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القرآين  النص  تفسري  إىل  التي حتوجنا  األسباب 
عديدة، نذكر أمهها يف ثاثة أوجه:

من  الكثرَي  أْجَـــَل  الــقــرآن  أن  األول:  الوجه 
األحكام والتصورات واملفاهيم، وال بد هلذا اإلجال 
االستفادة  يمكن  كي  وتبيان  ورشح  تفصيل  من 
الصورة  واستيعاب  الــقــرآين،  النص  من  الكاملة 
يقدمه  الذي  احلكم  أو  التصور  أو  للمفهوم  الكاملة 

النص لنا.

ومن هذا القبيل آيات األحكام، وهي تستغرق 
مساحة واسعة من القرآن الكريم، وقد أْجََل القرآُن 
فهم  يمكن  وال  السنة،  فصلتها  بينام  األحكام،  هذه 
الرشح  دون  من  وكامًا  تفصيليًا  فهاًم  اآليات  هذه 

والتفسري.

 الله رســول  »أن   :الصادق اإلمــام  عن 
ثالثا،  لهم  تعالى  الله  ُيَسمِّ  ولم  الصالة  ُأنِزَلت عليه 
فسر  الذي  هو   الله رسول  كان  حتى  أربعا،  وال 

ذلك لهم« )١(.

األحكام  فمن  كثرية،  القرآن  يف  ذلك  وأمثلة 
 اهلل لرسول  تفسريها  وترك  القرآن،  أجلها  التي 
الَة وآَتُوا  واحلجج من بعده قوله تعاىل: ﴿َأقاُموا الصَّ
ِحجُّ  النَّاِس  َعَلى  ﴿ولِلَّه  تعاىل:  وقوله  كاَة﴾)٢(،  الزَّ

اْلَبْيِت َمِن اْسَتطاَع إَِلْيه َسبِياًل﴾))(.

واحلج،  والزكاة  الصاة  أحكام  تفاصيل  وترك 
وهي تستغرق جملدات ضخمة من الفقه يف التفسري 

)١( الكايف ١: ٢٢6 / ١ .
)٢( احلّج ٢٢: ٤١ .    

))( آل عمران ): 97  .

وأهل   اهلل رسول  جانب  من  والــرشح  والتبيني 
بيته الذين أورثهم رسول اهلل علم الكتاب 

والرشيعة من بعده كام يف حديث الثقلني)٤(.

العمومات  مــن  طائفة  ــر  ذك ــقــرآن  ال أن  كــام 
هلا،  تقييدا  أو  ختصيصا  يذكر  أن  دون  واملطلقات 
 اهلل لرسول  والتقييد  التخصيص  بيان  وتــرك 

وخلفائه من بعده الذين ورثوا علمه.

ومن هذه العمومات قوله تعاىل: ﴿واْلُمَطلَّقاُت 
كل  تعم  وهي  ــُروٍء﴾))(  ُق َثالَثَة  بَِأْنُفِسِهنَّ  َيَتَربَّْصَن 
املطلقات، وقد ورد يف السنة الرشيفة ختصيص هذا 

العام باملدخول هبن فقط.

 )6(  ﴾ ِهنَّ بَِردِّ َأَحــقُّ  ﴿وُبُعوَلُتُهنَّ  تعاىل:  وقوله 
وهذا العموم خيتص بالرجعيات، أما غري الرجعيات 
وهذا  هبــن،  لبعولتهن  أولــويــة  فا  املطلقات  من 

التخصيص وارد يف التفسري.

التفسري  يف  تقييدها  ورد  التي  املطلقات  ومن 
ُمْؤِمنًا  َيْقُتْل  ﴿َمْن  تعاىل:  قوله  الرشيف  احلديث  من 
دًا َفَجزاُؤه َجَهنَُّم خالِدًا فِيها وَغِضَب اللُه َعَلْيِه  ُمَتَعمِّ
وَلَعنَُه وَأَعدَّ َله َعذابًا َعظِيمًا﴾ )7( وإطاق هذه اآلية 
الكريمة مقيد يف الروايات بام إذا مل يتب وكأنه قد قتله 

إليامنه.

)٤( وذلك يف قوله: »إّني تارك فيكم ما إن تمّسكتم به لن 
تضلَّوا بعدي: كتاب الله وعترتي أهل بيتي«. سنن الرتمذي 

): 66٢/ 7٨6) و7٨٨).
))( البقرة ٢: ٢٢٨.

)6( البقرة ٢: ٢٢٨  .
)7( النّساء ٤: )9 .
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عن سامعة، قال: قلت له: قول اهلل تبارك وتعاىل: 
دًا َفَجزاُؤه َجَهنَُّم خالِدًا فِيها  ﴿وَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ

وَغِضَب اللُه َعَلْيِه وَلَعنَُه﴾.

فذاك  دينه،  على  يقتله  الــذي  »المتعمد  قــال: 
التعمد الذي ذكر الله«.

قال: قلت: فرجل جاء إىل رجل فرضبه بسيفه 
حتى قتله لغضب ال لعيب عىل دينه، قتله وهو يقول 

بقوله؟

ولكن  الكتاب،  في  ذكر  الذي  هذا  »ليس  قال: 
يقاد به والدية إن قبلت«.

قلت: فله توبة؟ قال: »نعم، يعتق رقبة، ويصوم 
ويتوب  مسكينا،  ستين  ويطعم  متتابعين،  شهرين 

ويتضرع فأرجو أن ُيتاب عليه«)١(.

أنظمة  طرح  الكريم  القرآن  أن  الثاين:  الوجه 
وليس  واألحــكــام،  واملفاهيم  للتصورات  كاملة 
هذه  إن  بل  وخمتلفة،  متناثرة  أحكاما  القرآن  يف  ما 
التصورات واملفاهيم عند ما ينتظم عقدها يف سلسلة 
واحدة تشكل نظاما مرتابطا، منسجام، متكاما. كل 
حلقة منه تكمل احللقة التي تليها، وهي جمتمعة تقدم 

لإلنسان نظاما كاما للتفكري والتصور.

القبيل )التوحيد( و)القضاء والقدر(  ومن هذا 
مواضع  يف  املوزعة  التوحيد  آيات  فإن  و)االختيار( 
تقدم  عقدها  وينتظم  جتتمع  عندما  القرآن  من  كثرية 
لنا تصورا كاما عن وحدة اخلالق، ووحدة السلطان 
والسيادة يف حياة اإلنسان، وإلغاء أي سيادة وسلطان 

)١(تفسري العيايش ١: ٢67 / 6)٢.  

وسلطان  سيادة  كل  ورشعية  اهلل،  سلطان  دون  من 
عىل  وواليته  وسيادته  تعاىل  اهلل  سلطان  امتداد  يف 

اإلنسان.

يرتبط  اآليات  من  املنتظمة  املجموعة  هذه  ويف 
وسلطانه  تعاىل  اهلل  وبسيادة  والرباءة  بالوالء  اإليامن 
تعاىل،  هلل  وطاعته  اإلنسان  وعبودية  اإلنسان،  عىل 
اإلمامة،  وبمسألة  الطاغوت،  من  وبراءته  ومتــرده 
وبخافة اإلنسان عىل وجه األرض هلل تعاىل، وهي 
جمموعة منتظمة من املسائل وقضايا الفكر والعقيدة 

والعمل مرتبطة ومنسجمة ومتكاملة.

والقدر(  و)القضاء  )االختيار(  قضية  وكذلك 
و)اخلري والرش( و)اهلداية والضالة( مسائل مرتابطة 
ومتكاملة تتوزع وتنترش يف مواضع كثرية من القرآن، 
وال يمكن فهم هذه اآليات فهاًم سويًا صحيحًا، وال 
يمكن أن نفهم ما يريده اهلل تعاىل يف هذه اآليات إال 
سلسلة  يف  ونظمناها  بعض،  جنب  إىل  جعناها  إذا 
واحدة مرتابطة، وخصصنا عمومات اآليات العامة 
مطلقات  وقيدنا  القرآن،  يف  الواردة  بالتخصيصات 
وضممنا  أخرى،  آيات  يف  الــواردة  بالقيود  اآليات 
عندئذ  بعض.  جنب  إىل  بعضها  املتعددة  األفكار 
اآليات،  تعاىل يف هذه  اهلل  يريده  ما  فقط يمكن فهم 
ومن دون ذلك ال نكاد نستطيع أن نفهم حقائق هذا 

الكتاب حق الفهم.

فقد يتلقى املتلقي آية من كتاب اهلل فيتصور أهنا 
وإرادته  حريته  اإلنسان  وتسلب  املطلق،  اجلرب  تريد 
بشكل مطلق، وقد يقرأ آية أخرى فيتصور أن القرآن 
ومصريه  اإلنسان  ويفصل  املطلق،  االختيار  يقرر 
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ال  بينام  وإرادتــه،  تعاىل  اهلل  مشيئة  عن  كامل  بشكل 
يقرر القرآن الكريم أيًا من املعنيني.

خال  من  إال  يمكن  ال  القرآن  يريده  ما  وفهم 
جهد علمي يقوم به املتخصصون يف القرآن بتجميع 
هذه اآليات وتنظيم هذه األفكار، واستخراج وحدة 
خاهلا  من  شامل  فكري  ونظام  وتصورية،  فكرية 
املتخصصون  العلامء  به  يقوم  الذي  اجلهد  هو  وهذا 
للقرآن  املوضوعي(  )التفسري  خال  من  القرآن  يف 

الكريم.

لقد نزل القرآن نجوما يف ثاث وعرشين سنة، 
أسباب  القرآن  آيات  من  كبرية  طائفة  لنزول  وكان 
تكاد  وال  النزول،  بأسباب  العلامء  يسميها  وعلل 

تفهم اآلية إال من خاهلا.

وجممل  ومنسوخ  ناسخ  اآليـــات  ــذه  ه ــن  وم
ومبني. وال نتمكن من أن نفهم هذه اآليات إال إذا 
جنب  إىل  بعضها  ووضعنا  بعض،  إىل  بعضها  جعنا 
بعض، فإن القرآن يستخدم كثريا طريقة اإلطاق يف 
يذكر  آيات أخرى  أو سنة ويف  أو تصور  بيان حكم 
الرشوط والقيود، وما مل نجمع هذه اآليات ونجعل 
ال  ببعض  بعضها  ونفرس  بعض،  جنب  إىل  بعضها 
نستطيع أن نفهم كتاب اهلل وما فيه من أحكام وسنن 
وتصورات ومفاهيم. ومن اخلطأ أن نستخلص حكام 
أو سنة أو تصورا من خال آية واحدة من كتاب اهلل 

تعاىل دون أن نعرضه عىل سائر اآليات.

بيان  القرآن هذا األسلوب يف  أما ملاذا يستخدم 
عاقة  له  أمر  فهو  والتصورات؟  والسنن  األحكام 

أصول  رشح  بصدد  ولسنا  البياين  القرآن  بأسلوب 
هذا األسلوب وتأثريه اآلن.

كتاب  آيات  لفهم  الصحيحة  العلمية  والطريقة 
بجهد علمي يف جتميع هذه  املفرس  يقوم  أن  اهلل هي 
وختصيص  املطلقات،  وتقييد  وتنظيمها  ــات  اآلي
هذه  ضم  ثم  منها،  الــرشوط  وحتديد  العمومات، 
بعض،  إىل  بعضها  واألفكار  والتصورات  األحكام 
شاملة  فكرية  ووحــدات  شاملة  أنظمة  واستخراج 
منها، وهذا هو اجلهد العلمي الذي ينهض به املفرس.

الوجه الثالث: أن للنص ظاهرا وأعامقا خمتلفة، 
وكل إنسان يتناول من النص القرآين بقدر ما أويت من 
علم وفهم. وقدرة عىل فهم مراد اهلل تعاىل، فا يفهم 
عامة الناس من كتاب اهلل تعاىل إال ظاهرا من آياته، 
الغوص  عىل  القدرة  تعاىل  اهلل  آتاه  من  العلامء  ومن 
آتاه اهلل  آياته، فيأخذ من كتاب اهلل قدر ما  يف أعامق 
من علم وبصرية وفقه، وليس العلامء كلهم سواء يف 
أعامقا وبطونا  القرآن  فإن هلذا  تعاىل،  اهلل  فهم كتاب 
خمتلفة، وكلام أمعن اإلنسان يف القرآن الكريم، وأكثر 
فيه التأمل، وثابر يف فهمه وتذوقه أكثر بلغ من فهم 
القرآن ما مل يبلغه من قبل، ولعل يف ذلك بعض الرس 

يف غضاضة النص القرآين وخلوده.

من  جمموعة  تعاىل  اهلل  كتاب  أن  نقصد  ولسنا 
الباطن،  أهل  يقوله  كام  والرموز  واملعميات  األلغاز 
وال  جيعا،  للناس  وهــدى  وبــاغ  نور  القرآن  فإن 
يمكن أن ينهض القرآن هبذه الرسالة يف حياة البرشية 
جيعا إال أن يكون منفتحا عىل الناس وبيانا هلم جيعا 
خطاب،  من  يفهمون  وبام  بلساهنم،  الناس  خياطب 

13 العدد السابع/ربيع الثاين ١٤٤٠هـ- كانون االول ٢٠١٨ م



وليس بالرموز واأللغاز.

وإنام نقصد باألعامق والبطون املختلفة للقرآن، 
أبعادا خمتلفة حلقيقة واحدة ومفهوم واحد، فام يفهمه 
العلامء  يفهمه  ما  هو  القرآن  ظاهر  من  الناس  عامة 
أولئك  أن  إال  البعيدة،  القرآن  أعامق  من  القرآنيون 
يبينها  التي  احلقيقة  وعي  من  أعامقا  يبلغون  العلامء 
أن  دون  الناس،  عامة  إليها  يصل  ال  للناس  القرآن 
ختتلف احلقائق التي يتلقاها الناس من ظاهر القرآن 
عن احلقائق التي يتلقاها العلامء القرآنيون من أعامق 
القرآن، ولكن شتان بني وعي ووعي وفهم وفهم، 

وما يبلغه هؤالء وأولئك.

اجلانب   هذا  يف  احلديث  نطيل  أن  نريد  ولسنا 
ــدى ومــنــهــاج عــمــل يف  فـــإن كــتــاب اهلل نـــور وهـ
تتضافر  أن  القرآن  هذا  لفهم  بد  وال  البرش،  حياة 
هذا  آفـــاق  مــن  للناس  ليفتحوا  الــعــلــامء  جــهــود 
. ذلك  لوال   ، إليه  يصلوا  أن  يمكن  ال  ما   ،  القرآن 

هذه  الــقــرآن  يف  املتخصصون  العلامء  أدرك  وقــد 
القرآنية،وتناولوا  العصور  ــدم  أق منذ  الـــرضورة 
بفضل  ونحن  والتفسري،  بالتحليل  تعاىل  اهلل  كتاب 
كتاب  من  اهلل  بحمد  نعي  أصبحنا  تلك  جهودهم 
. لــوالهــا  لندركه  نكن  مل  مــا  ــه  ــاق وآف ــه  ــات وآي  اهلل 

مصداقا  تــكــون  أن  يمكن  الــتــي  ــات  ــ اآلي ومـــن 
من  والتفسري  الفهم  مستوى  الختاف  واضحا 
هلا،  خمتلفة  وأعامق  أبعاد  استكشاف  يف  العلامء  قبل 
: بينها  فيام  األبعاد  هذه  وختتلف  تتناقض  أن   دون 

امِء ماًء َفساَلْت َأْوِدَيٌة  ١- قوله تعاىل : َأْنَزَل ِمَن السَّ
َعَلْيه  ُيوِقُدوَن  َّا  َزَبدًا رابِيًا وِم ْيُل  السَّ َفاْحَتَمَل  بَِقَدِرها 

ُب  يِف النَّاِر اْبتِغاَء ِحْلَيٍة َأْو َمتاٍع َزَبٌد ِمْثُله َكذلَِك َيْضِ
ما  ا  وَأمَّ ُجفاًء  َفَيْذَهُب  َبُد  الزَّ ا  َفَأمَّ واْلباطَِل  قَّ  اْلَ اهلل 
اهلل  ُب  َيْضِ َكذلَِك  األَْرِض  يِف  َفَيْمُكُث  النَّاَس  َينَْفُع 

.األَْمثاَل

امواِت واألَْرِض  ٢- وقوله تعاىل : اهلل ُنوُر السَّ
ُزجاَجٍة  يِف  امْلِْصباُح  ِمْصباٌح  فِيها  َكِمْشكاٍة  ُنوِره  َمَثُل 
يٌّ ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمباَرَكٍة  ا َكْوَكٌب ُدرِّ جاَجُة َكَأنَّ الزُّ
َلْ  وَلْو  ُيِضُء  َزْيُتها  َيكاُد  َغْربِيٍَّة  ِقيٍَّة وال  َشْ َزْيُتوَنٍة ال 
َيشاُء  َمْن  لِنُوِره  اهلل  َيِْدي  ُنوٍر  َعىل  ُنوٌر  ناٌر  َتَْسْسه 

.ٍء َعلِيٌم ُب اهلل األَْمثاَل لِلنَّاِس واهلل بُِكلِّ َشْ وَيْضِ

ِعنَْدنا  إاِلَّ  ٍء  َشْ ِمْن  وإِْن   : تعاىل  وقوله   -(
.ُله إاِلَّ بَِقَدٍر َمْعُلوٍم َخزائِنُه وما ُننَزِّ

القرآن كثرية، وهي من  اآليات يف  وأمثال هذه 
غرر اآليات ، كام يقول العامة الطباطبائي  ، وهي 
أبعادا وأعامقا خمتلفة ولظاهرها معنى واضح  حتمل 
 ، فيها  وتأمل  النظر  اإلنسان  أمعن  وكلام   ، ومفهوم 
فتح اهلل )تعاىل( له من آفاق الفهم والتفسري ما مل ينفتح 
واألفهام  والتصورات  التفاسري  وهذه   . قبل  من  له 
حتدثت  وقد  بينها،  فيام  متخالفة  وال  متناقضة  غري 
القرآن( بتفصيل يف كتاب )وعي  املوضوع   عن هذا 
أعامق  يف  يغوص  أن  يستطيع  الناس  كل  وليس 
يستعن  مل  إذا  ذلك،  حيسن  أحد  كل  وليس  القرآن، 
باملتخصصني من علامء القرآن الكريم الذين رزقهم 

اهلل تعاىل وعي كتابه .

]مقدمة الربهان يف تفسري القرآن[

العدد السابع/ربيع الثاين ١٤٤٠هـ- كانون االول ٢٠١٨ م14



يف  ُيستعمل  ــه  أّن التأويل  حقيقة  يف  الــكــام 
مورَدين:

كامًا  أكان  سواء  املتشابه،  توجيه  يف  ل:  األوَّ
يب، والتأويل هبذا املعنى  متشاهبًا، أْم عمًا مثريًا للرَّ

خاّص باآلي املتشابه فحسب.

عنه  املعربَّ  للكام  الثانوّي  املعنى  يف  الثاين: 
بالبْطن، جتاه املعنى األّويل املعربَّ عنه بالَظْهر، والتأويل 
هبذا املعنى عام جلميع آي القرآن؛ فإّن للقرآن ظْهرًا 

وبْطنًا، وربَّام إىل سبعة بطون.

بِكا االصطاحني: هو  ـ  التأويل  أنَّ  تبنيَّ  وقد 
الكام،  ظاهر  عن  اخلايف  واملفهوم  املعنى  قبيل  من 

وبحاجة إىل داللة رصحية من خارج ذات اللفظ.

تأويل  معرفة  أّن  زَعم  فيام  تيمية  ابن  شذَّ  وقد 
فإّن  قــال:  الَعيني،  وجــوده  بمعرفة  هو  إّنــام  الــيء 
األذهــان،  يف  ووجــودًا  األعيان  يف  ــودًا  وج لليء 
باخلّط،  وُيكَتب  القلب  يف  معنى  له  لفظ  والكام 
ر معناه يف القلب وُعربِّ عنه  فإذا ُعِرف الكام وُتصوِّ
باللسان، فهذا غري احلقيقة املوجودة يف اخلارج، مثال 

ذلك: أّن أهل الكتاب يعلمون ما يف كُتبهم من صفة 
دوَخرَبه ونْعته، وهذا هو معرفة الكام ومعناه  حممَّ
وتفسريه، وتأويل ذلك هو نفس حمّمد املبعوث، 
فاملعرفة بعينه معرفة تأويل ذلك الكام، وكذلك إذا 
عرف اإلنسان احلجَّ واملشاعر وفْهم معنى ذلك، وال 
يعرف األمكنة حّتى يشاهدها فتكون تأويل ما عرفه 

أّوالً )١(.

وهكذا ذهب سّيدنا العّامة الطباطبائي إىل 
التأويل ليس من مداليل األلفاظ، وإنَّام هو عني  أّن 
اللفظي  الكام  جاء  تي  الَّ الواقعية  وهي  خارجية، 
تعبريًا عنها، قال: احلقُّ يف تفسري التأويل أنَّه احلقيقة 
من:  القرآنية  البيانات  إليها  تستند  تي  الَّ الواقعية 
جلميع  موجود  ــه  وأنَّ وِحكمة،  وموعظة،  ترشيع، 
عليها  املدلول  املفاهيم  قبيل  من  وليس  القرآن،  آي 
باأللفاظ، بل هي األمور العينية املتعالية من أن حتيط 
ونتعّقله  نقرؤه  ما  وراء  وأّن  األلفاظ،  شَبكات  هبا 
من  الــروح  بمنزلة  القرآن  من  هو  أمــرًا  القرآن  من 

)١( بنقل رشيد رضا يف تفسري املنار: ج)، ص)١9 يف تفسري 
سورة التوحيد.
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اجلسد، واملتمّثل من املثال، وليس من ِسنْخ األلفاظ 
وهذا  احلكيم،  بالكتاب  عنه  املعربَّ  املعاين، وهو  وال 
رون،  املطهَّ إالّ  ه  يمسُّ ال  ثمَّ  ومن  التَّأويل،  هو  بعينه 
ْكنُوٍن الَ  ُه َلُقْرآٌن َكِريٌم فِي كَِتاٍب مَّ قال تعاىل: ﴿إِنَّ
ُروَن﴾] الواقعة: 77 و79[، وقال:  اْلُمَطهَّ ُه إاِلّ  َيَمسُّ
ْحُفوٍظ﴾ ] الربوج:  ِجيٌد فِي َلْوٍح مَّ ﴿َبْل ُهَو ُقْرآٌن مَّ
ُكْم  َلَعلَّ َعَربِيًّا  ُقْرآًنا  َجَعْلنَاُه  ا  ﴿إِنَّ وقال:  و٢٢[،   ٢١
َحكِيٌم﴾  َلَعلِيٌّ  َلَدْينَا  اْلكَِتاِب  ُأمِّ  فِي  ُه  َوإِنَّ  َتْعِقُلوَن

]الزخرف: )، ٤[.

كان  النازل  القرآن  أنَّ  عىل  تدّل  اآليــات  فهذه 
أو  العقول  تناله  أن  من  وأحكم  أعىل  أمرًا  اهلل  عند 
بعباده  عناَية  تعاىل  لكنَّه  والتفصيل،  التقّطع  يعرضه 
لعّلهم  العربيَّة؛  لباس  وألَبسه  مقروءًا  كتابًا  جعَله 
ما  ومعرفته  تعّقله  إىل  سبيل  هلم  يكن  مل  ما  يعقلون 
ُأْحكَِمْت  ﴿كَِتاٌب  تعاىل:  قال  الكتاب،  أّم  يف  دام 
َخبِيٍر﴾ ]هود: ١[،  َحكِيٍم  َلُدْن  ِمْن  َلْت  ُفصِّ ُثمَّ  آَياُتُه 
فاإلحكام: هو كونه عند اهلل ال ُثلمة فيه وال تفصيل، 
وتنزيله  آية،  وآيًة  فصًا  فصًا  جْعله  هو  والتفصيل 

.)١(عىل النبي

أمِر  خْلط  عن  ناجم  تيميَّة  ابن  زَعمه  ما  ولعلَّ 
اسم  إطــاق  ُيعَهد  مل  إذ  التأويل،  بأْمر  املصداق 
)التأويل( عىل الوجود الَعيني، وإّنام يطلق عليه اسم 
الفّن، فإّن كلَّ لفظة هلا  )املصداق( حسب مصطلح 
ره الذهن من داللة ذلك اللفظ،  مفهوم هو ما يتصوَّ
وهلا مصداق هو ما ينطبق عليه ذلك املفهوم خارجًا، 
كالتّفاحة هلا مفهوم هو وجودها التصّورّي الذهني، 

)١( راجع امليزان: ج)، ص)٢ و)٤ و٤9 و٤) و)).

وهلا مصداق هو وجودها العينّي اخلارجي، ذو اآلثار 
التأويل  اسم  إطاق  ُيعَهد  ومل  الطبيعية،  واخلواّص 

عىل هذا الوجود العيني للتفاحة أصًا.

التأويل من أصل اشتقاقه  ومنشأ االشتباه أخُذ 
أْمر  إليه  يؤول  ما  أي  األْمر(،  )مآل  بمعنى  الُلَغوي 
َتْأِويَلُه  إاِلَّ  َينُْظُروَن  ﴿َهْل  تعاىل:  قوله  يف  كام  اليء، 
َيْوَم َيْأتِي َتْأِويُلُه َيُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن َقْبُل َقْد َجاَءْت 
]األعراف:  ُشَفَعاَء﴾  ِمْن  َلنَا  َفَهْل  بِاْلَحقِّ  نَا  َربِّ ُرُسُل 
))[، أي ينتظر هؤالء لينظروا إىل ما يؤول أمر هذا 
الدين، ويوشك أن يأيت اليوم الَّذي ينتظرونه، غري أنَّ 

الفرصة قد فاتْتهم والت ساعة مندم.

الثاين  املعنى  من  فمأخوذ  الرؤيا،  تأويل  وأّمــا 
م؛ ألّنه معنى خفّي باطن ال يعرفه سوى الذين  املتقدِّ
ُأوتوا الِعلم، وقد اسُتعمل يف تعبري الرؤيا يف القرآن 
)٢(، واسُتعمل بمعنى )مآل األمر(  ثامنية مواضع  يف 
يف  املتشابه(  )توجيه  وبمعنى  مواضع))(،  مخسة  يف 
فقد  )البْطن(  بمعنى  استعامله  أّما  مواضع)٤(،  أربع 
تعبري  منه  ُأخذ  وقد  ـ  م  تقدَّ حسبام  ـ  اآلثــار  يف  جاء 

الرؤيا كام نبَّهنا.

سبعة  يف  اسُتعملت  للتأويل  معاٍن  أربعة  فهذه 
عرش موضعًا من القرآن، ومل يكن واحد منها بمعنى 

العني اخلارجية إطاقًا.

توجيهًا  يعدو  فا  الطباطبائي  سيِّدنا  رأي  أّما 

)٢( يوسف: 6 و٢١ و6) و٤٤ و)٤ و١٠٠ و١٠١.
 ،(9 يونس:  )مكّررة(،   (( ــراف:  األع  ،(9 النساء:   )((

اإلرساء: )).
)٤( آل عمران: 7 )مكّررة(، الكهف: 7٨ و٨٢.
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مة، وتبدو عليه مْسحة عرفانية  لطيفًا للمزعومة املتقدِّ
 ،عنه شّذت  غريبة  فهي  ثّم  ومن  مستندة،  غري 
أن  نعرف  أن  تفنيدها جيب  وجه  نتكلَّم يف  أن  وقبل 
ليس اللوح املحفوظ شيئًا ذا وجود بذاته، كوعاء أو 
َلوحة أو مكان خاّص، ماّديًا أو معنويًا، كّا، وإّنام هو 
ل،  كناية عن ِعلمه تعاىل األزيّل اّلذي ال يتغريَّ وال يتبدَّ
وهو املعرّب عنه بالكتاب املكنون وُأّم الكتاب أيضًا، 
وغريمها من تعابري ال تعني سوى ِعلمه تعاىل املكنون 

اّلذي ال يّطلع عليه أحد إطاقًا.

َلَدْينَا  اْلكَِتاِب  ُأمِّ  فِي  ُه  تعاىل: ﴿َوإِنَّ وبعد، فقوله 
للقرآن  أّن  يعني  ال   ،]٤ ]الزخرف:  َحكِيٌم﴾  َلَعلِيٌّ 
جاءت  وإّنــام  الكتاب(،  )ُأّم  وعــاء  يف  آخر  وجــودًا 
قوله:  من  املكان  توّهم  من  اخلاطئة  االستفادة   هذه 
عظياًم  شأنًا  القرآن  هلذا  أّن  املقصود:  بل  ﴿َلَدْينَا﴾، 
الكتاب  بُأمِّ  عند اهلل يف سابق ِعلمه األزيّل، والتعبري 
الكتاب  مصدر  هو  تعاىل  ِعلَمه  أّن  بمناسبة  كان 

وأْصله املتفّرع منه.

كَِتاٍب  فِي   َكِريٌم َلُقْرآٌن  ــُه  ﴿إِنَّ تعاىل:  وقوله 
ُروَن﴾ ]الواقعة: 77 -  اْلُمَطهَّ إاِلَّ  ُه  َيَمسُّ َمْكنُوٍن اَل 
الناس،  بأيدي  اّلذي  القرآن  هذا  نفس  يعني   ،]79
ِعلمه  يف  البقاء  له  ر  ُقدِّ أي  مكنون،  كتاٍب  من  فهو 
آخر:  بتعبري  رصحيًا  املعنى  هذا  وجاء  األزيّل،  تعاىل 
]احلجر:  َلَحافُِظوَن﴾  َلُه  ا  َوإِنَّ ْكَر  الذِّ ْلنَا  َنزَّ َنْحُن  ا  ﴿إِنَّ
]الواقعة:  ُروَن﴾  اْلُمَطهَّ إاِلَّ  ُه  َيَمسُّ ﴿اَل  وقوله:   ،]9
االهتداء  يبلغ  وال  معناه  ُكنَْه  يدِرك  ال  يعني   ،]79
عن  نفوسهم  رت  ُطهِّ الذين  إاّل  احلقيقة،  عىل  به 

يغ واالنحراف ﴿َذلَِك اْلكَِتاُب اَل َرْيَب فِيِه ُهًدى  الزَّ
لِْلُمتَِّقيَن﴾ ]البقرة: ٢[.

َلْوٍح  فِي   َمِجيٌد ُقــْرآٌن  ُهَو  ﴿َبْل  تعاىل:  وقوله 
َمْحُفوٍظ﴾ ]الربوج: ٢١، ٢٢[ أي ُقّدر يف ِعلمه أّنه 
يبقى حمفوظًا عن كيد اخلائنني وحتريف امُلبطلني، ال 

يمّسوه بسوء أبدًا.

متّسكوا  آياٍت  عن  الكام  أوَجزنا  ولعّلنا  هذا، 
لنا البحث عن دالئلها إىل جمال  هبا يف املقام؛ ألّنا أجَّ

التفسري إن شاء اهلل.

بأيدينا  الَّذي  القرآن  هذا  وراء  أّن  لنفرض  ثّم 
قرآنًا آخر، ذا وجود مستقلٍّ فام هي الفائدة املتوّخاة 
أّنه مذخور  أو  من ذلك؟ وهل هناك َمن يعمل به؟ 
املال  أو  ــْدب،  اجلَ ألّيام  خر  ُيدَّ كالطعام  آَخر،  ليوٍم 
ُيكنَز ليوم احلاجة واالفتقار؟! وأخريًا، فام اّلذي دعا 
هؤالء إىل تسمية ذلك القرآن املذخورـ  فَرضًاـ  تأويًا 
ووجودًا عينّيًا هلذا القرآن احلارض؟ وهل يصّح ـ إذا 
كان لليء وجودان، وجود مبذول ووجود حمفوظ 
هلذا  التأويل  عنوان  اآلَخر  وجوده  عىل  ُيطَلق  أن  ـ 

الوجود؟!

عرفاين،  ذوق  عن  منبعث  كــام  إاّل  هــذا  إْن 
سوى  نعم،  واالستدالل،  اجلَدل  جماالت  عن  بعيد 

د !. استحسان عقايّن جمرَّ
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النَّاِس  َعَلى  لَِتْقَرَأُه  َفَرْقنَاُه  ﴿َوُقْرآًنا  تعاىل:  قال 
مل   ]١٠6 ]اإلرساء:  َتنِْزياًل﴾  ْلنَاُه  َوَنزَّ ُمْكٍث  َعَلى 
بل  واحــدة،  جلة   حممد النبي  عىل  القرآن  ينزل 
نزل نجوما يتابع أحيانا، ويبطئ أحيانا أخرى حسب 
املصالح والوقائع التي حتدث آنًا بعد آن،  ثم استمر 
إىل وفاة الرسول األعظم.. وكان بني أول نزوله 
وآخره ثاثة وعرشون عاما، وقد بني سبحانه الغاية 

من ذلك بقوله: 

﴿لَِتْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعلى ُمْكٍث﴾ أي عىل متهل 
دليل  اآلية  وهذه  وحفظه..  فهمه  ليسهل  آية،  آية 
النبي  عىل  القرآن  نزل  قــال:  من  خطأ  عىل  واضــح 
رد  وقد  دفعات،  عىل  هو  وبلغه  واحدة،  جلة  حممد 
سبحانه عىل من قال هذا بقوله: ﴿وقاَل الَِّذيَن َكَفُروا 
َل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُجْمَلًة واِحَدًة َكذلَِك لِنَُثبَِّت بِِه  َلْو ال ُنزِّ
ُفؤاَدَك﴾ ]٢) الفرقان[ أي لنقوي قلبك عىل ادراك 
من  كثري  إىل  باإلضافة  هذا  القرآن وأرساره..  معاين 
اآليات التي حكت قصة احلوادث املتجددة أو بينت 
وحنني،  واألحـــزاب  وأحــد  بــدر  كقصة  أحكامها 
وكحادثة  املدينة،  وهيــود  نجران،  نصارى  وقصة 
التي جادلته يف زوجها إىل غري  النبي، واملرأة  أزواج 

ذلك.

األسباب  عىل  القرآن  نزل  املفيد:  الشيخ  وقال 
احلادثة حاال بعد حال، ويدل عىل ذلك ظاهر القرآن، 

والتواتر من األخبار، واجاع العلامء.

َتنِْزياًل﴾. يف كتب اللغة تنزل أي نزل  ْلناُه  ﴿وَنزَّ
عىل مهل، وعليه تكون هذه اجلملة تفسريا وبيانا ملا 

قبلها.

﴿ُقْل آِمنُوا بِِه َأْو ال ُتْؤِمنُوا إِنَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم 
دًا  ُسجَّ لأَِلْذقاِن  وَن  َيِخرُّ َعَلْيِهْم  ُيْتلى  إِذا  َقْبلِِه  ِمْن 
َلَمْفُعوالً  نا  َربِّ َوْعُد  كاَن  إِْن  نا  َربِّ ُسْبحاَن  وَيُقوُلوَن 
ُخُشوعًا﴾.  وَيِزيُدُهْم  َيْبُكوَن  لِــأَلْذقــاِن  وَن  وَيــِخــرُّ
ال  أو  )آمنوا  يف  واخلطاب  للقرآن،  )به(  يف  الضمري 
تؤمنوا( للمرشكني الذين قالوا للنبي: ]لن نؤمن 
بعدها من  اآلية 9٠ وما  اقرأ  الخ..  لك حتى تفجر 
للقرآن، وخيرون  السورة[، والضمري يف )قبله(  هذه 
لألذقان أي يسجدون عىل وجوههم، وذكر السجود 
مرتني ألن األول كان تعظيام هلل، والثاين لتأثري القرآن 
القرآن  قبل  من  العلم  أوتوا  الذين  أما  نفوسهم،  يف 
آمنوا  الذين  الكتاب  أهل  من  املنصفون  هبم  فاملراد 

. بمحمد

]تفسري الكاشف[
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 اْلَعظِيِم قال تعاىل: ﴿َعمَّ َيَتَساَءُلوَن َعِن النََّبإِ 
َكالَّ  ُثمَّ   َسَيْعَلُموَن َكالَّ   ُمْخَتلُِفوَن فِيِه  ُهْم  الَِّذي 

َسَيْعَلُموَن﴾ ]النبأ: ١ - )[.

العظيم«،  »النبأ  للـ  معان  عّدة  هناك  أّن  تقدم 
مثل: القيامة، القرآن، ُأصول الدين.. ّإال أّن القرائن 
املوجودة يف جمموع آيات السورة تدعم تفسري »النبأ« 

بـ »املعاد« وترجحه عىل اجلميع.

ويف   البيت أهل  روايات  يف  نجد  ولكنّنا 
بمعنى  العظيم«  »النبأ  أّن  نّة  السُّ أهل  روايات  بعض 

إمامة أمري املؤمنني عيل، حيث كانت مثار جدال 
ونقاش بني جع من املسلمني، وهناك من فرّس »النبأ 

العظيم« بالوالية بشكل عام.

ال  املثال  سبيل  عىل  روايـــات،  ثــاث  وإليكم 
احلرص:

الشريازي  مؤمن  بن  حمّمد  احلافظ  روى  ما   .١
يف  قال  أّنــه   اهلل رســول  عن  السنّة(  علامء  )أحــد 
اْلَعظِيِم﴾: »والية  النََّبإِ  َعِن   َيَتَساَءُلوَن تفسري ﴿َعمَّ 
علي يتساءلون عنها في قبورهم، فال يبقى ميت في 
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ومنكر  ّإال  بحر  في  وال  بّر  في  وال  غرب  وال  شرق 
ونكير يسأالنه عن والية أمير المؤمنين بعد الموت، 
يقوالن للميت: »َمْن رّبك؟ وما دينك؟ وَمْن نبّيك؟ 

وَمْن إمامك؟«)١(.

من  صفني  ــوم  ي خــرج  ــًا  رج أّن  وروي    .٢
وهو  مصحف  وفوقه  ساح  وعليه  الشام  عسكر 
يقرأ: ﴿َعمَّ َيَتَساَءُلوَن َعِن النََّبإِ اْلَعظِيِم﴾ فخرج له 
عيل، فقال له: »أتعرف النبأ العظيم الذي هم فيه 

يختلفون؟« قال: ال.

فيه  الذي  العظيم  النبأ  والله  »أنا   :له فقال 
اختلفتم وعلى واليته تنازعتم، وعن واليتي رجعتم 
بعدما قبلتم، وببغيكم هلكتم بعدما بسيفي نجوتم، 
ما  تعلمون  القيامة  ويوم  علمتم،  قد  الغدير  ويوم 

علمتم«)٢(.

).  روي عن اإلمام الصادق أّنه قال: »النبأ 
العظيم الوالية«))(.

الروايات وما  تناولته  ما  وللجمع بني مضمون 
االنتباه  من  البّد  باملعاد،  العظيم  النبأ  تفسري  يف  جاء 

إىل ما ييل:

سائر  مثل  ـ  قرآين  كمفهوم  العظيم«  »النبأ   .١
املفاهيم القرآنية ـ له من السعة ما يشمل كل ما ذكر 
أّن  عىل  تدّل  السورة  قرائن  كانت  وإذا  معان،  من 

)١( رسالة االعتقاد أليب بكر حممد بن مؤمن الشريازي )عىل 
ما ذكر يف إحقاق احلق، ج)، ص٤٨٤(.

)٢( تفسري الربهان، ج٤، ص٤٢٠، ح9.
))( تفسري الربهان، ص ٤١9، ح).

املقصود منه »املعاد«، فهذا ال يمنع من أْن تكون له 
مصاديق ُأخرى.

خمتلفة  بطونًا  للقرآن  أّن  معلوم  هو  كام   .٢
خمتلفة  االستخراج  وقرائن  وأدلة  متعددة،  وظواهر 
أيضًا، وبعبارة ُأخرى: أّن ملعاين آيات القرآن دالالت 
علمها  بحر  يف  غاص  َمــْن  إالّ  يعرفها  ال  التزامية 

ومعرفتها، وال يكون ذلك إالّ للخاّصة من الناس.

ظاهرًا  هلا  أّن  يف  منفردة  املذكورة  اآلية  وليست 
أّن األحاديث  القرآن، حيث  آيات  بقية  وباطنًا دون 
والّروايات الرشيفة فرّست كثريًا من اآليات بمعان 
خمتلفة، بعضها ما ينسجم مع ظاهر اآلية، والبعض 

اآلخر يشري إىل املعنى الباطن هلا.

والبّد من التأكيد عىل حقيقة خطرية، وهي: ال 
جيوز قطعًا بأْن نضع للقرآن معنًى باطنًا بحسب رأينا 
واضحة،  وأدلة  قرائن  وجود  من  البّد  بل  وفهمنا، 
 واألئّمة  النّبي تفاسري  عىل  باالعتامد  أو 
الصحيحة، لكي ال يكون وجود بطون للقرآن ذريعًة 
بأيدي املنحرفني واملتطرفني وذوي األهواء ليفرّسوا 

القرآن بحسب ما يشتهون ويرغبون.

]تفسري االمثل[
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إن أول ما نزل من القرآن الرشيف هذه اآليات 
ِذي َخَلَق َخَلَق  َربَِّك الَّ اْقَرْأ بِاْسِم  وهي قوله تعاىل 
َم بِاْلَقَلم  ِذي َعلَّ اإلنسان ِمْن َعَلٍق اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم الَّ
َيْعَلمْ ، فكانت هذه اآليات أول  َم اإْلنسان َما مَلْ  َعلَّ
ما نزل من القرآن الرشيف، وكان ذلك يف غار حراء 
ما  عىل  رجــب،  من  والعرشين  السابع  صبيحة  يف 
روي عن أهل بيت النبوة  ، ويف بعض الروايات 
ما يدل عىل ان ذلك قد وقع يف صبيحة يوم السبت 
من اليوم املذكور من الشهر املذكور يف السنة احلادية 
ذاك  إذ  وعمره    الكريم  مياده  من  واألربعني 
أربعون سنة وستة أشهر وثامنية أيام، وال يتخيل ان 
ِذي ُأْنِزَل فِيِه  هذا ينايف قوله تعاىل: َشْهُر َرَمَضاَن الَّ
القرآن  وإن ليلة القدر قد نزل فيها القرآن الكريم 
نزول  يقتيض  ذكرناه  وما  رمضان،  شهر  يف  وهي 
القرآن يف رجب يف غري ليلة القدر، وذلك ملا سيأيت 
القدر  ليلة  بنزوله يف شهر رمضان ويف  املراد  أن  من 
نبينا  صدر  عىل  ال  الدنيا  سامء  إىل  بكامله  نزوله  هو 
حممد ، فإنه قد ُأنزَل عىل صدره  ِقَطعًا متفرقة 
يف شهور متفرقة وسنني متعددة، وكان أول ما نزل 
منه اآليات املذكورة يف صبيحة السابع والعرشين من 
رجب. وقيل ان ابتداء الوحي كان بمكة عام 6١١ 
ميادي. وروي عن جابر بن عبد اهلل: إن أول ما نزل 
من القرآن قوله تعاىل يا أهيا املدثر، وروى احلاكم 
القرآن  من  نزل  ما  أول  ان  مسرية:  أيب  عن  بإسناده 

فاحتة الكتاب، وحيكى عن صاحب  الكشاف  إن هذا 
القول قال به اكثر املفرسين، ولكن احلق أن املشهور 
هو القول األول. وأول سورة اعلنها الرسول بمكة 
نزلت  سورة  وأول  هوى(  إذا  )والنجم  سورة  هي 
ِفنيَ ( وأما آخر ما نزل  باملدينة هي سورة )َوْيٌل لِْلُمَطفِّ
منه، آية )اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكم ( بعد خطبة حجة 
َب فيها عيل  خليفة  الوداع يف غدير خم التي ُنصِّ
احلجة  ذي  من  عرش  الثامن  اليوم  يف  املسلمني  عىل 
أيب  عن  مسلم  وروى  اهلجرة.  من  العارشة  السنة 
عباس: أن آخر سورة نزلت منه سورة )إذا جاء نرص 
األحكام  آيات   من  نزلت  آية  آخر  ان  وروي  اهلل(، 
وعىل   ،)١7(( آية  النساء  سورة  يف  الكالة  آية  هي 
َلُكْم  َأْكَمْلُت  اْلَيْوَم  هذا فتكون آخر آية نزلت هي 
ِدينَُكم  وهو املشهور عند املسلمني وجممع عليه عند 
اإلماميني، وأخر سورة نزلت منه هي إَِذا َجاَء َنرْصُ 
َواْلَفْتُح  وآخر حكم رشعي نزل منه هو حكم  اهللِ 
إىل    حممدا  النبي  اهلل  اختار  ذلك  وبعد  الكالة. 
لعام ٢)6 من  املصادفة  جواره سنة ١١ من اهلجرة 

امليادي.

 ]اهلادي فيام حيتاجة التفسري من مبادي[
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عىل  قادر  أنه  بفطرته  يدرك  انسان  كل  ان 
جلة من االفعال، فيمكنه أن يفعلها وأن يرتكها، 
أن  إال  أحد  فيه  يشك  ال  فطري  احلكم  وهــذا 

تعرتيه شبهة من خارج.

فاعل  ذم  عــىل  كافة  العقاء  أطبق  ــد  وق
عىل  برهان  وهذا  احلسن،  فاعل  ومدح  القبيح، 
عند  عليه  فعله، غري جمبور  االنسان خمتار يف  أن 
إصداره، وكل عاقل يرى أن حركته عىل األرض 
من  سقوطه  عند  حركته  تغاير  عليها  مشيه  عند 
احلركة  يف  خمتار  أنه  فريى  األرض،  إىل  شاهق 

األوىل، وأنه جمبور عىل احلركة الثانية.

وإن  أنه  بفطرته  يدرك  عاقل  إنسان  وكل 
حني  األفعال  بعض  يف  خمتارا  كــان 

أكثر  أن  إال  يرتكها  وحني  يصدرها 
عن  خــارجــة  الفعل  ذلــك  مــبــادئ 

جلة  من  فــإن  اختياره،  دائــرة 
نفس  الفعل  صدور  مبادئ 

وجود االنسان وحياته، وإدراكه للفعل، وشوقه 
إليه، وماءمة ذلك الفعل لقوة من قواه، وقدرته 
عىل إجياده، ومن البني أن هذا النوع من املبادئ 
خارج عن دائرة اختيار االنسان، وأن موجد هذه 

األشياء يف االنسان هو موجد االنسان نفسه.

وقد ثبت يف حمله أن خالق هذه األشياء يف 
وأن  االجيــاد،  بعد  خلقه  عن  ينعزل  مل  االنسان 
إىل  حمتاج  الوجود  يف  واستمرارها  األشياء  بقاء 
املؤثر يف كل آن، وليس مثل خالق األشياء معها 
اجلدار  يستغني  ثم  بصنعه،  اجلدار  يقيم  كالبناء 
أو  بانيه، ويستمر وجوده وإن فني صانعه،  عن 
كمثل الكاتب حيتاج إليه الكتاب يف حدوثه، ثم 
واستمراره.  بقائه  مرحلة  يف  عنه  يستغني 
املثل  »وهلل  معها  األشياء  خالق  مثل  بل 
يف  الكهربائية  الــقــوة  كتأثري  االعـــىل« 
الضوء. فإن الضوء ال يوجد إال حني 
يزال  وال  بتيارها،  القوة  متــده 
إىل  وجـــوده  بقاء  يف  يفتقر 

الجبر والتفويض
 مرجع الطائفة السيد ابو القاسم الخوئي
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القوة يف كل حني، فإذا انفصل سلكه عن  مدد هذه 
احلني  ذلك  يف  الضوء  انعدم  حني،  يف  القوة  مصدر 
كأن مل يكن. وهكذا تستمد األشياء وجيع الكائنات 
وجودها من مبدعها األول يف كل وقت من أوقات 
حدوثها وبقائها، وهي مفتقرة إىل مدده يف كل حني، 

ومتصلة برمحته الواسعة التي وسعت كل يشء. 

اجلــرب  ــني  ب الــعــبــد وســـط  ففعل  ذلـــك  وعـــىل 
إعامل  فــإن  منهام.  كل  من  حظ  ولــه  والتفويض، 
باختياره. إال أن  الرتك وإن كان  أو  الفعل  قدرته يف 
من  تفاض  الفعل  حني  املبادئ  وسائر  القدرة  هذه 
من  اهلل  واىل  جهة  من  العبد  إىل  مستند  فالفعل  اهلل، 
جهة أخرى واآليات القرآنية املباركة ناظرة إىل هذا 
نفوذ  من  يمنع  ال  فعله  يف  العبد  اختيار  وأن  املعنى، 

قدرة اهلل وسلطانه.

حقيقة  للقارئ  به  يتضح  تقريبيا  مثا  ولنذكر 
اإلمامية،  الشيعة  به  قالت  الذي  االمرين  بني  االمر 

ورصحت به أئمتها، وأشار إليه الكتاب العزيز.

يستطيع  ال  شــاء  يــده  كانت  إنسانا  لنفرض 
حتريكها بنفسه، وقد استطاع الطبيب أن يوجد فيها 
بحيث  الكهرباء،  قوة  بواسطة  وقتية  إراديــة  حركة 
أصبح الرجل يستطيع حتريك يده بنفسه متى وصلها 
الطبيب بسلك الكهرباء، وإذا انفصلت عن مصدر 
الطبيب  وصل  فإذا  أصا،  حتريكها  يمكنه  ال  القوة 
وابتدأ  مثا،  للتجربة  بالسلك  املريضة  اليد  هذه 
ذلك الرجل املريض بتحريك يده، ومبارشة األعامل 
شبهة  فا   - آن  كل  يف  بالقوة  يمده  والطبيب   - هبا 
االمر  من  احلال  هذه  يف  ليده  الرجل  حتريك  أن  يف 
ألنه  مستقا،  الرجل  إىل  يستند  فا  االمرين،  بني 

أهنا  فرضنا  وقد  يده،  إىل  القوة  إيصال  عىل  موقوف 
ألن  مستقا،  الطبيب  إىل  يستند  وال  الطبيب  بفعل 
التحريك قد أصدره الرجل بإرادته، فالفاعل مل جيرب 
بجميع  الفعل  إليه  يفوض  ومل  مريد،  ألنه  فعله  عىل 
من  الصادرة  واالفعال  غريه،  من  املدد  ألن  مبادئه، 
فالفعل  النوع.  هذا  من  كلها  املختارين  الفاعلني 
صادر بمشيئة العبد وال يشاء العبد شيئا إال بمشيئة 
الغرض،  هذا  إىل  تشري  كلها  القرآنية  واآليات  اهلل. 
فهي تبطل اجلرب - الذي يقول به أكثر العامة - ألهنا 
الذي   - املحض  التفويض  وتبطل  االختيار،  تثبت 

يقول به بعضهم - ألهنا تسند الفعل إىل اهلل.

تفصيا،  للبحث  تعاىل  اهلل  شاء  إن  وسنتعرض 
وإلبطال هذين القولني حني تتعرض اآليات لذلك. 
أهل  ــادات  إرشـ عن  مأخوذ  ذكــرنــاه  ــذي  ال ــذا  وه
الذين أذهب اهلل عنهم  البيت وعلومهم وهم 
ورد  ما  بعض  واليك  تطهريا.  وطهرهم  الرجس 

منهم:

قلت:  فقال:   الصادق االمــام  رجل  سأل 
قلت:  ــال:»ال«.  قـ املعايص؟  عىل  العباد  اهلل  أجــرب 
قلت:  قال:  قــال:»ال«.  قال:  االمر؟  إليهم  ففوض 

فامذا؟ قال:»لطف من ربك بين ذلك«)١(.

ويف رواية أخرى عنه: »ال جبر وال قدر، ولكن 
منزلة بينهما«)٢(.

]البيان يف تفسري القرأن[
بني  واالمر  والقدر  اجلرب  باب  التوحيد.  كتاب  الكايف:   )١(

االمرين.
)٢( نفس املصدر.
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الشبهة:

ملاذا يفرض اهلل عىل البرشية نظام حياهتا ومنهج 
سلوكها، وال يرتك لإلنسان حريته الكاملة يف الترشيع 
والتقنني معتمدا يف ذلك عىل فكره ونظره ومستفيدا 
من جتاربه وخربته، خطأ وصوابا وحذفا واصاحا 
واستمرارا يف التعديل والتبديل، حتى يصل يف هناية 

الشوط اىل النظام االمثل واملنهج االفضل؟

واجلواب عىل ذلك:

أوالً: ان وضع النظام والترشيع انام هو من حق 
»مصدر السلطات« بمفرده ومن دون ان يشاركه فيه 

أحد غريه.

وهذا هو ما اجتمعت عليه كلمة علامء القانون 
والسياسة يف عامل اليوم.

هو  تعاىل  اهلل  ان  أسلفنا-  كام  نعتقد-  كنا  وملا 
والقانوين  الواقعي  احلاكم  وانه  السلطات  مصدر 
بأنه  القول  من  بد  ال  كان  منازع  ينازعه  ال  الــذي 
واختيار  القانون  وضع  يف  الفصل  القول  صاحب 

النظام. ﴿ُقْل إِنَّ ُهَدى اللِه ُهَو اْلُهَدى﴾)١(.

و ثانيًا:

قوة  من  أِويَت  مهام  البرشي  العقل  ان  نعتقد  اننا 
االبداع واالبتكار والنفاذ لن يستطيع ادراك املصالح 
وحلوهلا  املعذبة  االنسانية  ملشاكل  ــدى  امل بعيدة 
التجارب  فيه  تتعدد  طويل  ألي  بعد  اال  الصحيحة 
ينتهي  ال  وقد  واالشتباه،  واخلطأ  التخبط  ويكثر 
الصائب  للحل  ذلــك-  كل  رغم  عىل  به-  املطاف 

)١(  ]البقرة: ١٢٠[.

إاِلَّ  اْلكَِتاَب  َعَلْيَك  َأْنَزْلنَا  ﴿َوَما  املطلوبة:  والنتيجة 
لُِتَبيَِّن َلُهُم الَِّذي اْخَتَلُفوا فِيِه﴾)٢(.

وثالثًا:

من  خيلو  لن  البرش  قبل  من  النظام  وضــع  ان 
حتكيم للمآرب اخلاصة وايثار لامتيازات الكربى، 
لواضعي  والطبقية  الذاتية  للمشاعر  وانعكاس 

النظام، أيا كانوا واىل أي طبقة انتسبوا.

عذاب  من  االنسانية  إلنقاذ  البد  كان  هنا  ومن 
التخبط واجلهل والتجارب اخلاطئة ان يضع نظامها 
العام من يعلم حاجاهتا وتطلعاهتا، ويدرك مشاكلها 
ويرضها،  ينفعها  ما  بني  ويميز  وغدها،  يومها  يف 
ويساوي بني سائر افرادها، بدون متييز بني فئة وفئة، 
وطبقة واخرى، وفرد وغريه، وعنرص وسواه، وبلد 

وما عداه.

الصفات  هذه  فيه  جتتمع  من  الكون  يف  وليس 
سوى اهلل تعاىل.

تلك  ســـوى  وتــرشيــعــاتــه  أنظمته  ولــيــســت 
االرض  اىل  ورسله  انبياؤه  محلها  التي  الرساالت 
اىل  الظلامت  من  االنسان  وخترج  االنسانية  لتسعد 

النور.

علامء  عناه  الــذي  »اللطف«  معنى  هو  وهــذا 
النبوة  بوجوب  القول  يف  إليه  باستنادهم  الكام 
ورضورة استمرارها يف االرض ما دامت احلياة وما 

بقي االحياء.

]أصول الدين[

)٢(  ]النحل: 6٤[.

27 العدد السابع/ربيع الثاين ١٤٤٠هـ- كانون االول ٢٠١٨ م



الشيخ محمد رضا المظفر

لم يبلغ عصر من عصور التاريخ – ولو في 

عصر  الحاضر  العصر  بلغه  ما   – اهلها  خيال 

الكهرباء والذرة من التقدم في العلم والحضارة، 

ومن نافلة القول ان نقول ايضاً، ان تلك العصور 

األخذ  في  عصرنا  تأخر  كما  تتأخر  لم  الخوالي 

بمقدار  فهو  الفاضلة،  واالخــاق  العليا  بالمثل 

المدقع  فقره  اصبح  الماديات  في  الثري  غناء 

عصر  بحق  يسمى  كما  وهــو  الروحيات  في 

اإلفاس  )عصر  أيضاً  يسمى  ان  يستحق  النور 

الروحي(.

وهذا االفاس في الروحيات ليست تهمة تكال 

جزافاً وأمراً يحتاج الى تدليل بل هو الواقع الذي 

ال مفر من االعتراف به، وال سبيل للهروب من 

مواجهته، فمن كان يهمه حقاً اصاح هذا الطيش 

المادي واالبتعاد عن الدين والخلق العالي، فابد 

له من مقابلة هذه الحقيقة وجهاً لوجه والتسليم بها 
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بالعاج شأن  التفكير  قبل  أسبابها  البحث عن  ثم 

كل مرض ال غنى للطبيب في عاجه من معرفة 

أسبابه.

إنه ألمر يكبر عن ان تتناوله اقامنا بالبحث 

مزمن  بالحل وهو مرض  تفكيرنا  اليه  او يصل 

بيئاتها  تعدد  على  كلها  األرض  شمل  قد  عالمي 

اختاف  على  جميعاً  الناس  وجــرف  واديانها 

في  وهم  معدودين  افراداً  اال  ونزعاتهم  طبقاتهم 

سمة  المرض  هذا  صار  ولقد  مستمر،  تناقص 

إذا  حال  كل  وعلى  تفارقها  ال  الحديثة  النهضة 

أردنا البحث عن اسباب تضعضع الروح الدينية 

بين  الدائمة  الحرب  اسبابه  أهم  فلعل  البشر  في 

العلم والدين..

 أما لماذا هذه الحرب؟

وهل هذه الحرب حقيقة؟

 اي ان الدين والعلم خصمان حقيقيان أم ان 

مآرب  الى  للوصول  وجدالً  خداعاً   .. التخاصم 

اخرى من اخضاع العامة ألحد الطرفين؟

وعدم  البحث  يستحق  ــذي  ال هو  هــذا  فــإن 

هو  البشر  لعامة  الخطيرة  الناحية  هذه  انكشاف 

والحيرة، وهو علة  التبلبل  اوقعهم في هذا  الذي 

والذي  اليوم  العالمي  الوبيل  الداء  هذا  في  العلل 

ان  يشعرون  عندما  الدين  عن  االبتعاد  الى  يجر 

االخذ بأسباب العلم ومقتضياته ضرورة اجتماعية 

ال مفر منها، والسيما ان العلم يطلب الحق للحق 

وحده، وهذه ظاهرة امتاز بها هذا العصر خاصة 

للعلم  فكان  العصور  جميع  في  لها  مثيل  ال  بقوة 

على ما هو عليه السلطان المطلق على الناس.

دعوى  من  يستنتج  ان  حينئذ  للباحث  فيمكن 

ال  الحقيقي  الدين  ان  ايضا  واعترافهما  الطرفين 

به  يصبغ  بما  الدين  وانما  الحقيقي  العلم  يخاصم 

الموروثة خارج  العادات  بسبب  او  من ظاهرة  

الدين هو الذي يخاصمه العلم او ان العلم المبني 

له  ليس  الذي  والظنون  والحدس  التخمين  على 

حقيقة مطلقة هو الذي يعارضه الدين.

حقيقة  اآلن  الى  للعلم  يثبت  لم  انه  والحق 

مطلقة ال تقبل التعديل والتبديل تصلح ألن تكون 

حقيقة  ان  اليوم  الى  يُعَرف  ولم  للدين  مناهضة 

دينية ثابتة السيما في الدين اإلسامي عارضت 

بالصراحة حقيقة علمية مطلقة.

نعم ان النظريات العلمية مهما كانت قيمتها 

عند حدوثها اذا كانت تخالف المألوف او المعروف 

عند الناس تأخذ موجة من المعارضة، وألجل ان 

باسم  تصطبغ  فعالة  قوية  المعارضة  هذه  تكون 

الدين.

واذا استطاعت تلك النظريات ان تثبت للنقد 

تصبح   – خطأ  على  كانت  وان   – والخصومة 

مألوفة عند الناس من جديد وتحل محل النظريات 

او اآلراء السابقة فتنسخها، والعجيب انها حينئذ 

الدينية  النصوص  من  التأويات  لها  يلتمس 
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تعارض  كانت  ان  بعد  الدين  باسم  يصبغونها 

الفلسفة  نظريات  في  فعاً  ذلك  كما حدث  باسمه 

اليونانية التي هجمت على المسلمين في العصور 

لو  الناس  تألفها  التي  النظريات  هذه  ثم  االولى، 

غير  ومكتشفات  جديدة  نظريات  ايضاً  هاجمتها 

مألوفة هبت لها نعرة المعارضة متذرعة بسلطان 

الدين، كأن االولى المتألفة هي التي جاء بها الدين 

النظريات  هذه  ان  إال  عليها،  التأويل  استقر  إذا 

الجديدة لو ثبتت ايضاً للخصومة البد ان تصطلح 

لها  فيلتمس  المألوفات  من  تصبح  إذ  الدين  مع 

التأويات من جديد...وهكذا  دواليك ما ثبت الدين 

قائماً.

وكل هذا يدلّنا على ان الدين الحق شيء فوق 

من  العقيدة  موضع  اال  يمس  وال  العلم  مستوى 

الخير  وطلب  العليا  المثل  على  لتربيته  اإلنسان 

نظن  ان  الخطأ  ومن  الدائمة،  والسعادة  المطلق 

انه يجب ان يساير العلم عند الناس الذي ال تثبت 

له حقيقة مطلقة وهو عرضة في نظرياته وآرائه 

للتبدل والتعديل سواء في علوم الطبيعة أم علوم 

الحياة واالجتماع ونحوها، ومن الخطأ ايضاً ان 

لتطبيقها  الدينية  النصوص  في  التأويل  نلتمس 

على ما يتجدد من العلوم، وقد ينكشف بعد حين 

فسادها، ولذلك نهانا ائمتنا عليهم السام عن علم 

الكام وشددوا النكير على المتكلمين وقالوا ايضاً: 

»إن دين هللا ال يصاب بالعقول«.

فقط  آلة  تتخذه  ان  العلم  ناحية  كما يجب في 

لمصالح  وخادماً  االجتماعية  الحياة  عن  للترفيه 

الغاية ال  لهذه  اليه  تعالى  هداهم هللا  وانما  البشر 

وما  اإلنسان  من  العقيدة  موضع  الى  يتجاوزها 

فاضلة   واخــاق  عليا  مثل  من  له  الدين  يتخذه 

فللعلم ميدان يجول به وللدين ميدان آخر، وليس 

العلم بل  الدين الحقيقي عن مسايرة  هذا لقصور 

ميدان  في  يجول  أن  في علمه  اإلنسان   لقصور 

الدين  فيكشف عن الحقيقة المطلقة في هذا الميدان 

فاذا اهتدى الى شيء من اسرار الشرايع السماوية 

فبفضل هللا تعالى والدين خلق للحق المطلق واذا 

لم يهتد الى السر فليودع علم ذلك اليه تعالى.

وبهذا يقع التصالح بين ما نسميه العلم عندنا 

وبين الدين الحقيقي ولكن غيبة هذه الحقيقة عن 

في  العلم  تقدم  بهرهم  الذين  السيما  الناس  اكثر 

اهله سببت  يكونوا من  ان  العصر من دون  هذا 

والدين،  العلم  بين  الخصام  نفوسهم  في  يعلن  ان 

الثاني  عن  فابتعدوا  بسلطانه  االول  قهرهم  وقد 

القيود  افات من  ذلك من  في  ما  سافرين؟ على 

واتباع للهوى والشهوات فضعف عندهم الوازع 

الديني وساد االفاس الروحي.

الراسخين  الــغــرب  علماء  ان  أشــك  وال 

يدركون منزلة العلم الحقيقية بل يدركون جهلهم 

بأسرار الكون، وانهم لم يصلوا الى اآلن حتى الى 

شاطئ المعرفة ولم يتكهنوا حتى اسرار الطبيعة 

الى  اقرب  هم  فلذلك  علماؤها،  وهم  باعترافهم، 

المتمسكين  اتباعهم  من  الكائنات  خالق  معرفة 
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بأذيال علومهم.

أال ترى إلى )ملكن( الشهير الذي قاس مقدار 

الشحنة الكهربائية على الكهيرب الذي هو جزء 

التي هي  الذرة  من مئات االجزاء الموجودة في 

الجهر  رؤيته  عن  يعجز  الذي  الجزء  من  جزء 

بتعريف  اتكفل  وانا  المادة  )عرفوا  يقول:  كيف 

بل  مبالغة  من  تخل  لم  كفالته  ان  على  الــروح( 

لسنا  إنا  يقول  ان  يريد  ولكنه  المبالغة،  كل  فيها 

في تعريف الروح اكثر عجزاً من تعريف المادة 

بالعجز  اعتراف  منه  فهو  معرفتها،  ندعي  التي 

عن معرفة اسرار الطبيعة فضاً عما وراءها.

التي  الثابتة  النفسية  الحقائق  من  ان  ]و[   ..

والعهود  العصور  مختلف  في  التجارب  ايدتها 

ما تضمنته كلمة خالدة إلمامنا الحسين: »الناس 

عبيد الدنيا، والدين لعق على السنتهم يحوطونه ما 

دّرت معايشهم فاذا محصوا بالباء قّل الديانون« 

التي  العقائد  هذه  حتى  عقيدة  كل  في  قل  وهكذا 

خلقها العصر الحاضر كالعقيدة الوطنية والقومية 

النهضة  من  اليأس  على  يبعثك  ما  هذا  وليس 

نسكن  ان  يجب  التي  الحقيقة  بل هي  واالصاح 

فاذا  وايجاباً  سلباً  النهضة  عليها  تبنى  وان  اليها 

فهمنا كيف تربى العقائد وتغذى من هذا الطريق 

هذا  من  وتتضاءل  تبطل  وكيف  اليه  المرموز 

التمحيص وعلمنا ان هذا أمر طبيعي في نفوس 

عندما  المضني  النفسي  االلم  من  نستريح  البشر 

في  أملنا  ويزيد  ونقائصهم  البشر  نقائض  نشاهد 

في  منه  اكثر  يطلب  ال  الذي  الممكن  االصاح 

الشرائع السماوية أو المذاهب االخاقية.

]مجلة الدليل: العدد العاشر[
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السيد محمد باقر السيستاني

اجلانب الترشيعي للرؤية الدينية 

الترشيع  أســس  لبيان  املتضمن  اجلانب  وهــو 
اخلالق  شأن  يف  الدينية  الرؤية  تناسب  التي  الديني 
تفصيله-،  تــقــّدم  مــا  عــىل  واإلنــســان-  ــكــون  وال

وتتلخص يف ضمن أمور:

)األمر األول(: إن خري ترشيع حلياة اإلنسان ما 
وافق تكوينه اخلارجي والنفيس، وأي سبيل ترشيعي 
للوهلة  نافعًا  يبدو  كان  وإن   - اإلنسان  يتخذه  آخر 
يستتبع  الزمن-  من  فرتة  املجتمع  يغري  بام  األوىل 
تدرجيًا  آثاره  برتاكم  سلبية  ومضاعفات  فعل  ردود 
حياة  يف  معضلة  إىل  تبّدله  أو  رفضه  إىل  يؤدي  حتى 

الفرد أو املجتمع.

خِللقة  املــائــم  الترشيع  إن  ــاين(:  ــث ال ــر  )األمـ

﴿َفَأْلَهَمَها  تعاىل:  قال  فطرته،  يف  مــودع  اإلنسان 
َحبََّب  اللَه  وقال:﴿َوَلكِنَّ  َوَتْقَواَها﴾)١(،  ُفُجوَرَها 
اْلُكْفَر  إَِلْيُكُم  َه  َوَكرَّ ُقُلوبُِكْم  فِي  نَُه  َوَزيَّ يَماَن  اْلِ إَِلْيُكُم 

اِشُدوَن﴾)٢(.  َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ُأوَلئَِك ُهُم الرَّ

املنظور  يف  الترشيع  عمق  إن  الثالث(:  )األمر 
الديني يتجاوز املستوى املنظور يف الترشيع الوضعي 
للفرض  بأداة  أشبه  اإلنساين  فالترشيع  اإلنساين.. 
احلكم  أن  كام  اجلزائي،  للحكم  وممّهد  واإللـــزام، 
اجلزائي املرتتب عىل خمالفته جمّرد عقوبة رادعة ذات 
أبعاد تربوية للمجتمع، وقد تكون ذات أبعاد تربوية 

للفرد أيضًا.

أن  يرى  فهو  الديني،  املنظور  يف  الترشيع  وأما 

)١( الشمس: ٨. 
)٢( احلجرات: 7. 

)ح 6: الرؤية التشريعية للدين(
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السيد محمد باقر السيستاني

جزًءا  يكونان  وأضدادمها  واحلكيم  الفاضل  العمل 
الدائم،  وجــوده  يف  ولبنة  اخلالدة  اإلنسان  بنية  من 
فهو يثبت يف كيانه ويساهم يف تكوين قوامه، من غري 
العمل  هذا  عىل  اآلخرين  اطاع  بني  ذلك  يف  فرق 
تعاىل:  قال  ال،  أو  عليه  وجمازاهتم  له  واستحساهنم 
َوَأرُجُلُهْم  َوَأْيِديهْم  َأْلِسنَُتُهْم  َعَلْيهْم  َتْشَهُد  ﴿ألَيْوَم 
َواْلَبَصَر  ْمَع  السَّ َيْعَمُلوَن﴾)١(، وقال: ﴿إِنَّ  َكاُنوا  بَما 
وبذلك  َمْسُئواًل﴾)٢(  َعنُْه  َكاَن  أوَلئَِك  ُكلُّ  َواْلُفَؤاَد 
فإذا  لإلنسان؛  وختــّرج  تربية  دار  احلياة  هذه  تكون 
تربى فيها تربية حسنة أنتجت قلبًا سلياًم ونفسًا زاكيًة 
قال  كام  األخرى،  احلياة  يف  ونتاجه  درجته  له  وكان 
تعاىل: ﴿إالَّ َمْن َأَتى اللَه بَِقْلٍب َسلِيٍم﴾))(، وإن ترّبى 
تربية سيئة كان قلبه آثاًم)٤( وَتلّقى ما يناسب ذلك يف 

احلياة األخرى.

وأفراحها  ــا  ــه ورّضائ بــرّسائــهــا  احلــيــاة  فــهــذه 
وأتراحها هي أوراق تربوية يمكن أن جيعل اإلنسان 

منها سبيا إىل تربية سليمة أو سقيمة.

)األمر الرابع(: إن مدار هذا الترشيع عىل مراعاة 
احلقوق الفطرية بقسميها األولية والثانوية

فاحلقوق الفطرية األولية:

)١( حق اهلل تعاىل الذي هو اخلالق املريب املنعم 
مراعاة  لزوم  يتفّرع  احلق  هذا  وعىل  اإلنسان،  عىل 

)١( النور: ٢٤.  
)٢( اإلرساء: 6). 
))( الشعراء: ٨9. 

الشَهادَة  َتْكُتُموا  ﴿َوال  الشهادة:   كاتم  يف  تعاىل  قال  )٤(كام 
َوَمْن يْكُتْمَها َفإنُه آثٌِم قلُبه﴾ 

عبادية  بطقوس  ــان  األدي يف  ــّدد  ُح بام  معه  األدب 
واالعتكاف  ــج  واحل والصيام  كالصاة  خــاّصــة، 
وكذا  واستغفاره،  تعاىل  اهلل  إىل  والتوبة  والكفارة 

مطلق ذكر اهلل تعاىل بالثناء والشكر واإلذعان.

)٢( حق الوالدين عىل اإلنسان، بخلق اإلنسان 
منهام فهام منشأ وجوده، وبإحساهنام إليه برعايته وتويّل 
أموره؛ فا يصح االنتساب إىل غريمها بالتبنّي، ويلزم 

مصاحبتهام باملعروف- ال سيام يف حال الكرب-.

معهم  لإلنسان  بام  والقرابة،  األرحام  حق   )((
فطرية  آثــارًا  بطبعها  تــرتك  اخللقة  يف  وشيجة  من 
وحرمة  الرحم  صلة  لزوم  يبتني  وعليها  نفسه،  يف 

قطيعته.

املكاين  القرب  تأثري  بلحاظ  اجلــوار  حق   )٤(
هذه  تثريها  التي  واهلواجس  اإلنسانية  الفطرة  يف 

الفطرة،- وال سّيام إذا كان احلو ار طويا-.

))( حق املشاركني يف العقيدة احلّقة بلحاظ أن 
الثقافة  يف  واشرتاكًا  روحيًا  قربًا  متثل  املشاركة  هذه 
املناسبة التي تقرب اإلنسان إىل املسرية الصحيحة من 
غري تعصب وظلم ضد اآلخرين ممّن ليس مشاركًا يف 

العقيدة-..

مشرتكة  وشيجة  هي  التي  اإلنسانية  حق   )6(
بعض  عىل  لبعضهم  استحقاقًا  توجب  الناس  بني 
العقيدة،  يف  خمالفا  كان  وإن  الفطرة،  قانون  بحسب 
ُيَقاتُِلوُكْم  َلْم  الِذيَن  َعِن  اللُه  َينَْهاُكُم  قال تعاىل: ﴿اَل 
وُهْم  َتَبرُّ َأْن  ِدَياِرُكْم  ِمْن  ُيْخِرُجوُكْم  َوَلْم  يِن  الدِّ فِي 
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َوُتْقِسُطوا إلْيهْم إِنَّ اللَه ُيِحبُّ اْلُمقِسطِيَن﴾)١(، ومن 
كام لإلمام عيل: »وأّن َالناس.. صنفان، إما أخ 

لك في الدين، أو نظير لك في الخلق«)٢(.

مربر  بغري  إيــذائــه  عــدم  يف  احلــيــوان  حق   )7(
إماتته؛  يف  التعسف  حال  يف  أكله  وحتريم  عقائي، 
واملنطوحة))(  واملوقوذة)٤(   )(( املنخنقة  ُحرمت  ولذا 
حادة،  بأداة  احليوان  ذبح  رضورة  السنّة  يف  جاء  كام 
فيه عدم تعذيب احليوان،  الواضح أن احلكمة  ومن 

وكذلك وحرمة حبسه بغري إنفاق)6(. 

التي  للرغبات  االستجابة  يف  النفس  حق   )٨(
تعدٍّ وإرساف،  اإلنسان من غري  اقتضاءات  من  هي 
الترشيع  ز  جيوِّ فلم  احلياة؛  يف  الفطرية  الرغبة  ومنها 
فلم   السامة؛  يف  الرغبة  ومنها  نفسه.  قتل  للمرء 
أيضًا  ذلك  ومن  هبا.  البليغ  الرضر  إحلاق  له  جيِّور 
جلة  ووردت  بمراعاهتا،  فويَص  الصحة؛  يف  الرغبة 
واألرشبة  األطعمة  أبواب  يف  الصحية  الوصايا  من 
وغريها من كتب احلديث. وأما احلقوق الثانوية فهي 
واملواثيق  كالعهود  االلتزامات،  من  ناشئة  حقوق 

واألمانات- ولو كانت لألعداء-، قال تعاىل: 

)١( املمتحنة ٨. 

)٢( هنج الباغة: ص ٤٢7 .

))( وهي التي ختنق فتموت.. 

)٤( وهي التي ترضب باخلشبة فتموت  .
))(وهي التي ماتت بنطح مِحوان مثلها.  

)6( وهناك يف الدين وصايا يف شأن املياه والبيئة ياحظ فيها 
من  احلياة  تنظيم  يف  واهلادف  الرفيع  والذوق  احلكمة  حتّري 
قبيل النهي عن قطع األشجار يف احلرب، والنهي عن التبّول 

يف املاء، وغري ذلك. 

وا اأْلَماَناِت إلى َأْهلَِها﴾  ﴿انَّ اللَه َيأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ
شأن  يف  وجــاء  باْلُعُقوِد﴾)٨(،  ــوا  ﴿أوف وقــال:   ،)7(

َلُكْم  اْسَتَقاُموا  ﴿َفَما  املسلمني:  َغري  مع  االتفاق 
َفاْسَتِقيُموا لُهْم إِنَّ اللَه ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن﴾)9(()١٠(.

يراعي  الترشيع  هــذا  إن  اخلــامــس(:  )األمـــر 
يف  هبا  باألخذ  فُيلزم  اإلنسانية  الفاضلة  الصفات 
حسب  ثانية،  مساحة  يف  هبا  األخذ  وحيبذ  مساحة، 
واآلثار  مواردها  يف  العقيل  والقبح  احلسن  مستوى 
الفضائل  فمن  عليها  املرتتبة  والسلبية  اإلجيابية 

اإلنسانية التي يكثر ذكرها يف الكتاب والسنة:

أو  نفس  يف  اآلخرين  عىل  االعتداء  جتنب   )١(
السخرية  مثل  حتى  مال،  أو  جاه  أو  عرض  أو  بدن 

والغيبة ومنه التعسف يف استعامل احلق.

النعمة  صاحب  إىل  سّيام  وال  اإلحسان،   )٢(
واأليتام،  كالفقراء،  املحتاجني  وإىل  كالوالدين، 

)7( النساء: ٨). 
)٨( املائدة:١. 
)9( التوبة: 7. 

يز هبا  ِ )١٠( وهذه احلقوق وخصوصا يف بعض تفاصيلها يتمَّ
الدين يف بعض الثقافات احلديثة، مثا حق الوالدين يف الكرب 
ورضامها عن األوالد؛ فإنه حق مهمل يف الثقافة الغربية حتى 
أن كثريا من الوالدين يف دار العجزة يف الباد الغربية يشكون 
من أوالدهم، فإهنم جيدون ألنفسهم هذا احلق عىل أوالدهم 
هذا  مراعاة  تتبنى  ال  عندهم  السائدة  الثقافة  ولكن  بالفطرة، 
احلق، وكذلك حق اجلوار يف اإلسعاف واإلحسان، فإنه أيضا 
بعض  أحــوال  عىل  اجلــريان  بعض  يّطلع  ال  َثم  ومن  مهمل، 
آخر، وال هيتم بعضهم ببعض. ولقد اطلعُت عىل أشخاص 
رغبوا يف اإلسام من جهة منحاه الفطري يف إثباته ملثل هذه 
احلقوق، وتثقيف أهله عىل ثقافة تقود إىل السعادة مراعاهُتا، 

من دون مطمع مادي أو مآرب أخرى.
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وغريهم.

))( الوفاء بااللتزام.

مطلق  يف  للغريزة  االستجابة  يف  العفاف   )٤(
مظاهرها.

))( الشكر لإلحسان والعرفان للجميل.

)6( احلياء من اطاع اآلخرين عىل اخلصوصيات 
اخلاصة وجتنب الفحش من القول.

)7( الصدق، وال سّيام يف مقام الشهادة.

)٨( األدب واالحرتام مثل االبتداء بالسام.

)9( العدل بني الناس واإلنصاف من النفس.

)١٠( احلزم يف مقام اإلصاح وإجراء العدل.

الفاضلة  الصفات  ــذه  هل اجلــامــع  والــوصــف 
وأضدادها هو: )املعروف( و)املنكر(؛ فـ )املعروف(: 
كل ما عرفه اإلنسان بفطرته واستأنس به، و)املنكر(: 

كل ما استوحش منه اإلنسان بفطرته.

عن  والرتغيب  املعروف  عىل  احلث  ورد  وقد 
القرآنية؛  النصوص  يف  عديدة  مواطن  يف  املنكر 
أمره   النبي رسالة  صدق  عائم  من  ُجعل  حّتى 

باملعروف وهنيه عن املنكر.

للمعروف  مــصــاديــق  الــرشعــيــة  ]األحـــكـــام 
واملنكر[:

الفضائل  رعاية  عىل  كلها  األحكام  مــدار  إّن 
العرشة املتقّدمة؛ فهي تفصيل وبسط هلا، ومصاديق 

ملفاهيمها..

اهلل  مع  آداب  وأخواهتا  الصاة  من  فالعبادات 
سبحانه رعاية لعظيم حقه عىل خلقه وإحسانه إليهم، 
والزكاة إحسان إىل الفقراء ورعاية للصالح اإلنساين 
املنكر  عن  والرتغيب  املعروف  عىل  واحلث  العام، 
رضب من اإلحسان ملن وّجه إليه خاّصة وللمجتمع 
والعقود  والفضيلة،  الــرّب  عىل  تعاون  فهو  العام؛ 
تكن  مل  ما  هبا  الوفاء  جيب  التزامات  واإليقاعات 
سبيا للتعسف أو إلزامًا باملنكر واملحظور، وإجياب 
السرت ومنع اإلغراء وحتريم النكاح من املحارم رعاية 
واألزواج،  األرحام  إىل  إحسان  واملرياث  للعفاف، 
حتكيم  والقضاء  بينهم،  الرابطة  للوشيجة  ورعاية 
للحكم  أدوات  والشهادات  للجور،  ومنع  للعدل 
واحلدود  القصاص  من  اجلزائية  واألحكام  العادل، 
املحظورات  عن  للردع  للحزم  إعامل  والتعزيرات 

واملنكرات، والديات تدارك لاعتداء.

التي  واملصالح  احلقوق  إّن  السادس(:  )األمر 
يلحظها اإلنسان تتوزع عىل مساحتني:

بنحو  العقل  يدركها  واضحة  مساحة  األوىل: 
لبس،  غري  من  الفطرة  فيها  وحتكم  وظاهر،  رصيح 
الفطرة يف  الديني موافقًا ملا تقتضيه  ويكون الترشيع 
نفس  يف  املرّشع  اخلالق  غرس  هي  إذ  املساحة؛  هذه 

اإلنسان.

الثانية: مساحات رمادية يتشابه فيها األمر، فا 
خيلص العقل فيها إىل موقف جازم وواضح )١(، فا 

)١( الرّس يف تكّون هذه املساحة أمر ان: 
لضعف  لغريها؛  املاصقة  حــدودهــا  يف  املعاين  تشابه   .١
إىل  حيــوج  مما  ــة،  احلــدودي املساحة  يف  هلا  املميزة  العوامل 
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والفضيلة  احلكمة  مقتىض  تشخيص  إيكال  من  بّد 
فيها إىل الترشيع.

وورد التنبيه يف النصوص الدينية عىل هذا األمر 
هذه  تثريها  كانت  التي  اهلواجس  معاجلة  مقام  يف 
وال  فيه  حتكم  ال  ورائــع  لطيف  بأسلوب  األحكام 
تعسف يف فرضه واإلقناع به، ومن أمثلة الترشيعات 

التي ُبيِّنَت احلكمة فيها:

يف  بام  ُعّلل  وقد  املرأة،  عىل  الرجل  قوامة   )١(  
َل  اُموَن َعىَل النَِّساِء باَِم َفضَّ َجاُل َقوَّ اآلية الرشيفة: الرِّ
 ،   ْم َأْمَواِلِ ِمْن  َأْنَفُقوا  َوباَِم  َبْعٍض  َعىَل  َبْعَضُهْم  اهلل 
ومفاُد هذا التعليل: أّن هذا احلكم مما تقتضيه طبيعة 

الــدول  بــني  الواقعة  احلـــدود  نظري  فيها،  الترشيع  تدخل 
فإهّنا  املتجاورة؛  احي  والنو  واألقضية  واملدن  واملحافظات 
وكذلك  لتحديدها.  القانون  إىل  وحمتاجة  مبهمة،  تكون 
له  فإّن  »اجلــوار«،  كمفهوم  العامة،  املفامِهم  حدود  يف  احلد 
اإلنسان،  من  قريبأ  بيته  كان  فيمن  تتمثل  واضحة  مساحة 
وحيصل  تــدرجِلــأ،  االبتعاد  عند  تــربز  رمــاديــة  مساحة  ولــه 
غريها. من  أو  املجاورة  البيوت  جلة  من  اعتبارها  يف   الرتدد 
واالستحقاقات  احلقوق  حدود  تكون  األساس:  هذا  وعىل 
الفطرية واضحة يف مر اكزها ومبهمة يف حوافها وأطر افها، 
فعىل سبيل املثال: إذا حاز اإلنسان أرضأ بمقدار حاجته كان 
أوىل هبا- بحكم الفطرة-، ولكن إذا حاز مساحات واسعة- 
من غري حاجة إىل بعضها- ترتدد الفطرة العاّمة يف كونه أوىل 
املهملة. كام  الذي حيتاج إىل تلك األرض  بجميعها من غريه 
أّن الفطرة حتكم بعدم اتصاف اإلنسان- عند صغره- بالرشد 
الذي يؤهله لشمول أحكام الكبار له، ولكن كلام يكرب بمقدار 
معنيِّ يقع الرتدد يف بلوغه لتلك املرتبة أو عدم بلوغه هلا، فا 

بّد من بّت القانون يف هذه املساحة، وحتدِيد سن الرشد له.
٢. وجود مشاعر أخرى لإلنسان غري املشاعر النبيلة يمكن أن 
تشتبه هبا نظري اإلفراط يف الرّقة أو احلّدة أو األنانية وغريها، 
مساحة  بذلك  فتمثل  وفضيلتها،  نبلها  شأن  يف  الشّك  فيقع 

متشاهبة لاحكام الفطرية.

الرجل واملرأة فإّن املزايا املجعولة لكّل منهام يف حقل 
من حقول احلياة تقتيض إناطة قوامة األرسة بالرجل، 
بام يكون يف صالح الرجل- إن أحسن أداءها- ويف 

صالح املرأة- إن أحسنت االستجابة هلا-.

)٢( تفاوت حقوق واستحقاقات الرجل املرأة، 
َما  َتَتَمنَّْوا  َواَل  تعاىل:  قوله  يف  علته  إىل  ُأشري  وقد 
َّا  ِم َنِصيٌب  َجاِل  لِلرِّ َبْعٍض  َعىَل  َبْعَضُكْم  بِِه  اهلل  َل  َفضَّ
َّا اْكَتَسْبَن َواْسَأُلوا اهلل ِمْن  ِم اْكَتَسُبوا َولِلنَِّساِء َنِصيٌب 
ٍء َعلِياًم  ، فتفاوت األدوار  َفْضلِِه إِنَّ اهلل َكاَن بُِكلِّ َشْ
واحلامية  الدفاع  أنيط  حيث  منهام-  بكّل  املناطة 
وتوفري مستلزمات احلياة بالر جل، واألمومة ورعاية 
البيت وإدارته باملر أة - يوجب االختاف بينهام يف 

األحكام-.

))( َجعل حصة أب املتوىف من املرياث أقل من 
حصة أبنائه، إذ ُجعل له مع وجود الولد السدُس ولو 
كان ولدًا واحدًا-، مع كون ذلك خمالفًا ملا يفرتض يف 
جمتمع القبيلة- الذي يكون فيه األب هو املتحكم يف 
شؤون احلياة- من جعل كّل يشء لألب- وخصوصًا 
إذا كان األوالد إناثا أو صغارًا-، وقد ورد يف اآلية 
الرشيفة- بعد بيان هذا احلكم-: أَباُؤُكْم َوَأْبنَاُؤُكْم 
إًِن  اهللِ  ِمَن  َفِريَضًة  َنْفًعا  َلُكْم  َأْقَرُب  ْم  ُ َأيُّ َتــْدُروَن  اَل 
أن  ، وترمي هذه اجلملة إىل    َعلِياًم َحكِياًم َكاَن  اهللَ 
الثروة إىل األبناء، لكوهنم أنفع من  انتقال  الصحيح 
اآلباء؛ إذ يشّكلون اجليل املقبل، كام أّن ذلك موافق 
بعد  امتداد  له  يكون  أن  حيب  فإّنه  اإلنسان،  لطبيعة 
مماته يف ذريته، وذلك يقتيض انتقال األموال إىل أبنائه.

بكون  الترصيح  تشأ  مل  الرشيفة  اآليــة  أن  إال 
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اآلباء،  مشاعر  جَترح  ال  كي  اآلباء؛  من  أنفع  األبناء 
أنفع  أهّيم  تعلمون  ال  بأّنكم  القول  عىل  فاقترصت 
هبذه  الكناية-  سبيل  عىل  باإلشارة-  مكتفية  لكم، 
األبناء  بتفضيل  حكم  تعاىل  اهلل  أّن  إىل  املهذبة  اللغة 
عىل اآلباء يف املرياث رعايًة للحكمة، وأّن ذلك ليس 

حتكاًم حمضًا وتعسفًا منه- جّل عن ذلك-.

شاقًا  حكاًم  كونه  رغم  اخلمر  رشب  حتريم   )٤(
تعليل  وورد  عليه،  اإلدمــان  بسبب  املجتمع؛  عىل 
َوامْلْيِسِ  ْمِر  اْلَ َعِن  َيْسَأُلوَنَك  تعاىل:  قوله  يف  ذلك 
ِمْن  َأْكَبُ  َوإِْثُمُهاَم  لِلنَّاِس  َوَمنَافُِع  َكبرٌِي  إِْثٌم  فِيِهاَم  ُقْل 
أّن  عىل  ولــنّي-  لطيٍف  بأسلوب  َنْفِعِهاَمتنبيهًا- 
بعض  عن  اإلنسان  إهلاء  يوجب  كان  وإن  اخلمر- 
جراء  عليه-  املرتتب  والرش  اإلثم  ولكّن  اهلموم-، 
أرضُّ  الوعي-  وفقدان  باملسؤولية  الشعور  عــدم 

باإلنسان.

))( ترشيع القصاص، حيث مل ترّبر عىل أساس 
يظن  قد  كام  املحض-  العبثي  واالنتقام  الثأر  نزعة 
ذلك؛ لعدم انتفاع املقتول وال أوليائه بقتل القاتل-، 
يف  يكن  مل  أن  بعد  احلكم-  هذا  أّن  أساس  عىل  بل 
باملثل- موافق  مقابلة  للقاتل؛ لكونه  نفسه ظلاًم  حّد 
َمن  فإن  اجلزائي،  للردع  سبيل  ألّنه  العام؛  للصالح 
قتله سوف  ينتهي إىل  قتله لآلخرين سوف  أّن  يعلم 
قال  العمل،  مثل هذا  اإلقدام عىل  قبل  كثريًا  يرتّيث 
اأْلَْلَباِب  ُأوِل  َيا  َحَياٌة  اْلِقَصاِص  يِف  َوَلُكْم  تعاىل: 

.     ُكْم َتتَُّقوَن َلَعلَّ

يوجف  مل  التي  الفيء-  غنائم  جعل  عدم   )6(
وعدم  للمقاتلني،  ركاب-  وال  بخيل  اجلند  عليها 

بام  ذلك  ُعّلل  وقد  ذلــك،  يف  لَطَمعهم  االستجابة 
َفاَم  ِمنُْهْم  َرُسولِِه  َعىَل  اهلل  َأَفاَء  َوَما  تعاىل:  قوله  يف 
ُط  ُيَسلِّ اهلل  َوَلكِنَّ  ِرَكاٍب  َواَل  َخْيٍل  ِمْن  َعَلْيِه  َأْوَجْفُتْم 
َما    َقِديٌر  ٍء  َشْ ُكلِّ  َعىَل  واهلل  َيَشاُء  َمْن  َعىَل  ُرُسَلُه 
ُسوِل  َولِلرَّ ِه  َفلِلَّ اْلُقَرى  َأْهِل  ِمْن  َرُسولِِه  َعىَل  اهلل  َأَفاَء 
َكْي  بِيِل  السَّ َواْبِن  َواملَساكنِِي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َولِِذي 
ُسوُل  اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اأْلَْغنَِياِء ِمنُْكْم َوَما آَتاُكُم الرَّ
ُقوا اهلل إِنَّ اهلل َشِديُد  َفُخُذوُه َوَما َنَاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا َواتَّ

.  اْلِعَقاِب

ومفاد هذه اآلية عدم استحقاق املقاتلني للفيء 
ألمرين:

ليس  الفيء  حتصيل  يف  دورهم  إن  )أحدمها(: 
بذلك الدور املؤكد حيث مل يوجفوا عليه بخيل وال 

ركاب.

استحقاق  ضمن  الفيء  جعل  إن  ــر(:  و)اآلخ
املقاتلني يؤدي إىل املفسدة وترّضر الصالح العام؛ إذ 
تصري تلك األموال دولة بني األغنياء خاصة، وحُيَرم 

منها الفقراء والصالح العام  ..

وهكذا نجد أن يف النصوص الدينية بيانًا إجاليًا 
يف  كان  إذا  فيام  الرشعي-  احلكم  يف  احلكمة  لوجه 
من  وحشة  غري  من  املتشاهبة-،  املساحات  مــوارد 
اإلقناع عىل أصول معقولة  اهلادف، فجرى  السؤال 
بسلوك  وذلــك  صائبة،  عريضة  وخطوط  مناع  يف 
موضع  كان  ما  وتعليل  والفضيلة،  احلكمة  منحى 

تساؤل أو تثاقل بتعليل فطري عقائي.

37 العدد السابع/ربيع الثاين ١٤٤٠هـ- كانون االول ٢٠١٨ م



)األمر السابع(: إن الرؤية الترشيعية الدينية- يف 
ضوء ما تقّدم تعتمد كالرؤية التكوينية عىل دعامتني: 
العقيل  اإلدراك  موارد  يف  فالتعّقل  والتعّبد..  التعّقل 
من  ومترسعة  ناضجة  غري  بوجوه  وليس  الواضح، 
االجتهاد بالرأي، أو وجوه االستحسان واالستبعاد، 
وأما التعبد والتسليم ففي ما وراء ذلك من القضايا 
العقل  عند  والرمادية  املتشاهبة  املساحة  يف  تقع  التي 

اإلنساين.

وَمن أحّل ما يظنه تعّقا يف مواضع التعبد أو ما 
اخلوارج-  فعله  كام  التعقل-  مواضع  يف  تعبدًا  يظنه 
فقد أحدث خلا تربوّيًا يف الدين وابتعد عن التفقه 

الصائب فيه.

)األمر الثامن( إن مثال الرتبية الدينّية التي تكون 
غاية ُمثىل لكّل متدّين وأسوة لكّل مؤمن باهلل- وفق 
وصف  يف  الكريم  القرآن  نصوص  من  يستفاد  ما 

املؤمنني وصفات املّتقني- يستجمع أمرين:

الفطرية  بالفضائل  االّتصاف  هو  )أحدمها(: 
حقه،  وأداء  وجل  عز  اهلل  شكر  رأسها  وعىل  جيعًا، 
واإليثار  األمانة  وأداء  والصدق  واإلحسان  والعدل 

ونحو ها.

املتمثلة  بالعقانية  االتصاف  هو  و)اآلخــر(: 
بالرشد البالغ والبصرية الثاقبة.

إن االتصاف بالعقانية جزء رئيس يف الشخصية 
يرتاءى  ما  خاف  عىل  لرتبيتها-  الدين  يطمح  التي 
لبعض الناس ابتداًء من عدم عاقة الدين بالتعّقل-، 
فاملتقي مستيقظ نبيه عاقل معترب متذّكر ملتفت متفّقه 

باحلكمة  ميلء   ،)١( األمــور  عواقب  يتدّبر  متفطن، 
والعقانية والعزيمة والفضيلة واحلزم يف مواطنه..

هذه هي األمور الثامنية التي متثل أصول الترشيع 
الديني اإلسامي ومبانيها. وأما ما عداها ممّا جاء يف 
النصوص الترشيعية فهي كلها تطبيقات وتفاصيل يف 
ضمن هذه الرؤية، قد يتدخل يف بعضها عامل الزمان 
واملكان والبيئة االجتامعية، فا ينبغي رفع التفاصيل 
للترشيع  العامة  األصــول  مصاف  إىل  والتطبيقات 

وتوجيهاته العريضة.

)١( لذلك يتبادل مكان املؤمن والعاقل يف جلة من النصوص 
األحاديث  بعض  ويف  قلبه(،  وراء  لسانه  )املؤمن  فيقال: 
األخرى )العاقل لسانه وراء قلبه(؛ باعتبار أن صفات املؤمن 

والعاقل متطابقة.
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دعاوى العرفان وتصفية الباطن

أصالة الصّحة في فعل الغير

الشهادة في الطالق

آية اهلل العظمى السيد على الحسيني السيستاني

الشيخ جعفر السبحاني

السيد المرتضى

علم الفقه، علم األصول، علم الرجال، علم الديث

مركز الدراسة الفقهية عند الشيعة

الشيخ علي كاشف الغطاء

اجتماع الجرح والتعديل

الشيخ عبد الهادي الفضلي
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 آية اهلل العظمى السيد على الحسيني السيستاني 

عيل  السيد  االعىل  الديني  للمرجع  سؤال  وجه 
املعنوية  واملقامات  العرفان  حول   السيستاين

:فكانت اجابته

بتزكية  العناية  ينبغي لكل مؤمن  انه  ال شك يف 
والصفات  الرذيلة  اخلصال  عن  وهتذيبها  النفس 
الذميمة وحتليتها بمكارم االخاق وحمامد الصفات 
اال  معصيته،  من  وحذرًا  تعاىل  اهلل  لطاعة  استعدادًا 
ان السبيل اىل ذلك ما ورد يف الكتاب العزيز والسنة 
وعقبات  الدنيا  وفناء  املوت  استذكار  من  الرشيفة 

واحلساب  واحلــرش  والنشور  ــربزخ  ال من  ــرة  اآلخ
اجلنة  اوصــاف  وتذكر  تعاىل،  اهلل  عىل  والــعــرض 
االعامل  ــار  وآث وجحيمها  النار  ــوال  واه ونعيمها 
ونتائجها، فإن ذلك مما يعني عىل تقوى اهلل سبحانه 
معصيته  يف  الوقوع  عن  والتوقي  وطاعته  وتعاىل 
 واالوصياء االنبياء  به  اوىص  كام  وسخطه 
وهذا  جيل،  بعد  جيًا  الربانيون  العلامء  به  وعمل 
طريق واضح ال لبس فيه، وال عذر ملن ختلف عنه، 
وانام يعرف حال املرء بمقدار تطابق سلوكه مع هذا 

العدد السابع/ربيع الثاين ١٤٤٠هـ- كانون االول ٢٠١٨ م40



النهج وعدمه، فإن الرجال ُيعَرفون باحلق ومن عرف 
احلق بالرجال وقع يف الفتنة وضل عن سواء السبيل. 

اهل  بعض  مــن   املؤمنني امــري  حــذر  وقــد 
العلامء  من  انه  ويزعم  امورًا  هبواه  يبتدع  ممن  اجلهل 
فيجمع حوله فريقًا من اجلهال قائًا: »انما بدء وقوع 
فيها كتاب  تبتدع يخالف  تتبع واحكام  اهواء  الفتن 
الله،  الله ويتولى عليها رجال رجاالً على غير دين 
فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على 
الباطل  لبس  من  خلص  الحق  ان  ولو  المرتادين، 
من  يؤخذ  ولكن  المعاندين،  ألسن  عنه  النقطعت 
فهنالك  فيمزجان،  ضغث  هــذا  ومــن  ضغث  هــذا 
سبقت  الذين  وينجو  اوليائه  على  الشيطان  يستولي 

لهم من الله الحسنى«. 

مبالغتهم  الباطلة  الدعاوي  اهل  عائم  ومن 
به  تعاىل  اهلل  امر  ما  خاف  عىل  انفسهم  تزكية  يف 
عن  واالستغناء  فيهم  الغلو  اىل  اآلخرين  وتوجيه 
االحكام  استنباط  يف  الفقهاء  لدى  املعروفة  املناهج 
ماكاهتا  وعــىل  عليها  الوقوف  ــوى  ودع الرشعية 
للفتيا من غري  والتصدي  الباطنية  االمور  من طريق 
استحصال االهلية هلا واستغال املبتدئني يف التعليم 
والتعلم، واملواالة اخلاصة ملن اذعن هبم واملعاداة مع 
من مل جير عىل طريقتهم والوقيعة فيمن انسلخ منهم 
لامتياز  متعارفة  االيامن هبم وسلوك سبل غري  بعد 
واملبالغة  الناس  وعامة  العلم  اهل  من  غريهم  عن 
يف  هلم  ترائية  يّدعون  وما  املنامات  عىل  االعتامد  يف 
واملظهر  والزّي  اللبس  يف  والتميز  املعنوية  احلاالت 

من  مأثور  بأنه عمل  بعضه  اآلخرين، متسكًا يف  عن 
الفقهاء  يقّدرها  التي  الثانوية  اجلوانب  غري ماحظة 

يف مثل ذلك. 

ومن تلك العائم االبتداع يف الدين والتوصية 
 بالرياضات التي مل تعهد من االنبياء واالوصياء
واالستناد فيام يّدعي استحبابه اىل ما ورد يف مصادر 
وايضًا  السنن،  ادلة  بالتسامح يف  تذرعًا  غري موثوقة 
التأثر بأهل امللل واالديان االخرى والتساهل يف ما 
املحرمة  الغنائية  واالحلان  املوسيقي  من  رضبًا  يعّد 
عىل  واالعتامد  بالنساء،  الرجال  اختاط  ووجــوه 
مصادر مالية غري معروفة وارتباطات غامضة مريبة 

اىل غري ذلك مما ال خيفى عىل املؤمن الفطن. 

تعاىل  اهلل  وفقهم  املؤمنني  عامة  نــويص  واننا 
عىل  االعتامد  يف  االسرتسال  وعدم  بالتثبت  ملراضيه 
مثل هذه الدعاوي، فان هذا االمر دين يدان اهلل تعاىل 
به، فمن اتبع امام هدى حرش خلفه وكان سبيله اىل 
اجلنة ومن اتبع ضاالً ُحرِشَ معه يوم القيامة وساقه 
اىل النار وليتأمل اجلميع يف هذا حال من كانوا قبلهم 
كيف وقع الكثري منهم يف الضال التـّباع امثال من 
ُذكر، نسأل اهلل تعاىل ان جينـّب اجلميع البدع واالهواء 
ويوفقنا للعمل برشعه احلنيف مقتدين بسرية العلامء 

الربانيني انه ويل التوفيق.
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األُصــول  من  الغري  فعل  يف  الصّحة  أصالة 
املجمع عليها وهلا معنيان:

اجلميل  واالعتقاد  باملؤمن  الظن  حسن   -١
يف حّقه حّتى ال ينسبه إىل اعتقاد فاسد أو صدور 
الوظائف  من  وهــذه  فاسد،  أو  منه  حمــّرم  عمل 
قال  والسنّة،  القرآن  إليها  يدعو  التي  اإلسامية 
ِمَن  َكثِيًرا  اْجَتنُِبوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ ﴿َيا  سبحانه: 

الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم﴾)١(.

اليامين،  عمر  بن  إبراهيم  فروى  السنّة  وأّما 
عن أيب عبد اهلل ـ قال: »إذا اّتهم المؤمن أخاه، 
في  الملح  ينماث  كما  قلبه  في  اليمان  إنماث 

الماء«)٢(.

)١( ]احلجرات: ١٢[.
)٢( الوسائل: ٨، الباب ١6١ احلديث ١.

وأصالة الصّحة هبذا املعنى أصل أخاقي ال 
كام فيه وال يرتّتب عليه أثر فقهّي.

صحيحًا  الغري  من  الصادر  الفعل  فرض   .٢
امليت  بَغْسل  املسلم  قام  إذا  مثًا  للواقع،  مطابقًا 
بغسل  قام  أو  ودفنه،  عليه،  والصاة  وتكفينه 
عىل  فعله  حُيَمل  املتنّجسة،  واللحوم  األواين 
الصّحة هبذا املعنى، وبالتايل يسقط التكليف عن 
الغري وال حيتاج إىل إحراز الصّحة بالعلم والبّينة.

وُشّك  أقام  أو  املؤمنني  أحد  أّذن  إذا  ومثله 
ويسقط  الصّحة،  عىل  حيمل  عمله،  صّحة  يف 
التكليف عن الغري، أو ناب املسلم عن رجل يف 
احلّج أو العمرة أو يف جزء من أعامهلام، وُشّك يف 
صّحة العمل املأيت به، حيمل عىل الصّحة، إىل غري 
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ذلك من أعامل الوكاء يف الزواج والطاق والبيع 
والرشاء واإلجارة، أو فعل األولياء كاألب واجلّد 

يف تزويج من يتوليانه أو االجّتار بامله.

هو  املعنى  هبذا  الصّحة  أصالة  عىل  والدليل 
وجود اإلجاع العميل بني الفقهاء وسرية املسلمني 
النابعني من سرية العقاء عىل محل فعل الغري عىل 

الصّحة، وهذا ممّا ال شّك فيه.

والذي دعا إىل اختاذهم هذا األصل سندًا يف 
احلياة هو ماحظة طبع العمل الصادر عن إنسان 
أو  آجًا  بعمله  االنتفاع  لغاية  يعمل  عاقل، وهو 
العمل صحيحًا  عاجًا، ومقتىض ذلك هو إجياد 
نقض  يلزم  وإالّ  ناقصًا،  ال  كامًا  فــاســدًا،  ال 

الغرض وفعل العبث.

عىل  مــتــقــّدمــة  ــة  ــّح ــص ال أصــالــة  إّن  ــّم  ثـ
االستصحاب ألحد وجهني:

الغالب  ألّن  الصّحة،  عىل  أمارة  اهّنا  األّول: 
ال  الصّحة  هو  املريد  العاقل  اإلنسان  فعل  عىل 
الصحيح،  من  بكثري  أقّل  الفاسد  واّن  الفساد، 

فتكون أمارة ظنّية أمضاها الشارع.

عىل  مــتــقــّدمــة  لكنّها  أصـــل  ــا  أهّنـ ــاين:  ــث ال
م االستصحاب  االستصحاب للزوم اللغوية إذا ُقدِّ
عليها، إذ ما من مورد من مواردها إاّل وفيه أصل 
االشتغال  وعىل  املعامات،  يف  الفساد  عىل  يدل 
غالبًا  ناشئ  الصّحة  يف  الشّك  ألّن  العبادات،  يف 
عدم  واألصل  جزء،  أو  رشط  ختّلف  احتامل  من 

اقرتان العمل هبام.

استصحاب  عىل  الصّحة  أصالة  م  ُتقدَّ نعم، 
الطبع  هو  فيها  الفساد  كان  موارد  يف  إاّل  الفساد 

األّويل للعمل مثًا:

للفساد، بحيث  العمل مقتضيًا  إذا كان طبع 
ــواره  وأط الشاذة  عوارضه  من  الصّحة  تكون 
النادرة، كبيع الوقف مع احتامل املسّوغ له، ومال 
اليتيم ـ إذا مل يكن البائع ولّيًا ـ وبيع العني املرهونة 

مّدعيًا إذن املرهتن.

العبادات،  يف  ونظريه  املعامات  يف  هــذا 
الثوب  ويف  املغصوب،  املكان  يف  الصاة  كإقامة 
أصالة  جتري  فا  هلا  املسّوغ  احتامل  مع  النجس، 

الصحة فيهام.

]الوسيط يف ُأصول الفقه[
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مما انفردت اإلمامية به القول: بأن شهادة عدلني 
الطاق،  يقع  مل  فقد  ومتى  الطاق  وقوع  يف  رشط 

وخالف باقي الفقهاء يف ذلك.

َها  واحلجة لنا بعد إجاع الطائفة قوله تعاىل: ﴿َياَأيُّ
َوَأْحُصوا  تِِهنَّ  لِِعدَّ ُقوُهنَّ  َفَطلِّ النَِّساَء  ْقُتُم  َطلَّ إَِذا  النَّبِيُّ 
َبَلْغَن  ــإَِذا  ﴿َف قوله:  إىل  ُكْم﴾  َربَّ َه  اللَّ ُقوا  َواتَّ َة  اْلِعدَّ
َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُهنَّ بَِمْعُروٍف 
باإلشهاد،  تعاىل  فأمر  ِمنُْكْم﴾  َعْدٍل  َذَوْي  َوَأْشِهُدوا 
وظاهر األمر يف عرف الرشع يقتيض الوجوب فليس 
هلم أن حيملوا ذلك ها هنا عىل االستحباب، فا خيلو 
أن  من  ِمنُْكْم﴾  َعْدٍل  َذَوْي  تعاىل:﴿َوَأْشِهُدوا  قوله 
يكون راجعا إىل الطاق، كأنه قال: إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدهتن وأشهدوا، أو أن يكون راجعا إىل 

الفرقة أو إىل الرجعة التي عرب تعاىل عنها باإلمساك.

وال جيوز أن يرجع ذلك إىل الفرقة ألهنا ليست 
هاهنا شيئا يوقع ويفعل وإنام هو العدول عن الرجعة، 
وإنام يكون مفارقا هلا بأن ال يراجعها فتبني بالطاق 
السابق عىل أن أحدا ال يوجب يف هذه الفرقة الشهادة 
يرجع  أن  جيوز  وال  الوجوب،  يقتيض  األمر  وظاهر 
األمر بالشهادة إىل الرجعة، ألن أحدا ال يوجب فيها 

فيها فثبت أن األمر  اإلشهاد وإنام هو مستحب 
باإلشهاد راجع إىل الطاق.

ما  بعد  مع  الطاق  إىل  يرجع  كيف  قيل:  فإن 
بينهام؟

قلنا: إذا مل يلق إال بالطاق وجب عوده إليه مع 
بعد وقرب.

فإن قيل: أي فرق بينكم يف محلكم هذا الرشط 
جماز  وذلــك  اللفظ  يف  منه  بعيد  وهو  الطاق  عىل 
وعدول عن احلقيقة، وبيننا إذا محلنا األمر باإلشهاد 
هاهنا عىل االستحباب ليعود إىل الرجعة القريبة منه 

يف ترتيب الكام؟

الوجوب عىل االستحباب  ما ظاهره  قلنا: محل 
إىل  الرشط  ورد  دليل،  با  الرشع  عرف  عن  خروج 
ما بعد عنه إذ مل يلق بام قرب ليس بعدول عن حقيقة 
كله  واخلطاب  والقرآن  وجتوز،  توسع  استعامل  وال 
ا َأْرَسْلنَاَك َشاِهًدا  مملوء من ذلك. قال اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ
ُروُه  َوُتَعزِّ َوَرُسولِِه  ِه  بِاللَّ لُِتْؤِمنُوا   َوَنِذيًرا ًرا  َوُمَبشِّ
ُروُه َوُتَسبُِّحوُه﴾والتسبيح وهو متأخر يف اللفظ  َوُتَوقِّ

. ال يليق إال باهلل تعاىل دون رسوله

]االنتصار[
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عرشية  االثني  الشيعة  عند  الفقهية  الدراسة  ان 
من  اإلمــام  يسكنه  الذي  البلد  هو  مركزها  كان  قد 
عرش  الثاين  اإلمام  غيبة  بعد  ثّم  عرش  االثني  األئمة 
مدار  تدور  كانت  سامراء  يف   #(٢9 سنة  الكربى 
لو  ولذا  هلم  امَلرِجع  هو  ألنه  الشيعي  الزعيم  سكنى 
مركز  تعدد  خمتلفة  باد  يف  هلم  الديني  الزعيم  تعدد 
هلا  وصار  سامراء  من  وانتقلت  بحسبها.  الدراسة 

مركزان:

الفكر  لقادة  مربضًا  كانت  حيث  قم  أحدمها 
مؤلف  الصدوق  فيها  كــان  فقد  الشيعي،  الديني 
)من ال حيرضه الفقيه( وغريه وكان من أبرز املراجع 

للشيعة.

للشيعة   مرجع  فيها  كان  حيث  بغداد  وثانيهام 
يف  مركزها  انحرص  ثّم  واالسكايف  جنيد  ابن  وهو 
بغداد حيث كان مربضًا لقادة الفكر الديني الشيعي 

ملعرفة  عذبًا  ومنهًا  الفقهي  العلم  لطاب  ومهبطًا 
العامة والزعامة  احلكم الرشعي النحصار املرجعية 
املتوىف  املفيد  العكربي  بالشيخ حممد  الكربى  الدينية 
وفاته  بعد  من  ثّم  بغداد  يسكن  وهو   #٤١( سنة 
السيد  اهلدى  علم  لتلميذه  الدينية  الزعامة  انتقلت 
انتقلت  بعده  من  ثّم   #٤(6 سنة  املتوىف  املرتىض 
الزعامة الدينية لتلميذه الشيخ حممد الطويس، ومل 
ومأوى  الفتوى  للطائفة يف  مرجعًا  بغداد  يزل يف 
ثارت  حتى  والتدريس  البحث  يف  ولغريهم  هلم 
من  اجلامعة  عصا  وانشقت  الفرقة  دعاة  من  الفتن 
املستهزئني بالدين والفضيلة فتعّدوا عىل كرامة العلم 
والعلامء باحراقهم  الكتب العلمية وهدمهم اجلوامع 
اإلسامية وهتكهم املقدسات الدينية عىل عهد العتل 
االرعن االهوج )طغرل بيك السلجوقي( الذي شق 
عرى الوحدة بني املسلمني وفصم عقد االخوة بني 
 الطويس الشيخ  دار  احرتقت  حتى  الدين  أهل 
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سنة  للتدريس  عليه  جيلس  الذي  وكرسيه  ومكتبته 
نفسه  عىل  خوفا  األرشف  للنجف  فانتقل   .٤٤٨
ومتعلقيه حيث كانت النجف املكان األمني والبقعة 
املقدسة ويف املبيت هبا الثواب الكثري وليس فيها إال 
إليها  الدراسة  مركز  انتقل  إليها  وبانتقاله  الشيعة، 
طاب  يقصدها  مهمة  علمية  جامعة  وأصبحت 
العلوم الدينية من كل حدب وصوب لوجود َمرِجع 
التقليد األعىل فيها، ثّم يف القرن السابع بعد سقوط 
مركز  انتقل   #6(( سنة  الترت  املغول  بأيدي  بغداد 
مأمن  يف  كانت  ألهنا  احللة  إىل  النجف  من  الدراسة 
من نكبة املغول للعراق واقرب مركز لبغداد وتتوفر 
فيها متطلبات السكنى واحلياة فانتقل هلا علامء بغداد 
وأوجب ذلك قوة النشاط العلمي مما دعا ان تكون 
الفقهية، وكان ذلك يف  للدراسة  العلمي  املركز  هي 
احليل  باملحقق  املعروف  الدين  نجم  الشيخ  عرص 
وكان  اإلسام  رشائع  صاحب   #676 سنة  املتوىف 
ثّم  جمتهد،  أربعامئة  من  اكثر  حيوي  العلمي  جملسه 
القرن  يف  ثانية  مرة  للنجف  احللة  من  مركزها  انتقل 
بسبب  احللة  يف  االضطرابات  لوقوع  نتيجة  العارش 
احلروب التي وقعت فيها بني املشعشعني والرتكامن 
سنة  املتوىف  األردبييل  املقدس  عهد  يف  ذلك  وكان 

)99# عندما أقام يف النجف.

بواسطة  النجف  يف  عقد   #١١(6 سنة  ويف 
نادر شاه االتفاق بني الشيعة والسنة بإلغاء الطائفية 
هذا  عــىل  ــع  ووق اإلسامية  بالوحدة  والتمسك 
مركزها  انتقل  ثّم  والشيعة.  السنة  علامء  االتفاق 

إليها  جــاء  عندما  عرش  الثاين  القرن  يف  لكرباء 
املتوىف  البهبهاين  الوحيد  بن حممد  باقر  املحقق حممد 
كثرة  هو  ذلك  السبب يف  ان  والظاهر  سنة ١٢٠٨# 
يذهب  ان  أوجب  مما  كرباء  يف  األخباريني  وجود 
البهبهاين  املحقق  األعىل  بزعيمهم  األصوليني  علامء 
عاد  ثــّم  عنها،  االخــبــاري  املذهب  لرفع  املــذكــور 
السيد بحر  بانتقال  ثالثة  للنجف مرة  الدراسة  مركز 
كاشف  الكبري  والشيخ   #١٢١٢ سنة  املتوىف  العلوم 
نجف  حسني  والشيخ   #١٢٢٨ سنة  املتوىف  الغطاء 
لوقوع  العلم.  وفطاحل  الفن  جهابذة  من  وغريهم 
املخيفة  االضطرابات يف كرباء وحدوث احلوادث 
هبا  احلــال  واشتدت  عليها،  الوهابيني  كغارة  منها 
ال  الطالب  فاصبح   #٤)١٢ سنة  باشا  داود  أيــام 
مطمع  ال  النجف  إن  وحيث  لنفسه  األمــان  يملك 
ذي  غري  واٍد  ألهنا  فيها  والسلطان  الصوجلان  ألهل 
التقوى  العامل تصلح ألهل  زرع فكانت بمعزل عن 
التي  فيها من جماورة سيد األوصياء  ما  واإليامن مع 
ينال هبا الثواب اجلزيل واألجر العظيم وما يف الدفن 

فيها من النجاة من العذاب االليم.

جعفر  الشيخ  من  بإرصار  كان  ذلك  ان  ويقال 
كاشف الغطاء ولذا كان هو املتصدي لتمصري النجف 
هذا  فأوجب  شؤوهنا  عىل  واملحافظة  سورها  وبناء 
وذاك انتقال مركز الدراسة إىل النجف األرشف مرة 
الشريازي  السيد حسن  أيام  مركزها  انتقال  ثّم  ثالثة 
لسامراء   #١٢)١ سنة  املتوىف  التتن  حتريم  صاحب 
املرجع  هو  كان  وحيث  فيها،  احلياة  وسائل  لتوفر 
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األعىل للشيعة والدراسة الدينية تدور حيث ما سكن 
قائدها ومدير دفتيها الذي هو املرجع األعىل للشيعة 
حممد  مريزا  أيام  لكرباء  مركزها  انتقل  وفاته  وبعد 
املتوىف سنة ٨))١#  الثورة  الشريازي صاحب  تقي 
مرة  األرشف  للنجف  مركزها  انتقل  وفاته  وبعد 
رابعة وال تزال باقية حتى اآلن يف النجف األرشف، 
نسأله تعاىل بجاه من لذنا بجواره ان تبقى فيها ما بقي 
الدهر. لكن ال خيفى عىل القارئ ان انتقال الدراسة 
من النجف يف هذه املرات بعد الشيخ الطويس ليس 
مركزها  انتقال  هو  وإنــام  اصلها  عن  زواهلــا  معناه 
تابعة  الدراسة  مركزية  ان  بواسطة  عنها  وحمورها 
للزعامة الدينية عند الشيعة، فلام انتقلت الزعامة يف 
وإال  معها،  للدراسة  املركزية  انتقلت  الفرتات  هذه 
أصاهبا  أهنا  إال  مستمرة  النجف  يف  بقيت  فالدراسة 
نعني  ال  فإنا  احلــاالت  تلك  يف  والتقلص  الضمور 
معناه  بلد  يف  الشيعية  الدينية  الدراسة  مركز  بوجود 
يمكننا  ال  إذ  املهمة  بلداهنم،  باقي  يف  انعدامها  هو 
الدينية يف قم وخراسان  الدراسة  ان نتجاهل عظمة 
وطهران واصفهان وغريها من بلدان إيران من قديم 

الدهر حتى اليوم. 

كرباء  يف  الدراسة  وجود  ننكر  ان  يمكننا  وال 
بعيد  أمد  منذ  العراق  بلدان  من  والكاظمية وغريها 
الدراسة  عن  النظر  نغض  أن  يمكننا  وال  اآلن  حتى 
املامليك  يف  الشيعية  املناطق  باقي  يف  ــورة  ــذك امل
وافغانستان  والبحرين  ولبنان  كسوريا  اإلسامية 
البلد  كون  نعنيه  الذي  أن  إال  وغريها  والسعودية 

هي املركز هو ارتباط الدراسة الدينية الشيعية بذلك 
البلد باعتبار ما فيه من توفر أسباب التحصيل وسعة 
الدراسة وكثرة الفقهاء فيهاجر إليه لتحصيل املعارف 
الفقهية أو تكميلها أو تقويتها ولنيل شهادة االجتهاد 

من الزعيم الديني األعىل الذي حل فيه.

]باب مدينة الفقه[
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الشيخ عبد الهادي الفضلي

لو اجتمع يف تعريف راٍو واحد قول يزكيه وآخر 
يطعن فيه.

كعموميات  احلديث  علم  مؤلفو  بحثها  وقد 
تنطبق عىل احلوادث اليومية.

وهذا يصح ملن يريد أن يؤسس قواعد لدراسات 
من  يلتقيه  من  هدهيا  عىل  يقيم  مستقبلية  وأبحاث 

الرواة األحياء.

معارص  راو  قيمة  معرفة  أردنا  إذا  منه  ونستفيد 
لنا.

التاريخ،  يف  مروا  رواة  مع  نتعامل  ونحن  أما 
ذكر  ما  إال  لشخصياهتم،  تقييم  من  أمامنا  وليس 
نوع  من  يكون  أن  يعدو  ال  وهو  الرجال،  كتب  يف 
األخبار املنقولة، واملستفادة مؤدياهتا من قرائن اطلع 
عليها، أو دراسات قام هبا معنيون هبذا الشأن عاشوا 
قبل زمن املؤلفني الرجاليني، ومل يصل إىل الرجاليني 

منهم إال نتائجها.

فاحلل - عىل هذا - هو أن نوضح كيفية التعامل 
مع القيم املذكورة يف كتب الرجال.

من  أساس  عىل  التعامل  يقوم  بأن  هذا:  ويتم 
تقييم  يف  العلمية  وطريقته  املؤلف،  ملنهج  معرفتنا 

الرواة.

فهريس  بــني  قــارنــا  لــو  فــمــثــا: 
قراءة  منهام  كل  بقراءة  والطويس  النجايش 

ناقدة، لرأينا النجايش أكثر تدقيقا وحتقيقا.

تقييم  تــعــارض  لــو  نــقــول:  منه  ــاس  أس وعــىل 
النجايش وتقييم الطويس يقدم تقييم النجايش.

البغداديني  الرجاليني  تقييم  تعارض  لو  وهكذا 
الرجاليني  وتقييم  والطويس(  والنجايش  )الكي 
يقدم  داود(  وابن  والعامة  طاووس  )ابن  احلليني 
ما  عىل  تقييامهتم  أقاموا  ألهنم  البغداديني،  تقييم 
أقرب  وهو  جليلهم،  السابقني  الرجاليني  من  أفادوه 

عهدا وألصق معرفة بسرية وواقع الرواة.

وأخريا: املسألة - يف واقعها - اجتهادية - تعتمد 
األساسية  والقواعد  وطريقته،  الباحث  منهج  عىل 

التي توصله إىل هذا.

]أصول احلديث[[
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بطلة كربالء زينب بنت علي

حركة التاريخ في مظهر الّتفاعل االجتماعي

عثرة التأريخ

السيد هاشم معروف الحسني

الشيخ محّمد مهدي شمس الدين

السيد عبد الرزاق المقرم

الكميت.. ونضاله المرير

الشيخ باقر شريف القريشي
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واألبطال  البطوالت  عن  الناس  حتــدث  لقد 
والشجاعة  باجلرأة  املعروفني  والرجال  النساء  من 
املــرأة  كانت  التي  املعارك  يف  الفرسان  ومقارعة 
الكامل  الرجل وتؤدي دورها  فيها إىل جانب  تقف 
األبطال خيوضون  التي كان  والعزيمة  الروح  بنفس 
املعارك فيها، وبا شك فإن اهل البيت يأتون 
عيل  ابنة  زينب  وان  التاريخ،  أبطال  بني  الطليعة  يف 
وفاطمة تأيت يف الطليعة بعد ابيها واخوهتا كام يشهد 
هلا تارخيها احلافل بكل انواع الطهر والفضيلة واجلرأة 

والصرب يف الشدائد.

التي  العماقة  الذات  تلك  عىل  بغريب  وليس 
التقت فيها األنوار الثاثة: نور حممد وعيل وفاطمة 
جتسد  ان  شخصيتها  تكونت  األنـــوار  تلك  ومــن 
الزهراء  وأمها  واالمامة  النبوة  خصائص  بمواقفها 

التي امتازت بفضلها عىل نساء العاملني.

اللغة عىل سعة مفرداهتا  ليعجز وان  اللسان  ان 

عليه  ينطوي  عام  التعبري  وعن  وصفها  عن  لتضيق 
والقدوة  الكبرية  املــرأة  نحو  الشعور  من  اإلنسان 
العظيمة ابنة عيل والزهراء التي عز نظريها بني نساء 
العرب واملسلمني بعد أمها البتول سيدة النساء التي 
االمني يف  الرسول  به  للموت حني برشها  ابتسمت 
الساعات االخرية من حياته وقال هلا: »انت اول اهل 

.بيتي لحوقا بي

ومهام كان احلال فلعلنا بعد هذا الفصل نتوقف 
إلعطاء فكرة كافية عن ذلك الغرس الطيب وكيف 
بأعباء  وهنــض  أشــده  بلغ  حتى  نموه  وتكامل  نام 
عندما  الكامل  دوره  وأدى  العظمى  املسؤولية 
بالعلويني  حلت  التي  الكربى  املأساة  تلك  وقعت 
تراب كرباء، وكيف  ونساء عىل  والطالبيني رجاالً 
بدورها  وتقوم  الصدمة  تلك  تتحمل  ان  استطاعت 
الذي  الدور  ذلك  اجلميل  والصرب  باحلكمة  الكامل 
بالقيم واملثل  البطولة وأغناها  يمثل اسمى درجات 

العليا..
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لقد ثبتت يف ذلك املوقف كالطود الشامخ تاركة 
تلك  بني  ومواقفها  مسريهتا  آثار  كرباء  تراب  عىل 
كريام  ومثا  االجيال  حديث  تزال  ال  التي  الضحايا 
تعرتضها  التي  وللمرأة  الظامل واجلور  ثائر عىل  لكل 

اخلطوب والشدائد خال مسريهتا يف هذه احلياة.

لقد كان عويل النساء ورصاخ الصبية وضجيج 
اقوى  هيد  بأن  كفيا  والنياحة  بالبكاء  كلها  املنطقة 
ويقعد  واخلطباء  االلسن  أفصح  وخيرس  االعصاب 
بأكرب الرجال ولو مل يكن يتصل بتلك الضحايا بنسب 
او سبب، فكيف بمن رأى ما حل بأهله وبنيه واخوته 
املسؤولية  بثقل  وأحــس  وعمومته  اخوته  وأبناء 
وجسامتها، ولكن ابنة عيل ذلك الطود االشم الذي 
كانت  الشدائد  يف  ــروايس  ال اجلبال  من  أثبت  كان 
أقدام  فيه  تتزلزل  موقف  كل  يف  ابيها  مواقف  جتسد 
االبطال، وبقيت ليلة العارش من املحرم ساهرة العني 
جتول بني خيام اخوهتا وأصحاهبم وتنتقل من خيمة 
مقاتل  الف  ثاثني  ملقابلة  يستعدون  وهم  خيمة  اىل 
قد اجتمعوا لقتال اخيها وبنيه وأنصاره ورأت اخاها 
وهو  طالب  ايب  وأحفاد  اخوته  بني  جالسًا  العباس 
للمعركة  نتقدم  ان  الصباح علينا  اذا كان  يقول هلم: 
ال  الثقيل  احلمل  ألن  االنصار  اليها  يتقدم  ان  قبل 

ينهض به إال اهله.

حبيب  سمعت  االنصار  خيام  اىل  طريقها  ويف 
حتى  املعركة  إىل  يتقدموا  بأن  يوصيهم  مظاهر  ابن 
االنصار  وسمعت  بدمه،  مرضجًا  هاشميًا  يروا  ال 
مظاهر،  يابن  وحتسب  تريد  كام  ستجدنا  يقولون: 
فانطلقت نحو خيمة اخيها احلسني وهي تبتسم 

وقد غمرها الرسور وطفا منه عىل وجهها اثر رد عليه 
اخاها احلسني  تريد  ملحة من هبائه وصفائه ومضت 
واألنصار،  اخوهتا  من  وسمعت  رأت  بام  لتخربه 
له  فابتسمت  مقبًا  رأته  حتى  خطوات  إال  هي  وما 
وتلقاها مرحبًا وقال هلا: منذ ان خرجنا من املدينة ما 
رأيتك مبتسمة وال ضاحكة فام الذي رأيت، فقصت 
وظلت  وأنصارهم  اهلاشميني  من  سمعته  ما  عليه 
خيمة  من  تنتقل  العني  ساهرة  تلك  ليلتها  العقيلة 
واألطفال  النساء  بني  خباء  اىل  خباء  ومن  خيمة  اىل 
واخواهتا حتى إذا اقبلت ضحوة النهار وسقط اكثر 
عمه  وابناء  واخوته  بنيه  من  معه  ومن  اخيها  انصار 
االخري  للوداع  احلسني  ورجــع  الطف،  ثــرى  عىل 
وزينب عىل جانبه كاملذهولة قال هلا: »مهال اخية ال 
تشقي علّي جيبًا وال تخمشي علّي وجهًا وال تشمتي 
فقالت  واالطفال،  بالنساء  وأوصاها  االعداء«،  بنا 
له: »طب نفسا وقر عينا فانك ستجدين كام حتب ان 

شاء اهلل«.

عىل  ــت  ارسع رصيعا  جـــواده  عــن  سقط  ــا  ومل
مرصعه وصاحت تستغيث بجدها وأبيها وأوشكت 
الرصخة ان تنطلق من حشاها الاهب عندما رأت 
رأسه مفصوال عن بدنه والسيوف والسهام قد عبثت 
وأبناء عمومتها  وبنيها  اخوهتا  بجسمه وقلبه ورأت 
النساء  مــن  قافلة  ومعها  كاألضاحي  حوله  مــن 
صحراء  متأل  االعــداء  صفوف  وأمامها  واالطفال 
احلاسمة  اللحظات  تلك  يف  يدهيا  فرفعت  كرباء 
النبوة  فيض  من  عبقة  فمها  عن  لتند  السامء  نحو 
واخللود تناجي رهبا وتترضع اليه قائلة: »اللهم تقبل 
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منا هذا القربان«.

اخيها  وصية  تنفذ  ان  العقيلة  عىل  كان  وهكذا 
وتثبت يف وجه تلك االهوال وأن حتمل قلبا كقلب 
يف  الشامخ  كالطود  وتقف  جوالته  غامر  يف  ابيها 
وجه اولئك الذين وقفوا إىل جانب يزيد بن ميسون 
واملقدسات  احلرمات  انتهاك  يف  املمعنني  وجاديه 
اجلناة  الطغاة  الولئك  ضامئرهم  باعوا  والــذيــن 

بأبخس االثامن.

الكوفة  إىل  كرباء  من  الطريق  احلادي  ويقطع 
تتقدمهم رؤوس سبعني  اقتاب اجلامل  والسبايا عىل 
من االنصار وعرشين من أحفاد ايب طالب بينهم رأس 
احلسني سيد شباب اهل اجلنة، وما ان أطل موكب 
السبايا والرؤوس ودنت طائعه من مداخل الكوفة 
حتى ازدحم الناس يف الطرقات ومن عىل املشارف 
مرصع  نبأ  يكن  ومل  املنازل  سطوح  عىل  والنساء 
احلسني قد انترش يف جيع اوساط الكوفيني،وأرشفت 
كالعاريات  نساء  فرأت  بيتها  سطح  عىل  من  امرأة 
اهنن  املرأة  فظنت  هبا  تقنعن  الثياب  من  أسامل  لوال 
من سبايا الروم او الديلم وأرادت ان تستوثق لنفسها 
من الظن فطاملا كانت ترى مواكب من سبايا الروم 
والرتك متر بالكوفة مل تر مثل ما رأت عىل هذا املوكب 
من احلزن واللوعة، ومل تر قبل اليوم ارسى مع تلك 
اقتاب  عىل  باحلبال  يشدون  الصبيان  من  املواكب 
رأسها  املرأة  فأدنت  املوكب  هذا  يف  رأت  كام  اجلامل 
من احدى السبايا وقالت هلا: من أي االسارى انتن؟ 
فردت عليها واالمل يقطع أحشاءها: نحن اسارى آل 

بيت حممد رسول اهلل.

خرجت  حتى  قوهلا  تسمع  ــرأة  امل كــادت  ومــا 
سطحها  عىل  من  تسقط  ان  وكادت  معولة  مولولة 
عىل  اللوايت  النساء  إىل  والتفتت  الصدمة  هول  من 
فتعاىل  البيت،  اهل  نساء  اهنن  وقالت:  سطوحهن 
ارجتــت  حتى  جانب  كــل  مــن  ذلــك  عند  الصياح 
الكوفة بأهلها ولفت نواحيها رصخات متتالية كأهنا 
العواصف يف أرجائها والتف النسوة باملوكب يقذفن 
عليه االرز واملقانع لتتسرت هبا بنات عيل وفاطمة عن 
والرجال  بالنساء  الطرقات  وغصت  الناس  أعني 
اليهم  وفاطمة  عيل  ابنة  فالتفتت  ويندبون  يبكون 

ببرصها النافذ وقالت:

ــدر،  ــغ ــا أهـــل اخلــتــل وال ــا أهـــل الــكــوفــة، ي ي
الرنة،  هــدأت  وال  الدمعة،  رقــأت  فا  أتبكون؟! 
بعد  مــن  غــزاهلــا  نقضت  التي  كمثل  مثلكم  ــام  إن
بينكم.  دخـــًا  أيامنكم  تــتــخــذرون  أنــكــاثــًا،  ــوة   ق
أال وهل فيكم إال الصلف والنطف، والصدر والشنف، 
وملق اإلماء، وغمز األعداء؟! أو كمرعى عىل دمنة، 
أو كفضة عىل ملحودة، أال ساء ما قدمت لكم أنفسكم 
خالدون. أنتم  العذاب  ويف  عليكم  اهلل  سخط   أن 
كــثــريًا،  فأبكوا  واهلل  إي  وتنتحبون؟!  أتبكون 
واضحكوا قليًا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها، ولن 
قتل  ترحضون  وأنى  أبدًا،  بعدها  بغسل  ترحضوها 
شباب  وسيد  الرسالة،  ومعدن  النبوة،  خاتم  سليل 

أهل اجلنة.

ويسري املوكب متخطيًا تلك احلشود من الرجال 
والنساء إىل قرص االمارة ليضمها جملس ابن مرجانة 
يف  النسوة  موكب  هبا  حيف  مطرقة  متنكرة  فتجلس 
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ذلك املجلس الذميم وهو ينظر اليها ببسمة الشامت 
املنترص ويسأل من هذه املتنكرة فا ترد عليه احتقارًا 
فأجابته  وثالثًا  ثانيا  السؤال  وأعاد  لشأنه،  وازدراء 
بعض امائها: هذه زينب ابنة عيل، فانطلق عند ذلك 
احلمد  قائا:  وخسته  وحقده  لؤمه  تنم عن  بكلامت 
هلل الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم، فردت عليه 
هلل  »احلمد  قائلة:  جلربوته  وال  لسلطانه  هيابة  غري 
يفتضح  انام  الرجس  من  وطهرنا  بنبيه  اكرمنا  الذي 
يا  امك  ثكلتك  الفاجر وهو غرينا  ويكذب  الفاسق 

بن مرجانة«.

كيف  والغضب:  احلقد  به  استبد  وقد  هلا  فقال 
»ما  قالت:  بيتك؟  وأهــل  بأخيك  اهلل  صنع  رأيــت 
القتل  عليهم  اهلل  كتب  قوم  اولئك  جيًا،  إال  رأيت 
وبينهم  بينك  اهلل  وسيجمع  مضاجعهم  إىل  فربزوا 
وختتصمون عنده وستعلم ملن الفلج ثكلتك امك يا 

بن مرجانة«.

ويأبى له حقده وصلفه اال ان يتناول قضيبًا كان 
احد  بن حريث  به، ولكن عمرو  ليرضهبا  اىل جانبه 
جاوزته نظر اىل الوجوه قد تغريت عىل ابن مرجانة 
ال  املشاعر  سيلهب  النوع  هذا  من  عمًا  ان  وايقن 
باحلقد  مشحونة  اصبحت  قد  النفوس  وان  سيام 
ملا  واآلخــر  احلني  بني  لإلنفجار  ومهيأة  والكراهية 
حل باحلسني وبنيه وأصحابه فحال بني ابن مرجانة 
بلغة  القضيب من يده وعاد خياطبها  اراد فرمى  وما 
من  قلبي  اهلل  شفى  لقد  هلا:  ويقول  احلاقد  الشامت 
طاغيتك احلسني والعتاة املردة من اهل بيتك، فبكت 
عند ذلك وقالت: »لعمري لقد قتلت كهيل وقطعت 

فرعي واجتثثت اصيل فان يكن يف ذلك شفاؤك فقد 
اشتفيت«.

حيمل  ان  يأمره  يزيد  بكتاب  الربيد  يأتيه  ثم 
يف  اخلرضاء  قرص  اىل  واالطفال  والــرؤوس  السبايا 
بموكب  احلــداة  ويسري  اجلادين،  عاصمة  دمشق 
السبايا اىل حيث ابن ميسون يف اعتساف وارهاق يف 
الليل والنهار ليقطع موكب الرؤوس والسبايا مسافة 
ثاثني يوما يف عرشة ايام، ويضم العقيلة جملس يزيد 
ينكث  يديه  بني  والزهراء  عيل  بن  احلسني  ورأس 

ثناياه بمخرصته ويتمثل بقول القائل:

ليـت اشيـاخـي ببـدر شهـدوا  
ــل ــع االس ــن وقـ ــزرج م ــزع الـ جـ

ألهـلـوا واستهـلـوا فـرحـاً 
تشـــل ال  يزيـــد  يـــا  قـالـــوا  ثـــم 

لـعبـت هـاشـم بامللـك فـال 
نـــزل وحـــي  وال  جـــاء  خبـــر   

لســت مــن خنـــدق ان لـــم أنتقـــم
فعــل كان  مـــا  امحـــد  بنـــي  مـــن   
فرحا  احلالة  بتلك  رأته  وقد  زينب  عىل  وكان 
حقده  عن  تعرب  التي  االبيات  هبذه  يتمثل  مــرسورًا 
بثنايا  ويعبث  ووثنيتهام  وأبيه  جده  جلاهلية  وتعصبه 
تلك  بني  تتكلم  ان  بمخرصته  احلسني  عبداهلل  ايب 
رسوره  دنيا  لتحرق  جملسه  يف  املجتمعة  احلشود 
من  عليه  وقعا  أشــد  كانت  التي  بكلامهتا  وفرحه 
جيهلون  كــانــوا  ممــن  الكثريين  ولتضع  الصواعق 
يعرفون عنهم شيئا يف جو تلك  مكانة االرسى وال 
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بقوهلا:  اهلل  محد  بعد  كامها  وافتتحت  ــداث  االح
االرض  أقطار  علينا  اخذت  حيث  يزيد  يا  »أظننت 
وآفاق السامء وأصبحنا نساق كام تساق االسارى ان 
يف  ومضت  كرامة؟!«،  عليه  وبك  هوانا  اهلل  عىل  بنا 
حديثها وأبصار تلك احلشود املحيطة بيزيد شاخصة 
اليها تذكرهم بمنطق ابيها ومواقفه بني املعسكرين يف 
صفني حينام كان خياطب معاوية وحزبه ويناشدهم 
االسام  حظرية  اىل  وضاهلم  غيهم  عن  الرجوع 

وعدالته السمحاء.

الطلقاء  يابن  الــعــدل  ــن  »أم تــقــول:  ومضت 
اهلل  رسول  بنات  وسوقك  وحرائرك  اماءك  ختديرك 
وأبديت وجوههن حتدو  قد هتكت ستورهن  سبايا 
اهل  ويسترشفهن  بلد  اىل  بلد  من  ــداء  االع اليهن 
املناهل واملعاقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد 

والدين والرشيف وتتمنى حضور آبائك قائا:

ليـت اشيـاخـي ببـدر شهـدوا 
ــل ــع االس ــن وق ــزرج مـ ــزع الـ  جـ

فـرحـــا واستهـلـــوا  ألهـلـــوا 
تشــل ال  يزيـــد  يـــا  قالـــوا  ثـــم    
اهل  شباب  سيد  اهلل  عبد  ايب  ثنايا  عىل  منحنيا 
اجلنة تنكثها بمخرصتك.. وسرتدن وشيكا موردهم 
ما قلت  انك شللت وبكمت ومل تكن قلت  وتودن 
اليه  توجه  خطاهبا  يف  ومضت  فعلت«،  ما  وفعلت 
عىل  سيطرت  حتى  والتقريع  التحقري  انــواع  اســوأ 
الناس  وراح  الرائع،  وأسلوهبا  بمنطقها  املجلس 
يتهامسون ويتاومون وبكى بعضهم هلول املصاب 

»ولئن  تــقــول:  العقيلة  واســتــطــردت  وجسامته، 
قدرك  ألستصغر  اين  خماطبتك  الدواهي  عىل  جرت 
اهلل  حــزب  لقتل  العجب  فالعجب  أال  توبيخك، 

النجباء بحزب الشيطان الطلقاء«.

ابنة عىل وفاطمة اىل عاصمة  لقد دخلت زينب 
اجلادين برسالتها رافعة صوهتا اىل كل من هلم عهد 
يف  حممد  برسالة  آمنوا  من  وكل  البيت  هذا  اهل  مع 
االرسى  من  قافلة  ــا  ووراءه وأرض  وجيل  عرص 
وصفوف العداء من امامها متأل االفق وتسد طريقها 
اكامل  هي  الكربى  التارخيية  مسؤوليتها  وكانت 
ألسنتهم  قطعت  ملن  ولسانا  املسرية  وامتام  الرسالة 
عاصمة  اجلريمة  مدينة  ودخلت  اجلادين  سيوف 
رفعت  وهناك  باالبرياء  والتنكيل  والبطش  القهر 
صوهتا املدوي يف أعامق التاريخ لتقول البن ميسون 
من  واالحتقار  االستخفاف  يف  ما  بكل  به  مستخفة 

معنى.

]من وحي الثورة احلسينية[
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واملــكــان،  ــّزمــان  ال يف  دائـــاًم  يتحّركون  البرش 
تــارًة،  والصداقة  بالّتجارة  ويتواصلون  يبدعون، 

وبالعداوة واحلرب تارًة، وبالفكر دائاًم.

ويتعاملون مع الّطبيعة دائاًم، يكّيفوهنا ويتكّيفون 
معها، وحيّبوهنا وهيربون منها يف بعض األحيان.

يف  األمــل  وخيبات  اإلخفاق  يواجهون  وهم 
حاالت، ويسعدون بنشوة النرص يف حاالت أخرى، 
ويشّلهم اليأس عن احلركة يف بعض احلاالت، ولكن 
رسعان ما يؤّجج األمل يف الّتقدم واملستقبل األفضل 
إىل  فيعودون  التغيري،  يف  الرغبة  جــذوة  قلوهبم  يف 

احلركة من جديد.

باستمرار،  تــارخيــهــم  الــبــرش  يصنع  وهــكــذا 
ًة من مايني  ينسجونه خيطًا فخيطًا، ويبنونه ذّرًة فذرَّ
واألحقاد  الّصغرية،  واملخاوف  الّصغرية،  اآلمــال 
تنكر هلم كّلها  اّلتي  الّصغرية،  الّصغرية، والّشهوات 

وترتاكم فتتكّون منها عجينة التاريخ.

معّينًا  قوامًا  تأخذ  مل  ما  تارخيًا  تكون  لْن  ولكنّها 
وما مل تتشّكل هبيئة معّينة... ما مل تتضّمن فكرة تغيري، 
وروح تغيري، وعزيمة تغيري، جتعل من آحاد اآلمال 
املايني  تبلغ  التي  والّشهوات  واألحقاد  واملخاوف 
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تلّف  ــدة  واح روح  فيه  تنبض  كبريًا  واحــدًا  شيئًا 
وتدفع هبم - ال يف  املجتمع واجلامعة،  كّل  بوهجها 
طريق احلركات األحادّية املبعثرة - يف طريق حركة 
متدّفقة هاِدرة، حتدوها رؤية واحدة أو رؤى متقاربة 
اّلتي  الّتاريخ  الّتغيري، حينئٍذ تنشط حركة  تلتقي عىل 
األحداث  وتلد  وتتعاظم،  أمينة،  أو  هادئة  كانت 
من  منعطف  يف  واجلامعة  املجتمع  وتدخل  الكبرية، 

التاريخ جديد.

قد يتّم هذا الّتفاعل يف حال الّسلم واالستقرار 
يستغرقها  اّلتي  الّزمنّية  الفرتة  فتكون  االجتامعي، 
الّتغيري - بعد فرتة اإلعداد واالختامر - طويلة نسبّيًا؛ 
ألّن الّتغيري الّتارخيي يتّم يف هذه احلالة وفقًا ملعادالت 
يف  أناة  أكثر  اإلنسان  جتعل  اّلتي  واالستقرار  الّسلم 

حركته، وأكثر قدرة عىل االختيار.

وقد يتّم هذا الّتفاعل يف حال الغليان االجتامعي 
والقلق العام.

يف هذا احلال تنشأ ظاهرتان:

األوىل: ظاهرة رفض ومتّرد يف اجلامهري، يغّذهيا 
وينعشها  الّرسمّية،  العدالة  من  اليأس  ويؤّججها 
إليه  يتوّصل  اجلامهري  هلذه  أفضل  مستقبل  يف  األمل 

دعاة الّتغيري.

الّثانية: تقابل األوىل وتتوّلد منها، وهي إجراءات 
القْمع التي تلجأ إليها الّسلطة الرسمّية؛ من أجل أْن 

تضمن سيادة وثبات نظامها وِقَيمها.

والغضب،  اليأس  روح  يعّزز  القْمع:  هذا  إّن 

 - ويــرّص  والّرفض،  الّتمّرد  من  مزيد  إىل  ويدفع 
بدرجة أعىل من الّصابة والّتامسك - مايني اآلمال 
روح  ويؤجج  والّشهوات،  واألحقاد  واملخاوف 
الغضب، ويدفع اجلامهري - أكثر فأكثر - نحو العنف 

باجّتاه التغيري.

يف هذه احلالة تقرص نسبّيًا، الفرتة احلاسمة اّلتي 
إّن  واالختامر،  اإلعداد  فرتة  بعد  الّتغيري  يستغرقها 
األحداث تتسارع، ويتعاظم حجمها، وتّتسع مساحة 
الفئات االجتامعّية اّلتي تشارك فيها، وتتصاعد إىل أْن 
الّتارخيي اّلذي  اّلتي ينهار عندها العهد  الّذروة  تبلغ 
تارخيه  املجتمع يف منعطف من  كان سائدًا، ويدخل 

جديد.

إذن البرش ال يتوّقفون عن صنع التأريخ، لكنّهم 
الّسلم، وقد يصنعونه  قد يصنعون تارخيهم يف حال 
يف حال الغليان والّتوّتر االجتامعي، كام قد يصنعونه 

باحلرب.

يف  الّتاريخ  حركة   عيل اإلمــام  الحظ  وقد 
جمتمعه  يف  الّسائدة  الّظروف  ألّن  الّثاين؛  مظهرها 
كانت تدفع هبذا املجتمع نحو هذا املسار الّدامي يف 

مواجهة مستقبله امُلْكَفِهر، احلافل باألنواء. 

لقد تسببت أخطاء احلكم يف عهد اخلليفة )عثامن 
ابن عفان( يف خيبة آمال فئات واسعة من املسلمني 
وغضبها، كام تسّببت - إىل جانب ذلك - يف انبعاث 
اّلتي  اجلاهلّية  واملطامح  واألخاق  الِقَيم  من  كثري 
قّمة  يف  ورموزها  ممثِّليها  خال  من  للعمل  َنشطت 
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الّسلطة يف جماالت الّسياسة واالقتصاد واالجتامع.

وقد أّدى انبعاث هذه الِقَيم اجلاهلّية إىل تعارض 
املسلمني  أكثرّية  و  الِقَيم  هذه  ممثِّيل  بني  املصالح  يف 
توّلدها  اّلتي  باآلمال  نفوسهم  تتغذى  كانت  اّلذين 
هذا  واملساواة...  اخلالصة  العدالة  يف  اإلسام  ِقَيم 
أخطاء  يه  ُتَغذِّ فتئت  ما  اّلــذي  املأساوي  التعارض 
احلكم وسياسات الّرموز اجلاهلّية العائدة، فتعّمقه، 
بــه إىل مزيد مــن األّتــســاع  وتــزيــده حـــّدة، وتــدفــع 

واالنتشار.

واّتسع  سنني،  مدى  عىل  ذلك  كّل  تراكم  وقد 
النّهاية  كّلها، وأّدى يف  الّدولة  أْن شمل حوارض  إىل 
فيها  شارك  ثورة  املّرة:  وثمرته  الوخيمة  عاقبته  إىل 
واحلاقدون  حقد  با  الّساخطون  والفقراء،  األغنياء 
اخلليفة  مقتل  إىل  الثورة  وأّدت  القوم،  ِعْلَية  من 
من  منعطف  يف  املسلمني  ــول  دخ وإىل  )عــثــامن(، 
أْن  طالب  أيب  بن  عيل  من  طلبوا  جديد،  تارخيهم 
يقودهم فيه، ولكنّه رفض طلبهم؛ ألّنه أدرك - وهو 
حجم  أّن   - حركته  وآلّية  وفاعليه  للتاريخ  الراعي 
اّلتي  ــال  واآلم النّاس  إليها  يفتقر  اّلتي  احلاجات 
اّلتي  اإلمكانات  بكثري من حجم  أكرب  قلوهبم  تعمر 
توّفرها مؤّسسات الّدولة، وأّن حجم املعّوقات اّلتي 
الثورة  اّلتي شّلْتها  املايض وقواه  العهد  يمّثلها رموز 
املعّوقات  هذه  حجم  االنكامش...  إىل  فاضطّرت 
َية يف جيع مراكز الّسلطة،  كبري وخطري؛ ألهّنا ُمْسَترْشِ
وقد قال هلم ُمْعِلنًَا رفضه: »دُعوين والتِمُسوا غريي، 
لُه  تُقوم  ال  وألــوان،  وجوه  لُه  أمرًا  ُمستقبُِلون  فإنَّا 

الُعُقوُل)١(، وإّن اآلفاق قد  تثُبُت عليِه  الُقُلوُب، وال 
رت ))(، واعلموا أين إْن  ة قد تنكَّ أغامت )٢(، واملحجَّ
أجبُتُكم رِكبُت بُِكم ما أعلُم، ومل ُأصِغ إىل قوِل القائِل 
وعتِب العاتِب، وإْن تركُتُموين فأنا كأحِدُكم، ولعيلِّ 
لُكم  وأنا  أمرُكم،  يُتُموُه  ولَّ ملَِْن  وأطوُعُكم  أسمُعُكم 

وزيرًا، خري لُكم منّي أمري« )٤(.

يف  هذا  بموقفه   - بعد  فيام   - اإلمــام  ذّكر  وقد 
خروج  عند  له  كام  يف  قوله  منها  كثرية  مناسبات 
طلحة والّزبري عليه: »فأقبلُتم إيلَّ إقبال الُعوذ املطافيِل 
ي  عىل أوالِدها ))(، تُقوُلون: البيعة البيعة!! قبضُت كفِّ

فبسطُتُموها، ونازعْتُكم يدي فجاذبُتُموها« )6(. 

]حركة التاريخ عند اإلمام عيل[

)١( ال تقوم له القلوب: ال جترأ عليه، ال تثبت عليه العقول: 
ال تكاد تفهمه وحتققه، يومئ بذلك إىل املشكات اإلجتامعية 

واألزمات اّلتي عصفت باملجتمع كّله.
احللول  إجياد  صعوبة  عن  كناية  الغيم،  حجبها  أغامت:   )٢(

املقبولة من اجلميع.
))( املحّجة: الّطريقة الواضحة - وتنّكرت: التبس أمرها عىل 

النّاس.
)٤( هنج الباغة: رقم النّص: 9٢.

وهي  األوالد،  ذات  والّضباء  اإلبــل  املطافيل:  العوذ   )((
إليه،  اّلتي توّجهوا هبا  الّلهفة  جع عائذة، ومطفل: كناية عن 
الّطفل  أّم  هبا  تقبل  اّلتي  الّلهفة  كام  بيعتهم،  قبول  منه  طالبني 

عىل ولدها.
)6( هنج الباغة: رقم النّص: 7)١.
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لقد كان من نفوذ بصرية العّباس أّنه مل تقنعه 
هاتيك التضحية املشهودة منه، واجلهاد البالغ حّده، 
حّتى راقه أن يفوز بتجهيز املجاهدين يف ذلك املأزق 
احلرج، والدعوة إىل السعادة اخلالدة يف رضوان اهلل 
به  َيلّم  ما  الصابرين، عىل  بُأجور  األكرب، وأن حيظى 
من املصاب بفقد األحبة، فدعا ُأخوته من ُأمه وأبيه 
وهم )عبد اهلل، وجعفر، وعثامن( وقال هلم: »تقّدموا 
ولد  ال  فإّنه  ولرسوله،  هلل  نصحتم  قد  أراكم  حّتى 

لكم«)١(.

وأّن  املقام،  إِخوته حّق  تعريف  بذلك  أراد  فإّنه 
جهة  إىل  إاّل  مرصوفًا  يكن  مل  املوقف  هبذا  مثوهلم 
واحدة وهي: املفادات والتضحية يف سبيل الدين، إذ 
القصد  عن  تلهيهم  شاغلة  أو  شائبة  أي  هلم  يكن  مل 
أمر األوالد  الدنيا، من مراقبة  األسنى من عوارض 
حينئذ  فالازم  ويربيهم،  هبم  يرأف  وَمن  بعدهم، 

)١( االرشاد للشيخ املفيد ٢: ٢٠9، مثري األحزان البن نام: 
٠)، لواعج األشجان: ١7٨.

حياة  دون  املوت  وهي:  الوحيدة  الغاية  إىل  السري 
هبم،  احلسن  ظنّه  شاء  كام  فكانوا  املقّدسة،  الرشيعة 
حيث مل يألوا جهدًا يف الذب عن قدس الدين، حّتى 

قضوا كرامًا متلّفعني بدم الشهادة.

ذكر  فيام  الغريب  العجيب  ــرأ  واق هلّم  لكن 
قال:  ص7)٢  ج6  التاريخ  يف  الطربي  جرير  ابن 
ُأّمه  من  إلخوته  قال  عيل  بن  العّباس  أّن  »وزعموا 
تقّدموا  ُأمي  بني  يا  وعثامن:  وجعفر  اهلل  عبد  وأبيه 

حّتى أرثكم، فإّنه ال ولد لكم، ففعلوا وقتلوا«)٢(.

أخاه  قّدم  الطالبيني:  مقاتل  يف  الفرج  أبو  وقال 
مرياثه  ليحوز  ولد  له  يكن  مل  ألّنه  يديه،  بني  جعفر 

العّباس، فشّد عليه هاين بن ثبيت فقتله))(.

ويف مقتل العّباس قال: قّدم إخوته ألُمه وأبيه، 
فقتلوا جيعًا، فحاز مواريثهم، ُثّم تقّدم وقتل فورثهم 

)٢( تاريخ الطربي ٤: ٤٢)، الكامل يف التاريخ ٤: 76.
))( مقاتل الطالبيني أليب الفرج: ٤).
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عيل،  بن  عمر  عّمه  ذلك  يف  ونازعه  اهلل،  عبيد  وإياه 
فصولح عىل يشء ريض به)١(.

بني  من  به  تــفــّردا  وقــد  عندمها،  ما  غاية  هــذا 
له  من  عىل  خيفى  وال  املقاتل،  ــاب  وأرب املــؤّرخــني 

بصرية وتأّمل بعده عن الصواب.

العّباس  حيازة  عليهام  خفي  كيف  أدري  وما 
من  وهي  البنني،  ُأم  ُأمهم  وجود  مع  إخوته  مرياث 
العّباس رشيعة  األخ، ومل جيهل  املتقّدمة عىل  الطبقة 

ترّبى يف خاهلا؟!

الناس،  عىل أّن هذه الكلمة ال تصدر من أدنى 
سّيام يف ذلك املوقف الذي يذهل الواقف عن نفسه 
اليوم  ُخلدِه ذلك  فأّي شخص كان يدور يف  وماله، 
للقتل؟!  وإخوته  ذويــه  بتعريض  املواريث  حيازة 
وعىل األخّص يصدر ذلك من رجل يعلم أّنه ال يبقى 
أن  ملحض  فعله  يكون  بل  بامهلم،  يتهنّأ  وال  بعدهم 
راموا  التي  القبيحة  الكلمة  أوالده..بئست  به  تتمّتع 

أن يلوّثوا هبا ساحة ذلك السّيد الكريم.

فهل ترغب أنت أن يقال لك: عرضت إخوتك 
أّن  أو  مواريثهم؟!  لتحوز  الوغى  حلومة  ُأمك  وبني 
كام  لنفسك،  ترضاه  فا  واخلّسة،  الدناءة  من  هذا 
ترىض  فكيف  وأدناهم،  الناس  سوقة  به  يرغب  ال 
وكرم  الشهامة  الناس  عّلم  ملن  ذلك  املنصف  أهّيا 

األخاق، وواسى حّجة وقته بنفسه الزاكية؟!

وكيف ينسب هذا خلّريج تلك اجلامعة الُعظمى، 

)١( مقاتل الطالبيني أليب الفرج: )).

واملدرسة الكربى، جامعة النبَّوة، ومدرسة اإلمامة، 
أخويه  ومن  منه  املعارف  وأخذ  أبيه،  بحجر  وترّبى 

االمامني؟!

لعرفنا  للقتل  إياهم  تقديمه  يف  جيدًا  تأّملنا  ولو 
كرب نفسه، وغاية مفاداته عن أخيه السبط، فلذة كبد 
النّبي، ومهجة البتول، فإّن من الواضح البنّي أّن 

غرضه من تقديمهم للقتل:

صربه،  ويعظم  حزنه،  يشتّد  أن  ألجل  إّما  ـ   ١
إذ  القيامة،  يوم  املطالب هبم  ويرزأ هبم، ويكون هو 

ال ولد هلم يطالبون هبم.

من  والثقة  االطمئنان  حصول  ألجــل  أو  ـ   ٢
ويشهد  الشهداء،  سّيد  أمام  الدين،  دون  املفادات 
يف  نام  وابــن  ــاد،  اإلرش يف  املفيد  الشيخ  ذكــره  ما  له 
مثري األحزان من قوله هلم: »تقّدموا حّتى أراكم قد 
نصحتم لّله ولرسوله، فإّنه ال ولد لكم«، ومل يقصد 
يتعّرف مقدار  أن  الفضل  أبو  املخايل، وإناّم رام  هبم 
هبم،  ــاق  إرف  منه وهــذا  العربة.  لقتيل  والئهم 
ما  إىل  بإرشادهم  وحنان عليهم، وأداء حلّق اإلخوة 

هو األصلح هلم.

بأجر  الفوز  غرضه  يكون  أن  ألجــل  أو  ـ   (
إخوته  بتقديم  للجهاد  والتجهيز  بنفسه،  الشهادة 
ليثاب أيضًا بأجر الصابرين، وحيوز كلتا السعادتني، 
وربام يدّل عليه ماذكره أبو الفرج يف مقتل عبداهلل من 
قتيًا  أراك  حّتى  يدي  بني  تقّدم    له:  العّباس  قول 

. واحتسبك، فكان أول من ُقتَِل من إخوته
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قال  العّباس  أّن  الدينوري  حنيفة  أبــو  وذكــر 
سّيدكم  عن  وحاموا  أنتم  بنفيس  »تقدموا  إلخوته: 

حّتى متوتوا دونه، فتّقدموا جيعًا وقتلوا«.

ولو أراد أبو الفضل من تقديمهم للقتل حيازة 
مواريثهم ـ وحاشاه ـ مل يكن الحتساب أخيه عبداهلل 
يف  كام  الكريمة  بنفسه  لتفديتهم  معنى  ال  كام  معنى، 

األخبار الطوال)١(.

وهناك مانع آخر من مرياث العّباس هلم وحده، 
حّتى لو قلنا عىل بعد ومنع بوفاة ُأم البنني يوم الطف، 
فإّن ولد العّباس مل يكن هو احلائز ملواريثهم، لوجود 
األطراف وعبيد اهلل بن النهشلية، فإهناّم يشرتكان مع 
أهل  شباب  سّيد  يشاركهم  كام  املرياث،  يف  العّباس 
العقيلة، وأم كلثوم، ورقية، وغريهّن  اجلنّة، وزينب 
خيتّص  هذا  واحلال  فكيف  املؤمنني،  أمري  بنات  من 

العّباس باملرياث وحده؟!

هذا ُكّله إن قلنا بوفاة ُأم البننّي يوم الطف، ولكن 
التاريخ يثبت حياهتا يومئذ وأهّنا بقيت باملدينة، وهي 

التي كانت ترثي أوالدها األربعة.

العّباس  التقّول عىل  والذي أظنّه أن منشأ ذلك 
أّنه أوقفهم السري عىل قوله إلخوته: »ال ولد لكم«، 
من غري روّية وتفكري يف غرضه ومراده، فحسبوه أّنه 
احتامله،  أو  باجتهاده  واحد  به  فنَّوه  املــرياث،  يريد 
التاريخ،  وجه  به  فشّوهوا  رواية،  اآلخرون  وحسبه 
فإّن  الغرض،  شاكلة  أصابوا  وال  املراد،  يفهموا  ومل 

)١( األخبار الطوال: 7)٢.

غرضه من قوله: »ال ولد لكم تراقبون حاله بعدكم، 
فأرسعوا يف نيل الشهادة والفوز بنعيم اجلنان.

عىل أّن شيخنا العّامة الشيخ عبد احلسني احليّل 
يف النقد النزيه ج١ ص99 احتمل تصحيف )إرثكم( 

من )ُأرزأ بكم( أو )أرزأكم(، وليس هذا ببعيد.

آغا  الشيخ  احلّجة  شيخنا  احتامل  منه  وأقــرب 
الشيعة(  تصانيف  إىل  )الذريعة  كتاب  مؤّلف  بزرك 
أراد   فكأّنه )أرثيكم(،  من  )إرثكم(  تصحيف 
أوالً: أن يفوز باإلرشاد إىل ناحية احلّق، وثانيًا: جتهيز 
فإّنه  ورثائهم،  عليهم  البكاء  وثالثًا:  املجاهدين، 

حمبوب للموىل تعاىل.

ويشبه قول العّباس إلخوته قول عابس بن أيب 
شبيب الشاكري لشوذب موىل شاكر:  يا شوذب ما 
يف نفسك أّن تصنع؟ قال: ُأقاتل معك دون ابن بنت 
رسول اهلل حّتى أقتل! فقال: ذلك الظّن بك، فتقّدم 
بني يدي أيب عبداهلل حّتى حيتسبك كام احتسب غريك 
من أصحابه، وحّتى احتسبك أنا، فإّنه لو كان معي 
الساعة أحد أنا أوىل به منك لرّسين أن يتقّدم بني يدي 
حّتى أحتسبه، فإّن هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب األجر 
فيه بُكلِّ ما قدرنا عليه، فإّنه ال عمل بعد اليوم، وإّنام 

هو احلساب )الطربي ج6 ص٤)٢(.

]العباس[
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ــو  )أب خنيس  ــن  ب زيـــد  ــن  ب الكميت 
املستهل( األسدي، شاعر االولني واآلخرين 
ـ )١(ولوال شعره مل  ـ عىل حد تعبري الفرزدق 
يكن للغة ترجان، وال للبيان لسان ـ حسبام 

يقول عكرمة الضبي )٢(.

وهو يف طليعة رجال الفكر واألدب يف 
تطور  اجيابية يف  عرصه، وقد ساهم مسامهة 
يف  العلمية  احلركة  وازدهار  العربية  الثقافة 
االسام، ونعرض لبعض البنود املرشقة من 

جوانب حياته.

والدته ونشأته: 

يف  ]فنشأ  ه (   6٠( سنة  الكميت  ــَد  ُولِ
السنوات[ التي فجعت هبا األمة االسامية 

)١( االغاين )١ / )١١. 
)٢( روضات اجلنات 6 / 9). 

بقتل سيد الشهداء االمام احلسني))(وقد 
انطبعت يف نفسه صورة تلك املأساة املروعة 
وعواطفه،  مشاعره  مع  تتفاعل  وأخــذت 
وظهر أثر ذلك يف شعره احلزين الذي يرثي 

.به االمام احلسني

هي  التي  بالكوفة  نشأ  فقد  نشأته  أما 
ومنجم  التشيع،  وينبوع  الشيعة،  عاصمة 
حب  عىل  وتربى  أمية،  بني  عىل  الثورات 
البيت فكان حبهم من عنارصه،  أهل 

ومقوماته.

ويقول املؤرخون: كان الكميت ال يذيع 
ويطمئن  به،  يرىض  حتى  الناس  بني  شعره 
االبــداع  حتكي  فنية  لوحة  كــان  فلذا  إليه، 
والفن والفكر، أما هاشمياته، فقد كربت عن 
االستدالل  ضمنها  وقد  والتقييم،  التحديد 

))( الغدير ٢ / ٢١١. 
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عىل مذهبه الذي ال يقبل اجلدل والتشكيك، وكانت 
العصور  تلك  الثقافية يف  الوسائل  احدى  هاشمياته 
ملا فيها من اخلصب وغزارة الفكر واالدب، وكانت 

تروى يف االندية، واملجالس وحيفظها الناس.

صابته ىف عقيدته: 

االيامن،  راسخ  العقيدة،  صلب  الكميت  كان 
يقبل  ال  الذي  العلمي  الواقع  عىل  عقيدته  أقام  قد 
اجلدل والنقاش، فهو شاعر العقيدة الشيعية، واملعرب 
اول من  أنه  الرواة عىل  آرائها، ومبادئها وجيمع  عن 
فتق باب االحتجاج للشيعة يف هاشمياته، وانه كان 
لساهنم، واملدافع عنهم، واملحتج هلم، وقد صورت 
للشيعة،  والعقائدي  الفكري،  اجلانب  هاشمياته 
واحاطت ـ بوضوح ـ بشؤون االمامة التي تعترب من 

العنارص االساسية يف مبادئهم.

 :مع االمام الباقر

فكان   جعفر أيب  باالمام  الكميت  واختص 
هاشمياته  بعض  عليه  تا  وقــد  ــاص،  اخل شاعره 
وقصائده التي نظمها يف حق أهل البيت فأخذت 
موقعها من نفس االمام فشكره ودعا له باملغفرة 

والرضوان.

وكان الكميت ال يرى أحدا يف هذه الدنيا يستحق 
الوالء والتقدير غري سيده االمام أيب جعفر فقد 

دخل عليه وهو يقول:

اكنافهــم يف  يعــاش  الذيــن  ذهــب 
حاســد أو  شــامت  إال  يبــق  ل   

وبقــي عــىل ظهــر البســيطة واحــد
فهــو املــراد وأنــت ذاك الواحــد)1)  

)١( روضات اجلنات 6 / 6). 

تعطشه لرؤيا االمام: 

كان الكميت مقيام يف الكوفة، فاشتد به الوجد 
اىل رؤيا االمام فسافر اىل يثرب، وملا مثل عند االمام 
لرؤياه،  تعطشه  فيها  يذكر  التي  قصيدته  عليه  تا 

يقول فيها:

كــم جــزت فيــك مــن احــواز وايقــاع 
قــاع اىل  قاعــا  يب  الشــوق  وأوقــع 

يــا خري مــن محلــت أنثيومــن وضعت 
ــي ــريي وايضاع ــدى س ــك غ ــه إلي ب

بالغــة  فاآلمــال  بلغتــك  أمــا 
الســاعي لــا  يســعى  غايــة  اىل  بنــا 

لكــم ثــم  اهلل  شــيعة  معــر  مــن 
واســامعي بابصــار  إليكــم  صــور 

أئمتهــم عــن  ونــي  أمــر  دعــاة 
واعــي اىل  واع  منهــم  هبــا  يــويص 

رهبــم الــري  دعــاء  يســأمون  ال 
أن يدركــوا فيلبــوا دعــوة الداعــي)2)
وصورت هذه االبيات عظيم والئه لامام، وما 
عاناه من جهد الطريق، وعناء السفر يف سبيل رؤيته 

وااللتقاء به.

رثاؤه للحسني: 

استشهد  التي  السنة  يف  ولد  قد  الكميت  وكان 
هبا أبو األحرار االمام احلسني وملا ترعرع، وفهم 
املأساة  تلك  أهــوال  ذهلتهم  قد  الناس  رأى  احلياة 
انديتهم  يف  يرددون  وهم  األحــزان،  دنيا  يف  اخلالدة 
فوادح  ما عاناه رحيانة رسول اهلل من  وجمالسهم 

)٢( تأسيس الشيعة لعلوم االسام )ص ١٨9( .  
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وعواطفه،  مشاعره  هزت  وقد  واخلطوب،  املحن 
ومألت نفسه املا عاصفا، وقد رثاه بذوب روحه يف 
كثري من شعره، ويقول الرواة انه نظم قصيدة يف رثاء 
احلسني ووفد عىل االمام أيب جعفر ليتلوها عليه فلام 

مثل عنده قال له:

يا ابن رسول اهلل قد قلت فيكم أبياتا من الشعر: 
أفتأذن يل يف انشادها؟

اهنا ايام البيض التي يكره فيها انشاد الشعر.

هي فيكم خاصة.

»هات ما عندك«.

فانربى يقول:

وابــكاين الدهــر  اضحكنــي 
والــوان  رصف  ذو  والدهــر 

غــودروا قــد  بالطــف  لتســعة 
اكفــان رهــن  مجيعــا  صــاروا 

سمع  حينام  التأمل  يكون  ما  كأشد  االمــام  وتأمل 
وبكى  البكاء  يف  واغرق  احلسني،  االمام  جده  رثاء 
معه ولده االمام الصادق كام بكت العلويات من 

وراء اخلباء، وملا بلغ اىل قوله:

هبــم يتجــارى  ال  وســتة 
فرســان  خــري  عقيــل  بنــو   

موالهــم الــري  عــيل  ثــم 
أحــزاين هيــج  ذكرهــم 

له  البكاء، وذكر  أمّر   أبو جعفر االمام  بكى 
ما اعد اهلل من الثواب اجلزيل ملن يذكر أهل البيت، 

وحيزن حلزهنم، وملا بلغ قوله:

مســكم  بــام  مــسورا  كان  مــن 
اآلن مــن  يومــا  شــامتا  أو   

فــام عــز  بعــد  ذللتــم  فقــد 
يغشــاين حــني  ضيــام  ادفــع 
له  يدعو  وأخــذ  الكميت  بيد   االمام أخذ 
وما  ذنبه  من  تقدم  ما  للكميت  اغفر  قائا:اللهم 

 ..تأخر

وملا بلغ قوله:

متــى فيكــم  الــق  يقــوم  متــى 
الثــاين مهديكــم  يقــوم 
 التفت إليه االمام، وعرفه بأن االمام املهدي
وقسطا  عدال  االرض  يمأل  الذي  املنتظر  االمام  هو 
بعد ما ملئت ظلام وجورا، وسأله الكميت عن زمان 
عن   اهلل رســول  سئل  لقد   :فقال خروجه 
اال  تأتيكم  ال  الساعة  كمثل  مثله  انام  فقال:  ذلك، 

.بغتة

نضاله املرير: 

عن  الدفاع  يف  مريرا  نضاال  الكميت  وناضل 
عقيدته، والذب عن مبادئه، وقد انطلق كاملارد اجلبار 
أهل  عىل  وحمنة  قسوة  وأشدها  الظروف،  احلك  يف 
بفضائلهم،  ويشيد  مآثرهم،  يذيع  فأخذ   البيت
اىل  ويدفعهم  حوهلم،  االلتفاف  اىل  الناس  ويدعو 
جوره  من  والتخلص  االمــوي،  احلكم  عىل  التمرد 

وطغيانه.

الكميت بدور اجيايب وفعال يف زعزعة  لقد قام 
الكيان األموي، واسقاط هيبته، وكان من ابرز ما قام 

به يف هذا املجال ما ييل:
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١ ـ مدحه ألهل البيت: 

ومدح الكميت أهل البيت مدحا عاطرا، 
من  هي  التي  هاشمياته  يف  ومآثرهم  مناقبهم  وعدد 
ادت  وقد  العريب،  األدب  يف  الفنية  اللوحات  أثمن 
واالسامي،  العريب  الوعي  بلورة  يف  خطريا  دورا 
والبغض  بالكراهية  يتسم  عاما  شعورا  وأوجــدت 

لبني أمية.

وقت  يف   البيت أهل  الكميت  مدح  لقد 
كانت احلكومة األموية قد منعت منعا رسميا االشادة 
وأوعزت  واملآذن،  املنابر  عىل  سبهم  وفرضت  هبم، 
اىل معاهد التعليم القيام بتغذية النشء ببغضهم، كام 
للحط  احلديث  بافتعال  الوضاعني  اىل جلان  عهدت 
من شأهنم، وفرضت أشد العقوبات واكثرها رصامة 
عىل من يذكرهم بخري، فقيام الكميت بمدحهم يعترب 
الديني ألنه قد قاوم رغبات  النضال  الوان  ابرز  من 

السلطة، وناهض سياستها.

٢ ـ هجاء األمويني: 

وقام الكميت بدور خطري يف مناهضة األمويني، 
فقد هجا ملوكهم، وعدد مثالبهم وابرزهم يف شعره 
كأقذر خملوق، وقد حفظ الناس ما قاله فيهم، فزهدوا 
يف بني أمية، ونقموا عىل حكمهم وسلطاهنم، ويعترب 
هجاؤه هلم من االسباب التي اطاحت بملكهم ومن 

قوله فيهم:

حلــوا حيــث  أميــة  لبنــي  فقــل 
والقطيعــا املهنــد  خفــت  وإن 

اشــبعتموه مــن  اهلل  اجــاع 
اجيعــا بجوركــم  مــن  واشــبع 

 وقد قرأ هذه االبيات عىل االمام أيب جعفر

فدعا له باملغفرة والرضوان )١( وهجا هشام بن عبد 
امللك بقوله:

ــا ــوم ركوهب ــواد ي ــىل األع ــب ع يصي
ينــزل فيهــا خمطــئ حــني  قــال  ملــا 

كالمنــا الــداة  النبيــني  كالم 
نفعــل اجلاهليــة  أهــل  وافعــال 
األمويني،  عىل  هجائه  يف  الكميت  يقترص  ومل 
بن  احلكيم  هجا  فقد  واعواهنم  انصارهم  هجا  وإنام 
ببني  هجائه  يف  الكميت  اعتز  وقد  الكلبي،  عياش 

أمية، وكان ذلك موضع دهشة واستغراب.

وقد خف إليه ولده املستهل فانكر عليه اعتزازه 
ببني أمية قائا: »يا ابة انك هجوت الكلبي، وغمزت 
عليه، ففخرت ببني أمية، وأنت تشهد عليهم بالكفر، 

فها فخرت بعيل وبني هاشم الذين تتوالهم؟!!«

فأجابه الكميت جواب العامل اخلبري قائا:

أمية،  بني  اىل  الكلبي  انقطاع  تعلم  أنت  بني  »يا 
وهم اعداء عيل، فلو ذكرت عليا لرتك ذكري، واقبل 
عىل هجائه فاكون قد عرضت عليا له، وال أجد له 
نارصا من بني أمية، ففخرت عليه ببني أمية وقلت: 
ان نقضها عيّل قتلوه، وإن امسك قتلته غام وغلبته..«

وكان كام قال الكميت: فقد امسك الكلبي من 
جوابه إال انه ترك احلزن واألسى حيزان يف نفسه )٢(.

]حياة اإلمام الباقر[

)١( معجم الشعراء )ص ٤٨)(. 
)٢( االغاين )١ / ١٢9. 
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االنسان ونموه في مجتمعه

أداب أسرية في الشريعة اإلسالمية

ال إفراط وال تفريط

ترك التفكير بمستقبل األوالد 

السيد محمد حسين الطباطبائي

السيد محسن االمين

الشيخ محمد تقي فلسفي

الشيخ ياسين عيسى

اإلكرام والرفق بالزوجة

الشيخ عباس امين العاملي
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الروحية  ــواص  اخل كسائر  االنساين  املجتمع 
تامًا  ُوِجــَد  حني  يوجد  مل  هبا  يرتبط  وما  االنسانية، 
النامء والزيادة، بل هو كسائر األمور  يقبل  كاما ال 
بتكامل  يتكامل  يزل  مل  اإلنسانية  اإلدراكية  الروحية 
املادية واملعنوية، وعىل احلقيقة مل  االنسان يف كامالته 
يكن من املتوقع أن تستثنى هذه اخلاصية من بني جيع 
كاملة  تامة  ظهورها  أول  فتظهر  االنسانية  اخلواص 

أتم ما يكون وأكمله بل هي كسائر اخلواص االنسانية 
التي هلا ارتباط بقويت العلم واإلدارة تدرجيية الكامل 

يف االنسان.

النوع  هــذا  حــال  يف  التأمل  من  يظهر  ــذي  وال
املنزيل  االجتامع  فيه  املجتمع  من  ظهر  ما  أول  أن 
باالزدواج لكون عامله الطبيعي، وهو جهاز التناسل 
أقوى عوامل االجتامع لعدم حتققه إال بأزيد من فرد 
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واحد أصا بخاف مثل التغذي وغريه، ثم ظهرت 
منه اخلاصية التي سميناها يف مباحث كتابنا )امليزان( 
سبيل  يف  غريه  االنسان  توسيط  وهو  باالستخدام 
ثم  عليه  إرادته  وحتميل  سلطته  ببسط  حوائجه  رفع 
ورئيس  املنزل  كرئيس  الرئاسة  صورة  يف  ذلك  برز 
العشرية، ورئيس القبيلة، ورئيس األمة، وبالطبع كان 
املقدم املتعني من بني العدة أوالً أقواهم وأشجعهم، 
حتى  وهكذا  ــدًا،  وول ماالً  وأكثرهم  أشجعهم  ثم 
بفنون احلكومة والسياسة، وهذا  أعلمهم  إىل  ينتهي 
عىل  وقيامها  الوثنية،  لظهور  االبتدائي  السبب  هو 

ساقها حتى اليوم.

وخاصية االجتامع بتامم أنواعها )املنزيل وغريه( 
برهة  ولو  األدوار،  هذه  يف  االنسانية  تفارق  مل  وإن 
بل  تفصيا  لإلنسان  هبا  مشعور  غري  كانت  أهنا  إال 
كانت تعيش وتنمو بتبع اخلواص األخرى املعني هبا 

لإلنسان كاالستخدام والدفاع ونحو ذلك.

االنسان  نبه  ما  أول  أن  خيرب  الكريم  والقرآن 
نبهته به  باالجتامع تفصيا واعتنى بحفظه استقاال 
َواِحَدًة  ًة  ُأمَّ إاِلَّ  النَّاُس  َكاَن  ﴿َوَما  تعاىل:  قال  النبوة، 

َفاْخَتَلُفوا﴾.

ُه  ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اللَّ وقال أيضا: ﴿َكاَن النَّاُس ُأمَّ
ِريَن َوُمنِْذِريَن َوَأْنَزَل َمَعُهُم اْلكَِتاَب بِاْلَحقِّ  النَّبِيِّيَن ُمَبشِّ
لَِيْحُكَم َبْيَن النَّاِس فِيَما اْخَتَلُفوا فِيِه﴾، حيث ينبئ أن 
ال  ساذجة  واحدة  أمة  كان  عهوده  أقدم  يف  االنسان 
وبانت  االختافات  ظهرت  حتى  بينهم  اختاف 

الكتاب  معهم  وأنزل  األنبياء  اهلل  فبعث  املشاجرات 
االجتامع  وحدة  إىل  ويردهم  االختاف،  به  لريفع 
حمفوظة بالقوانني املرشعة. وقال تعاىل: ﴿َشَرَع َلُكْم 
ى بِِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك َوَما  يِن َما َوصَّ ِمَن الدِّ
يَن  الدِّ َأِقيُموا  َأْن  َوِعيَسى  َوُموَسى  إِْبَراِهيَم  بِِه  ْينَا  َوصَّ

ُقوا فِيِه﴾. َواَل َتَتَفرَّ

وإجياد  الناس  بني  من  االختاف  رفع  أن  فأنبأ 
إىل  الدعوة  صــورة  يف  كان  إنام  كلمتهم  يف  االحتــاد 
يضمن  كان  فالدين  فيه،  التفرق  وعدم  الدين  إقامة 

اجتامعهم الصالح.

واآلية: - كام ترى - حتكي هذه الدعوة )ودعوة 
االجتامع واالحتاد( عن نوح، وهو أقدم األنبياء 
عن  ثم  إبراهيم،  عن  ثم  والكتاب  الرشيعة  أويل 
رشيعة  يف  كان  وقد   ،عيسى عن  ثم  موسى، 
وأوسع  االحكام،  من  اليسري  النزر  وإبراهيم  نوح 
هؤالء األربعة رشيعة موسى، وتتبعه رشيعة عيسى 
عىل ما خيرب به القرآن وهو ظاهر األناجيل وليس يف 
حكم  ستامئة  سوى   - قيل  ما  عىل   - موسى  رشيعة 

تقريبا.

مستقلة  دعــوة  االجتامع  إىل  الدعوة  تبدأ  فلم 
رصحية إال من ناحية النبوة يف قالب الدين كام يرصح 

به القرآن، والتاريخ بصدقه.

]قضايا املجتمع واالرسة[
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وحمافظته  باملرأة  اإلسامي  الــرشع  عناية  من 
وقوع  عند  التحكيم  سن  أن  العائلة  نظام  حفظ  عىل 
االختاف بني الزوجني الذي قد يؤدي إىل الشقاق 
َأْهلِِه  ِمْن  َحَكًما  َفاْبَعُثوا  َبْينِِهَما  ِشَقاَق  ِخْفُتْم  ﴿إِْن 
اللُه  ِق  ُيَوفِّ إِْصاَلًحا  ُيِريَدا  إِْن  َأْهلَِها  ِمْن  َوَحَكًما 
العناية  عىل  يدل  ذلك  كل  ))[؛  َبْينَُهَما﴾]النساء: 
وحمافظة  عناية  حقوقها  عىل  واملحافظة  الزوجة  بأمر 
الطاق  اإلسامي  الــرشع  ــاح  وأب عليها.  مزيد  ال 
من  احلكمني  متكن  وعدم  األخاق  التئام  عدم  مع 
ترسيح  أو  بمعروف  فإمساك  والتوفيق:  االصاح 
ُحوُهنَّ  َسرِّ َأْو  بَِمْعُروٍف  ﴿َفَأْمِسُكوُهنَّ  بإحسان 
منه:  ونفر  الطاق  وكره   ]١)٢ بَِمْعُروٍف﴾]البقرة: 
إليه  أبغض  مباحا  اهلل  ما جعل  الرشع:  قال صاحب 

من الطاق أو كامل قال.

طهر  يف  جيــوزه  فلم  سبيله  يف  العراقيل  ــام  وأق

املواقعة وأجل املسرتابة باحلمل ثاثة أشهر وأوجب 
الرجعية  املطلقة  فيه حضور شاهدين عدلني وجعل 
يف حكم الزوجة وأوجب اسكاهنا يف منزله لعل اهلل 
حيدث بعد ذلك أمرًا فريجع إليها، وأباح للمختلعة 
أن ترجع يف البذل قبل انقضاء العدة فريجع زوجها 
يف الطاق، وهذا الذي ذكرناه هو مذهب أئمة أهل 
باملكابرة  إال  الطاق  يعيب  من  يتمسك  وال  البيت؛ 
الزوجني  أحد  إلــزام  العدل  قانون  يف  يسوغ  وهل 
الصرب  يف  يكون  التي  اآلخــر  أخــاق  عىل  بالصرب 
األشياء  أشد  تقول:  واحلكامء  عظيمة،  مشقة  عليها 
أخاقه.  توافقك  وال  فراقه  يمكنك  ال  من  صحبة 
العاقر وحرمانه  الزوجة  الزوج بالصرب عىل  إلزام  أو 
ال  الذي  الــزوج  عىل  بالصرب  إلزامها  أو  النسل  من 
َجــاُل  ﴿الــرِّ األوالد.  ــة  رؤي من  وحرماهنا  له  يولد 
اُموَن َعَلى النَِّساِء﴾ ]النساء: ٤)[ وجعل الرجال  َقوَّ
قوامني عىل النساء يرجعن إىل رأهيم وتدبريهم ملا يف 
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املرأة من الضعف وألن الرجل هو الذي يدفع املهر 
النَِّساِء  َعَلى  اُموَن  َقوَّ َجاُل  ﴿الرِّ الزوجة  بنفقة  ويقوم 
ِمْن  َأْنَفُقوا  َوبَِما  َبْعٍض  َعَلى  َبْعَضُهْم  اللُه  َل  َفضَّ بَِما 
َأْمَوالِِهْم﴾]النساء: ٤)[ ثم مدح املرأة بعد هذا بقوله 
لِْلَغْيِب﴾  َحافَِظاٌت  َقانَِتاٌت  الَِحاُت  ﴿َفالصَّ تعاىل: 

]النساء: ٤)[.

ومل جيعل للرجل عىل املرأة سبيا وأباح تأديبها 
خرق  وإرادهتا  الطاعة  عن  وخروجها  نشوزها  عند 
وليعيشا  العائلة  لنظام  وإفساده حفظا  العائيل  النظام 
هذا  جعل  ولكن  وشقاق  بنزاع  ال  ورسور  هبناء 
وعدم  باألهون  واالبتداء  واللني  باللطف  التأديب 
االهــون  نجع  عــدم  مع  اال  األصعب  إىل  االنتقال 
َفِعُظوُهنَّ  ُنُشوَزُهنَّ  َتَخاُفوَن  تِي  ﴿َوالالَّ تعاىل:  فقال 
َأَطْعنَُكْم  َفإِْن  َواْهُجُروُهنَّ فِي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ 
أوالً  فأمر   ](٤ َسبِياًل﴾]النساء:  َعَلْيِهنَّ  َتْبُغوا  َفاَل 
املضاجع  يف  فباهلجر  ينجع  مل  فإن  بالكام  بالوعظ 
بأن يوليها ظهره فإن مل ينجع فبالرضب بالثوب فإن 
لنظام  فإن كانت مطيعة غري خارقة  فاألشد  ينجع  مل 
العائلة فا سبيل له عليها؛ وأبطل االسام الرهبانية 
التخيل  أي  املساجد  يف  باالعتكاف  عنها  واستعاض 
للعبادة وجتنب النساء مع الصيام أياما معدودة أقلها 
ثاثة ملا يف الرهبانية من تقليل النسل وخوف الوقوع 

يف الزنا ومن املشقة.

عىل  وحــث  سمحة  سهلة  رشيعة  ــام  واالسـ
ال  ما  إىل  التطلع  عن  النفس  كف  من  فيه  ملا  الزواج 

حيل وتكثري النسل.

لَِيْسَتْأِذْنُكُم  آَمنُوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ ﴿َيا  تعاىل:  اهلل  قال 
الَِّذيَن َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َوالَِّذيَن َلْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمنُْكْم 
َتَضُعوَن  َوِحيَن  اْلَفْجِر  َصاَلِة  َقْبِل  ِمْن  اٍت  َمرَّ َثاَلَث 
َثاَلُث  اْلِعَشاِء  َصاَلِة  َبْعِد  َوِمْن  الظَِّهيَرِة  ِمَن  ثَِياَبُكْم 
َبْعَدُهنَّ  ُجنَاٌح  َعَلْيِهْم  َواَل  َعَلْيُكْم  َلْيَس  َلُكْم  َعْوَراٍت 
َبْعٍض﴾]النور:  َعَلى  َبْعُضُكْم  َعَلْيُكْم  اُفــوَن  َطــوَّ
كام  فليستأذنوا  احللم  منكم  األطفال  بلغ  وإذا   ](٨
استأذن الذين من قبلهم. والقواعد من النساء الايت 
يضعن  أن  جناح  عليهن  فليس  نكاحا  يرجون  ال 
هلن.  خري  يستعففن  وان  بزينة  متربجات  غري  ثياهبن 
األحرار  املميزين من  والصبيان  العبيد  تعاىل  اهلل  أمر 
من  ثاثة  أوقات  يف  الدخول  إرادة  عند  باالستئذان 
صاة  وبعد  القائلة  وعند  الليل  آخر  والنهار  الليل 
العشاء اآلخرة ألن اإلنسان يتكشف ويتبذل يف هذه 
ُيرى  أن  حيب  ال  حال  عىل  ويكون  الثاثة  األوقات 
عليها، وأباح هلم الدخول يف غري هذه األوقات بدون 
حوائجكم  لقضاء  عليكم  يطوفون  خدم  ألهنم  إذن 
فا بد هلم من الدخول عليكم يف غري هذه األوقات 
الثاثة ويعرس عليهم االستئذان يف كل وقت. وأمر 
البالغني باالستئذان يف كل حال وأباح للمسنات من 
الذي فوق اخلامر برشط عدم  النساء وضع اجللباب 

التربج وخري هلن أن ال يضعنه مطلقا كالشابات.

]أعيان الشيعة[
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ال إفراط وال تفريط
الشيخ محمد تقي فلسفي

ُيدعى:  أحدمها  أخــوان  البرصة  مدينة  يف  كان 
وكانا  عاصم.  واآلخــر:  احلارثي،  زيــاد  بن  العاء 
خُمتلفنَي  كانا  ولكْن   ، لعيلٍّ امُلخلصني  ِمن  كامها 
وجعه  للدنيا  ُحبِّه  يف  ُمفِرط  فعاء  لوك،  السُّ يف 
ُمْدبِرًا  منه  الَعكس  عىل  فكان  عاصم،  ا  أمَّ للامل... 
وحتصيل  العبادة  يف  وقته  ُجلَّ  صارفًا  للدنيا،  ظهره 
الكامالت الروحيَّة، ويف الواقع كانا كامها قد جتاوز 

. الطريق امُلستقيم، وانحرف عن الرصاط السويِّ

 عيل فذهب  الــعــاء،  َمـــِرض  ــوم  ي وذات 
التفت  حتَّى  اجللوس،  به  استقرَّ  أْن  وما  لعيادته، 
اإلمام إىل ِسعة َعيشه، وإفراطه يف َسعيه وراء الدنيا؛ 
عة  السِّ بهذه  ـ  عالء  يا  ـ  تصنع  قائًا:»وماذا  فخاطبه 
وسائل  تحصيل  إلى  ــك  إنَّ الَعيش؟  ِمن  الُمفِرطة 
الجانب  ذلك  في  فاسع  أحوج،  ة  المعنويَّ سعادتك 
عملَت  تكن  أْن  إاّل  »اللَّهمَّ   :قال ثمَّ  أيضًا...«، 
ن  ة؛ لتتمكَّ ذلك كلَّه؛ لتمهيد طريق السعادة المعنويَّ
ِصلة  وتستطيع  بيتك،  في  الضيوف  استقبال  ِمن 

أرحامك، وأداء حقوق إخوانك بأكمل وجه«)١(.

اهلادئ  بأسلوبه  البليغ،  الــدرس  هذا  ــر  أثَّ لقد 
امَلتني يف عاء كثريًا، وجاشت به العواطف للشكوى 
ِمن تفريط أخيه؛ فقال: يا أمري املؤمنني، أشكو إليك 

الباغة لإلمام  الكام راجع هنج  )١( ُماحظة: ملعرفة نصِّ 
عيل بن أيب طالب جعه الرشيف الريِض.

عاصم بن زياد.

قال: »وما له؟«.

قال: لبس الَعباء، وختىلَّ عن الدنيا.

قال: »عيلَّ به!«.

وبََّخه  اإلمام،  يدي  بني  عاصم  حرض  أْن  وبعد 
اإلمام قائًا: »يا ُعَديَّ نفسه، لقد استهام بك الخبيُث  
لك  أحلَّ  الله  أترى  ــَدك؟!  وِول أهلك  رحمَت  أما 
على  أهون  أنت  تأُخذها؟!  أْن  يكره  وهو  الطيِّبات 

الله ِمن ذلك...«.

ة التارخييَّة؛ يتَّضح لنا مدى  ِمن ِخال هذه الِقصَّ
استقامة املنهج اإلسامي، الذي نطق به اإلمام أمري 
النبي وحكم  ُيعربِّ عن تعاليم  املؤمنني، وهو 

. اهلل َعزَّ وَجلَّ

مل  ُمشكلٌة  زياد  بن  عاصم  نفس  يف  بقيت  لكن 
 جيد هلا َحًا، وهي كيفيَّة التوفيق بني كام اإلمام

وعمله؛ حيث قد زهد يف الدنيا، وترك املاذَّ.

فاندفع لسؤاله، وما أرسع أْن قال: »... يا أمري 
وُجشوبة  َملبسك  خشونة  يف  أنت  هذا  املؤمنني، 
إنَّ  كأنت...  لسُت  »إنِّي  األمري:  فقال  مأكلك؟!«، 
روا أنفسهم بَضَعَفة  ة الَحقِّ أْن ُيقدِّ الله فرض على أئمَّ

الناس؛ كي ال يتبيَّغ بالفقيرة فقره..«)٢(.

)٢( الطفل، ج١.
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من  األوالد  مستقبل  يف  األهل  تفكري  عدم  إن 
األمور التي توقع األوالد يف متاهات احلياة وتنعكس 
سلبا عىل بعدهم الرتبوي وذلك عندما يفرسون ذلك 
أوارص  تنقطع  وعندما  اإلمهــال،  أو  القلب  بقساوة 

ه. ه واملوجَّ الثقة بني املوجِّ

وعليه فإن من األمور التي هيملها بعض األهل 
العناية بدراسة أوالدهم وتوعيتهم عىل أمهية الدراسة 
وقد  وأنثى،  ذكر  من  إنسان  كل  ساح  وأنه  والعلم 
األبناء  شخصية  يف  فشل  اىل  ــال  اإلمه هــذا  ــؤدي  ي
خصوصا إذا ما أضيف إليه عدم التوجيه األخاقي 
والديني، واجلهل أكرب عدوٍّ لإلنسان فردًا وجاعات 
ومن اإلمهال توجه األوالد اىل مدارس غري إسامية 
العقيدة  صعيد  عىل  خطرية  أفكار  اىل  أو  منحرفة  أو 

والدين.

واملتخصص  املتعلم  أن  التجارب  أثبتت  وقد 
غريه  من  أكثر  العمل  فرص  لديه  تكون  ما  غالبا 

بحيث يكون ذلك مدعاة لاستقرار والراحة.

الدراسة  نوعية  اىل  أبنائهم  توعية  األهل  فعىل 
واالختصاص الذي ال بد أن يسلكوه، باإلضافة اىل 

السعي الدؤوب لتأمني العمل املناسب.

هذا عند األبناء الذين يسلكون املنهج التعليمي، 
اما من يرغب منهم يف التوجه اىل الزراعة أو التجارة 
أو الصناعة أو احلرفية، فعىل الوالدين توجيه أبنائهم 
طبائعهم  مع  يتناسب  وما  حاهلم  صاح  فيه  ما  اىل 
لذلك،  املجتمع  حاجة  ماحظة  مــع  وميوهلم، 

وبالطبع هذا حمكوم للواقع اخلارجي.

ويمكن القول: إنه يف الزمن الصعب كزماننا إن 
البعض  اىل جانب  تتكاتف األرس ويقف بعضهم  مل 
يواجه  سوف  والرضاء  الرساء  عىل  متعاونني  اآلخر 
الفرد الكثري من املتاعب واملعاناة وصعاب احلياة، مما 
الرتبوي،  التعاون  وعدم  واالنحراف  القلق  يعكس 
الضغوطات  هــذه  اىل  راجــع  ــزواج  ال تأخر  وأكثر 
السياسية  االنظمة  اياها  أورثتنا  والتي  الكبرية 
يبقى  وال  احلكومات.  لدى  الفاشلة  واالقتصادية 

األمل إال عىل النشاطات املؤسساتية والفردية.

أبنائهم  حياة  يف  التفكري  لألهل  ينبغي  وعليه 
الزوجية أيضا وما يتعلق هبا من تأمني السكن، وذلك 
حيثهم عىل سياسة اقتصادية توفق بني املرصوف وبني 

ادخار ما يكفي لتهيئة مكان السكن ونفقة الزواج.

]الرتبية الفاشلة وطرق عاجها[

 الشيخ ياسين عيسى
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واحاطتها  هبا،  والرفق  االكــرام،  حقها  من 
احلسني  بن  عيل  االمــام  قال  واملؤانسة،  بالرمحة 
النكاح،  بملك  رعيتك  حق  السجاد:»واما 
وأنسًا  ومستراحًا  سكنًا  جعلها  الله  أن  تعلم  فأن 
وواقية، وكذلك كل واحد منكما يجب ان يحمد 
الله على صاحبه، ويعلم ان ذلك نعمة منه عليه، 
ويكرمها  الله  نعمة  صحبة  يحسن  ان  ووجــب 
ويرفق بها، وان كان حقك عليها أغلظ وطاعتك 
بها ألزم فيما احبت وكرهت ما لم تكن معصية، 
فإن لها حق الرحمة والمؤانسة وموضع السكون 

اليها قضاء اللذة التي ال بد من قضائها«)١(.

من  جلة  عىل   البيت اهــل  ركــز  وقــد 
التوصيات من اجل ادامة عاقات احلب واملودة 
زوجها،  عىل  للزوجة  حق  وهي  االرسة،  داخل 
حيث قال رسول اهلل: »خيركم خيركم لنسائه 

)١( حتف العقول: ١٨٨. 

ايضا:»من  وقال   ،)٢( لنسائي«  خيركم  وانا 
جعفر  االمام  وقال  فليكرمها«))(،  زوجة  اتخذ 
بينه  فيما  احسن  عبدا  الله  »رحم   :الصادق
 وبين زوجته«)٤(، وجاءت توصيات جربائيل
الزوجة،  حق  مؤكدة   االكرم الرسول  اىل 
حتى  بالمرأة   جبرائيل قال:»اوصاني 
ظننت انه ال ينبغي طالقها اال من فاحشة مبّينة«))(.

]احلياة الزوجية السعيدة[

)٢( من ال حيرضه الفقيه ): ٢٨١. 
))( مستدرك الوسائل  ): ٢: ٠)). 

)٤( من ال حيرضه الفقيه ): ٢٨١. 
))( من ال حيرضه الفقيه ): ٢7٨. 

العدد السابع/ربيع الثاين ١٤٤٠هـ- كانون االول ٢٠١٨ م72



اإلسجال بعد المغالطة

الحوار الجمعي في القصة

»فاطمة سالم اهلل عليها«

خذوا الماء من عيني

ابن ابي االصبع

د. محمود البستاني

العالمة محمد حسين االصفهاني

الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء

أم البنين

الشاعر عقيل اللواتي
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وهو أن يقصد الشاعر غرضًا من ممدوح، فيأيت 
عليه  فيسجل  الغرض،  ذلك  بلوغه  تقرر  بألفاظ 
رشطًا  الغرض  ذلك  لبلوغ  يشرتط  أن  مثل  ذلك، 
يلزم من وقوعه وقوع ذلك الغرض، ثم يقرر وقوع 
بعض  كقول  املرشوط  ليقع  مغالطة،  الغرض  ذلك 

املحدثني )بسيط(:

ــه...  ــدي لقرت ــا عن ــتاء وم ــاء الش ج
بأســناين وتصفيقــي  ارتعــادي  إال 

يكفننــي... فــإن هلكــت فموالنــا 
 هبنــي هلكــت فهبنــي بعــض أكفــاين

املتكلم  أراد  إذا  إسجال  با  املغالطة  تأيت  وقد 
إخفاء مراده فسأل عن يشء وهو يريد غريه برشط أن 
يكون املسؤول عنه يتعلق بمراده تعلقًا قريبًا لطيفًا، 

كقول أيب نواس) خفيف(:

حكــامن... مــن  القادمــني  أســأل 
عثــامن أبــا  خلفتــم  كيــف   

س... كــام  جنــان  ل  فيقولــون 
 رك مــن حالــا فســل عــن جنــان

فيهــم... اهلل  يبــارك  ال  لــم  مــا 
كتــامن عندهــم  يغــن  ل  كيــف   
فإنه سأل عن أخى سيد جنان وإنام أراد جنانًا، 
ويقع اإلسجال بغري مغالطة، وهذا القسم هو الذي 
نَا  يأيت يف الكتاب العزيز كثريًا، ومنه قوله تعاىل: ﴿َربَّ
 ]٨ َوَعْدَتُهْم﴾]غافر:  الَّتِي  َعْدٍن  َجنَّاِت  َوَأْدِخْلُهْم 

واهلل أعلم.

]حترير التحبري[
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سمة  تطبعه  الـــذي  احلـــوار  مــن  نمط  هــنــاك 
يصاحبه  أن  دون  بينها،  فيام  تتحّدث  التي  )اجلامعة( 
يف  املجموع  يتعاون  )حديث(،  جمرد  أنَّه  أي:  )رّد(، 
نقله داخل التجّمع، ال أنَّه حديث مع اآلخرين، ورّد 
عليه، بل هو حوار ُأحادي اجلانب: كام لو كان هناك 
وهذا  معينة...  قضية  عن  جاعة  فيه  ث  يتحدَّ جملس 
الفائقة أيضًا؛ من حيث  النمط من احلوار له جاليته 
كونه جيّسد حيوّية املجلس الذي يتحاور القوم فيه، 
لنا صورة واقعية عن كام قوم، وكأن  ينقل  أنَّه  أي 
القارئ حارٌض داخل جملسهم يستمع إىل وقائع هذا 
املجلس. وأوضح نموذج هلذا النمط يف احلوار احلي 

هو:

قصة اجلن:

)احلوار(  تعتمد  قصة  تواجهنا  اجلن،  سورة  يف 
أي  يتخّللها  أن  دون  هلا،  قصصيًا  شكًا  اخلالص 
البناء  أنامط  من  واحٌد  وهذا  القصة،  هناية  عدا  رسد 
القصيص الذي جيّسد الشكل الثالث منه، أي القصة 
الرسد  تعتمد  ما  مقابل  وحده،  احلوار  تعتمد  التي 

لوحده، وما تعتمد كًا منهام.

املهم أّن القصة تبدأ هبذا النحو:

﴿إِّنا َسِمْعنَا ُقْرآنًا َعجبًا...﴾، ﴿َوَأّنُه َكاَن ِرَجاٌل 
 نِس َيُعوُذوَن بِِرَجاٍل ِمَن اْلِجّن َفَزاُدوُهْم َرَهقًا ِمَن اْلِ
 َأَحدًا اللُه  َيْبَعَث  َلن  َأن  َظنَنُتْم  َكَما  َظنّوا  َوَأّنُهْم 
َشِديدًا  َحَرسًا  ُملَِئْت  َفَوَجْدَناَها  الّسماَء  َلَمْسنَا  َوَأّنا 

َوُشُهبًا َوَأّنا ُكنّا َنْقُعُد ِمنَْها َمَقاِعَد لِلّسْمِع َفَمن 

َيْسَتِمِع اآْلَن َيِجْد َلُه ِشَهابًا َرَصدًا َوَأّنا الَ َنْدِري َأَشّر 
ُأِريَد بِِمن فِي اأْلَْرِض َأْم َأَراَد بِِهْم َرّبُهْم َرَشدًا﴾.

إّن هذا النمط من )احلوار( يبدو وكأنَّ البطل هو 
تفاصيل  املتكلم(  )بضمري  لنا  يرسد  )قاص(،  نفسه 
هذا  مثل  وأمهية  حيياها.  التي  الفكرية  العمليات 
ا تضعنا وجهًا لوجه أمام وقائع  احلوار ـ كام قلنا ـ أهنَّ
املجلس الذي اجتمع فيه القوم، أو أمام قاص يرسد 

لنا قصته من خال احلوار الداخيل.

لقد كشف هذا احلوار عن )أحداث( و)مواقف( 
اإلسام،  برسالة  يتصل  فيام  اجلن  أبطال  واجهها 
عدم  ومنها:  الكون،  سنن  يف  تغيري  من  صاَحبها  بام 
السامح هبذا العنرص )اجلان( من الصعود إىل السامء 
أن  بعد  الشهب،  ومشاهدة  املائكة  إىل  واالستامع 

كانت هلم حرية التنّقل قبل ذلك.

احلوار  هذا  مثل  أمهية  القارئ  عىل  خيفى  وال 
الذي كشف عن وقائع خطرية يف الظاهرة الكونية، 
واستخاصه أمهية الرسالة اإلسامية يف هذا الصدد، 
ليس من خال تقريٍر عميل، بل من خال لغة فنّية 

ثنا أبطال اجلن بأنفسهم عن الوقائع املذكورة. حيدِّ

القارئ مدعّو للمرة اجلديدة اىل أن يتابع حيوية 
احلقائق  نقل  يف  وأمهيته  اجلامعي،  احلوار  هذا  مثل 
وكأنَّه  القارئ  حيياها  مُمتعة  لغة  خال  من  اخلطرية 

واحد من احلارضين.

]اإلسام والفن[
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اخلفي الكنز  مــن  الــقــدس  ــات االحـــرفجــوهــرة  ــي ــال بـــدت فـــابـــدت ع

ــة ــم ــظ ــع كلمةوقـــــد جتــــىل مــــن ســـــامء ال اســـمـــى  االســــــامء  عــــامل  ــن  مـ

املــحــكــمــة الـــكـــلـــامت  ام  هـــي  مــبــهــمــةبـــل  ــات  ــكـ نـ ذاهتــــــا  غـــيـــب  يف 

ــربـــل ــغـ الـ ــول  ــ ــق ــ ــع ــ ال ائــــمــــة  ــلام  ــل ــع ال ــة  ــلـ عـ ــو  ــ ــ وه ــا  ــهـ ــيـ ابـ ام 

ــة ــزل ــن امل ــم  ــي ــظ ع يف  الـــنـــبـــي  لهروح  كــفــو  ال  مــن  ــو   ــف ك ــاء  ــف ــك ال وىف 

ــت رقــــيــــقــــة الـــــوجـــــود ــ ــل ــ ــث ــ ــن الـــشـــهـــودمت ــ لـــطـــيـــفـــة جـــلـــت عـ

ــوار ــ ــ االطـ ــل  ــ ــض ــ اف يف  واالكـــــــــوارتــــطــــورت  االدوار  نـــتـــيـــجـــة 

ــامل ــ ــك ــ ــة ال ــقـ ــيـ ــقـ ــورت حـ ــ ــ ــص ــ ــ ــة اجلـــــــاملت ــ ــعـ ــ ــديـ ــ بـــــــصـــــــورة بـ

الــــنــــزول يف  احلـــــــــــوراء  الـــعـــقـــولفــــإهنــــا  حمـــــور  الـــصـــعـــود  ويف 

االمـــكـــان يف  الــــوجــــوب  ــانيــمــثــل  ــ ــي ــ ــب ــ عــــيــــاهنــــا بــــاحــــســــن ال

ــود ــ ــوج ــ ــب رحــــــى ال ــطـ ــا قـ ــ ــاهن ــ والـــصـــعـــودف الــــنــــزول  قـــــويس  يف 

الـــدائـــرة تــلــك  حمــيــط  ــس يف  ــيـ ــرةولـ ــاه ــط ال اال  االعـــظـــم  ــا  ــ ــداره ــ م

ــة ــم ــم وس ــ ــل رسـ ــ ــن ك ــ ــةمـــصـــونـــة ع ــرم ــك امل الــصــحــف  يف  ــوزة  ــ ــرم ــ م

صــديــقــة مـــثـــلـــهـــا  ال  ــقــةصـــديـــقـــة  ــن احلــقــي ــ ــدق ع ــصـ ــالـ تـــفـــرغ بـ

ــود الـــزاهـــر ــ ــوجـ ــ املـــظـــاهـــربـــــدا بـــذلـــك الـ يف  ــق  ــ ــ احل ــور  ــ ــه ــ ظ رس 

ــذراء ــ ــع ــ ــر وال ــه ــط ســـــواءهـــي الـــبـــتـــول ال وال  الـــطـــهـــر  كـــمـــريـــم 

ــا خـــفـــاءفـــــــإ هنـــــــا ســــــيــــــدة الــــنــــســــاء ــ ــربى بـ ــ ــكـ ــ ــم الـ ــ ــريـ ــ ومـ

ــة ــي ــعــال ــةوحــبــهــا مـــن الـــصـــفـــات ال ــي ــال اخل ــرون  ــ ــق ــ ال دارت  ــه  ــي ــل ع

ــة ــع ــي ــب ــط ــن دنــــــس ال ــ ــةتـــبـــتـــلـــت عـ ــعـ ــيـ فــــيــــاهلــــا مــــــن رتـــــبـــــة رفـ

ــة ــمـ ــزيـ ــعـ ــة اهلــــمــــة والـ ــ ــوع ــ ــرف ــ عـــن نـــشـــأة الــــزخــــارف الــذمــيــمــةم

الــــزهــــراء هــــي  ــد  ــ ــج ــ امل افـــــق  ــاءيف  ــي ــض ــا ال ــ ــرهت ــ ــن زه ــ ــس م ــم ــش ــل ل

ــي نــــــور عــــــامل االنــــــــوار ــ ــل هـ ــ ــع الـــشـــمـــوس واالقـــــــامربـ ــلـ ــطـ ومـ

ــل ــي ــل ــة الــــوحــــى مــــن اجل ــعـ ــيـ ــلرضـ ــزيـ ــنـ ــتـ ــة ملـــحـــكـــم الـ ــفـ ــيـ ــلـ حـ

ــل االهـــــــواء ــ ــ ــن وصـــمـــة االخـــطـــاءمـــفـــطـــومـــة مــــن زل مــعــصــومــة عـ

»فاطمة سالم اهلل عليها«

 الشيخ محمد حسين االصفهاني الغروي

العدد السابع/ربيع الثاين ١٤٤٠هـ- كانون االول ٢٠١٨ م76



االشـــيـــاءمــــعــــربــــة بــــالــــســــرت واحلـــــيـــــاء ــارئ  ــ بـ ذات  ــب  ــي غ ــن  عـ

ــقــضــا ــىض ال ــ ــا ق ــ ــة بـــكـــل م ــ ــي ــ ــفــضــاراض ــق عـــنـــه واســــــع ال ــي ــض ــام ي ــ ب

ــود ــيـ ــقـ ــة عــــــن احلــــــــدودزكــــيــــة مـــــن وصــــمــــة الـ ــ ــي ــ ــن ــ فــــهــــي غ

ــول ــقـ ــعـ والـ االرواح  قــبــلــة  ــة الـــشـــهـــود والــــوصــــوليــــا  ــبـ ــعـ وكـ

ــت مــنــى ــ ــرشف ــ ــا ت ــهـ ــدومـ ــقـ ــة املــنــىمــــن بـ ــ ــاي ــ ــن هبــــا تـــــــدرك غ ــ ــ وم

ــة ــرمحـ ــةوبــــاهبــــا الـــرفـــيـــع بـــــاب الـ ــم ــل م ذي  كـــــل  ــار  ــ ــج ــ ــت ــ ــس ــ وم

فاطمة بـــاب  ــد  ــن ــم)١(ع ــي ــط احل ــة)٢(ومـــا  ــمـ ــاطـ ــار احلـ ــ ــأ ن ــطــف بـــنـــورهـــا ت

ــام ــس ــة ال ــب ــع ــور ك ــمـ ــعـ ــا مــلــثــاموبــيــتــهــا املـ ــريـ ــثـ ــلـ ــى ثـــــــراه لـ ــ ــح ــ اض

العظمة رواق  الــســامــي  ــة املــعــظــمــةوخـــدرهـــا  ــب ــع ــك ــاف ال ــطـ وهــــو مـ

ــاري ــبـ ــاب الـ ــجـ ــارحــجــاهبــا مــثــل حـ ــ ــص ــ ــاالب ــ ــب ب ــ ــذهـ ــ ــة تـ ــ ــ ــارق ــ ــ ب

حــجــاهبــا يف  ــب  ــ ــ ــواج ــ ــ ال ــامتـــثـــل  ــاهب ــب ــن ق ــ فــكــيــف بــــــــاالرشاق م

قلبي من  والنار  عيني  من  املــاء  السحبخــذوا  وال  منا  للربق  حتملوا  وال 

تنطفي وجـــدي  نـــريان  حتــســبــوا  الغربوال  السافح  املدمع  ذاك  بطوفان 

غلتي ــربد  ــ ي ــل  ــي ــس ال ذاك  أن  ــب لـــذي غــلــة صبوال  فــكــم مــدمــع ص

صبابة مــنــي  الـــوجـــد  ذاك  أن  ــربوال  ت شـــــادن  أو  ـــراء  عـــف ــة  ــي ــان ــغ ل

الكربنــفــى عــن فــــؤادي كــل هلــو وبــاطــل غصص  جرعنني  قد  لواعج 

جوى عــىل  الضلوع  ــوي  أط هلــا  جنبيابيت  ــع  واض الغضا  حجر  عىل  كــأين 

حمــمــد ــت  ــيـ بـ آل  يــــا  ــم  ــ ــ ــاك ــ ــ ــن بــاملــنــهــل الــعــذبرزاي ــراه ــذك أغـــص ل

تــفــيــض دمــوعــهــا ــون ال  ــعــي ل الرتبعــمــى  عىل  دماكم  فاضت  وقد  عليكم 

))) الحطيم: جدار حجر الكعبة وقيل ما بين الركن وزمزم والمقام.
))) الحاطمة: اسم لجهنم والحطمة: النار الشديدة.

خذوا الماء من عيني

الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء
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ــه االســـى ــمــزق ي لــقــلــب ال  ــًا  ــس ــع ــرب بــه قــد مــزقــتــكــم بــنــو حــربوت حلـ

حشاشتي وتــلــكــم  قلبي  ــا  ــرت ــواح قلبيف بـــواحـــرتـــا  ــا  ــاه ــاي ــظ ش ــري  ــط ت

التي رزايـــاكـــم  ينسى  وهـــل  ــى  ــس ــبأأن ــة ذولـ ــ ــداي ــ ــن اهل ــ ــىل دي ألـــبـــت عـ

ــوى الــقــلــوب عــىل ظمى تذادون ذود اخلمس عن سايغ الرشبأأنــســاكــم ه

ــاح رؤوســكــم ــرم ــراف ال ــأط الشهبأأنــســى ب االنــجــم  يف  ــامر  ــاالق ك تطلع 

و جسومكم  فوق  اخليل  طــراد  الطعن والرضبأأنسى  ما وطأت من موضع 

ــا ــع ــاء قـــد ســفــكــن وادم ــ احلجبأأنـــســـى دم مــن  هتكن  واحـــرارا  سكبن 

ــوة ــس ــن ون ــب ــد هن ــا قـ ــوت ــي ــى ب ــسـ ــن الــرعــبأأنـ ــن م ــ ــادا اذب ــبـ ســلــبــن وأكـ

بيوتكم ــني  ــامل ــظ ال ــام  ــح ــت اق والــنــهــبأأنــســى  بـــالـــرضب  اهلل  آل  تــــروع 

هبا ــا  وم فيها  الــنــار  اضــطــرام  ــرسبأأنــســى  ال ــرة  ــذع م فـــرت  صبية  ســـوى 

موقفًا الطف  عرصة  يف  لكم  عىل اهلضب كنتم فيه أرسى من اهلضبأأنسى 

اخلطبتــشــاطــرتــم فــيــه رجـــــاال ونــســوة فــادحــة  ـ  ــصــار  االن قلة  عــىل   

ــل والــقــنــا ــب ــن ــم بـــه لــلــقــتــل وال ــت ــأن والسلبف والسبي  لــارس  ونسوتكم 

العدى ــأة  وط أحشاءها  أوجــبــت  الندباذا  غوثها  عــىل  لكن  نــدهبــا  عــا 

له كــم  فالسوط  ــيل  احل نازعتها  قلبوان  ــن  وم ســـوار  مــن  عضدهيا  عــىل 

جــددت ــع  ــرباق ال عنها  جــذبــت  ــرضبوان  ــن ال ــرا م ــع تــعــلــوهــن محـ ــراق ب

قنعت ــع  ــان ــق امل مــنــهــا  ســلــبــت  بالسبوان  السلب  عن  الشكوى  بثت  اذا 

الفا يف  الــعــيــس  ــام  ف جــنــت  الرطبوثــاكــلــة  الغصن  يف  الورقاء  فام  وناحت 

نــاره والقلب  بالدمع  الــثــرى  اجلدبتــروي  موضع  احليا  خيطي  وقد  تشب 

ــثــري عـــىل وجـــه الـــثـــرى مـــن محــاهتــا ــرتبت ــدة ال ــوس ــى لــكــن م ــوث وغـ ــي ل

كرى ــا  ب لكن  ــاف  ــق االح عــىل  رشبنــيــام  بــا  لكن  االعــطــاف  ونــشــوانــة 

ــرة ــاح وحـ ــ ــرم ــ ــوق ال ــ ــرة ف ــ ــم غ ــك النجبف عــىل  سيقت  اهلل  رســول  آلل 

ــق لــيــتــيــمــة ــوثـ ــم مـ ــي ــت ــن ي ــ ــم م ــ مسبيوكـ اىل  ــدت  ش احلــبــل  يف  ومسبية 

الذي والنسب  الوضاح  احلسب  للرببني  قــوســني  ــاب  ق فأضحى  تــعــاىل 

غدت أو  للفخر  االنساب  عــدت  الشهباذا  ــارة  ــي س ــاالنــســاب  ب ــاول  ــط ت

ــيــكــم ال ــايب  ــسـ ــتـ انـ اال  ــي  ــب ــس ن ــام  ــ حسبيف ــم  ــك ــأن ب اال  ــي  ــب ــس ح ومــــا 
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ــدال س ــد  قـ اهلل  عــلــيــهــا  ــني  ــن ــب ال أم  ــد نــزال  ــُل ق ــربي ــه ج جــلــبــاب فــضــٍل ب

خالقها ــبــاب  جــل فـــاطـــٌم  جتــلــبــبــت  ــٍت آلـــــُه ُفــضــا  ــي ــب ــا اســـتـــقـــرت ب ملـ

ــدرٍة ــي بــيــت ح ــًة يف  ــرم ــك ــت م ــاش وصا ع قــد  للخلد  الـــذي  يعيُش  كــام 

ختدمهم الــزهــراِء  بني  ــريب  ُت أضحْت   ! مثا  هبــا  أنعم  ــم،  هل صــارت  كــاألم 

نطقْت بــام  ــرم  أك اسمها  واســتــأثــرْت  بـــدال((  أرتـــيض  ال  أنـــا  الــبــنــني  ))أم 

ُأمــهــُم حـــزن  عليهم  ــُج  هيــي اســمــي  عىل  حــيِّ  قــال:الــدمــع  قيل:فاطم  إن 

يصا فـــا أحــــبُّ بــــأْن تــبــكــي هلـــم مــقــٌل أْن  ــزن  ــ احل ــذا  هلـ ــبُّ  ــ أح ال  و 

يعرفني والـــكـــلُّ  ــا  ــ أن ــني  ــن ــب ال أم  متصا  ــب  ــي ــغ ــال ب ــًأ  ــبـ نـ ــتــي  ــي كــن يف 

أيــــدين واهلل  أنــــــا  ــني  ــنـ ــبـ الـ أم  أفــا  مـــا  اهلل  تـــا  نـــورهـــا  بــأنــجــم 

صغر يف  البيت  أهــل  حــب  علمتهم  حصا  قد  والقصُد  بالوال  فاستعصموا 

خالقهم مرضاة  يف  النفس  قدموا  قد  ــذال!  ُب ــام  ب أعــظــم  شيمتهم،  فــالــبــذُل 

سيدهم إنقاذ  يف  الروح  واسرتخصوا  ُقتا  بــالــظــام  ــن  ــك ول ــني  ــس احل ــي  ــن أع

قبلهُم املـــوُت  ــواين  طـ ــد  ق ليتني  ــا  ي دخا  قد  الطف  بناعي  سمعُت  ال  و 

منتحبًا وهـــو  يــنــعــى  ــة  ــن ــدي امل إىل  رحــا  عــزكــم  عنكم  يــثــرب  أهـــل  ــا  ي

اضطرمْت ــاُرُه  ــ ن ــؤادي  ــ وف ســائــلــُتــُه  ــن احلــســني؟ ودمـــع الــعــني قــد مها  أي

قتلوا ــكــم  ــال أشــب فـــاطـــٌم  ــربي  ــص ت خا  ــس  ــي األن بــعــد  مربعهم  ذاك  و 

هــل جتاوبني؟ ــؤايل  احلــســني؟ س أيــن  شعا  ــد  ق ــزان  ــ األحـ ــن  م قلبي  فـــإن 

ــاِء رقــى ــ ــذرا فــعــبــاُس اإلب ــال: عـ ــق منجدال ف خـــرَّ  ملـــا  الــشــهــادة  عـــرش 

ــن ســيــدهــم؟ ــاٍك أيـ ــ ــو ب ــُه وهـ ــُت ــادي ــتــا ن ُق كـــربـــا  ــم يف  ــده ــي ــال: س ــقـ فـ

حترُسُه واألمـــاُك  األرض  عــىل  ــاٍو  ث ــا  مُح ــه  لـ ــٌو  ــلـ ُشـ ــًا وال  ــاثـ ثـ مــلــقــى 

ولدي عىل  حزين  وا  صحُت  وعندها  ــا  وب كـــربـــٍة  يف  أزل  مل  بـــعـــدُه  و 

 أم البنين
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يتخذ  وال  سواه،  ربا  يعرف  ال  عبد  من  هلل  كم 
إهله هواه، وجهه ويض، وفعله ريض، وقلبه ساموي، 
ويف  ملطخ،  سكران  الوجد  يف  أريض،  وجسمه 
العشق  يف  يذوق  ال  فخ،  له  نصب  عصفور  اخلوف 
ال  ــم،  الئ لومة  الصدق  يف  خيــاف  وال  نائم،  نومة 
يسرتزق لئام الناس، ويقنع باخلبز اليباس، إذا أثرى 
قفاره  حسب  أقوى  وإن  معدوما،  موجوده  جعل 
يرى  عال،  وجمد  خال،  وجوف  بال،  ثوب  مأدوما، 
فيتقيها، ال  الباطل  ويرمق هوة  فريتقيها،  احلق  ربوة 
إىل  النهم  يبلغه  وال  اجليف،  أكل  إىل  القوم  يدعوه 
حد الرسف، يأكل ليقوى عىل االجتهاد وينام ليصرب 
عىل السهاد ، ينظر إىل طعامه من أين حصل، وكيف 
وصل، ومن حصده وزرعه، ومن داسه ورفعه، ومن 

الكيال والطحان، ومن اخلباز والعجان ؟ 

نار  عىل  إبريزه  خيلص  حتى  يفحص  يزال  فا 
ختيله  ويشذب  املحك،  عىل  عياره  ويكمل  السبك، 
عن شوك الشك، فهكذا خشية االتقياء جيفلون كام 

النعام، وال يأكلون كام تأكل االنعام.

الدين  تقي  الشيخ   ، اللوامة  النفس  ]حماسبة 
إبراهيم بن عيل الكفعمي[


