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لنفتــح العقــول ونحــن نتهيــأ للدخــول اىل 
معــرك املنتقــى اجلميــل..

الفطــرة  فــراش  عــى  القلــوب  لنبســط 
الطيــب.. الكلــم  اىل  الولــوج  قبــل  الســليمة 

د  ــوِّ ــات ُس ــى صفح ــون ع ــا مقبل ــر أنن لنتذك
ــم  ــاطني العل ــة وأس ــر األم ــداد مفاخ ــا بم أكثره

واملعرفــة..

ــت  ــي صيغ ــة الت ــم املعرفي ــي أوراقك ــا ه فه
مــن أجلكــم، تصــدر بعددهــا الســادس لتســاهم 
يف اإلثــراء الفكــري واإلغنــاء املعــريف لطــاب 
الفكــر.. عســى أن تكــون رافــدا رصينــا مــن 
روافــد العلــم يف زمــن كثــرت فيــه فــوىض املعرفــة 

ــم.. ــاء العل ــه أدعي ــر في وكث

مــن  إال  يدركــه  ال  لذيــذ  طعــم  وللقــراءة 
وحــب  املطالعــة  عشــق  قلبــه  عــى  اهلل  كتــب 
ــة  ــة نخبوي ــت ذات نكه ــيام إن كان ــم، والس التعل
بمواضيــع روحانيــة، دونتهــا يــراع أولئــك الذيــن 

نــُدر أن يــأت الزمــان بمثلهــم، تتحــدث عــام 
وكيانــه،  اإلنســان يف جوهــره وروحــه  يمــس 
ــي  ــه الت ــي فطرت ــه، تناغ ــه وجوارح ــر اىل بدن تنظ
وســكناته  حركاتــه  تصــور  عليهــا،  اهلل  فطــره 
وهجوعــه، ترســم لــه طريقــا يســلك فيــه حياتــه 
ــاىل؛  ــوان اهلل تع ــل اىل رض ــى يص ــتقبله، حت ومس

فيفــوز بالســعادة األبديــة..
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مدارك التفسير
.مرجع الطائفة السيد ابو القاسم الخوئي

التي  الظواهر  يتبع  أن  للمفرس من  بد  ال 
بينا لك حجية  فقد  الصحيح،  العريب  يفهمها 
الفطري  العقل  به  ما حكم  يتبع  أو  الظواهر، 
أن  كــام  الــداخــل  مــن  حجة  فإنه  الصحيح 
عن  ثبت  ما  يتبع  أو  اخلارج،  من  حجة  النبي 
الدين،  يف  املراجع  فإهنم   :املعصومني
التمسك  بوجوب   النبي أوىص  والذين 
هبم فقال: »إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 

وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما 
لن تضلوا بعدي أبدا«. 

ــوت  ــب ث يف  ــة  ــه ــب ش وال 
عليه  دل  إذا   قوهلم

شك  ال  قطعي  طــريــق 
شبهة  ال  أنه  كام  فيه 

إذا  ثبوته  عــدم  يف 
خرب  ــه  ــي ــل ع دل 
ــر  ــف غ ــيـ ــعـ ضـ
ــع لــرائــط  ــام ج
احلــجــيــة، وهــل 

بطريق  يثبت 

كام  فيه  قطعيًا؟  دليًا  اعتباره  عى  دل  ظني 
بني االعام. 

وقد ي�شكل: 

إذا ورد عن  الثقة  الواحد  يف حجية خرب 
ووجه  الكتاب،  تفسر  يف   :املعصومني
االشكال يف ذلك أن معنى احلجية التي ثبتت 
هو  الظنية  االدلة  من  لغره  أو  الواحد،  خلرب 
حال  يف  عما  عليه  ــار  االث ترتيب  وجــوب 
لو  الواقع  عى  ترتب  كام  بالواقع،  اجلهل 
إال  يتحقق  ال  املعنى  ــذا  وه بــه،  قطع 
أو  رشعيا،  حكام  اخلرب  مؤدى  كان  إذا 
موضوعا قد رتب الشارع عليه حكام 
ال  قد  الــرط  وهــذا  رشعيا، 
يوجد يف خرب الواحد الذي 
يروى عن املعصومني يف 

التفسر. 
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وهذا ال�شكال: 

مباحث  يف  أوضحنا  قد  فإنا  التحقيق،  خاف 
الناظرة  االمــارة  يف  احلجية  معنى  أن  االصول  علم 
الشارع،  حكم  يف  تعبديا  علام  جعلها  هو  الواقع  إىل 
ولكنه  العلم،  أفراد  من  فردا  املعترب  الطريق  فيكون 
فرد تعبدي ال وجداين فيرتب عليه كلام يرتب عى 
القطع من االثار، فيصح االخبار عى طبقه كام يصح 
من  يكون  وال  الوجداين،  العلم  طبق  عى  خيرب  أن 

القول بغر علم. 

يعاملون  فإهنم  العقاء،  ويدلنا عى ذلك سرة 
الوجداين من غر فرق  العلم  املعترب معاملة  الطريق 
عى  العقاء  عند  امــارة  مثا  اليد  فإن  ــار،  االث بني 
آثار  له  يرتبون  فهم  يده،  يف  ملا  اليد  صاحب  مالكية 
با  لليشء  مالكا  كونه  عن  خيربون  وهم  املالكية، 
نكر، ومل يثبت من الشارع ردع هلذه السرة العقائية 

املستمرة. 

من  غره  وىف  به،  املوثوق  اخلرب  يف  يعترب  نعم 
احلجية،  لرائط  جامعا  يكون  أن  املعتربة  الطرق 
ومنها أن ال يكون اخلرب مقطوع الكذب، فإن مقطوع 
والتعبد،  احلجية  دليل  يشمله  أن  يعقل  ال  الكذب 
لإلمجاع،  خمالفة  تكون  التي  فاألخبار  ذلك  وعى 
العقيل  احلكم  أو  الكتاب،  أو  القطعية،  للسنة  أو 
الصحيح ال تكون حجة قطعا، وإن استجمعت بقية 
بني  ذلك  يف  فرق  وال  احلجية.  يف  املعتربة  الرائط 

االخبار املتكفلة لبيان احلكم الرعي، وغرها. 

به  بلغت  مهام  ــراوي  الـ أن  ذلــك:  يف  والــرس 
إذ  الواقع،  الوثاقة، فإن خربه غر مأمون من خمالفة 
ال أقل من احتامل اشتباه االمر عليه، وخصوصا إذا 
احلجية  بدليل  التشبث  من  بد  فا  الوسائط،  كثرت 
يف رفع هذا االحتامل، وفرضه كاملعدوم، وأما القطع 
يعقل  فا  للواقع  اخلرب  مطابقة  وبعدم  باخلاف، 
وحجيته  ذاتية،  القطع  كاشفية  ألن  بعدمه،  التعبد 

ثابتة بحكم العقل الرضوري. 

بغر  احلجية  دليل  اختصاص  من  بد  فا  وإذن 
الواقع، وهكذا  بكذبه وبمخالفته  يقطع  الذي  اخلرب 
االخــرى  املعتربة  الطرق  من  اخلــرب  غر  يف  الشأن 
منه  تنفتح  بــاب  وهــذا  الــواقــع،  عن  تكشف  التي 
االشكاالت  من  كثر  عن  جياب  وبه  كثرة،  أبواب 

واالعراضات فلتكن عى ذكر منه.

]البيان يف تفسري القرآن [
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يدعو القرآن الكريم يف كثر من آياته اىل التفكر 
واالختافات  املضيئة  والنجوم  الساموية  اآليات  يف 
العجيبة يف اوضاعها والنظام املتقن الذي تسر عليه، 
ويدعو اىل التفكر يف خلق االرض والبحار واجلبال 
واالودية وما يف بطون االرض من العجائب واختاف 

الليل والنهار وتبدل الفصول السنوية، ويدعو اىل 
التفكر يف عجائب النبات والنظام الذي يسر 

وما  وآثــارهــا  احليوانات  خلق  ويف  عليه 
يظهر منها يف احلياة - ويدعو اىل التفكر 

واالرسار  نفسه  االنــســان  خلق  يف 
املودعة فيه، بل يدعو اىل التفكر يف 
النفس وارسارها الباطنية وارتباطها 

بامللكوت االعى، كام يدعو اىل السر يف اقطار 
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يف  والفحص  املــاضــني  ــار  آث يف  والتفكر  االرض 
احوال الشعوب واجلوامع البرية وما كان هلم من 
اخلاص  الشكل  هبذا  والعرب.  والتواريخ  القصص 
يدعو اىل تعلم العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية 
اليها  يصل  ان  يمكن  التي  العلوم  وسائر  واالدبية 
اإلنسانية  لنفع  تعلمها  عى  حيث  اإلنساين،  الفكر 
واسعاد القوافل البرية. نعم، يدعو القرآن اىل هذه 
العلوم رشيطة ان تكون سبيًا ملعرفة احلق واحلقيقة 
ومرآة ملعرفة الكون التي يف مقدمتها معرفة اهلل تعاىل.

الذي يشغل اإلنسان عن احلق واحلقيقة  العلم  واما 
تعاىل: قال  للجهل،  مرادف  القرآن  قاموس  يف   فهو 

اْلِخَرِة  َعِن  َوُهْم  ْنَيا  الدُّ اْلَحَياِة  ِمَن  َظاِهًرا  ﴿َيْعَلُموَن 
إَِلَهُه  َخَذ  اتَّ َمِن  وقال:﴿َأَفَرَأْيَت  َغافُِلوَن﴾)١).  ُهْم 
َوَقْلبِِه  ُه الله َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َسْمِعِه  َهَواُه َوَأَضلَّ
الله  َبْعِد  ِمْن  َيْهِديِه  َفَمْن  ِغَشاَوًة  َبَصِرِه  َعَلى  َوَجَعَل 
تعلم  اىل  برغيبه  الكريم  القرآن  ُروَن﴾)٢).  َتَذكَّ َأَفاَل 
خمتلف العلوم، يعلم دورة كاملة من املعارف االهلية 
وكليات االخاق والفقه اإلسامي. العلوم اخلاصة 
بالقرآن يتدارس املسلمون علوما موضوعها القرآن 
اىل  العلوم  هذه  ظهور  تاريخ  ويرجع  نفسه.  الكريم 
وبلغت  مسائلها  نضجت  وقد  النزول،  عرص  اوائل 
املرحلة املطلوبة لطول البحث فيها واصبحت بحيث 
وضع هلا املحققون الرسائل والكتب الكثرة، وهذه 
فيه  فئتني: ما يبحث  اىل  تنقسم  العلوم بصورة عامة 
العلوم  املعاين،  عن  فيه  يبحث  وما  االلفاظ،  عن 

الروم: ٧.  (١(
اجلاثية: ٢٣.  (٢(

الباحثة يف الفاظ القرآن هي فنون التجويد والقراءة 
التي  والعوارض  احلروف  تلفظ  كيفية  يف  وهي:فن 
تطرؤها عند االفراد والركيب، كاالدغام واالبدال 
ونظائرها، وفن يف ضبط  واالبتداء  الوقف  واحكام 
وتوجيه القراءات السبع والقراءات الثاث االخرى 
االخــرى،  الــقــراءات  ــواذ  وش الصحابة  وقـــراءات 
والكلامت واحلروف،  واآليات  السور  وفن يف عدد 
والكلامت  واآليـــات  السور  مجيع  اعــداد  وضبط 
واحلروف، وفن يف خصوص ضبط رسم القرآن وما 
فيه من االختاف مع رسم اخلط املعروف املعمول 
به، واما العلوم التي تبحث يف معاين القرآن فهي: فن 
يبحث عن كليات املعاين كالتنزيل والتأويل والظاهر 
والباطن واملحكم واملتشابه والناسخ واملنسوخ، وفن 
من  فرع  احلقيقة  يف  وهو  االحكام،  آيات  يف  يبحث 
القرآن،  معاين  عن  يبحث  وفن  الفقهية،  االبحاث 
وهو املعروف بـ »التفسر«، وقد الف علامء اإلسام 
واملحققون يف كل هاتيك العلوم كتبا ورسائل كثرة.

العلوم التي كان القرآن عاماًل في 

ظهورها

ال شك ان العلوم الدينية التي يتداوهلا املسلمون 
اليوم انام يرجع تاريخ نشأهتا اىل عرص البعثة النبوية 

ونزول القرآن الكريم.

يف  العلوم  هذه  والتابعون  الصحابة  تداول  لقد 
القرن االول اهلجري بصورة غر منظمة بسبب املنع 
الذي واجه تدوين العلم بكل فروعه، وكانت طريقة 
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اال  الشفوي،  واالخذ  احلفظ  هي  واملدارسة  التلقي 
مدونات قليلة جدًا يف الفقه والتفسر واحلديث.

ارتفع  عندما  اهلجري  الثاين  القرن  اوائــل  ويف 
ثم  اوال،  احلديث  بتدوين  املسلمون  بــدأ  املــنــع)١) 
ــدوا  واوج العلم  فــروع  بقية  يف  املؤلفات  وضعوا 
االنظمة اخلاصة للتأليف والتصنيف، فكانت نتيجة 
املساعي: فن احلديث، وعلم الرجال والدراية، وفن 
اصول الفقه، وعلم احلديث، وعلم الكام، وغرها.

العربية  اىل  اليونانية  املنقولة من  الفلسفة  وحتى 
يف بداية امرها والتي بقيت عى شكلها اليوناين لفرة 
وصــورة،  مــادة  فيها  اثــرت  البيئة  فان  قصرة،  غر 
كل  يغايره  شكل  اىل  البدائي  شكلها  من  وحتولت 
الفلسفية  املسائل  لذلك  شاهد  واحسن  املغايرة. 
مسألة  ترى  ال  فانك  اليوم،  املسلمني  بني  املتداولة 
متنها  جتد  ان  ويمكن  اال  االهلية  املعارف  يف  فلسفية 
وبراهينها وادلتها املقامة هلا يف طيات اآليات القرآنية 

واالحاديث املروية.

االدبية  العلوم  يف  القول  هــذا  ــادة  اع ويمكن 
والبيان  واملعاين  والنحو  الرصف  امثال  فان  ايضا، 
من  بالرغم  واالشتقاق  وفقهها  واللغة  والبديع 
الذي  ان  اال  عامة،  بصورة  العربية  اللغة  تشمل  اهنا 
والفحص  فيها  والبحث  مدارستها  اىل  الناس  دفع 
عنها انام هو كام اهلل املجيد الذي له احلاوة التامة 
وحسن االسلوب يف التعبر واالعجاز يف الفصاحة 

)١) ارتفع املنع بامجاع املؤرخني عى يد احلاكم االموي عمر 
بن عبد العزيز بني سنتي ٩٩ و١٠١.

يف  السبب  وكان  القلوب  اليه  فانجذبت  والباغة، 
السر وراء معرفة خصائصه والفحص عن الشواهد 
فيه  والباغة  الفصاحة  وجوه  ومعرفة  له  والنظائر 
هلذه  وبالتايل  والفاظه،  مجله  حتت  الكامنة  واالرسار 

العوامل وجدت العلوم اللسانية التي ذكرناها.

الصحابة،  مفرسي  كبار  من  عباس  ابن  كان 
وكان يستشهد يف التفسر بالشعر العريب، وكان يأمر 

بجمع الشعر وحفظه ويقول: الشعر ديوان العرب.

العريب  النثر  ضبط  واالهتامم  العناية  هذه  بمثل 
خليل  الشيعي  العامل  ان  اىل  احلالة  وبلغت  وشعره، 
ابن امحد الفراهيدي البرصي)٢) الف يف اللغة كتاب 
العني ووضع علم العروض ملعرفة االوزان الشعرية. 
العلمني  هذين  يف  االخــرون  العلامء  وضع  وهكذا 

ايضا املؤلفات القيمة.

وعلم التاريخ ايضا من مشتقات علم احلديث، 
واالمم،  االنبياء  قصص  من  جمموعة  كان  اوله  ففي 
تاريخ  اليه  اضيف  ثم   ،الرسول سرة  من  وبدأ 
تاريخ عام  بعد اصبح بصورة  صدر اإلسام، وفيام 
واملسعودي  الطربي  امثال  املؤرخون  وكتب  للعامل، 

واليعقويب والواقدي، مؤلفاهتم التارخيية.

الدافع  هو  القرآن  بأن  برصاحة  القول  ويمكن 
االول الشتغال املسلمني بالعلوم العقلية من طبيعية 

ائمة  من  الفراهيدي،  الرمحن  عبد  ابو  امحد،  بن  اخلليل   (٢(
سيبويه  واستاذ  العروض  علم  واضع  وهو  واالدب،  اللغة 
النحوي، وكتابه » العني « مشهور يف اللغة، مات بالبرصة سنة 

١٧٠ )االعام للزركيل(.
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ورياضية بشكل النقل والرمجة من اللغات االخرى 
واالبتكار  هبا  االشتغال  يف  استقلوا  ثم  البداية،  يف 
يف  والتحقيق  مسائلها  يف  والتفريغ  موضوعاهتا  يف 

مباحثها املهمة.

ذلك  يف  اخلافة  من  بتشجيع  العلوم  ترمجت 
العربية،  اىل  واهلندية  والرسيانية  اليونانية  من  اليوم 
ايدي  متناول  يف  املرمجة  العلوم  تلك  وضعت  ثم 
املسلمني بمختلف جالياهتم، واخذت دائرة التحقيق 
ودقيق  عميق  بشكل  اصبحت  حتى  تتسع  العلمي 

جدًا.

ان مدنّية اإلسام التي شملت قطعة عظيمة من 
املعمورة بعد رحلة الرسول، وكان هلا احلكم املطلق، 
اكثر  فيه  يعيش  الذي  اليوم  امتدت حتى هذا  والتي 
واحد  اثر  هي  املدنية  هذه  مسلم،  مليون  ستامئة  من 
الشيعة  نحن  اننا  العلم  )مع  الكريم  القرآن  آثار  من 
نعارض دائاًم سياسة اخللفاء وامللوك حيث تساهلوا 
اإلسام  قوانني  وتطبيق  الدينية  التعاليم  نر  يف 
تطبيقا كاما، مع هذا نعتقد ان ضوء اإلسام املنتر 
من  ارشاقــة  هو  انام  املعمورة  ارجــاء  يف  املقدار  هبذا 

ارشاقات القرآن العظيم(.

العظيم  التحول  هذا  ان  البدهيي  الواضح  من 
العامل،  حوادث  حلقات  من  مهمة  حلقة  هو  الذي 
سيؤثر تأثرًا مبارشًا يف احللقات املستقبلة. ومن هنا 
يأيت االعتقاد بأن احدى علل التحول العلمي اهلائل 

الذي نشاهده اليوم هي من تأثر القرآن الكريم.

واعمق  اوضح  بشكل  املوضوع  هذا  جتلية  ان 
االختصار  طريقة  ولكن  واسعة،  دراسة  اىل  حيتاج 
الفرصة  تعطينا  ال  الكتاب  هذا  يف  هبا  التزمنا  التي 

الكاملة هلذه الدراسة.. فإىل الكتب املعنية بذلك.

]القرآن يف االسالم[
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قدرة  الكريم  الــقــرآن  يقرر  ــذي  ال الوقت  يف 
اإلنسان عى اإلختيار واإلرادة وتقرير املصر بشكل 
تام يقرر القرآن الكريم أصًا مهاًم يف حياة األمم يف 
التاريخ وهو )وحدة شخصية األمة( وهذه الوحدة 
البعد  بعدين،  عى  تأيت  واملجتمع  األمــة  نسيج  يف 

األفقي والبعد العمودي.

أواًل: البعد األفقي: 
ففي البعد األفقي ال يمكن أن يعزل الفرد الذي 

يعيش يف جمتمع ما نفسه عن عواقب وتبعات سيئات 
فِْتنًَة ال  ُقوا  يقول تعاىل: ﴿َواتَّ أمره.  قومه مهام صلح 

ًة﴾)١). ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمنُْكْم َخاصَّ

الكريم عمل فرد واحد من  القرآن  وقد ينسب 
إذا كانت األمة راضية بذلك  الناس إىل األمة مجيعًا 
طالب:»أهيا  أيب  بن  عيل  اإلمــام  يقول  العمل، 
عقر  وإنام  والسخط،  الرضا  الناس  جيمع  إنام  الناس 
ناقة ثمود رجل واحد فعّمهم اهلل بالعذاب كام عموه 

)١) االنفال:٢5.

الشيخ حممد مهدي الصفي
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بالرضا فقال سبحانه ﴿َفَعَقُروَها َفَأْصَبُحوا َناِدِميَن﴾ 
فام كان إال أن خارت أرضهم باخلسفة«)١).

الرضا  فــإن  دقــيــق  كــام   اإلمام وكـــام 
باجلريمة يف الوسط االجتامعي نحو من املشاركة يف 
طائفة  من  اجلريمة  ممارسة  كانت  وإن  العمل،  ذلك 
من املجتمع ولكن اآلخرين ملا أعلنوا رضاهم منها 
اإلقرار  بحكم  عنها  سكوهتم  كان  عنها  بالسكوت 
هلا واملشاركة فيها، وذلك أن اجلرائم الكبرة املعلنة 
يف  الناس  يرتكبها  التي  الفردية  اجلرائم  عن  ختتلف 
اجلرائم  ممارسة  من  يتمكن  ال  املجرم  فإن  اخلفاء، 
الكبرة أمام املأل ويتحدى هبا مشاعر األمة، لوال أن 

يدعمه اآلخرون بالتأييد والرضا والتشجيع.

املجرم وحده يمثل تلك  وعند ذلك فا يكون 
دعموه  الذين  الراضون  فيها  يشاركه  وإنام  اجلريمة، 

وأعانوه بالرضا والتأييد والسكوت.

ثانيًا: البعد العمودي:
الزمني  عمرها  يف  األمة  الكريم  القرآن  ويعترب 
ومرابطة،  متصلة  واحدة  قطعة  التارخيي  وامتدادها 
يعترب اجليل السابق مادة وأساسًا لبناء اجليل احلارض 
ويكون اجليل احلارض حصيلة لعمل اجليل السابق، 
عندما  السابق  اجليل  عمل  الكريم  القرآن  وينسب 

حيظى برضا اجليل احلارض إىل اجليل احلارض.

َقاُلوا  الَِّذيَن  َقْوَل  الله  َسِمَع  ﴿َلَقْد  تعاىل:  يقول 

/ص   ٢٠١ خطبة  صالح:  د.صبحي   - الباغة  هنج   (١(
.٣١٩

َوَقْتَلُهْم  َقاُلوا  َما  َسنَْكُتُب  َأْغنَِياُء  َوَنْحُن  َفِقيٌر  الله  إِنَّ 
األَْنبَِياَء بَِغْيِر َحقٍّ َوَنُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب اْلَحِريِق َذلَِك 
 لِْلَعبِيِد بَِظالٍَّم  َلْيَس  الله  َوَأنَّ  َأْيِديُكْم  َمْت  َقدَّ بَِما 
الَِّذيَن َقاُلوا إِنَّ الله َعِهَد إَِلْينَا َأالَّ ُنْؤِمَن لَِرُسوٍل َحتَّى 
ِمْن  ُرُسٌل  َجاَءُكْم  َقْد  ُقْل  النَّاُر  َتْأُكُلُه  بُِقْرَباٍن  َيْأتَِينَا 
ُكنُْتْم  إِْن  َقَتْلُتُموُهْم  َفلَِم  ُقْلُتْم  َوبِالَِّذي  بِاْلَبيِّنَاِت  َقْبلِي 

َصاِدِقيَن﴾)٢).

وهؤالء الذين قالوا إن اهلل فقر ونحن أغنياء هم 
من اليهود الذين عارصوا رسول اهلل، واهلل تعاىل 
ينسب إليهم جرائم آبائهم يف قتل األنبياء ﴿َوَقْتَلُهْم 

األَْنبَِياَء﴾.

يأتيهم  أن   اهلل رســول  من  طلبوا  وعندما 
بقربان تأكله النار أمر اهلل تعاىل نبيه أن حياججهم 
بِاْلَبيِّنَاِت  َقْبلِي  ِمْن  ُرُسٌل  َجاَءُكْم  ﴿َقْد  هلم:  ويقول 
َوبِالَِّذي ُقْلُتْم َفلَِم َقَتْلُتُموُهْم إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقيَن﴾ علاًم 
يأتيهم  الذين طلبوا من رسول اهلل أن  القوم  بأن 

بقربان تأكله النار مل يقتلوا نبيًا.

أسافهم  بأعامل  وعتاهبم  احلارضين  ومؤاخذة 
موضع،  من  أكثر  يف  الكريم  الــقــرآن  يف  مــذكــورة 
شيئًا  يرتكبوا  مل  أهنم  رغم  والعتاب  املؤاخذة  وهلذه 
للتاريخ  اإلسامي  التصور  أبعاد  عرفنا  إذا  خمزيًا..، 
واحلضارة..فإن هذه املؤاخذة ال تتم إال عندما يرىض 
اخللف بفعل السلف وال يتربأ منه ويدافع عنه وهذه 
أمة  من  األجيال  بني  القائمة  والصلة  الوشيجة  هي 
واحدة والتي تربط األجيال من أمة واحدة وحضارة 

)٢) آل عمرن/١٨١ –١٨٣.
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واحدة بعضها ببعض.

أمة  من  األجيال  بني  الصلة  هذه  انقطعت  فإذا 
واحدة فإهنا ستتحول من أمة إىل أمة أخرى وتنقلب 
وآخر  جيل  بني  تكون  فا  أخــرى  إىل  حضارة  من 
صلة أو عاقة وال مسؤولية وال مؤاخذة وال عناء. 
ومادامت األمة واحلضارة قائمة فإن احلب والبغض 
ينتقل  اآلباء  يتغر..ووالء  ال  واحد  والرباء  والوالء 
وحماسبة  األبناء  إىل  تنتقل  اآلباء  وبــراءة  األبناء  إىل 
هذا  عى  تتم  آبائهم  جرائم  عى  ومؤاخذهتم  األبناء 
األساس، ثم نلقي نظرة ثانية عى حالة وحدة الوالء 
هو  السلف  أن  فــرى  األجيال  بني  هــذه  والـــرباءة 
املسؤول عن والء وبراءة أبنائهم وانحرافهم وزيفهم 
وانتامئهم إىل حمور الباطل والطاغوت أو يف أن يرفع 
الرك  حمور  إىل  انتامئهم  عن  األبناء  مسؤولية  ذلك 
والطاغوت ودون أن يسلب ذلك حرية إرادة األبناء 
كام  اآلباء،  عن  مستقل  بشكل  مصرهم  تقرير  عى 
سوف نتحدث عن ذلك إن شاء اهلل يف العنرص الثاين 
من عنارص النظرية اإلسامية يف التاريخ.. فإن اآلباء 
ال شك يمهدون أرضية خصبة لانحراف والرك 
والفساد للجيل الّاحق ويغذون اجليل الذي يأيت من 
بعدهم بشكل غر مرئي بالفكر واحلضارة اجلاهلية 
وتصوراهتم  وأعرافهم  وأخاقهم  فكرهم  وينقلون 
البعد غر  إىل اجليل الذي يأيت من بعدهم وهذا هو 

املرئي للحضارة.

التصور  هــذا  وضوحًا  أكثر  بشكل  وناحظ 
القرآين للتاريخ والصلة الوثيقة القائمة بني األجيال 

 نوح دعاء  يف  واحدة  وحضارة  واحدة  أمة  من 
هباك قومه﴿َوَقاَل ُنوٌح َربِّ ال َتَذْر َعَلى األَْرِض ِمْن 
ِعَباَدَك َوال  ُيِضلُّوا  َتَذْرُهْم  إِْن  إِنََّك    ارًا  َديَّ اْلَكافِِريَن 

ارًا﴾)١). َيلُِدوا إَّال َفاِجرًا َكفَّ

من  ورسوله  تعاىل  اهلل  عى  مترد  الذي  فاجليل 
قوم نوح ال يلدون إال فاجرًا وكفارًا، وهذه احلضارة 
واألمة اجلاهلية ال تغذي من بعدها من األجيال إال 

الر والفساد والفجور والكفر.

ولعل اآلية الكريمة تلقي ضوءًا عى هذه احلقيقة 
ِه َوالَِّذي َخُبَث ال  ﴿َواْلَبَلُد الطَّيُِّب َيْخُرُج َنَباُتُه بِإِْذِن َربِّ

َيْخُرُج إَّال َنكِدًا﴾ )٢).

يربط  الكريم  القرآن  أن  نرى  الصورة  وهبــذه 
واحدة  أمة  من  باحلارض  واملــايض  باملايض  احلارض 
احلارض  فاجليل  واملؤاخذة،  واملحاسبة  املسؤولية  يف 
اخللف،  عن  مسؤول  والسلف  سلفه  عن  مسؤول 
أبعاد  بعيد  حد  إىل  تكشف  املباركات  اآليات  وهذه 
والتارخيي  النسيج االجتامعي  التصور اإلسامي يف 
يف  العلّية  قانون  وحكومة  الواحدة،  لألمة  املرابط 
التي  األجيال  يف  جيل  كل  وتأثر  واملجتمع  التاريخ 

تليه يف اخلر والر.

]املذهب التارخيي يف القرآن[

)١) نوح/6 –٢٧.
)٢) - األعراف/5٨.
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وجوه ومظاهر 
اإلعجاز في 

القرآن الكريم
وجوه  بأبرز  ملخصًا  أضع  أن  ييل  فيام  أحــاول 

االعجاز ومظاهره عى نحو اإلمجال.

عنه  حتــدث  بام  ويتمثل  الغيبي،  اإلعجاز   .١
الغيب  عن  األنباء  يف  قاطع  برضس  الكريم  القرآن 

املايض واملستقبيل:

أ- عرض القرآن سرة األمم السالفة وجزئيات 
واليقني،  اجلزم  بلهجة  أنبائها  وكربيات  أحداثها، 
وعيسى  وموسى  وإبراهيم  ونــوح  آدم  عن  فأخرب 

غر
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وثمود  عــاد  وقــوم  الكهف،  وأهــل  القرنني  وذي 
ولوط وشعيب، ومجهرة عظيمة ممن أصاهبم عذاب 
االستئصال بمجريات أحواهلم بام يعترب كشفًا ألدق 
وجه  عى  به  ألحد  علم  ال  بام  التأرخيية  التفصيات 
العريب  للمجتمع  هبا  عهد  ال  حالة  وهي  الكامل، 
األخبار،  هذه  عى  يتهافتون  جعلهم  مما  مكة،  يف 
من  لإلفادة  التأرخيي  باملقياس  وقائعها  ويتمثلون 

عربها وأحداثها ومواردها.

املستقبلية  األحــداث  عن  القرآن  وحتدث  ب- 
بدر  وقعة  أبــرزهــا،  مناسبات  بعدة  التأكيد   بلغة 
الروم  وغلبة  ُبَر﴾)١)  الدُّ َوُيَولُّوَن  الَجْمُع  ﴿َسُيْهَزُم 
َأْدَنى  فِي   وُم الرُّ ُغلَِبِت   بعد ﴿الم فيام  وانتصارها 

اأْلَْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلبِِهْم َسَيْغلُِبوَن﴾)٢).

إِن  الَحَراَم  الَمْسِجَد  ﴿َلَتْدُخُلنَّ  مكة  فتح  وعن 
َشاَء الله آِمنِيَن﴾)٣) وهزمت قريش بعليائها وجربوهتا 
الفرس  عى  الروم  وانترص  الكربى،  بدر  معركة  يف 
بعد سنني من غلبة الفرس، ودخل النبي مكة فاحتًا، 
وقد كان فتح مكة غر وارد يف احلساب التخطيطي، 
إذ كيف يمكن هلذا املهاجر مع طائفة قليلة من أهل 
يقتحم  أن  مستضعف،  ضعيف  وهو  وأصحابه  بيته 
وكان  دارهـــا.  عقر  يف  ويغزوها  قريش  ــربوت  ج
الباد عى االعجاز  دليًا واضحًا ومنترًا يف  ذلك 

الغيبي..

)١) القمر: ٤5.
)٢) الروم: ١ ٣.
)٣) الفتح: ٢٧.

2. الإعجاز الت�شريعي: ويتمثل بام فصله القرآن 

بآيات األحكام وفقه القرآن بام ال عهد ملناخ اجلزيرة 
واألمة  الفرد  حياة  نظم  فقد  الدقيقة،  بتفصياته 
بأحكام ال مزيد عى إبرامها برباط احلرية دون فوىض 
وبريقة االمتثال دون استعباد، فاألحوال الشخصية 
والطاق  الــزواج  يف  اجلديدة  بأحكامها  نظمت  قد 
ــدود  واحل والوصايا  واملــواريــث  والنفقة  والــعــدة 
والديات واجلروح والقصاص والديون والعقود بام 
مل تسبق إليه أعرق األمم تريعًا، وأعمقها تفقهًا، بل 
التطوير  بإطار  متأطرة  جديدة  حياة  مفردات  كانت 
وواجبات  فروض  ببيان  القرآن  تكفل  ثم  اإلنساين 
كالصاة  اليومية  احلياة  ضمن  منظمة  وطقوس 
كالصوم  الشهور  من  مجلة  ويف  ونوافلها،  بفرائضها 
واحلج والعمرة، ويف خال السنة كالزكاة واخلمس 

يف املحاصيل والغنائم.

التريع  يف  األطــراف  مرامية  األبعاد  هذه  إن 
الكون  هذا  خالق  إال  تعاليمها  يصدر  أن  يمكن  ال 
هذا  البرية  احلضارة  تعرف  مل  إذ  شؤونه،  ومنظم 

التفصيل الدقيق يف نوعية االحكام وجزئيتها.

القرآن  أورده  ما  به  ونريد  العلمي:  الإعجاز   .3

احلديث  العلم  إليها  توصل  وقوانني  نظريات  من 
وتعدد  النجوم،  وانشطار  األرض  مسار  يف  بعد  فيام 
األفاك، وابعاد الساموات، وزوجية الكائنات، دون 
استعامل القرآن قوانني احلس والتجربة واملعادلة وإنام 
جاء ذلك ابتداء، وما ورد فيه كان دون سابق معرفة 
برية باحليثيات املتناثرة فيه حتى ثبت أن القرآن ال 
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يف  األســاس  هو  بل  العلم  إليه  يتوصل  ما  يعارض 
يراد هبذا  املتخصصني، وال  أفاده مجلة من  فيام  ذلك 
االعجاز االتساع الفضفاض الذي خيرج بالقرآن عن 
مهمته األوىل واألساسية ؛ فهو كتاب هداية وتريع 
ال كتاب صناعة وتقنيات، مع دعوته للتفكر والتدبر 

يف بدائع الساموات واألرض)١).

يف  منه  جزء  يف  ويتمثل  ال�شوتي:  الإعجاز   .4

القرآنية،  السور  بعض  بفواتح  املقطعة  ــروف  احل
فهي حالة فريدة من االستعامل وقف عندها العرب 
بأصدائها  هلــم  عهد  سابق  وال  املتحر،  موقف 
الصوتية، مما قطعوا به أن هذه األصوات املركبة من 
القرآن  منها  تركب  التي  نفسها  جنس حروفهم هي 
أفردنا  ما  وهو  بمثله.  يأتوا  أن  يستطيعون  ال  ولكن 

بعمل مستقل)٢).

عبد  األستاذ  ُوفِــق  وقد  ال��ع��ددي:  الإع��ج��از   .5

يف  الــعــددي  اإلعــجــاز  اشتعراء  إىل  نوفل  الـــرزاق 
حسابية  وموازنات  سليمة،  مقارنات  يف  القرآن، 
األلفاظ  لورود  إحصائية  بعمليات  قام  فقد  دقيقة، 
وقابلها  واملتناقضة،  واملتضادة،  واملتقابلة،  املتناظرة، 
بعضها ببعض بالعدد نفسه، أو نصفه، أو شطره، أو 
أن  بالرضورة  تنبئ  ثروة عددية  يقاربه، مما شكل  ما 
القرآن مل يستعملها صدفة، بل بميزان، وذلك امليزان 
ال يمكن أن يكون من صنع البر، فهو إذن من أدلة 

العلمي ظ: طفطفاوي جوهري /  تفصيل يف االعجاز   (١(
تفسر اجلواهر.

يف  اللغوي  الصوت  بحثنا:  ظ:  النظرية  هذه  التفاصيل   (٢(
فواتح السور القرآنية.

إعجازه )٣).

بتأريخ  املتمرس  إن  الجتماعي:  الإعجاز   .6

اجلزيرة العربية، يف بدء الرسالة االسامية ليبهر حقًا 
هبذا التوحيد املفاجئ، والتغير االجتامعي العاجل، 
والتسخر لطاقات العرب يف ظل القرآن حتى جعل 
فتتناسى  لألجيال،  الرسالة  هذه  حتمل  أمة  منهم 
عرقيتها  عن  صفحًا  وترضب  وشحناءها،  حروهبا 
وعشائريتها، لتنتظم يف ظل االسام وهتتدي بشعلة 
فيفتح اهلل عى يدهيا رشق األرض وغرهبا،  القرآن، 
وتتسلم مقاليد االسام بعد الوثنية، وأولية التوحيد 
القرآن  بتعاليم  ينصهر  بكياهنا  وإذا  اإلرشاك  بعد 
مجلة  يف  االجتامعي  االعجاز  حيقق  ما  وهو  فجأة، 

التغير اجلذري لألعراف والتقاليد واملخلفات.

اخلاصة  بالركيبة  ويتمثل  البياين:  الإعجاز   .7

جمموعة  ويف  ومعانيه،  الــقــرآن  أللــفــاظ  املتميزة 
العاقات املجازية واالستعارية والتشبيهية والكنائية 
وذلك  واأللفاظ،  املعاين  بني  واالحيائية  والرمزية 
بيان،  أمة  فالعرب  القرآن،  إعجاز  يف  األكرب  الرس 
اخلطبة،  وهتزهم  الكلمة،  تطرهبم  باغة،  ورجــال 
القرآن  باغة  عند  وقفوا  وقد  الشعر،  ويستهوهيم 
باهتني بام عرب عنه الوليد »واهلل لقد سمعت من حممد 
كامًا ما هو من كام اإلنس وال من كام اجلن، وإن 
له حلاوة، وإن عليه لطاوة، وإن أعاه ملثمر، وإن 
يقول  وما  عليه،  يعى  ليعلو وال  وإنه  ملغدق،  أسفله 

القرآن  يف  العددي  االعجاز  نوفل،  ــرزاق  ال عبد  ظ:   (٣(
الكريم.
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هذا بر«)١).

واحلديث عن االعجاز البياين مستفيض ينهض 
اإلمام  أن  عظمته  يف  ويكفي  مستقل،  مثقل  بعمل 
واالستفادة،  االفــادة  يف  رواده  أوائل  من   عليًا
طبيعيًا  امــتــدادًا  كــان  الباغة  هنج  يف  ورد  ما  وأن 
القرآن  يف  االمــام  لتأثر  القرآن  يف  البياين  لاعجاز 
وهذا املنهج مدين إىل علامء االعجاز كعيل بن عيسى 
الرماين )ت: ٣٨6))٢) ومحد بن سليامن اخلطايب )ت: 
وعبد   (٤٠))٤6 )ت:  الريض  والريف   (٣٨٨))٣
القاهر اجلرجاين )ت: ٤٧١ ه ()5) حتى تسلمه جار 
اهلل الزخمري )ت: 5٣٨ ه ( فجعل تفسره الكشاف 
دراسة  عمق  فيه  وفتح  البياين،  لاعجاز  مضامرًا 
اعتمدت  التي  التطبيقية  القرآنية  الباغة  يف  جديدة 
التسلسل املصحفي، إذ فرس القرآن كامًا ناظرًا فيه 
عاد  حتى  الفني  املناخ  ومستلهاًم  البيانية،  الوجوه 
ما  فيه  فرائده، وقد جتى  تنتهي  بيانيًا ال  كنزًا  تفسره 
املعاين، وما بحثه  أضافه من دالالت مجالية يف نظم 
من املعاين الثانوية يف تقديم العبارة، وعائدية الضامئر 

ومعنى املعنى، وتعلق البيان بعضه ببعض)6).

هذا  إىل  بحاجة  اليوم  االنسانية  احلضارة  إن 
خفايا  واستقراء  القرآن،  مجال  استجاء  يف  املنهج 

)١) القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن: ١٩ / ٧٢.
)٢) ظ: النكت يف إعجاز القرآن.

)٣) ظ: بيان القرآن.
)٤) ظ: تلخيص البيان يف جمازات القرآن.

)5) ظ: أرسار الباغة ودالئل االعجاز.
)6) ظ: املبادئ العامة لتفسر القرآن الكريم: ١٠٤.

ووحدته  القرآن  مقام  عى  التعدي  أما  مكنوناته، 
واالصحار  التقليدية،  النزاعات  يف  باإليغال  الفنية 
املثقف  عقلية  ترفضه  فأمر  اخلصومات،  بمتاهات 
املوضوعي،  البحث  روحية  وتلفظه  الــعــرصي، 
االحتجاج  ومصنفات  الكام  كتب  يف  وحسبك 

وصنوف املقاالت غنية عن ذلك.

القرن  يف  املنهج  هذا  صاحب  فإن  وللتاريخ 
العرين هو أستاذنا العامة الشيخ أمني اخلويل )ت: 
١٩66م( حينام أنيط به تدريس التفسر واألدب معًا 
يف اجلامعة املرصية، فأتى عى درس التفسر وجعله 
منهجه  وأوضح  البياين،  القرآن  إعجاز  عن  كاشفًا 
بذلك يف مناهج جتديد، وترمجه بمحارضاته يف أمثال 
القرآن)٧). فالقرآن كام يقول: »كتاب العربية األكرب، 
أخلد  الــذي  الكتاب  فهو  األعظم،  األديب  وأثرها 
فخرها،  فصار  معها،  وخلد  كياهنا،  ومحى  العربية، 
وزينة تراثها... إن التفسر اليوم هو: الدراسة األدبية 
التوزيع،  متسقة  املناحي،  كاملة  املنهج،  صحيحة 

واملقصد األول تفسر أديب حمض رصف«)٨).

واجته هلذا املنهج كوكبة من أساتذة اجلامعات يف 
الوطن العريب غرة منهم عى القرآن وترسيخ مبادئ 
إعجازه، ومن أبرزهم يف هذا املضامر الدكتورة بنت 
الكريم  للقرآن  البياين  االعجاز  فأصدرت  الشاطئ 

واألدب  التفسر  يف  جتديد  مناهج  ــويل  اخل أمــني  ظ:   (٧(
والنحو، حمارضات يف أمثال القرآن خمطوطة يف حوزة الدكتور 

مصطفى ناصف.
)٨) أمني اخلويل دائرة املعارف االسامية، مادة تفسر: ٣66 

.٣6٧
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والتفسر البياين للقرآن الكريم.

وهو  املنهج،  هبذا  يتعلق  مهم  ملحظ  وهناك 
التدهور  مــن  العربية  اللغة  سامة  عــى  احلــفــاظ 
عليها  واحلفاظ  مقدس،  كتاب  لغة  فهي  والضياع 
وهذا  تأرخييًا،  الكتاب  هــذا  عى  باحلفاظ  يرتبط 
مركزيًا  اجتامعيًا  مظهرًا  يمثل  املشرك  التأريخ 
متازمًا، فالتقصر يف جانب يطبع أثره عى اجلانب 
وبيئات  بظروف  العربية  اللغة  مرت  وقد  اآلخــر، 
خمتلفة، خضعت معها إىل عوامل اللهجات املتباينة، 
من  وتطور  األخــرى،  اللغة  ثقافة  هبا  وامتزجت 
مفرداهتا ما تطور، وبقي ما بقي، وهذه عوامل كان 
من املمكن أن ختضع اللغة معها إىل كثر من التبدل 
التجوز،  أو  للنسخ  مفرداهتا  تتعرض  وأن  والتغير، 
ومع هذا فقد بقيت هذه اللغة سليمة مل تتأثر بعوامل 
التأرخيية  مسرهتا  تتلكأ  ومل  والضعف،  االنحطاط 
بوهن أو خور، وسبب هذا البقاء والسرورة يرجع 
لغة  وصيانة  القرآن،  عن  والدفاع  القرآن،  بيان  إىل 
اللغة  هذه  فيه  تتجاوز  الذي  الوقت  ففي  القرآن، 
فسيحة  أرجاء  إىل  سلطاهنا  ويمتد  األصيل،  موطنها 
هلجة،  الصحراء  بمناخ  متميزة  تبقى  فإهنا  العامل  من 
وبطابع البداوة مصدرًا؛ ألهنا اللغة الرسمية للقرآن، 
عنها  جيــد  وال  لغته،  قدسية  يف  يتهاون  ال  ــو  وه
منرصفًا، فارتبط وجودها بوجوده، واستمرار رقّيها 
أو  االضمحال  أو  الفناء  يدامهها  ومل  باستمراره، 
التقلب، يف حني تنطوي به األمم ولغاهتا، وتتاشى 
الشعوب وتراثها، بينام تطوي العربية أمدها الطويل 

وتناطح  اخللود،  ــدارج  م تتسنم  متناسقة  سليمة 
معجزة  الكريم  القرآن  كان  وملا  الدهر،  هجامت 
حممد اخلالدة، وهو مرقوم هبذه اللغة الريفة، 
فاخللود مازم هلام رغم عادية الزمن، وهذا أمر يدعو 
إىل االطمئنان عى سامة اللغة، وأصالة منبتها، وهنا 
عن  بالكشف  بيانيًا  وفهمه  القرآن  تيسر  أثر  يتجى 
أو  الباحث شدًا، دون عرس  إليه  األرسار، فهو يشد 

عناء، وبكل يرس وسامح.

]نظرات معارصة يف القرآن الكريم[
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ــاِم  ْرُهــْم بَِأيَّ قــال تعــاىل : ﴿َوَذكِّ
اهللَِّ إِنَّ يِف َذلِــَك آَلَيــاٍت لِــُكلِّ 

ــُكوٍر﴾  ــاٍر َش َصبَّ

بــني  بحــث  هنــاك 
ــن يف هــذا املجــال،  املفرسي

ــم  فمنهــم مــن فرسهــا بالنَِّع
اإلهلّيــة،  واالبتــاءات 
ومنهــم مــن فرسهــا بأيــام 

انتصــار الرســل واألمــم 
َمــْن  ومنــه  الصاحلــة، 

أّيــام  إىل  إشــارة  اعتربهــا 
الطاغيــة  األقــوام  عــذاب 

التعــارض  عــدم  والظاهــر  والعاصيــة 
لألّيــام بــني هــذه التفاســر ألهّنــا كلهــا مــن 

اهللَّ«. »أّيــام 

إّن معناهــا الواضــح، واضافتهــا إىل اهلل »اضافــة 
تريفيــة«، واملــراد منهــا هــو مجيــع األّيــام املهّمــة 
ــا  ــث إّن فيه ــن حي ــة، أو م ــا البالغ ــث أمهّيته ــن حي م
نعمــة إهليــة شــملت أقوامــًا صاحلــني كاالنتصــارات 
العظيمــة عــى جنــد الــرك والظلــم، وكالنجــاة مــن 
َلَمــة والطواغيــت وكاملوفقيــة ألداء اجلهــاد أو  الظَّ

ــرى. ــة اخ ــة عظيم فريض

ونقمتــه  اهللَّ  عــذاب  شــمول  حيــث  مــن  أو 
نبــذة مــن  أو شــمول  ألقــوام عصــاة وهاكهــم، 
العقــاب اإلهلــي هلــم ليســتيقظوا مــن غفلتهــم ويعوا، 

ــام اهللَّ« وداخلــة  كل هــذه هــي »أّي
يف مفهومهــا الواســع.

كــون  ســبب  أمــا 
عــربة  اآليــات  هــذه 
والشــاكرين  للصابريــن 
غرهــم..،  دون  فقــط 
دراســة  أّن  ألجــل  فذلــك 
احلــوادث  هــذه  دقائــق 
جهــة،  مــن  وجذورهــا 
جهــة  مــن  ونتائجهــا 
صــرب  إىل  حيتــاج  اخــرى 

وتــأٍن.

إضافــة إىل هــذا، فاّنــه ال يســتفيد مــن 
رون  ــدِّ ــن يق ــك الذي ــوادث إاّل أولئ ــذه احل ه
ــم اهللَِّ ويشــكرونه عليهــا، وعــى هــذا، فالصــرب  نَع

ــم. ــة والعل ــان للمعرف ــان مائمت ــكر أرضيت والش

كــام حيتمــل أن يكــون تقــارن الصــرب مــع الشــكر 
ألجــل أّن هــؤالء جمهــزون بالصــرب عنــد املصائــب، 
وبالشــكر عنــد النَِعــم، وعــى هــذا فــا يركعــون 
أمــام املصائــب، وال يغــرون عنــد نــزول النَِعــم، 
فــا يِضلــون أنفســهم عــى أّيــة حــال، فهــم مؤهلــون 
ــذه  ــن ه ــدروس م ــرَب وال ــذ الِع ــة وأخ ــل املعرف لتقب

ــة. ــوادث العظيم احل

]نفحات القران[

املراد من

َّه اأيام الل
ال�شيخ نا�شر مكارم ال�شريازي
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منهج التثبت في شأن الدين

الحب والبغض

الجسر الدائم بين النبوة واإلمامة
السيد محمد باقر السيستاني

الشيخ االميني

د. زهير االعرجي
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منهج التثبت في

السيد محمد باقر السيستاني

الحلقة (٥)

حقيقة االنسان بحسب الرؤية الدينية، وتنطوي 
عى أمور:

الشعور  عى  فطر  اإلنسان  إّن  الأول(:  )الأم��ر 

وال  إليه-  باحلاجة  اإلحساس  وعى  غيبي،  بكائن 
وإّن  احلاجة-،  وعوارض  الضعف  مواطن  يف  سّيام 
إال  تستقيم  لن  نوعًا-  لإلنسان-  الروحية  احلياة 
احلاجة  وعرض  به،  واالتصال  الكائن،  هذا  بإدراك 
سامته  ينال  ولــن  جزائه،  من  والتوّجس  عليه، 

نفسه،  يف  فراغًا  عاش  وإال  به،  باإليامن  إال  النفسية 
الطفل  شعور  نظر  الشعور  وهذا  حياته  يف  وخاًء 

باحلاجة إىل أبويه، والتي ال متتلئ إال باالتصال هبام.

لغر  الوجدانية  املشاعر  استقراء  يف  ولــعــّل 
ما  واالضطرار  الضعف  حاالت  يف  بالدين  املؤمنني 

يؤكد ذلك.

أنه قد خيفى هذا الشعور يف حاالت الرف  إال 
واخلوف  االضطرار  حاالت  يف  ويتحّفز  والراحة، 

:توضيح الرؤية الدينية
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وحاالت رؤية بدائع الصنعة.. وال ضر يف احتياجه 
إىل  الواعي  اإلدراك  مرحلة  إىل  وانتقاله  النبثاقه 
التحفيز؛ فإّن كثرًا من املشاعر واالستعدادات التي 
ُجّهز هبا اإلنسان حتتاج إىل التحفيز النبثاقها، وليس 
يف ذلك ما يقتيض كوهنا مشاعر مكتسبة عن عوامل 

ثانوية، كام يعرفه الباحثون يف علم النفس املعارص.

وربام يستفاد هذا األمر من بعض اآليات القرآنية 
واألحاديث املأثورة، قال تعاىل: ﴿فِْطَرَة اللِه الِّتِي َفَطَر 
اْلَقيُِّم  يُن  الدِّ َذلَِك  اللِه  لَِخْلِق  َتْبِديَل  اَل  َعلْيَها  النَّاَس 
َوَلكِنَّ َأْكثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن﴾)١)، وقال: ﴿َوإِْذ َأَخَذ 
َوَأْشَهَدُهْم  يتُهْم  ُذرِّ ُظُهوِرِهْم  ِمن  آَدَم  َبنِي  ِمن  َربَُّك 
َشهدَنا﴾)٢)،  َبَلى  َقاُلوْا  ُكْم  بَِربِّ ألْسُت  َأنُفِسهْم  َعَلى 
وقال رسول اهلل: »كل مولود يولد عىل الفطرة«، 
»وَواَتَر   :عيل اإلمام  عن  الباغة  هنج  كتاب  ويف 
ُروُهْم  وُيَذكِّ فِْطَرتِه،  ِميثاَق  لَِيْسَتأُدوُهْم  َأْنبَياَءه  إِلْيهْم 
وَا َعَلْيهْم بِالتَّْبلِيغ، وُيثيُروا َلُهْم  َمنِْسي نِْعَمتِه، وَيْحَتجُّ
َسْقٍف  ِمْن  اْلَمْقِدَرِة،  آَياِت  وُيُروُهْم  اْلُعُقوِل  َدَفائَِن 
وَمَعايَش  َمْوُضوع،  َتْحَتُهْم  وِمَهاٍد  َمْرُفوع  َفْوَقُهْم 
ُتْحيِيهْم وآَجاٍل ُتْفنِيهْم وَأْوَصاٍب ُتْهِرُمُهْم، وَأْحَداٍث 
الشعور  هذا  مثل  فإن  ثّم  ومن  َعلْيهْم«)٣).  َتَتاَبُع 
يدركه  ملا  داعاًم  ليكون  اإلنسان  به  ُزّود  قد  الفطري 
بعقله من وجود خالق هلذا الكون واهب للحياة إذا 
تأّمل بديع صنع هذا املشهد وظرافته.. ولعّل هذا هو 
اإلذعان  مع  وانسجامه  اإلنسان  التئام  متام  يف  الرس 

)١) الروم/٣٠. 
)٢) األعراف/١٧٢.

)٣) هنج الباغة، اخلطبة األوىل، ص ٤٣. 

بالغيب واإليامن باهلل.

جسدًا  ليس  اإلنسان  كيان  إّن  الثاين(:  )الأمر 

يفنى باملامت-كام هو احلال يف النباتات واجلامدات-، 
روحه  وإّن  وروح،  جسد  من:  مؤلف  كائن  هو  بل 
تبقى بعد املامت، وجسده ينشأ مرة أخرى حني حتني 

القيامة، فيجازى بام عمله من خر أو رّش.

ولعّل يف املشاعر اإلنسانية ما يشر إىل هذا األمر 
بعد  مصره  هباجس  مسكون  اإلنسان  فــإّن  أيضًا؛ 
الناس-  يزال  وال  يبقى،  أن  شأنه  كأّن  حتى  املامت 
حتى غر املؤمنني- ينظرون إىل األموات - وال سيام 
ما،  نشأة  يف  الباقني  بعني  منهم-  واملفكرين  العظامء 

ويتمنون هلم اخلر والرسور والسعادة.

الشعور  هبذا  اإلنسان  جتهيز  ارتباط  اجلائز  ومن 
بأن  املامت-  بعد  بقائه  حقيقة  أي:  احلقيقة-  بتلك 
يكون مؤرشًا عليها؛ كوجه من وجوه االنسجام بني 
هذه  يف  وموقعه  اإلنسان  وحقيقة  اإلنسان  مشاعر 

احلياة.

الذي  باهلَْدي  زّود  إّن اإلنسان  الثالث(:  )الأمر 

أن يسر عليه إلدراك مصلحته يف هذه احلياة  ينبغي 
من خال جتهيزه بإمكانات وطاقات عديدة، وهي- 

عى ما ذكر يف كتاب اهلل-:

أ. )العقل( الذي يدرك به األشياء، وهو أّم قوى 
اإلنسان.

٢. )الضمر( الذي يدرك به ما ينبغي أن يفعله، 
وهو الذي يمثل روح الفضيلة يف اإلنسان.
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اإلنسان  به  يقيس  الــذي  احلكمة(  )روح   .٣
الختيار  واآلجل؛  العاجل  بماحظة  والنفع  الرضر 

األنفع له.

٤. )رغبات اعتيادّية( متثل ضامنات لبقاء الفرد 
واألمومة  والطعام  واملال  اجلاه  يف  كالرغبة  والنوع 

والزواج.

نفسها-  حد  يف   – حمدودة  غر  الرغبات  وهذه 
بحّد احلكمة والفضيلة، بل هي نزعات نفسية تسوق 
اإلنسان إىل إرضائها، ووظيفة اإلنسان ّإال يستجيب 
ابتاًء  هلا فيام هو خارج عن حدودمها.. وإال كانت 
سائر  حّد  عى  حياته،  يف  اإلنسان  به  يبتى  ومرضًا 

األمراض.

اإلنسان  ِمــقــَود  وهــي  االخــتــيــار(  )حــريــة   .5
إىل  يــوجــهــه  أن  يستطيع  ــذي  الـ ــاة  ــي احل هـــذه  يف 
إىل  أو  ــر،  ــم ــض وال ــة  ــكــم واحل الــتــعــقــل  مــنــحــى 
ــزادة  ــت االس عــن  بحثًا  تــرصفــاتــه  يف  ــال  ــرس االس
الكريمة:  ــة  اآلي يف  ذكــر  كام  الرغبات،  يشبع   فيام 

﴿إًِنا َهَدْينَاُه الًسبِيَل إًِما َشاكًِرا َوإًِما َكُفورا﴾)١). 

يف  اإلنسان  عليه  يسر  أن  ينبغي  الذي  واهلَدي 
إدراك  هو  مفاسده-  ويدرأ  مصاحله  ليدرك  احلياة- 
احلكمة  روحي  من  االنبعاث  ثم  بالعقل،  األشياء 

والفضيلة )٢).

)١) اإلنسان: ٣. 
)٢) هذا هو حتليل الدين حلقيقة اإلنسان وقواه النفسية. وال 
الرتيب  هبذا  الربوبية  أو  اإلحلادية  االجتاهات  بعض  تعتقد 
للصفات اإلنسانية وباهلدى التي رتب عليها واقع اإلنسان، 

وفق  خملوقة  اإلنسان  حياة  إّن  الرابع(:  )الأمر 

منها  رش،  أو  خر  من  خمتلفة  نتائج  إىل  تفيض  سنن 
سنن أخاقية ومنها سنن آلية.. أما السنن األخاقية، 
اخلر  سنن  هي  فالفضائل  والرذائل،  الفضائل  فهي 
صفة  من  فام  بعدها،  وما  احلياة  هذه  يف  والصاح 
فاضلة إال وهي دليل سعادة وما من فعل فاضل إال 
وهو بشر سامة، كام أن الرذائل هي سنن الر يف 
وما  شقاء  دليل  وهي  إال  رذيلة  صفة  من  فام  احلياة 
ولذلك  وعناء؛  نذير شؤم  إال وهو  وضيع  فعل  من 
جيب عى املرء أن يستحرض هذه السنن ونتائجها يف 

اختياراته يف حياته.

إىل  تفيض  سنن  فهي   ،(٣( اآللّية  السنن  وأمــا:   
استخدمت  فإن  استخدامها..  بحسب  خمتلفة  نتائج 
يف  استخدمت  وإن  خــرًا،  أنتجت  اخلر  سبيل  يف 
ترصفاته  إىل  منساق  هو  بل  خمتار،  غر  اإلنسان  أّن  وتــرى 
وجود  عدم  ترى  كام  والبيئية،  الوراثية  بالعوامل  تأثرا  قهرا 
اإلنسان  وأّن سلوك  اإلنسان،  داخل  أخاقية جمعولة يف  قيم 
يسر وفق منطق الضعف والقوة، فكّل شعور يدعى أنه قيمي 
فهو شعور بالضعف، وكّل شعور يدعى أنه خمالف للقيم فهو 

شعور بالقوة.
تقيض  إهّنا  حيث  له  دعام  التطّور  نظرية  يف  الرأي  هذا  وجيد 
التأثر  عى  حاهلا  اليزيد  التي  احليوانات  من  اإلنسان  بتطّور 
بالغرائز وتكون هذه الغرائز هي املتحكمة فيها، فاإلنسان ال 
أّنه- باعتبار كونه قادرًا  يزيد عى حد احليوانات يف تلك إال 

عى التفكر- جيد طرقا معقدة للوصول إىل غرائزه وميوله.
يف  حتى  راقية-  قيام  اليمثل  الــرأي-  هذا  وفق  والتريع- 
االجتامعية  احلياة  لتنظيم  أداة  هو  وإنام  االنتخابية-،  النظم 
إرادته  فرض  عن  النوع  يتمكن  عندما  النوعية  املصالح  وفق 

من خال األغلبية.
نا عن هذه السنن باآللية لوقوعها أداة ملقاصد حسنة  )٣) عربَّ

أو سيئة- حسب مواردها وغاياهتا.
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سبيل الّر أنتجت رشًا، وتأثر هذه السنن والقوانني 
وما يمكن ان ينتج منها مشهود للناس وحمل اذعاهنم 
اىل  الوصول  يف  السنن  هذه  يستثمرون  زالــوا  وما 

مقاصدهم..

التي  الطبيعية  والسنن  القوانني  ذلك:  ومثال 
يمكن أن تستثمر يف خدمة اإلنسان وتوفر مصاحله، 
كام يمكن أن تستغل يف وجوه الظلم والتعدي كام هو 
احلال يف قوانني الفيزياء النووية التي يمكن استعامهلا 
يف عاج مجلة من االمراض املستعصية وإنتاج الطاقة 
القنابل  صناعة  يف  استغاهلا  يمكن  كام  الكهربائية 

النووية ذات اآلثار املدمرة عى اإلنسان والبيئة.

اجلمعية  التغرات  أن  اآللية:  السنن  هذه  ومن 
معها،  مناسبة  آثـــارًا  حمالة  ال  تستتبع  االجتامعية 
حاله  يتغر  ال  املجتمع  يف  مجعي  تغر  حيصل  مل  فإذا 
لينتج  استثامره  يمكن  كيّل  قانون  وهذا  وأوضاعه.. 
عنه إصاح املجتمع وتقدمه؛ وذلك بان يكون التغر 
فيه نحو األعى، وأما إذا كان التغر نحو األسفل فإنه 
ينتج عنه قهرا فساد حال املجتمع واضطرابه، كام ُنّبه 
عليه يف اآلية الكريمة: ﴿إِنَّ اللَه اَل ُيَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى 

ُيَغيُِّروا َما بِأْنُفِسهْم﴾)١).

)الأمر اخلام�س()٢): إن اهلل تعاىل مل هيمل العباد 

يف هذه احلياة، بل حدد هلم منهاجًا وقانونًا حمددًا من 
خال وسائط بينه وبينهم - وهم األنبياء-، وجعل 
هذه  يف  اإلنسان  لسعادة  ضامنًا  املنهاج  هبذا  االلتزام 

)١) الرعد: ١١. 
)٢) وهو يتفرع عى ما تقدم. 

جعل  كام  ــرى،  األخ النشأة  من  بعدها  ومــا  احلياة 
اإلنسان؛ فمن جرى عليه  التخلف عنه سببًا لشقاء 
ومتسك به والتزم طريقه تواّله سبحانه وجازاه فبارك 
يف حياته وأسعده سعادة خالدة ومن ختى عنه تركه 

وشأنه، ليبوء بسيئاته.

وبذلك تتفاوت درجات سعادة اخللق وشقائهم 
بحسب درجات التزامهم هبذا املنهاج الديني؛ فمن 
كثرًا  خرًا  جنى  مستقيمة  فاضلة  ترصفاته  كانت 
يف  قبيحة  وأعامله  ترصفاته  كانت  ومن  اآلخــرة،  يف 
تاب  إذا  إال  اآلخــر-  الــدار  يف  هبا  شقي  احلياة  هذه 
 عنها وندم عى ارتكاهبا وأقلع عنها وكرهها-؛ فإنه 
ُيَرى  َسْوَف  َسْعَيُه  َوَأًن  َسَعى  َما  إَّال  لإِلنَسِن  ﴿لْيَس 
ِمًما  َدَرَجاٌت  األْوَفى﴾)٣) و﴿لُِكل  اْلَجَزاء  ُيْجَزاُه  ُئمَّ 
ا َيْعَمُلوَن﴾)٤)، وقد روي  َعِمُلوا َوَما َربَُّك بَغافٍِل َعمَّ
عن أيب عبد اهلل الصادق: »َجاء جبرئيل إلى 
النبي، فقال: يا محمد، عش ما شئت فإّنك ميت، 
شئت  ما  وأعمل  مفارقه،  فإّنك  شئت  من  وأحبب 

فإّنك القيه«.

)٣) األنعام: ١٣٢. 
مقدمة  أبـــواب  مــن   ٢٠ ب:  ص6٣  أ،  ج  الوسائل   (٤(

العبادات، ح: ٢. 
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خلتان  والــبــغــض  احلـــب 
يعرب  اخلواطر،  عى  تتواردان 

النفس  ــال  ــب إق ــن  ع ــام  هب
ــيشء،  الـ إىل  ومــيــلــهــا 
عنه  إدبـــارهـــا  وعـــن 

ــه، فـــإن األشــيــاء  ــي ــول وت
ماديا  وحــذافــرهــا  برمتها 

أمريا  وكليا،  جزئيا  ومعنويا، 
ملكيا  وشهوديا،  غيبيا  وخلقيا، 

وملكوتيا، سفليا وعلويا، نوريا 
وعرضيا،  جوهريا  وناريا، 

فرديا واجتامعيا، شخصيا 
ونوعيا، ماديا ومعنويا، 
جسميا وروحيا، دنيويا 

ما  مجيع  إىل  وأخـــرويـــا، 
اإلنسان  تصور  مــورد  يقع 

عى  عــرضــت  ملــا  وتصديقه، 
تصورا  النفس  يف  القضاء  حمكمة 

عليها  يشء  كل  عــرض  لــدى  املنعقدة  وتصديقا، 
عن  الفهم  يقرص  بصورة  الــربق  ملحة  آن  أقرص  يف 
عدسة  يف  الــيشء  انعكاس  من  خيلو  فا  إدراكــهــا، 
بعد  فيه  ورغبته  إليه  النفس  وميل  ومرآته،  القلب 
متامية تصوره وتصديقه، وإذعان النسبة بينها وبينه، 
أو عدم انعكاسه يف صفح القلب، وإعراض النفس 

ورغبتها عنه، وهذه هي حقيقة احلب والبغض.

حتققهام  أصل  يف  كامها  يتبعان  كام  ــران  واألم

البواعث والدواعي هلام املوجودة يف 
اليشء، كذلك يتبعاهنا يف مدارجهام 
وحيدان  ومراتبهام،  ومقاديرمها 
ويوصفان  وحدها،  بعدها 
من الكثرة والقلة والضعف 
من  يوجد  ما  بقدر  والــشــدة 
فبميزان  ــهــا،  ــت وزن ــواعــث  ــب ال

املسببات تعاير املحبات وتوزن.

يستأهل  الــذي  الوحيد  فالذات 
كل  قبل  ــذات  ــال وب أوال  للحب 
وتعاىل  تبارك  اهلل  هو  إنــام  يشء 
فكل  وأفعاله،  ذاتــه  إىل  نظرا 
جاله  صــفــات  ــن  م صــفــة 
سمة  وكــل  وكامله،  ومجاله 
وسبحات  قدسه،  مظاهر  من 
وكربيائه،  عظمته  وبينات  وجهه، 
ودالئل عواطف رمحته ولطائف بره 
قوية للحب  باعثة  بمفردها  تكثرها  مع 
الذي ال انتهاء له والسامئه التي تناهز ألفا أو تزيد، 
وتنبئ كل منها عن املسمى بصفة مطابقة، وبصفات 
له  للحب  وموجبات  بواعث  هي  وتضمنا،  التزاما 
تعاىل من ألف ناحية وناحية، تستقل كل واحدة منها 
رأسا يف استعباد اإلنسان، واحتال حبة قلبه باحلب.

]سريتنا وسنتنا[
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أريد لوالية اإلمام عيل يوم الغدير ان توّحد 
ومركز  االسام،  رموز  من  عظيم  رمز  حول  االمة 
رشعي يركن الناس اليه، وحمور يدلل عى شخصية 
الناطق  القرآن  بأنه  نفسه  عن   هو عرّب  كام  الدين 
خطرًا  مكسبًا  الوالية  وكانت  الدين،  ويعسوب 
يف  مجيعًا  واالشــراك  والتعاون  الوحدة  يف  للجامعة 
املؤمنني  اختاف  بلحاظ  والكفر،  الــرك  حماربة 
واالداء،  واالدراكــات،  والوظائف،  القابليات،  يف 
ذلك  ولكن  والتعبدية،  االجتامعية  واالخاقيات 
املكسب رسعان ما حتطم عى اعتاب اجتامع السقيفة 

بعد وفاة النبي مبارشة.

فقد كانت مشكلة اخلافة بعد وفاة النبي من 
 أهم عوامل االنقاب التي عرّب عنها الذكر احلكيم: 
َأْعَقابُِكْم...﴾)١) ] فقيادة املجتمع  َعىَل  اْنَقَلْبُتْم   ...﴿
ُتعّد مشكلة خطرة حتتاج اىل ختطيط مسبق وعملية 
رسم خريطة عمل للمستقبل؛ ذلك الن اكتامل مباين 
الباب  يفتح  كان  املجيد  القرآن  نزول  باكتامل  الدين 
للتأويل والتفسر واالجتهاد املبني عى البناء الثقايف 
بحاجة  اجلديد  االسامي  املجتمع  وكان  اجلاهيل، 
الدولة  نظام  ملصاديق  تفصيلية  معرفة  اىل  ماسة 

آل عمران: ١٤٤  (١(

د. زهير االعرجي 
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االخاقية  واملسؤوليات  والواجبات،  احلقوق  يف 
الدفاع  ــة  وادام االجتامعية،  والعدالة  والرعية، 
االبتدائي واحلرب اهلجومية من أجل نر االسام 

يف العامل.

لقد كانت االمة بحاجة اىل وقت، يف مرحلة ما 
بعد النبوة، الستيعاب معاين القرآن الكريم وإدراك 
السرة النبوية الريفة، وكان ذلك يتطلب فهاًم ملوقع 
االمة التأرخيي من كل ذلك. فالدين انام جاء من أجل 
تقوية الضعيف، وتعليم اجلاهل، ومتكني االيامن من 
احتال موقعه الطبيعي يف النفس االنسانية، فاإلسام 
ال يكتفي بمجرد انشاء كيان اجتامعي للمسلمني، بل 
يريد لذلك الكيان ان يستمر مع استمرار احلياة عى 
مهمة  ولكن  الشك،  صعبة  مهمة  وتلك  االرض، 
كان  ولذلك  والتسديد،  النجاح  مقومات  كل  متلك 
دينيًا  قــرارًا   اإلمامعيل بتولية  الغدير  يوم  قرار 
بالتخطيط االجتامعي ملرحلة  يتعلق  بالدرجة االوىل 

ما بعد النبوة..

واالقرار بالوالية لبطل املعي شاب مثل عيل بن 
ايب طالب وهو يف سن ينوف قليًا عى الثاثني، 
له دالالت ينبغي ان تؤخذ يف التخطيط االجتامعي. 
كان  االسامي،  املجتمع  وهو  له،  املَخطط  ان  وهو 
ُيراد له ان يعيش احلكم الرعي ويتفاعل معه لعقود 
ان  ر هلا  ُقدِّ لو  تربية عظيمة  مديدة قادمة. وهي فرة 

تتم.

واذا تصورنا ان هناك جرسًا بني النبوة واالمامة 

القائظ حتت حر  اليوم  ذلك  اعلنه رسول اهلل يف 
اهلجر يف مفرق طرق الصحراء عى مجع عظيم من 
املسلمني وهو يوم الغدير، فان ذلك اجلرس يعرّب عن 
ان  حالة من حاالت االندماج بني طرفني ال يمكن 
ال  االندماج  ان  بمعنى  اآلخر.  ضد  أحدمها  يكون 
بني  يتم  بل  املتضادين،  بني  وال  املتناقضني  بني  يتم 

املنسجَمني اللذين يكّمل أحدمها اآلخر. 

وأحسن تعبر عن احلالة االندماجية هو املقولة 
النبوية: »من كنُت مواله فعليٌّ مواله«.

احلكم  لتطبيق  استمرار  عملية  هنا  فاملولوية   
والسنّة«.  »الــقــرآن  الــســاموي  املنبع  من  الرعي 
قرارات  تعني  ببعض  املتصلة بعضها  املولوية  وتلك 
رشعية متشاهبة حتكم القانون االجتامعي واالعراف 

واالرتكازات العقائية. 

هناك  ان  يعني  الغدير  يــوم  الــواليــة  ــان  واع
 تناسقًا فكرّيًا بني النبوة واالمامة. بمعنى ان النبي
واالمام كانا ينظران اىل نفس املاك واملصلحة، 
للدين.  املدى  بعيد  التخطيط  لنفس  ينسقان  وكانا 
نقل  بصحة  تام  اطمئنان  عى   النبي كان  ولذلك 
لتلك  أهل  هو  من  اىل  وفاته  بعد   منه املولوية 
ذلك  وكان   .طالب أيب  بن  عيل  وهو  املسؤولية 

أمر اهلل سبحانه وتعاىل.

]السرة االجتامعية لإلمام أمر املؤمنني عيل بن أيب طالب[
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الدين هو المنهاج السوي لتكامل االنسان في رشدهشرف العلوم الدينية باسرها وارتفاع قدرها

الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي

التعارض واشتباه الحجة بالالحجة
السيد هاشم الهاشمي

نظرات في وسائل الشيعة
الشيخ باقر االيرواني

السيد محمد حسين الطباطبائي

علم الفقه، علم األصول، علم الرجال، علم احلديث
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العقل وهو الربهان  قد تطابق 
الساطع  النور  وهو  والنقل  القاطع 

جالة  وعــى  بأرسها  العلوم  رشف  عى 
العقاء يف مجيع  يزل  مل  إذ  شأهنا وارتفاع قدرها، 

االزمان وكل االديان يعظمون موقع العلم وجيهدون 
عى  أهله  ويعظمون  وافادته  استفادته  يف  أنفسهم 
مقدار ما هلم فيه من اخلوض ويسقطون اجلهال عن 

درجة االعتبار بل يلحقوهنم بقسم البهائم.

﴿َهــْل  تعاىل  قوله  ذلــك  عى  شاهدًا  ويكفينا 
َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن﴾)١) وقوله 
َه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء﴾)٢) وغر  َما َيْخَشى اللَّ تعاىل ﴿إِنَّ

ذلك مما يدل عى رشفهم.

عليه  واحلــث  وفضله  رشفه  عى  يدل  ما  وأمــا 

)١) سورة الزمر: ٩.
)٢) سورة الفاطر: ٢٨.

أن  من  اكثر  فهو  املطهرة  السنة  من 
اىل  املتصلة  بأسانيدنا  روينا  فقد  حيىص، 
حممد بن يعقوب عن عيل بن ابراهيم عن ابيه 
عن احلسن بن احلسني الفاريس عن عبد الرمحن بن 
احلسني بن زيد عن أبيه عن ايب عبد اهلل قال: قال 
رسول الله: طلب العلم فريضة على كل مسلم 

ومسلمة، أال ان الله يحب بغاة العلم)٣).

أيضًا عن حممد بن يعقوب عن عيل بن  وروينا 
ابراهيم عن أبيه عن محاد بن عيسى عن القداح عن 
من سلك   :قال رسول اهلل قال:   ايب عبد اهلل
اجلنة،  اىل  به طريقا  اهلل  علاًم سلك  فيه  يطلب  طريقًا 
به،  العلم رضًا  لتضع أجنحتها لطالب  املالئكة  وان 
ومن  الساموات  يف  من  العلم  لطالب  ليستغفر  وانه 
يف االرض حتى احلوت يف البحر، وفضل العامل عىل 

)٣) الكايف ١ / ٣٠.

عاملي
د ال

د الصم
ن بن عب

سي
شيخ ح

ال
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البدر،  ليلة  النجوم  سائر  عىل  القمر  كفضل  العابد 
وان العلامء ورثة االنبياء، ان االنبياء مل يورثوا دينارا 
وال درمها وانام ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ 

وافر)١).

عيل  عــن  حممد  بــن  احلسني  عــن  عنه  ــنــا  وروي
بن  عيل  عن  محزة  ايب  عن  رفعه  سعيد  بن  حممد  ابن 
احلسني أنه قال: لو يعلم الناس ما يف طلب العلم 
اهلل  ان  اللجج،  وخوض  املهج  بسفك  ولو  لطلبوه 
تبارك وتعاىل أوحى اىل دانيال: ان أمقت عبيدي 
ايل اجلاهل املستخف بحق أهل العلم التارك لالقتداء 
للثواب  الطالب  التقي  ايل  عبيدي  أحب  وان  هبم، 
عن  القابل  للحكامء  التابع  للعلامء  املــالزم  اجلزيل 

احللامء)٢).

وروينا عنه عن عيل بن ابراهيم عن أبيه عن ابن 
ايب عمر وحممد بن حييى عن امحد بن حممد عن ابن 
ايب  ايب عمر عن سيف بن عمرة عن ايب محزة عن 
جعفر قال: عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين 

ألف عابد)٣).

بن  حممد  عن  ابراهيم  بن  عيل  عن  عنه  وروينا 
 اهلل عبد  ايب  عن  مجيل  عن  يونس  عن  عيسى 
أصناف  ثالثة  عىل  الناس  يغدو  يقول:  سمعته  قال: 
عامل ومتعلم وغثاء، فنحن العلامء وشيعتنا املتعلمون 

)١) الكايف ١ / ٣5 وفيه التابع للحلامء القابل عن احلكامء..
)٢) الكايف ١ / ٣٣.

)٣) الكايف ١ / ٣٤، بصائر الدرجات ١ / ٨.

وسائر الناس غثاء)٤).

وأما ما روينا من غر طريقه فقد روينا عن رسول 
اهلل أنه قال: من طلب بابًا من العلم ليعلمه الناس 

ابتغاء وجه الله أعطاه الله أجر سبعين نبيًا صديقًا.

وروينا عنه أنه قال: فضل العالم على العابد 
ان  كفضلي على أدناكم)5). وروينا عنه أنه قال: 
وال  صيام  وال  صالة  يغفرها  ال  ذنوبًا  الذنوب  من 
صدقة وال حج وال جهاد الغموم )اجلدخل( يف طلب 

العلم.

وروينا عنه أنه قال: العالم الواحد أشد على 
ابليس وجنوده من ألف عابد)6).

وروينا عنه أنه قال: إذا كان يوم القيامة يقول 
الله تبارك وتعالى للعباد: ادخلوا الجنة فإنما كانت 
تشفع  اشفع  للعالم:  ويقول  ألنفسكم،  منفعتكم 

فإنما كانت منفعتك للناس.

العالم  وجه  في  نظرة  قال:  أنه   عنه وروينا 
صائم  سنة  سبعين  عبادة  من  تعالى  الله  الى  أحب 
لهلكت  العلماء  لوال  قال:  ثم  ليلها.  وقائم  نهارها 

أمتي.

]وصول األخيار إىل اصول األخبار[

)٤) كنز العامل ١٠ / ١٤5، منية املريد: ٢٣.
عىل  أشــد  واحــد  فقيه  وفيه:   ١55  /  ١٠ العامل  كنز   (5(

الشيطان من ألف عابد.، البحار.
)6) الكايف ١ / ٣٤.
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املــراد مــن اشــتباه احلجــة بالاحجــة: أن يعلــم 
إمجــاال أن أحــد الدليلــني كاخلــرب مثــا فاقــد لرائــط 

احلّجيــة، واآلخــر واجــد هلــا.

يف  ألن  الــتــعــارض؛  عــن  خيتلف  بذلك  وهــو 
أحد  بمخالفة  ــايل  إمج علم  يتحقق  الــتــعــارض.. 
بينة  لقضية  العلم  هذا  استناد  مع  للواقع  الدليلني 

عقلية أو رشعية، فهام خيتلفان من حيث احلقيقة ومن 
االحكام  اآلثار  حيث  ومن  واملورد  املصداق  حيث 

األحكام وفق التفصيل اآليت:

فيظهر  احلقيقة  حيث  من  اختافهام  ــا  أّم ا- 
احلجة  اشتباه  مسألة  فإن  تعريفهام،  يف  ذكرناه  مما 
ليس  أحدمها  بأن  اإلمجايل  بالعلم  متقومة  بالاحّجة 

التعارض واشتباه 
الحجة بالالحجة

التعارض واشتباه 
الحجة بالالحجة

تقرير بحث آية اهلل العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

بقلم السيد هاشم الهاشمي
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أما  مدلوليهام  بني  للتنايف  تعرض  دون  من  بحجة، 
مدلويل  بني  بالتنايف  متقومة  فهي  التعارض،  مسألة 

الدليلني.

كام أنه يعترب يف مسألة اشتباه احلّجة بالّاحّجة أن 
أما  يعلم إمجاال بحجية أحدمها وعدم حجية اآلخر 
يف مسألة التعارض، فا يعترب فيها ذلك، بل قد حيكم 
التساقط،  حالة  يف  كام  منهام  يشء  حجية  بعدم  فيها 
بحجّية  حيكم  وقد  ختيرًا،  معًا  بحّجيتهام  حيكم  وقد 

أحدمها ترجيحًا.

الكلية  التعارض شاملة لألحكام  كام أن مسألة 
مسألة  أما  البّينات،  تعارض  يف  كام  اجلزئية  واالمور 

االشتباه، فهي خمتصة باألحكام الكلية.

إذن فلكل مسالة مميزاهتا اخلاصة التي متيزها عن 
املسألة األُخرى.

املــصــداق،  حيث  مــن  اختافهام  وأّمـــا   -٢
العموم  نسبة  هي  املصداق  يف  بينهام  النسبة  فــإن 

واخلصوص من وجه.

فمورد اجتامعهام مصداقا كام لو علم إمجاال بأن 
أحد اخلربين املتنافيني مدلوال موافق للعامة، واآلخر 
ال  ولكن  حّجة،  املخالف  بأن  ونعلم  هلم،  خمالف 
نعلم  أننا  فألجل  واملوافق.  باملخالف  تفصيا  نعلم 
إمجاال بان أحدمها حّجة واآلخر ليس بحجة يدخل 
املورد يف باب اشتباه احلّجة بالاحّجة، وألجل تنايف 

مدلوليهام يدخل املورد يف باب التعارض.

مسألة  عن  التعارض  مسالة  افراق  مورد  وأما 

االشتباه، فكام لو كان لدينا خربان حيكيان عن أمرين 
متنافيني، ولكن نتمكن من متييز احلّجة عن الاحّجة 
اآلخــر،  دون  أحدمها  يف  املرجح  وجــود  بواسطة 
املرجح حّجة دون  الذي يملك  فبذلك يكون اخلرب 
وقلنا  متكافئني،  اخلــربان  كان  أو  له  الفاقد  اآلخــر 
بتساقطهام، فا يكون كل منهام حّجة، وبذلك خيرج 

هذا املورد عن مسألة االشتباه.

وأما مورد افراق مسألة االشتباه عن التعارض 
رشائط  وجــود  يف  نشك  خــربان  هناك  كان  لو  فكام 
دون  االشتباه  باب  داخل  فهذا  أحدمها  يف  احلّجية 
التعارض ألن التعارض ال جيري إال فيام لو كان كل 

من الدليلني حّجة يف نفسه لوال التعارض.

٣- وأما اختافهام من حيث األحكام واآلثار، 
فيظهر الفرق بينهام يف موردين:

مسألة  يف  أما  الثالث،  نفي  مسألة  الأّول:  املورد 

االشتباه فيكون نفي الثالث وفق القاعدة، ألننا نعلم 
أحد  عى  الدليلني  بني  الفعلية  احلّجة  بوجود  إمجاال 
هذين احلكمني، فالثالث لو كان حمتما فلدينا حّجة 
فعلية عى خافه؛ ألن احلّجّية ال تعني إالّ صدق ما 

قامت عليه احلّجة دون غره.

عى  التعارض-  فإن  التعارض،  مسألة  يف  وأّما 
ورد  فلو  للثالث،  نافيا  يكون  ال  مجاعة-  اختاره  ما 
خصال  إحدى  عى  منهام  واحد  كل  ودّل  خــربان، 
عتق  عى  أحدمها  دل  لو  كام  بخصوصها،  الكّفارة 
كفارة  مسكينًا  ستني  إطعام  عى  والثاين  الرقبة، 
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احتامل  ينفيان  ال  فإهنام  باحلال،  متعمدًا  لإلفطار 
الصيام شهرين متتابعني فلو افرضنا أن املتعارضني 
املتعارضني  الدليلني  تساقط  فبعد  ثالث،  هلام  ضدان 
ّإال عى  الثالث  نفي  دليل عى  يوجد  عن احلجية ال 
املدلول  تبعية  عدم  من  النائيني  املحقّق  مسلك  مثل 
وإن  وسقوطا  حجية  املطابقي  للمدلول  االلتزامي 
كان يتبعه ثبوتا، فاذا سقطت حجة املدلول املطابقي 
للدليلني فتبقى حجية املدلول االلتزامي هلام يف نفي 

الثالث كام سيأيت توضيحه)١).

أما يف مسألة  الثاين: يف جريان األصول  املورد 

التعارض فإن قلنا بالتساقط يف الدليلني املتعارضني، 
القاعدة وان  العملية وفق  الرجوع لاصول  فيكون 
الدليلني،  كا  ملدلول  خمالفًا  االصــل  مقتىض  كان 
فلو قامت بينة عى طهارة يشء، وقامت بينة اخرى 
بمخالفة  ــاال  إمج وعلمنا  ــر،  آخ يشء  طهارة  عى 
وتساقطهام  تعارضهام  بعد  فهنا  للواقع،  أحدمها 
يمكن الرجوع الستصحاب النجاسة يف كليهام عى 
تقدير كون حالتهام السابقة هي النجاسة. وإنام جاز 
بتساقطهام،  الدليلني  كا  لزوال  لاصول،  الرجوع 

حيث صارا كالعدم.

ففيه  بالاحجة،  احلّجة  اشتباه  مسألة  يف  وأّما 
تفصيل:

للتكليف  منجزة  املشتبهة  احلّجة  كانت  فإن  ا. 
لو  كام  املرّخصة،  األُصـــول  جتــري  فا  اإللــزامــي، 
قامت بينتان عى نجاسة شيئني كانا طاهرين سابقا، 

)١) فوائد األصول ٤: ٧55، ويأيت يف ص١٠١. 

ويعلم بعدم موافقة إحدى البينتني للواقع، مع العلم 
بحّجّية أحدامها وعدم حّجّية االخرى، فهنا ال يمكن 
االجتناب  جيب  بل،  كليهام  يف  الطهارة  استصحاب 
عنهام، إذ مع وجود احلّجة إمجاال عى نجاسة أحدمها 
حسب الفرض، ال يمكن إجراء أصلني مرخصني، 

كام لو علمنا إمجاال بنجاسة أحدمها با فرق بينهام.

كام  ومرّخصة،  معّذرة  احلّجة  كانت  وإن   -٢
كانا  شيئني  طهارة  عى  كلتامها  البينتان  قامت  لو 
البينتني  احدى  بأن  إمجاال  وعلمنا  سابقًا،  نجسني 
العلم  أن  فبام  بحّجة،  ليست  واالخـــرى  حّجة 
استصحاب  فان  له،  أثر  ال  أحدمها  بطهارة  اإلمجايل 
النجاسة جيري يف كليهام، الن العلم اإلمجايل، باحلكم 
الرخييص- الينايف اجراء االصول املثبتة للتكليف، 

فكذلك احلجة اإلمجالية.

]تعارض األدلة واختاف احلديث[

الدين هو المنهاج السوي 

لتكامل االنسان 

في رشده.

الدين هو المنهاج السوي 

لتكامل االنسان 

في رشده.
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الدين هو المنهاج السوي 

لتكامل االنسان 

في رشده.

الدين هو المنهاج السوي 

لتكامل االنسان 

في رشده.
السيد محمد حسني الطباطبايئ
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ــاه مــن قبــل، واســلفنا شــيئًا مــن  هــذا مــا فصلن
ــه. أدلت

ــرب  ــبيل للج ــاري ال س ــام اختي ــن نظ واذن فالدي
فيــه وال مســاغ لاضطــرار؛ ألن تكامــل االنســان 
يف رشــده اختيــاري ال ســبيل للجــرب فيــه وال مســاغ 
لاضطــرار. واذن فالســبيل إلثبــات أي ديــن انــام هو 
االقتنــاع الكامــل بصحــة ذلــك الدين، ووســائله هي 
 بذاتــه وســائل االقتنــاع التــي يعرفهــا العقــل ويعــول 

عليها يف االستنتاج.

يف  غمــوض  ال  الــذي  املــرق  البيــان   -١
. ليبه ســا أ

٢- الربهان الناصع الذي ال التواء يف منطقه.

يف  ضعــف  ال  التــي  الرفيعــة  احلكمــة   -٣
. ميهــا ا مر

هــذه أدوات العقــل متــى حــاول أن يقنــع أو 
يقتنــع، وهــي بذاهتــا وســائل الديــن يف التدليــل عــى 

صدقــه أو عــى صحــة عقائــده، النــه انــام يتحــدث اىل 
ــليمة  ــة الس ــرة القويم ــن الفط ــام دي ــل، واإلس العق
ــان هبــذه احلقائــق واكثرهــا إشــادة هبــا،  أحفــل األدي

ــامدًا عليهــا. وأشــدها اعت

حيــاول اإلســام ان يبلــغ اىل كل نفــس فيملؤهــا 
ــًا، وأن  ــدة، وأن يتصــل بــكل عقــل فيفعمــه يقين عقي
ينفــذ اىل كل قلــب فيغمــره إيامنــًا. وكيــف يتســنى لــه 
أن يــدرك هــذه الغايــة مــامل يصــل اىل النفــوس بجــامل 
البيــان، واىل العقــول بنصاعــة احلجــة، واىل القلــوب 

بوفــرة احلكمــة ؟

النفــس  اىل  يوحــي  أن  اإلســام  وحيــاول 
يثبــت  وأن  العقيــدة،  يلقنهــا  وهــو  بكرامتهــا 
وأن  احلجــة،  اىل  يرشــده  وهــو  حريتــه  للعقــل 
يشــعر املــرء بســمو منزلتــه وهــو يقبســه االيــامن. 
يريــد ليفهــم االنســان أنــه موفــور الكرامــة عزيــز 
املكانــة حــّر التفكــر، فهــذه هــي الصفــات التــي 
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ليوحــي  ويريــد  الغايــة،  بلــوغ  بصاحبهــا   يؤمــل 
اليــه بذلــك احيــاًء فــإن االحيــاء بالصفــة أبعــث اىل 
اىل االستمســاك هبــا واحلــرص  اقتنائهــا، وأدعــى 

عليهــا.

ــة، ومــن  ــز املكان االنســان موفــور الكرامــة عزي
ــك  ــه بذل ــئ الي ــه ان يوم ــزة مكانت ــه وع ــور كرامت وف
ايــامًء ويوحــي اليــه احيــاًء اذا اريــد إفهامــه ذلــك. 
ويريــد اإلســام اخــرًا أن يغــرس العقيــدة يف نفــس 
االنســان عــودًا عــودًا، وأن يعلــل عقلــه مــن اليقــني 
هبــا هنلــة هنلــة، وأن يثبــت االيــامن هبــا يف قلبــه ركــزة 
ــني يف  ــام أن التمك ــرع اإلس ــم م ــد عل ــزة، فق رك
الغــرس أرســى لألصــل وانمــى للفــرع واجــدى 

ــرة. للثم

ــب  ــام خياط ــام حين ــح اإلس ــض مطام ــذه بع ه
البيــان  بغــر  منهــا  يتحقــق يشء  االنســان، وهــل 

املــرق واحلجــة القاطعــة واحلكمــة الرفيعــة ؟

ــه  ــذا هنج ــه، وه ــام يف دعوت ــبيل اإلس ــذه س ه
الــذي يتبعــه اىل غاياتــه، وقــد امــر اهلل رســوله ان 

ــا: ــن اجله ــدح م ــا ويك ــدأب فيه ــا وي ــر هب جيه

ــِذِه َســبِيلِي َأْدُعــو إَِلــى اللــِه َعَلــٰى َبِصيــَرٍة  ﴿ُقــْل َهٰ
َبَعنـِـي﴾)١). َأَنــا َوَمــِن اتَّ

وهــي كذلــك ســبيل مــن تقــدم مــن الرســل 
قبلــه: املطهريــن 

)١) يوسف: ١٠٨

ُسِل إاِلَّ اْلَباَلُغ اْلُمبِيُن﴾)٢). ﴿َفَهْل َعَلى الرُّ

فــا  الكــون  لنواميــس  اخلارقــة  اآليــات  أمــا 
تعــدو أن تكــون حاجــات مؤقتــة قــد حيــدو اليهــا 
ــاع بالربهــان،  ــف يف عقــول البــر عــن االنتف ضع
وقصــور يف مداركهــم عــن اســتجاء احلكمــة، ومــن 
أجــل ذلــك كان أكثــر وقوعهــا يف االديــان األوىل 
ــع  ــام كان املجتم ــابقني، أي ــاء الس ــدي االنبي ــى أي وع
البــري يف أول الســلَّم وكان إدراكــه العقــيل يف دور 
الطفولــة. فهــي اذن آيــات تتضمــن عاجــا وتدليــًا 

ــة. ــى تربي ــوي ع حيت

ــذ  ــه يأخ ــة ان ــن االدل ــرضب م ــذا ال ــة ه وخاص
النفــوس باإليــامن أخــذًا وينتــزع التصديــق منهــا 
ــليم،  ــق الس ــل باملنط ــه العق ــر ب ــل أن ينت ــا قب انتزاع
وقبــل أن تتذوقــه االنســانية بالبيــان املركــز، فهــو مــن 

ــرس. ــبه الق ــاج يش ــة احتج ــذه اخلاص ــل ه أج

ــة  ــب كهجم ــى القل ــة ع ــامن الرسيع ــة االي ودفق
النــور القويــة عــى البــرص البــد مــن ارتبــاك النفــس 
ــن  ــد م ــة، والب ــس قوي ــت النف ــا إذا كان ــا قلي أمامه

ــة. ــت ضعيف ــا اذا كان انخذاهل

وتفاديــا عــن عــروض أمثــال هــذه الشــوائب 
يف  ســبحانه  اهلل  حلكمــة  وتنزهيــًا  االدلــة،  هــذه  يف 
االســتعانة هبــا واالســتناد اليهــا، وتقديســًا لديــن اهلل 
مــن أن يتطــرق اليــه وهــن أو يظــن فيــه جــرب، تنزهــًا 
ــون  ــا املتعلق ــق هب ــد يتعل ــي ق ــون الت ــذه الظن ــن ه ع

)٢) النحل: ٣5
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اىل  االدلــة  هــذه  مــن  االخــرة  املقدمــة  اهلل  أوكل 
ــد  ــع الوحي ــو املرج ــده، فه ــل وح ــل... اىل العق العق

ق. ــدَّ ــم املص ــو احلك ــا وه فيه

ذلــك أن اآليــات اخلارقــة لنواميــس الكــون انــام 
تــدّل بحســب داللتهــا األوىل عــى قــدرة اهلل وعظيــم 
صنعــه، وامــا صــدق الرســول وثبــوت الرســالة فانــام 
تــدل عليهــام بداللــة ثانيــة، وبضميمــة مقدمــة مطويــة 
يســتنبطها العقــل الواعــي وحيكــم بثبوهتــا ويعــول يف 

احلكــم عليهــا.

بــه  إن اخلــارق مــن صنــع اهلل وحــده جييــب 
الرســول ويصــدق دعــواه وحمــال عــى اهلل القــادر 
اىل  يرشــد  وان  كذبــًا  يصــدق  أن  العليــم  احلكيــم 

ضــال.

املعجــزات،  امــر  يف  العقــل  يتدخــل  هكــذا 
ــو  ــا، فه ــتنادًا اليه ــوة اس ــدق النب ــم بص ــذا حيك وهك
اذن برهــان عقــيل تكــون املعجــزة إحــدى مقدماتــه.

وهــذا الــرضب مــن اآليــات ال يقــوى بذاتــه أن 
ــهد، وإىل اآلينِّ  ــذي مل يش ــيص ال ــامن اىل الق ــغ االي يبل
الــذي مل يولــد، ال يســتطيع أن يبلــغ اإليــامن اىل أحــد 

مــن هــؤالء مــامل يبلــغ بــه الســامع درجــة اليقــني.

مــن أجــل هــذا كلــه كانــت االدلــة اخلارقــة 
ــة،  ــدود العل ــدد بح ــات حت ــون عاج ــس الك لنوامي
وحاجــات تقــدر بقــدر الــرضورة. ومــن أجــل هــذا 
ــاغ  ــبوقا بالب ــا مس ــون صدوره ــب أن يك ــه وج كل
ــة،  ــن االم ــح م ــب املل ــول وبالطل ــن الرس ــكايف م ال

للحكمــة،  وجمليــة  للربهــان  عاضــدة  إذن  فهــي 
وتركيــز  تفهمهــا  اىل  القــارص  للفكــر  وموجهــة 

االيــامن املجــدي عليهــام.

األدلــة  كانــت  كلــه  هــذا  أجــل  ومــن  نعــم. 
ــزة  ــام معج ــن اإلس ــا دي ــتند اليه ــي يس ــربى الت الك

اخلــوارق.. وخارقــة  املعجــزات 

خــرق  ذاتــه  عــى  اإلســام  تدليــل  يف  ليــس 
ــرى  ــر ملج ــون، وال تغي ــس الك ــن نوامي ــوس م لنام
مــن جمــاري الطبيعــة. ولكــن فيه بــروزًا لعظمــة اهلل يف 
آيــات كتابــه، وســطوعًا لنــور اهلل عــى بينــات دينــه، 

وجتليــًا حلكمــة اهلل يف تعاليــم رســوله.

نعــم. ليــس يف تدليــل اإلســام عــى ذاتــه خــرق 
لنامــوس مــن نواميــس الكــون، ولكنــه أخــذ بيــد 
املــرء بــام ال جيهــل مــن معجــز القــول اىل مــاال ينكــر 

مــن ســمو املعنــى.



وسائل الشيعة     في نظرات

كتاب وسائل الشيعة هو للشيخ حممد بن احلسن 
احلر العاميل املعارص للعّامة املجليس.

مصادر  من  الوسائل  كتابه  احلــر  الشيخ  مجع 
متعددة أمهها الكتب األربعة. وقد ذكر )قدس رسه( 
مصادر كتابه يف املقدمة واخلامتة، وقد بلغت )١٨٠) 

مصدرًا تقريبًا.

بلغت  فوائد  عدة  الكتاب  خامتة  يف  ذكر  وقد 
)١٢( فائدة..

متعددة،  أبواب  إىل  كتاب  كل  احلر  بّوب  وقد 
وضع  وقد  متعددة  أبواب  إىل  بّوبه  الطهارة  فكتاب 
كل حديث يف بابه املناسب بحسب ما يفهمه )قدس 

رسه( من احلديث.

الشيخ باقر االيرواين

وقد استغرق تأليف الكتاب )٢٠( سنة.

ونلفت النظر إىل ان املعجزة إذا َصحَّ اطاقها يف 
للوسائل،  احلر  تأليف  افرادها  أحد  مثل زماننا فمن 
الكتب األربعة كلها  فان كل حديث يسجله يراجع 
نّبه  موجودًا  كان  فاذا  وجوده،  عى  التعرف  ملحاولة 
عى ذلك بقوله: وروى مثله الصدوق أو الشيخ أو 

الكليني.

عند  األربعة  الكتب  مراجعة  عى  يقترص  مل  بل 
تسجيله لكل حديث وانام يراجع مجيع املصادر التي 
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تبلغ )١٨٠( مصدرًا عى ما تقدم.

أبــواب  من  بباب  يرتبط  حلديثًا  كتابته  فعند 
الطهارة يراجع الكتب األربعة وكتاب عيل بن جعفر 
 الرضا أخبار  وعيون  الباغة  وهنج  واخلصال 

واالختصاص وثواب األعامل وغرها من املصادر.

كام وحياول التدقيق يف كل حديث عند تسجيله 
للتعرف عى األحكام التي تستفاد منه.

كام وان أي جمموعة من األحاديث إذا اشركت 
بابًا  احلكم  لذلك  َعَقَد  معني  حكم  عى  الداللة  يف 

معينًا وذكر حتته األحاديث التي تدل عليه.

ومثل هذا العمل الشاق يستدعي وقوع اخطاء 
كثرة عند نقل السند أو املتن خصوصًا وأن االسامء 
ذلك  مثل  نرى  ال  انه  واحلال  األسانيد  يف  متشابكة 
انه  ندعي  ان  هذا  وراء  من  نقصد  وال  الوسائل،  يف 
ال يشتمل عى اخطاء اصًا وانام ندعي ان األخطاء 
الواقعة فيه هي أقل بكثر مما يتوقع يف مثل هذا العمل 

الواسع والشاق.

مالحظات على و�شائل ال�شيعة
التي  والثمينة  اجلسيمة  اجلهود  نثّمن  إذ  ونحن 
بذهلا احلر يف تأليف كتابه العظيم الذي عّبد فيه طريق 
العقبات  من  كثرًا  وازال  للمجتهدين  االستنباط 

والعراقيل عن الطريق املذكور.

نحن يف نفس الوقت الذي نعتقد فيه ان مثل هذا 
العمل اجلبار ال يمكن لشخص القيام باعبائه بدون 

ان حياط بالتسديد والعناية اإلهلية.

نحن يف نفس الوقت الذي نعتقد فيه ان من ضمن 
العنايات الربانية التي تكلل هبا كتاب الوسائل هو ان 
تكون مكتبة كل طالب علم يف زماننا هذا وما قبله 
مشتملة عليه وُيراجع كل يوم مرات متعددة من قبل 
اآلالف من طلبة العلوم الدينية ويذكر اسم صاحب 

الوسائل مقرونًا بالرحم والريض واالستغفار.

بعض  نــعــدم  ال  ــذا  ه كــل  مــن  بــالــرغــم  نحن 
اذ  التي ال خيلو منها أي كتاب،  اجلانبية  املاحظات 

عادة ما نسجلها كام ييل: ـ

ان  بمعنى  األحــاديــث،  بتقطيع    قام   -١
متعددة فا  فقرات  اشتمل عى  إذا  الواحد  احلديث 
يذكر مجيع الفقرات يف باب واحد بل يذكر كل فقرة 
هذه  ان  إىل  احيانًا  يشر  ال  قد  بل  املناسب  باهبا  يف 
الفقرة ليست حديثًا كامًا وانام هي فقرة من فقرات 

حديث واحد.

ألن  احيانًا  السلبي  ــره  اث له  يكون  قد  ــذا  وه
الفقرات لو اجتمعت وضم بعضها إىل بعض فلربام 

استفيد منها غر ما يستفاد لو كانت متفرقة.

احيانًا استخراج  املراجع قد يعرس عليه  ان   -٢
سند الرواية، فمثًا حينام ينقل عدة أحاديث يقول يف 
بإسناده عن  احلديث األول هكذا: حممد بن احلسن 
وحينام  عمر...  ايب  بن  حممد  عن  سعيد  بن  احلسني 
ينقل السند الثاين يقول هكذا: وعنه عن صفوان عن 

منصور...
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يف  الضمر  من  املــراد  عليه  خيفى  قد  واملراجع 
الطويس  الشيخ  إىل  راجع  انه  ويتخيل  »عنه«  كلمة 
املراد  وان  سعيد  بن  احلسني  إىل  راجع  انه  واحلــال 
هكذا: حممد بن احلسن الطويس بإسناده عن احلسني 

ابن سعيد عن صفوان عن منصور.

خيفى  ولربام  كثر،  الوسائل  يف  وشبهه  هــذا 
املقصود بدون مراجعة املصدر األصيل.

٣- حينام ينقل حديثًا عن الشيخ الطويس مثًا 
ما  الكليني  الشيخ  نقل  قد  كان  إذا  احلديث  فذلك 
مثله  ونقل  يقول:  احلديث  هناية  فعند  منه  يقرب 
الكليني، واحلال ان ما ينقله الكليني قد خيتلف قليًا 
عام ينقله الشيخ الطويس من دون ان يشر إىل مورد 

االختاف وكيفيته.

٤- عدم ضبطه األحاديث حني نقلها من حيث 
السند أو املتن فالشخص إذا رجع إىل املصدر األصيل 
املصدر  يف  وما  احلر  ينقله  ما  بني  اختافًا  جيد  قد 
األصيل، وهذا مما قد يقيض برضورة مراجعة الفقيه 

املصدر األصيل وعدم االكتفاء بمراجعة الوسائل.

إىل  يشر  فا  معني  مصدر  عن  نقل  إذا  انه   -5
ان كان هناك اختاف، ومن  املصدر  اختاف ذلك 
هنا تكون مراجعة املصدر األصيل رضورية للفقيه يف 

مقام االستنباط.

رقم  حيث  مــن  املــصــدر  تشخيصه  عــدم   -6
الصفحة أو رقم الباب أو رقم احلديث، فاملراجع قد 
يرصف وقتًا طويًا لتشخيص مصدر النقل من هذه 

اجلهة. بل إذا كان ينقل عن الشيخ الطويس فا يشر 
إىل مصدر النقل وانه التهذيب أو االستبصار.

٧- حيذف احيانًا احلرُّ بعض األحاديث املرتبطة 
بالباب ويشر إليها بقوله: وتقدمت بعض األحاديث 
املرتبطة بالباب أو تأيت من دون بيان تلك األحاديث 
ــام)١)  األع بعض  قام  ولذلك  اآلتية،  أو  املتقدمة 
بمهمة تشخيص تلك األحاديث وكتب كتابًا باسم 

االشارات والدالئل إىل ما تقدم ويأيت يف الوسائل.

املناسبة  القرآنية  اآليات  بذكر  احلرُّ  يقم  مل   -٨
لكل باب ان كانت ويقترص عى ذكر الروايات.

] دروس متهيدية يف القواعد الرجالية[

وهو الشيخ عبد الصاحب اجلواهري رمحه اهلل تعاىل.  (١(



آثار الحركة الحسينية

اليقين )العباس بن علي)عليه السالم((العهد والميثاق

نه مؤكدة احياء ذكرى عاشوراء وكونه سُّ

جريرة العدلالشيعة والثلث االول من شهر المحرم

السيد هبة الدين الشهرستاني

السيد عبد الرزاق المقرمالشيخ محمد مهدي شمس الدين

الشيخ فارس الحسون

عباس محمود العقادالسيد هاشم معروف الحسني
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بالقوة،  احلق  حمق  السالفة  األحــوال  مآل  كان 
األئمة  وانــقــراض  باملاديات،  املعنويات  وسحق 
ــوال أن  ــارف ل ــع ــة بــانــقــراض االخـــاق وامل واألُمـ
للحق،  آية  حسينًا  األمة  هذه  إلنقاذ  الرمحن  يقيض 
لإلخاص  ومثاالً  للفضيلة،  ورمزًا  للعدل،  وراية 
يوازن نفسه ونفوس األُمة يف ميزان الشهامة، فيجد 

عن  مدافعًا  فينهض  األُمــة  لكفة  الكايف  الرجحان 
عقيدته، عن حجته، عن ُأمته، عن رشيعته، دفاع من 
ال يبتغي لقربانه مهرًا، وال يسألكم عليه أجرًا، ودون 
أن تلوي لواءه الئمة عدو أو صديق، وال يصده عن 
قصده مال مطمع، أو جاه مصطنع، أو رأفة بآله، أو 

خمافة عى عياله.
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هذا حسني التاريخ والذي يصلح أن يكون املثل 
ظاملًا  غاشاًم  حكاًم  قلب  اذ  اإلصاح  لرجال  األعى 
دون أن تأخذه يف اهلل لومة الئم، وقد بدت لنهضته 

اثار عامة النفع جليلة الشأن فإهنا:

أوالً: أولدت حركة وبركة يف رجال اإلصاح 
باحلسني  اقتفى  حيث  منكر  أمــر  لكل  واملنكرين 
األشر،  وابن  الثقفي،  واملختار  الزبر،  أبناء  السبط 
َسميَّة  عهد  حتى  الشهيد،  وزيد  التوابني،  ومجاعة 
احلسني بن عيل شهيد فخ، وحتى عهدنا احلارض ممن 
ال حيصون يف خمتلف األزمنة واألمكنة، فخابت آمال 
ُأمية فيه، إذ ظنت أهنا قتلت حسينًا فأماتت بشخصه 
شخصيته وأبادت روحه ودعوته. كا! ثم كا! لقد 
أحيت حسينًا يف قتله وأوجدت من كل قطرة دم منه 

حسينًا ناهضًا بدعوته داعيًا إىل هنضته.

احلق،  هاتف  إاّل  يكن  مل  احلسني  فــإن  أجــل! 
تطفأ،  ال  اهلل  ونار  خيفى،  ال  احلق  ونور  اهلل،  وداعي 

ويأبى اهلل إاّل أن يتم نوره ويعم ظهوره.

ثانيًا: إّن احلسني بقيامه بوجه اجلور والفجور 
مقابا ومقاتًا أحيا ذلك الشعور اإلسامي السامي 
ونبه  يموت،  أن  كاد  أو  معاوية  حياة  يف  مات  الذي 
واللذات،  الــذات  ورعاية  احلياة،  حب  إىل  العامة 
والتخوف عى اجلاه والعائات. لو كان تتربر ألولياء 
وأجدر  أقدر  احلسني  لكان  املعتدين  حماكاة  الدين 
اإليامن  تنايف  رآها  إذ  عنها  أعرض  لكنه  غره،  من 
فجددت  والكرامة،  الشهامة  وتناقض  والوجدان، 

يف  وعــّزة  الصادق  التدّين  روح  النفوس  يف  هنضته 
أن  وعن  والظلم  الضيم  حتمل  عن  املؤمنني  نفوس 
إحساسات حترير  وانتعشت  كاألنعام  يعيشوا سوقة 
وأوهــام  املستبدين  أغــال  من  والضامئر  الرقاب 

املفسدين.

القرائح  ــّزت  ه احلسينية  النهضة  إّن  ثالثًا: 
وأتبعت  والــتــفــادي،  اإلخــاص  نحو  ــوارح  واجلـ
محاة  واستجابة  احلق  دعاة  لتلبية  بالنوائح  الصوائح 
الصدق  روح  وإنعاش  اإلسامي  العامل  يف  العدل 

وهو رأس الفضائل.

ينبوع   احلسني هنضة  عدت  اإلمجال  وبوجه 
ممالك  يف  ــر  واخل الذكر  باقية  اجتامعية  حركات 
غلواء  بتخفيف  املسلمني  ويات  خففت  اإلسام، 
واملثال  السيال  الينبوع  كهذا  خر  فأي  املعتدين، 

السائر يف بطون األجيال.

]هنضة احلسني[
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سبيل  يف  يستغل  بأن  خليقًا  معاوية  كان  لقد 
تشويه ثورة احلسني لو ثار يف عهده هذا امليثاق 
الذي كان نتيجة صلح احلسن مع معاوية، فلقد 
قد   واحلسني احلسن  أّن  الناس  عاّمة  عرف 
عاهدا معاوية عى السكوت عنه والتسليم له ما دام 
ثار احلسني عى معاوية ألمكن ملعاوية  حّيًا ولو 
وميثاقه  لعهده  الناقض  املنتهز  بصورة  يصّوره  أن 

الذي أعطاه.

ونحن نعلم أّن احلسني ما كان يرى يف عهد 
معاوية عهدًا حقيقيًا بالرعاية والوفاء ؛ فقد كان عهدًا 
تّم بغر رضا واختيار وقد كان عهدًا تّم يف ظروف ال 

بّد للمرء من تغيرها.

له  يعرف  ومل  العهد  هذا  معاوية  نقض  ولقد 
حرمة ومل حيمل نفسه مؤونة الوفاء به فلو كان عهدًا 
صحيحًا لكان احلسني يف حّل منه ؛ ألّن معاوية 

قد حتلل منه ومل يأل يف نقضه جهدًا.

الذي  املجتمع  هذا   احلسني جمتمع  ولكّن 
رأينا أّنه مل يكن أهًا للقيام بالثورة والذي كان يؤثر 
السامة والعافية كان يرى أّنه قد عاهد وإّن عليه أن 

يفي.

وأكرب الظّن أّن ثورته لو قام هبا يف عهد معاوية 
الصعيد  السيايس وعى  الصعيد  كانت ستفشل عى 
من  اإلسامي  املجتمع  إليها  ينظر  حني  االجتامعي 
األضواء  عليها  سيسّلط  معاوية  كان  التي  الزاوية 
 احلسني نقضه  الذي  وامليثاق  العهد  هذا  وهي 
وكأهّنا  العام  للرأي  فيظهرها  الثائرين  من  وأنصاره 

متّرد غر مروع.

 احلسني ــواب  ج يفرّس  ما  هو  هــذا  ولعّل 
الثورة  يف  فاوضه  حني  اخلزاعي  رصد  بن  لسليامن 
»فليكن  له:  قال  فقد  حي   واحلسن معاوية  عى 
هذا  دام  ما  بيته  إحالس  من  حلسًا  منكم  رجل  كّل 
فإن  لها كارهًا  والله  بيعة كنُت  فإّنها  ؛  اإلنسان حّيًا 

هلك معاوية نظرنا ونظرتم ورأينا ورأيتم«.

وجوابه لعدي بن حاتم الطائي وقد فاوضه يف 
الثورة أيضًا بقوله: »إّنا قد بايعنا وعاهدنا وال سبيل 

لنقض بيعتنا«.

اإلمام  استشهاد  بعد  هذا  موقفه  عى  ثبت  وقد 
احلسن، فقد روى الكلبي واملدائني وغرمها من 

الشيخ محمد مهدي شمس الدين 
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 أصحاب السر قالوا: مّلا مات احلسن بن عيل
خلع  يف  احلسني  إىل  وكتبوا  بالعراق  الشيعة  حتّركت 
وبني  بينه  أّن  وذكر  عليهم  فامتنع  له  والبيعة  معاوية 
متيض  حّتى  نقضه  له  جيوز  وال  وعقدًا  عهدًا  معاوية 

املّدة فإذا مات معاوية نظر يف ذلك.

للعهد  احلُرمة  هذه  يستغل  معاوية  كان  وقد 
اإلمام  إىل  مكاتباته  يف  هبا  فيلّوح  الناس؛  نفوس  يف 
احلسني حول نشاطه يف تعبئة املجتمع اإلسامي 
بعد  أّما  إليه:  كتب  فقد  األموي؛  احلكم  للثورة عى 
فقد انتهت إيّل أمور عنك إن كانت حّقًا فإيّن أرغب 
بك عنها، ولعمر اهلل إّن َمْن أعطى عهد اهلل وميثاقه 
جلدير بالوفاء وإّن أحق الناس بالوفاء َمْن كان مثلك 
هبا.  اهلل  أنزلك  التي  ومنزلتك  ورشفك  خطرك  يف 
تنكرين  متى  فإّنك  أوِف؛  اهلل  وبعهد  فاذكر  ونفسك 
أنكرك ومتى تكدين أكدك فاتِق شّق عصا هذه األُّمة.

وامليثاق  بالعهد  هنا  ُيلّوح  معاوية  ذا  هو  فها 
وُيطالب بالوفاء هبام.

عهد  يف  ثــار  لو  ثورته  من  الناس  فهم  ولربام 
يف   احلسن أخيه  رأي  غر  عى  كان  أّنه  معاوية 
الصلح مع معاوية وقد كان احلسني دائاًم حريصًا 

عى أن ُيظهر اّتفاقه مع أخيه يف القرار الذي اخّتذه.

ومن مجلة ما يدّل عى ذلك جوابه لعيل بن حممد 
ابن بشر اهلمداين حني ذكر له امتناع احلسني عن 
إجابة َمْن دعاه إىل الثورة بعد الصلح مبّينًا هلم عدم 
استعداد املجتمع اإلسامي لذلك: صدق أبو محمد 

فليكن كّل رجل منكم حلسًا من إحالس بيته ما دام 
هذا اإلنسان حّيًا.

؛ ألّن  معاوية  يُثر احلسني يف عهد  فلم  وإذًا 
السبب  هو  هذا  وكان  للثورة  ُمهيئًا  يكن  مل  املجتمع 
بعدما  معاوية  ُيصالح  أن  إىل   باحلسن دفع  الذي 
تبنّي له عقم حماولة امليض يف الرصاع ولوال ذلك ملا 
عن   احلسني قعد  وملا  معاوية   احلسن صالح 

الثورة عى معاوية.

 وقد أضاف هذا الصلح سببًا آخر منع احلسني
الثورة عى معاوية الذي كانت شخصيته عامًا  من 
بالنجاح؛  مضمون  غر  عمًا  عليه  الثورة  جعل  يف 
ولذا فقد كان ال بّد للحسن واحلسني وهذه هي 
ظروفهام يف عهد معاوية أن هُيّيئا هذا املجتمع للثورة 

وأن يعّداه هلا.

وقد مضت الدعوة إىل الثورة عى احلكم األُموي 
تنتر بنجاح طيلة عهد معاوية جتد غذاءها يف ظلم 
اإلسامي  احلكم  متثيل  عن  وُبعده  وجوره  معاوية 
الصحيح وانتهى األمر هبذه الدعوة إىل هذا النجاح 
هذه  يف  حسني  طه  الدكتور  ــزه  أوج الــذي  الكبر 
الكلامت: ومات معاوية حني مات وكثر من الناس 
وعاّمة أهل العراق بنوع خاص يرون بغض بني ُأمّية 

وحّب أهل البيت ألنفسهم دينًا.

] ثورة احلسني ظروفها االجتامعّية وآثارها 
اإلنسانّية[.
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الشيعة 
والثلث ا�ول 

من شهر المحرم 

الشيعة 
والثلث ا�ول 

من شهر المحرم 

وال  املحرم  شهر  من  األوىل  األيــام  كانت  لقد 
منذ  الشيعة  عند  واآلالم  لألحزان  سنويا  مأمتا  تزال 

قتل احلسني يف العارش منه.

وكان أئمة الشيعة حيرصون عى بقاء تلك املأساة 
وتنص  السامية،  املعاين  من  هلا  بام  األذهان  يف  ماثلة 
 املرويات الشيعية عى أن اإلمام عيل بن احلسني
كان يرد تلك املأساة ويذكر ما صنع األمويون بأبيه 

ويبكي لذلك حتى أصبح البكاء لقبا من ألقابه.

وهكذا كان غره من األئمة فاختذ الشيعة تلك 
األيام من شهر املحرم أيام حزن ونياحة عى احلسني 
جيتمعون ويذكرون ما جرى عليه وعى أهل بيته من 
القتل والتنكيل والسبي ويذهب الكثرون منهم إىل 
قربه لزيارته يف كل عام، ومل تكن السلطات احلاكمة 
املتوكل  جاء  وملا  ذلك،  يف  تعارضهم  أو  أحدا  متنع 

السيد هاشم معروف
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قرب  للعلويني هدم  الشديد  بعدائه  املعروف  العبايس 
بالقتل  وهددهم  زيارته  من  الناس  ومنع  احلسني 
أو  مأمتا  أقاموا  إذا  وممتلكاهتم  أمواهلم  ومصادرة 

ذهبوا لزيارته.

ــر وهــو يستعرض  ابــن األث تــاريــخ  ــاء يف  وج
حوادث سنة ٢٣6هـ ان املتوكل العبايس كان شديد 
أنه  عنه  يبلغه  من  ويقصد  بيته  وأهل  لعيل  البغض 
وأضاف  وقتله،  ماله  بمصادرة  واحلسني  عليا  يتوىل 
يأمره بإخراج  أنه كتب اىل واليه عى مرص  إىل ذلك 

وكانوا  العراق  إىل  مرص  من  طالب  أيب  يف آل 
 لعيل ــالــوالء  ب يتظاهرون  مــرص 

يف  باحلسني  ُصنَِع  ما  ويــذكــرون 
مرص  أمــر  فأخرجهم  كــربــاء، 
خلون  لعر  حييى  بن  إسحاق 

واستر  ٢٣6هـــ،  سنة  رجب  من 
البيت  أهل  فيها عى رأي  من كان 

فائقة  أزمة  والعلويني  بالشيعة  وحلت 
من  هبم  أحيط  الــذي  واجلــور  الظلم  من  عهده  يف 
تعصب املتوكل ووالته يف خمتلف األمصار واألقطار.

بموت  اجتاحتهم  التي  األزمـــة  وانفرجت 
املتوكل واستياء ولده املنترص عى السلطة من بعده، 
املؤرخني،  من  وغره  األثر  ابن  ذلك  إىل  ذهب  كام 
أمر  املنترص  ان  ٢٤٨هـــ  سنة  حــوادث  يف  قال  فقد 
وأطلق  العلويني  وآمن   وعيل احلسني  قرب  بزيارة 
رساحهم ورد عليهم فدكا، وكان أول ما أحدثه أن 
يتتبعهم  كان  الذي  عيل  بن  صالح  املدينة  عن  عزل 

مكانه عيل  وعني  واجلور  والظلم  األذى  انواع  بكل 
وملا  حممد،  بن  العباس  بن  اسامعيل  بن  احلسن  ابن 
له:  املدينة قال  دخل عليه يودعه وهو يف طريقه إىل 
يا عيل إين موجهك إىل حلمي ودمي وساعدي فانظر 

كيف تكون للقوم وكيف تعاملني فيهم.

أينام حلوا حيتفلون بذكرى  الشيعة  واستمر أمر 
احلسني األليمة وبكل مظاهر التشيع عند ما يتاح هلم 
ذلك سواء يف ذلك الباد التي غلب عليها كالعراق 
املقاطعات  من  وغرمها  الفاطميني  ظل  يف  وافريقيا 
التي كان الشيعة فيها قلة بجانب غرهم، كام 
سلطة  يف  كانت  يوم  مرص  يف  حاهلم 
كام  كان  الذي  اإلخشيدي  كافور 
كان يصفه بعض املؤرخني شديد 
ومع  الشيعة،  عــى  التعصب 
الصابة  من  اظهروا  فقد  ذلــك 
إىل  بالنسبة  قلتهم  مع  والتامسك 
ملصانعتهم  كافورًا  اضطر  مما  غرهم 
به من مظاهر احلزن واجلزع  والتغايض عام يقومون 

.ملا أصاب أهل البيت

تغلب  أن  بعد  إال  مرص  يف  األزمــة  تنفرج  ومل 
الفاطمي  اهلل  لدين  املعز  الفاطميون وحكمها  عليها 
هيؤوا  أن  بعد  بوجوده  الشيعة  معنويات  فارتفعت 
هلم األجواء املناسبة واشركوا معهم يف إحياء تلك 

الذكرى وبذلوا يف سبيلها األموال بسخاء.

يف  الفاطميون  كان  خططه:  يف  املقريزي  وقال 
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يوم عاشوراء ينحرون االبل والبقر ويكثرون النوح 
والبكاء وما زالوا عى ذلك حتى انقرضت دولتهم، 
سرة  يف  زوالق  ابن  عن  بروايته  ذلك  اىل  وأضاف 
٣6٣هـ  سنة  عاشوراء  يوم  يف  أنه  اهلل،  لدين  املعز 
انرصف خلق من الشيعة إىل قربي أم كلثوم ونفيسة 
بالقيام  ورجاهلم  املغاربة  فرسان  من  مجاعة  ومعهم 
ويف  السقائني،  أواين  وكرسوا  احلسني  عى  والبكاء 
كل  يف  جيري  كان  ما  عى  األمر  جرى  ٣٩6هـ  سنة 
سنة من تعطيل االسواق وخروج املنشدين اىل جامع 
والنشيد،  والبكاء  بالنوح  جمتمعني  ونزوهلم  القاهرة 

كان  ما  وصف  يف  املقريزي  واستطرد 
مظاهر  من  الفاطميني  حال  عليه 

العارش  يف  وشعبا  حكومة  احلزن 
كان  إذا  قال:  أن  إىل  املحرم  من 

اخلليفة  احتجب  الــعــارش  ــوم  ي
النهار  ارتــفــع  فــإذا  الــنــاس  عــن 

وقد  والشهود  القضاة  قايض  ركب 
احلسني  مشهد  إىل  ــاروا  ص ثم  زهيــم  ــروا  غ

الشعر يف رثاء أهل  ينشدون  فيه جعلوا  فإذا جلسوا 
البيت وال يزالون عى ذلك إىل أن متيض عليهم ثاث 
فيدخل  القرص  إىل  اخلليفة  يستدعيهم  ثم  ساعات، 
قايض القضاة والداعي ومن معهام إىل باب الذهب 
فيجلس  باحلرص  ُفــِرَشــت  قد  الدهاليز  فيجدون 
عى  الــنــاس  وســائــر  جانبه  إىل  والــداعــي  الــقــايض 
املنشدون،  ينشد  ثم  القرآن  فيقرأ  طبقاهتم  اختاف 
األجبان  من  املؤلفة  للامئدة  ذلك  بعد  ويتقدمون 

واأللبان والعسل وغر ذلك. 

النواح وطافوا  الفراغ من األكل انرصف  وبعد 
وحوانيتهم  حماهتم  البياعون  اغلق  وقد  بالقاهرة 
التي  املظاهر  من  ذلك  غر  إىل  بكامله  النهار  ذلك 

دأبت عليها الدولة الفاطمية يف مرص طيلة حكمها.

تلك  مجيع  حــاربــوا  األيوبيني  دور  جــاء  وملــا 
فرح  يوم  املحرم  من  العارش  اليوم  وأصبح  املظاهر 
ورسور يتباهون فيه باملابس الفاخرة وأنواع الطعام 
أنوف  بذلك  لرغموا  اجلديدة  واألواين  واحللوى 

الشيعة عى حد تعبر املقريزي يف خططه.

الشيعة  كان  بويه  بني  عهد  ويف 
الفاطميني  دور  يمثلون  واحلكام 
أيب  تاريخ  يف  ــاء  وج مــرص،  يف 
الفداء خال حديثه عن أحداث 
كان  الدولة  معز  أن  ٣5٢هـ  سنة 
يعطل  املحرم  من  العارش  اليوم  يف 
بالنياحة  أن خيرجوا  الناس  األسواق ويأمر 
ولطمن  ثياهبن  شققن  قد  الشعور  نارشات  والنساء 
يف  كثر  ابن  ذلك  وأيد   ،احلسني عى  وجوههن 
كانت  وما  بويه  بني  دولة  عن  يتحدث  وهو  بدايته 
العارش من املحرم واأليام  اليوم  تصنعه يف بغداد يف 
األوىل منه يف كل عام إىل غر ذلك مما رواه الرواة عن 
يظهرون  وحكامهم  الشيعة  كان  التي  احلزن  مظاهر 

هبا.

]سرة األئمة االثني عر[

العدد السادس/ال�سنة الثانية/محرم الحرام ١٤٤٠هـ- ايلول ٢٠١٨ م52



احياء ذكرى عاشوراء
وكونه سّنة مؤكدة

 ،بن عيل الشهيد احلسني  السبط  االمام  قضية 
واقامة املأتم عليه والبكاء والنوح، مل تكن قضّية مستجّدة، 
بل هلا وجود حّتى قبل والدة احلسني، وشيعة احلسني 
يف كّل عام تقيم مراسيم العزاء عى احلسني يف يوم مقتله 
العارش من املحّرم، وذلك تأّسيًا منها بنبّيها وأئّمتها أوالد 
رسول اهلل والصحابة الكرام، حيث كانت تقام املآتم 
عى احلسني الشهيد قبل شهادته وبعدها، حّتى اجلامدات 

واحليوانات ناحت وبكت عى احلسني الشهيد.

والرسور  الفرح  مراسيم  أّن  الكّل  لدى  ومعلوم 
ختتلف باختاف األمم، بل وباختاف الزمن، فكّل أّمة 
تقيم مراسيم العزاء بشكل ما، وخيتلف هذا الرسم بزمان 

عن آخر.

فالشيعة عى مّر القرون كانت ملتزمة بإقامة العزاء 
العامل،  أنحاء  مجيع  ويف  اجلنّة،  أهل  شباب  سّيد  عى 

وبأشكاٍل خمتلفة باختاف املكان والزمان.

ونحن هنا نذكر نبذة يسرة ورؤوس مطالب عن 
عى  مؤّكدة،  سنّة   احلسني عى  العزاء  إقامة  كون 

املسلمني بأمجعهم إقامة هذا الشعار وااللتزام به:

١. مّلا ولد احلسني، أتت به أسامء النبي فأّذن يف 
أذنه اليمنى وأقام يف اليرسى، ثّم وضعه يف حجره وبكى، 
فلاّم سألته أسامء عن سبب بكائه أجاب: »على ابني هذا«، 
ال  الباغية،  الفئة  قال:»تقتله  الساعة!  ولد  إّنه  فقالت: 
أنالهم الله شفاعتي«، ثّم أمرها أن ال خترب الزهراء، فإهّنا 

قريبة عهد بوالدته)١).

ساعة  وهــو  احلسني،  عى  يقام  مأتم  أول  وهــذا 
والدته، فرسول اهلل يبكي عليه ويقيم مراسيم العزاء.

أهّنا  احلسني:  مرضعة  الفضل  أّم  عن  روي   .٢
يوما عى رسول اهلل، فوضعت احلسني يف  دخلت 
حجره، فرأت عيني رسول اهلل هتريقان من الدموع، فلاّم 
أّن  فأخبرني:  قال: »أتاني جبرئيل  السبب؟  سألته عن 
أّمتي ستقتل ابني هذا«، فقالت أم الفضل: هذا! فقال: 

»نعم« )٢).

)١) مقتل احلسني: ٨٨/١، ذخائر العقبى: ١١٩.
 :احلسني ترمجة  الشام  تاريخ   ،١٧6/٣ املستدرك:   (٢(
١٨٣ رقم ٢٣٢، مقتل احلسني: ١5٨/١ - ١5٩، الفصول 
الكربى:  اخلصائص   ،١١5 الــصــواعــق:   ،١5٤ املهّمة: 

١٢5/٢، كنز العامل: ٢٢٣/6، الروض النضر: ١٤٨/١.

الشيخ فارس احلسون
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احلسني،  عى  يبكي  ــرى  أخ النبيمّرة  وهنا 
الرضاعة،  يتّم  مل  عمره  من  األوىل  السنة  يف  واحلسني 

فحرّي بنا أن نْسّميه مأتم الرضاعة.

عى  هبط  كاملة  سنة   احلسني عى  أتى  مّلا   .٣
قد  وجوههم  حممرة  ملكًا،  عر  اثنا   اهلل رســول 
عى  سينزل  بام  النبي  خيــربون  وهم  أجنحتهم،  نــروا 

.(١(احلسني

مّلا أتت عى احلسني من مولده سنتان كاملتان   .٤
وقف  الطريق  بعض  يف  كان  فلاّم  سفر،  يف  النبي  خرج 
فاسرجع ودمعت عيناه، فسئل عن ذلك؟ فقال:»هذا 
جبرئيل يخبرني عن أرض بشاطىء الفرات يقال لها: 

كربالء، يقتل فيها ولدي الحسين«.

ثّم رجع من سفره مغمومًا، فصعد املنرب، فخطب 
ووعظ واحلسني بني يديه مع احلسن، ثّم أخرب أصحابه 
فضّج  خمذول؛  مقتول  احلسني  بأّن  أخربه  جربئيل  بأّن 

الناس يف املسجد بالبكاء.

أمام  املأتم يف مسجده  يقيم  اهلل  املرة رسول  وهذه 
الصحابة، ورسول اهلل يقرأ املأتم، والناس يبكون.

بام  النبي  واملائكة  جربئيل  إخبار  وتــكــّرر   .5
جيري عى احلسني ويف أزمنة خمتلفة ويف أماكن متفرقة، 
والنبي خيرب من حوله بام جيري عى احلسني ويبكي 
ويقيم مأمتًا عليه، ففي بيت أم سلمة.. وعائشة.. وزينب 
من  جممع  ويف  املؤمنني..  أمر  دار  ويف  جحش..  بنت 
أقام  كثرة،  أخرى  أماكن  ويف  داره..  ويف  الصحابة.. 

)١) مقتل احلسني: ١6٣/١.

النبي املأتم، وأخرج ما أعطاه جربئيل من تربة كرباء، 
وشاهدها كثرون، وهم يبكون)٢).

قال األميني: ورّبام يظّن وظّن األملعي يقينًا أّن تكّرر 
املآتم اّلتي أقامها رسول اهلليف بيوت أّمهات املؤمنني… 
إّنام كان عى حلول األعوام والسنني، إّما نظرًا إىل مياد 
 احلسني… أو إىل يوم استشهد فيه، أو إىل هذا وذاك معًا

ِه  ِه فِي الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبُل َوَلْن َتِجَد لُِسنَِّة اللَّ ﴿ُسنََّة اللَّ
َتْبِدياًل﴾ األحزاب: 6٢.

بكرباء،  مّر  صفني:  إىل   عيل مسر  وعند   .6
فوقف وسأل عن اسم األرض؟ فقيل: كرباء، فبكى 
حّتى بل األرض من دموعه، ثّم أخربهم بام أخربه رسول 

.(٣(اهلل بام جيري عى احلسني

٧. ومّلا أخرب جربئيل نبّيه بام سيجري عى احلسني 
بيده وهو  والربة  تربة كرباء شيئا، خرج  وأعطاه من 
يبكي، وأخرب عائشة بام جيري عى احلسني، ثّم خرج إىل 

الصحابة وأخربهم أيضا وهو يبكي)٤).

موته، ضّم  قبل  للنبي  األخرة  اللحظات  ٨. ويف 
احلسني إىل صدره، وقال يف حّقه كلامت طّيبة، ثّم أغمي 
عليه، فلاّم أفاق قال: »إّن يل ولقاتلك يوم القيامة مقاماً بني 

يدي رّب وخصومة….«.

ذخائر  للطرباين،  الكبر  املعجم   ،٣٩٨/٤ املستدرك:   (٢(
االســام:  تاريخ   ،١١١/١٣ العامل:  كنز   ،١٤٧ العقبى: 
وسنتنا  سرتنا   ،١٢5/٢ الــكــربى:  اخلصائص   ،١٠/٣

لألميني، احقاق احلق: ٣٣٩/١١.
)٣) الصواعق املحرقة: ١٩١.

)٤) املعجم الكبر للطرباين، جممع الزوائد: ١٨٧/٩.
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ويف هذه اللحظات األخرة من حياته املباركة مل ينس 
رسول اهلل احلسني، بل كان يقيم عليه املأتم وبحضور 

احلسني، ويتوّجع ويتأمل وهيدد قاتله بالنار.

٩. وشهد النبيقتل احلسني كام رأته أم سلمة يف 
املنام وعى رأسه وحليته الراب، فلام سألته عن حالته؟ 

قال: »شهدت قتل الحسين آنفاً« )١).

قائم أشعث  املنام وهو  النبي يف  ابن عباس  ورأى 
أغرب بيده قارورة فيها دم، فلاّم سأله عن الدم قال: »هذا دم 
الحسين وأصحابه، لم أزل التقطه منذ اليوم«، فاستيقظ 
ابن عباس من نومه واسرجع وقال: قتل احلسني، فلاّم 

أحيص ذلك اليوم وجدوه قتل فيه )٢).

١٠. وبعد قتل احلسني نزلت األنبياء عند مقتله، 
والنحيب  البكاء  وكثر  بولده،   رسول يعزون  وهم 
ابنته فاطمة حتر يوم  عنده)٣)، وحيّدث رسول اهلل: أن 
القيامة ومعها ثياب مصبوغة بالدم، فتتعّلق بقائمة من 
قاتل  بيني وبين  فتقول:»يا عدل احكم  العرش،  قوائم 

ولدي«)٤).

فتاحظ بوضوح عزيزي القارىء أّن النبي من 
احلسني  ذكر  عى  يواظب  شهادته  وإىل  احلسني  والدة 
 ،١٩/٤ املستدرك:   ،١٩٣/١٣ الــرمــذي:  صحيح   (١(
الطالب:  كفاية   ،٢٢/٢ الغابة:  أسد   ،٢٠٧ السنّة:  مصابيح 

.٢٨6
تاريخ  للطرباين،  الكبر  املعجم   ،٢٨٣/١ أمحد:  مسند   (٢(
والنهاية:  البداية   ،٤٩٧/٤ املستدرك:   ،١/١٤٢ بغداد: 

.٢٠٠/٨
)٣) مقتل احلسني: ٨٧/٢، نور األبصار: ١٢5.

ينابيع  شرويه،  البن  الفردوس   ،5٢ احلسني:  مقتل   (٤(
املودّة، املناقب البن املغازيل.

 ،وإقامة املأتم عليه والبكاء، فهو مع مسرة احلسني
إقامة مراسيم عزاء احلسني  بنبّيهم يف  يقتدون  فالشيعة 

وتعظيم الشعائر، ال أهّنم يبتدعون!!

١١. وبعد قتل احلسني مطرت السامء دمًا، فأصبح 
الناس وكّل يشء هلم مليئًا دمًا، حّتى جباهبم وجرارهم، 
وكان املطر يف كّل مكان: من املدينة وخراسان والشام 

والكوفة و…

وقال ابن عباس: هذه احلمرة اّلتي يف السامء ظهرت 
يوم قتله، ومل تر قبله.

١٢. مّلا قتل احلسني مكثت السامء أيامًا مثل العلقة)5).

١٣. مّلا قتل احلسني مكث الناس سبعة أيام إذا صلوا 
كأهّنا  احليطان  أطــراف  عى  الشمس  إىل  نظروا  العرص 
بعضها  ترضب  كأهنا  والكواكب  املعصفرة،  املاحف 

ببعض)6).

ثاثة  أو  شهرين  الناس  مكث   قتل مّلا   .١٤
كأّنام لّطخت احليطان بالدم من صاة الفجر إىل غروب 

الشمس)٧).

١5. مّلا قتل احلسني صار الورس اّلذي يف العسكر 
رمادًا، ونحروا ناقة فكانوا يرون يف حلمها املرار.

١6. اظلّمت الدنيا ثاثة أيام بعد قتل احلسني، ثّم 

 ،١٩6/٩ الــزوائــد:  جممع  للطرباين،  الكبر  املعجم   (5(
اخلصائص الكربى: ١٢٧/٢.

)6) املعجم الكبر، جممع الزوائد: ١٩٧/٩، تاريخ االسام: 
٣٤٨/٢، سر أعام النباء: ٢١٠/٣، تاريخ اخللفاء: ٨٠.

 ،٣٠١/٣ التاريخ:  يف  الكامل   ،٢٨٤ اخلواص:  تذكرة   (٧(
البداية والنهاية: ١٧١/٨.
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ظهرت هذه احلمرة يف السامء، ومل يمّس أحد من زعفران 
قوم احلسني شيئا فجعله عى وجهه إال احرق.

١٧. مل تبك السامء عى أحٍد بعد حييى بن زكريا إاّل 
عى احلسني، وبكاء السامء أن حتمّر)١).

١٨. انكسفت الشمس حيث قتل احلسني كسفًة 
بدت الكواكب نصف النهار، حّتى ظّن الناس أهّنا هي.

١٩. ما رفع حجر من الدنيا يوم شهادة احلسني إاّل 
وحتته دم عبيط.

٢٠. ما رفع حجر بالشام يوم قتل احلسني إاّل عن 
دم.

٢١ مل يرفع حجر ببيت املقدس يوم قتل احلسني إاّل 
وجد حتته دم.

٢٢. امتنعت العصافر من األكل يوم ُقتَِل احلسني.

رأس  فيها  اّلتي  األجانة  من  النور  سطوع   .٢٣
احلسني، وترفرف الطيور حوهلا.

٢٤. تلّطخ غراب بدم احلسني، ثّم طار فأتى عى 
جدار فاطمة بنت احلسني. مقتل احلسني: ٩٢/٢.

يف  عليه  اجلن  ناحت   احلسني قتل  وبعد   ٢5
نقيم  هذا  مثل  وعى  حسينا،  فهذا  متفرقة)٢)،  أماكن 

الطالب: ٢٨٩، سر  كفاية  تاريخ دمشق البن عساكر،   (١(
أعام النباء: ٢١٠/٣، تذكرة اخلواص: ٢٨٣، الصواعق: 

.١٩٣
تاريخ   ،١5٠ العقبى:  ذخائر  للطرباين،  الكبر  املعجم   :(٢(
نظم   ،٢١٤/٣ النباء:  أعــام  سر   ،٣٤٩/٢ االســام: 
الزوائد:  جممع   ،٣٣٤/١ اإلصابة:   ،٢٢٣ السمطني:  درر 
 ،٨٠ اخللفاء:  تاريخ   ،٢٣١/6 والنهاية:  البداية   ،١٩٩/٩

املأتم ونبكي، وعى املسلمني كافة أن يعّظموا هذا اليوم 
ويقيموا العزاء أحسن قيام بكّل ما بوسعهم، تأّسيًا منهم 
بنبّيهم، فإّن احلسني ألجل االسام واحلفاظ عليه ضّحى 
بمهجه وبأهله وأصحابه، حّتى بكى عليه اجلن والسامء 
لنا أن  واحليوانات واجلامدات… وكّل يشء، أفا حيّق 

نبكي عليه بدل الدموع دمًا؟!

اقامتهم  يف  بالبدعة  الشيعة  يّتهمون  مل  أعلم،  وال 
العزاء والبكاء عى احلسني، وهذه كتبهم تشهد عليهم 

بأن إقامة العزاء سنّة، أقامها رسول اهلل؟!

بنت رسول  ابن  العزاء عى  يقيم  من  وهل جمازاة 
التأكيد يوجب القتل والنهب واحلرق  اهلل مع كّل هذا 
املفيد،  الشيخ  العاّمة؟ وهذا غر خمتّص بعهد  واإلبادة 
بل من بعد شهادة احلسني، وإىل يومنا وزماننا هذا، زماننا 
الذي يعرّب عنه بزمان النور والتقّدم واحلّرية!! ففي باد 
اهلند والباكستان وغرمها تقع جمازر يف كل سنة بسبب 
إقامة الشيعة العزاء عى احلسني، ويتعّصبون ضّد الشيعة، 
وحيرقون مساجدهم ويقتلون املقيمني للعزاء، فإّنا هلل وإّنا 

اليه راجعون.

]املجازر والتعصبات الطائفية يف عهد الشيخ املفيد[

الصواعق املحرقة: ١٩٤، ومصادر أخرى كثرة جّدًا ذكرت 
نوح اجلن عن رواة كثرين، وأهنم كانوا يسمعون نوح اجلن 
خمتلفة،  بصور  اجلن  نوح  وكان   ،احلسني عى  ويبكون 
عرضنا عن ذكرها خوفا من االطالة، راجعها يف احقاق احلق: 

.5٨٩ - 5٧٠/١١

اليقين
)()العباس بن علي(
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األفــذاذ  ــد  أح  الفضل ــو  أب ــان  ك لقد 
زائدة  مزايا  املفاخر  تكن  مل  الذين  العلويني 
زبد  بآثارها، ألهنم  ذاتّياهتم وإن مدحوا  عى 

النبّوة، وفضيلة اخلافة،  املخض، حازوا رشف 
العمل،  موازين  وتعتدل  العلم،  محل  هبم  تتنضد 

وترّنح هبم صهوات املنابر.

فكان مرّبعًا عى منّصة املجد، وِمْلُء الندي 
ذكره  املسامع  ــْلُء  وِم هبجة،  العيون  ــْلُء  وِم هيبة، 
علم  اهابه  وحشو  حمبة،  القلوب  ــْلُء  وِم اجلميل، 

وعمل، وحشو الردى سؤدد ورشف.

الثابت  اليقني  مــن  حــواه  بــام  اإلحــاطــة  وإن 
والبصرة النافذة بأحد طريقني!

األّول: سرب أحواله، ومواقع إقدامه وإحجامه، 
وانتقامه،  صفحه  ومــوارد  وأناته،  بطشه  ومواضع 
مدارج  بني  مميزًا  ذلك  عند  املنّقب  يكون  أن  والبّد 
احللم  بمراقي  بــصــرًا  اخلــطــل،  ومساقط  الـــرأي 

ومهاوي البطش.

اليقين
)()العباس بن علي(

السيد عبد الرزاق املقرم

بمبارشة  ذلك،  عى  وقف  َمن  إخبار  والثاين: 
وافية، وعلم متسع، تم شكله وظهر إنتاجه، أو تعليم 

إهلي، أو أخذ عّمن له صلة بذلك التعليم.

ذينك  ملتقى  هاشم  بني  قمر  أّن  خفي  وغر 
يف  وعقله،  دينه  يف  واليقني،  البصرة  يف  الطرفني، 
إىل  ينظر  وكان  وارحتاله،  حّله  يف  وأخاقه،  معارفه 
مجلة األحوال بني البصرة التي خترق احلجب وتبرص 
الذي  البرص  بناظر  ما وراءها من أرسار وخبايا، ال 
اإلدراك  السدول، فرد عن  احلواجز، ومتنعه  حتجبه 
ثابت،  بعلم  إاّل  دونه  هتالك  أمر  يكون  فا  خاسئًا، 

ويقني راسخ، وإيامن ال يشوبه شك، فإّنه:

الَبــارِي رّس  وَهــُو  أبيــِه  رِسّ 
األرَساِر َعــامِلُ  َعــرش  َملِيــُك 

57 العدد السادس/ال�سنة الثانية/محرم الحرام ١٤٤٠هـ- ايلول ٢٠١٨ م



واِرُث َمــن َحــاَز َمواِريــَث الُرســِل
وامُلُثــِل والنُْفــوِس  الُعُقــوِل  أُبــو 

الُقدســيُة َوذاُتــُه  ال  وَكيــَف 
النفســّيِة الَفضائِــِل  َمُموعــُة 
ونزعات  العراقيني  يعرف  الفضل  أبو  كان  لقد 
املجتبى،  السبط  وأخيه  أبيه  عهد  منذ  الكوفة،  أهل 
ــاين،  األم جتمعهم  ــم  وإهّن الصحيحة،  بالتجارب 
ــّوة  وق األمــويــني  ويشاهد  الــرضــائــخ،  وتفّرقهم 
يف  وبطشهم  الدماء،  إراقة  يف  وتوّغلهم  سلطاهنم، 
جانب  ضعف  ويرى  األُمــور،  يف  وطيشهم  الناس، 
حيدو  احلال  وطبع  أنصاره،  وقّلة   ،)الضيم )أيب 
التقاعد  من  واألقل  ُأخرى،  فئة  إىل  التحّيز  إىل  مثله 
األمويني  سامل  لو  مثله  كان  وما  الفريقني،  أّي  عن 
راضية  عيشة  أو  جليوشهم،  قيادة  أو  واليــة  يعدم 

يقيض هبا أيامه.

يشء  يف  طمع  له  يكن  مل  اليقني«  »عباس  لكّن 
من حطام الدنيا، فلم يرقه إاّل االلتحاق بأخيه سّيد 
شّدة  أو  كارثة  ألي  الكريمة  نفسه  موطنًا  الشهداء، 

مؤملة.

هذا والتكّهن بمصر أمر احلسني يف مسره 
نصب عينه، واملغّيبات املأثورة عن رسول اهلل وأمر 
املؤمنني واملسموعات من أخويه اإلمامني ِمْلُء ُأذنه، 
فلم يربح مع »أخيه الشهيد« يفرع ربوة ويسف إىل 
واد، ال يرى يف هاتيك الثنايا والعقبات إاّل تصديقًا 
ملا عرفه، ويقينًا بمنتهى أمره وغايته، حّتى بلغهم نبأ 

فاجعة مسلم بن عقيل، فعرف القوم انثيال الكوفيني 
هنالك  الطاغية،  حكم  إىل  ورضوخهم  احلــّق  عن 
أهل  وطفق  الظنون،  وأخفقت  العزائم،  خــارت 
يمينًا  املقّدس،  السبط  عن  يتفّرقون  والره  املطامع 
وشامالً)١)، إاّل من حداهم إىل املسر حّق اليقني، ويف 
الطليعة منهم سّيدنا العّباس، فإّنه مل يزدد إاّل بصرة 
يف النهضه الكريمة، ورسورًا بأزوف الغاية املتوّخاة.

فسار به وهبم »شهيد العظمة«، وهو اليشاهد، 
كام أهّنم اليرون ُكّلام قربوا من الكوفة إاّل تدّبر الناس 
وتأّلبهم عليهم، وتتوارد عليهم األنباء بام هو أشّد، 
لكن مل يثن ذلك من عزائمهم شيئًا وال يكدي أمًا، 
لينتهوا  السر،  ويرسعون  اخلطى،  خيّففون  كانوا  بل 
ممّا  أكثر  الصفاح،  ومصافحة  الرماح،  معانقة  إىل 
يرسع الصب إىل اخلود الرداح، ومرشدهم إىل ذلك 

بعد إمام اهلدى )أبو الفضل(.

ِرَحاِلــم َبــنَي  ِحَجازيِــُوَن  َركــُب 
اهَتُمــوا أو  انَجــُدوا  امَلنَاَيــا  َتــِري 

ِعيَســهُم التِــالَوِة  َهــزِج  يِف  َيــُدوَن 
َيرَتّنــُم َتســبِيِحِه  يِف   ِ والــُكلُّ

]العباس[

)١) اللهوف يف قتى الطفوف: ٤5.
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مل تنقِض سنوات أربع عى يوم كرباء حتى كان 
يزيد قد قىض نحبه، ونجمت بالكوفة جريرة العدل 

التي حاقت بكل من َمدَّ يًدا إىل احلسني وذويه.

فسلط اهلل عى قاتيل احلسني كفًؤا هلم يف النقمة 
بالكيل  هلم  ويكيل  بحديده  حديدهم  يفل  والنكال 
الذي يعرفونه، وهو املختار بن أيب عبيد الثقفي داعية 

ابني من طاب ثأر احلسني. فأهاب بأهل الكوفة  التوَّ
يتعاهدوا  وأن  تقصرهم يف نرصته،  روا عن  ُيكفِّ أن 
ينعم  أحــدًا  قاتليه  من  يبقني  فا  بثأره  األخــذ  عى 

باحلياة، وهو دفني مذال القرب يف العراء.

بن سعد،  زياد، وال عمر  بن  اهلل  ينج عبيد  فلم 
وال شمر بن ذي اجلوشن، وال احلصني بن نمر، وال 

عباس حممود العقاد
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خويل بن يزيد، وال أحد ممن أحصيت عليهم رضبة 
املوتى  إىل  بالسلب واملهانة  أيدهيم  أو مدوا  أو كلمة 

أو األحياء.

وهدم  ق  ومــزَّ وأحــرق  فقتل  النقمة  يف  وبالغ 
أو  ضارب  أو  قاتل  كل  وجوزي  اهلاربني،  وتعقب 
وقتل  وأُحــِرق،  اهلل  عبيد  فُقتل  عمله،  بكفاء  ناهب 
للكاب،  أشــاؤه  وألقيت  اجلوشن  ذي  بن  شمر 
ومات مئات من رؤسائهم هبذه املثات وألوف من 
إىل  مطاردين  أو  النهر  يف  مغرقني  وأتباعهم  جندهم 
حيث ال وزر هلم وال شفاعة. فكان باؤهم باملختار 
عداًل ال رمحة فيه، وما نحسب قسوة باآلثمني سلمت 

من اللوم أو بلغت من العذر ما بلغته قسوة املختار.

وحلقت اجلريرة الثالثة بأعقاب اجلريرة الثانية يف 
مدى سنوات معدودات.

ره لبني أمية إىل  فصمد احلجاز يف ثورته أو يف تنكُّ
أيام عبد امللك بن مروان، وكان أحرج الفريقني من 
سيق إىل أحرج العملني. وأحرج العملني ذاك الذي 
دفع إليه – أو اندفع إليه - احلجاج عامل عبد امللك، 
الكعبة  ورمــى  مكة،  جبال  عى  املنجنيق  فنصب 
منها  تركه  ما  عى  وعفا  فهدمها  والنران،  باحلجارة 
خلف  الذي  قائده  كان  فقد  معاوية؛  بن  يزيد  جنود 
مسلم بن عقبة وذهب حلصار مكة أول من نصب هلا 

املنجنيق، وتصدى هلا باهلدم واإلحراق.

من  تقوض  حتى  تتاحق  اجلرائر  زالــت  وما 
األكرب  السفاح  هلم  وخرج  أمية،  بني  ملك  وطأهتا 

وأعوانه يف دولة بني عباس، فعموا بنقمتهم األحياء 
وذكر  القبور،  ونبشوا  ــدور،  ال وهدموا  واملوتى، 
عبيد،  أيب  بن  املختار  فتكات  بالرمحة  املنكوبون 
وجتاوز الثأر كل مدى خطر عى بال هاشم وأمية يوم 

مرصع احلسني.

املدينة،  ورضبــة  كــربــاء،  ــة  رضب كانت  لقد 
لتمكني  أمية؛  رضبات  أقوى  احلرام،  البيت  ورضبة 
عى  ملكهم  وتغليب  بنياهنم،  وتثبيت  سلطاهنم، 
املنكرون  عليهم  ينترص  فلم  واملنازعني؛  املنكرين 
برضبات  عليهم  انــتــرصوا  كام  بــيشء  واملــنــازعــون 
أيدهيم، ومل يذهبوا هبا ضاربني حقبة حتى ذهبوا هبا 

مرضوبني إىل آخر الزمان.

فإذا  كرباء،  يوم  هو  واحد  يوم  جريرة  وتلك 
مديد  واحد  رجل  عمر  يف  تذهب  العريضة  بالدولة 
من  أخــرس  كرباء  يــوم  يف  بالغالب  وإذا  األيـــام، 

املغلوب إذا وضعت األعامل املنزوعة يف الِكفتني.

]أبو الشهداء احلسني بن عيل[
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االسالم ودعوته الى التنمية االجتماعية

 الحكمة في تعدد ازواج النبي

الغرائز والحرية المطلقة
الشيخ حسن الجواهري

الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

الشيخ محمد تقي فلسفي
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الشيخ حسن الجواهري

املجتمع  حتــّرك  هو  االجتامعية  بالتنمية  ونعني 
املنّظم والواعي )عى الصعيد املادي واملعنوي( نحو 

األفضل إنسانيًا.

فهناك التحّرك اإلرادي الواعي لكل املجتمع.

املادية  األهــداف  بني  والتنسيق  التنظيم  وهناك 
واملعنوية وال يصار إىل هدف عى حساب اآلخر.

املؤسسات  هبا  تنادي  التي  اإلنتاج  تنمية  ــا  أّم
احلديثة كشعار هلا فهو ممّا شّجع عليه اإلسام بدون 
َها الَِّذيَن آَمنُوْا الَ  اعتداء وعنف، فقد قال تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
ُموا َطيَِّباِت َما َأَحلَّ اللُه َلُكْم َوالَ َتْعَتُدوا إِنَّ اللَه الَ  ُتَحرِّ

ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن﴾)١).
)١) املائدة: ٨٧.

وممّا جاء يف كتاب اإلمام عيل ملحّمد بن أيب 
بكر أّنه قال: »يا عباد اهلل إّن املّتقني حازوا عاجل اخلري 
يشاركهم  ومل  دنياهم  يف  الدنيا  أهل  شاركوا  وآجله، 
ما  بأفضل  الدنيا  سكنوا  آخرهتم...  يف  الدنيا  أهل 
سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت وشاركوا أهل الدنيا 
يف دنياهم فأكلوا معهم من طّيبات ما يأكلون، ورشبوا 

من طّيبات ما يرشبون...« )٢).

وقد جعل اإلسام العمل عبادة، والعامل لقوتِه 
يد عامل   رفع رسول اهلل العابد، وقد  أفضل من 
مكدود فقّبلها، وقال: »طلب احلالل فريضة عىل كّل 

وراجع   ،٣٨٣ الصالح:  صبحي  رشح  الباغة،  هنج   (٢(
األمايل ١: ٢5.
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الشيخ حسن الجواهري

مسلم ومسلمة« )١). 

وقال تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم االْْرَض َذُلوالً 
ْزِقِه َوإَِلْيِه النُُّشوُر﴾)٢). َفاْمُشوا فِي َمنَاكِبَِها َوُكُلوا ِمن رِّ

إىل  تدفع  كثرة  تريعات  اإلســام  رّشع  وقد 
اإلنتاج، وعدم تعطيل األرض واملصادر الطبيعية، كام 
حّرم الكسب با عمل، وحّرم الربا الذي هو أيضًا من 
مصاديق الكسب با عمل، كام حّرم القامر والسحر، 
ومنع من اكتناز النقود بوضعه رضيبة عى املكتنز للنقود 
الذهبّية والفضّية، كام حّرم اللهو واملجون الذي يمنع 
من العمل، كام حّرم االستجداء واإلرساف والتبذير، 
وأوجب تعّلم الصناعات والفنون بالواجب الكفائي 
الفقهية«،  البحوث  يف  تفصيله  يمكن  هــذا  ــّل  »وك
وجعل للدولة حق اإلرشاف عى اإلنتاج والتخطيط 

له، ليكون اإلنتاج منّظاًم خاليًا من الفوىض.

واملرأة بام أهّنا إنسانة )ُأّمًا أو ُأختًا أو بنتًا أو زوجة( 
واإلنسان هو حمَور التنمية، إذًا ستكون املرأة هي ركن 
التنمية  يف  منها  االستفادة  من  البّد  كالرجل،  التنمية 

خلر املجموع بأفضل ما يمكن.

الرجل  وظائف  بني  رحيم  تقسيم  هناك  نعم، 
ووظائف املرأة يف التنمية.

فالزوجة هلا دور يف التنمية االجتامعية واإلنتاجية 
خيتلف عن دور الزوج، كام أّن دور الولد خيتلف عن 
إىل  للوصول  اآلخر  يكّمل  واحد  وكّل  الوالد،  دور 

)١) أسد الغابة ٢: ٢6٩، بحار األنوار ١٠٣: ٩.
)٢) امللك: ١5.

اهلدف.

فالزوجة واألُم: تعّد وهتيئ البيئة العائلّية السليمة، 
والعائلة الصاحلة هي قوام املجتمع الصالح.

القوي  الصاعد  اجليل  بربية  تقوم  التي  هي  كام 
الفاعل ليتمّكن من العملّية االجتامعية والتنمية.

وهبذا نعرف أّن أّي رضبة للعائلة ستكون رضبة 
إىل  فيتحّول  الفاعل،  القوي  الصالح  للمجتمع  قوّية 

جمتمع الصاح فيه وال قّوة وال فاعلّية.

وللمرأة بعد هذا الدور العظيم أن تدخل مناحي 
احلياة العلمية واألدبية والسياسية واالقتصادية لتكون 
بنيتها  بحسب  عليه  ــادرة  ق تكون  ما  كــّل  يف  فاعلة 
رشيكة  فهي  ــّدًا،  ج واســع  ذلك  وجمــال  وعاطفتها، 
الرجل يف العملية االجتامعية واإلنسانية واإلنتاجية، 
من  له  التصّدي  من  للمرأة  يسمح  ما  كّل  تقّدم  وقد 
املناصب العالية حتى منصب رئاسة الدولة )باملعنى 
الرشيح  من  ومتّكنها  احلالية(،  الــدول  يف  املألوف 
واالقتصادية  السياسية  واملــشــاركــة  واالنــتــخــاب 
الذي منع منه اإلسام  القضاء  باستثناء  واالجتامعية 
عظمى،  مسؤولّية  عن  إعفاء  وهو  تقّدم،  كام  املــرأة 
كّل  يف  املشاركة  أيضًا  وهلا  حقوقها،  يف  نقصًا  وليس 
شؤون القضاء دون نفس احلكم القضائي، وباستثناء 

اخلافة العاّمة التي تستوجب قيادة األُّمة.

املسلمة ودورهــا االجتامعي من  املــرأة  ]أوضــاع 
منظور إسالمي[
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إننا لو أردنا أن نكتب 
احلكم،  يف  خاصا  مؤلفا 
اشتملت  التي  واملصالح 
النبوية  الرعة  هذه  عليه 
لكان  املحمدية  والسياسة 

مؤّلف،  بأكرب  القيام  يلزمنا 
اجلهات  بسائر  نحيط  ال  وقد 

منها.

نعم، نعلم عى اجلملة أّن اقرانه بكل واحدة 
من تلك الزوجات كانت املصلحة يف تلك الظروف 
-أعني  وللمجموع  احلتمي،  وجوبه  تقتيض  املعينة 
ملجموع التعدد إمجاال- حكم ومصالح أيضا توجبه 
وتلزم به، وال يسعنا إيضاح تلك املصالح مجيعا، ولكن 
نشر إىل واحدة منها إشارة إمجالية، وهي: أنه -سام 
والربهان  األعى  املثل  يرضب  أن  أراد  عليه-  اهلّل 
األتم األجى لنفسه امللكوتية ومقدار رزانتها، وقوة 
استقامتها وعدهلا، وعدالتها، وكل أحد يعلم كيف 
وتترّصف  الرجال،  نفوس  بأهواء  النساء  تتاعب 
فيها حسب ما تشاء، كام يعلم كل أحد ما بني النساء 

التنافس،  من  والزوجات 
والغرة، وإعامل الدسائس 
بينهن،  ــام  ــي ف واملــكــائــد 
النظام  حبل  واضــطــراب 
الداخيل،  والقلق  العائيل 
وهذه الذات املقدسة الغريبة 
رضبت  أطـــوارهـــا،  مجيع  يف 
النفس،  ضــبــط  يف  ــى  األعـ املــثــل 
وإقامة العدل بني زوجاته املتعددات، وعدم 
قيد  بينهن  واإلنصاف  العدل  حمجة  عن  االنحراف 
منزل واحد، واختافهن  اياهّن يف  شعرة، مع مجعه 
تستهوي  التي  اجلهات  وسائر  ــامل،  واجل السن  يف 
الرجل  أّن  الغالب  الكثر  يف  نجد  ونحن  النفوس، 
الصلب القوي قد يعجز عن إرضاء زوجتني وإقامة 
ومقاييسه،  ــدوده  ح أتم  عى  بينهن  العدل  ميزان 
قليا،  ولو  عنده  الكّفتني  إحدى  ترجح  أن  بد  وال 
حيسن  بمن  فكيف  والكتامن،  التحفظ  يف  بالغ  مهام 
معارشة تسع نساء، أو أكثر يف منزل واحد، فريض 
اجلميع، ويعدل بني الكل، وخيضعن له مجيعا، وهن 

الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء
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»حبائل الشيطان«، وال يرضيهن يف الغالب كل ما يف 
إحدى زوجاته  أّن  ثروة وسلطان، حتى  الكون من 
النبي طاقها وهبت  أراد  ملا  بنت زمعة  وهي سودة 
وقالت:أريد  يطّلقها،  أن  ترض  ومل  ليلتها،  لعائشة 
أن أحر يف أزواجك، وكانت بيئته وقلة ذات يده، 
وجشوبة عيشه، وخشونة أزيائه، كلها تستدعي عى 
الدوام بينهن حدوث الشغب، وتقطع حبل الراحة 
مل  السام-  ذكره  عى  ولكنه-  التعب،  بمقاريض 
حيدث يشء واحد من ذلك يف بيته مدة عمره بينهّن، 
سوى واقعة واحدة هي يف غاية البساطة، بل هي من 

أعام النبوة ودالئل الوحي والرسالة.

ــاز،  ــج ــدى قــضــايــا اإلع ــ وإح
التي  القبطية  مارية  قضية  وهي 
يف نزلت فيها أوائل سورة التحريم،  و
أودعهام  اللتني  الزوجتني  قضية 

النبي رسا فأظهرتاه.

العنان  ــوة  رخ كانت  مهام  ــرأة  واملـ
يصهرهّن  أن   النبي أراد  ولكن  الكتامن  ضعيفة 
الذهب اخلالص من  بوتقة االمتحان حتى يظهر  يف 

املزيف.

وعى كل حال، فقد أظهر اهلل جل شأنه لنبيه يف 
تعدد الزوجات معجزتني:

أكثر  بينهن  املستمر  وعدله  داخليته  يف  األوىل: 
من عر سنني.

والثانية: وهي أكرب آية وأعظم إعجازا، وأسطع 

بعد   النبي سرة  يستقرئ  من  أّن  ذاك  برهانا، 
األخر مصره  إىل  احلرام  البيت  وطنه  من   هجرته 
األخرة من عمره  السنوات  -يثرب- جيده يف هذه 
الريف كالرجل فارغ البال من أثقال العيال، جيده 
له  عاقة  ال  كأنه  املطمئن،  واهلادئ  اآلمن  كالوادع 
بيش ء من النساء، وال واحدة، فضا عن املتعدد، فهو 
قائد جيش، ومرع أحكام، وإمام حمراب، وقايض 
خصومات، وعاقد رايات، ومؤسس رشيعة، وعابد 
حتى  يصيل  كان  ولقد  والعبادة،  التهجد  إىل  منقطع 
ورمت قدماه، فكيف مع ذلك كله استطاع إدارة تسع 
والتنافس  الغرة  شدة  مع  أكثر  أو  نساء 
فكره  يقسمن  مل  وكيف  بينهن؟ 
األعامل  تلك  عن  باله  ويشغلن 
فهل  القّهارة؟  والعزيمة  اجلبارة 
والقدرة  بذاهتا،  معجزة  إاّل  هذه 

اإلهلية بأجى مظاهرها؟

أعظم  الزوجات  لتعدد  تريد  وهل 
من هذه احلكمة، وأبلغ من هذه الفائدة؟

ــة من  ــف، وإرشاقـ ولعل هــذه واحـــدة مــن أل
تفرد  أن  تستحق  ذكرنا  كام  فاملسألة  وإاّل  شمس، 

بالتآليف لكثرة ما فيها من السياسات واحلكم.

]الفردوس األعى[
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الغرائز والحرية 

المطلقة 
يعرف مجيع العلامء من خمتلف األمم والشعوب 
النظام  لضامن  والغرائز  امليول  تعديل  بــرضورة 
التعاون  مــن  أســس  عــى  واســتــمــراره  االجتامعي 
مليوله  فرد  كل  استجابة  بأن  ويؤمنون  واالنسجام 
ملقياس  وتابعة  حمــدودة  تكون  أن  جيب  ورغباته 

صحيح.

هناك تضاد حتمي بني امليول النفسانية واملصالح 
االجتامعية يف كثر من األحيان، وال طريق الستمرار 
عن  التخيل  بغر  االجتامعي  النظام  وحفظ  املدنية 
التخيل  اىل  اإلنسان مضطر  إن  الا مروعة،  امليول 
عن فكرة احلرية املطلقة جتاه رغباته وأهوائه يف احلياة 
اىل  تلقائية  بصورة  مندفعًا  نفسه  ويرى  االجتامعية، 
املصلحة  بإطار  ــدودة  حم لغرائزه  استجابته  جعل 

العامة لألفراد الذين يعيشون معه يف املجتمع.

هناك كثر من األفراد يعارضون التمدن بسبب 
االستجابة  تقييد حرياهتم يف  اىل  يؤدي  أن ذلك  من 
املعارضة  نتنبه يف خصوص هذه  أن  لغرائزهم جيب 
بأهنا غر منطقية ابدًا إذ يمكن القول برضورة حتديد 
التمدن  حتقيق  سبيل  يف  الفنية  الناحية  من  الغرائز 

ملقاصده واهدافه.

من  الناشئني  واهلــدوء  األمن  عى  احلصول  إن 
املدنّية، من دون االنرصاف عن فكرة احلرية املطلقة، 
نوع من األنانية واالثرة، فعى اإلنسان أن يتخى عن 
املدنية  التي كان يمتاز هبا قبل نشوء  الطبيعية  حريته 
الدخول يف احلياة  النظرية حتى يستطيع  الناحية  من 

االجتامعية.

إن هذه الرغبة يف احلرية ناشئة يف احلقيقة من أن 
كل فرد يريد إرضاء رغباته النفسية بطريق خفي، من 
أنه  الرغم من  برغبات اآلخرين، عى  االعتناء  دون 
سبيل  يف  االجتامعية  والوسائل  القوى  من  يستفيد 

الوصول اىل غاياته.

الطبيعية  احلــالــة  اىل  الــرجــوع  يف  الرغبة  إن 
حرة  بصورة  الغرائز  إرضاء  مقدرة  عى  للحصول 
املجتمع  يف  العيش  يف  الرغبة  ولكن  فاحش.  خطأ 
نفاق  الكاملة،  احلرية  امتاك  جانب  اىل  املتمدن 
ممقوت، وأنانية مذمومة... ألهنا تؤدي اىل اإلرضار 

بحريات اآلخرين)١).

]الطفل بني الوراثة والرتبية[

)١) انديشه هاي فرويد ص ١٢١

الشيخ محمد تقي فلسفي
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رد اإلعجاز على الصدور

االتجاه الجمالي في النقد

إيه ياحسين والقلم

هذه كربالء

في واقعة كربالء 

ليلة العاشر بين اإلمام الحسين واصحابه

ابن ابي االصبع

د. محمود البستاني

سليمان كّتاني

السيد محسن االمين

الشيخ عبد المنعم الفرطوسي

الشيخ هادي كاشف الغطاء
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رد 
ا�عجاز 

على الصدور

وهو الذي سامه املتأخرون التصدير، وقد قسمه 
ابن املعتز ثاثة أقسام: األول ما وافق آخر كلمة يف 
البيت آخر كلمة يف صدره، أو كانت جمانسة هلا كقول 

الشاعر:

عرمــرم يــوم  كان  مــا  إذا  يلفــي 
عرمــرم يفــل  ال  رأى  جيــش  يف 

والثاين ما وافق آخر كلمة من البيت أول كلمة 
منه كقول اآلخر:

ــه ــتم عرض ــم يش ــن الع ــع إىل اب رسي
بريــع النــدى  داعــي  إىل  وليــس 
بعض  البيت  من  كلمة  آخر  وافق  ما  والثالث 

كلامته يف أي موضع كان، كقول الشاعر:

ــه ــتهل غامم ــون مس ــل ج ــقى الرم س
ومــا ذاك إال حــب مــن حــل بالرمــل 
من  الثالث  القسم  هذا  املعتز  ابن  عرف  هكذا 
أجل  من  التعريف  مدخول  عندي  وهو  التصدير، 

ابن ابي ال�شبع
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البيت بعض كلامته يف  قوله: ما وافق آخر كلمة من 
يسمَّ  مل  العجز  يف  كانت  لو  فإهنا  كانت،  موضع  أي 
البيت، فا  التصدير من صدر  تصديرًا ألن اشتقاق 
الدخل  من  به  يسلم  التعريف  يف  قيد  زيادة  من  بد 
موضع  أي  يف  البيت  كلامت  بعض  يقول:  بحيث 
يف  اتكل  املعتز  ابن  وأظن  صدره.  حشو  من  كانت 
ابن  ألوم  وال  مثاالً  به  جاء  الذي  البيت  عى  ذلك 
ابن اخلطيب عى تأخر زمانه وإطاعه  املعتز. وهذا 
ألجل التأخر عى أكثر ما قيل وتقدمه يف الفضائل قد 

جاء عى بعض أقسام التصدير بقول الشاعر:

ســاعة معــرس  إال  يكــن  مل  وإن 
قليلهــا يل  نافــع  فــإين  قليــاًل 
يعرف  اســاًم  األقسام  هلذه  املعتز  ابن  يضع  ومل 
بعضها من بعض، والذي حيسن أن نسمي به القسم 
الطرفني  تصدير  والثاين  التقفية،  تصدير  األول 
يف  التصدير  من  وقع  وقد  احلشو.  تصدير  والثالث 
بُِرُسٍل  اْسُتْهِزَئ  ﴿َوَلَقِد  تعاىل:  قوله  العزيز  الكتاب 
بِِه  َكاُنوا  َما  ِمنُْهْم  َسِخُروا  بِالَِّذيَن  َفَحاَق  َقْبلَِك  ِمْن 
َقْوِمِه  َعَلٰى  َأنَزْلنَا  ﴿َوَما  تعاىل:  وقوله  َيْسَتْهِزُئوَن﴾ 
ُمنِزلِيَن﴾ ويف  ُكنَّا  َوَما  َماِء  َن السَّ َبْعِدِه ِمن ُجنٍد مِّ ِمن 
السنة النبوية من ذلك قوله وقد رأى أبا مسعود 
عليك  اهلل  مسعود،  »أبــا  له.  عبدًا  يرضب  البدري 
الكام  فيام  الثاثة  األقسام  وهذه  عليه«  منك  أقدر 
ابن  التصدير قسم رابع ذهب عنه  فيه موجب. ويف 
املعتز، وهو يأيت فيام الكام فيه منفي، واعراض فيه 

إرضاب عن أوله كقول الشاعر:

متعهــد عــىل  تبعــد  مل  فإنــك 
بعيــد الــرتاب  مــن حتــت  بــىل كل 
ما  غر  آخر  بنوع  التصدير  من  قدامة  جاء  وقد 
اآلخر  املتكلم  يصر  أن  وهو  التبديل  وسامه  ذكرنا، 
أنعم  وبالعكس، كقوهلم: اشكر ملن  من كامه أوالً 
عليك، وأنعم عى من شكرك، ومل أقف هلذا القسم 

عى شاهد شعري فقلت:

تعــارشه مــن  خلــق  عــىل  اصــر 
واصحــب صبــورًا عــىل أذى خلقــك

ومل يفرد له قدامة بابًا فأذكره يف أبوابه.

]حترير التحبري [
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د. محمود البستاني

االتجاه 
الجمالي 
في النفد

يقصد بـ )االجتاه اجلاميل( يف النقد : دراسة النص 
ضوء  أي  تسليط  دون  له،  الفنية  املبادئ  ضوء  يف 
صدد  يف  كان  إذا  الناقد  أن  بمعنى  عليه.  خارجي 
دراسته  فإن  حينئذ  مثًا،  القصة  أو  القصيدة  دراسة 
تنحرص يف معاجلتهام من حيث عنارص النص وأدواته 
الرسد... احلوار،  الصورة،  اإليقاع،   : مثل  ولغته، 

إلخ.

من  خاصة  سياقات  تفرضه  قد  االجتــاه  وهــذا 
التناول، كام لو افرضنا أن ناقدًا كان يف صدد دراسة 
ذات  كوهنا  حيث  من  القرآنية،  للسورة  الفني  البناء 
موضوعات يرتبط أحدها مع اآلخر بسببية حمكمة، 
وتتنامى أجزاؤها وفق متاسك عضوي، بحيث تبدأ 

إىل  وتنتهي  آخــر،  إىل  وتتدّرج  بموضوع،  السورة 
َبْيد  نفيس(.  أو  )زمني  منطقي  ترتيب  وفق  اخلامتة، 
برضوب  االستعانة  تتطلب  النصوص  من  كثرًا  أن 
مثًا،  )النفسية(  أو  )التارخيية(  املعرفة  من  أخرى 
ال  أمرًا  يظل  املذكورة  باملعرفة  التوّسل  فإن  وحينئٍذ 

مناص منه.

بشئون  املعنيني  بعض  يثر  أن  املمكن  ومــن 
التي  الدراسات  بقيمة  تشكيكًا  الفنية  الدراسات 
اخلارجة  )املعرفة(  إىل  الفني  املنهج  نطاق  تتجاوز 
عنه، مّدعني يف ذلك أن إخضاع الدراسة إىل املعرفة 
الفنية إىل دراسة  الدراسة  اخلارجية حيّوهلا من نطاق 
السمة  يفقدها  بعامة، مما  أو علمية  نفسية  أو  تارخيية 
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األصلية هلا، وهو الفّن أو األدب.

لكن، من املمكن أن نجيب أمثلة هؤالء الباحثني، 
البد  دراستهام،  وبني  والفن  األدب  بني  الفارق  بأن 
أي  كوهنام  حيث  من  االعتبار  بنظر  أوالً  يؤخذ  أن 
حيث  ومن  إبداعيًا،  أو  إنشائيًا  عمًا  والفن  األدب 
كون )البحث العلمي( عمًا وصفيًا يستهدف حتليل 
النص وتفسره وتقويمه، مما يتطّلب معاجلته يف ضوء 
التي ولد النص يف نطاقها، ويف  التارخيية  املعلومات 
ضوء املعلومات النفسية التي ُتسِعف القاري فضًا 
األديب.  أو  الفني  العمل  فهم أرسار  الباحث يف  عن 
فنحن ال يمكننا تقويم النص من خال جمرد حتليل 
الدراسة  ُنخِضع  مل  ما  مثًا  كالتشبيه  الفنية  الصورة 
أرسار  عى  الضوء  ُتلقي  التي  النفسية  للمعرفة 

)التشبيه( اجليد وفرزه عن التشبيه الرديء.

إن عملية )اإلبداع الفني( ذاهتا، تعد يف الصميم 
)التوصيل  عملية  أن  كام  النفيس،  العامل  مهامت  من 
العامل  وظائف  من  أيضًا  الصميم  يف  تعد  الفني( 
البرية  )االستجابة(  دراســة  حيث  من  املذكور، 

وطرائقها يف هذا الصدد.

سائر  يف  نلحظه  أن  يمكننا  ــه  ذاتـ ــر  ــ واألم
املوضوعات أو النصوص التي نتناوهلا بالدراسة... 
اقتصادًا  أم  اجتامعًا  أم  تارخيًا  أم  أدبًا  أكانت  سواء 
بأن  نعرف  طاملا  ــخ...  إل سياسة...  أم  تريعًا  أم 
فيام  تتداخل  )بحتة(،  أم  كانت  )إنسانية(  )العلوم( 
تسليط  بالرضورة  تستيل  مما  بآخر،  أو  بشكل  بينها 

أحدها عى اآلخر، ولكن وفق )نسبية( حمّددة وليس 
بالنحو املطلق.

فضًا عن ذلك، فإن كاًّ من املعرفة )التارخيية 
رضوب  من  سواها  عن  تنفرد  تكاد  والنفسية( 
مناص  ال  )أداة(  تشكل  بكوهنا  األخــرى،  املعرفة 
كانت  إنسانية  علمية،  دراسة  أية  يف  استخدامها  من 
أم بحتة، طاملا ندرك بأن كل )معرفة( البد أن توّلد 
وتنمو وتتطّور يف )إطار تارخيي( هلا، كام أهنا البد أن 
تفرس يف )إطار نفيس( هلا، إذ ال يمكن أن حييا اليشء 
خارجًا من )الزمن( ونعني به التاريخ وال يمكن أن 

تتمّثله البرية خارجًا عن )استجابة النفس( له.

)املــنــهــج  مصطلح  عــلــيــه  يــطــلــق  ــا  م  : إذن 
عليه  يقترص  أن  األديب  للناقد  يتاح  ال  املوضوعي( 
إليه.  اإلشــارة  سبقت  ما  بنحو  ضئيل  نطاق  يف  إالَّ 
تفرض  العلمية  الــرضورة  فإن  ذلك،  عن  وخارجًا 
التارخيية  املعرفة  ختــوم  إىل  بتجاوزه  الباحث  عى 
العلمي،  البحث  أدوات  من  وسوامها  والنفسية، 
رشيطة أن يتم يف سياقات خاصة تظل بمثابة )إنارة( 
ال أكثر... وإالّ فإن البحث لو جتاوز دائرة )اإلنارة(، 
َفَقد أصالته العلمية... كام أنه يفتقد أصالته يف حالة 
مجود الباحث عى )املنهج الفني أو املوضوعي( دون 

توشيحه باإلنارة املشار إليها.

]اإلسالم والفن[
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إيه يا حسين والقلم
سليامن كتَّاين

إيه يا حسني والقلم. 

إنَّك بريت نفسك قلاًم للصفحة الكبرة! 

ِمن امُلعاناة َبريتها! 

وِمن هباء احلقيقة!

ولبست هلا ِحلَّة الربفر!

وعى النول األيبِّ نسجتها!!!.. يا للبطولة!!! 

ظنُّوها شيئًا ِمن متاع! 

ا جنون امُلجازفة!!! وقالوا: إهنَّ

وهامجوك هبا! 

كأنَّك فوق ألف حصان! 

واقتنصوك بعد ألف جولة وألف صولة!!!

وا رأسك!!! وحزُّ

وداسوا بدنك!!!

كأنَّك األوسع يف امليدان!! 

وما دروا أنَّك ما قهرت وما غلبت! 

وإنَّك ِصغت امللحمة!!!.. يا للحقيقة!! 

تأتزر بذاهتا يف جمال التحقيق!! 

ويظنُّوهنا خياالً ِمن الوهم وضغثًا ِمن األحام!!! 

وامللحمة. 

د!  ا احلقيقة الكبرة يف النفس إذ تتجسَّ إهنَّ

وتبقى ومْهًا وُحلاًم إذا تضنيها البادة!!!

وِصغت امللحمة. 

ا القدوة يف الرفض!  إهنَّ

ا الُعنفوان!  إهنَّ

لَّ واهلَوان!  ُتعلِّم اإلنسان كيف يرفض الذِّ

وُتعلِّمه كيف يرزم أجياله يف جُمتمع اإلنسان!!!.. 

ك العظيم!! وأبيك املؤتم!!! يا جلَدِّ

كيف ألبساك اللون وآزراك به!!!

فإذا أنت ِمن جيل إىل جيل!! 

ثورة ُتعلِّم!! 

وثورة تبني!! 

م جدران الظلم!!  وثورة هُتدِّ

ة!!  وثورة تبقى حيَّة يف وجدان األُمَّ

ووجدان اإلنسان.

]اإلمام احلسني يف ِحلَّة الرفري[
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هذه كربالء 

السيد حمسن األمني

ثراهـــا يف  فقـــف  كربـــال  طواهـــاهـــذه  وادي  عنـــد  النعـــل  واخلـــع 

ودت التـــي  القـــدس  وادي  حصباهـــافهـــي  بأهنـــا  الـــدراري  الشـــهب 

ــى ــار موسـ ــذي نـ ــور الـ ــا النـ ــل فيهـ مـــن ســـناه ســـناهاحـ الطـــور  صاحـــب 

فكانـــت احلجيـــج  كعبـــة  وجاهـــافاخـــرت  قـــدرا  الكعبتـــني  أرشف 

اخللـــق خلـــق  مـــا  لـــواله  امامـــا  وســـامهايـــا  أرضهـــا  كان  وال 

منـــه أمحـــد  و  أمحـــد  مـــن  ســـواهاهـــو  مـــا  عـــىل  رشفـــت  طينـــة 

خـــري وأبيـــه  جـــده  بعـــد  ووطاهـــاخريهـــا  احلـــى  داس  قـــد  مـــن 

دمـــاء الدمـــوع  واســـكب  هبـــا  قتالهـــاقـــف  عـــىل  املـــدى  طـــول  وابـــك 

نبـــي مـــن  مـــا  اهلل  يف  قتـــىل  بكاهـــاأي  اال  قبـــل  مـــن  ويص  أو 

واالر الســـموات  بالـــدم  بكاهـــاوبكـــت  بالدمـــاء  قـــل  وقـــد  ض 

بالـــدم تبخـــل  النـــاس  يف  عـــني  قذاهـــاأي  بـــاد  النبـــي  وعـــني  ع 
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الباليـــا دار  كربـــالء  ببـــالءهـــذه  مشـــفوعة  كـــرب  وهـــي 

رحـــاٌل حتـــّط  هاهنـــا  الفنـــاءهاهنـــا  صعيـــد  عـــىل  للمنايـــا 

فـــرتوى الـــذراري  تذبـــح  الدمـــاءهاهنـــا  ســـيول  مـــن  األرض  تربـــة 

وتســـبى الرجـــال  تقتـــل  نســـاءهاهنـــا  خـــري  الرجـــال  قتـــل  بعـــد 

فتـــأوي اخليـــام  حتـــرق  خلبـــاءهاهنـــا  مذعـــورة  خبـــاٍء  مـــن 

منهـــا املالحـــف  تنهـــب  العـــراءهاهنـــا  يف  احلـــىل  مـــن  وتعـــّرى 

كّل الظـــام  يلهـــب  الـــرواءهاهنـــا  لـــرد  وقـــّدًا  يتلّظـــى  قلـــب 

عطاشـــى وهـــي  األطفـــال  مـــاءفتمـــوت  كل  مـــن  جتـــّف  واألواين 

نطـــع فـــوق  مـــن  العليـــل  وجفـــاءوجيـــّر  بغلظـــة  ســـحبوه 

عـــوال فـــوق  الـــرؤوس  الرمضـــاءوتشـــال  يف  األجســـام  وتعـــاف 

أرسى حتمـــل  الزهـــراء  وطـــاءوصفايـــا  بغـــري  عجـــف  نـــوق  فـــوق 

أريعـــوا يـــوم  أنـــت  عاشـــور  كربـــالءيـــوم  يف  الرســـول  آل  بـــك 

في واقعة كربالء

الشيخ عبد املنعم الفرطويس
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ليلة العاشر بين االمام
الحسين واصحابه

هادي كاشف الغطاء

الوفـــاء أولـــوا  والصحـــب  الليـــالءوالســـبط  الليلـــة  بتلـــك  باتـــوا 

النحـــل كـــدوي  دوّي  مصـــللـــم  أو  هلل  ذاكـــر  مـــن 

مـــوّدع خاشـــع  عبـــد  والتـــّرعصـــالة  باخلضـــوع  يدعـــوه 

بالعبـــادة الليـــل  مجيـــع  الشـــهادةأحيـــوا  ســـعادة  فأدركـــوا 

الضاريـــة الليـــوث  مثـــل  قـــد أرخصـــوا النفـــوس وهـــي غاليـــهوأصبحـــوا 

وحـــال املنايـــا  طعـــم  لـــم  وعـــاللـــّذ  جـــّل  الرمحـــن  طاعـــة  يف 

املـــامت لـــم  وراق  حيـــاةطـــاب  الـــدى  نـــرص  يف  واملـــوت 

ثابـــت بجـــأش  املـــوت  ماقـــتفاســـتقبلوا  للحيـــاة  شـــهم  وعـــزم 

حـــرب آل  جيـــوش  رحـــبوأقبلـــت  كّل  ضـــاق  قـــد  هبـــم  حّتـــى 

والرجـــل بخيلهـــا  لـــه  بذحـــلجـــاءت  تطلبـــه  كأهّنـــا 

زادوا بـــل  فـــارس  ألـــف  عـــداد عـــرشون  لـــم  مـــا  والراجلـــون 

الســـبال احلســـني  عـــىل  واجلبـــالفضّيقـــوا  ســـهلها  ومنعـــوه 

للحـــرب ثياهبـــم  صعـــبوشـــّمروا  كّل  لـــذاك  واستســـهلوا 

للقـــوم رس  للعبـــاس  اليـــومفقـــال  هـــذا  بيـــاض  وارصفهـــم 

نصـــيّل لرّبنـــا  الفضـــللعلنـــا  ذات  الليلـــة  هـــذه  يف 

عمـــر ســـعد  ابـــن  توقـــف  يظهـــروقـــد  ال  أمثالـــه  مـــن  واخلـــري 
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أتباعـــه مـــن  القـــوم  بعـــض  امتناعـــهلكـــن  يف  املـــالم  لـــه  أبـــدى 

إلينـــا غريهـــم  أّن  لـــو  أبينـــاقـــال  مـــا  ذاك  ورامـــوا  جـــاؤوا 

املنتجـــبكيـــف وهـــم أجـــل ســـادات العـــرب النبـــي  ســـاللة  وهـــم 

املعتـــدي الظلـــوم  ذلـــك  غـــدفقـــال  إىل  أجلتهـــم  قـــد  إيّن 

أصحابـــه دعـــا  قـــد  ليـــاًل  خطابـــهوالســـبط  إليهـــم  موّجهـــًا 

والثنـــاء احلمـــد  بعـــد  الالءفقـــال  ذي  للمنعـــم  والشـــكر 

أعلـــم فيـــام  أعلـــم  ال  منكـــمإيّن  صحبـــًا  أصلـــح  وال  أوىف 

أفضـــال بيـــت  أهـــل  أدري  وأوصـــالولســـت  نجـــدة  بيتـــي  أهـــل  مـــن 

خـــريا مجيعـــا  اهلل  ضـــرياجزاكـــم  حييتـــم  مـــا  رأيتـــم  وال 

لكـــم أذنـــت  قـــد  وإيّن  عليكـــمأال  يل  عهـــد  ال  فانطلقـــوا 

وأقبـــال أجنكـــم  قـــد  مجـــالوالليـــل  للنجـــاة  فاختـــذوه 

أحـــدا غـــريي  يبغـــون  ال  الـــردىوالقـــوم  مـــن  لتســـلموا  فارحتلـــوا 

عوســـجه بـــن  مســـلم  تالهـــم  أهبجـــهثـــّم  مـــا  صادقـــًا  مقـــاالً  قـــال 

ونـــري كـــذا  نخليـــك  الغـــدرنحـــن  أهـــل  فيـــك  أحـــاط  وقـــد 

أداء يف  اهلل  عنـــد  العـــذر  األشـــياءمـــا  أوجـــب  وهـــو  حّقـــك 

الرســـول غيبـــة  والقليـــلألحفظـــن  والكثـــري  بالنفـــس 

أبـــدا ســـالح  معـــي  يكـــن  مل  ينفـــدالـــو  حّتـــى  بالصخـــر  قذفتهـــم 

اقتـــل أيّن  لـــو  مـــّرة  تشـــعلســـبعني  بنـــار  مثلهـــا  أحـــرق 

الـــواء يف  بعـــد  أذرى  نـــرصي وال والئـــيثـــّم  عـــن  ملـــت  مـــا 

وبعدهـــا قتلـــة  وهـــي  أعدهـــافكيـــف  خالقهـــا  كرامـــة 

زهـــري مســـلم  بعـــد  اخلـــريوقـــام  فيـــه  يؤمـــل  وكّلهـــم 
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ألفـــًا قتلـــت  لـــو  وددت  احلتفـــاقـــال  بـــذاك  اهلل  ويدفـــع 

األبـــرار فتيانـــك  وعـــن  والفخـــارعنـــك  والعـــّز  اإلبـــا  ذوي 

أصحابـــه مـــن  الباقـــون  جوابـــهتكّلـــم  يف  أجـــاد  قـــد  والـــكّل 

الفـــدا لـــك  أنفســـنا  لـــه  نقيـــك بـــاألرواح مـــن بـــأس العـــدىقالـــوا 

وفينـــا فلقـــد  قتلنـــا  علينـــافـــإن  مـــا  لـــك  قضينـــا  وقـــد 

اخلـــر للحرمـــي  أتـــى  أرسواوقـــد  قـــد  البنـــه  األعـــادي  أن 

ونفـــي احتســـبته  قـــد  رمـــيقـــال  أحـــل  إذ  إلـــي  عنـــد 

بقائـــي بعـــده  أهـــوى  كنـــت  األعـــداءمـــا  يـــد  يف  أســـري  وهـــو 

بالرمحـــة الـــدى  ســـبط  لـــه  أمّهـــهدعـــا  ابنـــه  أمـــر  رأى  مّلـــا 

حـــّل يف  بيعتـــي  مـــن  لـــه  أجـــيلقـــال  مـــن  تقـــم  وال  فـــر  أنـــت 

هالكـــه مـــن  ابنـــك  نجـــاة  فكاكـــهواطلـــب  يف  جيديـــك  بـــام  واعمـــل 

حيـــًا أكلتنـــي  الســـباع  قصيـــاقـــال  موضعـــًا  عنـــك  رمـــت  إن 

أوفـــاه مـــا  اهلل  رعـــاك  أتقـــاهفانظـــر  ومـــا  أبـــّره  ومـــا 

اإليـــامن فليكـــن  والعرفـــانوهكـــذا  والوفـــاء  واحلـــّب 

مقبـــول وعـــذره  يعتـــذر  جليـــلمل  ورزؤه  انثنـــى  ومـــا 

الصقيـــل الصـــارم  مضـــاء  اجلليـــلمـــى  املهيمـــن  طاعـــة  يف 

أعرضـــا أســـري  وهـــو  ابنـــه  القضـــاعـــن  ملالـــك  األمـــر  وفـــّوض 

املحنـــة بتلـــك  قـــط  يفتتـــن  فتنـــةمل  العطـــوف  لـــأب  والولـــد 

حالـــه ملثـــل  نرثـــي  بـــأن  أمثالـــهحـــّق  عـــىل  نبكـــي  أن  وحـــق 

رّبـــه عبـــد  البـــن  بريـــر  بعتبـــهقـــال  تأنيبـــه  رأى  مّلـــا 

أّننـــي مجيعـــا  القـــوم  علـــم  زمنـــيقـــد  طـــول  للباطـــل  ملـــت  مـــا 
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استبشـــارا ذا  أفعـــل  صـــاراوإّنـــام  قـــد  أمرنـــا  إليـــه  بـــام 

احلربـــا نخـــوض  أن  إالّ  هـــو  رضبـــامـــا  والســـيوف  طعنـــا  بالســـمر 

عنّـــا وال  نصـــب  ال  باملنـــىوبعدهـــا  ونحظـــى  احلـــور  نعانـــق 

مقالـــه يف  العبـــاس  وقـــد جـــرى الصحـــب عـــىل منوالـــهفابتـــدأ 

نفعـــل وملـــاذا  مجيعـــًا  تقتـــلقالـــوا  وأنـــت  أحيـــاء  نظـــّل 

أبـــدا ذاك  اهلل  أرانـــا  فـــدافـــال  رصنـــا  قـــد  لـــك  أّنـــا  وليـــت 

عقيـــل بنـــي  خماطبـــًا  قتيـــلقـــال  مـــن  مســـلم  حســـبكم 

مجيعـــا تكّلمـــوا  ذا  رجوعـــاوعنـــد  عزمهـــم  عـــن  أبـــوا  وقـــد 

يفارقـــوه ال  أن  يقـــوهوأقســـموا  أن  وباألنفـــس  يومـــًا 

يقبـــح احلســـني  بعـــد  مـــن  تصلـــحفالعيـــش  ليســـت  احليـــاة  وبعـــده 

ينشـــد وهـــو  احلســـني  مـــّردواعتـــزل  أمامـــه  وســـيفه 

خليـــل مـــن  لـــك  أّف  دهـــر  واألصيـــليـــا  بـــاإلرشاق  لـــك  كـــم 

قتيـــل طالـــب  أو  صاحـــب  بالبديـــلمـــن  يقنـــع  ال  والدهـــر 

ســـبييل ســـالك  حـــّي  الرحيـــلوكّل  مـــن  الوعـــد  أقـــرب  مـــا 

زينـــب النشـــيد  هـــذا  وعـــت  ينشـــعبوقـــد  لـــه  قلبهـــا  وكاد 

أهـــيل عزيـــز  يـــا  أخـــي  بالقتـــلقالـــت  موقـــن  كالم  هـــذا 

ُأختـــاه أيـــا  نعـــم  لـــا  ثـــكالهقـــال  وا  بعـــدك  لـــه  قالـــت 

احلســـني نفســـه  إيّل  احلـــنيينعـــى  إيّل  دنـــا  قـــد  يقـــول 

النســـاء جيوهبـــا  والبـــكاءوشـــققت  العويـــل  عـــال  وقـــد 

تنـــادي غـــدت  كلثـــوم  واألجـــدادوُأّم  بالبـــاء  تنـــدب 

حمّمـــداه وا  أبتـــاه  أخـــاهوا  ووا  عليـــاه  ووا 
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مجيعـــا ضيعتنـــا  وا  رصيعـــاتقـــول  لقـــى  تغـــدوا  إذ  بعـــدك 

اهلل بعـــزاء  تعـــّزي  اإللـــهقـــال  إىل  األمـــر  وفـــّويض 

يبقـــى ال  الثـــرى  فـــوق  مـــن  تفنـــىفـــكّل  الســـامء  ســـّكان  وإّن 

صـــرا قتلـــت  أنـــا  إذا  هجـــراصـــرًا  قتـــيل  بعـــد  تقلـــن  فـــال 

جزعـــا عـــيّل  تشـــقن  موقعـــاوال  املصـــاب  جـــّل  وإن  جيبـــًا 

اإلرشـــاد يف  املفيـــد  روى  باإلنشـــادوقـــد  زينـــب  ســـمعت  مـــذ 

الثـــوب وهـــي حـــرى صـــراقامـــت جتـــر  تطيـــق  ال  أخيهـــا  إىل 

مـــويت إّن  ليـــت  يـــا  لـــه  الفـــوتقالـــت  قبـــل  احليـــاة  أعدمنـــي 

الزهـــراء ُأّمـــي  ماتـــت  واألبنـــاءاليـــوم  اإلخـــوة  وماتـــت 

الكتـــامن وشـــأنه  لـــا  الشـــيطانقـــال  حلمـــك  يذهبـــن  ال 

باجلـــزوع يـــك  مل  الـــذي  بالدمـــوعوهـــو  عينـــاه  ترقرقـــت 

عليهـــا مغشـــية  هـــوت  إليهـــاثـــّم  صـــره  جـــّل  فقـــام 

عّزاهـــا بنفســـه  نفســـه  أوصاهـــاعـــن  قـــد  والصـــر  وبالرضـــا 
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يا نفس:

املضلــني،  مــن  تكــوين  وال  املصلــني  مــن  كــوين 

والزمــي  الناجــني،  يف  تكــوين  املناجــني  مــن  وكــوين 

ــن  ــاك فإهنــا انت اليقــني تكــوين مــن املتقــني، واتركــي دني

ــن  ــق م ــا أضي ــا فإهن ــي منه ــل، واخرج ــة املزاب ــن جيف م

ــا  ــك، وضايقيه ــة آبائ ــا حليل ــا فإهن ــل، فالقيه ــة احلاب كف

ــل  ــم قب ــودك الفاح ــي ف ــك، واغتنم ــة أبنائ ــا ضجيع فإهن

ــاك  ــد أن ينقــض، وإي ــا جــدار يري ــام الدني أن يبيــض، فإن

ومضاجعــة هــذه العجــوز الشــوهاء، وحــذار مــن هــذه 

ــا  ــج، ونوره ــا النضي ــك قطفه ــاء، وال يغرن ــة الفوه احلي

ــج.  ــم هيي ــه ث ــار نبات ــب الكف ــث أعج ــو غي ــج، فه البهي

يا نفس:

ــب،  ــرف النس ــب، ل ــل احلس ــى أه ــري ع ال تفخ

ــر  ــن يفتخ ــوب م ــه، واملجب ــة النبي ــغ نباه ــرف البال فال

بذكــر أبيــه، فــام خيفــض املــرء مجــول االســاف، إنــام 

ــاد،  ــد االوغ ــد تل ــاد ق ــاف، واالنج ــد الس ــرصم ج احل

والنــار تعقــب الرمــاد، واالرض كــام تنبــت احلبــات، 

تولــد احليــات، واملــرء بفضيلتــه ال بفصيلتــه، واالنســان 

بســرته ال بعشــرته، وذو اهلمــة العاليــة، ال يغــر بالرمــة 

الباليــة، وأكــرم النــاس محــا وفصــاال أرشفهــم خصــاال، 

ــا، وهــل يــرض النضــار  ــا، وأخلصهــم دين وأطيبهــم طين

كونــه مــن صلــب الصخــور ؟.. ولــو نجــى بعلو النســب 

ــوح.  ــوح بن ــن ن ــم اب ذو روح، لعص

الديــن  تقــي  الشــيخ   – اللوامــة  النفــس  حماســبة 

الكفعمــي عــيل  بــن  إبراهيــم 
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