  غري  احلالية  األرضار  من  إحساسه 
يتأّتى  يتمّيز يف ذلك عن احليوانات؛ حيث ال  وهو 
هلا ذلك إال بمقدار ما ض ما ضمنت غرائزها من 

رعاية مصاحلها.

مقتضيات  حت��ّري  اإلنسان  يلزم  فإنه  وعليه: 
ظاهرها  وآجلها،  عاجلها   - والشقاء  السعادة 
جمموعها؛  مالحظة  تقتضيه  بام  واألخذ   - وباطنها 
عىل  املشهودة  العاجلة  اليسرية  اللذة  يرجح  فال 

املعاناة الطويلة اآلجلة أو غري املحسوسة ابتداًء.

وهذا املعنى من البدهييات العامة املعروفة لدى 
كل إنسان؛ فكل إنسان يذعن بوضوح بأن مقتىض 
ال  ما  عىل  واملهم  املهم،  عىل  األهم  تقديم  العقل 
آخر  بعضًا  ينصح  الناس  يزال بعض  له، وال  أمهية 
بتأمل عاقبة اليشء، وينهاه عن االندفاع العاجل فيام 
ال حتمد عاقبته، بل هذا املبدأ مما يعيه الطفل أيضًا، 
وإنام يقع النصح به تذكريًا ال تعلياًم؛ ألن الرغبات 
العاجلة قد تؤدي إىل عدم تقدير العواقب العاجلة، 

كام أن بعض الشهوات قد تضّعف اإلرادة وتغلب 
سلطان العقل.

فاحلكمة جمموعة يف كلمتني: االعتبار بالغائب 
كأنه  حتى  باملستقبل  واالعتبار  حارض،  كأنه  حتى 

حاّل وقائم.

الثاين: مراعاة القيم االأخالقية:

نكد  إىل  أدت  وإن  األخالقية  القيم  مراعاة 
املرء،  يكذب  أن  العقل  حكم  يف  يصح  فال  وعناء؛ 
أو يتعدى عىل الغري، أو عىل ماله، أو ييسء إليه، أو 
يرتك املضطر ليموت، وإن كان يف ذلك لذة يشعر 
أم  عاجاًل  رضرًا  منها  خيشى  وال  بالسعادة  معها 

آجال.

جيري  التي  البدهييات  من  أيضًا  املعنى  وهذا 
عليها عمل عامة الناس -عىل اإلمجال-؛ فإن القيم 
قواعد  أصول  من  والسلبية-  -اإلجيابية  األخالقية 
متهيد  يف  به  التذكري  سبق  كام  اإلنساين،  السلوك 

البحث.

الفرق بني احلكمة والف�شيلة:

ال  األخالقية  القيم  مراعاة  أن  يتبنّي  وبذلك 
النفع  بمعنى:  والنفع-  السعادة  مراعاة  إىل  ترجع 

عىل وجه جامع -؛ الفرتاقهام يف موردين: 

األخالقية  القيمة  مراعاة  تكون  أن  األول: 
أم  يرجوها  التي  اآلث��ار  حيث  من  سواء  وعدمها 

حيذرها.
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الثاين: أن يكون يف مراعاة القيمة عناء ومشقة 
أزيد بالقياس إىل ما لو مل يراعها وحينئذ يشعر املرء 
للخطر  نفسه  يعرض  كمن  مراعاهتا،  يف  بالتضحية 
رغم  بامله  اآلخرين  يؤثر  وكمن  اآلخرين،  إلنقاذ 

حاجته.

بمعنى   - احلكمة  مقولة  بني  الفرق  ويتضح 
حتّري النفع عىل الوجه اجلامع - وبني مقولة القيم 
مع  الرسقة  يرتك  من  حال  الحظنا  لو  األخالقية، 
قدرته عليها.. فهو تارة: يرتكها حذرًا من انكشاف 
أزيد  ذلك  مفسدة  أن  ويقدر  عليها  واملعاقبة  األمر 
وأخرى:  املرسوق،  باملال  يرجوها  التي  املنفعة  من 
الغري  مال  عىل  للتعدي  كراهة  الرسقة  جتنب  يكون 

ورغبة عن االنتفاع به.

االوىل  احلالة  يف  الرسقة  اجتناب  يف  فالسبب 
ومن  فحسب؛  واخلسارة  النفع  حسابات  مالحظة 
هنا يكون اجتنابه هذا رعاية حلكم العقل احلكمي، 
بخالف احلالة الثانية التي ال ينطلق االجتناب فيها 
املرء  يعتقد  قد  إذ  واخلسارة؛  النفع  حسابات  من 
يكون  وهلذا  عمله،  ينكشف  مل  فعل  لو  أنه  جازمًا 
تركه منطلقًا من االستجابة للعقل القيمي والضمري 
بنقاط  القاعدة  هذه  تتميم  وينبغي  هذا،  اإلنساين. 

ثالث شارحة هلا:

النقطة األوىل: يف التأكد من عدم رجوع مقولة 
القيم إىل مقولة احلكمة -بمعنى حتّري النفع وتوّقي 
حكم  أن  ُيّدعى  قد  إذ  ؛  جامع-  وجه  عىل  الرضر 

أضدادها  وحظر  الفاضلة  األعامل  برجحان  العقل 
فيام  احلكمة  مقتىض  مالحظة  إىل  احلقيقة  يف  يرجع 

ينفع املرء ويرضه بأحد وجهني:

القيمة  مراعاة  أن  إىل  بالنظر  األول:  الوجه 
ألهنا  املعنوية؛  السعادة  من  رضبًا  يرافق  األخالقية 
تورث شعورًا بالرضا عن النفس واالنسجام معها، 
كام أن انتهاكها يوجب رضبًا من الشقاء النفيس؛ ملا 

تورثه من الشعور بالنكد واحلزازة ووخز الضمري.

عن  للرضا  طلبًا  القيمة  مراعاة  تكون  وعليه: 
جزء  أيضًا  ومها  واحل��زازة،  للنكد  جتنبًا  أو  النفس 
السعادة  حرص  يصح  ال  إذ  والسعادة؛  الشقاء  من 
احليس  واالل��ت��ذاذ  باملتعة  اإلنسان  ل��دى  والشقاء 

ونحوها كاملال واجلاه.

للوجدان  خمالف  الوجه  هذا  أن  الواقع  ولكن 
معناها؛ ألهنا ال  بناًء عليه  التضحية  تفقد  إذ  العام؛ 
تزيد حينئذ عىل ترجيح بعد نفيس معنوي عىل بعد 
يف  العقالئية..  البداهة  خالف  وهذا  مادي،  نفيس 
عّد التضحية واإليثار باملال والنفس ألجل اآلخرين 

جتاوزًا للذات وإمهاالً ملآرب النفس.

من  معنوية  قيمة  يراعي  املرء  نجد  قد  أننا  عىل 
غري أن حيدث يف داخله أي حزازة معتد هبا فيام لو 
مل يراع تلك القيمة، فمثاًل: من حيتضن االنتحاري 
أدب��اره  عىل  احل��رب  يف  يرجع  أو  اآلخرين،  لينقذ 
توجب  كبرية  ح��زازة  جيد  ال  قد  شخصه،  حلفظ 
تضحيته بنفسه وال سّيام إذا كان ذلك حالة متعارفة 
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رغم  ولكنه  تشهري،  أو  عليها  حماسبة  ال  زمالئه  يف 
ويقدم عىل هذه  وملّذاهتا،  احلياة  يعرض عن  ذلك 

اخلطوة الفاضلة.

عقيل  حكم  ال  أن��ه  يدعى  أن  ال��ث��اين:  الوجه 
األحكام  ه��ذه  ب��ل  اإلن��س��ان،  باطن  يف  م��غ��روس 
رعاية  العقالء  جيعله  مما  العميل  العقل  إىل  املنسوبة 
عليه  كام  اإلنساين  للنظام  وحفظًا  النوع  ملصالح 
يلقن  حيث  األرسطي؛  املنطق  يف  املشهور  االجتاه 
أهنا  فيظن  صغره؛  منذ  القضايا  -ه��ذه  اإلنسان 

تنبعث من داخله.

ولكن هذا االدعاء أيضًا ينايف الوجدان العام؛ 
القبح واحلسن من ضمري  انبعاث  املشهود  فإن من 

اإلنسان.

مرحلة  بعد  االستعداد  هذا  يتحّفز  قد  نعم، 
التلقني  يوجب  وقد  تدرجييًا،  ويستعيل  اإلدراك 
يعني  ال  هذا  ولكن  مبكرًا،  االستعداد  هذا  حتفز 
يف  احلال  هو  كام  الرتبية..  وليد  االستعداد  هذا  أن 
فيام  حمالة  ال  لغة  له  تتكّون  الطفل  إن  حيث  اللغة؛ 
إذا مل يعّلمه البالغون ألن اللغة حاجة إنسانية ماسة، 
والتفهيم  التفهم  فرييد  ناطق؛  بطبيعته  واإلنسان 
بتلقينه  الطفل  يسبقون  البالغني  ولكن  بالنطق.. 
باللغة؛ فيحفزون فيه احلّس اللغوي مبكرًا؛ فاحلّس 
به  يتحّفز  التلقني، بل  الطفل ليس وليد  اللغوي يف 

هبذا العامل اخلارجي، وهذا أمر واضح.

فتبنّي من هذا العرض: أن باب الفضيلة يغاير 

اإلنسان  داخل  يف  شعور  فهو  والرضر؛  النفع  باب 
جيّره إىل اجتاه الفضيلة ويبّعده عن اجتاه الرذيلة، من 

غري أن يتحّرى به منفعة فيكون شعورًا نفعيًا.

غاية الف�شيلة مراعاة ال�شالح:

النقطة الثانية: أن الرغبة اإلنسانية إىل الفضيلة، 
وإن مل ترجع إىل حتّري النفع، إال أنه ال يبعد القول 
بأن الغاية واملغزى من زرع القيم يف داخل اإلنسان 
هو رعاية املصالح واملفاسد النوعية الدنيوية؛ وذلك 

لوجهني:

الوجه االأول: املتابعة واال�شتقراء

النوعية لإلنسان منوطة  فإننا نجد أن املصالح 
فرضنا  لو  فيام  جليًا  لنا  ذلك  ويتضح  بالفضائل، 
يتصف  مل  لو  كام  الفضائل،  جتاه  حياديًا  اإلنسان 
مثاًل بروح حمبة الصدق وكان معتادًا عىل الالمباالة 
أن  مع  بأحد،  أحد  يثق  ال  أن  ذلك:  عن  ينتج  فإنه 
 . احلياة االجتامعية مبنّية عىل أصل الصدق يف املخربرِ
روح  فيه  يغرس  مل  اإلنسان  أن  فرض  لو  وهكذا 
جتاه  مباٍل  غري  بطبيعته  وكان  بااللتزامات،  الوفاء 
فإن  اإلنسانية؛  احلياة  اهنيار  الستوجب  التزام،  أي 
والعشائرية،  الفردية،  والعهود  واملواثيق،  الرشوط 
االلتزام،  قيمة  عىل  مبنية  كلها  واألمان  والدولية، 
وكذلك احلال يف روح العفاف، فلو فرضنا اإلنسان 
حال  لكان  شخص،  بأي  االرتباط  جتاه  مباٍل  غري 
البرشي أشبه باحليوانات؛ يتحرك كل من  املجتمع 

فيه من منطلق الغريزة دون حمدودية يف ممارساته.
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وكذا لو مل يكن اإلنسان شاكرًا بطبعه ال يشعر 
إحساس  بأي  وإحسانًا  خدمة  له  أسدى  من  جتاه 
إجيايب، بل كان يستوي عنده من أحسن إليه ومن مل 
حيسن، لزهد الناس يف إسداء إحسان إىل اآلخرين 

إال نادرًا.

تضمن  األخالقية  الفضائل  أن  يظهر:  وهكذا 
َثماَّ  الدنيا، ومن  احلياة  النوعية لإلنسان يف  املصالح 

تتحّراها عىل اإلمجال مجيع القوانني.

نعم، هذه املصالح عىل رضبني:

قانوين  إل��زام  وجود  تقتيض  إلزامية،  مصالح 
الرشيعة  يف  واملحرمات  الواجبات  وهي  هبا،  عام 

والقانون.

باإلحسان  التبع  مثل  إلزامية..  غري  ومصالح 
القانون  حيطة  يف  تدخل  ال  وه��ذه  اآلخرين،  إىل 
هذه  أن  القانون  علامء  يذكر  َث��ماَّ  ومن  الوضعي؛ 
ضمن  ال  األخ��الق  مقولة  ضمن  تندرج  املصالح 
مقولة القانون؛ وذلك ألن العقل ال يستسيغ املعاقبة 
عىل تركها، وال يستطيع القانون تقدير ثواب عليها.

من  ذلك  يستوعب  الرشعي  القانون  ولكن 
خالل حكمي االستحباب والكراهة؛ ألن الثواب 
الدنيوية،  واملكافأة ال ينحرص يف الرشع باملجازات 

بل منهام ما يكون يف اآلخرة.

الوجه الثاين: ما يبتني على بيان حقيقة:

عامة  أن  األحياء  علم  يف  ثبت  قد  أن��ه  وه��ي 
حيث  من  حي  كائن  كل  هبا  زود  التي  اإلمكانات 

نفسه وجسمه يتجه إىل غاية معينة تقع يف مصلحة 
هذا الكائن؛ فكثري من مواصفات الطيور مثال مرتبة 
لغاية حفظها وتكاثرها وصيانتها عن صيد أعدائها، 
عليها  طبعت  التي  الترصفات  يف  احل��ال  وكذلك 
متفق  حقيقة  وهذه  بذلك،  هي  تشعر  مل  وإن  حتى 
عليها يف علم األحياء احلديث، بل احلال كذلك يف 
النباتات أيضًا وهي ليست ذات شعور؛ فاخلصائص 
املجعولة فيها عمومًا تتجه إىل حفظ مصاحلها وربام 
َأْعَطى  الَِّذي  نَا  َربُّ أشري إىل ذلك بقوله تعاىل: ﴿َقاَل 
ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى﴾ فاخللقة تتضمن إسعاف 
كل كائن هَبد ي يوجهه إىل مصاحله بمقدار ميسور 

مالئم هلذه احلياة.

من  جيد  اإلنسان  كان  إذا  القول:  يصّح  وعليه 
تؤمن  أهنا  بعقله  يعرف  فإنه  املشاعر؛  هذه  نفسه 

املصالح النوعية وفق القاعدة األحيائية املتقدمة.

وال يصح النقض عىل هذه القاعدة بالشهوات 
ألهنا  اإلنسان؛  هالك  توجب  قد  التي  اإلنسانية 
احتياجات  تأمني  وهي  فطرية؛  لغاية  أيضًا  جمعولة 
جمعول  مثال  فاجلوع  نوعه؛  بقاء  وضامن  اإلنسان 

ألجل أن يكون نذير احلاجة إىل الطعام للبقاء. 

نعم.. امليول الشاذة واحلاالت املرضية خارجة 
النوع  به  مّتع  ما  موضوعها  فإن  القاعدة؛  هذه  عن 
اإلنساين من املشاعر املعتدلة؛ ومن َثماَّ فإن من اخلطأ 
أن يظن أّن يف بعض امليول الشاذة داللة عىل جتويز 
فطري لتلك املامرسات؛ فإهنا حاالت غري طبيعية، 
بقرينة منافاهتا مع األعضاء وواآلالت التي جمّهز هبا 
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أصحاهبا. وعليه: فهي من قبيل األمراض وليست 
جزءًا من القانون اإلنساين.

مبعنى  احلكمة  رعاية  على  الف�شيلة  رعاية  تقّدم 

النفع وال�شرر:

يف  مقدم  الفضيلة  مقياس  إن  الثالثة:  النقطة 
النفع  بمعنى  احلكمة  مقياس  عىل  العقل  ميزان 
هذا  يرسق  مل  لو  أنه  مثال  املرء  علم  فلو  وال��رضر؛ 
املال فسوف يقع يف رضر ما أو يفوته نفع ما، وإن 
نفع  فاته  وال  دنيوي  رضر  عليه  يرتتب  مل  رسق��ه 
علم  لو  عليه..  أحد  اطالع  عدم  جهة  من  كذلك 
ذلك، فإن الفطرة تنهاه عن أن يرتكب هذا الفعل، 
تربر  ال  )الغاية  املعروفة:  املقولة  تشري  ذلك  وإىل 
الفردية  املنفعة  حتصيل  الغاية  من  فاملراد  الوسيلة(؛ 
أو االجتامعية؛ فإهنا ال تربر الوسيلة غري األخالقية 

من قبيل الغدر واهلتك والتعدي عىل اآلخرين.

مقدم  الفضيلة  مقياس  أن  من  ذكرنا  ما  إن  ثم 
عن  النظر  غض  مع  كان  إنام  احلكمة،  مقياس  عىل 
النتائج،  ه��ذه  بحسب  وأم��ا  األخ��روي��ة،  النتائج 
فموافقة الفطرة أوفق باملصلحة عىل كل حال؛ ألن 
يف موافقتها حتى بالنسبة إىل غري املؤمن باهلل ما يقي 

من بعض الشقاء واألذى.

هذا بحسب أحد ُبعَدي هذه القاعدة، وهلا بعد 
للتوصل  الذميمة  الوسيلة  جواز  عدم  يقتيض  آخر 
إىل  حيتاج  ذلك  وحدود  أيضًا،  الفاضلة  الغاية  إىل 

إيضاح لسنا بصدده.

كام أن ما ذكرناه من قبل يف النقطة السابقة من 
املمكن  النوعية؛ فمن  للمصالح  الفضائل مناط  أن 
مبنيًا  دنيويًا  رضرا  الفضيلة  برعاية  ما  فرد  ترضر 
وأما  األخروية،  النتائج  عن  النظر  غض  عىل  أيضًا 
بالنظر إليها، فإن يف مراعاة الفضيلة مطابقة ملصلحة 
كل فرد يف نفسه؛ آثارها الزاهرة يف اآلخرة عىل كل 

حال.
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أّوال: العقل، من جهة استلزام اجلرب كونه تعاىل ظاملا يف تعذيب من 
التفويض  واستلزام  ذلك،  وغري  والرشك  والزنى  كالقتل  املعايص  عىل  حيمله 
مضافا إىل وهن السلطنة صريورة املمكن واجبا بالنسبة إىل الوجود بعد الوجود، 
املاهّية،  انقالب  استحالة  ؛ من جهة  عنه، وهو حمال  عبارة  البقاء  يكون  الذي 
االفتقار،  عّلة  هو  الذي  اإلمكان  هو  االمتياز  وكون  الواجب،  تعّدد  وامتناع 
اهلل  إقدار  بواسطة  القريبة، ولكن  والعّلّية  باملبارشة  للفعل  فاعال  العبد  فيكون 
وإبقائه ونحو ذلك، فال يكون خملوقا هلل، وال مفّوضا إىل العبد، بل يكون األمر 
العبد  بإجياد  التكوينّي  اهلل  فعل  من  املرّكب  املجموع  أّن  بمعنى  األمرين،  بني 
وإحيائه وإعطائه األسباب كالقدرة ونحوها وإبقائها، ومن فعل العبد باملبارشة 
ونحوها من باب اجلعل للمصلحة عّلة حلصول الفعل االختيارّي للعبد وإن 
يف  اعتبارّي  فالرتكيب  التكوينّية،  اإلرادة  خالف  عىل  التكليفّية  اإلرادة  كانت 

مقام الفعل، ال يف مقام الذات حّتى يلزم نحو الوحدة أو االحّتاد.

يِن﴾ ]البقرة: 256[  وثانيا: النقل، كام قال اهلل تعاىل: ﴿َل إِْكَراَه فِي الدِّ
تعاىل:  وقال   ]29 ]الرمحن:  َشْأٍن﴾  فِي  ُهَو  َيْوٍم  ﴿ُكلَّ  تعاىل:   وقال 
تعاىل:  وقال   ]34 ]النحل:  َعِمُلوا﴾  َما  َسيَِّئاُت   ﴿َفَأَصاَبُهْم 
﴿اْلَيْوَم ُتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس بَِما َكَسَبْت َل ُظْلَم اْلَيْوَم﴾ ]غافر: 
َما ُتْجَزْوَن َما ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن﴾  7)[ وقال تعاىل: ﴿إِنَّ
]الطور: 6)[ وقال تعاىل: ﴿ُكُلوا َواْشَرُبوا 
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وقال   ](9 ]الطور:  َتْعَمُلوَن﴾  ُكنُْتْم  بَِما  َهنِيًئا 
تعاىل: ﴿لَِيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُءوا بَِما َعِمُلوا َوَيْجِزَي 
الَِّذيَن َأْحَسنُوا بِاْلُحْسنَى﴾ ]النجم: )3[ إىل غري 
 ذلك من اآليات الداّلة عىل خالف ذلك كقوله: 
﴿َوَمْن ُيْضلِِل اللُه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد﴾ ]الرعد: 33[ 
﴾ ]الزمر: 37[  و﴿ََمْن َيْهِد اللُه َفَما َلُه ِمْن ُمِضلٍّ
ُه  َخَذ إَِلَهُه َهَواُه َوَأَضلَّ وقال تعاىل: ﴿َأَفَرَأْيَت َمِن اتَّ
اللُه َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َسْمِعِه َوَقْلبِِه﴾ ]اجلاثية: 
23[ وقوله تعاىل: ﴿ُأوَلئَِك الَِّذيَن َطَبَع اللُه َعَلى 
حممولة  ذلك  ونحو   ](08 ]النحل:  ُقُلوبِِهْم﴾ 
الشبيهة  كالطبيعة  باالختيار  الضاللة  كون  عىل 
بالوصف اخللقي املجبول عليه كقلوب البهائم، 
أو عىل وسم قلوهبم بام يعلم به املالئكة ضاللتهم 
ويمدحون  فيذّموهنم  اإليامن،  اختيارهم  وعدم 
إىل  ؛  ذلك  تعاىل شهد عىل  اهلل  كأن  عليهم حّتى 

غري ذلك من املحامل.

وروي عن الرضا أّنه قال بعد السؤال عن 
ُقُلوبِِهْم َوَعَلى  اللُه َعَلى  قول اهلل عّز وجّل: ﴿َخَتَم 
على  الطبع  هو  »الختم   :]7 ]البقرة:  َسْمِعِهْم﴾ 
ار عقوبة على كفرهم، كما قال تعالى:  قلوب الكفاّ
﴿َبْل َطَبَع اللُه َعَلْيَها بُِكْفِرِهْم َفاَل ُيْؤِمنُوَن إِلَّ َقلِياًل﴾ 

]النساء: 155[«.

دخلت  ق��ال:  الشامي،  معاوية  عن  وروي 
يا بن  عىل عيّل بن موسى الرضا بمرو، فقلت: 
رسول اهلل روي لنا عن الصادق جعفر بن حمّمد أّنه 
بين أمرين« فام  أمر  قال: »ل جبر ول تفويض، بل 

ثماّ  أفعالنا،  يفعل  الله  أناّ  زعم  »من  فقال:  معناه؟ 
الله  إناّ  قال:  ومن  بالجبر.  قال  فقد  عليها،  بنا  يعذاّ
ض أمر الخلق والرزق إلى حججه،  - فواّ -عزاّ وجلاّ
بالجبر كافر، والقائل  فالقائل  بالتفويض،  فقد قال 
بالتفويض مشرك« فقلت له: يا بن رسول اهلل فام أمر 
بني أمرين؟ قال: »وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا 
به وترك ما نهوا عنه« فقلت له: هل هلل - عّز وجّل- 
الطاعات،  ��ا  »أماّ فقال:  ذل��ك؟  يف  وإرادة  مشيئة 
والرضا  بها  األمر  فيها  ومشيئته  تعالى  الله  فإرادة 
لها والمعاونة عليها، وإرادته ومشيئته في المعاصي 
النهي عنها والسخط لها والخذلن عليها«. قلت: 
فلله - عّز وجّل- فيها القضاء؟ قال: »نعم، ما من 
فعل خير أو شراّ إلاّ ولله فيه قضاء«. قلت: فام معنى 
يستحقاّونه  بما  عليهم  »الحكم  قال:  القضاء؟  هذا 

على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا«.

تفسري  بعضها  ويف  األخبار.  من  ذلك  غري  إىل 
أمره  اختيار  العباد  إىل  تعاىل  بتفويضه  التفويض 
املقام  هذا  ويف  املفّوضة،  من  املشهور  وهو  وهنيه، 
يرد عىل األشاعرة القائلني باجلرب واملعتزلة القائلني 

بالتفويض وأمثاهلم.

]الرباهني القاطعة يف رشح جتريد العقائد الساطعة[
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مسألة »اهلدى والضالل« التي عدها العلامء من 
توابع قضية اجلرب واالختيار والقضاء والقدر،... قد 
ظاهرها  يشعر  آيات  عدة  الكريم  القرآن  يف  وردت 
بأن اهلل تعاىل هو الذي هيدي ويضل من دون اختيار 
َمْن  َوَيْهِدي  َيَشاُء  َمْن  الله  لإلنسان يف ذلك  ﴿َفُيِضلُّ 
ِمْن  َلُه  َفَما  الله  ُيْضلِِل  ﴿َوَمْن   ]4 ]إبراهيم:  َيَشاُء﴾ 
واالضالل  اهلداية  كانت  وإذا   ،]33 ]الرعد:  َهاٍد﴾ 
ضالهلم  عىل  الضالني  يعاقب  فلامذا  تعاىل  اهلل  من 
اهلل  فعل  من  وكالمها  هداهم،  عىل  املؤمنني  ويثيب 

تعاىل وبإشاءته؟

أن  الشبهة  ه��ذه  عىل  اجل��واب  قبل  بنا  وجي��در 
نستعرض معاين اهلدى والضالل كام وردت يف كتب 
آياته،  طيات  يف  الكريم  القرآن  استعملها  وكام  اللغة 

لنفهم الغرض منها بدون لبس أو غموض:

طريق  عىل  ال��دالل��ة  اللغة:  يف  اهل��داي��ة  »أص��ل 
الرشد«، »و هداه للطريق وإىل الطريق... اذا دّله عىل 
عرفته«،  أي  هداية  والبيت  الطريق  وهديته  الطريق، 
وال��دالل��ة«،  الرشاد  وه��و  الضالل،  ضد  و»اهل��دى 
ويقال: »هديت لك يف معنى بينت لك« كام قال تعاىل: 
]السجدة:  َقْبلِِهْم﴾  ِمْن  َأْهَلْكنَا  َكْم  َلُهْم  َيْهِد  ﴿َأَوَلْم 
َشْيٍء  ُكلَّ  َأْعَطى  أما »قوله عز وجل: ﴿الَِّذي   .]26
اهليئة  عىل  يشء  كل  خلق  معناه:  َه��َدى﴾،  ُثمَّ  َخْلَقُه 

التي هبا ينتفع، ثم هداه ملعيشته«.

قال  التوفيق،  بمعنى  العرب  كالم  يف  واهلداية 
الشاعر:

مسألتي اهلل  ه����داك  حت��رم��ن��ي  ال 
السفر ب��ه  أودى  كمن  أك��ون��ن  وال 
يعني به: وفقك اهلل لقضاء حاجتي، وقوله تعاىل: 
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﴿َفاْهُدوُهْم إَِلى ِصَراِط اْلَجِحيِم﴾ ]الصافات: 23[ 
النار كام هتدى املرأة اىل زوجها يعني  »أي أدخلوهم 

بذلك اهنا تدخل إليه«.

الطريق:  عىل  ويدهلم  القوم  يتقدم  ملن  و»يقال 
﴿َيْهِديِهْم  تعاىل:  قال  الثواب«  هي  و»اهلداية:  هاد«، 
ُهْم بِإِيَمانِِهْم﴾ ]يونس: 9[ أي يثيبهم وقال تعاىل:  َربُّ
 ]258 ]البقرة:  الظَّالِِميَن﴾  اْلَقْوَم  َيْهِدي  َل   ﴿َوالله 
 ]264 ]البقرة:  اْلَكافِِريَن﴾  اْلَقْوَم  َيْهِدي  َل   ﴿َوالله 
 ](08 ]املائدة:  اْلَفاِسِقيَن﴾  اْلَقْوَم  َيْهِدي  َل   ﴿َوالله 
 ]52 ]يوسف:  اْلَخائِنِيَن﴾  َكْيَد  َيْهِدي  َل  الله  ﴿َأنَّ 
ُهَداُهْم  َعَلْيَك  اي ال يثيب، ومنه قوله تعاىل: ﴿َلْيَس 
َوَلكِنَّ اللَه َيْهِدي َمْن َيَشاُء﴾ ]البقرة: 272[ أي ليس 

عليك ثواهبم ولكن اهلل يثيب من يشاء.

و»اصل الضالل اهلالك، ومنه قوله تعاىل: ﴿َأإَِذا 
هلكنا...  أي   ](0 ]السجدة:  اأْلَْرِض﴾  فِي  َضَلْلنَا 
والضالل يف الدين: الذهاب عن احلق، واالضالل، 
تعاىل.  قوله  ومنه  عليه،  واحلمل  الضالل  اىل   الدعاء 
﴾ ]طه: 85[، واإلضالل األخذ  اِمِريُّ ُهُم السَّ ﴿َوَأَضلَّ

بالعاصني اىل النار«.

يستعمل  التي  املعاين  هلذه  الفاحصة  النظرة  ان 
فيها لفظا اهلدى والضالل ترشدنا اىل ما ييل:

اىل  االش���ارة  عىل  يطلق  قد  اإلض��الل  ان   -(
عليه .  واحلمل  الضالل  اىل  والدعوة  احلق  خالف 
إليه   به او نسبته  وذلك ما ال يمكن وصف اهلل تعاىل 
َبْعَد إِْذ َهَداُهْم﴾ ]التوبة:  َقْوًما  ﴿َوَما َكاَن الله لُِيِضلَّ 

5))[، بل ان الضالل- برصيح القرآن- لن يتحقق 
اال بفعل االنسان وحمض اختياره، قال تعاىل: ﴿َوَمْن 
ُيْشِرْك بالله َفَقْد َضلَّ َضاَلًل َبِعيًدا﴾ ]النساء: 116[، 
َما َأِضلُّ َعَلى َنْفِسي﴾ ]سبأ: 50[  ﴿ُقْل إِْن َضَلْلُت َفإِنَّ

 

َما َيِضلُّ  َما َيْهَتِدي لِنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفإِنَّ ﴿َمِن اْهَتَدى َفإِنَّ
َعَلْيَها﴾ ]اإلرساء: 5)[ ﴿إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ 

َعْن َسبِيلِِه﴾ ]النحل: 25)[.

االب��ط��ال  أي��ض��ا ع��ىل  ك��ذل��ك يطلق االض���الل 
الله  ُيِضلُّ  ﴿َك��َذلِ��َك  تعاىل:  قوله  مثل  وااله��الك 
تعاىل:  وقوله  هيلكهم،  أي   ]74 ]غافر:   اْلَكافِِريَن﴾ 

 ]33 ]الرعد:  َهاٍد﴾  ِمْن  َلُه  َفَما  الله  ُيْضلِِل  ﴿َوَم��ْن 
أي: ومن هيلك اهلل من الكافرين والظاملني فام له من 
مثيب، وقوله تعاىل: ﴿َوالَِّذيَن ُقتُِلوا فِي َسبِيِل الله َفَلْن 

ُيِضلَّ َأْعَماَلُهْم﴾ ]حممد: 4[ أي فلن يبطل أعامهلم.

2- يطلق اهلدى عىل الداللة اىل احلق  مثل قوله 
تعاىل: ﴿اْلَحْمُد لله الَِّذي َهَداَنا لَِهَذا َوَما ُكنَّا لِنَْهَتِدَي 
تعاىل:  وقوله   ]43 ]األعراف:  الله﴾  َهَداَنا  َأْن   َلْوَل 

لِ��ْ�ِي��َم��اِن﴾  َه��َداُك��ْم  َأْن  َعَلْيُكْم  َي��ُم��نُّ  الله  ﴿َب��ِل 
ا َثُموُد َفَهَدْينَاُهْم  ]احلجرات: 7)[ وقوله تعاىل: ﴿َوَأمَّ

َفاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى﴾ ]فصلت: 7)[ .

قوله  مثل  أيضا  االث��اب��ة  عىل  اهل��دى  يطلق  كام 
أي   ]5 ]حممد:  َباَلُهْم﴾  َوُيْصلُِح  تعاىل:﴿َسَيْهِديِهْم 

سيثيبهم.

وعىل ضوء هذه اخلالصة ملعاين اهلدى واالضالل 
بمعنى  االضالل  ان  وهي:  البحث،  نتيجة  اىل  نصل 
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االشارة اىل خالف احلق مستحيل عىل اهلل تعاىل ألنه 
خالفه  اىل  يشري  أن  العقل  يف  جيوز  وال  باحلق،  اآلمر 

أبدا.

اهلل  فعله  قد  احلق  اىل  الداللة  بمعنى  اهلدى  وان 
وحققه بإرسال األنبياء وانزال الكتب جيال بعد جيل.

الواقع  مع  املنسجمة  املعاين  من  لدينا  يبق  ومل 
واهلدى  العقاب  يف  االهالك  بمعنى  االضالل  سوى 
بام  حرصا  املقصودين  مها  ويكونان  الثواب،  بمعنى 

يتكرر وروده يف القرآن الكريم نحو قوله تعاىل:

]النساء:  الله﴾  َأَضلَّ  َمْن  َتْهُدوا  َأْن  ﴿َأُتِريُدوَن 
88[: أي أتريدون أن تثيبوا من أهلك اهلل بالعقاب، 
ونحو قوله تعاىل: ﴿ُيِضلُّ بِِه َكثِيًرا َوَيْهِدي بِِه َكثِيًرا﴾ 
]البقرة: 26[ أي بالقرآن؛ حيث هيلك اهلل تعاىل بنزول 
القرآن كثريا من الناس لتمردهم عليه وعدم تنفيذهم 
من  كثريا  به  ويثيب  هبا  الزامهم  بعد  ونواهيه  أوامره 

الناس إلطاعتهم وتسليمهم واذعاهنم.

فهمنا  ملا  االثابة  اهلداية  من  الغرض  يكن  مل  واذا 
معنى مقبوال ملا جاء يف قوله تعاىل خماطبا نبّيه األعظم: 
َيَشاُء﴾  َمْن  َيْهِدي  الله  َوَلكِنَّ  ُهَداُهْم  َعَلْيَك  ﴿َلْيَس 
َمْن  َتْهِدي  َل  ��َك  ﴿إِنَّ تعاىل:  وقوله   ]272 ]البقرة: 
َأْحَبْبَت َوَلكِنَّ الله َيْهِدي َمْن َيَشاُء﴾ ]القصص: 56[، 
لكانت  والداللة  االرشاد  بمعنى  اهلداية  كانت  ولو 
هاتان اآليتان هدما لرسالة النبي يف ابرز واجباهتا وهو 

الداللة واالرشاد والتوجيه.

اآلي��ات  سائر  فهم  يف  نسري  املنهج  ه��ذا  وع��ىل 
حيث  واالضالل،  اهلدى  كلامت  حتمل  التي  املباركة 

يتجىل لنا سالمة كل هذه النصوص القرآنية مما يتناىف 
املنبعثة من نفس  الكامل واإلرادة احلرة  مع االختيار 

االنسان ورغبته.

 :وبذلك نفهم أوضح الفهم معنى قول النبي
سعد  من  والسعيد  أمه  بطن  في  شقي  من  »الشقي 
أنه تعاىل قد خلقه  به  اذ ليس املقصود  في بطن أمه«، 
أو  وضالل  معصية  من  به  يشقى  ما  فعل  عىل  جمبورا 
الغرض  وانام  ورشاد،  وهدى  طاعة  من  به  يسعد  ما 
من  »الشقي  أن  بيان   الصادق االمام  قال  كام  منه 
علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل عمل الشقياء 
سيعمل  أنه  أمه  بطن  في  وهو  الله  علم  من  والسعيد 
الواقع  انكشاف  ب��اب  من  وه��ذا  السعداء«،  عمل 
لعلم اهلل تعاىل... وليس فيه أي معنى من معاين اجلرب 
واالكراه، ﴿ُقْل َهِذِه َسبِيلِي َأْدُعو إَِلى الله َعَلى َبِصيَرٍة 
َبَعنِي َوُسْبَحاَن الله َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِركِيَن﴾  َأَنا َوَمِن اتَّ

]يوسف: 08)[.

]أصول الدين[
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ال�شوؤال: 

اإلم��ام  ذك���رى  اح��ي��اء  أن  يف  نشك  ال  إن��ن��ا 
احلسني هلا فوائد مّجة للمجتمع ولكن أال يمكن 
هذه  غري  أخرى  بطريقة  عاشوراء  ذكرى  نحيي  أن 
الطرق املتعارفة؟ إذ إن إقامة الشعائر ال ينحرص يف 
منتصف  إىل  والبقاء  السواد  ولبس  واللطم  البكاء 
الذي  لألعامل  إضاعٍة  من  ذلك  يتبع  وما  الليايل 
يسهر  من  ألن  البلد؛  يف  اقتصادية  أرضاٌر  يستتبعه 
فلامذا  النهار؛  يف  العمل  عن  حتاًم  سيضعف  الليل 
نعقد  أو  علمية  جلسات  ذل��ك  كل  ب��دل  نقيم  ال 
تذكري  ذلك  ويف  شاهبها،  وما  ندوات  أو  مؤمترات 
للناس بمصيبة اإلمام احلسني مع أقل ما يمكن 

من األرضار؟!

اجلواب:

أن  منا  حيتاج  ال��س��ؤال  ه��ذا  عن  اجل��واب  إن 
نرجع قلياًل إىل علم النفس، لنتعرف من خالله عىل 
جانب بسيط من )النفس اإلنسانية(، ولنرى هل أن 
السلوك االختياري لإلنسان  التي تؤثر يف  العوامل 
العلم  أبسط: هل  باملعرفة فقط، أي بكالم  تنحرص 
واملعرفة وحدمها مها املؤثران يف سلوك اإلنسان، أو 

أن السلوك حيتاج إىل عامل آخر غري العلم؟

هناك  أن  نالحظ  ما  بعمل  نقوم  عندما  فنحن 
أمرين دفعانا إىل هذا العمل أو السلوك:
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االأمر االأول:

هو املعرفة أو العلم، أي بعد أن علمنا الفائدة 
من هذا العمل وأدركناها عقاًل باستدالل عقيل أو 
الطرق األخرى، لكن  أو ما شاكل ذلك من  جتربة 
أداء  نحو  لتحريكنا  كافية  ليست  وحدها  املعرفة 

العمل املعني، بل هناك عامل آخر وهو:

االأمر الثاين:

أو  )امل��ي��ول(  أو  )ال��ع��واط��ف(  ب�  عنه  يعرب   -
يف  تساهم  فهذه  )ال��دواف��ع(،  أو  )األح��اس��ي��س( 
حتريكنا نحو هذا الفعل أو السلوك املعني سواء كان 

هذا العمل سياسيًا أم اجتامعيًا.

فهذان العامالن أشبه ما يكونان بسيارة تتحرك 
يسرتشد  ضوء  إىل  حتتاج  فهي  الدامس  الظالم  يف 
سفح  يف  أو  احلفر  يف  يقع  لئال  طريقه  يف  به  سائقها 
لتحريك  يكفي  ال  وحده  الضوء  أن  إال  مثاًل  جبل 
ميكانيكية(  )طاقة  حمرك  إىل  بحاجة  فهي  السيارة 
فهو  اإلنسان،  يف  موجود  األمر  ونفس  لتحريكها، 
ليتعرف عىل  واملعرفة يف سلوكه؛  العلم  إىل  بحاجة 
ال  وحدها  املعرفة  لكن  النافع  عن  ويميزه  الضار 
تكفي، إذ يفتقر اإلنسان مع معرفته إىل حمرك يدفعه 
أو  النفيس  العامل  هو  واملحرك  باألعامل.  للقيام 
ما مفيد  أن طعامًا  لو علم شخٌص  فمثاًل  العاطفة، 
ألكله  الكاملة  الشهية  عنده  توجد  ال  لكن  جدًا  له 
حينئذ لن يستطيع أكله مع علمه بفائدته لبدنه، إذن 

البّد من توفر الدافع وامليل كي حيصل األكل.

حركة  أدته  الذي  املهم  الدور  عرفنا  أن  فبعد 
البرشية  الشهداء اإلمام احلسني يف سعادة  سيد 
زيغ  وكشفت  والباطل،  احل��ق  بني  ميزت  واهن��ا 
الباطل وجترده عن كل القيم اإلنسانية؛ فإّن معرفتنا 
هذه لوحدها ال حتفزنا ألداء أعامل مشاهبة لألعامل 
املعرفة  هذه  إن  بل   الشهداء سيد  هبا  قام  التي 
تكون مؤثرة متى ما كان معها دافع يدفعنا نحو ذاك 
العلمية  واجللسات  والندوات  فاملؤمترات  العمل، 
املعرفة فقط، لكننا نحتاج  لنا عنرص  ممكن أن توفر 
واجل��واب  املعرفة.  تلك  تثمر  كي  آخر  عامل  إىل 
سيتضح أكثر فيام لو عملنا مقارنة بني حادثة رأيناها 
رأي العني وأخرى سمعنا هبا فقط كام لو سمعنا أن 
يف مدينتنا شخصًا معدمًا فقريًا فهل سنتأثر كام لو كنا 
وبجسمه  القديمة  الرثة  بمالبسه  الفقري  ذلك  رأينا 
واحلياء  االنكسار  وعالمات  الشاحب  النحيف 
العون من  يده سائاًل  مادًا  بادية عىل قسامت وجهه 

الناس؟

فيه  تؤثر  بشكل  اإلن��س��ان  خلق  تعاىل  ف��اهلل 
دنا واقعة  املشاهدة أكثر من النقل والسامع فإذا جساَّ
كربالء بالطريقة املعروفة - كام نفعل اليوم فإّن هذا 
سيرتك أثرًا أعمق مما ترتكه معرفة الواقعة والعلم هبا 

فقط.

حقيقتها  يف  هي  التي  االقتصادية  األرضار  أما 
عن  فضاًل  اقتصادية  منافع  هي  بل  بأرضار  ليست 
كوهنا روحية ومعنوية فإهنا ال تعادل شيئًا يف إقامة 
اإلمام  رسالة  وحفظ  الدين  فحفظ  الشعائر  هذه 
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احلسني ومنهجه يف األمر باملعروف والنهي عن 
شيئًا  يساوي  ال  الدين  حياض  عن  والذب  املنكر 

مهام غىل ثمنه. 

من  الكثري  ويعلم  كربالء  بواقعة  يعلم  كّلنا 
اجراء  يف  العلم  هذا  يكفي  هل  ولكن:  تفاصيلها، 
يكفي  ال  كال..  حزننا؟!  وظهور  وبكائنا  دموعنا 

ذلك.

لكن عندما نحرض جمالس العزاء ويقرأ اخلطيب 
جزءًا من الواقعة فإننا وبال اختيار نبدأ بالبكاء كام لو 
أن أحدنا فقد أباه أو أخاه، خصوصًا إذا كان صوت 
أن  واستطاع  حزن  مسحة  وعليه  شجيًا  اخلطيب 

يصور الواقعة تصويرًا جيدًا.

أن  من  بد  ال  بل  يكفي  ال  وحده  فالعلم  إذن 
بشكل  الواقعة  تلك  من  مشاهد  نشاهد  أو  نسمع 
وهذا  أعمق  بصورة  القضية  نستشعر  كي  ملموس 
سيؤدي إىل معرفة حقيقة عاشوراء وحتريك املشاعر 
نحوها مما يؤدي باملجتمع إىل االنتهال من نبع ثورة 

احلسني والسري عىل هنجها.

وح��ده  العلمي  البحث  أن  ن��ع��رف  وهب���ذا 
والندوات وحدها ال يمكن أن تؤدي دور الشعائر 
حترك  التي  املشاهد  بعض  توجد  أن  من  الب��ّد  بل 
عواطفنا، فالواحد منّا إذا خرج صباحًا من داره يف 
اليوم األول من شهر حمرم احلرام ورأى معامل احلزن 
واألعالم السود قد رفعت عىل سطوح املنازل فإّن 
ذلك سيرتك أثرًا يف نفسه ال يشبه األثر الذي يرتكه 

األول من شهر  اليوم  بأنه غدًا سيكون  العلم  جمرد 
حمرم وكذا مواكب اللطم والعزاء.

يف  مهٌم  دوٌر  له  ع��اش��وراء  ذك��رى  ختليد  ان 
العامل  وهذا  والعلم  املعرفة  غري  آخر  عامل  إجياد 
اإلنسان  حتريك  يف  مهم  تأثري  له  وامليل(  )العاطفة 

.نحو احلسني

فاجلواب من السؤال أن نقول: إن اإلنسان ال 
أسايٌس  دوٌر  هلا  العاطفة  إن  بل  فقط  املعرفة  حتركة 
تقويتها  من  البّد  العاطفة  وهذه  حتريكه  يف  أيضا 
حتى تؤدي دورها، والذي يقوي العاطفة هو احياء 

الشعائر احلسينية.

فالبكاء   ،احلسني عىل  البكاء  مل��اذا  ]أم��ا[ 
الناس  عواطف  إلث��ارة  الوحيد  الطريق  هو  ليس 
أن  وممكن  والرسور،  الفرح  هناك  بل  وأحاسيسها 
واحلزن  البكاء  خصوص  فلامذا  العاطفة  هبام  تثار 
اللطم  ملاذا  بل  احلسينية؟!  والشعائر  املراسيم  يف 
احللوى  ونوزع  نحتفل  ال  ملاذا  الصدور؟  ورضب 

بني الناس ألجل ذلك؟

أنواع  هلا  واألحاسيس  العواطف  إن  اجلواب: 
فنحن  دليل  إىل  حيتاج  ال  واضح  أمر  وهذا  خمتلفة 
نعلم أن اإلنسان يضحك يف حاالت الفرح ويبكي 
ما شاء  إىل  األمل و...  ويتأمل يف حال  احلزن  يف حال 
العاطفة  من  نوع  أي  وإث��ارة  األحاسيس،  من  اهلل 
يمكن  فال  احلادثة  لتلك  مناسبًا  يكون  أن  من  البّد 
حزين  أنا  ويقول:  حزينًا  بكاًء  يبكي  أن  لإلنسان 
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وأبكي ألنني فرح كام ال يمكنه أن يضحك يف 
حال احلزن!!

نوع  مع  يتناسب  العاطفة  نوع  أن  فاملهم 
بيته  وأهل   احلسني االمام  فشهادة  احلادثة 
أعطت  التي  املهولة  احلادثة  تلك  يف  وصحبه 
العقيدة  التضحية من أجل  الدروس يف  أعظم 
واملبدأ ال يناسبها الفرح والرسور؛ ألهنا بنفسها 
فالبّد  واألمل  احلزن  غاية  ومؤملة  حمزنة  حادثة 
فيها من عاطفة تالئمها والبّد من القيام بعمل 
ويفرس  دموعهم  وجي��ري  الناس  ح��زن  يثري 
واليشء  قلوهبم  يف  واحلرقة  واحلامس  العشق 
الذي يمكن أن يقوم هبذا الدور يف هذه احلادثة 
بينام الرسور  العزاء والبالء،  إقامة مراسيم  هو 

والضحك ال يستطيع أن ينهض هبذا الدور.

إنسانًا  اإلنسان  من  خيلق  ال  الضحك  إن 
طالبًا للشهادة.

أعباء  يتحمل  أمامه كي  الطريق  يعّبد  وال 
عىل  تفرض  التي  احل��روب  ومصاعب  آالم 
عشق  إىل  حتتاج  األمور  هذه  مثل  إن  املؤمنني. 
نابع من البكاء واحلامس واحلرقة وسبيل ذلك 

هو إقامة جملس العزاء.

]إحياء عاشوراء.. ملاذا؟[
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من  ال��رشع��ي  احل��ك��م  فهم  أن  ذل��ك  وتوضيح 
مسألة  كل  يف  الترشيعية  والسنة  الكتاب  نصوص 
ومورد بحاجة إىل عناية زائدة ودقة كبرية ومن الطبيعي 
إن هذا الفهم املسمى بالتفكري الفقهي ال يمكن بدون 
التفكري األصويل، يعني بدون استخدام القواعد العامة 
األصولية وإن كان املامرس غري ملتفت إىل طبيعة تلك 
القواعد وحدودها وأمهية دورها يف االستنباط الفقهي. 

ومن أجل هذا الرتابط الوثيق بني الفقه واألصول 
باتساع  وتعمقت  الفقهية  البحوث  اتسعت  فكلام 
الفردية  جوانبها  بمختلف  احلياة  صنوف  مشاكل 
جديدة  عنارص  ووجود  واملادية  واملعنوية  واالجتامعية 
العامة  والنظريات  األصولية  البحوث  اتسعت  فيها، 
وتعمقت وتطورت؛ حيث إن اتساع الفقه دقة وعمقًا 
يدفع البحوث األصولية والقواعد املشرتكة خطوة إىل 
التطبيقية  الفقهية  البحوث  توسع  إن  فالنتيجة  األمام، 
وتوسع  احلياة  لتطور  تبعًا  عرص  بعد  عرصًا  وتطورها 
البحوث  توسع  يتطلب  جماالهتا  خمتلف  يف  مشاكلها 

األصولية وتطورها كذلك بنسبة واحدة. 

أدق وأعمق  الباحث األصويل  ومن هنا كلام كان 
العامة  النظريات  وتكوين  األص���ويل  التفكري  يف 
والقواعد املشرتكة املحددة كان أدق وأعمق يف طريقة 
عملية تطبيقاهتا عىل مسائلها وعنارصها اخلاصة وفقًا 
لرشوطها املحددة فإن الرتابط بني العلمني ذاتا والتفاعل 
بينهام كذلك يف متام األدوار واملراحل يستدعي وجدانا 
من  بالغة  درجة  األصويل  التفكري  مستوى  بلغ  إذا  أنه 
التطبيقي  الفقهي  التفكري  مستوى  بلغ  والعمق  الدقة 

التفكري  مستوى  يكون  أن  يعقل  وال  الدرجة  نفس 
والسعة  والعمق  الدقة  من  كبرية  درجة  بالغًا  األصويل 
ذلك  دون  التطبيقي  الفقهي  التفكري  مستوى  ويبقى 
الفقه  ارتباط  فرض  خالف  وهذا  والدرجة  املستوى 

باألصول وتولده منه. 

وبكلمة إن النظريات العامة األصولية كلام كانت 
دقة  وأك��رب  ورصام��ة  عمقًا  أكثر  صيغ  يف  موضوعة 
وأوسع جماالً تطلبت يف جمال التطبيق دقة وعمقًا أكرب 
والتفاتًا أكثر وأوسع، وهذا معنى الرتابط والتفاعل بني 
الذهنية األصولية والذهنية الفقهية، وهاتان الذهنيتان 
متبادلتان عىل مستوى واحد يف متام أدوارمها ومراحل 
وجودمها؛ ألن دقة البحث يف تكوين النظريات العامة 
يف األصول تنعكس متاما يف الفقه عىل صعيد التطبيقات، 
وال نقصد بذلك أن عملية تطبيق النظريات العامة عىل 
أي  إىل  حتتاج  ال  الفقه  يف  اخلاصة  والعنارص  املسائل 
أنه  املجتهد كام  أن  بداهة  تفكري وبذل أي جهد ودقة، 
بحاجة يف دراسة النظريات العامة يف األصول وتكوين 
التفكري  إىل  العامة،  رشوطها  وفق  املشرتكة  القواعد 
سنني  خالل  املتعب  العلمي  اجلهد  وبذل  وعمقًا  دقة 
النظريات  تلك  تطبيق  يف  بحاجة  أنه  كذلك  متامدية، 
إىل  اخلاصة  عنارصها  عىل  املشرتكة  والقواعد  العامة 
يرتبط هبا  بدقة وما  التطبيق وممارستها  دراسة جوانب 
من القرائن اخلارجية يف كل مسألة بلحاظ طبيعة تلك 
الذهنية  أن  بذلك  نقصد  بل  موردها،  وأرضية  املسألة 
التطبيقية  الفقهية  بالذهنية  ترتبط  النظرية  األصولية 
عىل طول التاريخ ويف متام املراتب، فإذا بلغت الذهنية 
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متاما  انعكست  دقة  وأكثر  عمقا  أكرب  درجة  األصولية 
عىل الذهنية الفقهية وتطلبت يف جمال التطبيق دقة أكثر 
وعمقًا أكرب، ثم إن اهلدف من وراء األمر األول التنبيه 

والتذكري عىل النقاط التالية: 

وتطورها  االجتهادية  الفكرية  احلركة  األوىل:  إن 
دقة  وأكثر  سعة  أكرب  بدرجة  عرص  كل  يف  وتعمقها 
املستمدة من الكتاب العزيز والسنة النبوية تؤكد بشكل 
قاطع أصالة املسلمني واستقالهلم يف ترشيعاهتم املادية 

واملعنوية واالجتامعية والفردية والثقافية واألخالقية.

الثانية: إن الرشيعة اإلسالمية هي الوسيلة الوحيدة 
حلل مشاكل اإلنسان الكربى املعقدة يف خمتلف جوانب 

احلياة. 

الفكرية  احل��رك��ة  ه��ذه  ب��اب  س��د  ال��ث��ال��ث��ة:  إن 
االجتهادية العظيمة أو التنقيص من شأهنا إطفاء لبدية 

مشعل الكتاب والسنة أو التنقيص من شأهنام. 

ما  أن  عىل  التنبيه  الثاين  األمر  وراء  من  واهل��دف 
الفالين أصويل  العامل  إن  األلسنة  متداول يف بعض  هو 
عن  بعيد  عامي  ك��الم  فهو  بالعكس  أو  بفقيه  ليس 
القواعد  طبيعة  إىل  يلتفت  ال  عمن  وص��ادر  الواقع 
األصولية وحدودها وأمهية دورها يف عملية االستنباط 

واالجتهاد الفقهي ومدى تأثري هذا االرتباط والتفاعل 
الرتابط  أن  من  اآلن  عرفت  ملا  العملية،  يف  بينهام 
بينهام  التفكيك  يمكن  فال  ذايت  العلمني  بني  والتفاعل 
يف مجيع املستويات فالفقية يف نفس الوقت أصويل قدير 

واألصويل يف نفس الوقت فقيه بارع. 

]نظرة خاطفة يف االجتهاد[
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االسالمية  العلوم  هنا  الرشعية  بالعلوم  أعني 
التي تسهم يف عملية االجتهاد الرشعي واستنباط 

االحكام من السنة الرشيفة، وهي:

� علم الرجال.

� علم أصول الفقه.

� علم الفقه.

)� عالقته بعلم الرجال

قلت فيام سبق عن علم احلديث أنه يشرتك مع 
علم الرجال يف دراسته السند، وخيتلفان يف احليثية 
الرجال  فعلم  منهام،  كل  يتناوله  الذي  املوضع  أو 
وعدم  الوثاقة  حيث  ومن  ال��رواة  أح��وال  يدرس 
اجلزئيات  احلديث  لعلم  هييئ  هبذا  وهو  الوثاقة، 

التي يطبق عليها قواعده الكلية.

معينًا  حديثًا  نقيم  أن  نريد  عندما  أننا  وذلك 
من جهة السند، نرجع اىل كتب الرجال، ونتعرف 
كانوا  فإن  املعني،  احوال رجال سند هذا احلديث 
مجيعًا مثاًل من االماميني العدول، فالسند من نوع 
التي  القاعدة  تطبيق  بربكة  الصحيح،  احلديث 
كان  سند  كل  أن  وهي  احلديث،  علم  من  افدناها 

مجيع رواته إماميني عدوالً هو سند صحيح.

ولو أردنا أن ندخل هذا يف قياس منطقي من 
الشكل االول نقول:

هذا السند رجاله إماميون عدول +وكل سند 
سند  =فهذا  صحيح  سند  عدول  إماميون  رجاله 

صحيح.

االول  الشكل  وم��ن  آخ��ر  قياسا  نؤلف  ثم 
من  افدناها  التي  وحجيته  اعتباره  إلثبات  أيضا 

الشيخ عبد الهادي الفضلي
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سند  هذا  فنقول:  سيأيت  كام  الفقه  أصول  علم 
فهذا  معترب=  سند  صحيح  سند  صحيح+وكل 

سند معترب.

فالعالقة بني علم الرجال علم احلديث تقوم 
اجلزئيات  الرجال هييئ  أن علم  عىل أساس من 
الوثاقة  حيث  من  إياهم  وتقييمه  الرواة  بتعريفه 
احلديث  علم  فيقوم  احلديث،  لعلم  والالوثاقة 
بتطبيق كلياته عليها، فيعرف بربكة هذا التطبيق 
مدى اعتبار الرواية من حيث السند ومدى عدم 

اعتبارها.

الكليني  الشيخ  لذلك: رواية  مثاالً  ولنأخذ 
يف)الكايف( باب فضل املعروف وهي:

))عيل بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ايب عمري 
عن معاوية بن عامر: قال أبو عبد اهلل أصنع 
المعروف الى كل أحد، فإن كان أهله وإل فأنت 

أهله((.

فإننا ملعرفة مستوى هذه الرواية نرجع أوال 
الرجال لنعرف قيمة كل راٍو من رواة  اىل كتب 

سند هذه الرواية الرشيفة، وكالتايل:

عادل  إمامي  القمي:  ابراهيم  ابن  عيل   �(
)أنظر: رجال النجايش(.

عادل  إمامي  القمي:  هاشم  بن  إبراهيم   2
)أنظر: معجم رجال احلديث للخوئي(.

إمامي عادل )انظر:  3� حممد بن أيب عمري: 
رجال النجايش(.

عادل  إمامي  الدهني:  عامر  بن  معاوية   �4
)أنظر: رجال النجايش(.

اىل  ننتهي  الرجال،  كتب  اىل  رجوعنا  وبعد 
الرواية  أن مجيع رواة هذه  التالية وهي:  النتيجة 

هم إماميون عدول.

أن  لنرى  احلديث  علم  اىل  ثانيًا  ونرجع 
هناك قاعدة من قواعده تقول: إن السند اذا كان 
معترب،  صحيح  فهو  عدوالً  إماميني  رواته  مجيع 
وبتطبيق هذه القاعدة عىل سند الرواية املذكورة 
تكون الرواية من حيث سندها من نوع احلديث 

الصحيح.

2 عالقته بعلم أصول الفقه

حجية  عن  يبحث  الفقه  أص��ول  علم  يف 
االستدالل  وكيفية  االسالمي  الترشيع  مصادر 

هبا الستفادة احلكم الرشعي منها.

ومتثل  الرشيفة،  السنة  املصادر  هذه  ومن 
السنة يف احلديث الرشيف.

وحيرر  الفقه  أصول  يف  يذكر  كام  واحلديث 
عىل نوعني:

املعصوم،  عن  بصدوره  مقطوع  هو  ما   �(
وهو اخلرب املتواتر، وخرب الواحد املقرتن بام يفيد 

القطع بصدوره عن املعصوم.

2� ما هو مظنون الصدور عن املعصوم.

وإلثبات أن احلديث سنة يستدل هبا وحيتج 

العدد الحادي عشر/شهر محرم الحرام 144٢هـ- ايلول ٢٠٢٠ م42



الظن  وحجية  القطع  حجية  إثبات  من  بد  ال 
املشار إليهام.

وهذا ال نفيده إال من أصول الفقه، لتكفله 
بذلك.

السابقة  الرواية  اىل  رجعنا  لو  هنا  ونحن 
كمثال وهي خرب واحد غري مقرتن بام يفيد القطع 
بصدوره عن املعصوم، وأقىص ما يفيده هو الظن 

بصدوره عن املعصوم.

وقد ثبت يف علم أصول الفقه أن خرب االحاد 
املظنون الصدور حجة يستدل به ويعتمد عليه، 
تكون هذه الرواية مما يعتمد عليه، وتعترب دليال 

حيتج به.

وإذا أردنا أن نؤلف قياسًا منطقيًا من الشكل 
االول نقول:

الصدور  مظنون  واحد  خرب  الرواية   هذه 
+وكل خرب واحد مظنون الصدور حجة= فهذه 

الرواية حجة.

أصول  وعلم  احلديث  علم  بني  فالعالقة 
الفقه تقوم عىل أساس من تطبيق قواعد أصول 
بمثابة  ه��ي  التي  احل��دي��ث  ق��واع��د  ع��ىل  الفقه 

جزيئات ومصاديق هلا.

ونحن هنا نتدرج من علم الرجال اىل علم 
احلديث فعلم أصول الفقه.

ويف  ال��رواة،  قيمة  نثبت  الرجال  علم  ففي 

علم احلديث نثبت قيمة الرواية، ويف علم أصول 
الفقه نثبت حجية الرواية.

3 عالقته بعلم الفقه

علم  ع��الق��ة  وب��وض��وح  نتبني  ت��ق��دم  ومم��ا 
االجتهاد  تطبيق  جمال  يف  الفقه  بعلم  احلديث 
علم  أعني  هو  إذ  االستنباط،  عملية  واستعامل 
املجتهد  منها  ينطلق  التي  االخرية  املرحلة  الفقه 
ثبوت  بعد  أنه  وذل��ك  الرشعي،  احلكم  ملعرفة 
هبا  لالستدالل  وصالحيتها  ال��رواي��ة  حجية 
يعتمدها الفقيه مصدرًا ترشيعيا يفيد منه احلكم 
علمية  وسائل  من  لديه  ما  ضوء  يف  املطلوب 

أخرى يستعملها يف معرفة داللتها.

 

]أصول احلديث[
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النفس  وتركن  به،  اخلاطر  يطمئن  )كتاب 
اليه، ويصلح للوثوق به واالعتامد عليه، ويكتفي 
واحلديث  الفقه  يف  والكامل،  الفضل  أرباب  به 
يف  كاف  األم��ل،  ببلوغ  كافل  كتاب  والرجال، 
املسائل  أحاديث  عىل  يشتمل  والعمل،  العلم 
املروية  الفرعية،  األحكام  ونصوص  الرشعية، 
عىل  نّص  التي  الصحيحة  املعتمدة  الكتب  يف 
مفزعًا  تكون  رصحية،  نصوصًا  علامؤنا  صّحتها 
يل يف مسائل الرشيعة، ومرجعًا هيتدي به من شاء 

من الشيعة(.

يف  الكثرية  األح��ادي��ث  مؤلفه  استخرج 
الكتب  من  الرشعية  واآلداب  الفقهية  الفروع 
األربعة، وأضاف إليها أحاديث كثرية من كتب 
التي تربو عىل مائة وثامنني  األصحاب االُخرى 
كتابًا، ووّزع االحاديث حسب الرتتيب الفقهي 

من الطهارة اىل الديات.

الشيخ حممد بن احلسن بن  افنى مؤلفه  لقد 
العاميل  احلر  احلسني  بن  حممد  بن  عيل  ابن  عيل 
يقارب  ما  هجرية   ((04 عام  املتوىف  املشغري 
تأليف  يف  الرشيف  عمره  من  عامًا  العرشين 
وشاقًا  كبريًا  جمهودًا  وبذل  العظيم،  السفر  هذا 

ي. بمؤازرة وتأييد إهلهٰ

السيد  العظمى  اهلل  آية  الكبري  العاّلمة  قال 
الربوجردي يف مقدمته لكتاب جامع أحاديث 
الشيعة عند ذكره وسائل الشيعة أنه: جاء بأحسن 

ما صنّف يف هذا الفن وله علينا حق عظيم، شكر 
اهلل تعاىل مساعيه وأرضاه.

)ج  روضاته  يف  اخلونساري  املحقق  وقال 
:(96/7

هو صاحب كتاب »وسائل الشيعة«، وأحد 
ألحاديث  اجلامعني  املتأخرين  الثالثة  املحمدين 
كثرية  ورسائل  كتب  ومؤّلف  الرشيعة،  ه��ذه 
غاية  يف  ]ك��ان[  شتى...  جليلة  مراتب  يف  ُأَخ��ر 
الرأي،  ومتانة  القدر،  وجاللة  النفس  سالمة 
ورزانة الطبع، والرباءة من التصلب يف الطريقة، 
واملالزمة  واحلقيقة،  احلق  غري  عىل  والتعصب 
العلامء،  من  املشهور  جل��ادة  والفتوى  الفقه  يف 
املعاملة مع  واملالزمة للصدق والتقوى يف مقام 

كل من هؤالء وهؤالء.

]جملة تراثنا[
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وبركة،  خ��ريًا  وتعاىل  عظمة  ال��يش ء  ازداد  كّلام 

وتوّفرت غرر اوصافه من مجيع اطرافه، وتسامت معاليه 

وقرصت  فيه،  العقول  حرية  ازدادت  مناحيه  كّل  من 

األفهام عن ادراك كنهه واداء حّقه، هناك وما أدراك ما 

هناك، تقف االفهام، وتنكرس األقالم، وتطيش اللباب، 

وتوصد االبواب دون الدخول اىل جماز حقيقته وحقيقة 

اطنبت  مهام  اعجازه  رّس  ومعرفة  ألغازه،  وحّل  جمازه، 

واطالت، ومهام انشأت وقالت فإّن قصارها االعرتاف 

بالتقصري بل القصور عن التعبري والتصوير.

فقد  العظيم  القرآن  هذا  ذلك  مثاًل عىل  اليك  خذ 

السامء االسمى  املبدئ األعىل من  مىض عىل نزوله من 

اىل هذه األرض السفىل زهاء اربعة عرش قرنًا )الف سنة 

األول  الصدر  من  عام  كل  ويف  عام(،  اربعامئة  وزهاء 

مطّولة  املؤلفات،  املقاالت وتؤلف  عنه  تنرش  اليوم  اىل 

آياته ودقائق  وخمترصة عن بالغته وفصاحته، واعجاز 

نكاته، وربام ينوف هذا النوع من املؤلفات عىل االلوف 

بل عرشات االلوف، ولكن أترى ان مجيع اولئك الكتبة 

دانقًا  وزنوا  او  معشاره؟  عرش  مقدار  عظمة  من  بلغوا 

الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
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اهتبلوا  او  بحره؟  من  القطرة  انتهلوا  او  قنطاره؟  من 

الذرة من ذروته؟ ال وال وكاّل ولقد احسن العارف ابن 

الفارض فيام فرض يف احدى عرفانياته حيث قال:

بوصفه  ال��واص��ف��ني  اف��ت��ن��ان  وع���ىل 

يوصف  مل  م��ا  وف��ي��ه  ال��زم��ان  يفنى 

ولعل من قال ان القرآن مل ُيَفرساَّ حتى اآلن مل يبالغ 

فيام قال كل ذلك لتعاظم القرآن وتساميه، وارتفاع افق 

ارساره عن افق ادراك البرش.

الطّف  فاجعة  السبيل  هذا  وعىل  القبيل  هذا  ومن 

يزال  وال  هجرية،  وستني  اح��دى  ع��ام  حدثت  التي 

واالدباء  والفالسفة  واملقاتل  السري  وارباب  املؤرخون 

وكتبة الرشق والغرب يكتبون عنها باحثني عن جريان 

هوهلا  وعظيم  وقعها،  واليم  اسباهبا،  وتسلسل  سريها 

نظاًم ونثرًا، ومتثياًل وحتلياًل، حتى لو امكن تعداد نجوم 

كل  احصاء  امكن  اجلوزاء  اىل  الصعود  وجاز  السامء، 

التي  النكراء  احلادثة  هذه  يف  نثر  وما  نظم  وما  قيل  ما 

حدث  وال  نظريها  العصور  من  عرص  يف  ح��دث  ما 

اوجز  فيها  كتب  من  كل  كأن  ولكن  بمثلها،  التاريخ 

ااّل من ناحيتها  او اطنب، وقرّص او اطال ما اعرتضها 

وما  التارخيية،  وجهتها  من  ااّل  تناوهلا  وال  السطحية 

اقّل من استطاع سرب جرحها الدامي وغورها العميق، 

وكّل  نواحيها  من  ناحية  كّل  من  الغامضة  وارساره��ا 

هلم  مستطاع  غري  الغالب  عىل  ألنه  فصوهلا،  من  فصل 

وال تصل اىل اقّله اكثر او اكرب مداركهم.

عىل القاعدة التي افتتحنا هبا كلمتنا من اّن اليش ء 

األفهام،  فرتتبك  احل��رية،  فيه  ت��زداد  عظمة  ازداد  كّلام 

ريشة  بربك  يل  قل  األرق��ام،  وتعجز  األق��الم،  وتقف 

ماهرًا  ومصّورًا  بارعًا  فنانًا  كان  مهام  مصّور  رسام  اّي 

بعد   احلسني حالة  لك  ويصّور  يمّثل  ان  يستطيع 

مجيع  مرصع  بعد  عاشوراء  يوم  من  بساعتني  الظهر 

اوالده واخوته وبني اخيه وبني عمومته جعفر وعقيل 

ومجهرة اصحابه حتى األطفال والشباب الذي مل يبلغ 

املحمرة  االرض  رقعة  عىل  جثثهم  هي  فها  احللم، 

عينه  نصب  الشمس  تصهرهم  اهلجري  حّر  يف  بدمائهم 

عىل  املنية  اجنحة  خفقت  وقد  واملخيم،  املعركة  بني 

درعه  عليه  بنى  وقد  دم��ًا،  تشخب  وجراحاته  رأس��ه، 

وملا  كالدخان،  السامء  وبني  بينه  العطش  وحال  بنيانًا، 

رأى انه مل يبق بينه وبني الشهادة ااّل سويعة، ليس بينه 

اىل األرض وعروج روحه  املبّضع  وبني هبوط جسده 

األخرية  احلملة  هذه  ااّل  يبق  مل  نعم  السامء،  اىل  املعذبة 

يدخل اىل امليدان ثّم ال خيرج منه ااّل ورأسه عىل السنان.

 نعم، من ذا الذي يقدر ان يصّور لك احلسني

وقد تالطمت امواج البالء حوله، وصّبت عليه املصائب 

من كّل جانب، ويف تلك احلال عزم عىل توديع العيال 

ومن بقي من االطفال، فاقرتب من الرسادق املرضوب 

عىل حرائر النبوة وبنات عيل والزهراء فخرجت 

املخدرات من اخلدور كرسب القطا املذعور، فأحطن به 

وهو سابح بدمائه، فهل  تستطيع ان تتصور حاهلن وحال 

احلسني يف ذلك املوقف الرهيب وال يتفّطر قلبك؟ 

وال يطيش لّبك؟ وال جتري دمعتك؟ اما انا فيشهد اهلل 

وكفى به شهيدا اين اكتب هذه الكلامت عرص هذا اليوم 
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التي  الساعة  العارش من حمرم سنة )373)( #- ولعلها 

يرجتف،  والقلب  اكتب  بيته  اهل  لوداع   فيها وقف 

وتتالشى،  تذوب   واحلشا  تدمع  والعني  يرتعش  والقلم 

ال ادري كيف اعرب؟ وكيف اصّور ذلك املوقف املهّول؟ 

واعجب كيف مل تسقط السامء عىل األرض اسى وحزنًا 

ولوعة وشجوًا؟ غرية اهلل وحجته يريد ان يرحتل من هذه 

الصحراء،  تلك  يف  املخدرات  احلرائر  هذه  ويرتك  الدنيا 

 ، يرتكهناَّ يف الصحراء بني جثث القتىل ومصارع فتياهنناَّ

 ، واطفاهلناَّ رجاهلناَّ  قتلت  التي  الكارسة  الوحوش  وبني 

كيف  وتأّمل  التفكري،  وسعك  ما  وفّكر  شئت  ما  تدّبر 

الشائك،  الوضع  بذلك  وهن  اياهن  فراقه  يف   حاله

وكيف حاهلناَّ يف فراقهناَّ اياه وهو غرية اهلل، وهناَّ ودائع 

التوديع  عند   للحسني جتّسمت  رسوله،  وودائع  اهلل 

يف تلك الربهة القصرية، ومتّثل له كّل ما تصّبه سحائب 

الثواكل  والنسوة  اليتامى  من  احلفنة  هذه  عىل  املصائب 

او  اخ  او  فقدت عزيزها من ولد  ااّل من  فيهناَّ  ما  الاليت 

هلا  عميد  وكّل  اولئك  كّل  فقدت  من  فيهّن  وكم  زوج 

وزعيم.

مشى الدهر يوم الطف اعمى فلم يدع 

ت���ع���ّث���را وف����ي����ه  ااّل  هل����ا  ع��������امدًا 

متثّل للحسني حاهلّن من ساعته تلك اىل رجوعهناَّ 

اىل املدينة، واشّد ما يشجيه ويبكيه لو كان جمال للبكاء ما 

يوم  احلادية عرشة وصبحها  ليلة  الليلة  تلك  يمّر عليهناَّ 

الرحيل مفّكرا من يراقبهناَّ تلك الليلة يف تلك الصحراء 

نعم  ؟.  يسقيهناَّ وم��ن  ؟  يطعمهناَّ وم��ن  حيميهّن  وم��ن 

يوّدع  هو  وبينام  صابر،  اخلواطر  هذه  كل  امام   وهو

بني  اذ استعجله جيش  بالصرب)))  النبوة ويأمرهن  ودائع 

فودعنه  النساء  خيمة  ودخل  للنزال  منادهيم  وناداه  امية 

ولسان حال كّل واحدة يقول:

ودع���ت���ه ون������ودّي ل���و ت��وّدع��ن��ي 

اودّع������ه  ال  واين  احل���ي���اة  روح 
]جنة املأوى[

وامرهم  وودعهم  اخ��رى  مرة  حرمه  اىل  احلسني  رجع   (((
آزاره��م  بلبس  وامرهم  واألج��ر  الثواب  ووعدهم  بالصرب 
وقال: هلم استعدوا للبالء واعلموا ان اهلل حافظكم وحاميكم 
خري  اىل  امركم  عاقبة  وجيعل  األع��داء  رش  من  وسينجيكم 
ويعّذب اعداءكم بأنواع البالء ويعوضكم اهلل عن هذه البلية 
انواع النعم والكرامة فال تشكوا وال تقولوا بألسنتكم ما ينقص 

قدركم ثم توجه اىل قتال اعدائه.
قال عمر بن سعد: وحيكم اهجموا عليه مادام مشغواًل بنفسه 
ميرستكم،  عن  ميمنتكم  متتاز  ال  لكم  فرغ  ان  واهلل  وحرمه 
فحملوا عليه يرمونه بالسهام حتى ختالفت السهام بني اطناب 
املخيم وشك سهم بعض ازر النساء فدهشن وارعبن وصحن 
عليهم  يصنع فحمل  احلسني كيف  اىل  ينظرن  اخليمة  ودخلن 
فقتله  بسيفه  يعجه  ااّل  اح��دًا  يلحق  فال  الغضبان  كالليث 
والسهام تأخذه من كل ناحية وهو يتقيها بصدره ونحره انظر 
النجف.   2 ط   323 ص  كربالء/  حديث  او  احلسني  مقتل 
لسيدنا احلجة السيد عبد الرزاق املقرم النجفي، وجالء العيون 

للسيد عبد اهلل الشرب ج 2 ص 205 ط النجف.
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أقدم عليها  التي  التضحية  ثانيًا: يف مستوى 
احلسني )صلوات اهلل عليه( وَمن معه.

ثالثًا: يف مستوى األثر العظيم الذي تركته؛ 
حيث أّدت إىل إحياء الدين وإيقاظ األّمة، ولوال 
وأصبحت  اإلسالم  الضمحّل  الطّف  ملحمة 
البطن  يتصّدرها  قيرصّيًة  دولًة  املسلمني  دولة 
يؤمن  مل  وال���ذي  ق��ري��ش،  قبيلة  ��ن  مرِ األم���وّي 
باإلسالم أبدًا وإّنام استسلم حني فتح مّكة حفاظًا 
والظلم  باجلور  ليحكمهم  ومكانته  رجاله  عىل 
بدالً  اجلاهلّية  أعراف  إىل  هبا  ويعود  واالستبداد 

من العدل واملعروف والترشيع اإلسالمّي.

لقد كانت هذه امللحمة أعىل صوت مدوٍّ عرب 
حاول  مهام  الصوت  هذا  ينقطع  ولن  التاريخ، 
والصالح  اإلي��امن  إىل  يدعو  وسيبقى  الطغاة، 
أعىل  وهي  والعّزة.  واإلباء  والفضيلة  والعدل 
نحو  حركته  يف  اإلن��س��ان  مسرية  ت��يضء  منارة 
املبادئ اإليامنّية الراشدة والعادلة والفاضلة ولن 

يتمكن أحد من إنزاهلا وإطفائها.

عىل  اإلس���الم  يف  ح��ّق��ًا   للحسني إّن 
أهل  مذهب  أتباع  من  كان  س��واء  مسلم،  كّل 
اإلسالمّية  املذاهب  أتباع  ن  مرِ أم   البيت
موقع  بيان  ألجل  ينتفض  مل   ألّنه األخرى؛ 
البيت يف هذه األّمة فقط، بل ألجل  أهل 

إحياء أصل اإلسالم وتعاليمه وعدله.

اإلم��ام  حلق  مسلم  ك��ّل  وف��اء  من  إّن  ]و[ 
احلسني اإلشادة بحركته املباركة، وتقديرها، 
وبيان أمّهّيتها وأثرها يف تصحيح مسار األّمة أداًء 

لبعض حّقه وعرفانًا جلميله.

رسمهام  بركنني  الفاجعة  هذه  تأثري  ويتقّوم 
:أئّمة اهلدى

كام   احلسني بزيارة  االهتامم  أحدمها: 
يف  جاء  بل  املتضافرة  النصوص  عليها  اك��دت 
منه  ذلك  كان  يزره  مل  من  أّن  النصوص  بعض 

.جفاًء له

عىل   مصيبته بذكر  االهتامم  وثانيهام: 
ويشّد  العواطف  يثري  ال��ذي  املفجع  وجهها 

ربًة وَعربًة للمؤمنني. القلوب إليه ليكون عرِ

عاّمة  وال  املبّلغون  يغفل  أن  ينبغي  وال 
الشعائر  يف  العاطفّي  البعد  أمّهّية  عن  املؤمنني 
آثارها  يف  أم  اإلياميّن  املنظور  يف  سواء  احلسينّية 
أن  امل��رء  إي��امن  فمن  واإلص��الح،  الصالح  عىل 
من  إليه  أح��ّب   وعرتته  النبّي يكون 
نفسه وأهله وأوالده، فيوجعه ما نزل هبم، وحيزن 
ان  ثّم  وذوي��ه،  بنفسه  ذلك  نزل  لو  كام  حلزهنم، 
البعد العاطفّي يرّسخ املبادئ الراشدة والفاضلة 
يف القلوب ويثبتها يف النفوس ويوجب االقتداء 

والتأيّس بالقادة. 

استجاب  كيف  قريب  عن  الحظنا  وق��د 
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يستذكرون  وهم  املتطّرفة  القوى  لقتال  الناس 
بيته وأصحابه، وكيف  بسالة احلسني وأهل 
للقتال  أكبادهم  فلّذات  واألّمهات  اآلباء  دفع 
البيت  أه��ل  نساء  وسائر   بزينب تأّسيًا 
أصاهبم  ما  عىل  يصربون  وه��م  واألص��ح��اب، 

ويتسّلون بصربهّن )صلوات اهلل عليهّن(...

]كام[ أوىص األئّمة بعد فاجعة الطفِّ 
الفاجعة واستذكارها، والتي كانت  بإحياء هذه 

ملحمًة إهلّيًة فريدًة وخالدة، حيث إهّنا متّثل: 

العرتة  إبعاد  -بعد  األّمة  هذه  بلغته  ما   )((
النبّي- من سوء  بعد  املصطفاة عن موقعهم 
معاملة العرتة، يف مشهد رهيب ال يستطيع 

املرء وصفه، وال الواصف له بلوغ حّده.

سّيد  بذهلا  التي  التضحية  مستوى   )2(
الشهداء )صلوات اهلل عليه( وأهل بيته وأصحابه 
وإماتة  الظلم  ومعارضة  الدين  إحياء  سبيل  يف 
املثل األعىل جلميع  البدع، حّتى أصبح موقفهم 

القيم اإلهلّية واإلنسانّية النبيلة.

االهلية  امللحمة  هذه  َك  حت��رِّ بأن  عجب  فال 
القلوب، وحتيي  العقول، وهتّز الضامئر، وتوقظ 
ذكر  جمالس  وتصري  العواطف،  وتثري  النفوس، 
جزءًا  بنفسها  كوهنا  عن  -فضاًل  الفاجعة  هذه 
من خرية األعامل الفاضلة املندوبة- حماّلً لتبليغ 
 ،الدين، حّتى امتزج تبليغ الدين بذكر احلسني

وأصبحت املجالس احلسينّية منربًا إلحياء تعاليم 
الدين وهتذيب النفوس وتطهريها، ونرش الرشد 

واحلكمة واإليامن والوالء والفضائل كّلها.

]مقتبس من حمارضة للمبلغني[.
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تذكري   السجاد اإلم��ام  أراد  آخ��ر  وبتعبري 
بأن املصائب ومنها مصيبة كربالء مكتوبة يف  الناس 
وما  كان  ما  فيه  الذي  الكتاب  ذلك  املحفوظ  اللوح 
وجّل  عّز  فاهلل  القيامة،  يوم  اىل  كائن  هو  وما  يكون 
يعلم ما يف اللوح من آجال قبل ان خيلق اخللق وهذا 
احلديد:  سورة  يف  تعاىل  قوله  من  مستخلص  املعنى 
َأْنُفِسُكْم  فِي  َوَل  اأْلَْرِض  فِي  ُمِصيَبٍة  ِمْن  َأَصاَب  ﴿َما 
اللِه  َعَلى  َذلَِك  إِنَّ  َنْبَرَأَها  َأْن  َقْبِل  ِمْن  كَِتاٍب  فِي  إِلَّ 
َيِسيٌر﴾ ]احلديد: 22[، فواقعة الطف مل تكن مفاجئة 
اهنم  إىل  تشري  املتواترة  األحاديث  ان  بل   هلم
معروفة  مناسبات  يف  وقوعها  قبل  هبا  يتنبؤون  كانوا 

عديدة.

برفقة  ون��س��اؤه   احلسني ث��ق��ل)))  أدخ��ل  ملا 
السجاد عىل الطاغية يزيد وقد أوثقوهم باحلبال 
ابتدأ اإلمام خطابه ليزيد: »ما ظنك بجدنا رسول 

الله لو يرانا على مثل هذه الحالة؟«.

فأمر يزيد بحّل الوثاق وقال: قّبح اهلل ابن مرجانة 
فعل  ملا  قرابة  وبينه  بينكم  كان  لو  زياد،  بن  اهلل  عبيد 
بكم هذا، ثم دعا يزيد بقضيب خيزران فجعل ينكت 
األسلمي  برزة  أبو  عليه  فأقبل   احلسني ثنايا  به 
وقال: وحيك يا يزيد أتنكت بقضيبك ثغر احلسني ابن 
فاطمة أشهد لقد رأيت النبي يرشف ثناياه 
شباب  سيدا  أنتما  ويقول:   احلسن أخيه  وثنايا 
جهنم  له  وأعد  ولعنه  قاتلكما  الله  فقتل  الجنة  أهل 

وساءت مصيرًا.

))) ثقل الرجل: عياله

من  سحبًا  فأخرج  بإخراجه  وأمر  يزيد  فغضب 
املجلس وجعل يزيد يتمثل بأبيات ابن الزبعرى:

ل��ي��ت أش��ي��اخ��ي ب���ب���در ش��ه��دوا
ج���زع اخل����زرج م��ن وق���ع األس��ل

أله����ل����وا واس���ت���ه���ل���وا ف���رح���ًا
ت��ش��ل ي���زي���د ال  ي����ا  ق����ال����وا  ث����م 

ق���د ق��ت��ل��ن��ا ال���ق���رم م���ن س��اداهت��م
وع����دل����ن����اه ب����ب����در ف���اع���ت���دل

ل���ع���ب���ت ه����اش����م ب���امل���ل���ك ف��ال
ن���زل وح������ي  وال  ج������اء  خ����رب 

أنتقم مل  إن  خ��ن��دف  م���ن  ل��س��ت 
م���ا ك����ان فعل ب��ن��ي أمح����د  م���ن 
وقد   طالب أيب  بن  عيل  بنت  زينب  فقامت 
 ناهزت اخلمسني من العمر واإلمام زين العابدين
العاملني  رب  هلل  احلمد  فقالت:  السبايا  مع  جالس 
وصىل اهلل عىل رسوله وآله أمجعني صدق اهلل سبحانه 
وَأى  كذلك يقول: ﴿ُثمَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن َأَساُءوا السُّ
ُبوا بِآَياِت اللِه َوَكاُنوا بَِها َيْسَتْهِزُئوَن﴾ ]الروم:  َأْن َكذَّ
أقطار  علينا  أخ��ذت  حيث  يزيد  يا  أظننت   ،](0
تساق  كام  نساق  فأصبحنا  السامء  وآف��اق  األرض 
وإن  كرامة  عليه  وبك  اهلل  عىل  هوانًا  بنا  إن  األرسى 
ونظرت  بأنفك  فشمخت  عنده  خطرك  لعظم  ذلك 
لك  الدنيا  رأي��ت  حني  م��رسورًا  ج��ذالن  عطفك  يف 
ملكنا  لك  صفا  وح��ني  متسقة  واألم��ور  مستوثقة 
تعاىل:  اهلل  ق��ول  أنسيت  مهاًل  فمهاًل   وسلطاننا، 
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َخْيٌر  َلُهْم  ُنْملِي  َما  َأنَّ َكَفُروا  الَِّذيَن  َيْحَسَبنَّ  ﴿َوَل 
َعَذاٌب  َوَلُهْم  إِْثًما  لَِيْزَداُدوا  َلُهْم  ُنْملِي  َما  إِنَّ أِلَْنُفِسِهْم 

ُمِهيٌن﴾ ]آل عمران: 78)[.

حرائرك  ختديرك  الطلقاء  بن  يا  العدل  أم��ن 
وإماءك وسوقك بنات رسول اهلل سبايا قد هتكت 
من  األعداء  هبن  حتدوا  وجوههن  وأبديت  ستورهن 
بلد إىل بلد ويسترشفهن أهل املناهل واملناقل ويتصفح 
ليس  والرشيف  والدين  والبعيد  القريب  وجوههن 
وكيف  محي،  محاهتن  من  وال  ويل  رجاهلن  من  معهن 
ونبت  األذك��ي��اء  أكباد  ف��وه  لفظ  من  مراقبة  يرجتى 
بغضاء  يف  ويستبطأ  وكيف  الشهداء  دماء  من  حلمه 
واإلحن  والشنان  بالشنف  إلينا  نظر  من  البيت  أهل 

واألضغان ثم تقول غري متأثم وال مستعظم:

أله����ّل����وا واس���ت���ه���ّل���وا ف���رح���ًا
ت��ش��ل ي���زي���د ال  ي����ا  ق����ال����وا  ث����م 

منتحيًا عىل ثنايا أيب عبد اهلل سيد شباب أهل 
وقد  ذلك  تقول  ال  وكيف  بمخرصتك  تنكتها  اجلنة 
نكأت القرحة واستأصلت الشأفة باراقتك دماء ذرية 
حممد ونجوم األرض من آل عبد املطلب وهتتف 
وشيكًا  فلرتدن  تنادهيم،  إن��ك  زعمت  بأشياخك 
موردهم ولتودن إنك شللت وبكمت ومل تكن قلت 

ما قلت وفعلت ما فعلت. 

وأحلل  ظلمنا  ممن  وانتقم  بحقنا  لنا  خذ  اللهم 
غضبك بمن سفك دماءنا وقتل محاتنا. 

ف��ري��ت إال ج��ل��دك وال ح���ززت إال  م��ا  ف���واهلل 

واله(  عليه  اهلل  اهلل )صىل  حلمك ولرتدن عىل رسول 
يف  حرمته  من  وانتهكت  ذريته  سفك  من  حتملت  بام 
عرتته وحلمته وحيث جيمع اهلل شملهم ويلم شعثهم 
َسبِيِل  فِي  ُقتُِلوا  الَِّذيَن  َتْحَسَبنَّ  ﴿َوَل  بحقهم  ويأخذ 
ِهْم ُيْرَزُقوَن﴾ ]آل عمران:  اللِه َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َربِّ
خصياًم   وبمحمد حاكاًم  باهلل  وحسبك   ،](69
وبجربائيل ظهريًا وسيعلم من سّول لك ومكنك من 
وأيكم رش مكانًا  للظاملني بدالً  بئس  املسلمني  رقاب 

وأضعف جندًا.

ولئن جرت عيل الدواهي خماطبتك إين ألستصغر 
لكن  توبيخك.  وأستكثر  تقريعك  وأستعظم  قدرك 
كل  فالعجب  أال  ح��رى،  والصدور  عربى  العيون 
الشيطان  بحزب  النجباء  اهلل  حزب  لقتل  العجب 
واألف��واه  دمائنا  من  تنطف  األي��دي  فهذه  الطلقاء، 
الزواكي  الطواهر  اجلثث  وتلك  حلومنا  من  تتحلب 
ولئن  الفراعل  أمهات  وتعفرها  العواسل  تنتاهبا 
اختذتنا مغناًم لتجدنا وشيكًا مغرمًا حني ال جتد إال ما 
قدمت يداك وما ربك بظالم للعبيد، فإىل اهلل املشتكى 

وعليه املعول.

فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فواهلل 
أمدنا وال  تدرك  ال متحو ذكرنا وال متيت وحينا وال 
ترحض عنك عارها، وهل رأيك إال فند وأيامك إال 
اهلل  لعنة  أال  املنادي  ينادي  يوم  بدد  إال  ومجعك  عدد 

عىل الظاملني. 

فاحلمد هلل رب العاملني الذي ختم ألولنا بالسعادة 
أن  اهلل  ونسأل  والرمحة،  بالشهادة  وآلخرنا  واملغفرة 
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يكمل هلم الثواب ويوجب هلم املزيد وحيسن علينا 
اخلالفة إنه رحيم ودود وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.

فقال يزيد بن معاوية:

ي���ا ص��ي��ح��ة حت��م��د م���ن ص��وائ��ح
م��ا أه���ون امل���وت ع��ىل ال��ن��وائ��ح
ثم قال يزيد: إيه يا عيل بن احلسني، أبوك الذي 
قطع رمحي وجهل حقي ونازعني يف سلطاين فصنع 

اهلل به ما رأيت.

الرحيم:  الرمحن  اهلل  بسم   :السجاد  فقال 
﴿َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة فِي اأْلَْرِض َوَل فِي َأْنُفِسُكْم 
اللِه  َعَلى  َذلَِك  إِنَّ  َنْبَرَأَها  َأْن  َقْبِل  ِمْن  كَِتاٍب  فِي  إِلَّ 
بَِما  َتْفَرُحوا  َوَل  َفاَتُكْم  َما  َتْأَسْوا َعَلى  لَِكْياَل   َيِسيٌر
آَتاُكْم َواللُه َل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر﴾ ]احلديد: 

.]23 ،22

ُمِصيَبٍة  ِمْن  َأَصاَبُكْم  ﴿َوَما  قل:  بل  يزيد:  قال 
فرّد   ،]30 ]الشورى:  َأْيِديُكْم...﴾  َكَسَبْت  َفبَِما 
من  حق  في  ل  َظلم  من  حق  في  هذا   :اإلمام

ُظلم.

لم  وصخر  وهند  معاوية  ابن  يا   :قال ثم 
تنزل النبوة والمرة إل آلبائي وأجدادي من قبل أن 
تولد، ولقد كان جدي علي بن أبي طالب في بدر 
وأحد واألحزاب في يده راية رسول الله وأبوك 

وجدك في أيديهما راية الكفار.

الذي  وما  صنعت  ما  تدري  لو  يزيد  يا  ويلك 
الجبال  ف��ي  لهربت  بيته  وأه���ل  ب��أب��ي  ارتكبت 

فابشر  والثبور  بالويل  ودعوت  الرماد  وافترشت 
بالخزي والندامة إذا اجتمع الناس ليوم الحساب.

زين  س��أل  ي��زي��د  ان  امل��س��ع��ودي  رواي���ة  ويف 
احلسني؟  بن  عيل  يا  رأي��ت  كيف   :العابدين
قال: رأيت ما قضاه الله عز وجل قبل ان يخلق 

السموات واألرض.

بقتله،  فأشاروا  أمره  يف  جلساءه  يزيد  فشاور 
وأثنى  اهلل  فحمد  الكالم   العابدين زين  فابتدر 
عليه ثم قال: يا يزيد لقد أشار عليك هؤلء بخالف 
شاورهم  حيث  عليه  ف��رع��ون  جلساء  أش��ار  م��ا 
وأخاه  ارجه  له:  قالوا  فانهم  وه��ارون  موسى  في 
كانوا  أولئك  ان  بقتلنا...  عليك  هؤلء  أشار  وقد 
يقتل  ول  ]ماضون[  رشدك  لغير  وهؤلء  الراشدة 
األنبياء وأولدهم إل أولد األدعياء، فأمسك يزيد 

مطرقًا ))).

]االمام عيل بن احلسني زين العابدين[

))) إثبات الوصية لعيل بن احلسني، املسعودي، ص 40)
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خالل  ومن  وأمينة.  صادقة  بصورة  التاريخ  تعكس  للتاريخ  صافية  مرآة  )عاشوراء( 
قراءة هذا اليوم يستطيع أن يقرأ الناس حركة التاريخ كّلها منذ خلَق اهلل تعاىل اإلنساَن عىل 

وجه األرض إىل اليوم.

نَن اإلهلّية( يف حركة اإلنسان وصعوده وسقوطه وال  ذلك أّن التاريخ هو جمموعة )السُّ
جيري يف التاريخ يشء بصورة اعتباطّية وَعَفوّية وإّنام جيري كّل يشء بُموجب ُسنَن وقوانني 
دقيقة وبالغة يف الدقاَّة كام جيري التغيري يف الفيزياء والكيمياء وامليكانيك ؛ َتَبعًا ملجموعٍة من 

نن اخلاّصة هبذه احلقول. القوانني والسُّ

نَن بشكٍل دقيق يفهم التاريخ وحركته وما جيري يف هذه  واّلذي يفهم هذا القوانني والسُّ
احلركة من هبوط وصعود ومن َهالك واستبدال لأُلمم.

عاشوراء ِمرآة للتاريخ 
 املوؤلف: ال�شيخ حممد مهدي االآ�شفي
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اهلل  جند  وب��ني  والباطل  احل��ّق  بني  وال��رصاع 
نَن  السُّ هذه  تعكس  اّلتي  املرآة  هو  الشيطان  وجند 
فة، ذلك أّن )الرصاع  والقوانني بصورة دقيقة وكاشرِ
الشيطان(  وحزب  اهلل  وحزب  والباطل  احلّق  بني 
الف  بخرِ التاريخ  حركة  يف  تأثريًا  األكرب  العامل  هو 
ي( هو  َبقرِ الطاَّ اّلتي تعترب )الرصاع  املاركسّية  النظرّية 

ك للتاريخ. العامل امُلحرِّ

هذا  يف  جوانبه  ُمعَظم  يف  يتلّخص  فالتاريخ 
األنبياء  منه  َطَرفًا  يقود  اّل��ذي  التارخيي  ال��رصاع 
وامل��رَس��ل��ون وامل��ؤم��ن��ون وي��ق��ود ال��ط��رَف اآلخ��ر 

الطاغوت وأولياؤه.
ويف هذا الرصاع التارخيي تربز أهّم خصائص 
واسعة  جوانب  لإلنسان  ف  وتتكشاَّ التاريخ  حركة 
من التاريخ ال يكاد يراها إاّل يف هذا اجلوِّ من الرصاع 
الرصاع  أّن  ذلك  الشيطان،  وأولياء  اهلل  أولياء  بني 
فرِئة  وكّل  ُأّمة  كّل  خصائص  قوّية  بصورة  يستخرج 
إىل  الناس  ويفرز  حقيقتها  عىل  زها  وُيربرِ الناس  من 

فئتني ُمتاميزتني.
فاه  فقد تنزع األُّمة املؤمنة يف حاالت الُيرس والراَّ
وتنسى  حياهتا  يف  العافية  وإيثار  والرَتّفرِ  َعة  الدِّ إىل 
نزعْت  االبتالء  هبا  حّل  فإذا  وجّل(.  )عّز  اهلل  ذكر 
نيا  إىل اهلل نزوعًا قوّيًا وقطعْت ما بينها وبني هذه الدُّ
من أسباب وذلك قوله تعاىل: ﴿َوَما َأْرَسْلنَا فِي َقْرَيٍة 
ُهْم  َلَعلَّ اِء  رَّ َوالضَّ بِاْلَبْأَساِء  َأْهَلَها  َأَخْذَنا  إِلَّ  َنبِيٍّ  ِمْن 

ُعوَن﴾ ]األعراف: 94[. رَّ َيضَّ
املنافقون  يتمّكن  فقد  صحيح  أيضًا  والعكس 

حقيقتهم  إخفاء  من  الشيطان  وأولياء  وامُلتخّلفون 
واالنقياد  نيا  الدُّ ُحّب  من  نفوسهم  تستبطن  وما 
والضعف  واخل��وف  للطاغوت  وال��والء  لألهواء 
ووقعترِ  ّد  اجلرِ َجّد  فإذا  واألمن  الُيرس  ساعات  يف 
كانوا  ما  حياهتم  عىل  طفَح  ��دام  وال��صِّ املواجهة 

يستبطنونه من خوٍف ونفاق.
ِمنُْكْم  ِقيَن  اْلُمَعوِّ اللُه  َيْعَلُم  ﴿َقْد  تعاىل:  يقول 
اْلَبْأَس  َيْأُتوَن  َوَل  إَِلْينَا  َهُلمَّ  ْخَوانِِهْم  ِلِ َواْلَقائِلِيَن 
َرَأْيَتُهْم  اْلَخْوُف  َجاَء  َفإَِذا  َعَلْيُكْم  ًة  َأِشحَّ  َقلِيال إِلَّ 
َينُْظُروَن إَِلْيَك َتُدوُر َأْعُينُُهْم َكالَِّذي ُيْغَشى َعَلْيِه ِمَن 
ِحَداٍد  بَِأْلِسنٍَة  َسَلُقوُكْم  اْلَخْوُف  َذَهَب  َفإَِذا  اْلَمْوِت 
اللُه  َفَأْحَبَط  ُيْؤِمنُوا  َلْم  ُأوَلئَِك  اْلَخْيِر  َعَلى  ًة  َأِشحَّ
َيِسيًرا﴾ ]األحزاب:  َأْعَماَلُهْم َوَكاَن َذلَِك َعَلى اللِه 

.](9 ،(8
لكّل  احلقيقّية  اخلصائص  ال��رصاُع  فَيكشف 
ُمتاميِّزين  ورين  حمرِ إىل  الناس  ويفرز  الناس  من  ُأّمة 
ويعكس التناقضات القائمة يف حياة الناس ويعكس 
الناس وحركتهم  اّلتي جتري يف حياة  نَن اإلهلّية  السُّ
وصعودهم وهبوطهم وسقوطهم واستبداهلم بُأمٍم 
نَن مجيعًا أو يف ُمعظمها جتري  ُأخرى ؛ فإّن هذه السُّ
ووضوح  بقّوة  والباطل  احلقِّ  بني  الرصاع  جوِّ  يف 

أكثر من أّية حالة ُأخرى...
و )ع���اش���وراء( ن��م��وذج ن���ادر م��ن ال��رصاع 
بشكل  التاريخ  ُسنَن  فيها  تتجّسد  اّلذي  احلضاري 
قوي وُمرّكز وَعيِّنَة مُمثِّلة مَلساحة التاريخ بكلِّ ما يف 
التاريخ  رآة صافية حلركة  هذه الكلمة من معنى ومرِ
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جيد فيها اإلنسان الرصاع القديم بني ُجند اهلل وجند 
وقرَِيم  الرصاع  هذا  بات  وُموجرِ وأسباب  الشيطان 
الرصاع  هذا  يف  وأساليبهم  املواجهة  َطَريَف  من  كّل 
يف  ال��رصاع  َط��َريَف  وُمعاناة  ال��رصاع  هذا  وَحْتمياَّة 
من  الرصاع  هذا  يستتبع  وما  التارخيّية  املعركة  هذه 
سقوط وثبات ووالدة وهالك واستبدال واسترِدراج 
وتسامي  وص��ع��ود  الضعيفة  العنارص  وتساقط 
العنارص القوّية املؤمنة وَنرْص اهلل للفئة القليلة املؤمنة 

وهالك ُجند الشيطان... 
هذه  يف  عاشوراء  م��رآة  يف  ينعكس  ذلك  كّل 
من  الكبرية  باألحداث  احلافرِلة  القليلة  الساعات 
كّل  يقرؤون  املؤمنني  من  واجلمهور  عاشوراء  يوم 
ذلك وغري ذلك من قوانني وُسنَن التاريخ واملجتمع 

والرصاع يف مرآة عاشوراء..
معاناة  من  استتبعه  وم��ا  ال��رصاع  ه��ذا  وك��ّل 
وآالم ونرص وتأييد وثبات وصرب قد ساهم بصورة 
شخصياَّته  وتكوين  ثباته  يف  َمرئّية  غري  أو  َمرئّية 
امتداد لكّل هذا الرصاع وتكريس هلذه  وعاشوراء 
املعركة التارخيّية ومرآة هلذا التاريخ احلافرِل بالرصاع 

واملعاناة. 
واملؤمنون يَرون أنفسهم يف مرآة عاشوراء رؤية 
صافية صادقة وواضحة ؛ ولذلك جيذهبم عاشوراء 
عاشوراء  وأّن  لعاشوراء  َمدينون  بأهّنم  ويشعرون 
فّعالة يف تكوينهم وُتشّكل  مُتّثلهم وُتساهم مسامهة 

املرآة الصافية اّلتي تعكس وجودهم وكياهنم. 
عاشوراء  إّن  نقول:  عندما  نعنيه  ما  هو  وهذا 

طري  نافذة عىل التاريخ يستطيع اجلمهور بوعيه الفرِ
هذه  خ��الل  م��ن  ال��ت��اري��خ  ع��ىل  يطّل  أن  البسيط 

الساعات القليلة من يوم عاشوراء.
اجلغرافّية  اخلارطة  صفحة  مُتّثل  كيف  أرأيت 

وتعكرِس إقلياًم واسعًا من مساحة األرض ؟!
من  واس��ع��ة  مساحة  مُت��ثِّ��ل  ع��اش��وراء  كذلك 

التاريخ.
كاماًل  استيعابًا  ما  َعيِّنَة  نستوعب  لكي  ونحن 
حسب  اثنني  من  بواحد  عادًة  نقوم  علمّية  بصورة 

اختالف العّينة.
ُيمكن  حّتى  املجهر  حتت  الَعّينة  ُنكربِّ  أن  أّما 
اكتشاف وفهم اجلزئّيات الدقيقة منها اّلتي ال ختضع 
ر املساحة مع االحتفاظ بكّل  دة أو نصغِّ للعني امُلجراَّ
استيعاب  ُيمكن  حّتى  ونختزهلا  وأركاهنا  ُمقّوماهتا 

املساحة الواسعة بنظرة واحدة ويف دائرة صغرية.
شديد  )اختزال  الثاين  النوع  من  و)عاشوراء( 
نَن  السُّ من  احلركة  ه��ذه  يف  وم��ا  التاريخ  حلركة 
والقوانني( وهذا االختزال يّتصف بالتمثيل الدقيق 

ملساحة التاريخ الكبرية وُسنَنها وقوانينها.
الرصاع  ن��امذج  بني  من  )ع��اش��وراء(  أّن  ذلك 
من  نادر  نموذج  الطاغوت  وأولياء  اهلل  أولياء  بني 

الرصاع احلقيقي احلاسم يف التاريخ.
ر مصري  ففي هذه املعركة التارخيّية احلاسمة يتقراَّ
اإلسالم وبالتايل مصري رساالت اهلل تعاىل اّلذي كاد 
أن يسقط يف أيدي السالطني الرسميِّني اّلذين كانوا 

حيكمون باسم اإلسالم.
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وهذه املعركة وحدها استطاعْت أن تضع حّدًا 
للسلطة الزمنّية احلاكمة وتفصل بني )اإلسالم( وما 
وسقوط  هَلٍو  من  وأجهزهتم  اخللفاء  قصور  يف  كان 
يف لّذات احلياة الدنيا ومن ظلم واضطهاد واعتداء 

وجتاوز حلدود اهلل تعاىل وأحكام�ه.
خالصة  مؤمنة  صفوة  يتقابل  )عاشوراء(  يف 
والصفوة   اهلل رس��ول  بنت  ابن  رأسهم  وعىل 
الصافية من أهل بيته وأصحابه مع رؤوس اإلجرام 

والنفاق. 
ويف هذا التقابل واملواجهة ال أدري ماذا حيّس 
ع وفاصل كبري بني َنمطني من  اإلنسان من َبْوٍن شاسرِ
والصعود  احلضيض  إىل  السقوط  هذا  وبني  الناس 

ة بني النور والظُّلمة. إىل القماَّ
متامًا  خمتلفني  َنمطني  بوجود  اإلنسان  يشعر 
يفصل  اّلذي  الشاسع  الكبري  وبالفاصل  الناس  من 
والُقرب  والرتبية  واألخ��الق  َيم  والقرِ األه��داف  يف 
والُبعد من اهلل ثّم جيد هذين الناَّمطني من اإلنسان يف 

مة يف ساحة الطّف. مواجهة حقيقّية حاسرِ
الصالة  إقامة  وإىل  تعاىل  اهلل  إىل  أحدمها  يدعو 
بأسباب  األخ��ذ  وإىل  اإلس���الم  إىل  ال��ع��ودة  وإىل 

العبودّية.
ويدعو اآلخر إىل الطاغوت واالنقياد له.

هذه  يف  ومرضاته  اهلل  وج��ه  أحدمها  يطلب 
احلركة والرصاع ويقول:

َيْسَتقْم مل  حُم��ّم��د  درِي���ُن  ك���اَن  إْن 
ُخذيني س��يرِ��وُف  ي��ا  ب��َق��ْت��يلرِ  إاّل 

ويقول:

َي��م��ْي��ن��ي َق���َط���ْع���ُت���م  إْن  واهلل 
درِي��ن��ي ع���ن  أب�����دًا  ُأح���ام���ي  إيّن 

الدنيا  احلياة  يف  املتاع  َسْقط  اآلخ��ر  ويطلب 
ويقول:

ذه��ب��ًا أو  فرِ���ّض���ة  ك�����ايب  ررِ ام����أل 
امُل��ح��ج��ب��ا ال��س��ّي��د  ق��ت��ل��ُت  إيّن 
َيم  القرِ أسمى  وقتاله  سلوكه  يف  أحدمها  د  جُيسِّ
د الطرف اآلخر أحّط  وأنبلها حّتى يف القتال وجُيسِّ

ألوان السلوك يف ابتغاء الدنيا ويف اإلجرام.
الّلتني  الفئتني  هاتني  بني  العجيب  التقابل  إّن 
من  واحدًا  يعترب  أهدافهام  وبني  كربالء  يف  ُتقاترِالن 
أغرب نامذج الرصاع بني احلّق والباطل يف التاريخ.

إلبراهيم  امتدادًا  حّقًا  الطرفني  أحد  كان  لقد 
معه  وحيمل   اهلل ورس���ول  وعيسى  وم��وس��ى 
وطموحاهتم  ومهومهم  الصّديقني  هؤالء  مرياث 
ونمرود  وفرعون  لقابيل  امتدادًا  حّقًا  اآلَخر  وُيعّد 

والقَتلة وامُلجرمني يف التاريخ.
لقد كان أحد اخلّطني يستجمع كّل قرِيم وعطاء 
كّل  يستجمع  اآلخ��ر  واخل��ّط  األنبياء  وتضحيات 
ألوان االنحطاط والسقوط اّلذي يشهده الناس يف 

التاريخ هلذا اخلّط.
]يف رحاب عاشوراء[
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تأمني  إىل  يسعون  الناس  هؤالء  كان  إذا  نعم 
عن  بعيدًا  م��رشوع  طريق  عن  املادية  حاجاهتم 
والتجاوز عىل حقوق اآلخرين  االعتداء واخليانة 
مراعاة  عن  الطلب  شدة  وتصّمهم  تعميهم  وال 
غري  ه��ؤالء  ف��إن  والرشعية  األخالقية  اآلداب 
وضعوا  اهنم  القول  ويمكن  ذلك  عىل  ملومني 
يثابون  وربام  لإلنسانية  األّول  الصف  يف  أقدامهم 
الرشيفة  لآلية  مصداقًا  ويكونون   وي��ؤج��رون 
َوفِي  َحَسنًَة  ْنَيا  الدُّ فِي  آتِنَا  نَا  َربَّ َيُقوُل  َمْن  ﴿َوِمنُْهْم 
اآْلِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر﴾ ]البقرة: )20[.

وإذا ما أشبعوا غرائزهم بأساليب غري مرشوعة 
فقد استوجبوا التوبيخ والعقاب وسيؤول أمرهم 
إىل أن يصبحوا طغاة وجناة ولصوصًا والعبي قامر 

ومرابني وقتلة و...
وانطالقًا من ذلك فإن أكثر األفراد الصاحلني 
الذين حيصلون عىل  املجتمع هم من  والطيبني يف 
الشخصية  أهدافهم  إىل  ويصلون  املادية  منافعهم 
عن  انحرفوا  الذين  وأغلب  م��رشوع  طريق  عن 
السبيل القويم هم من الذين ال يتوّرعون- يف جمال 
إشباع الغرائز- عن خوض كل عمل وركوب كل 
وسيلة فاحلالل واحلرام يف قاموسهم مرتادفان وال 

حّد لطمعهم وكثرة طلبهم.
وإذا كان دافع اإلنسان للعمل هو حّب اخلري 
أغراض  تشوبه  وال  التكليف  وأداء  واإلحسان 
مثمرًا  رشيفًا  سيكون  العمل  هذا  فإن  شخصية 
وسيحظى  خالصة  إنسانية  روح  ع��ن  ص���ادرًا 

صاحبه بالتقدير واإلعجاب.
ُيدَرك حسُن اخلري والفضيلة والعدالة  ومثلام 
حمبوب  أيضًا  هو  عمل  هكذا  صاحب  فإن  ذاتيًا 

ورشيف ذاتيًا.
يف  املؤثر  الدافع  الناس  من  صنف  وهناك 
وجودهم هو أسمى من هذه العوامل وأفضل من 

مجيع هذه املقاصد.
وأول��ي��اؤه  احلقيقيون  اهلل  عباد  هم  أولئك 
من  وغاية  ه��دف  لدهيم  ليس  الذين  اخلاصون 

عملهم سوى العبودية والطاعة هلل.
إن عمل هؤالء املقّربني ال يمكن أن ُيسند إىل 
أمره  وامتثال  هلل  الطاعة  عدا  ما  سبب  أو  علة  أية 
واالنقياد إىل ُحكمه، فهم ال يسألون عن مصلحة 
وفلسفة وجدوى املأمور به وال عن مفسدة املنهّي 
املوضوعات  ه��ذه  مثل  يف  احل��دي��ث  ألن  عنه؛ 
يعترب- يف مقام الطاعة واالمتثال- جتاوزًا للحدود 
وفضواًل من الكالم وجرأة عىل مقام املوىل فاملؤثر 
تعاىل  اهلل  ه��و  ألم��وره��م  وامل��دّب��ر  وج��وده��م  يف 
واليش ء الذي حيدوهم إىل العمل والتحّرك هو أمر 

اهلل تعاىل.
الكريمة  اآلية  الصنف تصدق يف حقهم  هذا 
بَِأْمِرِه  َوُهْم  بِاْلَقْوِل  َيْسبُِقوَنُه  َل   ُمْكَرُموَن ﴿ِعَباٌد 

َيْعَمُلونَ ﴾ ]األنبياء: 27/26[.
وأسمى  أزكى  التوحيد  مرتبة  تصبح  وكّلام 
كان خلوص النّية والتسليم ألمر اهلل أكمل وتصري 
كل املطالب واملقاصد إىل جنب املطلوب احلقيقي 
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واملقصود بالذات ومنتهى اآلمال تصري كلها فانية 
متالشية صافية خالية من الغش.

إن اإليامن الصادق والتوحيد اخلالص من كل 
شائبة جيعلهم متوجهني نحو اهلل تعاىل ال غري مثلام 
توّجه احلسني يف دعاء عرفة إليه: »َواْنَت الَّذي 
ُيِحبُّوا  َلْم  َحتاّى  اِحباّائَِك  ُقُلوِب  َعْن  اْلْغياَر  اَزْلَت 

ِسواَك َوَلْم َيْلَجوؤا الى َغْيِرَك«.
إذن عّلة حركته وإقدامه وهنضته ليست سوى 
آخر..  شيئًا  وليس  ورضاه  وحمبته  اهلل  أمر  إطاعة 
يحبُّك  من  وَح��بَّ  ُحبَّك  ارزقني  »اللهم  دع��اؤه: 
وشعاره  ُقربك  إل��ى  يوصلني  عمل  ك��لاّ  وُح��بَّ 
بالله  إلاّ  قوة  ول  حول  ول  الله  إلاّ  إله  ل  وذكره: 
ض أمري إلى الله وحسُبنا الله ونِْعَم الوكيل  وُأفوِّ

والله أكبر«.
والقصور  ب��احل��ور  يطمع  أن  م��ن  أرف��ع  إّن��ه 
من  اخلوف  أو  املوعودة  واجلنان  والثواب  واألجر 

جهنم والعذاب والعقاب يف يوم النشور.
واملرسلني  األنبياء  حياة  تاريخ  مطالعة  إن 
رواد  هم  الذين  الطاهرين  واألئمة  الدين  وق��ادة 
التوحيد اخلالص وطليعة قافلة العّباد، هي مطالعة 
 :التوحيد. يقول إبراهيم اخلليل ألعىل دروس 
]الصافات:  َسَيْهِديِن﴾  ��ي  َربِّ إَِل��ى  َذاِه��ٌب  ��ي  ﴿إِنِّ
َفَطَر  لِلَِّذي  َوْجِهَي  ْهُت  َوجَّ ��ي  ﴿إِنِّ ويقول:   ]99
َماَواِت َواأْلَْرَض َحنِيًفا َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِركِيَن﴾  السَّ

]األنعام: 79[.
ويقول خاتم األنبياء: ﴿إِنَّ َصاَلتِي َوُنُسكِي 

ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن َل َشِريَك َلُه﴾  َوَمْحَياَي َوَمَماتِي لِلَّ
]األنعام: 62)، 63)[  .

املَثل   وأبناؤه ع��يل  بيته:  أه��ل  وك��ان 
للمبدأ  اخلالص  للتوّجه   -النبي بعد  األعىل- 

والتوحيد.
عن  روي  ال��ذي  الشخص  ذل��ك  ه��و  فعيٌل 
وضعت  »إذا  إيامنه:  وصف  يف  قال  أّنه   النبي
السماء واألرض في إحدى كفتي الميزان ووضع 

إيمان علي في الكفة األُخرى لرجح إيمان علي«.
واحلرية  العدالة  وطلب  للحق  العبودية  إن 
وكل  وال��رصاح��ة  والشجاعة  والتقوى  والزهد 
إنام  وأبنائه  عيل  يف  جتّلت  التي  اإلنسانية  الصفات 
والتسليم  اهلل  وعبودية  التوحيد  شجرة  ثمرة  هي 
ُعرض  ما  إذا  وكانوا  للمبدأ.  اخلالص  والتوّجه 

ام أكثر رضًا هلل تعاىل. عليهم عمالن اختاروا أهياَّ
ل��إلخ��الص  مظهر  أج���ّل  أن  يف  ش��ك  وال 
والطهارة والعبودية للحق يف هذه األرسة هو ثورة 
احلسني ضد يزيد وحكم بني ُأمية والتي تعترب 

ثورة إهلية وهنضة دينية.
يطلب  يكن  مل  ه��ذه  ث��ورت��ه  يف   فاحلسني
احلُكَم واملقام الشكيل والدنيوي ومل هيدف إىل بسط 
بيعة  عن  امتنع  وإنام  والثروة،  املال  وحيازة  نفوذه 
يزيد طاعة هلل وهاجر من احلرمني الرشيفني امتثااًل 
ألمر اهلل وجاهد من أجل اإلصالح والتغيري طاعة 
هلل.. فالدافع هلذه الثورة إذن ليس إاّل إطاعة أمر اهلل 

وأداء التكليف.
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يف  طبيعية  بصورة  نشاطًا  الطفل  يبذل 
طريق الوصول إىل الكامل املنشود، ويستغل 
إن تشجيع  السبيل.  الطفولية يف هذا  طاقته 
أمامه  املجال  يفسح  واألصدقاء  الوالدين 
للتقدم اكثر، ويمد رساج األمل والتضامن 
النتيجة  ويف  باستمرار...  بالوقود  نفسه  يف 
وعىل  األخ��رى  بعد  واح��دة  مواهبه  تتفتح 
الوالدين  إمه��ال  ف��إن  ذل��ك  م��ن  العكس 
عند  الفردي  النشاط  يضعف  تزمتهام  أو 
سلوك  يف  وامللل  الفتور  فيه  ويبعث  الطفل 
طريق اجلد والعمل. إن تكرار هذا السلوك 
نتائج  ويتضمن  الطفل  روح  هيدم  املذموم 
بصورة  األمر  يتضح  أن  وألجل  وخيمة. 

أجىل نستشهد باملثال التايل:

صبي صغري السن مل يمض عىل دخوله 
املدرسة أكثر من عدة أشهر وقد تعلم بعض 
واآلن  األول،  الصف  كتاب  من  الدروس 
وأظهر  مرة،  ألول  كاملة  صفحة  كتب  قد 
نتائج جهوده عىل صفحة من القرطاس. إن 
هذه الكتابة تعترب االنتصار العلمي العظيم 
التي  األتعاب  فهي خالصة  الصبي...  هلذا 
بذلت معه طيلة عدة أشهر، وهي بعُد مرآة 
باب  نحو  عينيه  يثبت  شخصيته.  تعكس 
لقدوم  األخ��رى  بعد  الدقيقة  ويعّد  ال��دار 
إنه  عليه،  الالمع  األثر  هذا  وعرض  والده 
أبيه،  من  واالستحسان  التشجيع  يف  يأمل 
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حياته،  ساعات  أسعد  هي  الساعة  وه��ذه 
الصبي  فريكض  البيت،  اىل  األب  يدخل 
لكي يريه ما كتبه ثم يظل ينظر إىل أبيه بعينني 

نافذتني.

يقرأ  الواعي  األب  العاقل،  األب  إن 
حيمله  ثم  فيبتسم...  بإمعان،  الصبي  كتابة 
بني ذراعيه، ويعامله باللطف واملحبة ويكرر 
يكافئه  وهب��ذا  عليه  والثناء  االستحسان 
بأحسن صورة. إن سلوك األب يمنح الصبي 
ويستمر  وجّده،  نشاطه  فيزداد  طرية،  روحا 

يف التقدم العلمي بكل شوق ورغبة.

فإنه  املهمل  األب  اجلاهل،  األب  أم��ا 
يفاجئ الصبي بعكس ما كان يتوقع، ال يقرأ 
يثني  وال  يستحسن  فال  قرأها  وإذا  كتابته، 
عليه. وأشّد من ذلك أن بعض اآلباء جيربون 
االخفاق والفشل الذي يالقونه خارج املنزل 
واألطفال  الزوجة  مع  واخلشونة  بالشدة 
ورج��اء،  أمل  كله  ال��ذي  بالصبي  فريزمون 
وحيطمون  فيه،  التقدم  روح  يقتلون  وهبذا 

شخصيته، ويطفئون رساج أمله واطمئنانه.

منكرسة،  بروح  أبيه  عن  الطفل  يبتعد 
مرة.  ليلته مع خاطرة  وينام  وقلب متحطم، 
أبدًا،  األه��وج  سلوكه  اىل  األب  يتنبه  ال  قد 
ولكن الطفل ال ينسى هذا املوقف املؤمل. إن 
وتعاستهم  األف��راد  مآيس  من  األكرب  القسم 

ثم  طفيفة...  نقطة  أو  مرة،  خاطرة  من  ينبع 
تتسع حتى تعود عليه بالدمار واالهنيار.

تشجيعًا  يالقون  ال  الذين  األطفال  إن 
واستحسانًا عىل أفعاهلم الطيبة التي يقومون 
قبل  من  واالهانة  بالتحقري  يقابلون  بل  هبا، 
ويصابون  شخصياهتم  تندحر  الوالدين، 
املشاكل  رشك  يف  ويقعون  احلقارة،  بعقدة 
واملآيس الكثرية. ومن هذه العوارض اخلجل 

املفرط يف مواجهة الناس.

الذين تلمسون اخلجل  »إن األشخاص 
مستهرتين  جتدوهنم  منهم،  االنفعال  ورسعة 
اخلمول  عليهم  يالحظ  أو  ومشاكسني، 
الربودة  أو  والفضول،  الثرثرة  أو  واهل��دوء، 
هم  والسطحية  التهور  أو  اإلرادة،  وضعف 
رجال ال يملكون اطمئنانًا بأنفسهم ويفقدون 
أن  يتصورون  إهنم  أي  النفس،  عىل  االعتامد 
ينبغي وال حيّلهم  املجتمع ال يعرتف هبم كام 

املحل الذي يستحقونه«.

القيام  ضمن  الوالدين،  عىل  جيب  إذن 
النقطة  هذه  إىل  االنتباه  الرتبوية،  بواجباهتام 
التي  الصاحلة  األفعال  فيستحسنان  املهمة، 
باملدح  وي��ف��ّرح��اهن��م  أطفاهلام  ع��ن  ت��ص��در 
للوقاية  الوسائل  والثناء... وهذا هو أحسن 
النفس  وضعف  املفرط  اخلجل  نشوء  من 

فيهم.
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قال:  أنه   اهلل رسول  عن  ورد  لقد 
ه، كان للوالد  »إذا نظر الوالد الى ولده فسراّ
املدح  أن  البدهيي  وم��ن  نسمة«)))،  عتق 
والثناء عن استحقاق أفضل الوسائل لبعث 
الرسور يف نفس الطفل، وهذا يشتمل عىل 
أجر أخروي ومكافأة إهلية يف نظر اإلسالم، 
بغض النظر عن فوائده الرتبوية. لقد اهتم 
وطبقوه  كثريًا،  املوضوع  هبذا   األئمة
اىل  بالنسبة  األمثل  الرتبوي  أسلوهبم  يف 
أطفاهلم... إذ كانوا يشجعوهنم عىل األفعال 
يف  ويرغبوهنم  عنهم  تصدر  التي  املفيدة 

االستزادة منها.

كان   عيل بيت  ف��إن  ال��واق��ع  ويف 
باحلب  مليئًا  واإلي��امن،  بالتوحيد  طافحًا 
اإلهلي والفناء يف ذاته، ولذلك فإن األطفال 
قلوهبم  وطفحت  سليمة  تربية  تلقوا  قد 

كأبيهم بحب اهلل وتوحيده.

]الطفل بني الوراثة والرتبية[

ج2،  النوري  للمحدث  الوسائل  مستدرك   (((
ص626.
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مهدي الصدر

فضل المجتمع اإلسالمي

العاملّية  املجتمعات  بني  مثالّيًا  ومَنطًا  فّذًا  منوذجًا  وازده��اره،  ُرقّيه  اإّبان  االإ�شالمي  املجتمع   كان 
رة، بخ�شائ�شه  الرفيعة، ومزاياه الُغّر التي بّواأته قَمم املفاخر واالأجماد، واأن�شاأت ِمن اأفراده  املتح�شّ

اأُ�شرًة اإ�شالمّيًة مر�شو�شَة ال�شّف، خّفاقَة اللواء  مرهوبَة اجلانب، مو�شوفًة بالف�شائل واملكرمات.

لقد كان فّذًا يف عقيدته التي حَوت اأ�شرار التوحيد، واأو�شحت خ�شائ�س االإلوهّية و�شفاتها احلّقة، 
وجّلت واقع النبّوة واالأنبياء، وف�شلت حقائق املعاد، وما يجي�س به ِمن �شَور النعيم والعذاب.

حَوت كّل ذلك، و�شّورته ت�شويرًا رائعًا ي�شتهوي العقول والقلوب ويقنع ال�شمائر حّتى باركها اهلل 
وا�شطفاها بني العقائد واالأديان.
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ْساَلِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو فِي اآْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن﴾ ]آل عمران: 85[. ﴿َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اْلِ

جعلها  ما  اإلهلي  الوحي  قّمة  وبَلغت  السامء  رشائع  هبا  تكاملت  التي  تلك  الغّراء،  رشيعته  يف  فّذًا  وكان 
الرشيعة اخلالدة عرب احلياة، والدستور األمثل للبرشّية مجعاء.

يم األخالقّية وتكاملت حّتى أصبَحت طابعًا ممّيزًا للمسلم  وكان فّذًا يف أخالقه، فقد ازدهرت يف ربوعه القرِ
احلّق، كام وصفه الرسول األعظم بقوله: »المؤمن َمن أمنه الناُس على أموالهم ودمائهم، والُمسلم من سلِم 

المسلمون ِمن يِده ولِسانه، والُمهاجر َمن هَجر السياّئات«.

لنفسك،  ُتحبُّ  ما  لَغيِرك  فاحبِب  غيرك،  وبين  بينك  ميزانًا  نفسك  اجعل  بني،  »يا   :املؤمنني أمري  قال 
واكره له ما تكره لها، ول َتظلِم كما ل تحباّ أْن ُتظلم، وأحسن كما ُتحبُّ أْن ُيحسن إليك، واستقبح ِمن نفسك 
ما تستقبح ِمن غيرك، وارَض ِمن الناس بما ترضاه لهم ِمن نفسك، ول تُقل ما ل تعلم، وإْن قلاّ ما تعلم، ول تقل 

ما ل تحباّ أْن ُيقال لك«.

وكان فريدًا يف تآخيه: فقد أعلن مبدأ املؤاخاة وحّققه بني أفراده بُأسلوٍب مل تستطرِع حتقيقه سائر الرشائع 
َما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوٌة﴾]احلجرات: 00)[. واملبادئ: ﴿إِنَّ

ن  مرِ املجتمع ُأرسًة واحدة تستشعر روح اإلخاء، وتتجاوب يف عواطفها ومشاعرها، وكان ذلك  وأصبح 
أعظم منجزات اإلسالم وفتوحاته اإلصالحّية.

وكان مثالّيًا يف أرحيّيته وتكافله: فاملسلم معنيٌّ بشؤون املجتمع واالهتامم بمصاحله، والعطف عىل بؤسائه 
ومعوزيه.

فعن أيب عبد اهلل )( أنه قال: »قال رسول الله: َمن أصبح ل يهتماّ بُأمور المسلمين فليس بمسلم«.

وعنه أنه قال: »قال رسول الله: الخلق عياُل الله، وأحبُّ الخلِق إلى الله َمن نَفع عياَل الله، وَأدَخل 
على بيٍت سرورًا«.

]أخالق أهل البيت[
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نظر القرآن الكريم إىل املرأة عىل أهّنا مستقّلة 
يف  استقالهلا  فأعطاها  واملعرفة،  الفكر  جمال  يف 
املعرفة، ونظر إليها عىل أهّنا صاحبة رأي وحكمة.

بنت  بلقيس  جتربة  من  معرفته  يمكن  وهذا 
لنا  القرآن  عرض  التي  اليمن(،  )ملكة  رشحبيل 
تكون  ألن  قابلة  إنسانية  جتربة  أهّنا  عىل  جتربتها 
موردًا للتأيس واالقتداء، وقد نظر القرآن هلا بعني 
الرضا والقبول حيث مل يقابلها بالنقد والتجريح.

يف  جت��ّل��ت  ق��د  بلقيس  حكمة  ك��ان��ت  فقد 
أفراد  عدد  من  شّكلته  الذي  جملسها  استشارهتا 
القبائل التي كانت ساكنة باليمن، ويف خضوعها 
الذي  أن  هلا  بنّي  عندما  مكابرة  دون  من  للحّق 
من  نبي  هو  اجلديد  الدين  يف  للدخول  يدعوها 
أنبياء اهلل تعاىل، فقد قال تعاىل عىل لسان بلقيس: 
ُكنُْت  َما  َأْمِري  فِي  َأْفُتونِي  اْلَمأَلُ  َها  َأيُّ َيا  ﴿َقاَلْت 

]النمل/32[، فهي  َتْشَهُدوِن﴾  َحتَّى  َأْمًرا  َقاطَِعًة 
بعد  إاّل  امللكة واألمر أمرها ولكن مل تتخذ قرارًا 

التشاور.

إذ  احلرب  إىل  يميل  املجلس  قرار  كان  وقد 
ة َوُأوُلوا َبْأس َشِديد﴾،  قالوا هلا: ﴿َنْحُن ُأْوُلوا ُقوَّ
َقْرَيًة  َدَخُلوا  إَِذا  اْلُمُلوَك  تعلم ﴿إِنَّ  كانت  ولكنّها 
صاحب  نوايا  تعرف  أن  فاختارت  َأْفَسُدوَها﴾ 
الظلمة،  امللوك  من  هو  هل  )سليامن(  الرسالة 
ويكّف  امللكة  هذه  إياه  هتدهيا  هبدية  سيفرح  فإّنه 
عنها، وإن مل يكف فهم قادرون عىل مقابلته، وإن 
كان هو من األنبياء فسوف يرّد اهلدية، وال يرىض 
للملكة  طاقة  ال  والنبي  طاعته،  يف  بدخوهلم  إاّل 
له  اهلدية  إرسال  عىل  صّممت  ولذا  مقابلته،  يف 
َيْرِجُع  بَِم  َفنَاظَِرٌة  ٍة  بَِهِديَّ إَِلْيِهْم  ُمْرِسَلٌة  ��ي  ﴿َوإِنِّ

اْلُمْرَسُلوَن﴾ ]النمل/35[.
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أّنه مل يقبل اهلدية حيث  ولكن عندما علمت 
َبْل  َآَتاُكْم  ا  َآَتانَِي اللُه َخْيٌر ِممَّ كان اجلواب: ﴿َفَما 
َفَلنَْأتَِينَُّهْم  إَِلْيِهْم  اْرِجْع   َتْفَرُحوَن تُِكْم  بَِهِديَّ َأْنُتْم 
َأِذلَّ��ًة  ِمنَْها  َوَلنُْخِرَجنَُّهْم  بَِها  َلُهْم  ِقَبَل  َل  بُِجنُوٍد 
َوُهْم َصاِغُروَن﴾ ]النمل/36، 37[ وهنا علمت 
للدخول يف طاعته  يدعوها  الذي  أّن هذا  بلقيس 
وقبول رسالته هو نبّي من أنبياء اهلل، وهي وقومها 
الطاقة هلم يف مقابلة النبّي، فصّممت عىل االرحتال 
إىل سليامن وقالت: ﴿إِنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َوَأْسَلْمُت 
اْلَعاَلِميَن﴾]النمل/44[  َربِّ  ِه  لِلَّ ُسَلْيَماَن  َمَع 
فاعرتفت باخلطأ الذي كانت عليه وأقّرت باإليامن 

بكّل شجاعة.

التجربة  ه��ذه  لنا  يسّجل  حينام  ف��ال��ق��رآن 
املرأة  من  موقفه  لنا  يوّضح  أن  يريد  اإلنسانية، 
هذه  يقابل  مل  وحيث  وعاملة،  حكيمة  كانت  التي 
التجربة بالنقد والتجريح، نفهم أن القرآن الكريم 
عاملة  كانت  إذا  ألُّمة  قائدة  تكون  أن  للمرأة  جُييز 
والتفّكر  بالتدّبر  األُم��ة  هذه  قيادة  عىل  وق��ادرة 

واحلكمة والعلم.

إىل هنا تبنّي لنا أّن املرأة تتمّكن من أن تواجه 
الضغط العائيل كام واجهته آسية زوجة فرعون يف 
صمودها عىل إيامهنا وعبادهتا، وتتمّكن أن تواجه 
الضغط االجتامعي كذلك كام واجهته مريم بنت 
عمران وآمنت باهلل وعبدته رغم انحراف جمتمعها 
عن احلّق والعدل، وتتمّكن من أن تكون صاحبة 

عقل وفكر وحكمة وعلم كام يف بلقيس.

لاللتزام  مثاالً  تكون  أن  يمكن  إذن  فاملرأة 
والعلم  للحكمة  ومثاالً  به،  تعتقد  بام  والتدّين 
ناقصًة  وليست  متكاملة  فهي  العقيل،  والسمّو 
لنا  يصّورها  أن  يريد  كام  ال��رج��ال  عن  متدنيًة 

اآلخرون.

آسية  قصة  يف  القرآن  ذكره  ما  إّن  يقال:  قد 
ال  وبلقيس،  عمران  بنت  ومريم  فرعون  زوجة 
يمكن أن يكون هو القاعدة وهو الفطرة يف صنف 
النساء، بل هذه النساء استثنيت من النساء نتيجة 
عليها  يقاس  أن  يمكن  فال  اإلهل��ي،  االصطفاء 

غريها من النساء.

الكالم  تقّدم  التي  النساء  هذه  إّن  اجل��واب: 
عنها، وكذا بقية النساء اللوايت هلن األثر يف تاريخ 
كخدجية   حمّمد نبينا  نبّوة  اخلامتة  النبّوة  مسرية 
وفاطمة وغريمها من النساء البارزات واملمّيزات، 
السّيدة  سوى  أهّيم  يف  باالصطفاء  النّص  يرد  مل 

مريم )أم عيسى(.

بمعنى  يكن  مل  م��ري��م  ال��س��ّي��دة  واص��ط��ف��اء 
متييزها عن سائر النساء بمواهب وكفاءات متاثل 
االصطفاء  بل  النساء،  هبا  وتفوق  الرجال،  فيها 
الكريمة:  اآلي���ة  ق��ال��ت  إذ  آخ���ر،  بمعنى   هنا 
اْصَطَفاِك  اللَه  إِنَّ  َمْرَيُم  َيا  اْلَماَلئَِكُة  َقاَلِت  ﴿َوإِْذ 
]آل  اْلَعاَلِميَن﴾  نَِساِء  َعَلى  َواْصَطَفاِك  َرِك  َوَطهَّ

عمران/42[.

االصطفاء  من  املراد  أّن  املفرّسون  ذكر  وقد 
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يف  واخلدمة  للعبادة  تفريغها  هو  اآلية:  يف  األّول 
عىل  املفروض  احلظر  من  استثنائها  بعد  اهليكل، 
ُأّمها  لنذر  استجابة  وذلك  الشأن،  هذا  يف  النساء 
تعاىل:  قوله  يف  املحكي  للعبادة  محلها   بتحرير 
َفَتَقبَّْل  ًرا  ُمَحرَّ َبْطنِي  فِي  َما  َلَك  َنَذْرُت  إِنِّي  ﴿َربِّ 

ِمنِّي﴾ ]آل عمران/35[.

ل��والدة  اختيارها  هو  ال��ث��اين:  واالصطفاء 
عيسى اإلعجازية.

فاالصطفاء األّول: هو استجابة لدعاء وعوٌن 
الثاين،  التقوى إلعدادها ملوضوع االصطفاء  عىل 

وهو احلمل اإلعجازي.

إذن السّيدة مريم ال تتمّيز عن سائر النساء يف 
فاملرأة بحسب  اإلنسانية،  سائر حاالهتا وشؤوهنا 
يف  املهام  لتويّل  قابلة  األصلّية  وخلقتها  إنسانّيتها 
احلياة العامة كالرجل، فهي كاملة وليست ناقصة 
ومتدنية عن الرجال يف األعامل العامة إذا سنحت 

هلا الفرصة والرتبية والتمرين عىل ذلك.

والنساء  للرجال  عام  اصطفاء  هناك  نعم، 
ذكره القرآن يف موارد ثالثة:

َوُنوًحا  َآَدَم  اْصَطَفى  اللَه  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قال   (
]آل  اْلَعاَلِميَن﴾  َعَلى  ِعْمَراَن  َوَآَل  إِْبَراِهيَم  َوَآَل 

عمران/33[.

َعَلى  َوَساَلٌم  ِه  لِلَّ اْلَحْمُد  ﴿ُقِل  تعاىل:  قال   2
ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى﴾ ]النمل/59[.

الَِّذيَن  اْلكَِتاَب  َأْوَرْث��نَ��ا  ﴿ُث��مَّ  تعاىل:  قال   3

َوِمنُْهْم  لِنَْفِسِه  َظالٌِم  َفِمنُْهْم  ِعَباِدَنا  ِمْن  اْصَطَفْينَا 
ُمْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاْلَخْيَراِت بِإِْذِن اللِه َذلَِك ُهَو 

اْلَفْضُل اْلَكبِيُر﴾ ]فاطر/32[ .

ال  االصطفاء  بأّن  ترّصح  الثالثة  اآلية  وهذه 
يعني حتمّية التمييز؛ ألّن يف هؤالء املصطفني من 

.مل يعمل بالكتاب وانحرف عن هنج اهلل

االختيار  هو  االصطفاء  معنى  سيكون  إذن 
انجاز  يف  األمر  ولكّن  عليها،  واملعونة  للمهمة 
فال  واختياره،  اإلن��س��ان  إلرادة  م��رتوك  املهمة 
يكون االصطفاء بمعنى التغيري يف حاالت النساء 

والشؤون اإلنسانية.

القرآن  يف  القصص  من  اهلدف  إّن  مالحظة: 
اخلري،  جمال  يف  العملية  القدوة  بذكر  التعليم  هو 
اذن  للتحذير منها.  أمثلة االنحراف والرّش  وذكر 
هي أمثلة للعمل واالتباع، وليست ملجّرد املعرفة 

البرشية أو لتوثيق التاريخ أو للتسلية.

القرآين  القصص  إّن  ال��ق��ول:  يمكن  اذن 
اإلسالمية،  الرشيعة  يف  ثابتة  مبادئ  عن  يكشف 
البحث  عند  اعتباره  يف  يأخذها  أن  للفقيه  يمكن 
مقام  يف  عليه  االستدالل  أو  الرشعي  احلكم  عن 

االجتهاد واالستنباط.

وعليه ستكون نظرة القرآن للمرأة هي املرجع 
يف فهم النصوص الترشيعية وتفسريها، فالحظ.

]اوضاع املرأة املسلمة[
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مــــــــــن أعـــــمـــــاق الــــتـــاريـــخ

ال���ش�ي�د م��ح�م�د ج��م��ال ال�ه�ا�ش�م�ي

ويسكُر ي�صحو  ال�تأريخ  ذك�رك  وُت�نرُشع�ىل  ُت�طوى  األج�ي�ال  ظ�ّل�ك  وف��ي 

ع�واطفًا ال�س�امء  ت�س�توحي  ف�ت�ق�رُصوب�اس�مك  إل��ي�ك  ت��س�م�و  أن  ت��ح��اول 

ظ�اه�ٌر س�ي�رك  ال�ن�ور  إاّل  أن��ت  م�ضمُرف��م�ا  ظ�ه�ورك  دن�ي�ا  ف��ي  ك  وس��رُّ

غ�امٌض ك�نهك  ال�روح  إاّل  أن��ت  أظهُروم��ا  ه�و  ب�ل  ال�شمس  م�ثل  وف�يضك 

ُن�ه�ضت ف�ه�باَّ ال�ح�قُّ وال�خ�لد خ�ل�َفه ي��ك��ربِّ وذاك  ش����ك���رًا  ذا  ي���ه��ّل�ُل 

إن��ه�ا ال�ع�روب�ة  ت�ح�ي�ا  اإلب���ا  وت�زه�ُروق����ال  ت�زه�و  األم�ج�اد  ب�ه�ا  س�م�اٌء 
ب�زهوهرِ وه��و  ال�ب�غي  ب�وج�ه  وي��أم�ُرن�ه�ضت  ي�ن�ه�ى  األي���ام  ع��ل�ى  م���دلٌّ 

وت��ق��ه�ق�رْت ج���ول���ة  إاّل  ت��ت�ع�ّث�ُرف��م��اه��ي  خ��زي��ه��ا  ف������ي  ك��ت��ائ�ُب�ه 

ف��ل�ك�ي�ٌة ث�����ورٌة  إاّل  ال��ف��ج�ر  ُروم�����ا  يتحراَّ ال�دجى  س�جن  م�ن  ال�كون  ب�ها 

يقْم ل�م  واألرض  ال�بذر  ص�راُع  أخ�رُضول�وال  ري�اُن  ال�منخوب  ال�يابس  م��ن 

واث�قًا ل�لقرب  س�فيان  أب��ي  اب��ُن  ُي�ق�ب�ُرم�ض�ى  ه�ي�ه�ات  أب��ق��اه  ال����ذي  ب����أن 

ب��ع�ه�ده ال�م�س�ل�مني  ب�����الُد  ت�ف�خ�ُرف���ه��ذي  ال��غ�ر  آث����اره  وف����ي  ت��ش�ي�د 

ت��خ�اف�ه وال��ن��ف�وس  ي���زي��د  وي�حذُروه�����ذا  ي�رجى  ال�بحر  ف�هو  وت�رج�وه 

ُأم���ياَّ��ة ال���ق��رون  أح�����الم  ي�نكُروت��ب��ل��غ  ك�ان  م�ا  ال�دهر  م�ن�ها  وي�ع�رف 
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ويقهرواول��م ي�خ�ش ب��أس ال�ه�اشميِّني ب�ع�دما يسادوا  أن  فيهم  الصلح  قىض 

وس��اوٌس ع�ل�يه  ط�اف�ت  رب��م�ا  ي��ذع�ُرن��ع�م  وال��ي�أس  ب��ال�ي�أس  ف��ت�ذع�ره 

عصبة الدهر(  ساعد  )ل�و  ي�ثرب  وأج��دُرف�في  أول��ى  ب��األم�ر  أن��ه�ا  ت���رى 

ال�م�سلمني ج�الل�ٌة ن��ف�وسرِ  ف���ي  م��ق�ّدُرل��ه�ا  ال��ب�الد  ف���ي  وش���أٌن  ت��ه��اب 

ب�عضها ك�يد  ع�ل�ى  ي�ق�وى  رب�م�ا  ُي��دح��ُروي��ا  ب�ال�ك�ي�د  وال��ك�ي�د  ف��ي��دح�ره 

م��راوٌغ ال�زب�ري(  )اب���ن  أّن  ي�م�كُرف�ي�زع�م  ال�دي�ن  ع�ل�ى  ح��ّت�ى  ب�ف�ط�رته 

ق�ص�ي�رٌة وه���ي  اهلل  ع��ب�د  ت��ع�ث�ُروخ��ط��وة  ب�ال�م�زال�ق  ع�ل�ي�ه�ا  ي���خ��اف 

ب�دت إن  ال�شمس  ي�سرُت  ب�م�اذا  ُيسرُتول�ك�ن  بالكيد  ال�شمس  ض�وُء  ك�ان  وم�ا 

ب�اس�م�ه وال�ع�ن�ارص  ح��س�ي�ٌن  ت�ج�هُرف��ه��ذا  ال�خ�الفة  ذك��ُر  ج��رى  م��ا  إذا 

م���ؤث��ل م���ج��ٌد  ل��ل��ع�رش  ح���ي��دُري��ؤّه��ل�ه  وي��ع�ل�ي�ه  ط�����ه  ي��ؤّس��س��ه 

ن��وره ي�ن�هب  ال�ف�ج�ر  إل��ي�ه  وي�ط�هُروف��ض�ل  ي�زك�و  اإلي�م�ان  ب���ه  ودي���ن 

وإّن��ه��ا ح����ّدًا  اآلم����اد  ه����ي  وأك�ب�ُروروح  ال�ج�الل  ف��ي  م�ن�ه�ا  ألع��ظ�م 

ل��م�ج�ده ي��زي��د  ي���دن��و  أن  أق��ذُرأي��م��ك�ن  ال�ع�هر  ب���ؤرة  م���ن  وت�اري�خ�ه 

ب�ي�ع�ًة ح���اول  ب�ال�ج�رب  أن���ه  ُي�جرُبوه����ب  ال�بتولة  اب�ن  ك�يف  ال�ن�اس  م��ن 

وط�ال�م�ا ال�ره�ي�ب  األم���ر  ت��ح��ياَّ�رواوح��ّي��ره  ق�����د  أن������داُده  ب��م��وق�ف�ه 

ي�كن ول�م  ال�نظام  ف�رض  ف�ي  ي�تهّوُروغ�ام�ر  ال�حجى  ص�وت  وع��ى  م��ا  إذا 

ب��س�ل�وك�ه س���اخ��رًا  ي���زي��د  وق�ّررواوق�����ام  ال�شيوخ  س�ن  م��ا  ك��لِّ  ع�ل�ى 

داع��ي�ًا ال�ق�ي�د  ح��طاَّ�م  ح��ّت��ى  �ر  �ُرت��ن�ماَّ ي��ت�ن�ماَّ ال���ه��وى  ف��ي��ه�ا  ي��ة  ل��ح��رِّ

س�اخ�رًا ال�دي�ن  م���ن  دن��ي�اه  ت�س�خُروأط��ل�ق  ال�دي�ن  ُأس�ط�ورة  ب��ه�م  ب��ق�وم 
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ب�ن�ياَّ�ة وه���و  اهلل  ب��ي��ت  ش����أن  وأن���ض��ُرف��م��ا  أل�����ذ  م��ن��ه�ا  م��ق��اص�ره 

��ة ُأماَّ ق�ائ�د  ال�ج�هل  غ�ي�ر  ك��ان  وت�ن�فُروه��ل  ت�خ�بُّ  راح��ت  )ح�ج�ة(  إل��ى 

ع�اب�ثًا ال��ده�ر  س��اع�د  ل���و  ت�ج�مهرواس�ي�ن�سفه  ق��د  ح��ول�ه  ق���وم  ب��أح�الم 

إن���ه��ا ال��ع�ق�ائ�د  أس���ت��ار  ت�ت�س�ت�ُروي��ه��ت��ك  ال��ه��دى  ب��أب��راد  ض�����الل 

ق�ائ�اًل ب�ال�رسِّ  ال��ك�أس  ي�ن�اج�ي  ي��ع�ذُروراح  ج��اه�ر  ب�ال�س�رِّ  َم���ن  ل�م�ث�لك 

ب�ه ال�سام  داع�ي  ص��اح  م��ذ  ع��ه  أك���ب���ُرووداَّ فاهلل  م��غ��رور  ي��ا  اهلل  إل������ى 

ش�ري�ع�ٍة م���ن  ن��اق�م�ًا  إل��ي��ه  منكُروع����اد  اخلمر  هبا  معروف  ال�صوم  ب�ها 

ل�وح�ة وال�ش�ع�ر  ب�ال�ش�عر  ُرف�ه�اج�مها  ُت��ص�واَّ ال��ن�ف�وس  ت�ع�اب�ي�ر  ع�ل�ي�ه�ا 

ف�اسرتابه س�ك�ره  م��ن  س�اع�ة  ي�س�يطُرص�ح�ا  أم��س�ى  دن��ي�اه  ع��ل�ى  م��ق�اٌم 

ال��ورى ق�ائ�ُد  ي�غ�ت�دي  أن  ي�ك�فُروأض�ح�ك�ه  ب�ال�رشائع  ع��ق�ل  ال��دي�ن  إل���ى 

ب���ه ف�ل�ي�ق�م  ج����رى  ش����يء  ُرول��ك�ناَّ�ه  وي��ق��داَّ ن��ام�وس�ه  ي��ق�ت�ض�ي  ك���م��ا 

وال�فتى ال�نرص  س�اعة  ح�ّتى  س�يصرُبس�يصرب  ال�ج�هاد  ف��ي  ن�ص�رًا  رام  إذا 

ي��ج�د ف��ل�م  ال��ب�الد  أس���رار  رواف��ط�ال�ع  ت�أخاَّ ق��د  ح�ك�مه  م��ن  ن�ف�ر  س��وى 

ف�ي�هُم ي�ه�تمُّ  ال�س�بط  ل��وال  ك��ان  ُروم���ا  ت��ت��ط��واَّ ال���ه���وى  م��ق��اي�ي�س  ألّن 

وج���وه��ٌر ت��س��ام�ى  روح  ي��ت��غ�ياَّ�ُرول��ك��ن��ه  ال  ب���األع���راض  د  ت���ج���راَّ

ي��زي�ل�ه أن  ت�ف�ك�ي�ُره  ق��ض��ى  م�ع�ش�ُرل����ذاك  وع����اداه  ق����وٌم  ع��اب��ه  وإْن 

ب��ع��ص��اب�ٍة ي��غ��ت��ال�ه  أن  وت�ؤج�ُرف����ق����رر  ُت�ش�رى  ب�ال�امل  ض�م�ائ�ُرها 

ن�اقاًم ال�بتولة  اب��ُن  س��ار  ال�ب�يت  ت�ضجُرإل��ى  ال�ش�ريعة  م�ن�ها  ح�ال�ٍة  ع�ل�ى 

الذي عامه  ف�ي  ال�حجاَّ  ي�بغي  ك�ان  وي��زخ�ُروم�ا  ال�ح�ج�يج  ب���آالف  ي��غ��صُّ 
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ح�ق�دها ث��ار  ال��ت�ي  ال���روح  ت�ت�ذمُرول�ك�ناَّ�ها  ب��ه  ف�اه�تاجت  ال�وض�ع  ع�ل�ى 

ب�ل�ي�لٍة ع�ن�ه�ا  ال��ح�ج  ق��ب��ل  ت�سهُرف��ه�اج�ر  وال�كوارث  غ��اٍف  ال�ن�جم  ب�ه�ا 

ف�انثنى ال�بعض  س�ي�ره  ع��ن  ُروس�اءل�ه  م��ق�داَّ أم���ر  ال�س�ي�ر  ب����أّن  ي��ج�ي�ب 

ب�ش�رحه ي�ض�ي�ق  س���رٌّ  ق��ول�ه  ي�شعُروف���ي  ك�ان  ل�و  ال�ش�عر  وي�ع�يا  ب�ي�اين 

وت��أّه�ٌب ص��ام�ت  اح�ت�ج�اٌج  ي��ت�ف�ج�ُروك���ان  ب��ال�ل�ظ�ى  ف���ك��ر  ل���ث��ورة 

م�خ�يٌم ال��ب�الء  ح��ي�ث  ك��رب�ال  ي�ع�س�ك�ُروف���ي  ال��ح�س�ي�ن  راح  ب��أج��وائ�ه 

دم�����اؤه الت�����زال  ق���ت��االً  وت�مطُروك������ان  ال�ق�رون  ف��ي  دم�وع�ًا  ت�س�يل 

س�م�يٍة اب��ن  إل��ى  ي�ع�زي  ل�لاَّ�ذي  ت�ذكُرف�ق�ل  ال�دهر  م��دى  أب�ط�ال  م�ص�ارع 

ف�إن�ه�ا ال�ح�ادث�ات  ف���ي  ن��ظ�رًا  وت�ظهُرأع���د  ت�خفى  األس�رار  ب�ه�ا  رم��وز 

وب�اس�مه ب�ري�ئًا  م�ي�سون  اب��ن  وي��زم�ج�ُرأك���ان  س��ي�ف�ه  ش���م��ر  ي��ه�م�ه�م 

س��م�ي�ٍة ن���غ��ُل  اهلل  ع��ب��ي�د  وي�جرُسأي���ق��وى  ال�طاهرات  ب�ابن  ال�فتك  ع�ىل 

ف�ت�يٍة أرؤُس  األرم��اح  ع�ل�ى  وي�ق�م�ُروت�ع�ىل  ال�ب�ه�يم  ال��ل�ي�ل  ب��ه��ا  ي��ش��عُّ 

ح�وارٌس وه�ي  ال�وحي  ب�ناُت  وت���زج��ُروُت�س�بى  ال��ل��ئ�ام  ب���أف��واه  ُت���س��بُّ 

م��ق�ياَّ�دًا ال�ع�اب�دي�ن  زي����ُن  يؤرُسوي���ؤس��ر  كيف  املصطفى  سبط  ابن  ومثُل 

ذل��ًة ل�ل�شام  ال��ط�فاَّ  س�ب�اي�ا  �ُروي��ه�دى  ت�ت�أخاَّ ُق��ّدم��ت  إن  ُع��ُج��ٍف  ع��ل��ى 

ه�اتفًا ال�خمر  م�جلس  ف�ي  أس�كُروي�حرضها  ان�ت�صارَي  ن�خ�ب  ع�ل�ى  ي�زي�ُد 

وث�غ�ُره ال�ب�تول  اب��ن  ث�غ�َر  وي��ه�ذُرف�ي�رضب  ال�ص�ري�ح  ب�ال�ك�ف�ر  ي��دم��دُم 

وهل ح�رصها  ع�ن  ال�عدُّ  ي�عيا  وت�ح�رُصن�وائب  ع���ّدًا  ال�ب�ي�د  رم���ال  ت��ح�دُّ 
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اقلعي عن فعلك، وانزعي عن جهلك، واغتنمي �سحتك قبل �سقمك، 
و�سبابك قبل هرمك، وانظري اإىل الذين م�سوا كيف بنوا وعلوا، ثم ذهبوا 

وخلوا، وانظري اإىل حمقهم كيف يجمعون ما ال ياأكلون، ويبنون ما ال ي�سكنون، 
وياأملون ما ال يدركون؟! فهل يف الدنيا اأحمق ممن يعمر دنياه وهو مرحتل 

عنها يقينا، ويخرب اآخرته وهو �سائر اإليها قطعا رهينا؟! 

�سعر: 

بحا�سل لي�س  العي�س  اأدن��ى  كان  املتاعب اإذا  بغري  الدنيا  يف  اللب  ل��ذي 

البقا العي�س يف عامل  باأ�سنى  لذي اجلهل يف تفريطه يف املطالبفكيف 
اأف للدنيا الدنية، خبثت فعال ونية، ولعي�س ح�سوه هم وعقابه منية. 

واعلمي: اأن الدنيا لي�ست تعطيك لت�سرك، اإمنا تعطيك لت�سرك.

يا نف�س: 

اإن الدنيا اأقل عند اهلل من جناح بعو�سة واحقر، فمن عظم هذا اجلناح كان 
منه اأ�سغر، فكم ت�سعبيها وتن�سدع، وترقعي خرقها فيت�سع، وجتمعي منها ما ال 

يجتمع. 

تاأمل بعينيك كيف الذهاب فاإن لكل حياة مماتا 

فمن عا�س �سب ومن �سب �ساب ومن �ساب �ساخ ومن �ساخ ماتا 
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