
عنى
ُ
مجلة فصلية ت

بالمعرفة الدينية والثقافية

العدد الرابع/السنة األولى

خرة ١٤٣٩هـ - آذار ٢٠١٨م
ٓ
جمادى االولى - جمادى اال

تصدر عن

العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية

شعبة الدراسات والنشرات

جمهورية العراق

ديوان الوقف الشيعي







السيد أحد الصاف



السيد ليث املوسوي



بدر العي



حسن عي اجلوادي



حارث الداحي-موفق هاشم

مهند السهان-حسني عي الشامي



مصطفى كامل ممود-عار كريم السامي



رسول عي مهدي





10

1844

1438

2448

1337

2046

1641

2553

3055

المحتويات

الُقرآن والُنُزوُل التدريجّي

معنى الحجةاعجاز القرآن من وجهة االحتجاج

سمو التعاليم االسالمية وسهو...ابراهيم ورحلة الدعوة الى اهلل

جامعة أهل البيت )عليهم السالم(الحب والبغض

الشهادة في الطالقالعنصر الصوري في سورة الفاتحة

فاطمة الزهراء )عليها السالم(أسباب التخلي عن المعتقدات الدي...

منهج الشيعة في الفقه التفسير الموضوعي

جوامع الكلم المهدوية بين الفكر الوضعي والعقيدة...

نظرة على التاريخمنهج التثبت في شأن الدين

الشيخ جعفر السبحاني

الشيخ محمد رضا المظفرالشيخ محمد جواد البالغي

السيد محسن االمينالشيخ محمد جواد مغنيه

السيد هاشم معروف الحسنيالشيخ االميني

السيد المرتضىد. محمود البستاني

آية اهلل العظمى الشيخ الفياض دام ظلهآيــة اهلل العظمــى الســيد علــى الحســيني السيســتاني دام 

العالمة السيد محمد حسين الطباطبائيالشيخ محمد هادي معرفة

محمود عباس العقادالعالمة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي

السيد جعفر مرتضى العامليالسيد محمد باقر السيستاني

أول من صنف الفقه 36
الشيخ محمد مهدي اآلصفي



58

68

6577

6174

70

6678

الحرية والمجتمع االسالمي

زرع الثقة في نفوس الشباب

قصيدة آمنت بالحسينالتكامل البشري 

مجلة البالغخصائص النظام العائلي االسالم...

الهزل الذي يراد به الجد

قصيدة األنوار القدسيةحاجة اإلنسان للحس االجتماعي

العالمة السيد محمد حسين الطباطبائي

د. علي القائمي

الشاعر محمد مهدي الجواهريالشيخ محمد تقي فلسفي

إعداد: اوراق د. زهير االعرجي

ابن حجة الحموي

الشيخ محمد حسين األصفهاني الغروي النجفيالسيد منير الخباز

علم الفلك73
د. لبيب بيضون



...

مــا كان لإلنســان ان يرتــاح مــن مهــوم الدنيــا لــوال 

املعرفــة، وربــا غايــة خلــق االنســان ان يكــون عارفــًا كــا 

ورد تفســر ذلــك عــن االئمــة االطهــار حــول آيــة 

ــا قيمــة  ــا يستشــعر كل واحــد من ــق، رب ــة مــن اخلل الغاي

املعرفــة يف نفســه وأثرهــا عــى ذاتــه، وليســت مــن املبالغــة 

ــاة  ــم احلي ــن ان يفه ــان ال يمك ــا ان االنس يف يشء ان قلن

مــن خيطهــا االبيــض اىل خيطهــا االســود دون أن يســلك 

طريــق املعرفــة، بــل ال يشء يف احليــاة ســوى املعرفــة، 

ــر مــن  وعــى الرغــم مــن أمهيتهــا القصــوى اال أن الكث

ــا  ــب منّ ــذا يتطل ــة، ول ــر املعرف ــم أم ــر ال يعنيه ــي الب بن

ــر  ــل جوه ــة ان نوص ــول املعرف ــتغلن يف حق ــن املش نح

املعرفــة وامهيتهــا ودقتهــا، وســبيلها اىل مــن ابعدهتــم 

الدنيــا عــن معينهــا وكنههــا وماذهــا، فالنــاس بفطرهتــم 

يشــتاقون اىل املعرفــة ويلتــذون هبــا ان تذوقــوا عذهبــا مــن 

مصدرهــا الصحيــح، وربــا ابتعــد بعضهــم ملــا اشــتبهت 

عليــه املعرفــة فوقــع يف التيــه واخللــط بــن املعرفــة االهليــة 

واملعرفــة املظنونــة الناشــئة مــن هــوى النفــس او ختيــات 

ــة غــر  ــر، فالناكــر للمعرف ــع املري ــال وســجال الواق اخلي

ــه  ــرح قلب ــا، ومل ين ــا وجوهره ــا وامهيته ــارف بحقه ع

بتحقيقهــا، وال ســكنت نفســه اليهــا، فمــن رشب منهــا 

مــا روي مــن غرهــا وال جــاد بنفســه عنهــا، بــل وثــق هبــا 

ومتســك، فهــي الغــذاء حــن يشــتد بنــا اجلــوع، واالمــان 

حــن تنكــرس بنــا ســفينة احليــاة، هــي قــارب النجــاة 

مــن اهللــكات وبــاب الوصــول اىل معــدن االصــول 

مــا  املعرفــة  شــأن  توضيــح  يف  وان  الدهــر،  وحكمــة 

ــن  ــة ع ــن رواي ــك م ــح ذل ــا يتض ــا ك ــد أهله ــده عن نج

ــة،  ــل اهلل عمــا إال بمعرف االمــام الصــادق : »ال يقب

ــة عــى  ــل دلتــه املعرف ــل، ومــن يعم وال معرفــة إال بعم

العمــل، ومــن ل يعمــل فــا معرفــة لــه، إنــا االيــان 

بعضــه مــن بعــض«.
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إن التاريــخ القطعــّي لنــزول القــرآن وكــذا مضامــن 

آيــات ســوره تشــهد بــأن آيــات القــرآن الكريــم وســوره 

نزلــت تدرجييــًا.

فبمراجعــة فاحصــة ألوضــاع مكــة واملدينــة يمكــن 

متييــز املكــّي مــن هــذه اآليــات عــن مدنّيهــا.

الــرك  عــن مكافحــة  تتحــدُث  اّلتــي  فاآليــات 

والوثنيــة ودعــوة النــاس إىل اهلل الواحــد واإليــان باليــوم 

ــول  ــدور ح ــي ت ــات اّلت ــون اآلي ــا تك ــة، بين ــر مكّي اآلخ

األحــكام وحتــثُّ عــى اجلهــاد والقتــال مدنّيــة، ذلــك 

هــًا إىل املركــن  ــة كان موجَّ ألّن اخلطــاب يف البيئــة املكّي

َعبــدة االوثــان الذيــن كانــوا ينكــرون توحيــَد اهلل واليــوم 

اآلخــر، فهنــا تكــوُن اآليــات اّلتــي تتحــدث حــول هــذا 

ــة. ــد نزلــت يف هــذه البيئ املوضــوع ق

يف حــن كان اخلطــاب يف املدينــة املنــورة موّجهــًا 

إىل املؤمنــن بــاهلل وإىل مجاعــة اليهــود والنصــارى، وكان 

اجلهــاد والقتــال يف ســبيل إعــاء كلمــة اهلل مــن األعــال 

املهّمــة اّلتــي بدأهــا رســوُل اهلل وواصلهــا يف هــذه 

البيئــة، مــن هنــا تكــون اآليــات اّلتــي تتضمــن احلديــث 

حــول االحــكام والفــروع والقوانــن، ويــدور احلديــث 

فيهــا أيضــًا حــول عقائــد اليهــود والنصــارى ومواقفهــم 

وتتضمــن احلــثَّ كذلك عــى اجلهــاد والقتــال والتضحية 

ــة. يف ســبيل اعــاء كلمــة اهلل وإعــزاز دينــه، آيــات مدنّي

وثيقــًا  ارتباطــًا  ترتبــط  اآليــات  مــن  كثــرًا  إّن 

باحلــوادث اّلتــي وقعــت يف زمــن رســول اهلل وهــذه 

احلــوادث هــي اّلتــي تشــّكل مــا يســّمى بشــأن أو أســباب 

النــزول التــي يكــون الوقــوُف عليهــا ُموجبــًا لفهــم مفــاد 

اآليــة وإيضــاح مفادهــا، فــان وقــوع هــذه احلــوادث كان 

ــات فيهــا باملناســبة. ــزول آي ســببًا لن

ــًا عــى  عــى أن بعــض اآليــات األُخــرى نــزل جواب

أســئلة النــاس ولرفــع حاجاهتــم يف املجــاالت املختلفــة.

املعــارف  لبيــان  نــزل  منهــا  اآلخــر  والبعــُض 

االهليــة. واألحــكام 

وهلــذه االســباب يمكــن القــوُل إن القــرآن الكريــم 

نــزل عــى رســول اهلل تدرجييــًا لتــدّرج موجبــات 

ــزول. الن

ــًا يف  ــر أيض ــذا االم ــم هب ــرآن الكري ح الق ــد رصَّ وق

ــى  ــَرَأُه َع ــاُه لَِتْق ــًا َفَرْقن ــال: ﴿َوُقْران ــع إذ ق ــض املواض بع

ــث﴾. ــى ُمْك ــاِس َع النّ

وهنــا يطــرح هــذا الســؤال وهــو: ملــاذا مل تنــزل 

ــدة  ــة واح ــول اهلل مجل ــى رس ــا ع ــرآن ُكله ــاُت الق آي

ــل  ــوراة واإلنجي ــك للت ــدث ذل ــا ح ــدة، ك ــة واح ودفع

ــل؟! ــن قب م

إّن هــذا الســؤال مل يكــن جديــدًا بــل طرحــه أعــداء 

صــورة  يف  الرســالة  عــر  يف  ومعارضــوه   النبــي

َل َعلْيِه  االعــراض أيضــًا حيــث كانــوا يقولــون: َلــْوال ُنــزِّ

ــَدة. ــًة واِح ــراُن مُجَْل الُق

عــى  االعــراض  هــذا  ورشح  تقريــر  ويمكــن 

 : يــن نحو

ــًا  ــًا وكان القــرآن كتاب ــًا إهلي ١-إذا كان اإلســام دين
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ســاويًا منــزالً مــن جانــب اهلل عــى رســوله فابــّد أن 

ــب  ــل جي ــن الكام ــذا الدي ــل ه ــا، ومث ــًا كام ــون دين يك

 ــزل بواســطة مائكــة الوحــي عــى رســول اهلل أن ين

نــزول  توقــف يف  تــدّرج وال  مــن دون  مجلــة واحــدة 

اآليــات إذا ال مــّرر وال داعــَي ألن ينــزل ديــٌن كامــٌل مــن 

ــروع  ــول والف ــث األُص ــن حي ــًا م ــات مكّم ــع اجله مجي

والتريعــات والواجبــات والســنن عــى نحــو التدريــج 

ــة. ــبات خمتلف ــًا وملناس يف ٢٣ عام

ــة  ــورة متفرق ــًا وبص ــَزَل منّج ــرآن ن ــث أن الق وحي

متناثــرة وعقيــب طائفــة مــن األســئلة أو وقــوع حــوادث 

وطــروء حاجــات يف أزمنــة خمتلفــة يمكــن احلــدس بــان 

هــذا الديــن مل يكــن كامــا مــن حيــث االُصــول والفــروع 

ــص  ــن الناق ــذا الدي ــل ه ــل، ومث ــدّرج يف التكام ــو يت وه

ــج ال  ــوة وبالتدري ــوة خط ــه خط ــو كال ــر نح ــذي يس اّل

ــّي. ــن االهل ــف بالدي ــّح أن يوَص يص

٢-إن آيــات القــرآن والتاريــخ القطعــي واملســّلم 

للتــوراة واإلنجيــل والّزبــور حتكــي مجيعهــا عــن أن هــذه 

الكتــب الســاوية ُأعطيــت إىل املرســلن هبــا يف ألــواح 

ــذا  ــى ه ــم ع ــرآن الكري ــزل الق ــَم ين ــة، فل ــة مدّون مكتوب

ــوب  ــوح مكت ــد يف ل ــى حممَّ ــرآن ع ــزل الق ــرار كأن ين الغ

ــة؟! ــواح مكتوب ــوراة يف ال ــزل الت ــا ن ك

يعتقــدون هبــذه  وحيــث إن املركــن مل يكونــوا 

الكتــب الســاوية قــط، ومل يكــن هلــم علــم مســبق بكيفيــة 

نزوهلــا لــذا يمكــن القــوُل بــان مقصودهــم مــن هــذا 

االعــراض كان هــو الشــكل األول مــن هــذا التوضيــح 

ــي  ــة الوح ــّزل مائك ــاذا مل ين ــه مل ــص يف أن ــذي يتلخ واّل

آيــات القــرآن عــى رســول اهلل مجلــة واحــدة بــل 

نزلــت هــذه اآليــات عليــه يف فواصــل زمنيــة متفاوتــة 

ــة. ــة متدّرج ــع خمتلف ــب وقائ ــبات وحس وبمناس

]سيد املرسلني[
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العنــر  يتمثــل 
الســورة  هــذه  يف  الصــوري 
القائلــة:  االســتعارة   يف 

املســتقيم﴾  الــراط  ﴿إهدنــا 
)الــراط( هــو الطريــق و)املســتقيم(، ال حيتــاج 

ــزم توضيحــه هــو: أن هــذه  ــا نعت ــد أن م ــح، بي إىل توضي
التــي خيرهــا أي  الصــور )املألوفــة(  االســتعارة مــن 
شــخص، ومــع ذلــك فهــي مــن الصــور املّتســمة بالعمــق 

وباإلثــارة. 

و)اهلدايــة(  )الطريــق(،  انتخــب  قــد  النــص  إن 
إليــه بالنحــو )املســتقيم(، رمــزًا للهــدي العبــادي، وكان 
املارســة  أّن  إال  أخــرى،  صــورة  انتخــاب  باملقــدور 
ــه اإلنســان تتجانــس  ــُب ب ــذي ُيطاَل ــة بنحوهــا ال العبادي
كــا  الصــورة  فهــذه  الصــورة،  هــذه  مــع  بوضــوح 

ــارة  ــا عب ــي هب ــبقها، ونعن ــا س ــل مل ــداد أو تفصي ــا امت  قلن
ــاَك َنْســَتِعنُي﴾، واالســتعانة تتبلــور أوضح جمســداهتا  ﴿إِيَّ
ــال  ــن خ ــرك م ــان يتح ــان، فاإلنس ــة اإلنس ــد حرك عن
ــائكًا، أو  ــًا، أو ش ــون مظل ــد يك ــق ق ــق(، والطري )الطري
غــر ُمعّلــم بعامــة خاصة بحيــث يتيــه اإلنســان أو يتعثر 
أو ُيدمــى... ، ولذلــك حيتــاج إىل َمــن هيديــه إىل الطريــق 
غــر املنحــرف مــن هنــا أو هنــاك، فاالنحــراف يقتــاده إىل 
التيــه أو مــا يواكبــه مــن إدمــاء وتعثــر...، بينــا االســتقامة 

تقتــاده إىل املــكان املقصــود دون أّيــة متاعــب.

ترتبطــان  ويمكــن تلخيــص ذلــك يف حقيقتــن 
و﴿وال  عليهــم﴾  املغضــوب  ﴿غــر  بمفهومــي 
ينحــرف عــن  مــن  بــأن  الضالــني﴾، وذلــك 
الطريــق املســتقيم، إّمــا أن ينحــرف 
عابــرة  لشــهوات  حتقيقــًا  بوعــي 
)فيكــون مــن املغضــوب عليهــم(، أوأن 
ــن(. ــن الضال ــون م ــي )فيك ــر وع ــرف بغ ينح

عضويــًا  ترتبــط  االســتعارة  هــذه  إذن، 
بــا تقدمهــا مــن اآليــات املشــرة إىل العبــادة ﴿إيــاك 
فتكــون  َنْســَتِعنُي﴾،  ــاَك  ﴿وإِيَّ واالســتعانة  نعبــد﴾ 
ــادي(  ــل )العب ــة العم ــاىل يف ممارس ــاهلل تع ــتعانة( ب )االس
ــب  ــط يف جان ــتقيم، وترتب ــراط املس ــة إىل ال ــي اهلداي  ه
آخــر بــا تلحقهــا مــن الــدالالت الكثــرة إىل ﴿غــر 

الضالــني﴾. وال  عليهــم  املغضــوب 

]التفسر البنائي للقرآن الكريم[
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ــَك ُنــِري إِْبَراِهيــَم َمَلُكــوَت  قــال تعــاىل: ﴿َوَكَذلِ
ــَن امُلوِقنِــنَي﴾)1). ــَاَواِت َواألَْرِض َولَِيُكــوَن ِم السَّ

املــراد بكذلــك ان اهلل ســبحانه كــا كشــف إلبراهيــم 

عــن ضــال قومــه يف عبادهتــم األصنــام فقــد كشــف لــه 

أيضــا عــن عجائــب الســاوات واألرض ليســتدل ببديــع 

ــه  ــود اهلل ووحدانيت ــى وج ــا ع ــب صنعه ــا وغري نظامه

وعظمتــه ﴿ولَِيُكــوَن ِمــَن امُلوِقنِــنَي﴾ فيؤمــن عــن 

)١( ]األنعام: 75[.

حجــة ودليــل، وتــدل هــذه اآليــة عــى أمريــن: 

األول: ان عقيــدة اإلســام تقــوم عــى حريــة الــرأي 

والعقــل؛ ألن اهلل ســبحانه مــا أوجــب اإليــان بــه إال بعــد 

أن أقــام الدليــل عليــه، ودعاهــم إىل النظــر فيــه.

الثــان: ان الدليــل الــذي أقامــه عــى وجوده ميســور 

ــاج إىل جهــد، وال إىل  ــع االفهــام ال حيت وســهل عــى مجي

ــب  ــان إىل عجائ ــر اإلنس ــي أن ينظ ــفة، فيكف ــم وفلس عل

خالقــه  إىل  ليهتــدي  حيكمــه  الــذي  والنظــام  الكــون 

ال�شيخ حممد جاد مية
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ــدع. ــه املب وصانع

ــَذا  ــاَل َه ــا َق ــُل َرَأى َكْوَكًب ْي ــِه اللَّ ــنَّ َعَلْي ــاَّ َج ﴿َفَل
﴾)1). كان قــوم إبراهيــم يعبــدون الكواكــب مــن  َربِّ
ــأراد أن يســتدرجهم إىل احلــق، ويلفتهــم  دون اهلل، ف
إىل منطــق العقــل والفطــرة برفــق ولــن، فانتظــر 
حتــى جــنَّ عليــه الليــل، وســر األرض بظامــه، 
ــم:  ــاكاة لزعمه ــال حم ــدون، فق ــا يعب ــًا مم ورأى كوكب
ــب  ــل الكوك ــا أف ــه، ومل ــوا إلي ــذا رب﴾. فاطمأن ﴿ه
وغــاب حتــت األفــق أيقــظ عقوهلــم، ولفــت نظرهــم 
ــا يشء. ــر، وال حيجبه ــب وتتغ ــة ال تتقل إىل أن اآلهل

اســتدراجًا  قــاَل﴾  باِزغــًا  الَقَمــَر  َرَأى  ﴿َفَلــاَّ 
هلــٍم واســتهواء لقلوهبــم: ﴿هــذا َربِّ ﴾ ألنــه أســطع 
ــْن  نــورًا وأكــر حجــًا مــن األول ﴿َفَلــاَّ َأَفــَل قــاَل َلئِ
ــر  ــنَي﴾، يش الِّ ــْوِم الضَّ ــَن الَق ــنَّ ِم ــِدِن َربِّ ألَُكوَن َلْ َيْ
إىل أنــه غــر مطمئــن النفــس هلــذه الكواكــب، وانــه مل 
هيتــد بعــد إىل الطريــق، وطلــب مــن اهلل أن ينقــذه مــن 

هــذه احلــرة.

َربِّ  َهــَذا  َقــاَل  َباِزَغــًة  ــْمَس  الشَّ َرَأى  ﴿َفَلــاَّ 
ــا  َّ ــِريٌء ِم ــْوِم إِنِّ َب ــا َق ــاَل َي ــْت َق ــاَّ َأَفَل ــَرُ َفَل ــَذا َأْك َه
ُكــوَن﴾)2). لقــد مضــت التجربــة األوىل والثانيــة  ُتْشِ
والثالثــة، وبقــي الشــك كــا كان، إذن، ال بــد مــن 
الــراءة مــن عبــادة الكواكــب؛ ألهنــا ال تســتأهل 
أعلــن  أن  وبعــد  اإلكبــار،  تســتحق  وال  العبــادة، 
ــق الكــون،  ــه إىل خال الــراءة مــن آهلتهــم توجــه بقلب

)١( ]األنعام: 76[.

)٢( ]األنعام: 7٨[.

ــاواِت  ــِذي َفَطــَر السَّ ْهــُت َوْجِهــَي لِلَّ وقــال: ﴿إِنِّ َوجَّ
كِــنَي﴾. هــذه  امُلْشِ ِمــَن  َأَنــا  َحنِيفــًا ومــا  واألَْرَض 
ــة للنظــرة الفاحصــة، والتفكــر  هــي النتيجــة احلتمي
احلنيــف يف أي يشء مــن أشــياء هــذا الكــون، نظــرة 
ــن  ــورة م ــة ص ــر إىل أي ــرد وتدب ــر بتج ــدة ال غ واح
صــور هــذا العــامل تــؤدي حتــًا إىل اليقــن اجلــازم بــأن 

اهلل وحــده هــو فاطــر الســاوات واألرض.

]تفسر الكاشف[
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مصطلــح حديــث ظهــر يف العــر األخــر عندمــا 

بمعاهــد  التفســر  قســم  ضمــن  املــادة  هــذه  َرت  ُقــرَّ

الدراســات اإلســامية العليــا.. غــر أن لبنــات هــذا اللــون 

مــن التفســر وعنــارصه األوليــة كانــت موجــودة منــذ عهــد 

الســلف وهكــذا طــول تاريخ التفســر، فقد كانــت االلتفاتة 

ــع جــاءت يف القــرآن أو معروضــة عــى القــرآن،  اىل مواضي

الدراســات  بغيــة معرفــة  معهــودة منــذ الصــدر األول، 

القرآنيــة يف مواضيعهــا املحوريــة، أو مســائل معروضــة 

عــى القــرآن لغــرض االســتفتاء منــه، يف مشــاكل عارضــت 

حيــاة املســلمن - عامــة أو خاصــة - لُيســتبان وجــه حلهــا 

منــه؛ألن فيــه دواء دائهــم وشــفاء أســقامهم... األمــر الــذي 

ــم... ــذ أول يومه ــلمون من ــه املس ملس

ــُكلِّ  ــا لِ ــاَب تِْبَياًن ــَك الكَِت ــا َعَلْي ْلنَ قــال تعــاىل: ﴿َوَنزَّ

ــلِِمنَي﴾)1). ى لِْلُمْس ــْشَ ــًة َوُب ــًدى َوَرْحَ ٍء َوُه َشْ

ْفنَــا ِف َهــَذا الُقــْرآِن لِلنَّــاِس ِمــْن  وقــال: ﴿َوَلَقــْد َصَّ
ُكلِّ َمَثــٍل﴾)2).

ْبنَــا لِلنَّــاِس ِف َهــَذا الُقــْرآِن ِمــْن  وقــال: ﴿َوَلَقــْد َضَ
ــٍل﴾)3). ُكلِّ َمَث

ــا النَّــاُس َقــْد َجاَءْتُكْم  َ والعمــدة قولــه تعــاىل: ﴿َياَأيُّ
ــُدوِر َوُهــًدى  ُكــْم َوِشــَفاٌء ملَِــا ِف الصُّ َمْوِعَظــٌة ِمــْن َربِّ

ــنَي﴾))). ــٌة لِْلُمْؤِمنِ َوَرْحَ

قــال رســول اهلل: »إن هــذا القــرآن هــو النــور املبــني 

)١( النحل:٨٩.
)٢( الكهف: 5٤.

)٣( الروم: 5٨.
)٤( يونس: 57.

ال�شيخ حممد هادي معرفة
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واحلبــل املتــني والعــروة الوثقــى، مــن اســتضاء بــه نــوره اهلل، 

ومــن عقــد بــه أمــوره عصمــه اهلل، ومــن متســك بــه أنقــذه اهلل، 

ومــن ل يفــارق أحكامــه رفعــه اهلل، ومــن استشــفى بــه شــفاه 

اهلل...«)1).

ــاب  ــم بكت ــن: »عليك ــر املؤمن ــام أم ــال اإلم وق

اهلل؛ فإنــه احلبــل املتــني والنــور املبــني والشــفاء النافــع والــري 

الناقــع، والعصمــة للمستمســك، والنجاة للمتعلــق... ذلك 

القــرآن فاســتنطقوه ولــن ينطــق، ولكــن أخركــم عنــه: أال 

إن فيــه علــم مــا يــأيت واحلديــث عــن املــايض، ودواء دائكــم 

ونظــم مــا بينكــم.. فاستشــفوه مــن أدوائكــم واســتعينوا بــه 

عــى ألوائكــم، فــإن فيــه شــفاًء مــن أكــر الــداء، وهــو الكفــر 

والنفــاق والغــي والضــال، فاســألوا اهلل بــه...«)2).

ــي: »إن  ــن ع ــن ب ــد احلس ــو حمم ــام أب ــال اإلم وق

ــدور..«)3). ــفاء الص ــور وش ــح الن ــه مصابي ــرآن في ــذا الق ه

ومــذ ملس املســلمون شــفاء أدوائهــم من القــرآن فزعوا 

ــه ويســتمدون منــه يف  ــة وأخــرى يستشــفون ب ــه بــن آون إلي

عــاج مشــاكلهم يف احليــاة، فحيث عرضــت عارضة كادت 

تعرقــل عليهــم املســر أو تكدر عليهــم صفو املعــن، عمدوا 

اىل القــرآن واســتجلوا منــه وضــح الطريــق واملنهــج القويــم، 

فــكان مــن ذا وذاك مجلــة مــن مســائل ودالئــل قرآنيــة كانــت 

مباحــث ذوات حموريــة، كل مبحــث يــدور حــول موضــوع 

خــاص، بحثــًا وراء فهــم أبعــاده ومراميــه مــن نــص القــرآن 

)١( بحار األنوار، ج٨٩، ص٣١ عن تفسر اإلمام، ص٤5٠.
)٢( املصــدر نفســه، ص٢٣-٢٤ عــن هنــج الباغــة، اخلطبــة رقــم 

.١76
)٣( املصدر نفسه، ص٣٢، رقم ٣5.

احلكيــم الــذي فيــه تبيــان كل يشء... األمــر الــذي اصطلــح 

ــى  ــر ع ــي، أي املقت ــر املوضوع ــرون بالتفس ــه املتأخ علي

ــوع  ــول موض ــة ح ــرة القرآني ــن النظ ــص ع ــث والفح البح

أو مواضيــع خاصــة.. يف قبــال التفســر العــام الباحــث 

ــة والفقــه  ــة واألدبي عــن خمتلــف أبعــاد هــذا النــص، اللغوي

والــكام وســائر األبعــاد ممــا يتعلــق بنــص القــرآن الكريــم 

تباعــًا ويف شــكل رتيــب حســب ترتيــب اآليــات والســور.

التفســر  حتديــد  نســتطيع  البيــان  هــذا  ضــوء  ويف 

املوضوعــي بأنــه البحــث وراء احلصــول عــى نظريــات 

قرآنيــة ذات حموريــة خاصــة بمواضيــع متــس جوانــب احليــاة 

ــة  ــة قرآني ــن زاوي ــًا م ــة.. بحث ــة واالجتاعي ــة الثقافي الفكري

للخــروج بنظريــة قرآنيــة بشــأن تلــك املواضيــع.. فهــي 

مســائل ودالئــل ذات صبغــة قرآنيــة بحتــة.. واســتنتاجات 

مســتحصلة مــن ذات القــرآن ومــن داخلــه بالــذات..

ــائل  ــي مس ــرآن، ه ــؤون الق ــن ش ــث ع ــه فالبح وعلي

ودالئــل تــدور حــول القــرآن، خــارج مــن هــذا التحديــد.. 

كالبحــث عــن القــراءات وعــن أعاريــب القــرآن، والبحــث 

ــه، وعــن الناســخ واملنســوخ يف  ــه وإعجــازه بيان عــن باغت

القــرآن، والبحــث عــن متشــاهبات القــرآن وعــن احلــروف 

ــوم  ــم »عل ــه باس ــوا علي ــا اصطلح ــاكل، مم ــا ش ــة وم املقطع

ــس  ــرآن، ولي ــؤون الق ــن ش ــة ع ــوم الباحث ــرآن« أي العل الق

ــل بحــٌث وراء  ــًا وراء احلصــول عــى نظــرة القــرآن.. ب بحث

نظــرات حــول القــرآن وعــن شــؤونه ال عــن حمتوياتــه 

ونظراتــه.

]التفسر واملفرسون ف ثوبه القشيب[
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الشيخ محمد جواد البالغي

وتنويــر البــر  لتعليــم    اهللّ رســول   هنــض 

والعمــى واجلهــل  الظلــات  عــر  يف    بصائرهــم 

 وإلرشــادهم اىل حقائــق املعــارف التــي حجبتهــا ظلــات

تلــك املظلمــة  العصــور  تلــك  املراكمــة يف   الضــال 

ــث مل ــامل بحي ــاء الع ــى ارج ــتولت ع ــي اس ــات الت  الظل

ــل ــة أق ــول املغلوب ــق للعق ــور احل ــن ن ــدح م ــدع أن ينق  ت

ــر مــن احلجــج ــر غزي ــه بكث  بصيــص فجــاء  يف قرآن

 الســاطعة عــى أهــّم املعــارف وأرشفهــا . تلــك احلجــج

ــاج ــا يف االحتج ــه نفع ــج وأعم ــن هن ــى أحس ــة ع  اجلاري

والتعليــم .

جــاء هبــا عــى ارقــى نحــو يســتلفت العامــي اىل نــور 

الغريــزة الفطريــة فيمثلــه لشــعوره، واىل ســناء البدهييــات 

ــع  ــج م ــك احلج ــؤدى تل ــري بم ــه، وجي ــوه إلدراك فيجل

الفيلســوف يف قوانــن املنطــق وتنظيــم قياســاته عــى 

أساســيات املعقــول، فاحتــّج عــى وجــود اإللــه ولــوازم 

ــده . ــه، وتوحي ــه، وعلمــه وقدرت إهليت

وعــى املعــاد اجلســاين، وعــى ان القــرآن وحــي 

إهلــي. وعــى صــدق الرســول يف دعوتــه فــا يــكاد يوجــد 

ــن أديب  ــاين او وه ــل عرف ــج خل ــذه احلج ــن ه يف يشء م

او شــائبة اختــاف او شــائنة مــن تناقــض. فــإذا فرضــت 

أي بــر يكــون يف ذلــك العــر املظلــم ومثلــت نشــأته 

وتربيتــه بــن األعــراب الوحشــين الوثنيــن يف تلــك 

البــاد املاحلــة مــن كل تعليــم والقاحلــة مــن كل فضيلــة 

ــم  ــى معل ــا ع ــا وال تأّدب ــاط تعل ــه مل يتع ــارف وان يف املع

انــه  علمــت  كتــاب  دراســة  وال  مكتــوب  قــراءة  وال 

ــي  ــي إهل ــا وح ــر وب ــو ب ــا ه ــادة ب ــه يف الع ــع علي يمتن

واملناقضــة  الصحيحــة  املعــارف  ببيــان  يــأيت  أن  اليــه 

ــا  ــج عليه ــه وحيت ــه وقوم ــره وبيئت ــام يف ع ــل الع للجه

بتلــك احلجــج النــرة القيمــة عــى ذلــك املنهــاج املمتــاز 

ذكرنــاه  فيــا  بصــرة  تــزداد  أن  شــئت  وإن  بفضيلتــه 

فانظــر اىل مــا يف األناجيــل ممــا نســبته اىل احتجاجــات 

ــج  ــن احلج ــه م ــا ذكرت ــه ومم ــه من ــا قدس ــيح وحاش املس

ــط  ــال او غل ــا ض ــور أكثره ــى أم ــدة ع ــاقطة الفاس الس

ــاب  ــدد األرب ــى تع ــة وع ــدد اآلهل ــى تع ــاج ع كاالحتج

. وعــى املنــع مــن الطــاق . وانظــر اىل مــا اشــتملت 

عليــه مــن الغلــط والتحريــف . نعــم ذكــرت االحتجــاج 

عــى القيامــة مــن األمــوات ولكــن مــاذا جــاءت بــه مــن 

ــة.  ــوال القيام ــة واح ــط يف احلج ــط واخلب الغل

] االء الرحن ف تفسر القرآن[
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أسباب التخلي عن المعتقدات الدينية

الحب والبغض

المهدويــة بين الفكــر الوضعي والعقيــدة الدينية

منهج التثبت في شأن الدين

آية اهلل العظمى السيد على الحسيني السيستاني

الشيخ االميني

العالمة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي

السيد محمد باقر السيستاني



 �� ��ا���ب ا���
ا�����ات ا������

طــرح الســيد منــر اخلبــاز ســؤاالً عــى ســيد 
احلســيني  عــى  الســيد  العظمــى  اهلل  آيــة  الطائفــة 
رسعــة  ظاهــرة  حــول  يتمحــور   ،السيســتاين
اصبــح  حيــث  الدينيــة،  املعتقــدات  عــن  التخــي 
ــا  ــال الشــابة خصوصــًا مــن ابنائن ــن االجي ظاهــرًة ب
ظاهــرة  وهــي  اخلــارج،  اىل  املبتعثــن  واخواننــا 
واالشــكاالت  الشــبهات  امــام  الرسيــع  الراجــع 
ــث  ــن، حي ــة للدي ــت املعرفي ــدات والثواب ــى املعتق ع

اهنزامــي  بشــكل  املؤمــن  الشــباب  بعــض  يتنــازل 
ــه  امــام جمموعــة مــن االســئلة والشــبهات حــول دين
وعقيدتــه، بــل قــد يتحــول اىل مهاجــم باســلوب 
عنيــف هلــذه املعتقــدات، وكان الســؤال حــول املنهــج 

املثمــر يف التعامــل مــع هــذه الظاهــرة.

]فأجاب[ ساحته يف نقطتن: 

النقطــة االول: ان مــن معــامل الشــعوب الواعيــة 

آية اهلل العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله

العدد الراالشة االجماد اال-جماد االر139 هـ-اا18 م20



االعتــزاز واالفتخــار هبويتهــا الدينيــة، فــان الشــعوب 
ــة تــرى أنَّ الديــن ال يمثــل  ــًا ودراي التــي متتلــك وعي
بــل  جمموعــة مــن املعتقــدات واملارســات فقــط، 
راســخة،  وحضــارة  وثقافــة  هويــة  يمثــل  الديــن 
وبالتــايل فاالعتــزاز بالديــن واالفتخــار بــه معــر عــن 
االعتــزاز واالفتخــار باهلويــة الواقعية، بــل نرى ذلك 
يف كثــر مــن الشــعوب ايضــًا حتــى الشــعوب التــي مل 
متتلــك حضــارة واضحــة، فمثــًا »الســيخ«الذين، 
يكــن  مل  ونارصوهــم  الريطانيــن  مــع  تعاونــوا 
مــع  حّتــى  فنراهــم  دينهــم،  حســاب  عــى  ذلــك 
هــذا التعــاون الوثيــق مــع الريطانيــن ونفوذهــم يف 
ــة  ــرب العاملي ــة بعــد احل ــب الرســمية املختلف املناص
ــة،  ــم الديني ــن هويته ــوا ع ــم مل يراجع ــة اال اهن الثاني
بــل حّتــى عــن زهّيــم الــذي حيكــي عنهــا، الهنــم 
ــرون ان دينهــم ومعتقداهتــم جــزء مــن حضارهتــم  ي
ألجــل  بــه  يضحــون  فــا  كياهنــم،  مــن  وجــزء 
منصــب او مطمــح دنيــوي معــن، وكذلــك نــرى 
اليهــود الذيــن توغلــوا يف مجيــع املجــاالت واملواقــع 
يف العــامل ال يتخلــون عــن هويتهــم اليهوديــة، بــل 
يــرون عــى احلفــاظ عــى هــذه اهلويــة ســواء كانــوا 
يف جمــال الســلوك العمــي متدينــن ام غــر متدينــن، 
فمــن الواضــح اهنــم يتعاملــون مــع الشــعار الدينــي 
كجــزء مــن اهلويــة الذاتيــة التــي البــد مــن املحافظــة 
ــا ان مــن يتعامــل  ــه ومــؤرش يفيدن عليهــا، وهــذا منب
مــع الديــن بوعــي وتأمــٍل ســوف يتعامــل معــه بــروح 
االفتخــار واالعتــزاز ال بــروح االهنــزام الرسيــع امــام 

جمموعــة مــن االشــكاالت والشــبهات التــي بحثهــا 
كثــر مــن علائنــا واجابــوا عــن كثــر مــن تفاصيلهــا.

النقطــة الثانيــة: يف بيــان املنهــج الفاعــل واملثمــر 
يف التعامــل مــع هــذه الظاهــرة وذلــك بالركيــز عــى 

حموريــن: حمــور الطفولــة، وحمــور الشــباب.

املحور االول: حمور الطفولة

الــواردة  الريفــة  النصــوص  قرأنــا  إذا  اننــا 
يف القــرآن والروايــات وجدنــا اهنــا تؤكــد عــى ان 
الديــن فطــرة يف االنســان نحــو قولــه تعــاىل: ﴿َفَأِقــْم 
ــاَس  ــَر النَّ ــي َفَط ــَرَة اهلل الَّتِ ــًا فِْط ــِن َحنِيف ي ــَك لِلدِّ َوْجَه
يــُن الَقيِّــُم َو ٰلكـِـنَّ  ْلــِق اهلل ٰذلـِـَك الدِّ َعَلْيَهــا الَ َتْبِديــَل ِلَ
امــر  َيْعَلُمــوَن﴾، ومــا ورد عــن  النَّــاِس الَ  َأْكَثــَر 
ــَتْأُدوُهْم  ــاء والرســل »لَِيْس املؤمنــن يف وصــف االنبي
ِميَثــاَق فِْطَرتـِـِه«، اال اّن هــذا الرصيــد الفطــري حيتــاج 
اىل مثــرات ومنبهــات، فــا يمكــن ان يتحــول اىل 
عقيــدة راســخة فاعلــة مــا مل تكــن هنــاك مثــرات 
ــرى اّن  ــك ن ــة، ولذل ــول الفطري ــذه املي ــات هل ومنبه
ــواردة عــن اهــل البيــت »صلــوات اهلل  النصــوص ال
وســامه عليهــم امجعــن« تؤكــد عــى اســتثارة امليــل 
الفطــري لــدى االنســان نحــو الديــن منــذ طفولتــه، 

ــن:  ــى نوع ــال ع ــذا املج ــواهد يف ه والش

النــوع االول: مــا ورد يف الروايــات الريفــة مــن 
ــدف  ــا واهل ــن مغزاه ــل ع ــد نغف ــي ق ــتحبات الت املس
ــائل  ــا يف الوس ــًا م ــا، فمث ــل معه ــا نتعام ــا حين منه
٢١:٤٠5/ أبــواب أحــكام األوالد بــاب ٣5 مــا دل 
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عــى اســتحباب األذان يف االذن اليمنــى واالقامــة يف 
االذن اليــرسى للطفــل حــن والدتــه ليــس حكــا 
ــا لــه مدلــول تربــوي كبــر، وهــو  ــًا فقــط، وان تعبدي
ان هــذه الفطــرة الكامنــة لــدى الطفــل حتتــاج اىل 
ــة  ــن عملي ــارة ع ــو عب ــر ه ــك املث ــه، وذل ــر ومنب مث
التلقــن للمبــادئ الدينيــة االوليــة التوحيــد والنبــوة 
ــن  ــاعة م ــل يف اول س ــن الطف ــان تلق ــض، ف والفرائ
ــه  ــل روح ــة ينق ــة االولي ــادئ الديني ــذه املب ــه هل حيات
وعقلــه مــن مســتوى الفطــرة اىل مســتوى آخــر حيــث 
يمــر بمرحلتــن املرحلــة االوىل: مرحلــة االســتئناس 
ــارف،  ــن مع ــط م ــا يلتق ــوت وب ــن ص ــمع م ــا يس ب
واالنصهــار  التفاعــل  مرحلــة  الثانيــة:  واملرحلــة 
هبــذه املعــارف، فاهلــدف مــن هــذا املســتحب يف هــذه 
ــا  الســاعة ليــس جمــرد التعبــد وحتصيــل الثــواب وان
اثــارة فطــرة التديــن لــدى الطفــل عــر تلقينــه املبــادئ 
االوليــة التــي تتحــول بمــرور الوقــت اىل معتقــد 

ــخ. راس

وكذلــك عندمــا نــرى مــا ينبغــي ذكــره حــال 
الطفــل  اخــذ  عنــد  لــام  حيبــذ  حيــث  الرضــاع 
ــر  ــا ان تذك ــن لبنه ــرب م ــا لي ــن صدره ــه م وتقريب
اهلل ومتجــده وتصــي عــى النبــي وآلــه، وكل هــذه 
ــرد  ــا جم ــود منه ــس املقص ــاع لي ــن االرض االذكار ح
حتصيــل الثــواب فقــط، وانــا هنــاك هــدف ابعــد اال 
وهــو ان ينهــل الطفــل املبــادئ الدينيــة وهــو يــرب 
ــي  ــل ح ــة تفاع ــل يف حال ــا ان الطف ــه، وك ــن أم لب
مــادي مــع لبــن امــه فهــو يف حالــة تفاعــل واســتئناس 

باملبــادئ الدينيــة التــي يلتقمهــا كــا يلتقــم غــذاءه 
ــي. اليوم

وكل هــذه االذكار املســتحبة التــي اذا ضممنــا 
اليهــا مــا ورد مــن احلــث الشــديد عــى تربيــة الطفــل 
عــى الصــاة منــذ الســنن االوىل تؤكــد لنــا ان هنــاك 
اىل  املعتقــدات  حتويــل  منــه  اريــد  للديــن  منهجــًا 
كيــان نفــي راســخ يقــف باإلنســان امــام الشــبهات 
ــي  ــان اهنزام ــول اىل انس ــث ال يتح ــارات، بحي واالث
رسيــع التأثــر بــا يســمع ألن لديــه رصيــدًا دينيــًا 

ــخًا. راس

عــى  دل  مــا  الشــواهد  مــن  الثــان:  النــوع 
ــة  ــرة االئم ــم يف س ــع القي ــاق وروائ ــن االخ حماس
يف  عليهــم«  وســامه  اهلل  »صلــوات  الطاهريــن 
التعامــل االنســاين، ومــن تلــك الشــواهد القصــة 
ــَرَأٍة  ــن حيــث نظــر إىَِل »اْم ــة عــن امــر املؤمن املعروف
ــا  ــَة َفَحَمَلَه ــا الِقْرَب ــَذ ِمنَْه ــاٍء َفَأَخ ــُة َم ــا ِقْرَب ــَى َكتِِفَه َع
إىَِل َمْوِضِعَهــا َو َســَأهَلَا َعــْن َحاهِلـَـا َفَقاَلــْت َبَعــَث َعــِيُّ 
ــَل َو  ــوِر َفُقتِ ــِض الثُُّغ ــي إىَِل َبْع ــٍب َصاِحبِ ــُن َأيِب َطالِ ْب
ــْد  ٌء، َفَق ــِدي يَشْ ــَس ِعنْ ــى وَلْي ــًا َيَتاَم ــَيَّ ِصْبَيان ــَرَك َع َت
َف َو  ـاِس َفاْنــَرَ وَرُة إىَِل ِخْدَمــِة النَـّ ُ َأجْلََأْتنِــي الــرَّ
َبــاَت َلْيَلَتــُه َقِلقــًا َفَلــاَّ َأْصَبــَح َحَــَل زْنبِيــًا فِيــِه َطَعــاٌم، 
ِمــُل  َفَقــاَل َبْعُضُهــْم َأْعطِنـِـي َأْحِْلــُه َعنـْـَك َفَقــاَل َمــْن َيْ
ِوْزِري َعنِّــي َيــْوَم الِقَياَمــِة، َفَأَتــى َو َقــَرَع الَبــاَب َفَقاَلْت 
ــِك  ــَل َمَع ــُد الَّــِذي َحَ ــِك الَعْب ــا َذلِ ــْن َهــَذا َقــاَل َأَن َم
ــْت  ــاِن َفَقاَل ْبَي ــْيئًا لِلصِّ ــي َش ــإِنَّ َمِع ــي َف ــَة َفاْفَتِح الِقْرَب
َرِضَ اهللُ َعنْــَك َو َحَكــَم َبْينِــي َو َبــْنَ َعــِيِّ ْبــِن َأيِب 
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َطالـِـٍب، َفَدَخــَل َو َقــاَل إِنِّ َأْحَبْبــُت اْكتَِســاَب الثَّــَواِب 
ــِي  ــنْيَ َأْن ُتَعلِّ ــِزي َو َب بِ ــنْيَ َأْن َتْعِجنِــي َو َتْ ــاِري َب َفاْخَت
ْبَيــاَن أِلَْخبـِـَز َأَنــا َفَقاَلــْت َأَنــا بِاخلَْبــِز َأْبــَرُ َو َعَلْيــِه  الصِّ
ْلُهــْم َحتَّــى َأْفــُرَغ  ْبَيــاَن َفَعلِّ َأْقــَدُر َو َلِكــْن َشــْأَنَك َو الصِّ
ِقيــِق َفَعَجنَْتــُه َو َعَمَد  ِمــَن اخلَْبــِز، َقــاَل َفَعَمــَدْت إىَِل الدَّ
ْبَيــاَن  ْحــِم َفَطَبَخــُه َو َجَعــَل ُيْلِقــُم الصِّ  إىَِل اللَّ َعــِيٌّ
ــاَن  ْبَي ــاَوَل الصِّ ــَا َن ِه َفُكلَّ ــْرِ ــِر َو َغ ــِم َو التَّْم ْح ــَن اللَّ ِم
ِمــْن َذلـِـَك َشــْيئًا َقــاَل َلــُه: َيــا ُبنَــيَّ اْجَعــْل َعــِيَّ ْبــَن َأِب 
َّــا َأَمــَر ِف َأْمــِرَك َفَلــاَّ اْخَتَمــَر الَعِجــُن  َطالـِـٍب ِف ِحــلٍّ ِم
َقاَلــْت َيــا َعْبــَد اهلل اْســِجِر التَّنُّــوَر َفَبــاَدَر لَِســْجِرِه َفَلــاَّ 
ــِيُّ  ــا َع ــوُل: ُذْق َي ــَل َيُق ــِه َجَع ــَح يِف َوْجِه ــَعَلُه َو َلَف َأْش
َهــَذا َجــَزاُء َمــْن َضيَّــَع األََراِمــَل َو الَيَتاَمــى َفَرَأْتــُه 
ــِك َهــَذا َأِمــُر امُلْؤِمنِــَن  اْمــَرَأٌة َتْعِرُفــُه َفَقاَلــْت َوحْيَ
َقــاَل َفَبــاَدَرِت امَلــْرَأُة َو ِهــَي َتُقــوُل َوا َحَياِئــي ِمنـْـَك َيــا 
َأِمــَر امُلْؤِمنـِـَن َفَقــاَل: َبــْل َوا َحَيائِــي ِمنْــِك َيــا َأَمــَة اهلل 
ــات  ــذه الرواي ــل ه ــإن مث ــِرك«، ف ُت ِف َأْم ــَرْ ــَا َق فِي
الريفــة التــي اذا ذكــرت مضامينهــا ألوالدنــا وهــم 
يف الســنن االوىل ســوف يتعلمــون ان اهــل البيــت مل 
يكــن دينهــم جمــرد عبــادة، وانــا كان الديــن عندهــم 
كانــوا  وأهنــم  العظيــم،  االنســاين  التعامــل  يعنــي 
جيســدون الديــن يف جمــال التعامــل والرعايــة كــا 
جيســدونه يف املحــراب واالذكار العباديــة، وال بــد 
ــن  ــة الطاهري ــات االئم ــن كل ــر حماس ــار ذك ــن اكث م
ــد  ــة، فق ــني املراهق ــى يف س ــامع االوالد حت ــى مس ع
ــْو  ــاَس َل ورد عــن اإلمــام الصــادق انــه قــال »َفــإِنَّ النَّ

ــا«. َبُعوَن ــا اَلتَّ ــَن َكَاِمنَ ــوا َمَاِس َعلُِم

املحور الثان: مور الشباب

ــا  ــاِء ُأِمْرَن ــاِشَ األَْنبَِي ــا َمَع ورد عــن النبــي »إِنَّ
ــْم«. ــْدِر ُعُقوِلِ ــاَس َعــَى َق ــَم النَّ َأْن ُنَكلِّ

ان مــن مجلــة املعــاين املقصــودة يف هــذا احلديــث 
ــانًا  ــع انس ــد ان نقن ــا نري ــا عندم ــف انن ــوي الري النب
ان  إلقناعــه  االفضــل  فالطريــق  معينــة،  بفكــرة 
نســتخدم معــه االســلوب الــذي يســتخدمه ويتفاعــل 
معــه يف اثبــات افــكاره االخــرى ويف اثبــات احلقائــق 
االخــرى، ال ان نســتخدم معــه االســلوب املتعــارف 
عندنــا يف جمــال االثبــات، بــل االســلوب املعهــود 
ــل  ــكار، فألج ــق واالف ــات احلقائ ــال اثب ــه يف جم لدي
ذلــك حيتــاج املبلغــون للديــن وبيــان حقائقــه ورشح 
معتقداتــه مــن خــال املعاهــد واملــدارس واملنابــر 
العلمــي  االســلوب  يســتخدموا  ان  واملســاجد، 
احلديــث الــذي هــو معهــود لــدى الشــاب يف دراســته 
اجلامعيــة يف اثبــات احلقائــق واالفكاراالخــرى، فــان 
النفــوذ اليــه مــن خــال هــذا االســلوب ومــن خــال 
هــذا املنهــج الــذي يعتقــد بصوابيتــه ونجاحــه يف 
اثبــات الواقــع طريــق ناجــح ومؤثــر وفعــال يف اثبات 
احلقائــق الدينيــة، وامــا الركيــز عــى االســلوب الذي 
كان متبعــًا لــدى املبلغــن يف العقــود املاضيــة يف اقنــاع 
ــق  ــو طري ــة فه ــدات الديني ــدة باملعتق ــال اجلدي االجي
ــاىل  ــال تع ــاالت، ق ــن احل ــر م ــدوى يف كث ــل اجل  قلي
ــنَِة  ــِة احَلَس ــِة َو امَلْوِعَظ ــَك بِاحِلْكَم ــبِيِل َربِّ ﴿اْدُع إَِل َس
ــَك ُهــَو َأْعَلــُم  َوَجاِدلــْم بِالَّتِــي ِهــَي َأْحَســُن إِنَّ َربَّ

ــَن﴾. ــُم بِامُلْهَتِدي ــَو َأْعَل ــبِيلِِه َو ُه ــْن َس ــلَّ َع ــْن َض بَِم



خلتــان  والبغــض  احلــب 
تتــواردان عــى اخلواطــر، يعــر 

النفــس  إقبــال  عــن  هبــا 
وميلهــا إىل الــيء، وعن 
وتوليــه،  عنــه  إدبارهــا 

برمتهــا  األشــياء  فــإن 
ــا،  ــا ومعنوي وحذافرهــا مادي

ــا،  ــا وخلقي ــا، أمري ــا وكلي جزئي
غيبيا وشــهوديا، ملكيــا وملكوتيا، 

ــا،  ــا وناري ــا، نوري ــفليا وعلوي س
فرديــا  وعرضيــا،  جوهريــا 

شــخصيا  واجتاعيــا، 
ونوعيــا، ماديــا ومعنويا، 
جســميا وروحيا، دنيويا 

مــا  مجيــع  إىل  وأخرويــا، 
ــان  ــور اإلنس ــورد تص ــع م يق

وتصديقــه، ملــا عرضــت عــى 
حمكمــة القضــاء يف النفــس تصــورا 

وتصديقــا، املنعقــدة لــدى عــرض كل يشء عليهــا 
ــن  ــم ع ــر الفه ــورة يق ــرق بص ــة ال ــر آن ملح يف أق
ــة  ــيء يف عدس ــكاس ال ــن انع ــو م ــا خيل ــا، ف إدراكه
القلــب ومرآتــه، وميــل النفــس إليــه ورغبتــه فيــه بعــد 
متاميــة تصــوره وتصديقــه، وإذعان النســبة بينهــا وبينه، 
أو عــدم انعكاســه يف صفــح القلــب، وإعــراض النفس 
ــه، وهــذه هــي حقيقــة احلــب والبغــض. ورغبتهــا عن

ــا  ــل حتققه ــا يف أص ــان كامه ــا يتبع ــران ك واألم

البواعــث والدواعــي هلــا املوجــودة 
يتبعاهنــا  كذلــك  الــيء،  يف 
ومقاديرمهــا  مدارجهــا  يف 
بعدهــا  وحيــدان  ومراتبهــا، 
مــن  ويوصفــان  وحدهــا، 
والضعــف  والقلــة  الكثــرة 
مــن  يوجــد  مــا  بقــدر  والشــدة 
البواعــث وزنتها، فبميزان املســببات 

وتــوزن. املحبــات  تعايــر 

التــي  الوحيــده  فالــذات 
تســتأهل للحــب أوال وبالــذات 
إنــا هــي ذات  قبــل كل يشء 
اهلل تبــارك وتعــاىل نظــرا إىل 
ذاتــه وأفعالــه، فــكل صفــة 
ومجالــه  جالــه  صفــات  مــن 
وكالــه، وكل ســمة مــن مظاهــر 
ــات  ــه، وبين ــبحات وجه ــه، وس قدس
عظمتــه وكريائــه، ودالئــل عواطــف 
رحتــه ولطائــف بــره مــع تكثرهــا بمفردهــا باعثــة قويــة 
للحــب الــذي ال انتهــاء لــه وأســاؤه التــي تناهــز ألفــا 
أو تزيــد، وتنبــئ كل منهــا عــن املســمى بصفــة مطابقة، 
وبصفــات التزامــًا وتضمنــًا، هــي بواعــث وموجبــات 
للحــب لــه تعــاىل م ــن ألــف ناحيــة وناحية، تســتقل كل 
ــال  ــان، واحت ــتعباد اإلنس ــًا يف اس ــا رأس ــدة منه واح

ــب. ــه باحل ــة قلب حب

]سرتنا وسنتنا[
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المهدوية
بين

 الفكر الوضعي
والعقيدة الدينية

ــذ  ــيعة إال واخت ــن الش ــَب ع ــًا ُكتِ ــت كتاب ــا رأي م
مــن عقيدهتــم باملهــدي وســيلة للســخرية والتهريــج 
لــوازم  عليهــا  ورتــب  حــوايش  للفكــرة  ووضــع 
بكامــه وصــال وجــال  وتفيهــق  وأرشع ســاحه 
ــري  ــده العبق ــه وح ــًا وأّن ــفًا ضخ ــف كش ــه اكتش كأّن
ــن جــاءت فكــرة  ــن بلهــاء، لــرى مــن أي وأّن اآلخري
املهــدي، وهــل أخذهــا الشــيعة مــن مصــدر دينــي 
ــن  ســليم أم ال؟ وهكــذا نمــي مــع الفكــرة، إّن الذي
الفكــرة  املهــدي ربطــوا مصــدر هــذه  كتبــوا عــن 
ــدة  ــر العقي ــي واآلخ ــر الوضع ــا الفك ــن أحدمه بأمري

ــي  ــر الوضع ــدة بالفك ــوا العقي ــن ربط ــة، والذي الديني
انقســموا أيضــًا، وســنذكر أقواهلــم حســب الشــق 
الــذي مالــوا إليــه ورجحــوا أّنــه املصــدر هلــذه الفكــرة: 

1-القسم األول: 

بالفكــر  اإِلمــام املهــدي  الذيــن ربطــوا فكــرة 
الوضعــي يف بعــده النفــي يــرون أّن عقيــدة املهدويــة 
ليســت وقفــًا عــى الفكــر الشــيعي وال عــى املســلمن 
فقــط، بــل وال عــى الديانــات الســاوية كلهــا، إنا هي 
ــرك  ــل املش ــك أّن العام ــعوب، ذل ــتوى الش ــى مس ع
بــن كل هــذه الفئــات هــو عامــل نفــي موحــد: 

العامة الدكتور الشيخ أحد الوائي
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وهــو الشــعور بوضعيــة غــر عادلــة مــن حكــم قائــم 
بالفعــل وخزيــن مراكــم مــن حــكام ســابقن عاشــوا 
مــع شــعوهبم عــى شــكل قاهــر ومقهــور، ومتســلط 
ــان.  ــم والطغي ــر الظل ــت ن ــوا حت ــحوق، ورزح ومس
ــة  ــعوب الرقي ــد الش ــدة عن ــذه العقي ــت ه ــذا كان ول
ــه  ــة بأّن ــعوب الرقي ــع الش ــرك م ــن يش ــا مم ونظائره
ــده  ــعوب عن ــذه الش ــض ه ــث إّن بع ــحوق، وحي مس
عقيــدة دينيــة تبــر باملهــدي أيضــًا: فــإّن هــذا العقيــدة 
مهمتهــا تدعيــم هــذا العامــل النفــي وخلــق لــون من 
املروعيــة هلــذه النزعــة يف نفــوس النــاس، وهــذا هــو 

املعنــى الــذي عــر عنــه برترانــد رســل بقولــه: 

ــر مــن املعتقــدات  ــق كث ليــس الســبب يف تصدي
الدينيــة اإلســتناد إىل دليــل قائــم عــى صحــة واقــع كــا 
هــو احلــال يف العلــم، ولكنّه الشــعور بالراحة املســتمد 
مــن التصديــق، فــإذا كان اإِليــان بقضيــة معينــة حيقــق 
رغبــايت فأنــا أمتنــى أن تكــون هــذه القضيــة صحيحــة 

وبالتــايل فأعتقــد بصحتهــا )١(.

إذًا فالقــدر اجلامــع بنــاًء عــى هــذا هــو األمــل 
بظهــور خمّلــص مــن واقــع ســّيئ تعيشــه اجلاعــة، ويف 

ــود:  ــد حمم ــور أح ــول الدكت ــك يق ذل

إّن اإلعتقــاد بظهــور مســيح أو انتظــار رجعــة 
خملــص وليــد العقــل اجلمعــي يف جمتمعــات تفكــر 
وبــن  السياســية،  شــؤوهنا  يف  ثيوقراطيــًا  تفكــرًا 
شــعوب قاســت الظلــم ورزحــت حتــت نــر الطغيان، 
ســواء مــن حكامهــم أم مــن غــزاة أجانــب، فــإزاء 

)١( نظرية االمامة ص٤٢٠.

اســتبداد احلاكــم ويف ظــل التفكــر الدينــي تتعلــق 
ــطًا  ــأل األرض قس ــرر يم ــص أو حم ــام خمّل ــال بقي اآلم

وعــدالً كــا ملئــت ظلــًا وجــورًا )٢(.

مصــادر  وجــود  مــن  بالرغــم  العقيــدة  فهــذه 
دينيــة هلــا عنــد املســلمن واليهــود واملســيحين إال أّن 
هــذه املصــادر ليســت هــي العامــل األســايس يف نظــر 
هــؤالء باإلعتقــاد هبا، وإّنــا تعلــب دورًا مــررًا ثانويًا، 
ويــرى الدكتــور أحــد حممــود أّن عقيــدة الســنة بالصر 
عــى الظــامل وعــدم اخلــروج عليــه عمقــت نزعــة 
املهــدي وتركــت الوســط الدينــي الســني الــذي يعتقد 
بموضــوع املهــدي يعيــش بــن عامــل األمل مــن الواقــع 
الفاســد الــذي عاشــه أيــام األمويــن ومــا تاهــا مــن 
عصــور، وبــن رضورة اخلــاص، فــال إىل اخلــاص 
يف املــدى األبعــد الــذي وجــده يف عقيــدة املهــدي وقــد 
ــن  حــاول إرشاك الشــيعة يف ذلــك باعتبارهــم صابري

عــى الظلــم حيــث قــال: 

إّن هــذه العقيــدة ال يؤمــن هبــا إال اولئــك الذيــن 
يعانــون رصاعــًا نفســيًا نتيجــة الســخط عــى ترفات 
احلــكام وعــدم اســتحقاقهم لقــب اخلافــة لفســقهم، 
ــع  ــة لألمــر الواق ــة ثاني ونتيجــة خضوعهــم مــن ناحي
أمــا خشــية الفتنــة كــا هــو عنــد الســنة، الذيــن ال يرون 
اخلــروج عــى أئمــة اجلــور اســتنادًا إىل أدلــة عندهــم، 
أو نتيجــة للتخــاذل بســبب فشــل كثــر مــن احلــركات 
الثوريــة كــا هــو عنــد الشــيعة الذيــن يــرون الصر عى 
ــراع،  ــذا ال ــرج هل ــدي خم ــدة امله ــة فعقي ــاء تقي اخللف

)٢( نفس املصدر السابق ص٣٩٩.

العدد الراالشة االجماد اال-جماد االر139 هـ-اا18 م26



ــر  ــا األم ــول مبادئه ــن ُأص ــل م ــي جتع ــرق الت ــا الف أم
ــوارج  ــيف كاخل ــر بالس ــن املنك ــي ع ــروف والنه باملع
العقيــدة عندهــم غــر ذات  هــذه  فــإّن  والزيديــة: 
ــدي  ــة امله ــغ أمهي ــذا ال تبل ــال: ول ــوع، إىل أن ق موض
عنــد فرقــة مــن الفــرق كــا تبلــغ عنــد الشــيعة االثنــي 
ــن  ــاء م ــى اخللف ــم ع ــرف حكمه ــن يتط ــة الذي عري
ــاء  ــة كــا يتطــرف حتريمهــم اخلــروج عــى اخللف ناحي

ــة ُأخــرى )١(. مــن ناحي

هــذا ملخــص مــا قالــه الدكتــور أحــد حممــود ولنا 
عــى مضامن هــذا الفصــل املاحظــات التالية: 

1-املاحظة األول: 

إّن هــذا اخللــط بــن الســبب وبعــض نتائجــه؛ 
ذلــك ألّن الشــعوب املرتبطــة بديــن معــّن ُتربــط 
مظاهرهــا العقائديــة بدينهــا يف اجلملــة، فــإذا مل يوجــد 
مصــدر دينــي لذلــك املظهــر يبحــث عندئــذ عن ســببه 
اآلخــر، وال شــك أّن األديــان الثاثــة بــرت بفكــرة 
ــه اهلل  ــد ب ــع يوح ــد للجمي ــا واح ــو إم ــص، وه املخل
تعــاىل األديــان يف اخلــاص مــن الظلــم، أو متعــدد 
ــن  ــه وم ــدف من ــا، واهل ــم مهدهي ــن األُم ــة م ــكل ُأم ل
التبشــر بــه أن يوضــع أمــام كل ُأمــة مثــل أعــى جيســد 
فكــرة العــدل ولتكــون الشــعوب عــى متــاس مبــارش 
ــور  ــو متص ــا ه ــى ك ــل األع ــّرة واملث ــرة اخل ــع فك م
الدينيــة،  النصــوص  املهــدي  فكــرة  يف  فاألصــل 
وســاعد عــى ترســيخها يف النفــوس ارتيــاح النفــوس 
العــدل  جتســيد  عــى  تقــو  مل  إذا  خصوصــًا  إليهــا، 

)١( نظرية االمامة ص١٢7.

لســبب مــا. ولكنّهــا إذ تتخــذ مــن فكــرة املهــدي 
وســيلة تعويضيــة متســخ الغــرض األصــي مــن فكــرة 
النــاس إىل  يدفــع  املهــدي وهــو أن تكــون حافــزًا 
الســعي إىل دفــع الظلــم وفكــرة قيــام األمــر باملعــروف 
والنّهــي عــن املنكــر خصوصــًا إذا كانــت النصــوص 
ــاع  ــؤولية الدف ــان مس ــل اإِلنس ــة يف حتمي ــة قائم الديني
ــام  ــن قي ــر ع ــض النظ ــاته بغ ــن مقدس ــه وع ــن نفس ع
املهــدي وعدمــه كــا هــو واقــع التعاليــم الدينيــة، فــا 
ينبغــي أن تتحــول فكــرة اإِلمــام املهــدي مــن نصــب 
مثــل أعــى الستشــعار ســبل ومناهــج احليــاة الكريمــة 
إىل خمــدر يميــت يف النفــوس نزعــات التطلــع ووثبات 

ــوم. ــز إىل من ــن حمف ــة، أو م الرجول

2 املاحظة الثانية: 

إّن إرشاك الشــيعة مــع الســنة بأهّنــم ال ينهضــون 
ضــد الظــامل تقيــة مغالطــة رصحيــة؛ وذلــك ألّن عامــل 
صــر الســنة عى الظلــم عامــل اختياري نتيجة متســك 
ــيعة  ــر الش ــن أّن ص ــا يف ح ــرون صحته ــث ي بأحادي
عــى الظلــم نتيجــة عامــل قهــري لعــدم وجــود قــدرة 
ووســيلة للنهضــة، وهــذا عامــل عــام عنــد كل الناس، 
أمــا لــو وجــدت عوامــل النهضــة فــا ينتظــر الشــيعة 
خــروج املهــدي ليصلــح هلــم األمــر بدليــل أّن حكــم 
األمــر باملعــروف والنّهــي عــن املنكــر بروطهــا قائــم 
عندهــم فعــاً، وكذلــك اجلهــاد بــكل أقســامه بوجــود 
نائــب اإِلمــام اخلــاص أو العــام يف رأي بعضهــم قائــم 
ــات  ــس واملقدس ــن النف ــامل ع ــاع الظ ــا دف ــل، أم بالفع
فــا يشــرط فيــه وجــود إمــام أو نائبه عــى رأي مجهور 
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فقهــاء الشــيعة، ألّنــه دفــاع عــن النفــس ويتعــن القيام 
بــه يف كل وقــت مــن األوقــات )١(.

أدلــة  يشــكل  الشــيعة  تاريــخ  إىل  الرجــوع  إّن 
قائمــة عــى مــا ذكرنــاه لكثــرة ثوراهتــم عــى الباطــل يف 
خمتلــف العصــور واجلهــاد مــع باقــي فرق املســلمن يف 
ســاحات اجلهــاد ضــد الكفــر والظلــم ولســت بحاجة 

ــة بذلــك لوضوحــه. لإِلطال

3 املاحظة الثالثة: 

ال ينهــض اشــراك الشــعوب يف عقيــدة املهــدي 
ــن  ــرى كثــرًا م ــا ن ــل؛ ألنن ــى وحــدة العام ــًا ع دلي
ــة أم ال  ــر ديني ــت مظاه ــواء كان ــلوكية س ــر الس املظاه
تشــرك هبــا شــعوب دون أن تصــدر عــن علــة واحدة.

ــد  ــي عن ــن، فه ــم القراب ــرة تقدي ــًا ظاه ــذ مث خ
معتنقــي األديــان الســاوية شــعرة أمــر هبــا الديــن 
هبــدف التوســعة عــى الفقــراء واملعوزيــن يف حــن 
ــخط  ــاء س ــدف اتق ــض الشــعوب هب ــد بع ــا عن نجده
األرواح  لطــرد  اآلخــر  البعــض  وعنــد  اآلهلــة، 
ــا مــن  ــد البعــض اآلخــر تقــدم الضحاي ــرة وعن الري
ــاء  ــد قدم ــو عن ــا ه ــر، ك ــتدرار اخل ــدف اس ــر هب الب
املريــن، فلــم تكــن العلــة واحــدة عند الشــعوب كا 
تــرى، إذًا فمــن املمكــن أن تكــون فكرة اإِلمــام املهدي 
ليســت عمليــة تعويــض أو تنفيــس، وإنــا هــي فكــرة 
ــًا يذكــر  تســتهدف وضــع نصــب يظــل شــاخصًا دائ
ــل ألّن  ــه ال هيم ــل، ولكنّ ــد يمه ــامل ق ــأّن الظ ــاس ب الن
العرفــان  وكنــز   ،٣٨١/٢ الثــاين  للشــهيد  اللمعــة  رشح   )١(

.٣٤٢/١ للمقــداد 

النــاس إذا تقاعســوا عــن طلــب حقوقهــم فــإّن الســاء 
ال تســكت، بــل ال بــد مــن اإلنتقــام عــى يــد خملــص، 
مــع ماحضــة أّن األصــل يف مثــل هــذه احلــاالت أن 
ــول  ــك يق ــاج ولذل ــم اإِلعوج ــاس لتقوي ــدى الن يتص
اهلل تعــاىل: ﴿إّن اهلل ال يغــّر مــا بقــوم حّتــى يغــّروا 
مــا بأنفســهم﴾)٢(فإذا غلــب عليهــم التخــاذل فــإّن 
ــة  ــر اآلي ــك تش ــاده ولذل ــر عب ــل أم ــاىل ال هيم اهلل تع
الكريمــة وهــي قولــه تعــاىل: ﴿حتــى إذا اســتيأس 
الرســل وظنـّـوا أّنــم قــد كذبــوا جاءهــم نرنــا فنّجي 
ــني﴾)٣(  ــوم املجرم ــن الق ــنا ع ــرد بأس ــاء وال ي ــن نش م
وقــد حــام املفــرسون حــول هــذا املعنــى الــذي ذكرنــاه 
ــل  ــاء تتدخ ــروا أّن الس ــة)٤( وذك ــرهم اآلي ــد تفس عن
عندمــا يطــول البــاء وتشــتد احلالــة وهيلــع النــاس إىل 

حــد اليــأس.

2 الشق الثان: 

الذيــن ربطــوا فكــرة اإِلمــام املهــدي باألخــذ 
التقليــدي وقالــوا إهّنــا عبــارة عــن اقتبــاس أخــذه 
املســلمون عــن بعــض الشــعوب مــن دون أن يكــون 
هنــاك عامــل شــعوري مشــرك وســواء ُأخــذت هــذه 
العقيــدة مــن هــذا الشــعب أو ذاك فــإّن جولــد تســيهر، 
وفــان فلوتــن: املســترقن قــاال إهّنــا مقتبســة مــن 
اليهــود بشــكل أوبآخــر، ويؤكــد فــان فلوتــن أهّنــا 
جــاءت مــن تنبــؤات كعــب األحبــار ووهــب بــن 

)٢(الرعد/١٢ .
)٣( يوسف/١١٠.

ــريس  ــان للط ــع البي ــوق ٣٩7/١، وجمم ــان ملخل ــوة البي )٤( صف
.٢7١/٣
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منبــه فهــي مــن األفــكار اإِلرسائيليــة التــي نــرت بن 
ــلمن)١(. املس

يف حــن يذهــب أحــد الكــرسوي إىل أهّنا مقتبســة 
مــن الفــرس حيــث يقول: 

يعتقــدون  كانــوا  الفــرس  قدمــاء  أّن  ال خيفــى 
بإلــه خــر يســمى يــزدن، وإلــه رّش يســمى أهريمــن، 
ويزعمــون أهّنــا ال يــزاالن حيكــان األرض حتى يقوم 
ساوشــيانت ابــن زرادشــت النبــي، فيغلــب أهريمــن 
ويصــر العــامل مهــدًا للخــر، وقــد تأصــل عندهــم هذا 
املعتقــد، فلــا ظهــر اإِلســام وفتــح املســلمون العــراق 
وإيــران واختلطــوا باإِليرانيــن رسى ذلــك املعتقــد 
منهــم إىل املســلمن ونشــأ بينهــم برسعــة غريبة ولســنا 
عــى بينــة مــن أمــر كلمــة املهــدي مــن وضعهــا ومتــى 

وضعــت. انتهــى بتلخيــص)٢(.

إّن هــذا الــرأي ال يســتحق املناقشــة يف الواقــع 
ألســباب كثــرة منهــا: افراضــه تســاهل املســلمن 
بحيــث يعتقــدون بُأمــور ال يعرفــون مصدرهــا، ومنها 
عــدم وجــود صلــة بــن فكــرة إهلــي خــر ورش وفكــرة 
خمّلــص، ومنهــا أّن حجــم مســألة املهدويــة ليــس 
هبــذه البســاطة، فالفكــرة مــن الفكــر الكبــرة احلجــم 

ــة. ــدة الديني بالعقي

3 الشق الثالث: 

ــده  ــي يف بع ــر الوضع ــدي بالفك ــرة امله ــط فك رب

)١( نظرية  اإِلمامة ص٣٩٩.

)٢( التشيع والشيعة ص٣5.

ــرة  ــرة أّن فك ــذه الفك ــاب ه ــول أصح ــيايس ويق الس
املهــدي اخرعهــا بعــض احلــكام الذيــن حكمــوا ومل 
تتوفــر فيهــم صفــات يفرضهــا املســلمون يف احلاكــم، 
ــًا حمــّررًا ســيظهر بعــد  فافرضــوا أّن هنــاك إمامــًا غائب
ذلــك، وقــد عهــد إليهــم بالقيــام باحلكــم إىل أن يظهــر 
ــق  ــار الثقفــي ممــن ســلك هــذا الطري ــوا إّن املخت وقال
وادعــى أّنــه منصــوب مــن قبــل املهــدي مــن آل حممد، 
وات)٣(وهــذا  املســترق  الــرأي  هــذا  أكــد  وممــن 
الــرأي يضــع األثــر مــكان املؤثــر فــإّن الذيــن اختــذوا 
مــن فكــرة املهــدي ســنادًا هلــم عــى فــرض وجودهــم 
ــد أن تكــون فكــرة املهــدي شــائعة  ــرة: الب هبــذه الكث
ــوا  ــا وركب ــتفادوا منه ــم فاس ــل جميئه ــاس قب ــد الن عن
ــار  ــرأي للمخت ــذا ال ــبة ه ــى أّن نس ــدة، ع ــر العقي ظه
باعتبــاره جــزءًا مــن العقيــدة الكيســانية فنـّـده كثــر من 
املحققــن، وحتــى مــع فــرض صحتــه يبقــى متأخــرًا 
وليــس  ذكرنــا.  كــا  املهــدي  عقيــدة  وجــود  عــن 
للمختــار تلــك املكانــة الكبــرة عنــد فــرق املســلمن 
حتــى يأخــذوا عنــه ويتأثــروا بآرائــه مــع التفــات 

ــه. ــلمن هلدف املس

]هوّية التشّيع[

)٣( تاريخ االمامية وأسافهم ص١65.
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منهج التثبت في

السيد محمد باقر السيستاني

الحلقة (٣)

اجلانب التكويني للرؤية الدينية

ــرى  ــق الك ــان احلقائ ــن بي ــب املتضم ــو اجلان وه
ويــدور حــول موضوعــن خطريــن:  الكــون،  يف 

اخلالــق، واإلنســان.

املوضوع األول وهو الالق: 

إّن اإلنســان - وفــق الرؤيــة الدينيــة - جيــد يف عامل 
املــادة وكائناهتــا أثــرًا مــن كائن غيبــي وجيــد دالئل عى 

ــد  ــداع، وق ــم وإب ــه، مــن قــدرة وعل ــة ل صفــات كالي
ــا  ــة وتفصيله ــذه الرؤي ــد ه ــام تأكي ــن يف مق ــن الدي ب
تتضمــن  أمــورًا  حدودهــا  يف  اإلنســان  وإســعاف 

ــاة:  إثبــات صفــات ثــاث خلالــق الكــون واحلي

األول: كونــه إهلــًا صانعــًا للكون واحليــاة. الثانية: 
كونــه مدبــرًا للكــون والكائنــات كلهــا. الثالثــة: كونــه 

معنيــًا باإلنســان عنايــة خاصة.
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الصفــة األول: كــون اهلل خالقــًا للكــون واحليــاة، 
وتنطــوي عــى أمــور عــّدة وفــق الرؤيــة الدينيــة: 

ولســائر  لإلنســان  خالــق  وجــود  األول: 
الكائنــات وواضــع لســننها وقوانينهــا يمكــن اكتشــافه 
مــن خاهلــا، ومــن ظاهــرة احليــاة فيهــا، ومــن نظمهــا 
وختطيطهــا، وتشــر إىل ذلــك آيــات كثــرة يف القــرآن 
الكريــم منهــا قولــه تعــاىل: ﴿َأْم ُخلُِقــوا ِمــْن َغــْرِ 
ٍء َأْم ُهــُم اَلالُِقــوَن﴾)1)، ومنهــا: اآليــات التــي  َشْ
يتصدرهــا قولــه: ﴿َوِمــْن َآَياتِــه﴾ أو قولــه: ﴿إِنَّ ِف 

َذلِــَك آَلََيــة﴾...

الثــان: إّن اهلل تعــاىل يّتصــف باحليــاة الدائمــة 
ــه  ــه علي ــا ينب ــط - ك ــم املحي ــاملة والعل ــدرة الش والق
عظمــة الكــون والكائنــات - بــا يصــّح معــه القــول: 
إّن عظمــة اهلل تعــاىل وقدرتــه وعلمــه أكــر ممــا يقــدره 
ــا ورد يف  ــه -ك ــول يف خيال ــن أن جي ــان أو يمك اإلنس

ــة. ــات القرآني اآلي

وال يــزال يتبــن صــدق هــذا املعنــى وعمقــه يومــًا 
ــا ينكشــف شــيئًا فشــيئًا مــن أبعــاد قــدرة  بعــد يــوم ب
اهلل تعاىل..كالعمــق الزمنــي الســحيق للعــامل، وامتــداد 
ــا كّل  ــي حتتوهي ــب الت ــرات، والكواك ــون يف املج الك
جمــرة، والقوانــن املعّقــدة احلاكمــة يف احليــاة والكامنــة 
خلــف ظواهرهــا وخصوصــًا الفيزيائيــة منهــا ممّــا 
تكشــف عــن تناســق مذهــل للكــون مل يــزل موضــع 
ــافات مل  ــى أّن االكتش ــن.. ع ــاء النابغ ــاب العل إعج

تنتــه وال تــكاد تنتهــي يف هــذا الســياق.
)١( الطور: ٣5.

وبذلــك فمــن الطبيعــّي أّن ال يســتطيع اإلنســان 
ــهده  ــا مل يش ــاىل مم ــدور هلل تع ــو مق ــا ه ــاد م إدراك أبع
بعــد، ممــا كان ينبغــي عليه التســليم بإخبــار الغيب فيه، 
ومــن اخلطــأ - بحســب املنطــق الفطــري الســليم- يف 
هــذا الســياق مــا تنحــاه بعــض االجتاهــات مــن اعتبــار 
غرابــة مجلــة مــن املعــارف واألحــكام الدينيــة وعــدم 
ــتبعاد  ــا، كاس ــى بطاهن ــبقًا ع ــؤرشًا مس ــا م مألوفيته
إعــادة اهلل اإلنســان إىل احليــاة بعــد مماتــه يف نشــأة 
أخــرى، فــإن مــن يســتبعد ذلــك أشــبه بمــن رأى 
شــيئًا مــن املصنوعــات الرائعــة ممــا وقــع عنــده موقــع 
اإلعجــاب واإلكبــار.. فأنكــر صنــع يشء بديــع آخــر؛ 

ــأن هــذا آخــر صنيــع يف جمالــه. العتقــاده ب

ــى  ــه. ومعن ــم يف فعل ــاىل حكي ــث: إّن اهلل تع الثال
ــه:  حكمت

ــه متناســقة ومتناســبة، وال يمكــن  أوال: إّن أعال
لــه أن يفعــل أفعــاال غــر متناســقة، بــأن يغفــر مثــًا- 
أو  آخــر،  بعــض  دون  خطاياهــم  النــاس  لبعــض 
يعطــي بعضهــم وال يعطــي بعضــًا آخــر مــع اســتوائهم 
ومتاثلهــم ومــن دون مرجــح، وممـّـا يشــهد عــى هــذا: 
مــا نجــده بأنفســنا وأكــد عليــه علــاء الفيزيــاء - مــن 
اتســاق مجيــع القوانــن احلاكمــة يف الكــون املــادي 

ــاً. ــاقًا مذه اتس

ثانيــًا: أّنــه تعــاىل ال يلهــو وال يعبــث، بــل لــه 
غايــات حكيمــة ومتقنــة الئقــة بــه ومنظــورة لــه، قــال 
ــَاَواِت َواألَْرَض َوَمــا َبْينَُهَا  ســبحانه:﴿َوَما َخَلْقنَــا السَّ
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اَلِعبِــنَي﴾.)1)

الرابــع: إّن مــن أغــراض اخلالــق مــن صنــع هــذا 
العــامل املــادي وســّن قوانينــه: 

أوال: إظهــار قدرتــه وبيــان عظمتــه للــذوات 
العاقلــة مــن خملوقاتــه التــي تــدرك بعقوهلــا حيــث 
ــل ذلــك  ــد يمّث ــه، وق تأملــت أبعــاد هــذا العــامل وآفاق
- وهلل املثــل األعــى - برســم الفنــان لوحــة بديعــة أو 

ــة. ــه الفني ــات قدرت ــرض إثب ــًا؛ بغ ــًا رائع ــه نحت نحت

التــي تســر  الغايــة  ثانيــًا: نشــأة أخــرى هــي 
تــكاد  وكائناتــه،  املــادي  الكــون  جمموعــة  إليهــا 
ــة وصفــت  ــًا لوالهــا.. وهــذه الغاي ــاة عبث تكــون احلي
ــا  ــث يقلــب اهلل تعــاىل الكــون ب ــاة اآلخــرة؛ حي باحلي
ــال  ــا ق ــر ك ــام آخ ــرات إىل نظ ــب وجم ــن كواك ــه م في
ــَاَواِت َواألَْرَض َوَمــا َبْينَُهــَا  ــا السَّ تعــاىل: ﴿َوَمــا َخَلْقنَ
ــا إاِلَّ بِاحَلــقِّ َوَلكِــنَّ َأْكَثَرُهــْم  اَلِعبِــنَي  َمــا َخَلْقنَاُمهَ
ــن  ــبحانه أّن املؤمن ــر اهلل س ــد ذك ــوَن﴾)2)، وق اَل َيْعَلُم
ــق الســموات  ــة بالتأمــل يف خل يستشــفون هــذه الغاي
ــَاَواِت  ــِق السَّ ــُروَن ِف َخْل واألرض يف قولــه: ﴿َوَيَتَفكَّ
نَــا َمــا َخَلْقــَت َهــَذا َباطِــًا ُســْبَحاَنَك َفِقنَــا  َواألَْرِض َربَّ
ــاِر﴾ )3)، وقــد جــاء وصــف هــذا التحــول  َعــَذاَب النَّ
الكبــر يف الكــون يف بعــض اآليــات كقولــه تعــاىل: 
ــَاُء  السَّ ﴿إَِذا  وقولــه:  َرْت﴾)٤(،  ُكــوِّ ــْمُس  الشَّ ﴿إَِذا 

)١( الدخان/ ٣٨. 
)٢( الدخان/٣٨، ٣٩.
)٣( آل عمران/١٩١.

)٤( التكوير/١.

اْنَشــقَّْت﴾)5(، وهــذه الغايــة النهائيــة للكــون تشــر إىل 
حموريــة اإلنســان يف هــذه احليــاة؛ ألنــه املحــور ملــا يتفق 

ــرة. ــاة اآلخ يف احلي

الامــس: إّن هــذا اخلالــق وجــود غر مــادي؛ فإن 
بدهيــة العقــل تــدّل عــى عــدم ألوهيــة يشء ممــا يشــهده 
اإلنســان بحواســه مــن بــر وحيوانــات وأشــجار 
ومجــادات؛ ألهّنــا وليــدة قوانــن الوجــود واحليــاة عــى 
غــرار أمثاهلــا املوجــودة يف الطبيعــة، ولتصلــح ألن 
تكــون مهيمنــة عــى الكــون بقدمــه وســعته ودقتــه كــا 
ــاىل:  ــه تع ــة، كقول ــات الريف ــك يف اآلي ــى ذل ــه ع ُنب
﴿َقــاَل َأَتْعُبــُدوَن َمــا َتنِْحُتــوَن  َواهللُ َخَلَقُكــْم َوَمــا 

ــوَن﴾)6(. َتْعَمُل

ويتفرع عى ذلك: 

إن طبيعــة وجــود اهلل تعــاىل وســنخ وجــوده ســنخ 
ــا،  ــادة وحمدوديته ــؤون امل ــن ش ــّل ع ــود راٍق، جُي وج
ــه  ــه وال جتــّزؤ يف ذات ــه وال نقصــان في فــا اســتكال ل
عــى نحــو مــا نشــهده يف عــامل املــادة، كــا تــّم التأكيــد 
عــى ذلــك يف النصــوص الدينيــة ســواء يف اآليــات 

ــة أم يف خطــب هنــج الباغــة. القرآني

ــر  ــد، إذ ال أث ــاة واح ــق للحي ــادس: إّن اخلال الس
ــاٍر  ــكل ج ــات، فال ــون والكائن ــق الك ــدد خال ــن تع م
عــى نظــام واحــد متســق بقوانــن متحــدة، ولــو كان 
ــة التصــادم بــن  هنــاك آهلــة متعــددة لــكان ذلــك مظنّ
ــٌة  تقنينهــا للكــون -كــا قــال تعــاىل: ﴿َلــْو َكاَن فِيِهــَا َآِلَ

)5( االنشقاق/١.
)6( الصافات/٩5، ٩6.
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إاِلَّ اهللُ َلَفَســَدَتا﴾)١(-، ولبّلــغ الباقــون عــن وجودهــم 
أمــر  ذلــك  عــى  نبــه  كــا  ســبحانه  اهلل  بّلــغ  كــا 
املؤمنــن يف وصيتــه البنــه احلســن: »لــو كان 

ــله«)٢( ــك رس ــك ألتت ــك شي لرب

ُتــدرك  أن  مــن  أجــّل  تعــاىل  اهلل  إّن  الســابع: 
توصــف  كــا  يوصــف  أن  ومــن  ذاتــه  تفاصيــل 
ــد  ــح بع ــر واض ــذا أم ــا، وه ــات وخصوصياهت الكائن
ــان ال  ــإن اإلنس ــه: ف ــًا، وعلي ــودًا مادي ــن وج أن مل يك
يســتطيع إدراك كيفيــة ذاتــه ســبحانه وخصائصهــا؛ 
لعــدم امتاكــه أدوات ذلــك، ومــن َثــمَّ يكــون التفكر 

والتنظــر يف ذلــك لغــوًا.

وعليــه: فــإّن مــن اخلطــأ الكبــر االســتدالل عــى 
ــة مثــل علمــه بصفــات خلقــه،  ــه الكالي ــة صفات كيفي
﴿ليــس كمثلــه  فهــو كــا ورد يف اآليــة الكريمــة: 
شء﴾)٣(، وليــس لذاتــه شــبه باملوجــودات يف كيفيــة 

صفاهتــا)٤(.

الصفــة الثانيــة: كونــه مدبــرًا للكــون والكائنــات، 
وهــي تنطــوي عــى أمــور، مــن مجلتهــا: 

الكــون  لوجــود  مفيــض  تعــاىل  اهلل  إّن  األول: 
فليســت  غاياهتــا،  إىل  هلــا  وســائق  والكائنــات 

)١( األنبياء/٢٢.
)٢( هنج الباغة/الوصية ٣١.

)٣( الشورى/ ١١.
ــدد  ــة يف ع ــج الباغ ــن يف هن ــر املؤمن ــام أم ــل اإلم ــد فّص )٤( وق
مــن خطبــه قضيــة مباينــة شــؤون اهلل مــع شــؤون خلقــه، كــا 
ــن  ــة م ــن األئم ــث ع ــب احلدي ــتفيضة يف كت ــث مس وردت أحادي

أهــل البيــت يف النهــي عــن التفكــر يف كيفيــة اهلل تعــاىل.

بــل  لذاهتــا،  تبقــى  بالتــي  الكائنــات وخصائصهــا 
وجودهــا وبقاؤهــا رهــن بمــدد منــه، قــال تعــاىل: 
ــَاَواِت َواألَْرَض َأْن َتــُزواَل َوَلئِــْن  ﴿إِنَّ اهللَ ُيْمِســُك السَّ
ــا أّن  ــِدِه﴾)5(، ك ــْن َبْع ــٍد ِم ــْن َأَح ــَكُهَا ِم ــا إِْن َأْمَس َزاَلَت
بيــده ســبحانه إزالتهــا وإفناءهــا متــى شــاء وأّنــى أراد، 
فمثلهــا بالنســبة إليــه ســبحانه كمثــل الطاقــة املحتاجــة 

إىل املــدد الدائــم مــن املصــدر املوّلــد هلــا.

وهــذا ممـّـا ال ينفيــه العقــل؛ ألّننــا ال نعلــم حقيقــة 
مجيــع األشــياء التــي ندركهــا؛ فنحــن قــد نعلــم مثــًا 
أّن مــا يوجــب الســقوط قــوة اجلاذبيــة، ولكنّنــا نجهــل 
تكويــن تلــك القــوة وكنههــا، وهكــذا احلــال يف ســائر 
العنــارص والقــوى املكتشــفة، ولقــد ُأشــر لذلــك 
ــر يف  ــذا األم ــة، وه ــاء الطبيع ــاهر عل ــات مش يف كل
مقابــل قــول مــن يعتقــد أّن اهلل تعــاىل خلــق الكائنــات، 
عــى ســنن وأحــال أمرهــا إليهــا فــا دخالــة لــه يف 

دوامهــا وبقائهــا.

الثــان: إّن اهلل تعــاىل يملــك دفــة أمــور الكائنــات؛ 
فيتأتــى لــه التــرف فيهــا عــى خــاف املعتــاد منهــا: 

إمــا عــى ســبيل اخلــرق الواضــح لســننها، وهــو 
مــا يســمى باملعجــزة أو الكرامــة، كــوالدة عيســى 
البحــر  وانفــاق  أب،  غــر  مــن   مريــم ابــن 
عــى  وســامًا  بــردًا  النــار  وكــون   ،ملوســى
إبراهيــم وأمــا عــى أســاس توجيــه العوامــل 
الطبيعيــة اخلارجيــة أو النفســية إىل منحى حمــدد مل تكن 
ــه  ــل: توجي ــاص، مث ــل اخل ــوال التدّخ ــه ل ــه إلي لتتوج

)5( فاطر/٤١.
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ــق  ــل اخلل ــر توس ــة يف إث ــحاب إىل األرض اليابس الس
ــا  ــى إىل م ــه أم موس ــقاء، وتوجي ــاة االستس بص
حُيفــظ بــه ولدهــا ومل يــزل اخللــق يف أغلــب امللــل 
والنحــل يتوجهــون إىل اخلالــق يف مواضــع الشــدة 
واالضطــرار عســى أن يفــرج عنهــم الشــدائد مــن 

ــا)١(. ــي يملكه ــباب الت ــال األس خ

الكــون  خيلــق  مل  ســبحانه  اهلل  إّن  الثالــث: 
ــا  ــه هل ــام خلق ــل كان نظ ــدة، ب ــة واح ــات دفع والكائن
ــره  ــم تطوي ــنن ث ــى ُس ــيء ع ــق ال ــاس خل ــى أس ع
وفــق تلــك الُســنن حتــى يبلــغ الغايــة املنظــورة.. كــا 
يف خلــق اإلنســان مــن نطفــة ملقحــة ليكــون جنينــًا ثم 
ينمــو حتــى يكمــل ويولــد مكتمــاً جمهــزا بــاألدوات 

ــا. ــي حيتاجه الت

وكــذا يف خلــق الســموات واألرض، حيــث ورد 
يف القــرآن الكريــم أّنــه ســبحانه خلقهــا يف ســتة أيــام، 
واملــراد باليــوم التعبــر عــن املرحلــة الزمنية كــا ورد يف 
اســتعاالت العــرب)٢(، وقــد تكــون طويلــة جــدًا، كــا 
ــنٍَة  ــِف َس ــَك َكأَْل ــَد َربِّ ــا ِعنْ ــاىل: ﴿َوإِنَّ َيْوًم ــه تع يف قول
وَن﴾)٣(؛ فيكــون عــدد األيــام إشــارة إىل عــدد  َّــا َتُعــدُّ ِم

)١( وهــذا البعــد قــد يرجــع إىل البعــد األول بماحظة أن األشــياء 
مــن خــال بواطنها مربوطــة بالــذات اإلهليــة واإلرادة اإلهلية

كامــل  عــى  اليــوم  يطلــق  اســتعال شــائع؛ حيــث  )٢( وهــو 
ــوم  ــدر، وي ــوم ب ــال: ي ــا، فيق ــة م ــه حادث ــت في ــذي وقع ــن ال الزم
ــنْيٍ  أحــد، ويــوم صفــن، ويــوم اجلمــل، وقــال تعــاىل: ﴿َوَيــْوَم ُحنَ
ــُم  ــْت َعَلْيُك ــْيًئا َوَضاَق ــْم َش ــِن َعنُْك ــْم ُتْغ ــْم َفَل ــْم َكْثَرُتُك إِْذ َأْعَجَبْتُك
ــوم  ــر بالي ــه التعب ــن﴾، ومن ــْم ُمْدبِِري ــمَّ َولَّْيُت ــْت ُث ــَا َرُحَب األَْرُض بِ

ــة.. ــوم القيام ــر وي اآلخ
)٣( احلج/٤7.

املراحــل التــي ترســمها احلــوادث الكونيــة العظيمــة.

وقــد يكــون هــذا النحــو مــن اخللــق وهــو خلــق 
يشء يبــدو غــر ذي شــأن وتنميتــه وفــق ســنن عّبئــت 
ــاالً رائعــًا أدّل عــى القــدرة عــى  ــه حتــى يكــون مث في
اإلبــداع، فقــد يــارس املــرء مبــارشة عمــًا وقــد 
يصنــع آلــًة عــى نظــام ينتــج ذلــك العمــل وهــذا أبلــغ 
داللــًة عــى القــدرة، ومــن َثــمَّ نّبــه يف اآليــات الريفــة 
ــع، ومتقــن  عــى قــدرة اخلالــق عــى إخــراج يشء بدي
ــَن  ــيَّ ِم ــِرُج احَل ــاىل: ﴿ُيْ ــال تع ــا ق ــر ك ــن يشء يس م

ــِت﴾)٤(. امَليِّ

)٤( األنعام/٩5.
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أول من صنف الفقه 

الشهادة في الطالق

ســمو التعاليم االسالمية وسهولتها

منهج الشيعة في الفقه 

معنى الحجة

الشيخ محمد مهدي اآلصفي

السيد المرتضى

السيد محسن االمين

 العالمة السيد محمد حسين الطباطبائي

الشيخ محمد رضا المظفر

علم الفقه، علم األصول، علم الرجال، علم احلديث
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يف  ـف  صنَـّ مــن  أول   املؤمنــن أمــر  كان 
ن احلديــث النبــوي، ومل يوافــق عمــر بــن  الفقــه، ودوَّ

ــه. ــى رأي ــاب ع اخلط

قــال الســيوطي: كان بــن الســلف مــن الصحابة 
ــة العلــم، فكرههــا  والتابعــن اختــاف كثــر يف كتاب
كثــر منهــم، وأباحتهــا طائفــة وفعلوهــا: منهــم: عــي 

وابنــه احلســن.

رســول  إمــاء  مــن  »اجلامعة«وهــي  فكتــب 
ســبعن  يبلــغ  وكان   ،عــي وخــط   اهلل
ذراعــًا، وقــد تواتــر نقلــه يف أحاديــث األئمــة مــن 

.البيــت أهــل 

وكان لســلان مدونــة يف احلديــث كــا يقــول 
ابــن شهرآشــوب. وعــي بــن أيب رافــع مــوىل رســول 
أمــر  وخــواص  الشــيعة  فقهــاء  مــن  كان   اهلل

.املؤمنــن

قــال النجــايش: وهــو تابعــي مــن خيــار الشــيعة، 
ــا  ــن، وكان كاتب ــر املؤمن ــن أم ــة م ــه صحب ــت ل كان
لــه، وحفــظ كثــرا، ومجــع كتابــا يف فنــون الفقــه 

وكانــوا  األبــواب،  وســائر  والصــاة  كالوضــوء 
يعظمــون هــذا الكتــاب.

ومنهــم: ســعيد بــن املســيب، وهــو أحــد الفقهاء 
ــو  ــال أب ــر. ق ــن أيب بك ــد ب ــن حمم ــم ب ــتة، والقاس الس

أيــوب: مــا رأيــت أفضــل منــه.

ــال:  ــر ق ــن جري ــى ب ــن حيي ــكايف ع ــاب ال ويف كت
ــن  ــعيد ب ــادق: »كان س ــد اهلل الص ــو عب ــال أب ق
املســيب والقاســم بــن حممــد بــن أيب بكــر وأبــو خالــد 

.»ــن احلســن الكابــي مــن ثقــات عــي ب

ــيعة  ــاء الش ــد كان فقه ــر فق ــن أم ــن م ــا يك ومه
 وعــى رأســهم أئمــة املســلمن مــن أهــل البيــت
االســامي،  العــامل  يف  الفكريــة  احلركــة  يقــودون 
وتنطلــق هــذه احلركــة مــن املدينــة املنــورة بشــكل 

ــاص. خ

]رياض املسائل[

الشيخ محمد مهدي اآلصفي
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الشهادة في الطالق الشهادة في الطالق الشهادة في الطالق الشهادة في الطالق الشهادة في الطالق الشهادة في الطالق الشهادة في الطالق الشهادة في الطالق 
وممــا انفــردت اإلماميــة بــه القــول: بــأن شــهادة 
عدلــن رشط يف وقــوع الطــاق ومتــى ُفِقــَد مل يقــع 

الطــاق، وخالــف باقــي الفقهــاء يف ذلــك.

واحلجــة لنــا بعــد إمجــاع الطائفــة قولــه تعــاىل: 
ــم النســاء فطلقوهــن لعدهتــن  ــا أيــا النبــي إذا طلقت ﴿ي
قولــه:  إىل  ربكــم﴾  اهلل  واتقــوا  العــدة  وأحصــوا 
أو  بمعــروف  فامســكوهن  أجلهــن  بلغــن  ﴿فــإذا 
فارقوهــن بمعــروف وأشــهدوا ذوي عدل منكــم﴾ فأمر 
تعــاىل باإلشــهاد، وظاهــر األمــر يف عرف الــرع يقتي 
ــى  ــا ع ــا هن ــك ه ــوا ذل ــم أن حيمل ــس هل ــوب، فلي الوج
االســتحباب، فــا خيلــو قولــه تعــاىل: ﴿وأشــهدوا ذوي 
عــدل منكــم﴾ مــن أن يكــون راجعــا إىل الطــاق، كأنــه 
قــال: إذا طلقتــم النســاء فطلقوهــن لعدهتــن وأشــهدوا، 
أو أن يكــون راجعــا إىل الفرقــة أو إىل الرجعــة التــي عــر 

تعــاىل عنهــا باإلمســاك.

وال جيــوز أن يرجــع ذلــك إىل الفرقــة، ألهنــا ليســت 
هاهنــا شــيئا يوقــع ويفعــل، وإنــا هــو العــدول عــن 
الرجعــة، وإنــا يكــون مفارقــا هلــا بــأن ال يراجعهــا فتبــن 
بالطــاق الســابق عــى أن أحــدا ال يوجــب يف هــذه 
الفرقــة الشــهادة وظاهــر األمــر يقتــي الوجــوب، وال 
جيــوز أن يرجــع األمــر بالشــهادة إىل الرجعــة؛ ألن أحــدًا 

ال يوجــب فيهــا اإلشــهاد وإنــا هــو مســتحب فيها فثبت 
أن األمــر باإلشــهاد راجــع إىل الطــاق.

فــإن قيــل: كيــف يرجــع إىل الطــاق مــع بعــد مــا 
بينهــا؟

قلنــا: إذا مل يلــق إال بالطــاق وجــب عــوده إليــه مع 
ــد وقرب. بع

فــإن قيــل: أي فــرق بينكــم يف حلكــم هــذا الــرط 
ــاز  ــك جم ــظ وذل ــه يف اللف ــد من ــو بعي ــاق وه ــى الط ع
وعــدول عــن احلقيقــة، وبيننــا إذا حلنــا األمــر باإلشــهاد 
هاهنــا عــى االســتحباب ليعــود إىل الرجعــة القريبــة منــه 

يف ترتيــب الــكام؟

قلنــا: حــل مــا ظاهــره الوجــوب عــى االســتحباب 
خــروج عــن عــرف الــرع بــا دليــل، ورد الــرط 
إىل مــا ب عــد عنــه إذ مل يلــق بــا قــرب ليــس بعــدول عــن 
حقيقــة وال اســتعال توســع وجتــوز، والقــرآن واخلطاب 
ــا أرســلناك  ــال اهلل تعــاىل: ﴿إن ــه مملــوء مــن ذلــك، ق كل
شــاهدا ومبــشا ونذيــرا لتؤمنــوا باهلل ورســوله وتعــزروه 
وتوقــروه وتســبحوه﴾والتســبيح وهو متأخــر يف اللفظ 

.ال يليــق إال بــاهلل تعــاىل دون رســوله

]االنتصار[

السيد المرتضى
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اكتفــى مــن النــاس بــأن يقولــوا ال إلــه إال اهلل 
ــزكاة  ــوا ال ــاة ويؤت ــوا الص ــول اهلل ويقيم ــد رس حمم
ويصومــوا شــهر رمضــان وحيجــوا البيــت ويلتزمــوا 

ــام. ــكام االس بأح

وكان قــول هاتــن الكلمتــن ال إلــه إال اهلل حممــد 
رســول اهلل موجبــًا أن يكــون لقائلهــا مــا للمســلمن 
ــا  ــو قاهل ــال كان، ول ــى أي ح ــم ع ــا عليه ــه مم وعلي

والســيف عــى رأســه.

بعــث باملســاواة يف احلقــوق بــن مجيــع اخللــق 
وأن ال أحــد خــر مــن أحــد إال بالتقــوى وباألخــوة 
ــَا امُلْؤِمنُــوَن إِْخــَوٌة﴾)١(،  بــن مجيــع املؤمنــن: ﴿إِنَّ
وبالكفــاءة بينهــم: ]املؤمنــون بعضهم اكفــاء بعض[. 
املؤمنــون تتكافــأ دماؤهــم ويســعى بذمتهــم أدناهــم 
وبالعفــو العــام عمــن دخــل يف االسام،االســام 

جيــبُّ مــا قبلــه.

تلقــاه  عــادالً  وقانونــًا  باهــرة  رشيعــة  وســنَّ 

)١( احلجرات: ١٠.

السيد محسن االمين
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ــوه يف  ــلمون وحفظ ــه املس ــاه عن ــاىل وتلق ــن اهلل تع ع
ــه وجوهــره  صدورهــم ويف كتبهــم ومل خيتلفــوا يف لبَّ
بعــض  اختلفــوا يف  وإن  عليــه،  واتفقــوا  وأمجعــوا 
تفاريعــه مــع كــون كل منهــم يــرى أنــه يرجــع يف 
رأيــه إىل األصــل املســلم بينهــم ويــرد تلــك التفاريــع 
إليــه، فــكان هــذا القانــون جامعــا ألحــكام عباداهتــم 
ــم  ــهم ومعاده ــه يف معاش ــا حيتاجون ــم وم ومعاماهت
فــكان عباديــا اجتاعيــا سياســيا اخاقيــا ال يشــذ 
ــاج  ــون، وحيت ــه يف الك ــن وقوع ــا يمك ــيئ مم ــه ش عن
حادثــة  وال  تقــع  واقعــة  مــن  فــا  آدم،  بنــو  إليــه 
حتــدث اال وهلــا يف الريعــة االســامية أصــل مســلم 
ــه  ــازت ب ــا امت ــذا مم ــه، وه ــع إلي ــلمن ترج ــد املس عن
الريعــة االســامية، ذلــك ألهنــا خامتــة الرائــع 
ــادات:  ــا،. ففــي العب ــة إىل انقــراض عمــر الدني وباقي
الطهــارة، والصــاة، والــزكاة، والصــوم، واحلــج. 
ــارة،  ــع، واإلج ــات: البي ــات واالجتاعي ويف املعام
هــذه  احــكام  ويف  واهلبــة،  واملســاقاة،  واملزارعــة، 

املذكــورات حفــظ نظــام االجتــاع.

مــادة  وقطــع  النســل  لبقــاء  النــكاح  وفيهــا 
ــرم  ــا حي ــف لئ ــة والوق ــراث، والوصي ــاد، وامل الفس
ــع  ــاء لرف ــه، والقض ــد موت ــه بع ــة مال ــن منفع ــرء م امل
األخاقيــات  ويف  العــدل،  قاعــدة  عــى  اخلصــام 
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر باملع ــرة واآلداب، واألم الع
بيضــة  حلفــظ  اجلهــاد  السياســيات:  ويف  املنكــر، 
االســام والدفــاع عــن الوطــن، والســباق والرمايــة 
لتعليــم فنــون احلــرب واجلنديــة، واحلــدود والديــات 

حلفــظ النفــوس واألمــوال وقمــع اجلرائــم، عــى أن 
ــن اإلســامي ال تتمحــض ملجــرد  ــادات يف الدي العب
العبــادة ففيهــا منافــع بدنيــة واجتاعيــة وسياســية 
رياضــة  الصــاة  ويف  النظافــة،  تفيــد  فالطهــارة 
البــدن، ويف صــاة اجلاعــة واحلــج فوائــد اجتاعيــة 
وسياســية ظاهــرة، ويف الصــوم فوائــد صحيــة ال 
اإلســامية  األحــكام  بفوائــد  واإلحاطــة  تنكــر 
تتعــذر،  أو  تتعــرس  اخلفيــة  عــن  فضــا  الظاهــرة 
ــه  ــة أحكام ــن وموافق ــن حماس ــن م ــذا الدي ــا يف ه ومل
العقــول وســهولتها وســاحتها ورفــع احلــرج فيــه 
واالكتفــاء باظهــار الشــهادتن، وملــا يف تعاليمــه مــن 
الســمو واحلــزم واجلــد دخــل النــاس فيــه أفواجــا 
ممالــك األرض مملكــة  أعظــم  عــى  أهلــه  وقــى 
األرض  رشق  واخــرق  الــروم  ومملكــة  األكارسة 
ــت  ــا ودان ــا وأقطاره ــع أقاليمه ــل مجي ــا ودخ وغرهب
بــه األمــم عــى اختــاف عنارصهــا ولغاهتــا، ومل 
الرجــل  هــذا  أصبــح  حتــى  قليــل  زمــن  يمــض 
ــون  ــه يعذب ــتخفيا وأصحاب ــة مس ــن مك ــر م ــذي ف ال
ــارة  ــون ت ــم يعتصم ــن دينه ــون ع ــتذلون ويفتن ويس
ــروج  ــرى باخل ــتخفن واخ ــة مس ــروج إىل احلبش باخل
إىل املدينــة متســللن، يدخــل مكــة بأصحابــه هــؤالء 
يف عمــرة القضــاء ظاهــرا عــى رغــم جبابــرة قريــش 
ال يســتطيعون دفعــه وال منعــه، ومل متــض إال مــدة 
ــاب  ــكًا رق ــا مال ــًا اياه ــة فاحت ــل مك ــى دخ ــة حت قليل
أهلهــا فدخلــوا يف االســام طوعــا وكرهــا وتوافدت 
عليــه رؤســاء العــرب مقدمــة طاعتهــا، وســمت 
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نفســه إىل مكاتبــة ملــوك األرض كــرسى وقيــر 
ومــن دوهنــا ودعامهــا إىل اإلســام أو اجلزيــة وغــزا 
بــاد قيــر مــع بعــد الشــقة وظهــر دينــه عــى الديــن 
كلــه كــا وعــده ربــه، وفتــح اتباعــه ممالــك الدنيــا ومل 
يقــم هــذا الديــن بالســيف والقهــر كــا يصــوره مــن 
يريــد الوقيعــة فيــه، بــل كــا أمــر اهلل تعــاىل: ﴿اْدُع إَِل 
ــْم  ــنَِة َوَجاِدْل ــِة احَلَس ــِة َوامَلْوِعَظ ــَك بِاحِلْكَم ــبِيِل َربِّ َس
ــِن  ي ــَراَه ِف الدِّ ــُن﴾)1)؛ ﴿الَ إِْك ــَي َأْحَس ــي ِه بِالَّتِ
ومل   ،)٢(﴾ الَغــيِّ ِمــَن  ْشــُد  الرُّ  َ َتَبــنيَّ َقــْد 
حيــارب أهــل مكــة وســائر العــرب 
ــه  ــوه وأرادوا قتل ــى حارب حت
وأقــر  واخرجــوه، 

)١( النحل/١٢5. 

)٢( البقرة/ 
.٢56

أهــل األديــان التــي نزلــت هبــا الكتــب الســاوية 
عــى أدياهنــم، ومل جيرهــم عــى الدخــول يف اإلســام 
واجــر الوثنيــن عــى ذلــك ومل يغــز بــاد قيــر 

ليجــر عــى اإلســام كــا مــر.

ومل يكــن تأخــر اتبــاع هــذا الديــن وضعفهــم 
ناشــئا إال عــن عــدم متســكهم بتعاليــم دينهــم، ومل 
بــا  يكــن فتــح بادهــم و ممالكهــم إال لتهاوهنــم 
بقولــه:   نبيهــم لســان  عــى  رهبــم  بــه   أمرهــم 
ــاط  ــن رب ــوة وم ــن ق ــتطعتم م ــا اس ــم م ــدوا ل ﴿واع
تعــاىل:  قولــه  مغــزى  فهمهــم  وعــدم   اليــل﴾، 

﴿َوَأْنَزْلنَا احَلِديَد فِيِه َبْأٌس َشِديٌد﴾)٣(.

]أعيان الشيعة[

)٣( احلديد: .٢5
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نص احلوار مع هنري كوربان

أبنّــا يف التوضيحــات الســابقة أّن خلفــاء تلــك 
العهــود و مــن التــّف حوهلــم أجــازوا االجتهــاد يف 
.مقابــل النصــوص الــواردة عــن النبــّي األكــرم

و مــن الوجهــة العمليــة عمــل أولئــك عــى تغيــر 
األحــكام االهليــة بحســب املصالــح التــي ارتؤوهــا. 
وحــن يكــون االجتهــاد يف مقابــل النــّص جائــزا يف 
ــا ال  ــزا في ــون جائ ــق أوىل يك ــن طري ــؤالء، فم ــر ه نظ

ــه.. ــّص في ن

منهج الشيعة
في الفقه 

العالمةالسيد محمد حسين الطباطبائي
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ان  يف  احلريــة  مطلــق  للصحابــة  كان  لذلــك 
يصوغــوا آراء جتــاه احلــوادث الواقعــة واملســتحدثة، و 
ــع كان  ــا، و يف الواق ــه صاح ــا يرون ــب م ــك بحس ذل
هــؤالء مضطريــن اىل هــذه املارســة، فأهــل بيــت النبــّي 
الذيــن أوكلــت إليهــم - ببيــان إهلــي و نبــوّي رصيــح - 
املرجعيــة العليمــة، وكانــوا قرنــاء القــرآن، قــد أبعــدوا 

ــائل. ــف الوس ــع بمختل ــن املجتم ع

و يف املقابــل أخــذ االجتاع االســامي يّتســع يومًا 
بعــد آخــر، و تتزايد فيــه الوقائــع واحلوادث املســتجدة، 
ــن عــن إدراك حكــم هــذه  ــة عاجزي ــا كان الصحاب و مّل
املســائل و بيانــه مــن القــرآن و الســنّة النبوّيــة، فلــم 
يكــن مــن مفــّر امامهــم ســوى أن يلجــؤوا اضطــرارا يف 
حــّل املشــكات اىل آرائهــم و مــا يقّدرونــه صاحــا، و 
ويارســوا الفتيــا عــر االستحســان أو القيــاس باألمثال 

و النظائــر.

و يف الواقــع كان هــذا االســلوب هــو الــذي ســاد 
يف عــر الصحابــة و التابعــن، و اســتمّر بعدهــم، 
بحيــث أخــذ يعكــس يف نحــو الفتيــا عمــل القضــاة 

والعلــاء الرســمين التابعــن للخافــة.

و كان الشــيعة هــم وحدهــم الذيــن عملــوا يف هذا 
املضــار بالنصــوص القطعّيــة، و ذلــك تبعــًا لرجوعهــم 
اىل مرجعيــة أهــل البيــت، و قــد خالــف أهــل 
البيــت بشــّدة أســلوب عمــل الصحابــة ومنهــج القضاة 
الرســمين، و هنــوا عــن اّتبــاع االستحســان و القيــاس، 
و اســتفادوا يف بيــان املســائل مــن الكتــاب والعلــوم 

 املتوارثــة، كــا حتــّدث عــن ذلــك االمــام عــّي
ــه)١(. مفّصــا يف إحــدى خطب

لقــد أخــذ أهــل البيت األحــكام مــن الكتاب 
ــد  ــة، وأبانوهــا عــى أســاس ذلــك، و ق و الســنّة النبوّي
تلّقــى الشــيعة - بمفــاد النصــوص املتواتــرة الداّلــة عــى 
العصمــة - قــول املعصــوم )الرســول و االمــام( و فعله 

و تقريــره حّجــة.

ــيعة  ــاء الش ــت فقه ــل البي ــة أه ــى أئّم ــّم هن ث
القيــاس،  و  االستحســان  اىل ممارســة  اللجــوء  عــن 
وعّلموهــم بــدالً مــن ذلــك قواعــد نبوّيــة كلّيــة، إذ ورد 
عنهــم قوهلــم: �علينــا إلقــاء االصــول إليكــم وعليكــم 
التفــّرع. و يف صيغــة اخــرى: إّنــا علينــا ان نلقــي إليكــم 

ــوا� )٢(. ــم ان تفّرع ــول و عليك االص

ــون  ــة يعلَّم ــان كان األئّم ــض األحي و يف بع
فقهــاء الشــيعة كيفيــة اســتنباط األحــكام الفقهيــة مــن 
القــرآن، و أمروهــم بــأن يســألوهم، اذا أبانــوا هلم حكا 
فقهيــا عــن مصــدره يف القــرآن، أي عــن دليلــه يف كتاب 
اهلل، و يشــتهر عــى هــذا الصعيــد ســؤال زرارة وحمّمــد 

ابــن مســلم يف مســألة املســح والقــر يف الســفر)٣(.

اّن الــيء األهــّم الــذي كان جيتــذب نظــر فقهــاء 
الشــيعة هــو تشــخيص احلكــم الناشــئ عــن التقّيــة.

)١( هنج الباغة، اخلطبة ١٨، واحتجاج الطريس.
)٢( بحــار األنــوار، ج ١، ص ١٤5 نقــا عــن الرسائــر، نقــا عــن 
جامــع البزنطــي و عــوايل اللئــايل عــن األئّمــة اخلامــس والســادس 

.)(والثامن
)٣( وسائل الشيعة، ج ١، باب الوضوء و صاة املسافر.



ــه كان  ــن زرارة اّن ــر ع ــوص يذك ــذا اخلص و يف ه
ــون  ــن يك ــر، ح ــاة الظه ــد ص ــام بع ــب اىل االم يذه
وحــده، لكــي يتجنـّـب األجوبــة التــي تّتســم بالتقيــة)١(.

و يف االجتــاه نفســه، رّصح االمــام بقولــه: 
.انعــّد الرجــل منكــم فقيهــا حتى يعــرف حلــن كامنا

لــذا أرجــع األئّمــة - طائفــة مــن أصحاهبــم - يف 
زرارة  اىل   - األخبــار  اختــاف  و  األحــكام  معرفــة 
ــن  ــس ب ــار، ويون ــن يس ــل ب ــلم وفضي ــن مس ــد ب وحمّم

ــب. ــن تغل ــان ب ــن وإب ــد الرح عب

يتبّن ممّا مّر اّن فقه الشيعة اذن، هو: 

١- فهم الكتاب و معرفة الناسخ واملنسوخ.

ــه  ــوم و فعل ــول املعص ــي ق ــنّة؛ و ه ــم الس ٢- فه
وتقريــره.

٣- معرفة القواعد الفقهية الكلّية و إعاهلا.

٤- اّن تشــخيص اخبــار التقيــة و متييزهــا عــن 
تلــك التــي تصــدر عــن غــر تقيــة، هــي عمليــة تتوقــف 
عــى معرفــة مــذاق أهــل البيــت و فتاواهــم احلقيقيــة، 
باإلضافــة اىل معرفــة حلن كامهــم، واالّطــاع الكامل 

عــى أقــوال أهــل الســنّة.

ــات الصحيحــة و متييزهــا عــن  ــة الرواي 5- معرف
ــة  ــى معرف ــف ع ــة تتوق ــي عملي ــة؛ و ه ــر الصحيح غ

ــة(. ــال و الدراي ــث )الرج رواة احلدي

)١( التهذيب، ج ٢، كتاب االرث.

6- حيتــاج فهــم الكتــاب و الســنّة )أي ممارســة 
الفقاهــة( اىل معرفــة سلســلة مــن القواعــد العقليــة التي 

يطلــق عليهــا علــم اصــول الفقــه.

و القواعــد الفقهيــة التــي أباهنــا األئّمــة معروفــة يف 
كتــب االصــول و الفقــه، و قــد جــاء العّامــة املجلــي 
عــى ذكــر بعضهــا يف كتابــه بحــار األنــوار )اجلــزء 
ــّم كتــب صنّفــت  األّول( و مجعهــا يف حمــّل واحــد، و ث

ــوص. ــذا اخلص يف ه

ــرأي-  ــوى بال ــن الفت ــة ع ــى األئّم ــا هن و ك
القيــاس و االستحســان - فقــد هنــوا أيضــا عــن االفتــاء 
بغــر علــم مطلقــا، فــا مل حيــط الفقيــه بجميــع اطــراف 
املســألة املذكــورة يف اجلهــات أعــاه، و يتوفــر عــى 
بحثهــا كاملــة، فيجــزم باحلكــم االهلــي و يعطــي فتــواه 
عــى ضــوء هــذا اجلــزم، يكــون قــد أفتــى بغــر علــم، و 

كــذب عــى اهلل )٢(.

و حمّصــل القــول اّن الشــيعة بذلــوا جهــودا كبــرة 
يف الطريــق اىل بنــاء علــم الفقــه بــكّل مــا يســتلزمه هــذا 
العمــل مــن توابــع، مــن قبيــل االصــول والرجــال 
والدرايــة، ومتييــز أحاديــث الفقــه، وبيــان القواعــد 
الفقهيــة، واجلمــع بــن األخبــار، حتــى بلغــوا يف ذلــك 

ــة. ــة رفيع ــا ومرتب ــأوا عظي ش

)٢( البحــار، ج ١، ص ٩٩ - ١٠٢، والوســائل، ج ٣، كتــاب 
ــاء. القض

(3 العدد الراالشة االجماد اال-جماد االر139 هـ-اا18 م



معنى 
الحجة

معنى 
الحجة

ــى  ــه ع ــَج ب َت ــح أن حُيْ ــة: كل يشء يصل ــة لغ 1-احلج

الغــر، وذلــك بــأن يكــون بــه الظفــر عــى الغــر عنــد 

اخلصومــة معــه، والظفــر عــى الغــر عــى نحويــن: أمــا 

بإســكاته وقطــع عــذره وإبطالــه، وإمــا بــأن يلجئه عــى عذر 

صاحــب احلجــة، فتكــون احلجــة معــذرة لــه لــدى الغــر.

2-وأمــا احلجــة ف االصطــاح العلمــي فلهــا معنيــان 

أو اصطاحــان:

ــن  ــف م ــا يتأل ــا: )كل م ــة، ومعناه ــد املناطق ــا عن أ-م

قضايــا تنتــج مطلوبــا( أي جممــوع القضايــا املرابطــة التــي 

يتوصــل بتأليفها وترابطهــا إىل العلم املجهول ســواء كان يف 

مقــام اخلصومــة مــع أحــد أم مل يكــن، وقــد يطلقــون احلجــة 

أيضــا عــى نفــس )احلــد األوســط( يف القيــاس.

ــد األصوليــن، ومعناهــا عندهــم حســب  ب-مــا عن

تتبــع اســتعاهلا: )كل يشء يثبــت متعلقــه وال يبلــغ درجــة 

ــع  ــه، وإال فم ــع بمتعلق ــببا للقط ــون س ــع(. أي ال يك القط

القطــع يكــون القطــع هــو احلجــة ولكن هــو حجــة بمعناها 

اللغــوي، أو قــل بتعبــر آخــر: )احلجــة، كل يشء يكشــف 

ــه(  ــًا ل ــه عــى وجــه يكــون مثبت عــن يشء آخــر وحيكــي عن

ونعنــي بكونــه مثبتا لــه: أن إثباتــه يكون بحســب اجلعل من 

الشــارع املكلــف بعنــوان أنــه هــو الواقــع، وإنــا يصــح ذلك 

ويكــون مثبتــًا لــه فبضميمــة الدليل عــى اعتبار ذلــك اليء 

الكاشــف احلاكــي وعــى أنــه حجــة مــن قبــل الشــارع. 

وعــى هــذا، فاحلجــة هبــذا االصطــاح ال تشــمل 

ــل  ــى، ب ــذا املعن ــة هب ــمى حج ــع ال يس ــع، إي أن القط القط

ــة  ــة غــر جمعول ــة القطــع ذاتي ــى اللغــوي؛ ألن طريقي باملعن

مــن قبــل أحــد، وتكــون احلجــة هبــذا املعنــى األصــويل 

مرادفــة لكلمــة )األمــارة(، كــا أن كلمــة )الدليــل( وكلمــة 

)الطريــق( تســتعمان يف هــذا املعنــى، فَيكونــان مرادفتــن 

لكلمــة األمــارة واحلجــة أو كاملرادفتــن، وعليــه، فلــك أن 

تقــول يف عنــوان هــذا املقصد بــدل كلمة )مباحــث احلجة(: 

)مباحــث األمــارات(. أو )مباحــث األدلــة(. أو )مباحــث 

الطــرق( وكلهــا تــؤدي معنــى واحــدا، وممــا ينبغــي التنبيــه 

عليــه يف هــذا الصــدد أن اســتعال كلمــة )احلجــة( يف املعنــى 

الــذي تؤديــه كلمــة )األمــارة( مأخــوذ مــن املعنــى اللغــوي 

مــن بــاب تســمية اخلــاص باســم العــام، نظــرا إىل أن األمــارة 

ــج املكلــف هبــا إذا عمــل هبــا وصادفــت  ممــا يصــح أن حيت

ــح أن  ــا يص ــه مم ــا ان ــه، ك ــذرة ل ــون مع ــع فتك ــة الواق خمالف

ــع يف  ــا ووق ــل هب ــف إذا مل يعم ــى املكل ــوىل ع ــا امل ــج هب حيت

خمالفــة احلكــم الواقعــي فيســتحق العقــاب عــى املخالفــة.

]أصول الفقه[
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 راالز 
 ال�شيخ الفيا مالع ية اا

اإلســام،  يف  عظيــًا  للزهراءمقاًمــا  ان 
صــدر  وقــد   ،النبــي الــرع  صاحــب  وعنــد 
منــه عليــه وآلــه الصــاة والســام مــن الكلــات 
 التــي تفــوق حــّد املــدح واإلطــراء يف حقهــا
مــا أوجــب عــى األمــة االلتــزام بعصمتهــا وبكوهنــا 
منّزهــًة عــّا يوجــب الشــك، أو املحامــل العائــدة إىل 
ــٌر  ــه كث ــي ب ــا ابُت األغــراض واألهــواء الشــخصية ممّ

ــا  ــا ومنبًع ــا جعلهــا مصــدًرا نقيًّ ــة، ممّ مــن الصحاب
ــا للســنة النبويــة يف قوهلــا  صافًيــا ومصــدًرا تامًّ

وفعلهــا وتقريرهــا، ال ختتلــف بذلــك عــن 
.األئمــة املعصومــن
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 :األكــرم الرســول  عنهــا  قــال  وقــد 
»إنــا بضعــٌة منــي«، وقــال: »مــا يغضــب فاطمــة 
ــني«،  ــاء العامل ــيدة نس ــة س ــال: »فاطم ــي«، وق يغضبن
بنــت عمــران، وقــال:  لهــا عــى مريــم  وفضَّ
»يؤذينــي مــا يؤذيــا«، وقــال: »لــو ل يكــن عــيٌّ ل 
 يف  يكــن لفاطمــة كــفء«. ومعلــوٌم مكانــة عــيٍّ

والطهــارة. والعمــل  اإليــان 

وهــذه األحاديــث مرويــٌة بكثــرٍة مــن طــرق 
بإطاقهــا  العصمــة  عــى  وداللتهــا  الفريقــن، 
واضــح، إذ مل يصــدر مــن النبــي األكــرم هــذا 
ــق  ــا وح ــٍد إال بحّقه ــأذى أح ــرن أذاه ب ــاق بق اإلط
ــا  ــل تنّزهه ــذا دلي ــا، وه ــن وولدهي ــر املؤمن أم
عــن كل مــا يرجــع إىل الدنيــا وغاياهتــا ومتّحــض 
إياهنــا، حتــى صــارت حرمتهــا كحرمــة رســول 
ــه  ــا ألن ــّق رعايته ــة ح ــن جه ــس م ــذا لي اهلل. وه
حيبهــا بســبب بنوهتــا لــه، وإال هنــاك مــن بنــي هاشــم 
ومــن لــه برســول اهلل النســب املســتحق للرعايــة ومــع 
ذلــك مل يصــدر منهبقــدر مــا صــدر منــهيف 

حــق ابنتــه الزهراءومكانتهــا العظيمــة.

ومــن فضائلهــا - ســام اهلل عليهــا - أن تزوجيها 
ــا  ــون هل ــأ اهلل أن يك ــم يش ــاء، فل ــن الس ــر م ــاء بأم ج
 ــي ــى أن النب ــن، حت ــر املؤمن ــر أم زوٌج غ
مل يشــأ البــّت يف ذلــك مــن دون أمــٍر مــن اهلل ســبحانه 

وتعــاىل.

وقــد آلــت عــى نفســها الوفاء لرســالة اإلســام، 

 ،يف املقــام بعــد النبــيــة أهــل البيــت وأحقي
ــة  ــن حقاني ــاع ع ــبة للدف ــن مناس ــر م ــت يف أكث فقام
ــا  ــي، منه ــد النب ــة بع ــن باخلاف ــر املؤمن أم
خطبتهــا يف املســجد النبــوي حمتجــًة عــى املهاجريــن 
ــى  ــرأٌة ع ــم ج ــٍد منه ــون ألح ــار دون أن يك واألنص
ــى  ــة ع ــت احلج ــاض، وأقام ــا الفي ــى منطقه ــرد ع ال
ــول  ــا رس ــا إليه ــي نحله ــدك الت ــأرض ف ــا ب حقانيته
اهلل يف حياتــه، وكان هلــا موقــٌف يــوم هجــوم 
ــة،  ــن بالبيع ــر املؤمن ــن أم ــدار مطالب ــى ال ــوم ع الق
فحاولــت االحتجــاج أيًضــا عليهــم ومنافــاة فعلهــم 
قدســّية بيتهــا، وهــم غــر مصغــن هلــا، حتــى جــرى 

مــا جــرى ممــا ال حييــط بــه قلــم.

ــف  ــك املواق ــا يف تل ــى جهاده ــب ع ــن ترّت ولك
ــا-  ــام اهلل عليه ــا - س ــال، وأهن ــق لألجي ــراز احل إب
ماتــت مظلومــًة غــر راضيــة، ومــن الطبيعــي أن 
يســأل كل طالــبٍّ للحقيقــة عــن رّس مواقفهــا وهــي 
املنّزهــة بلســان القــرآن يف آيــة التطهــر، واملنّزهــة عــى 
لســان النبــي، فــا يبقــى للحــق مذهــٌب إال معهــا 
ويف صّفهــا، وأي حــقٍّ غــر رســالة الديــن! ومــا 
كانــت الزهــراءتفعــل مــا تفعــل وتتعــرض 

ــة. ــم الديني ــراف القي ــى انح ــا ع ــألذى إال خلوفه ل

]املوقع الرسمي لساحة اية اهلل الشيخ الفياض[
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السيد هاشم معروف الحسني

أبيــه  مــع  الصــادق  اإلمــام  عــاش  لقــد 
الباقــر مؤســس جامعــة أهــل البيــت نحــوًا مــن 
ــبابه  ــع ش ــا يف مطل ــا، ادرك منه ــن عام ــة وثاث مخس
ــن  ــة األموي ــدد دول ــذي كان هي ــال ال ــوادر االنح ب
باالهنيــار، ويف تلــك الفــرة ومــا تاهــا مــن الفــرات 
رافــق تلــك احللقــات العلميــة التــي كانت يف مســجد 
املدينــة وخارجــه بــإرشاف أبيــه الباقــر وتتألــف 
ــات الطــاب  ــة مــن مئ -كــا تؤكــد املصــادر املوثوق
ــو اىل  ــامية، وه ــاد اإلس ــف الب ــن خمتل ــاء م والعل

جانــب أبيــه يلقنــه مــن علــوم الديــن وأرسار الكــون 
.ــي ــن النب ــه ع ــن آبائ ــه ع ــا ورث ــك مم ــر ذل وغ

و ظــل إىل جانــب أبيــه الباقــر اىل آخــر نفــس 
والعلــوم  واحلديــث  الفقــه  ومدرســة  حياتــه  مــن 
االســامية تــوايل نشــاطها يف خمتلــف املواضيــع فيــا 
خيــدم مصلحــة اإلســام إىل أن وافتــه املنيــة ســنة 
ــة  ــة الديني ــادق بالزعام ــتقل الص ــة، فاس ١١٤ هجري
واملســلمون يتطلعــون إليــه مــن كل اجلهــات هــذا 
والدولــة األمويــة تســر بخطــى رسيعــة اىل الفنــاء 
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واالنتفاضــات الشــعبية هنــا وهنــاك حتقــق االنتصــار 
ــار. ــو االنتص تل

يف هــذا الظــرف بالــذات كانــت امامــة الصــادق 
ــن وهــم يف دور  ــن عهــد األموي ــة ب ــه الديني وزعامت
االحتضــار وعهــد العباســين والدنيــا تبتســم هلــم 
اىل  احلاجــة  أمــس  يف  وكامهــا  إليهــا،  وتضمهــم 
ســكوته ورضــاه، فاحلــزب احلاكــم الــذي اصبــح 
ــلف  ــا س ــة م ــس بنتيج ــد اح ــار ق ــواب االهني ــى اب ع
منــه مــع أهــل البيــت؛ ألن اكثــر الثائريــن كانــوا 
البيــت  اهــل  يــرددون مأســاة كربــاء واضطهــاد 
ــى  ــده حيي ــن عــي وول ــد ب ــا جــرى لزي وشــيعتهم وم
ــتغلها  ــي اس ــم الت ــن اجلرائ ــك م ــر ذل ــد وغ ــن زي اب
الثائــرون واســتطاعوا ان يكيفــوا اجلاهــر بواســطتها 
لصاحلهــم كــا يريــدون ويســتنفروها للثــورة عــى 
الوانــا  املســلمن  اذاقــوا  الذيــن  احلــكام  اولئــك 
ــاء  ــل باالبري ــور والتنكي ــف واجل ــن العس ــا م وألوان

والصلحــاء.

الثــورة  يقــودون  كانــوا  الذيــن  ان  وحتــى 
ضــد االمويــن كانــوا يتســرون بأجمــاد العلويــن 
وآثارهــم وينــددون بخصومهــم وبــا اقرفــوه معهــم 
ــا  ــن عام ــة ثان ــتمر قراب ــذي اس ــم ال ــال حكمه خ
ــل البيــت حــاوة العيــش  ــه أه أو تزيــد مــا ذاق في
ــروا  ــكان مــن الطبيعــي واحلــال هــذه ان يوف ــدا، ف اب
لإلمــام الصــادق يف تلــك الفــرة كل اســباب 
اهلــدوء واالســتقرار، وان يتابــع هــو مســرة ابيــه 
الباقــر مــن حيــث انتهــى، ال ســيا وان طــاب 

يناظــروا  ان  يريــدون  والذيــن  واملحدثــن  العلــم 
ــع  ــارض م ــي تتع ــكار الت ــون األف ــد وحيمل يف العقائ
اصــول االســام قــد انتــروا يف خمتلــف املناطــق 
وأصبحــوا يتوافــدون اىل املدينــة مــن كل اجلهــات 
حتــى اجتمــع عنــده قرابــة اربعــة آالف طالــب عــدا 

ــه للمناظــرة يف  ــوا يقصدون ــن كان اولئــك الذي
خمتلــف املواضيــع.

ــباب  ــة األس ــن مجل ــل م و لع
ذلــك  وراء  تكمــن  التــي 

االمامــن  حــول  التكتــل 
 والصــادق الباقــر 

هــو ان االمويــن وقفــوا 
ــت  ــل البي ــار اه ــن آث م
بلــغ  موقفــا  وفقههــم 
اقــى حــدود الشــدة 
والرامــة وبلــغ احلــال 

اذا  الفقهــاء  ببعــض 
اضطــر ان يســند احلديــث 

فــإن كان عــن  اىل مصــدره 
ابــو  قــال  يقــول:   عــي

زينــب، فقــد جــاء يف تاريــخ احلســن 
البــري أليب الفــرج بــن اجلــوزي انــه 

كان اذا اراد ان حيــدث عــن عــي يقــول: 
قــال ابــو زينــب ويتحاشــى ان يذكــره باســمه خوفــا 
مــن األمويــن وأعواهنــم، وملــا عــرف لــدى اخلاصــة 
انــه يعنيــه هبــذه الكنيــة قــال لــه ابــان بــن عيــاش: مــا 
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ــن أيب  ــي ب ــه يف ع ــك قلت ــك ان ــال عن ــذي يق ــذا ال ه
طالــب، قــال: يــا أبــن اخــي احقــن دمــي مــن هــؤالء 

اجلبابــرة لــو ال ذلــك لســالت يب اعشــب.

ويعنــي  الشــيخ  قــال  يقــول:  كان  وبعضهــم 
باســمه. ذكــره  عــى  جيــرؤ  وال   عليــا بذلــك 

ــد مــا ســأله  ــال عن ــه ق و جــاء عــن أيب حنيفــة ان
احــد األمويــن عــن مســألة فقهيــة جــاء عنــه انــه 
ــرأي  ــال: فاســرجعت يف نفــي ألين اقــول فيهــا ب ق
عــي وأديــن اهلل بــه فكيــف اصنــع؟ ثــم عزمــت 
ان اصدقــه وأفتيــه بالديــن الــذي اديــن اهلل بــه ومــى 
 يقــول: إن بنــي أمّيــة كانــوا ال يفتــون بقــول عــي
وال يأخــذون بــه وكان عــي ال يذكــر باســمه بــن 
الفقهــاء، والعامــة بــن املشــايخ ان يقولــوا قــال 
الشــيخ كــا جــاء ذلــك يف املجلــد األول مــن مناقــب 

ايب حنيفــة.

و قــال الشــعبي كــا يف عيــون االخبــار البــن 
ــم  ــب ان أحببناه ــن آل أيب طال ــا م ــا ذا لقين ــة: م قتيب

ُقتِْلنَــا وإن أبغضناهــم دخلنــا النــار.

و بلــغ مــن حــرص األمويــن عــى طمــس آثــار 
ــض  ــأن بع ــن ش ــوا م ــم أن رفع ــت وفقهه ــل البي أه
ــكام  ــان األح ــاء وبي ــر االفت ــم ام ــوا هل ــاء وترك الفقه
كســليان بــن موســى االشــدق املتــوىف ســنة ١١٩ 
وعبــد اهلل بــن ذكوان املتوىف ســنة ١٣٠ احــد مواليهم 
ــرة ونافــع مــوىل ابــن عمــر  وراوي احاديــث أيب هري
ــم  ــا لقصوره ــذي كان مازم ــار ال ــن يس ــليان ب وس

وقــد فرضــوه عــى املدينــة، ومكحــول مــوىل بنــي 
ــوىل  ــرج م ــار األع ــن دين ــلمة ب ــل وأيب حــازم س هذي
ــن  ــاعيل ب ــان واس ــن طرخ ــليان ب ــزوم وس ــي خم بن
خالــد البجــي وعكرمــة مــوىل ابــن عبــاس وابــن 
ــوايل  ــاء امل ــن عل ــؤالء م ــر ه ــري، وغ ــهاب الزه ش
الذيــن قربوهــم وفتحــوا هلــم صدورهــم وخزائنهــم 
ــت أو  ــل البي ــن أه ــدث ع ــد ان حي ــمحوا ألح ومل يس
ــه أو يف  ــًا يف الفق ــده رأي ــن ول ــره م ــي ولغ ــند لع يس
غــره مــن املواضيــع اإلســامية ممــا ســبب ضيقــا 
واحراجــًا لكثــر مــن الفقهــاء الذيــن كانــوا ال يــرون 

ــًا. ــه بدي ــي وأبنائ ــه ع لفق

و لعــل بعــض مــن عرفــوا بفقهــاء الــرأي كانــوا 
يفتــون برأيــه وينســبون الفتــوى ألنفســهم بــدون ان 
يذكــروا هلــا ســندا مــن مرويــات الصحابــة أو آرائهــم 
وال جيــرؤون عــى اســنادها لعــي خوفــا مــن 
ــاب  ــن وســيوفهم املســلولة عــى الرق ســياط األموي

ــرأي. فعدوهــم لذلــك مــن فقهــاء ال

 والصــادق الباقــر  لإلمامــن  اتيــح  وملــا 
ان حيدثــا عنــه وعــن الرســول وينــرا فقهــه 
العلــم  وطــاب  العلــاء  توافــد  اإلســام  وآثــار 
جانــب  كل  مــن   الرســول مدينــة  يف  عليهــا 
ومــكان، ال ســيا وقــد شــهد عرمهــا هنضــة علميــة 
شــملت مجيــع اطــراف الدولــة ورصاعــا عقائديــا 
أصــول  تشــويه  حتــاول  خفيــة  أيــٍد  وراءه  كانــت 
اإلســام وحتريفهــا بــا يــيء إىل اإلســام وال خيــدم 
إال اعــداءه، وكان الرابــح األكــر مــن ذلــك الــراع 
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ــك  ــزاب، اولئ ــيع وأح ــلمن اىل ش ــرق املس ــذي ف ال
ــن  ــلمون ع ــرف املس ــم ان ين ــن هيمه ــكام الذي احل
ــن  ــون م ــذا الل ــم إىل ه ــم وطغياهن ــم وجوره ظلمه

الــراع مهــا كانــت النتائــج.

الوفــود  تتابعــت  فلقــد  احلــال  كان  ومهــا 
أهــل  جامعــة  عــى  والقــرى  املــدن  مجيــع  مــن 
البيــت ونشــطت احلركــة العلميــة يف عهــد اإلمــام 
زالــت  ان  بعــد  احلــدود  أبعــد  إىل   الصــادق
ــم،  ــاس وبينه ــن الن ــول ب ــت حت ــي كان ــز الت احلواج
وبلــغ عــدد املنتمــن إليهــا أربعــة آالف كــا احصاهــم 
ــنة ٢٣٠ يف  ــوىف س ــدة املت ــن عق ــد ب ــاس اح ــو العب أب
كتــاب مســتقل وأيــده الشــيخ نجــم الديــن يف املعتــر 
وأدرك منهــم احلســن بــن عــي الوشــاء وكان مــن 
أصحــاب الرضــا تســعائة شــيخ كانــوا جيتمعــون 
ــد  ــن حمم ــر ب ــن جعف ــون ع ــة حيدث ــجد الكوف يف مس
ــن  ــن عري ــر م ــد أكث ــك بع ــه وذل ــون فقه ويتدارس

.عامــا مضــت عــى وفــاة اإلمــام الصــادق

وإذا صــح أن احلســن بــن عليالوشــاء قــد ادرك 
منهــم بعــد عريــن عامــا او تزيــد يف مســجد الكوفــة 
وحــده هــذا املقــدار فليــس بغريــب اذا اجتمــع عنــده 
ــب أو  ــة آالف طال ــار اربع ــاد واالقط ــائر الب ــن س م

أكثــر مــن ذلــك.

بــرزوا  الذيــن  ان  املعتــر:  يف  املحقــق  وقــال 
ــائله  ــة مس ــه وأجوب ــن أحاديث ــوا م ــه ألف ــن تامذت م
أربعائــة كتــاب عرفــت بعــد عــره باالصــول وقــد 

اعتمدهــا املحمــدون الثاثــة الكلينــي والصــدوق 
والطــويس يف كتبهــم األربعــة الــكايف ومــن ال حيــره 

ــتبصار. ــوايف واالس ــه وال الفقي

كــا تنــص املؤلفــات الشــيعية يف أحــوال الرجال 
أن أصحــاب االمامــن الباقــر والصــادق قــد 
ألفــوا يف خمتلــف املواضيــع اكثــر مــن أربعــة آالف 
كتــاب، ولــو افرضنــا ان هــذا العــدد مبالــغ فيــه 
وليــس ذلــك ببعيــد فمــا ال شــك فيــه بأهنــم تركــوا 
باإلضافــة إىل األصــول األربعائــة مئــات الكتــب يف 
احلديــث والفقــه وغرمهــا مــن املواضيع اإلســامية، 
 كــا يرشــد إىل ذلــك تأكيــد اإلمــام الصــادق
ــيان  ــن النس ــا م ــم، خوف ــه عليه ــا كان يلقي ــة م بكتاب
والزيــادة والنقصان، ال ســيا وان التدويــن والتأليف 
ــذي  ــر ال ــك الع ــا يف ذل ــى حدودمه ــا اق ــد بلغ ق
احلــوادث  بإحصــاء  واملعنيــون  العلــاء  فيــه  كان 
واآلثــار يتســابقون إىل التأليــف والتدويــن، وظهــرت 
فيــه عــرات املؤلفــات لغرهــم يف احلديــث والســر 
املواضيــع  مــن  ذلــك  وغــر  والتفســر  والتاريــخ 

ــا. ــامية وغره اإلس

الشــيعية  املؤلفــات  تلــك  ذهبــت  ايــن  امــا 
ــون  ــه املؤلف ــا أمهل ــا، ك ــل مصره ــد أمه ــخ ق فالتاري
يف احــوال الرجــال وآثارهــم، وبــا شــك فلقــد بقــي 
ــع واخلامــس واعتمــد  الكثــر منهــا اىل القرنــن الراب
جماميعهــم  يف  األربعــة  الكتــب  اصحــاب  عليهــا 
ــر  ــاجقة والت ــا الس ــف اكثره ــد َأتل ــا، وق ــا ذكرن ك
وااليوبيــون وغرهــم مــن الغــزاة يف مجلــة مــا اتلفــوه 
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يف  الطــويس  ومكتبــة  ســابور  الوزيــر  مكتبــة  مــن 
ــذا  ــرة، ه ــي يف القاه ــر الفاطم ــة الق ــداد ومكتب بغ
باإلضافــة اىل مــا اتلــف مــن مكتبــة حممــد بــن عمــر 
التــي دفنهــا يف الــراب خوفــا مــن الرشــيد، وكان قــد 
حبســه الرشــيد وصــادر مجيــع اموالــه، وملــا خــرج من 
ــات  ــى مئ ــتمل ع ــت تش ــة وكان ــا بالي ــجنه وجده س
.ــر ــادق والباق ــن الص ــاب اإلمام ــب ألصح الكت

و يظهــر مــن رسائــر حممــد بــن ادريــس العجــي 
املتأخــر عــن الشــيخ الطــويس انــه كان حيتفــظ ببعــض 
تلــك املؤلفــات، وانــه يف الرسائــر اخــذ منهــا بــا 
ــى  ــا اورده موس ــك م ــن ذل ــال: فم ــث ق ــطة حي واس
ابــن بكــر الواســطي يف كتابــه عــن حــران بــن اعــن 
الشــيباين وبعــد ان اورد مجلــة مــن الكتــاب املذكــور 
قــال: ومــن ذلــك مــا اســتطرفناه مــن كتــاب معاويــة 
ابــن عــار، وقــد اخــذ منــه بعــض األحاديــث يف 
ــا  ــك م ــن ذل ــال: وم ــم ق ــاة ث ــج والص ــكام احل اح
اســتطرفناه مــن كتــاب احــد بــن حممــد ايب نــر 
البزنطــي كــا اخــذ مــن كتــاب ألبــان بــن تغلــب 
ومــن كتــاب جلميــل بــن دراج وللســياري وللبزنطــي 
وحلريــز بــن عبــد اهلل السجســتاين وللحســن بــن 
وغرهــم  بكــر  بــن  اهلل  ولعبــد  الــرساد  حمبــوب 
وعبارتــه تــكاد تكــون رصحيــة يف أنــه اخــذ مــن تلــك 

ــارشة. ــب مب الكت

ويظهــر مــن الشــهيد يف الذكــرى والكفعمــي 
ــا  ــي تركه ــات الت ــك املؤلف ــض تل ــه ان بع يف مصباح
ــى  ــص ع ــا ن ــا ك ــت عندمه ــة كان ــاب األئم اصح

ذلــك احلــر العامــي يف الفائــدة السادســة التــي احلقهــا 
يف املجلــد الثالــث مــن الوســائل، الطبعــة القديمــة.

ــق هــذه  و مهــا كان احلــال فلســت بصــدد حتقي
ويف  فيهــا  قيــل  مــا  مجيــع  اســتقصاء  وال  األمــور 
جامعــة أهــل البيــت والعــدد الــذي كان ينتمــي إليهــا 
فــإن اســتقصاء  املياديــن،  انتجتــه يف خمتلــف  ومــا 

ــد. ــد واح ــه جمل ــه ال يكفي ــك كل ذل

]سرة األئمة االثني عش[



جوامع
الكلم 

أقــوى  اإلبــاغ  إن 
هــو  النبــي  كام  يف  اإلبــاغ 
ــات  ــار يف الكل ــاين الكب ــاع املع إجت
الوافيــة  العلــوم  اجتــاع  بــل  القصــار، 
يف  الشــارحون  يبســطها  وقــد  كلــات،  بضــع  يف 

جملــدات. 

الدنيــا  يف  الســلوك  علــم  ذلــك  أمثلــة  ومــن 

ــه يف  ــه كل ــد مجع ــن، وق والدي
أقــل مــن ســطرين قصريــن مــن 

قولــه: »احــرث لدنيــاك كأنــك تعيــش 
متــوت  كأنــك  آلخرتــك  واعمــل  أبــًدا، 

ــًدا«. غ

ومــن أمثلــة علــم السياســة الــذي اجتمــع كلــه 
ــدة  ــأي قاع ــم« ف ــَولَّ عليك ــوا ُي ــا تكون ــه: »ك يف قول

جوامع
 الكلم

محمود عباس العقاد
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مــن القواعــد األصليــة يف سياســة األمــم ال تنطــوي 
بــن هــذه الكلــات؟

ينطــوي فيهــا أن األمم مســؤولة عــن حكوماهتا، 
ال يعفيهــا مــن تبعــة مــا تصنــع تلــك احلكومــات 
عــذر باجلهــل أو عــذر باإلكــراه؛ ألن اجلهــل جهلهــا 
الــذي تعاقــب عليــه، واإلكــراه ضعفهــا الــذي تلقــى 

جــزاءه.

األمــة ال  بأخــاق  العــرة  أن  فيهــا  وينطــوي 
فــا  تعلنهــا احلكومــة،  التــي  بالنظــم واألشــكال 
ــومل  ــتبداد ول ــاف االس ــة تع ــتبداد بأم ــبيل إىل االس س
ــبيل إىل  ــن، وال س ــود القوان ــم بقي ــا احلاك ــد فيه يتقي
حريــة أمــة جتهــل احلريــة ولوتقيــد فيهــا احلاكــم 

بألــف قيــد مــن النظــم واألشــكال.

ــت  ــع وليس ــع تاب ــة تب ــا أن الوالي ــوي فيه وينط
بأصــل أصيــل، فــا يغــر اهلل مــا بقــوم حتــى يغــروا 
ــى  ــا حت ــوايل قوًم ــا بأنفســهم، وأحــرى أال يغــر ال م
ــة  ــا أن »األم ــوي فيه ــك، وينط ــل ذل ــم قب ــروا ه يتغ

ــث. ــر احلدي ــد التعب ــى ح ــلطات « ع ــدر الس مص

وينطــوي فيهــا أن األمــة تســتحق احلكــم الــذي 
تصــر عليــه ولــو مل يكــن حكــم صــاح واســتقال. 
وذلــك هواإلبــاغ الــذي ينفــذ يف وجهاتــه كل نفــاذ.

 :ويلحــق هبــذا يف العلــم بالتبعــات قولــه
ثــم  الصاحلــون  ثــم  األنبيــاء  بــاء  النــاس  »أشــد 

فاألمثــل«. األمثــل 

فاملزايــا اإلنســانية واجبــات وأعبــاء وليســت 

والــر  باخلــر  اإلنســان  وعلــم  واألزيــاء،  باملتــع 
ــه  ــا، وال هينئ ــى هب ــي يبت ــض الت ــه الفرائ ــرض علي يف
بالراحــة التــي يصبــو إليهــا وهــو حمســوب عليــه، 

وكذلــك ذكاؤه حمســوب عليــه.

وأمثــال هــذه األحاديــث يف أصــول السياســة 
ــاء يف  ــه اإلحص ــا ال يتناول ــاع مم ــاق واالجت واألخ

ــام. ــذا املق ه

كان حممــد فصيــح اللغــة فصيــح اللســان فصيــح 
األداء، وكان بليًغــا مبلًغــا عــى أســاس مــا تكــون 
باغــة الكرامــة والكفايــة، وكان بلســانه وفــؤاده مــن 

املرســلن، بــل قــدوة املرســلن.

]عبقرية ممد[
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نظرة عىل

مهمة التاريخ: 

بدقــة  التاريــخ، فهــي أن يعكــس  أمــا مهمــة 
ــن  ــه م ــرت ب ــا م ــاض، وم ــة يف امل ــاة األم ــة حي وأمان
أوضــاع وأحــوال، ومــا تعرضــت لــه مــن هــزات 
فكريــة، وأزمــات اقتصاديــة واجتاعيــة وغرهــا.

ــدى  ــرز م ــخ، وي ــة التاري ــا أمهي ــد لن ــذا يؤك وه
تأثــره يف احليــاة، ويعرفنــا رس اهتــام األمــم عــى 
ــًا،  ــًا، ومتحيص ــًا، وبحث ــًا، ودرس ــه تدوين ــا ب اختافه
ــك  ــال ذل ــن خ ــرف م ــد أن تتع ــي تري ــًا، فه وتعلي

عــى بعــض املامــح اخلفيــة لواقعهــا الــذي تعيشــه.

ــتقبلها  ــة ملس ــة وصلب ــة قوي ــه كلبن ــتفيد من ولتس
الــذي تقــدم عليــه، ولتكتشــف منــه أيضــًا بعضــًا 
مــن عوامــل رقيهــا وانحطاطهــا، ليكــون ذلــك معينــًا 
ــداد  ــليًا، واإلع ــًا وس ــاء قوي ــها بن ــاء نفس ــى بن ــا ع هل

ــخة. ــة وراس ــة وقوي ــس متين ــى أس ــتقبلها ع ملس

هل نملك تاريًا: 

نحــن أمــة تريــد أن حتيــا احليــاة بــكل قوهتــا 
وحيويتهــا، وفاعليتهــا، ولكننــا يف الوقــت الــذي 

عاملي
ى ال

سيد جعفر مرتض
ال

التاريخ 
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نملــك فيــه أغنــى تاريــخ عرفتــه أمــة، ال نملــك مــن 
ل عليــه  كتــب التاريــخ والــراث مــا نســتطيع أن نعــوِّ
يف إعطــاء صــورة كاملــة وشــاملة ودقيقــة عــن كل مــا 
ســلف مــن أحــداث؛ ألن أكثــر مــا كتــب منــه تتحكم 
التعصــب  عليــه  وهييمــن  الضيقــة،  النظــرة  فيــه 
واهلــوى املذهبــي، ويســر يف اجتــاه التزلــف للحــكام.

ــة ماحظــة  وأقصــد ب ـــ »النظــرة الضيقــة« عملي
ــن  ــم ع ــبابه، ث ــذوره وأس ــن ج ــًا ع ــدث منفص احل

ــاره. ــه وآث نتائج

وبكلمة أوضح وأصح: 

احلــكام  تاريــخ  األكثــر  يف  هــو  لدينــا  مــا  إن 
فإنــه  هــذا،  احلــكام  تاريــخ  وحتــى  والســاطن، 
أن  يســتطيع  وال  وممســوخًا،  هًا  مشــوَّ جــاء  قــد 
ــم  ــة حلياهت ــورة احلقيقي ــدٍة الص ــة وَحَي ــس بأمان يعك
ولترفاهتــم ومواقفهــم؛ ألن املــؤرخ كان ال يســجل 
إال مــا يتوافــق مــع هــوى احلاكــم، وينســجم مــع 
ميولــه، وخيــدم مصاحلــه، مهــا كان ذلــك خمالفــًا 
للواقــع، وملــا يعتقــده املــؤرخ نفســه ويميــل إليــه.

ومــن هنــا، فإننــا ال نفاجــأ إذا رأينــا املــؤرخ هيتــم 
ــف  ــول يف وص ــهب الق ــرة، فيس ــة وحق ــور تافه بأم
أو  حاكــم،  أو  ألمــر  منادمــة  أو  رشاب،  جملــس 
خيتلــق أحداثــًا، أو شــخصيات ال وجــود هلــا، ثــم 
هُيمــل أحداثــًا خطــرة، أو يتجاهــل شــخصيات هلــا 
مكانتهــا وأثرهــا العميــق يف التاريــخ، ويف األمــة، أو 
ــن  ــه، أو م ــم نفس ــن احلاك ــدرت م ــورًا ص ــوه أم يش

غــره، أو حييطهــا لســبب أو آلخــر بالكتــان، ويثــر 
ــوض. ــام والغم ــن اإلهب ــة م ــا هال حوهل

دراسة التاريخ: 

التاريــخ  دراســة  يريــد  ملــن  بــد  فــا  إذن، 
واالســتفادة مــن الكتــب التارخييــة والراثيــة، مــن أن 
يقرأهــا بحــذر ووعــي، وبدقــة وتأمــل، حتــى ال يقــع 

يف فــخ التضليــل والتجهيــل.

فــا بــد لــه مــن أن يفتــح عينيــه وقلبــه عــى كل 
كلمــة متــر بــه، وحيــاول قــدر املســتطاع أن يســتنطقها، 
ويســتخلص منهــا مــا ينســجم مــع الواقــع، ممــا تؤيــده 
الدالئــل والشــواهد املتضافــرة، ويرفــض أو يتوقــف 
يف كل مــا تاعبــت بــه األهــواء، وأثــرت عليــه امليــول 

والعصبيــات.

وليــس ذلــك باألمــر اليســر والســهل، والســيا 
فيــا يرتبــط بتاريــخ اإلســام األول الــذي هبــت 
عليــه ريــاح األهــواء الرخيصــة والعصبيــات الظاملــة، 
وعبثــت بــه أيــدي احلاقديــن، وابتــزت منــه رواءه 

ــر. ــر وخط ــد كب ــاءه إىل ح وصف

] الصحيح من سرة النبي األعظم[
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الحرية والمجتمع االسالمي

خصائــص النظــام العائلــي االســالمي بالمقارنــة مــع النظــام 
العائلــي الرأســمالي 

التكامل البشري 

حاجة اإلنسان للحس االجتماعي

زرع الثقة في نفوس الشباب

السيد محمد حسين الطباطبائي

 د. زهير االعرجي

محمد تقي فلسفي

السيد منير الخباز

د. علي القائمي
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حرية 
ال

ع االسالمي
والمجتم

كلمــة احلريــة عــى مــا يــراد هبــا مــن املعنــى ال يتجــاوز عمرهــا 
ــدع هلــا  يف دوراهنــا عــى األلســن عــدة قــرون، ولعــل الســبب املبت
ــل بضعــة قــرون، لكــن معناهــا  ــة قب ــة األوروبي هــو النهضــة املدني
ــار  ــذ أعص ــوب من ــاين القل ــن أم ــة م ــان وأمني ــول يف األذه كان جي

قديمــة.

طبائي
ني الطبا

السيد ممد حس
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ــه  ــأ من ــذي ينش ــي ال ــي التكوين ــل الطبيع واألص
هــذا املعنــى هــو مــا جتهــز بــه االنســان يف وجــوده مــن 
ــة نفســية  ــاه عــى العمــل فإهنــا حال ــة إي اإلرادة الباعث
يف إبطاهلــا إبطــال احلــس والشــعور املنجــر إىل إبطــال 

اإلنســانية.

اجتاعيــا  كان موجــودا  ملــا  االنســان  أن  غــر 
ــوه  ــاء دل ــع وإلق ــاة يف املجتم ــه إىل احلي ــوقه طبيعت تس
يف الــدالء بإدخــال إرادتــه يف اإلرادات، وفعلــه يف 
األفعــال املنجــر إىل اخلضــوع لقانون يعــدل اإلرادات 
واألعــال بوضــع حــدود هلــا، فالطبيعــة التــي أعطتــه 
إطــاق اإلرادة والعمــل هــي بعينهــا حتــدد اإلرادة 
ــة  والعمــل وتقيــد ذلــك اإلطــاق االبتدائــي واحلري

ــة. األولي

والقوانــن املدنيــة احلــارضة ملــا وضعــت بنــاء 
ــت  ــا عرف ــادي ك ــع امل ــاس التمت ــى أس ــا ع أحكامه
ــة  ــارف األصلي ــر املع ــة يف أم ــة األم ــك حري ــج ذل أنت
الدينيــة مــن حيــث االلتــزام هبــا وبلوازمهــا، ويف أمــر 
األخــاق، ويف مــا وراء القوانــن مــن كل مــا يريــده 
وخيتــاره االنســان مــن اإلرادات واألعــال، فهــذا هــو 

ــم. ــة عنده ــراد باحلري امل

وأمــا االســام فقــد وضــع قانونــه عــى أســاس 
التوحيــد كــا عرفــت ثــم يف املرتبــة التالية عى أســاس 
األخــاق الفاضلــة ثــم تعرضــت لــكل يســر وخطر 
ــة مــا كانــت  ــة كائن ــة واالجتاعي مــن األعــال الفردي
فــا يشء ممــا يتعلــق باإلنســان أو يتعلــق بــه االنســان 

ــا  ــدم ف ــر ق ــدم أو أث ــه ق ــامي في ــرع اإلس إال ولل
جمــال وال مظهــر للحريــة باملعنــى املتقــدم فيــه.

نعــم لإلنســان فيــه احلريــة عــن قيــد عبوديــة غــر 
اهلل ســبحانه، وهــذا وإن كان ال يزيــد عــى كلمــة 
واحــدة غــر أنــه وســيع املعنــى عنــد مــن بحــث 
والســرة  االســامية،  الســنة  يف  عميقــة  بصــورة 
أفــراد  بــن  وتقرهــا  إليهــا  تنــدب  التــي  العمليــة 
املجتمــع وطباقاتــه ثــم قــاس ذلــك إىل مــا يشــاهد من 
ســنن الســؤدد والســيادة والتحكــات يف املجتمعــات 
املتمدنــة بــن طبقاهتــا وأفرادهــا أنفســها وبــن كل 

ــة. ــة وضعيف ــة قوي أم

فيــا  فالتوســعة  األحــكام  حيــث  مــن  وأمــا 
أباحــه اهلل مــن طيبــات الــرزق ومزايــا احليــاة املعتدلــة 
ــْن  ــْل َم ــاىل: ﴿ُق ــال تع ــط ق ــراط أو تفري ــر إف ــن غ م
ــَن  ــاِت ِم ــاِدِه َوالطَّيَِّب ــَرَج لِِعَب ــي َأْخ ــَة اهلل الَّتِ َم ِزينَ ــرَّ َح

ْزِق﴾)١(. الــرِّ

األَْرِض  ِف  َمــا  َلُكــْم  ﴿َخَلــَق  تعــاىل:  وقــال 
.)٢ ( ﴾ َمجِيًعــا

ــَاَواِت  ــا ِف السَّ ــْم َم َر َلُك ــخَّ ــاىل: ﴿َوَس ــال تع وق
ــُه﴾)٣(. ــا ِمنْ ــا ِف األَْرِض َمجِيًع َوَم

ومــن عجيــب األمــر مــا رامــه بعــض الباحثــن 
واملفرسيــن، وتكلــف فيــه مــن إثبــات حريــة العقيــدة 

)١( سورة االعراف: ٣٢.
)٢( سورة البقرة: ٢٩.
)٣( سورة اجلاثية١٣.
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ــِن﴾)١(  ي ــَراَه ِف الدِّ ــه تعــاىل: ﴿اَل إِْك يف االســام بقول
ومــا يشــاهبه مــن اآليــات الكريمــة.

ــة  ــى اآلي ــن معن ــري ع ــث التفس ــر البح ــد م وق
هاهنــا  إليهــا  نضيــف  والــذي  البقــرة،  ســورة  يف 
ــس  ــع النوامي ــاس مجي ــد أس ــت أن التوحي ــك عرف أن
يــرع  أن  يمكــن  كيــف  ذلــك  ومــع  االســامية 
حريــة العقائــد؟ وهــل ذلــك إال التناقــض الريــح؟ 
ــة  ــول باحلري ــدة إال كالق ــة العقي ــول بحري ــس الق فلي

عــن حكومــة القانــون يف القوانــن املدنيــة بعينــه.

وبعبــارة أخــرى العقيــدة بمعنــى حصــول إدراك 
ليــس عمــا  اإلنســان  ينعقــد يف ذهــن  تصديقــي 
ــز  ــع أو جتوي ــه من ــق ب ــى يتعل ــان حت ــا لإلنس اختياري
يقبــل احلظــر  الــذي  أو اســتعباد أو حتريــر، وإنــا 
ــن  ــدة م ــتوجبه العقي ــا تس ــزام ب ــو االلت ــة ه واإلباح
األعــال كالدعــوة إىل العقيــدة وإقنــاع النــاس هبــا 
النــاس مــن  وكتابتهــا ونرهــا وإفســاد مــا عنــد 
ــي  ــي الت ــذه ه ــا، فه ــن هل ــل املخالف ــدة، والعم العقي
تقبــل املنــع واجلــواز، ومــن املعلــوم أهنــا إذا خالفــت 
الــذي  أواألصــل  املجتمــع  يف  دائــر  قانــون  مــواد 
يتكــئ عليــه القانــون مل يتكــئ منــاص مــن منعهــا 
مــن قبــل القانــون ومل يتــك اإلســام يف تريعــه عــى 
غــر ديــن التوحيــد )التوحيــد والنبــوة واملعــاد( وهــو 
ــه املســلمون واليهــود والنصــارى  الــذي جيتمــع علي

واملجــوس )أهــل الكتــاب(.

ــا  ــا عداه ــت في ــا وليس ــة إال فيه ــت احلري فليس
)١( سورة البقرة: 56.

إال هــدف ألصــل الديــن، نعــم هاهنــا حريــة أخــرى 
ــرى  ــدة يف جم ــار العقي ــث إظه ــن حي ــة م ــي احلري وه

الب حــث.

]امليزان ف تفسر القرآن[
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د. زهري االعرجي

ــة  ــة للمؤسس ــاد احلقيقي ــم االبع ــل فه ــن اج وم
العائليــة يف املجتمــع االســامي، ودور الريعــة يف 
إحــكام بنائهــا العلــوي، البــد لنــا مــن دراســة الفوارق 
ــة والفلســفية املتوقعــة بينهــا وبــن نظرهتــا يف  الفكري
النظــام االجتاعــي الرأســايل، ويف ســبيل حتقيــق ذلك 

الفهــم، البــد مــن ترتيــب النقــاط التاليــة: 

ــع  ــة يف املجتم ــايل للعائل ــان امل ــرار الض اوالً: اق

ــة  ــى اعال ــزوج ع ــؤولية ال ــّب مس ــامي؛ فتنص االس
ــة  ــت الريع ــث اوجب ــه، حي ــه وابنائ ــه ووالدي زوجت
نفقــة الزوجــة الدائمــة عــى زوجهــا، حتــى لــو كانــت 
ــة، وجعلــت املســؤولية مشــركة بينهــا،  الزوجــة ثري
ــه النفقــة وعليهــا الطاعــة والتمكــن، وال شــك  فعلي
ــرف، اال ان  ــون بالع ــة مره ــة الرعي ــد النفق ان حتدي
االصــل فيهــا هــو اشــباع حاجاهتــا االساســية مــن 
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ــل  ــة احلم ــاج ونفق ــكن والع ــس واملس ــأكل وامللب امل
والوضــع والرضاعــة واحلضانــة، وبطبيعــة احلــال، 
الزوجــة  عــى  يقتــر  ال  االنفــاق  وجــوب  فــان 
ــم وان  ــة ابنائه ــاء نفق ــى اآلب ــب ع ــل جي ــب، ب فحس
نزلــوا ذكــورًا واناثــًا، وعــى االبنــاء نفقــة آبائهــم وان 
علــوا ذكــورا واناثــًا، وهــو مــا عــر عنــه فقهيــًا بنفقــة 
االصــول والفــروع، حتــى لــو كان االصــل فاســقًا او 

ــاف. ــا خ ــرًا ب كاف

امــا يف النظــام الرأســايل، فــان النظــام العائــي 
يف  املنتــج  الفــرد  ان  اســاس  عــى  نظريــًا  مصمــم 

اعالــة  عــن  املســؤول  هــو  الواحــدة  العائلــة 
اآلخريــن الذيــن ال يقــدرون عــى القيــام 

او  الســن  بســبب  منتــج  بعمــل 
الطبيعــي.  العجــز  او  املــرض 
عــن  يفصــح  الواقــع  ولكــن 

ان وجــوب النفقــة عــى الــزوج مــن 
القارصيــن  بنفقــة  منحــر  القانونيــة  الناحيــة 

ــة  ــف بإعال ــر مكل ــزوج غ ــط؛ الن ال ــن االوالد فق م
زوجتــه القــادرة عــى العمــل واالنتــاج، وليــس غريبــًا 
اذن، ان نجــد ان نصــف نســاء الواليــات املتحــدة مثًا 
ــارج  ــة خ ــة االجتاعي ــاحة االنتاجي ــى الس ــن ع يعمل
البيــوت، مــن اجــل املســامهة يف النفقــة العائليــة، وال 
يلــزم القانــون الرأســايل االبنــاء البالغــن بالنفقــة عــى 
آبائهــم العاجزيــن عــن العمــل، ألن الدولــة والنظــام 
حاجــات  بإشــباع  كلِّفــًا  والســيايس  االجتاعــي 
ــام  ــذا النظ ــى ان روح ه ــنن، وال خيف ــيوخ واملس الش

مســتمدة مــن فكــرة »املذهــب الفــردي « التــي تنــادي 
ــا  ــادت هب ــي ن ــة الت ــات العائلي ــن االلتزام ــل م بالتحل

مجيــع االديــان الســاوية.

ولكــن الدولــة ال تســتطيع ســد كل حاجــات 
الشــيوخ واملســنن والعاجزيــن عــن العمــل، وخروج 
الزوجــة للعمــل خــارج البيت، يــرك االبنــاء والبنات 
القارصيــن دون رعايــة ابويــة هــم بأمــس احلاجــة 
اليهــا وقــت نموهــم العقــي والبــدين. ولذلــك، فــإن 
ــى  ــاق ع ــزوج لانف ــى ال ــة ع ــؤولية املالي ــل املس حتمي
ــول  ــل احلل ــن افض ــر م ــه يعت ــه وابنائ ــه ووالدي زوجت
ــا  ــل االرسة وتدهوره ــكلة حتل ــة ملش االجتاعي
والتــي  واالقتصــادي،  االخاقــي 
ــكل  ــايل ب ــام الرأس ــهدها النظ يش
رضاوة بعــد أكثــر مــن ثاثــة 
قــرون عــى انشــائه وتطــوره يف 

املجــاالت االقصاديــة والصناعيــة.

ثانيــًا: الضان املايل للزوجــة املتمثل بالصداق، 
وهــو الــذي رشعــه االســام ملصلحتهــا، واعتــره 
ــمى، او  ــرًا مس ــة، ان كان مه ــا املالي ــن حقوقه ــًا م حق
ــاالت،  ــع احل ــض. ويف مجي ــر تفوي ــل، او مه ــر مث مه
جيــب ان يكــون املهــر نقــدًا او عقــارًا او منفعــة هلــا 
ــادي،  ــي واالقتص ــرف االجتاع ــرة يف الع ــة معت قيم
فــاذا طلقهــا قبــل الدخــول كان هلــا نصــف املهــر، وهلــا 
ــداق  ــك ان الص ــول، وال ش ــد الدخ ــا بع ــر كام امله
يعتــر حســب النظريــة االســامية ضانــًا ماليــًا كامــًا 
للمــرأة خصوصــًا بعــد الطــاق، حيــث تتوقــف نفقــة 
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الــزوج عليهــا، فابــد هلــا حينئــٍذ مــن االســتقال ماليًا 
ــد  ــاعدة يف س ــًا للمس ــا طلب ــد يده ــة اىل م دون احلاج
ــة  ــده النظري ــع تفتق ــو تري ــية؛ وه ــا االساس حاجاهت

الرأســالية متامــًا.

فــاذا تم الطــاق حســب النظرية الرأســالية، فان 
ــا  ــدا يف حتصيله ــي جه ــروة الت ــان الث ــن يتقاس املطلَّق
ــروة  ــددت الث ــن اذا ب ــزواج، ولك ــنوات ال ــال س خ
املاليــة خــال ايــام الــزواج لســبب مــن االســباب، او 
كان الــزوج عاجــزًا عــن توفرهــا، اصبحــت املطلَّقــة 
ريشــة يف مهــب الريــاح االجتاعيــة، ال متلــك لنفســها 

مــاالً تشــبع فيــه حاجاهتــا االساســية، وملــا كانــت 
النظريــة الرأســالية ال تــرى يف املهــر حقًا 

الرئيســية  الزوجــة  مــن حقــوق 
ــزواج،  ــة ال ــًا يف صح وال رشط
املطلقــات  اغلــب  انحــدرت 

الطبقــة  مســتوى  اىل  واوالدهــن 
ــراء  ــرى ان اغلــب فق ــك ت ــك، فان الفقــرة. ولذل

النظــام الرأســايل هــم مــن املطلَّقــات، واالرامــل، 
واالوالد مــن العوائــل املطلَّقــة.

يشــرطها  التــي  الرعيــة  الــروط  ان  ثالثــًا: 
النظــام  يف  العقــد،  ضمــن  الزوجــة  او  الــزوج 
ــي  ــام العائ ــا يف النظ ــا يقابله ــا م ــس هل ــامي، لي االس
الرأســايل. فالــروط الصحيحــة التــي ال تفســخ 
العقــد،  وصحــة  االلــزام  عليهــا  يرتــب  العقــد 
كاشــراط الصفــات اجلســدية او اخللقيــة يف احدمهــا، 
ــات،  ــك الصف ــف تل ــع ختل ــخ م ــار الفس ــت خي فيثب

ــروط  ــا ال ــم «. ام ــد رشوطه ــون عن ــوم »املؤمن لعم
غــر الرعيــة فهــي امــا ان تبطــل العقــد كاالقالــة، او 
تبطــل الــرط ويبقــى العقد صحيحــًا كاشــراط عدم 
املــس مطلقــًا. وباجلملــة، فــان الــروط الرعيــة 
ضمــن عقــد الــزواج، توفــر للــزوج او الزوجــة ضانــًا 
اخاقيــًا او جســديًا يســاهم يف ادامــة البيــت الزوجي، 
ــي. ــام االجتاع ــار النظ ــن اط ــعادته ضم ــق س وحتقي

الريعــة  حســب  الــزواج،  يصــح  ال  رابعــًا: 
النســبية  املحرمــات  مــن  باخللــو  االّ  االســامية، 
والســببية للــزوج والزوجــة. ومــع ان النظريتــن، 
الرأســالية واالســامية، تتطابقــان يف حرمــة 
النســبية  املحرمــات  بســبب  التــزاوج 
كاالم والبنــت واالخــت والعمــة 
وبنــت  االخ  وبنــت  واخلالــة 
يفرقــان  اهنــا  اال  االخــت، 
حــن  ففــي  الســببية،  املحرمــات  يف 
التزويــج  النظريــة االســامية حرمــة  توجــب 
ــى  ــة االب ع ــة زوج ــرة، كحرم ــار املصاه ــبب آث بس
االبــن، وزوجــة االبــن عــى االب، وام الزوجــة عــى 
زوج ابنتهــا وبنــت الزوجــة عــى الــزوج؛ وحرمــة 
ــه  ــه وال البن ــا، فليــس البي ــار الزن ــج بســبب آث التزوي
العقــد عــى الزانيــة التــي زنــى هبــا: واحلرمــة املؤبــدة 
ــن  ــع ب ــة اجلم ــة؛ وحرم ــدة واملتزوج ــول باملعت للدخ
الحدمهــا؛  او  وام،  اب  مــن  املتولدتــن  االختــن 
ــح  ــا مل تنك ــة م ــة الثالث ــد التطليق ــوع بع ــة الرج وحرم
زوجــًا غــره، ونحوهــا؛ ففــي كل هــذه احلــاالت 
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النظريــات  بقيــة  عــن  االســامية  النظريــة  تنفــرد 
االجتاعيــة يف االهتــام بنظافــة العاقــات االجتاعيــة 
واالرسيــة املبنيــة عــى طهــارة النســل وعــدم اختــاط 
ــة  ــة البني ــد اىل صاب ــي بالتأكي ــذا يف ــاب، وه االنس
التحتيــة للمجتمــع االســامي، حيث تشــكل ســامة 
االرسة وصحــة مقوماهتــا، ســامة النظــام االجتاعي 

ــًا. كلي

ــخ  ــن فس ــار ب ــة للخي ــوب املوجب ــًا: العي خامس
العقــد وامضائــه، وهــي العيــوب املكتشــفة بعــد متــام 
اجــراء العقــد كاالضطــراب العقــي واخلصــاء واجلب 

والعنــن بالنســبة للرجــل، واالضطــراب العقــي 
والعــرج  والعمــى  واجلــذام  والــرص 

واالفضــاء  والعفــل  والقــرن 
والرتق بالنســبة للمــرأة؛ فيثبت 
حســب  احلــاالت،  هــذه  يف 

النظريــة االســامية، خيــار الفســخ عى 
الفــور. وكذلــك اخليــار بالتدليــس وهــو التمويــه 

باخفــاء نقــص او عيــب موجــود او ادعــاء كــال غــر 
متحقــق قبــل امتــام العقــد. وكذلــك اخليــار لتخلــف 
الــروط، كأن تكــون صفــة عــدم النقص مــن رشوط 
ــًا، او  ــًا ال رشط ــص وصف ــدم النق ــون ع ــد، او ك العق
النقــص،  عــدم  اســاس  عــى  مبنيــًا  العقــد،  كــون 
ولكــن اذا مل يبــادر احدمهــا اىل الفســخ لزمهــا العقــد، 
والشــك ان هــذا التريــع يعكــس عدالــة النظــام 
القضائــي االســامي بــن الرجــل واملــرأة متامــًا، عــى 
عكــس مــا يروجــه اعــداء النظريــة الدينيــة ويتهمــون 

القضايــا  بينهــا يف  املســاواة  بعــدم  االســام  فيهــا 
ــة. الزوجي

امــا يف النظــام الرأســايل، فــان خيــار الفســخ 
حيــث  البلديــة،  املحاكــم  قضــاة  بحكــم  مرهــون 
يرجعــون اىل العــرف واهــل اخلــرة يف حتديــد ذلــك، 
وال يوجــد يف القانــون الرأســايل مــا يشــر اىل دقــة 
تفاصيــل العيــوب املوجبــة للخيــار بــن فســخ العقــد 
وامضائــه، كــا هــو معمــول بــه يف النظرية االســامية.

سادســًا: ان عقــد الــزواج والصــداق يف االســام 
ال يقصــد منــه املعاوضــة التــي البــد فيهــا مــن العلــم 
التجاريــة  املعامــات  ففــي  للغــرر.  الرافــع 
ــع والــراء جيــوز للفــرد فحــص  والبي
باغلــب  رشاؤهــا  املــراد  املــادة 
عليهــا  املتعــارف  االوجــه 
اجتاعيــا، حتــى تكتمــل قناعــة 
ذلــك الفــرد بالــراء. اال ان االســام 
ملــا ارجــع للمــرأة حقوقهــا، حــّرم ذلــك يف الــزواج، 
ــع  ــرأة ويض ــن امل ــرر هي ــع للغ ــم الراف ــك العل ألن ذل
املجتمــع امــام اضطــراب اخاقــي خطــر، ولكنــه يف 
ــار  ــة خلي ــوب املوجب ــدود العي ــم ح ــت نّظ ــس الوق نف

الفســخ واخليــار بالتدليــس.

]النظام العائي ودور األرُسة ..[
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يتقــدم االنســان دومــًا نحــو الرقــي والتكامل... 
كثــر مــن احلقائــق كان جيهلهــا النــاس أمــس األول 
وُكشــف احلجــاب عنهــا أمــس، وقســم مــن احلقائــق 
كانــت جمهولــة أمــس، وإذا بالعلــم يكشــف عــن 
أرسارهــا اليــوم... وهكــذا فــإن هنــاك كثــرًا مــن 
ــف  ــا ستنكش ــوم، ولكنه ــامل الي ــا الع ــق جيهله احلقائ
لعــامل الغــد، وعــى مــر األيــام كلــا انكشــفت زاويــة 
جمهولــة يف هــذا الكــون الفســيح ورفــع النقــاب عــن 
رس مكنــون... اطلــع العــامل عــى النظــام احلكيــم 
الــذي أودعــه اهلل، فيقــف إجــاالً ويركــع خضوعــًا 

ــه. ــه وحكمت ــال عظمت ــوعًا حي وخش

فرعــون  مــع  يتكلــم  موســى  كان  وحــن 
ــى  ــث موس ــزل حدي ــن ن ــد اهلل... وح ــول توحي ح
ابــن عمــران بصــورة آيــة مــن القــرآن عــى نبينــا 
العظيــم، كانــت معلومــات البــر عــن نظــام اخللقــة 
وأرسارهــا العجيبــة حمــدودة وضئيلــة جــدًا ومل يكــن 
ــردة  ــم املج ــراه عيوهن ــا ت ــوا إال إىل م ــاس ليتوصل الن

ــي  ــق الت ــة عــن أن احلقائ القــارصة غافلــن كل الغفل
ال  التــي  واألمــواج  املجــردة،  بالعــن  تــدرك  ال 
ــرات  ــن املب ــر م ــر بكث ــة أكث ــاألذن العادي ــمع ب تس
واملســموعات العاديــة للبــر، لكــن أئمــة االســام 
ــرون  ــوا ينظ ــن كان ــن الذي ــادة املعصوم ــداة، والق اهل
بنــور الوحــي واإلهلــام وبعــن احلقيقــة والواقــع التــي 
ال حتجبهــا األســتار املاديــة، كانــوا عــى علــم بجميــع 

ــق. ــك احلقائ تل

يذكــر االمــام عــي هــذه احلقيقــة يف خطبــة 
مــن خطبــه، ضمــن حــد اهلل والثنــاء عليه قائــًا: »وما 
الــذي نــرى مــن خلقــك، ونعجــب لــه مــن قدرتــك، 
ونصفــه مــن عظيــم ســلطانك؟ ومــا يغيــب عنــا منــه 
وقــرت أبصارنــا عنــه، وانتهــت عقولنــا دونــه، 
وحالــت ســواتر الغيــوب بيننــا وبينــه... أعظــم )١(.

]الطفل بني الوراثة والربية[

)١( رشح هنج الباغة ملا فتح اهلل ص ٢76.

محمد تقي فلسفي
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حاجة ا�نسان
للحس

االجتماعي 

حاجة ا�نسان
للحسَّ

االجتماعي 

ــاج إىل  ــان حيت ــه، اإلنس ــي بطبع ــان اجتاع اإلنس
املجتمــع، اإلنســان حيتــاج إىل أن يشــعر بمــن حولــه، 
اإلنســان حيتــاج إىل أن يتواصــل مــع مــن حولــه، 
ــا  ورد عــن النبــي: »أفاضلكــم أحاســنكم أخاًق
املوطــؤون أكناًفــا« أي: املتواضعــون »الذيــن يألفــون 
اآلخــرون؛  ويألفــه  اآلخريــن  يألــف  ويؤلفــون«، 

ــًا. ــًا اجتاعّي ــه يملــك حّس ألن

ــا،  ــا اجتاعًي ــك حًس ــاج أن يمتل ــان حيت كل إنس
حتــى يعيــش مــع املجتمــع يف مســرة واحــدة، يف 
بنــاء واحــد، واحلــس االجتاعــي يغذيــه الدعــاء، 
أدعيــة أهــل البيــت، دعــاء مــكارم األخــاق، دعــاء 
ــاح يف شــهر رمضــان،  ــايل، دعــاء االفتت أيب حــزة الث
أدعيــة  حولــك،  مــن  بأوضــاع  حتسســك  أدعيــة 
ــن أن  ــع، وال يمك ــن املجتم ــزء م ــك ج ــك بأن تغذي

تنفصــل عــن املجتمــع، فــا بــد أن تعيــش مهــوم 
املجتمــع وقضايــا املجتمــع.

اإلمــام زيــن العابديــن يركــز يف دعائــه عــى 
القضايــا عندمــا يقــول: »اللهــم إن أعتــذر إليــك مــن 
مظلــوم ُظلِــم بحــريت فلــم أنــره، ومــن معــروف 
أســدي إيلَّ فلــم أشــكره، ومــن ذي حاجــة ســألني 
فلــم أوفــره، ومــن عيــب مؤمــن ظهــر يل فلــم أســره، 
ــح،  ــني بالنص ــن غّش ــارض م ــّددن ألن أع ــم س الله
وأجــزي مــن هجــرن بالــر، وأثيــب مــن حرمنــي 
بالبــذل، وأكافــئ مــن قطعنــي بالصلــة، وأخالــف 
مــن اغتابنــي إل حســن الذكــر«، إذن اإلمــام زيــن 
ــاح عــى املجتمــع،  ــا أن الدعــاء انفت ــن يعلمن العابدي
الدعــاء تربيــٌة للحــس االجتاعــي، الدعــاء ليــس 
بــآالم  شــعور  الدعــاء  بــل  مناجــاة،  وال  حمراّبــًا 

السيد منر اخلباز
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املجتمــع ومهــوم املجتمــع، وتربيــة عــى اإلحســاس 
باملســؤولية االجتاعيــة.

ــت  ــا رأي ــول: »م ــي كان يق ــن الزك ــام احلس اإلم
أعبــد مــن أمــي فاطمــة، إذا قامــت إل صاهتــا ال 
تنفتــل قدماهــا حتــى تتــورم مــن طــول الوقــوف 
بــني يــدي رهبــا، ومــا رأيتهــا دعــت لنفســها قــط، 
وإنــا تدعــو للمؤمنــني واملؤمنــات، فأقــول لــا: أمــاه 
فاطمــة، ل ال تدعــني لنفســك؟ فتقــول: بنــي حســن، 
الدعــاء  أن  الزهــراء  تعّلمنــا  الــدار«،  ثــم  اجلــار 
إحســاس باملجتمــع، أن الدعــاء مســؤولية اجتاعيــة، 
ــة  ــل عاق ــة مــع اهلل حمضــة، ب أن الدعــاء ليــس عاق

ــع. ــٍة باملجتم ــى عاق ــان ع ــح اإلنس ــع اهلل تفت م

داخــل  يف  جذريــة  أساســية  حاجــات  هــذه 
ــدٌف  ــاء ه ــاء، فالدع ــا إىل الدع ــاج منه ــان، حيت اإلنس
ينســجم مــع ذات اإلنســان، ومــع غريــزة اإلنســان، 
ومــع احلاجــات األساســية لإلنســان، لذلــك قــال 
َلــْواَل  َربِّ  بُِكــْم  َيْعَبــُأ  َمــا  ﴿ُقــْل  وتعــاىل:  تبــارك 
ُدَعاُؤُكــْم﴾، لــوال دعاؤكــم لعشــتم بــدون حاجــات 
أساســية، لــوال دعاؤكــم لعشــتم بــدون إنســانية، 
ال  ألنكــم  فطــرة؛  بــدون  لعشــتم  دعاؤكــم  لــوال 
عــن  إال  اإلنســانية  األساســية  حاجاتكــم  تلبــون 

طريــق الدعــاء.
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يــؤدي  أن  الشــاب  مــن ولدكــم  تنتظــروا    ال 
ــباب  ــح ان الش ــون، صحي ــا تطمح ــور ك ــع االم مجي
ــارا،   ــدون- ظاهــرا- كب ــازون بطــول القامــة ويب يمت
ــم ان  ــب عليك ــراس، وجي ــرة وامل ــو اخل ــم قليل لكنه
ترفــوا عــى مجيــع الرامــج وتراقبــوا تطبيقهــا حتــى 

ــًا. ــه تدرجيي ــة والتوجي ــة اهلداي ــم عملي تت

تطمحــون،  كــا  الشــاب  حيرمكــم  ال  فقــد 
لكــم  حيســب  ان  منــه  تنتظــروا  ال  ان  وعليكــم 
الــف حســاب فمثــا قــد يتطــاول عليكــم لكنــه 
إىل  الســبب  ويعــود  معتمــدًا  ذلــك  يســتهدف  ال 
شــعور الشــاب عــادة باالســتقال واحلريــة وينبغــي 
عليكــم ان تعاملوهــم باحــرام لكــي يتعلمــوا معنــى 

االحــرام.

الثقــة  عندهــم  وازرعــوا  معهــم،  حتدثــوا 
ــوا  ــر وتيقن ــواب اخل ــم أب ــوا أمامه ــهم وافتح بأنفس

الطريــق. هــذا  سيســلكون  اهنــم 

جــاء عــن أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي بــن أيب 
ــداث  ــم باألح ــام( قوله:)عليك ــه الس ــب )علي طال

فاهنــم ارسع إىل كل خــر(.

]دور األب ف الربية[

زرع
الثقة في

بنفوس
با

ش
ال

د. علي القائمي

العدد الراالشة االجماد اال-جماد االر139 هـ-اا18 م68



الهزل الذي يراد به الجد

علم الفلك

مجلة البالغ

آمنت بالحسين

ابن حجة الحموي

د. لبيب بيضون

إعداد: اوراق

محمد مهدي الجواهري
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الهزل الذي يراد به الجد

ابن حجة الحموي

العجل الثي غراد به 

الةث

رأى حــني  باجلــد  هازلنــي  والبــني 
بالديــم أنــت  تــرد  وقــال  دمعــي 

قــال صاحــب التلخيــص: ومنــه، يعنــي فــن 
البديــع، اهلــزل الــذي يــراد بــه اجلــد: كقولــه: 

مفاخــًرا أتــاك  متيمــي  إذامــا 
فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب )1)

ومل يزد عى ذلك شيًئا.

واهلــزل الــذي يــراد بــه اجلــد هــو أن يقصــد 
املتكلــم مــدح إنســان أو ذمــه، فيخــرج مــن ذلــك 
ــا  ــال، ك ــق باحل ــون الائ ــزل واملج ــرج اهل ــد خم املقص
ــة  ــل أشــعب وأيب دالم ــوادر، ومث فعــل أصحــاب الن

)١( عد: كف، الضب: حيوان شبيه باحلرذون. 

وأيب العينــاء ومزيــد، ومــن ســلك مســلكهم، كــا 
ــض والة  ــة بع ــر وليم ــه ح ــعب أن ــن أش ــي ع حك
املدينــة، وكان رجــًا بخيــًا، فدعــى النــاس ثاثــة 
أيــام وهــو جيمعهــم عــى مائــدة فيهــا جــدي مشــوي، 
فيحــوم النــاس حولــه وال يمســه أحــد منهــم، لعلمهم 
ويــرى  النــاس  مــع  ببخلــه، وأشــعب كان حيــر 
ــق إن  ــه طال ــث: زوجت ــوم الثال ــال يف الي ــدي، فق اجل
ــوي،  ــح وش ــد أن ذب ــدي، بع ــذا اجل ــر ه ــن عم مل يك

ــك. ــل ذل ــره قب ــن عم ــول م أط

ومــن شــواهد اهلــزل الــذي يــراد بــه اجلــد مــا 
أنشــده ابــن املعتــز، مــن قــول أيب العتاهيــة: 

ة الحموي
ابن حج

العدد الراالشة االجماد اال-جماد االر139 هـ-اا18 م70



أرقيــكا اهلل  بســم  أرقيــك  أرقيــك 
مــن بخل نفســك عــى اهلل يشــفيكا )1)

يناولــا مــن  إال  كفــك  ســلم  مــا 
يرجيــكا مــن  إل  عــدوك  وال 

والفاتــح هلــذا البــاب، امــرؤ القيــس، وقولــه أبلــغ 
مــا ســمع فيــه وألطــف، وهــو: 

وقــد علمــت ســلمى وإن كان بعلهــا
بــأن الفتــى يــذي وليــس بفعــال)2)

ــت  ــا رأي ــع: م ــن أيب األصب ــن ب ــي الدي ــال زك ق
ــى. ــا. انته ــا: وإن كان بعله ــه، ملتفًت ــن قول ــن م أحس

وهــذا النــوع، أعنــي اهلــزل الــذي يــراد بــه اجلــد، 
ــه  ــه، وكان ل ــت ذات ــن لطف ــه إال م ــبكه يف قوالب ــا س م

ملكــة يف هــذا الفــن وحســن تــرف.

أنــه  البــاب،  هــذا  يف  وقــع  مــا  أظــرف  ومــن 
أرشفــت  َجــَرٌب)٣(  املريــة،  بالديــار  يل،  حصــل 
منــه عــى التلــف، فوصــف يل احلكيــم بطيًخــا، وهــو 
عزيــز الوجــود يف تلــك األيــام، فبلغنــي أنــه ُأهــدي إىل 
ــد  ــارصي حمم ــوي الن ــر األرشف القاض ــا، املق موالن
ــف  ــاء الري ــن اإلنش ــب دواوي ــارزي، صاح ــن الب اب
ــخ،  باملالــك اإلســامية، عظــم اهلل تعــاىل شــأنه، بطي

ــه:  ــت إلي فكتب

)١( عــى: هكــذا وردت يف األصــل ونظنهــا مــن حتريــف النســاخ 
واألصــح: عــّل: أي لعــّل. 

)٢( البعل: الزوج، هيذي: يتكلم دون أن يقصد بكامه شيًئا. 
)٣( اجلرب: داء معروف يصيب اجللد. 

بجربــة الزمــان  عاقبنــي  مــوالي 
وقــد انقطعــت بجســمي املســلوخ)))

ــم يل ــا ت ــى م ــزن ع ــن ح ــت م وعمي
البطيــخ روائــح  شــممت  لكــن 
فالكنايــة عــى طلــب البطيخ، ســبكت يف أحســن 

قوالــب اهلــزل، مــع حســن التضمــن، ومثلــه قــويل: 

فـــرأيس الشـــتاء  جـــاء 
شـــاته صـــارا  واجلســـم 

حـــرب ابـــن  بطيلســـان 
نباتـــة)5) ابـــن  وفـــروة 

ففــي طيلســان ابــن حــرب وفــروة ابــن نباتــة، مــع 
مــا فيهــا مــن اهلــزل الظاهــر، كنايتان عــن الفقــر الذي 
تزايــد حــده، وطيلســان ابن حــرب معروف لشــهرته، 

وأمــا فــروة ابــن نباتــة ففيهــا إشــارة إىل قولــه: 

ثلجهــا وبيــاض  جســمي  زرقــة 
ســنجاب األبلــق ف فصــل الشــتا)6)

ومثله قويل: 

نفســه يل  تســمح  وصاحــب 
انتشــى مــا  إذا  لكــن  بغــدوة 

عنــده للغــدا  ســنّي  يضحــك 
للعشــا ضيس  أقلــع  لكننــي 

)٤( جربة: واحدة اجلرب. 
ــاس الفــاريس املزركــش األخــر  ــوع مــن اللب )5( الطيلســان: ن

وهــو لبــاس العلــاء. 
ــوان  ــون الســنجايب، والســنجاب: حي ــويب ذو الل )6( ســنجايب: ث
ــه أزرق تشــوبه، غــرة، أكــر مــن اجلــرذ وأصغــر مــن اهلــر -  لون

ــوان.  ــق: املختلــف األل األبل
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فيــه عــى اهلــزل الــذي يــراد بــه اجلــد، زيــادة 
تلطــف االســتدراك ومراعــاة النظــر، وكان هــذا 
ــه، مــن أعــز  الصاحــب، تغمــده اهلل برحتــه ورضوان
األصحــاب عــّي، ولكــن التريــح باســمه غــر 
ــا، وبــن اهلــزل الــذي يــراد بــه اجلــد وبــن  ممكــن هن
التهكــم فــرق لطيــف، وهــو أن التهكــم ظاهــره جــد 

ــس. ــوع بالعك ــذا الن ــزل، وه ــه ه وباطن

وبيت الشيخ صفي الدين احلي يف بدعيته: 

أشــبعت نفســك من ذمي فهاضك ما
تلقــى وأكثر مــوت النــاس بالتخم)1)
فقولــه: وأكثــر مــوت النــاس بالتخــم، كنايــة 
هيزلــون هبــا عــى مــن يفــرط يف أكل يشء وخيــص بــه 

نفســه.

وبيت العميان: 

نــوره الح  مــا  إذا  للصبــاح  قــل 
إن كان عنــدك هــذا النــور فابتســم
مل أر يف بيــت العميــان »هــذا« هــزاًل يــراد بــه 

أعلــم. اجلــد، واهلل 

وبيت الشيخ عز الدين املوصي: 

يل عتابــك  جــد  بــه  أريــد  هــزل 
كــا كتمت بيــاض الشــيب بالكتم)2)
الشــيخ عــز الديــن، غفــر اهلل لــه، حكــى هنــا 

)١( هاضك: احقك من هاضاه إذا استحمقه. 
)٢( الكتــم: شــجر قريــب مــن اآلس لــه ثمــر يشــبه الفلفــل 

الشــعر.  صبــاغ  أي  اخلضــاب،  يف  يســتعمل  كان  األســود، 

يطــول  لئــا  عليهــا،  الــكام  يســعني  مل  حكايــة 
الــرح.

وبيت بديعيتي: 

باجلــد حــني رأى والبــني هازلنــي 
بالديــم أنــت  تــرد  وقــال  دمعــي 
ــإن  ــاىل، ف ــور اهلل تع ــا، بن ــل هن ــا املتأم ــر أهي انظ
اهلــزل الــذي يــراه بــه اجلــد أنــا ملتــزم تســميته، وقــد 
اســتوعب شــطر البيــت، وانظــر كيــف أفرغــت هــذا 
النــوع الغريــب يف أحســن القوالــب وأغــرب املعــاين، 
كالديــم  أن صــار  إىل  اهنالــه،  تزايــد  الدمــع  فــإن 
اهلاطلــة، والبــن يغبطنــي بذلــك مهــازال، ويقــول يل: 

تــرد أنــت هبــذا الديــم.

]خزانة األدب وغاية األرب[

العدد الرابع/ال�سنة الأوىل/جمادى الوىل-جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ-اآذار ٢٠١٨م72



بــدأ علــم الفلــك يف القــرآن الكريــم، بدعــوة 
العقــل البــري إىل التفكر يف هــذه النجــوم واملجرات، 

ــن:  ــن فكرت ــا م ــرام، انطاق ــب واألج والكواك

األول: أن هــذه املخلوقــات تــدل عــى وجــود اهلل 
ــا إىل  ــن خاهل ــان م ــو اإلنس ــه،  فتدع ــه وعظمت وقدرت

اإليــان بمبــدع الكــون األعظــم.

اهلل  خلقهــا  قــد  األجــرام  هــذه  أن  والثانيــة: 
وســخرها خلدمــة اإلنســان، فيجــب عليــه معرفتهــا 

منهــا. االســتفادة  ليســتطيع  ودراســتها 

 ــنَي ــاٌت لِْلُموِقنِ ــال اهلل تعــاىل: ﴿َوِف األَْرِض َآَي ق
ــَاِء ِرْزُقُكــْم  وَن  َوِف السَّ َوِف َأْنُفِســُكْم َأَفــَا ُتْبــِرُ

ــُدوَن﴾)١(. ــا ُتوَع َوَم

ــاِق َوِف  ــا ِف اآلََف ــنُِريِْم َآَياتِنَ ــبحانه: ﴿َس ــال س وق
﴾)٢(. وقــال: ﴿اهللُ  ــُه احَلــقُّ َ لــْم َأنَّ ــى َيَتَبــنيَّ َأْنُفِســِهْم َحتَّ

)١( الذاريات:٢٠-٢٢.
)٢( فصلت:5٣.

ــَاِء  ــَن السَّ ــَزَل ِم ــَاَواِت َواألَْرَض َوَأْن ــَق السَّ ــِذي َخَل الَّ
َر َلُكــُم  َمــاًء َفَأْخــَرَج بـِـِه ِمــَن الثََّمــَراِت ِرْزًقــا َلُكــْم َوَســخَّ
ــاَر  َر َلُكــُم األَْنَ ــِرِه َوَســخَّ ــَك لَِتْجــِرَي ِف الَبْحــِر بَِأْم الُفْل
َر َلُكــُم  ــْمَس َوالَقَمــَر َدائَِبــنْيِ َوَســخَّ َر َلُكــُم الشَّ  َوَســخَّ

ــاَر﴾)٣(. ــَل َوالنََّه ْي اللَّ

ثــم جــاء اإلمــام عــي شــارحا هلذيــن املبدأيــن 
ــه  ــا، وكأن ــا مبين ــه، مفص ــه وكلات ــن يف خطب العظيم
يطلــع عــى الســاوات مــن عــل، وينظــر إىل أعــاق 
ــا  ــل: »أي ــو القات ــب وه ــفل. وال عج ــن س األرض م
النــاس، ســلون قبــل ان تفقــدون، فألنــا بطــرق الســاء 
أعلــم منــي بطــرق األرض«. وهــو القائــل: »لــو كشــف 
ــرى،  ــا ال ن ــرى م ــو ي ــا« فه ــا ازددت يقين ــاء م يل الغط
وينظــر اىل املــأل األعــى. وهــذا حــال مــن تصفــو نفســه 
ــن  ــق، بع ــه احلقائ ــرآة نفس ــرى يف م ــره، ف ــى فك وينق

ــق. ــرة والدقائ البص

]االعجاز العلمي عند االمام عي[

)٣( إبراهيم: ٣٢-٣٣.

د. لبيب بيضون
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ــدر يف  ــة( تص ــة عام ــة )ثقافي ــة جامع ــة فكري جمل
االســامية  )اجلمعيــة  تصدرهــا  تقريبــًا,  شــهر  كل 
للخدمــات الثقافيــة( يف الكاظميــة ببغــداد, رئيــس 
ــدرت  ــن, ص ــن آل ياس ــد حس ــيخ حمم ــا الش حتريره
منحــت  قــد  وكانــت   ١٩66 حزيــران  يف  ببغــداد 

.١٩66-٣-7 يف  االمتيــاز 

جــاء يف كلمــة التحريــر يف العــدد األول مــن 
الســنة األوىل : »جملــة البــاغ هــذه -وهــي اللبنــة 
ــات  ــامية للخدم ــة اإلس ــات اجلمعي ــن لبن األوىل م
هــذه  متواضعــة يف  إال خطــوة  هــي  إن  الثقافيــة- 
املســرة الشــاقة الطويلــة، حتــاول أن تتلمــس طريقهــا 

الســوي بريــث وتــوأدة... لذلــك تــرى مــن خطتهــا 
فتــح جوانحهــا الرحبــة لــكل بحــث علمــي ســديد، 
وعمــل أديب جيــد، ونقــد منهجــي قويــم، وماحظــة 

خملصــة نافعــة.. إلــخ«. 

املؤسس :

 –  ١٩٣١( ياســن  آل  حســن  حممــد  الشــيخ 
عــام  االرشف  النجــف  مدينــة  يف  ولــد   )٢٠٠6
١٩٣١م، مــن بيــت علــم عــريب عراقــي قديــم، خــدم 
رجاالتــه الديــن والعلــم والثقافــة والشــعر، ولــع 
بإحيــاء الــراث العــريب واإلســامي منــذ شــبابه، 
النجــف  يف  املتعــددة  بمراحلهــا  دراســته  اكمــل 

البالغ: )�شفر 1386 هـ - حزيران 1966 م(
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االرشف، وهــو أحــد خرجيــي مدرســة منتــدى النــر 
)كليــة الفقــه( وكان قــد حــر البحــث اخلــارج 

لوالــده، وكتــب تقريراتــه.

ومــن أهــم املراكــز واملؤسســات التــي تســنّم 
مســؤولياهتا.

والرمجــة  للتأليــف  املعــارف  دار  ١-تأســيس 
والنــر.

٢-تأسيس مكتبة اإلمام احلسن للنر.

للخدمــات  اإلســامية  اجلمعيــة  ٣-رئاســته 
الثقافيــة.

٤-إرشافه عى هيئة حترير جملة الباغ.

5-حتويــل جامــع آل ياســن يف الكاظميــة اىل 

والعلميــة  والفكريــة  الثقافيــة  للنشــاطات  مركــز 
والربويــة.

يف  رائــدة  مســؤوليات  تســنمه  عــن  فضــا 
ــع  ــا يف املجم ــوا عام ــه عض ــي بوصف ــال العلم املج
العلمــي العراقــي عــام ١٩٨٠، وعضــوا مســاندا 
يف جممــع اللغــة العربيــة االردين، وكذلــك زميــا 
يف  رشف  وعضــو   ١٩٨٤ عــام  الــرواد  ملتقــى  يف 
ــف  ــه أّل ــام ١٩٩7، فإن ــي ع ــي العراق ــع العلم املجم
والشــعرية  التارخييــة  املجــاالت  يف  كتــاب   ١٠٠
واالعاميــة، وقــام بتحقيــق ٤7 كتابــا توزعــت بــن 

ســر الشــخصيات وكتــب التاريــخ..

هيئة التحرير :

ومــن الذيــن كانــوا يكتبــون فيها الدكتور حمســن 
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مجــال الديــن واالســتاذ ناجــي جــواد واالســتاذ عبــد 
الشــاجلي  عبــود  واالســتاذ  عــي  حممــد  الرحيــم 
ــد  ــاعر رش ــن والش ــح الضام ــم صال ــور حات والدكت
جميــد واالســتاذ طــارق اخلالــي واالســتاذة فاطمــة 
الــراك  القــادر  عبــد  واالســتاذ  الــراض  حــزة 
هــادي  واالســتاذ  جمــي  الكاظــم  عبــد  واالســتاذ 
ســلوم واالســتاذ حممــد عــي الردينــي والدكتــور 
ــام  ــد الس ــاد عب ــور ع ــال والدكت ــدي ه ــر مه ماه
ــر  ــور عم ــوري والدكت ــى اجلب ــور حيي رؤوف والدكت
آل  حســن  حممــد  نــوار  واآلنســة  الطالــب  حممــد 
ياســن والشــاعر حممــد حســن آل ياســن والشــاعر 

ــر. ــم كث ــورد وغره ــن ال ــواد ام ج

ــن  ــدد األول م ــر يف الع ــة التحري ــاء يف كلم وج
ــرهتا  ــتقطب يف مس ــاغ مل تس ــة: »إن الب ــنة الثاني الس
القصــرة مشــاعر القــراء فحســب، بــل أدت عــى 
مســتوى الصحافــة الرائــدة دورهــا املنتظــر يف تعزيــز 
اجلانــب املوضوعــي مــن جوانــب حركتنــا الثقافية... 
تؤمــن باحلــرف أداة توعيــة فاعلــة، يــيء الطريــق، 
ــاس...  ــن الن ــة ب ــيع املحب ــتقبل، ويش ــط للمس وخيط
مــن  نعيــد  أن  احلاصــل  حتصيــل  مــن  كان  وربــا 
ــة - طــرح  ــد - والبــاغ يف مفتتــح ســنتها الثاني جدي
هــذه االلتزامــات، والتأكيــد عــى نيــة التمســك هبــا، 
والســر عــى هداهــا بحــرارة، مــا دامــت املجلــة 
تصــدر يف كل فعالياهتــا عــن مبــدأ واضــح ترتبــط 
ــا  ــد ب ــب أو بعي ــر مــن قري ــن ال تتأث ــه بموازي تطلعات

ــخ«.  ــة.. إل ــن الوضعي ــه املوازي ــر ب تتأث

ويف مقالــة لرئيــس التحريــر الشــيخ حممد حســن 
آل ياســن يذكــر فيهــا اجلهــد املبــذول ملفكــري مدينــة 
الكاظميــة وأدبائهــا يف تبلــور العمــل الصحفــي فيها: 
»ومــع اطالــة القــرن العريــن امليــادي كانــت 
الكاظميــة قــد بــرزت مــن ضمــن املــدن العراقيــة 
ــل  ــا داخ ــا ومفكرهي ــاء علائه ــت اس ــهرة، وملع الش
كهــذه  لبلــدة  منتظــرا  وكان  وخارجــه...  العــراق 
أن تظهــر فيهــا صحافــة وطنيــة هادفــة تعــر عــن 
ــى  ــاس وتعن ــاكل الن ــث مش ــر وتبح ــب اجلاه مطال
بشــؤون الفكــر وتظهــر الكفــاءات العلميــة املتوفــرة 
وتشــجع القابليــة الناشــئة املتفتحــة، وهكــذا كان...«

وقــد ألغــي امتيازهــا بصــدور قانــون املطبوعات 
لســنة ١٩6٨م ثــم اعيد.
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َمْضَجـــِع ِمـــن  مَلثـــواَك  األرَوِعفِـــداءٌّ  باألبَلـــج  َر  َتنَـــوَّ

اجِلنـــاِن َنفحـــاِت  مـــن  أضـــوعبأعبـــَق  ِمســـكِها  ومـــن   ، َروحـــًا 

الُطفـــوف«  « يـــوِم  ليوِمـــَك  عوَرعيـــًا  َمـــْرَ ِمـــن  ألرِضـــَك  وَســـقيًا 

النُفـــوِس بَحْبـــِس  عليـــك  امَلْهَيـــعوُحزنـــًا  ِ النَّرِّ نِجـــَك  عـــى 

ُيـــذاَل أْن  ِمـــْن  ملجـــِدَك  ُمّبـــدعوَصوتـــًا  ِمـــن  تأبـــاُه  أنـــت  بـــا 

الالِديـــَن ف  الِوْتـــُر  ـــا  ايُّ ُيْشـــَفعفيـــا  ل  اآلَن  إل   ، فـــّذًا 

الِعظـــاِم الطامـــنَي  ِعَظـــَة  ُقنَّـــعويـــا  َغِدهـــْم  عـــن  لاهـــنَي 

للحُتـــوِف ُمْفـــِزِع  ِمـــن  َمْفـــَزعتعاليـــَت  ِمـــن  قـــُرَك  وُبـــورك 

د ُســـجَّ فِمـــْن  هـــوُر  الدُّ ـــعتلـــوُذ  ُركَّ وِمـــْن   . جانبيـــه  عـــى 

النســـيُم فهـــبَّ  ثـــراَك  َبلقـــعَشـــممُت  ِمـــن  الكرامـــِة  نســـيُم 

اســـراَح بحيـــُث  خـــدي  ـــرُت  َيـــَرعوعفَّ ولْ  ى  تفـــرَّ خـــدٌّ 

الُطغـــاِة خيـــِل  ســـنابُِك  َيشـــعوحيـــُث  ول  عليـــِه  جالـــْت 

الذكريـــاُت طـــارِت  وقـــد  أرَفـــعوِخْلـــُت  عـــالٍ  إل  بروحـــي 

اَليـــاِل طـــوَف  بقـــِرَك  امُلْبـــدعوُطْفـــُت  امُلْلِهـــِم  بصومعـــِة 

الريـــِح وراِء  مـــن  يـــدًا  اإِلْصَبـــع كأنَّ  َمبُتـــوَرَة   « حـــراَء 

آمنُت بالُحسين

ُنظمت يف املدينة املنورة عام 1976م

حممد مهدي اجلواهري
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األنوار القدسية

ال�صيخ حممد ح�صني الأ�صفهاين الغروي النجفي

اأبيات �صعر للمرجع الديني واملحقق ال�صيد حممد ح�صني الأ�صفهاين بحق 
مولتنا ال�صديقة فاطمة الزهراء )عليها ال�صالم( وما اأ�صابها من م�صاب و املعروفة 

 بــ)الأنوار القد�صية(.  

شـــجون ذو  البـــاب  حديـــث  الـــؤونإن  يـــد  بـــه  جنـــت  بـــا 

الـــدى بيـــت  عـــى  العـــدا  النـــدىأيجـــم  ومنتـــدى  الوحـــي،  ومهبـــط 

دارهـــا ببـــاب  النـــار  منارهـــاأيـــرم  عـــى  النـــور  وآيـــة 

الرحـــة نبـــي  بـــاب  األمـــةوباهبـــا  نجـــاة  أبـــواب  وبـــاب 

األعـــى العـــي  بـــاب  باهبـــا  جتـــىبـــل  قـــد  اهلل  وجـــه  فثـــم 

باُلنـــوِع عـــالٍ  إل  عمَتُـــدُّ  ُمـــْرَ َشٍق  ذي  والضيـــِم 

أطَبَقـــت غابـــٍة  ف  ُمْســـبِعَتبَّـــَط  أو  منـــه  ُمذئـــٍب  عـــى 

الضمـــر جديـــَب  منـــه  ُمـــِرعلُِتبـــِدَل  ُمَعشوِشـــٍب  بآَخـــَر 

الِصغـــاَر النفـــوَس  هـــذي  أمنَـــعوتدفـــَع  َحـــَرٍم  إل  خوفـــًا 

يلتظـــي صاِعـــٍق  ِمـــن  َيلمـــعتعاليـــَت  داجيـــٌة  َتـــْدُج  فـــاْن 

الصاعقـــاِت عـــى  ِحقـــدًا  َتنَْفـــعتـــأّرُم  ول  َضـــرًا  ُتـــْنِء  ل 

الشـــيِم إثـــَر  احَلـــبَّ  َتْبـــُذِر  َتـــزرعول  ولْ  َقَتـــُه  حرَّ وقـــد 

الســـاء ف  أبراَجهـــا  ُتـــِل  ُتْدِقـــعول  ول  أرضـــًا  تـــأِت  ول 
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العـــار غـــر  بالنـــار  اكتســـبوا  النـــارمـــا  عـــذاب  ورائـــه  ومـــن 

ال النـــار  فـــإن  القـــوم  أجهـــل  وعـــامـــا  جـــل  اهلل  نـــور  تطفـــئ 

ينجـــر ليـــس  الضلـــع  كـــرس  مقتـــدرلكـــن  عزيـــز  بصمصـــام  إال 

الزكيـــة األضلـــع  تلـــك  رضَّ  رزيـــةإذ  مثلهـــا  ال  رزيـــة 

ثدييهـــا مـــن  الـــدم  نبـــوع  عليهـــاومـــن  جـــرى  مـــا  عظـــم  يعـــرف 

الـــد بلطـــم  احلـــد  والتعـــديوجـــاوزوا  الطغيـــان  يـــد  شـــلت 

املعرفـــة وعـــني  العـــني،  الصفـــةفاحـــرت  تلـــك  عـــى  بالدمـــع  تـــذرف 

ســـوى العـــني  حـــرة  تزيـــل  اللـــواوال  ينـــش  يـــوم  الســـيوف  بيـــض 

صداهـــا رنـــة  أشـــجاهاوللســـياط  فـــا  الدهـــر  مســـمع  ف 

الدملـــج كمثـــل  الباقـــي  احلجـــجواألثـــر  أقـــوى  الزهـــراء  عضـــد  ف 

الفضـــا اســـود  متنهـــا  ســـواد  املرتـــىومـــن  اإلمـــام  اهلل  ســـاعد  يـــا 

جنبيهـــا ف  الســـيف  نعـــل  عليهـــاووكـــز  أتـــى  مـــا  بـــكل  أتـــى 

املســـار خـــر  أدري  األرسارولســـت  خزانـــة  صدرهـــا  ســـَل 

فشـــاوف جنـــني املجـــد مـــا يدمـــي احلشـــا قـــد  أمـــر  إخفـــاء  لـــم  وهـــل 

والدمـــاء واجلـــدار  خفـــاءوالبـــاب  هبـــا  مـــا  صـــدق  شـــهود 

جنينهـــا عـــى  اجلـــان  جنـــى  حنينهـــالقـــد  مـــن  اجلبـــال  فاندكـــت 

النبـــي بابنـــة  يصنـــع  للعجـــبأهكـــذا  فيـــا  امللـــك  عـــى  حرصـــا 

املقروحـــة املكروبـــة  الفضيحـــةأمتنـــع  مـــن  خوفـــا  البـــكا  عـــن 

دمـــا تبكـــي  لـــا  ينبغـــي  الســـابـــاهلل  ودارت  األرض  دامـــت  مـــا 

الســـامي أبيهـــا  عزهـــا،  احلامـــيلفقـــد  وذل  والهتضامهـــا 

الصديقـــة نحلـــة  الليقـــةأتســـتباح  أشف  مـــن  وإرثهـــا 

79 العدد الرابع/ال�سنة الأوىل/جمادى الوىل-جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ-اآذار ٢٠١٨م



إنــا  وكاثــر،  تطــاول  مــن  الريــف  ليــس 
إبانــة  الــر  وليــس  وآثــر،  تطــول  مــن  الريــف 
إعانــة  الــر  لكــن  واالشــباع،  باإلمالــة  احلــروف 
امللهــوف باالنالــة واالشــباع، وليــس الصــوم صــوم 
ــوم  ــا الص ــام، إن ــاع والطع ــن اجل ــة الطغام)١(ع مجاع
صــوم اجلــوارح عــن اآلثــام وكــف الكــف عــن أخــذ 

احلطــام، فــوا لــك ملــن تدخريــن أموالــك ؟ 

ــي  ــك، وكف ــم خلف ــل أن يقس ــك قب ــي الف فانفق
يــدك الســفى، واجعــي عــى بــاب اليمنــى قفــا، 
فإنــك لــن تبيتــي حتــى متلئــي زقــك)٢(، ولــن متــويت 
حتــى تســتكمي رزقــك، وعــام تطلبــن الــرزق 
وهــو طالبــك، وتســتبطئن نزولــه وهــو مصاحبــك، 
وتســتقبلن قادمــه وهــو يف بلــدك، وتنشــدين ضالتــه 
وهــو يف يــدك ؟ وعــام هتتمــن لرزقــك، وقــد هيــئ 
ــا يعــدو يف قفــاك،  ــن رزق ــل خلقــك، وتطلب ــك قب ل
ولــو قعــدت التــاك مــا كفــاك ؟ إن ســاعد القضــاء، 
فالســيارة كالقاطــن، والســائمة كالداجــن، وإن مل 
)١( ضعــاف االحــام ومــن ال معرفــة هلــم، أو: أرذال النــاس 

وأوغادهــم. اللســان ١٢: ٣6٨ طغــم.
)٢( كل وعاء اختذ لراب ونحوه. اللسان ١٠: ١٤٣ زقق.

يســاعد فالســعي جهــل والتعــب فضــل إنــا الــرازق 
 ضامــن واملقــدور كائــن، والقناعــة ســيادة، واملشــقة 
وال  وارفقــي  الفاقــة،  ختــي  وال  فانفقــي  زيــادة، 

ــة. ــي الناق تتعب

شعر:

الــذي إال  مالــك  مــن  لــك  مــا 
مالــكا طائعــا  فابــذل  قدمــت   

فتشــوا ولــو  أعــايل  تقــول 
لــكا أعمــى  أعالــك  رأيــت 

العدد الراالشة االجماد اال-جماد االر139 هـ-اا18 م80


