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دأب االنســـان عـــى البحـــث والتعلـــم منـــذ القـــدم 
وحتـــرك ليبحـــث ويتأمـــل يف الظواهـــر املختلفـــة 
عـــى قـــدر مـــا يعـــي ومـــا هـــدي لـــه يف ذلـــك 
الوقـــت ألن التعلـــم وحـــب االســـتطالع غريـــزة 
ـــادًا  ـــدًا وارش ــان ، وتأكي ـــرة االنسـ مودوعـــة يف فط
لذلـــك جـــاءت النصـــوص الدينيـــة البليغـــة مـــن 
ـــة  ـــى أمهي ـــد ع ـــم وتؤك ـــى التعل ـــث ع ـــنة حت ـــرآن وس ق
ـــه  ـــو كذلـــك اذ ب ـــور ، وه ـــه بالن ـــم وتنعت ـــب العل طل
تغـــر حيـــاة الفـــرد واالمـــم ، كـــا ان هـــذا الطلـــب 
واحلـــث ال يقتـــر عـــى وقـــت او ظـــرف يمـــر بـــه 
ــه  ــر حياتـ ــى آخـ ــد حتـ ــا يمتـ ــب انـ ــان فحسـ االنسـ
، وكلـــا تقـــدم االنســـان ازداد خـــرة وتبـــرة ، 
وهـــا نحـــن يف عددنـــا  هـــذا نمـــي بقـــوة وعزيمـــة  
ـــاز  ـــة باإلنج ـــة مكلل ـــنة رابع ـــدة لس ـــة جدي ـــو  بداي نح
املعـــريف واالســـهام الفكـــري كل ذلـــك ُيبـــث مـــن 
ـــة  ـــال املعلوم ـــا ايص ـــع يف اولوياهت ـــديدة تض ـــة س رؤي
ـــود  ـــذل اجله ـــد ان تب ـــع ، بع ـــاس أمج ـــة اىل الن الرصين
الكبـــرة يف اســـتخراج درر العلـــاء وفيوضاهتـــم 

ــوص ــن النصـ ــتمدة مـ ــتنبطة واملسـ املسـ

 االهليـــة املتمثلـــة بالرســـالة االســـالمية الســـمحاء ، 
ـــك مـــن خـــالل مراجعـــة االعـــداد الســـابقة  يظهـــر ذل
ـــة  ـــان بحقيق ـــا اي ـــة ، وكلن ـــداد الالحق ـــة االع ومتابع
ســـاطعة مفادهـــا ان الكلمـــة الطيبـــة أصلهـــا ثابـــت 
وفرعهـــا يف الســـاء جاريـــة جمـــرى الليـــل والنهـــار  
ونقـــاوة  العاملـــن  اخـــالص  بمـــدى  مرتبطـــة 
مقاصدهـــم وتوجههـــم وانقطاعهـــم للحـــق تبـــارك 
ـــة  ـــة بعناي وتعـــاىل  ، وال ريـــب أن كلمـــة الصـــدق باقي
ـــا  اهلل وتوفيقـــه بدليـــل قـــول احلـــق تعـــاىل: َفَأمَّ
ــاَس  ـــا َمـــا َينَْفـــُع النَـّ َبـــُد َفَيْذَهـــُب ُجَفـــاًء َوَأمَّ الزَّ

 .اأْلَْرِض يِف  َفَيْمُكـــُث 
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قال صاحب )حسن اإلجياز(: »إّنه يمكن عقاًل 
وأحسنها  وأبلغها  العبارات  بأفصح  إنسان  يأيت  أن 
نظًا وهي حتكم بأّن اهلل رّشير، تعاىل عن ذلك علّوًا 
ق قائلها إذا اّتذ ذلك دلياًل عى أّن  كبرًا، فهل ُيصدِّ
عباراته من وحي اهلل؟! وإاّل فا الدليل عى أّن ذلك 

حمال؟!

عى  دليل  تعاىل  إليه  الرّش  نسـبة  إّن  قيل:  فإن 
بطالن أّنا وحي اهلل.

أمثال  نسبوا  األديان  أهل  من  كثرين  »إّن  قلنا: 
ذلك إليه تعاىل« انتهى حمل احلاجة.

أقول: ال لوم عى هذا الرجل إذا مل يعرف معنى 
أّنا عبارة عن تزويق األلفاظ  لنفسه  البالغة فتوّهم 
وإن كان معناها فاسدًا قبيحًا يف مورده، ومن تقّحم 
مثل تقّحمه جدير بأن ال يعرف أّن البالغة التي هبا 
ملقتىض  مطابقته  هي  إّنا  ويتفاخر  الكالم  قدر  يعلو 
احلال كا ذكرناه يف التمهيد. أال وإّن العبارات التي 
هبا  يدّنس  أن  وتذّل عن  لتخسأ  رّشير  اهلل  بأّن  حتكم 

اسم البالغة ومعناها.

أال ترى أّن كاتب التوراة الرائجة مّلا مل تكن عنده 
التي  الشجرة  من  وحّواء  آدم  أكل  يف  القّصة  حقيقة 
نامها اهلل عنها، وأراد أن يصّورها كشاعر خيايل، فإّنه 
مها تأّنق يف تزويق عباراهتا وتنميق)١( حماوراهتا جاء 
هبا شنعاء شوهاء، تشّوهت ألفاظها بتشويه معانيها، 
فكانت من الكالم الساقط الذي تشمئّز منه النفوس، 

ُانظر يف الفصل الثالث من التكوين.

مثااًل  ودمنة  كليلة  مثل  يف  ــرت)٢(  ذك لو  نعم، 
وناصح  مغّفلن  ورعّية  جائر  خدوع  مللك  خياليًا 

فاهم غيور لكان هلا مقام يف اخلياليات.

] نفحات االعجاز يف رد الكتاب املسمى )ُحسن اإلجياز(

))) التنميق: التزيين.
والصدق  تعالى  هللا  إلى  الكذب  نسب  ألنـّـه  وذلــك   (((
معرفة  شجرة  من  وحّواء  آدم  أكل  في  للحيّة  والنصيحة 
التوراة  كاتب  بزعم  وتعالى  تبارك  فاهلل  والشر،  الخير 
غيور،  فاهم  وطني  والحية  جائر،  خدوع  ملك  الرائجة 

والرعية المغفّلون كناية عن آدم وحّواء.
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والرتبية  والقطر  العر  ظلات  إىل  نظرت  إذا 
ــال وعــدم  وشــيــوع اجلــهــل يف األمـــة وســـوء األعـ
الدراسة يف العلم أو التخرج يف الفضيلة عى احلكاء 
يف  كبر  اثر  هلا  األمــور  هذه  ترى  فإنك  الصاحلن 
جادهتا  عن  واالنحراف  الفاضلة  باألخالق  اجلهل 

واخلبط يف معرفتها ومتييز حدودها.

تكلفات  ذلك  يف  االستقامة  إىل  البرش  ترد  فال 
والقطر  املظلم  واجليل  العام  باجلهل  املحاط  الفكر 
الرجل  حــاول  ولئن  ــواء.  األه نزغات  من  الــويب ء 
مل  األخالق  هتذيب  من  شيئا  حينئذ  للصالح  املريد 
اليه  يشر  يشء  إىل  إال  وعمله  قوله  يف  السبيل  هيتد 
املتفلسف  الناس ولئن تكلف  التداول بن مجلة من 
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شيئا من التعليم باألخالق خبط فيها خبطا غلب فيه 
اجلهل والزلل وتتابعت فيه العثرات.

القرآن  بزغ  املذكورة  الظلات  تلك  بن  ومن 
العادة بأن يأيت  الكريم بأنواره وأتى با ال تسمح به 
وتقوال عى  نفسه  عند  من  الظلات برش  تلك  به يف 
الوحي فجاء يف امجاله وتفصيله مستقصيا لألخالق 
الفاضلة عى حدودها باحلث عى التزين هبا با توجبه 
لألخالق  وحمصيا  والرتغيب.  البعث  من  احلكمة 
اإلصالح  يوجبه  با  هبا  التلوث  عن  بالزجر  الرذيلة 
من اإلرهاب والتنفر. واقام لذلك يف العامل ارشف 
خطابة  وابلغ  مرشدة  فلسفة  وأعى  زاهرة  مدرسة 
واعظة وإليك بعضا من جوامعه يف ذلك كقوله تعاىل 
ْحَساِن  َواْلِ بِاْلَعْدِل  َيْأُمُر  َه  اللَّ ﴿إِنَّ  النحل:  سورة  يف 
َواْلُمنَْكِر  اْلَفْحَشاِء  َعِن  َوَينَْهى  اْلُقْرَبى  ِذي  َوإِيَتاِء 
 .]٩٠ ]النحل:  ُروَن﴾  َتَذكَّ ُكْم  َلَعلَّ َيِعُظُكْم  َواْلَبْغِي 
اىل  والستن  الرابعة  اآلية  يف  ما  الفرقان  سورة  ومن 
اآلية  يف  ما  املعارج  سورة  ومن  والسبعن.  اخلامسة 
سورة  ومن  والثالثن.  الثالثة  اىل  والعرشين  الثالثة 
عرشة  واحلادية  العارشة  ــات  اآلي يف  ما  احلجرات 
منه  تلو  أن  يكاد  ال  مما  ذلك  وغر  عرشة.  والثانية 
سورة او يتخطاه تعليم او حيابى به قوم دون قوم او 
يتجاوز باإلفراط اىل التفريط واإلخالل بنظام املدنية 
وراحة االجتاع ولك العرة بأن التوراة الرائجة فيها 
تلفيق  احلقيقية ولكن ألنا  التوراة  تعاليم  وشل من 
الوشل  ذلك  من  فيها  ما  كــّدرت  برشي  واختالق 
وذهبت بصفاء التعليم اإلهلي. فأمرت بني إرسائيل 
باحلكم بالعدل لقريبهم ونتهم عن احلقد عى أبناء 

شعبهم وعن السعي بالوشاية وعن شهادة الزور عى 
قريبهم وأن يغدر أحدهم بصاحبه. ويا لألسف عى 
رشف هذا األمر والنهي إذ شّوهت مجاله بتخصيص 
تعليمها لبني إرسائيل وبتخصيص املأمور به واملنهي 

عنه بالقريب والشعب والصاحب.

قد  الرائجة  األناجيل  بأن  ايضا  العرة  ولك 
الظاملن  ردع  عن  فنهت  البارد  بتصوفها  أفرطت 
باحلدود  الفساد  مادة  وقطع  الظامل  من  باالنتصاف 
لطمك  من  بأن  علمت  بل  الظاملن  ودفاع  الرشعية 
عى خدك األيمن فأدر له اآلخر ايضا ومن أراد أن 
ومن  ايضا  الرداء  له  فاترك  ثوبك  ويأخذ  خياصمك 
البرشي  بافراطها  فلوثت  تطالبه  الذي لك فال  أخذ 

قدس تعاليم املسيح املتلقاة من الوحي اإلهلي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

*ـ آالء الرمحن
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ما  ورجوع  الذات  بأحدية  تعاىل  تصفه  السورة 
أن  دون  من  الوجودية  حوائجه  مجيع  يف  إليه  سواه 
يشاركه يشء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله، 
وهو التوحيد القرآين الذي خيتص به القرآن الكريم 

ويبني عليه مجيع املعارف اإلسالمية.

وقد تكاثرت األخبار يف فضل السورة حتى ورد 
من طرق الفريقن أنا تعدل ثلث القرآن كا سيجيء 

إن شاء اهلل.

من  والظاهر  واملدنية،  املكية  حتتمل  والسورة 
بعض ما ورد يف سبب نزوهلا أنا مكية.

ُه َأَحٌد﴾ هو ضمر الشأن  قوله تعاىل: ﴿ُقْل ُهَو اللَّ
له،  التالية  اجلملة  بمضمون  االهتام  يفيد  والقصة 
واحلق أن لفظ اجلاللة علم بالغلبة له تعاىل بالعربية 
به، وقد  اللغات اسا خاصا  له يف غرها من  أن  كا 

تقدم بعض الكالم فيه يف تفسر سورة الفاحتة.

كالواحد  الوحدة  من  مأخوذ  وصف  )أحد(  و 
ال  الكثرة  يقبل  ال  ما  عى  يطلق  إنا  األحد  أن  غر 
خارجا وال ذهنا ولذلك ال يقبل العد وال يدخل يف 

وثالثا  ثاٍن  له  واحد  كل  فإن  الواحد  بخالف  العدد 
إما خارجا وإما ذهنا بتوهم أو بفرض العقل فيصر 
بانضامه كثرا، وأما األحد فكل ما فرض له ثاٍن كان 

هو هو مل يزد عليه يشء.

و اعتر ذلك يف قولك: ما جاءين من القوم أحد 
فإنك تنفي به جميء اثنن منهم وأكثر كا تنفي جميء 
واحد منهم بخالف ما لو قلت: ما جاءين واحد منهم 
فإنك إنا تنفي به جميء واحد منهم بالعدد وال ينافيه 
ال  املعنى  هذا  وإلفادته  أكثر،  أو  منهم  اثنن  جميء 
يستعمل يف اإلجياب مطلقا إال فيه تعاىل ومن لطيف 
البيان يف هذا الباب قول عيل عليه أفضل السالم يف 
بعض خطبه يف توحيده تعاىل: »ُكلُّ ُمَسّمًى بِاْلَوْحَدِة 

َغْيَرُه َقلِيٌل«.

معنى  يف  األصل  َمُد﴾  الصَّ ُه  ﴿اللَّ تعاىل:  قوله 
يقال: صمده  القصد مع االعتاد  أو  القصد  الصمد 
قصده  أو  قصده  أي  نر  باب  من  صمدا  يصمده 
 - صفة  وهو   - الصمد  فرسوا  وقد  عليه،  معتمدا 
السيد املصمود  أنه  إىل  أكثرها  بمعاٍن متعددة مرجع 
إليه أي املقصود يف احلوائج، وإذا أطلق يف اآلية ومل 
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يقيد بقيد فهو املقصود يف احلوائج عى اإلطالق.

وجود  ذي  لكل  املوجد  هو  تعاىل  اهلل  كان  وإذا 
أنه  عليه  صدق  ما  كل  فيقصده  إليه  حيتاج  سواه  مما 
يشء غره، يف ذاته وصفاته وآثاره قال تعاىل: ﴿َأَل َلُه 

اْلَخْلُق َواْلَْمُر﴾: األعراف: 5٤ وقال وأطلق: 

فهو   ٤٢ النجم:  اْلُمنَْتَهى﴾:  َربَِّك  إَِلى  ﴿َوَأنَّ 
إال  شيئا  يقصد  ال  الوجود  يف  حاجة  كل  يف  الصمد 
وهو الذي ينتهي إليه قصده وينجح به طلبته ويقي 

به حاجته.

ومن هنا يظهر وجه دخول الالم يف الصمد وأنه 
إلفادة احلر فهو تعاىل وحده الصمد عى اإلطالق، 
ُه َأَحٌد﴾ فإن أحدا با  وهذا بخالف أحد يف قوله ﴿اللَّ
يفيده من معنى الوحدة اخلاصة ال يطلق يف اإلثبات 

عى غره تعاىل فال حاجة فيه إىل عهد أو حر.

وأما إظهار اسم اجلاللة ثانيا حيث قيل: 

َمُد﴾ ومل يقل: هو الصمد، ومل يقل:  ُه الصَّ ﴿اللَّ
اهلل أحد صمد فالظاهر أن ذلك لإلشارة إىل كون كل 
من اجلملتن وحدها كافية يف تعريفه تعاىل حيث إن 
اهلل  فقيل:  به  تتص  بصفة  تعاىل  تعريفه  مقام  املقام 
أحد اهلل الصمد إشارة إىل أن املعرفة به حاصلة سواء 

قيل كذا أم قيل كذا.

الذات  بصفة  تعاىل  تصفانه  ذلك  مع  واآليتان 
يصفه  َأَحـــٌد﴾  ُه  ﴿اللَّ فقوله:  مجيعا  الفعل  وصفة 
ُه  ﴿اللَّ وقــولــه:  الـــذات،  عن  هي  التي  باألحدية 
َمُد﴾ يصفه بانتهاء كل يشء إليه وهو من صفات  الصَّ

الفعل.

ليس  ــذي  ال املصمت  بمعنى  الصمد  وقيل: 
يلد وال  ينام وال  يأكل وال يرشب وال  فال  بأجوف 
يولد وعى هذا يكون قوله: )مل يلد ومل يولد( تفسرا 

للصمد.

َلُه  َيُكْن  َوَلْم   ُيوَلْد َوَلْم  َيلِْد  ﴿َلْم  تعاىل:  قوله 
أن  تعاىل  عنه  تنفيان  الكريمتان  اآليتان  َأَحٌد﴾  ُكُفًوا 
سنخه  يشء  عنه  فينفصل  نفسه  يف  بتجزئة  شيئا  يلد 
بأي معنى أريد من االنفصال واالشتقاق كا يقول به 
النصارى يف املسيح إنه ابن اهلل وكا يقول الوثنية 

يف بعض آهلتهم أنم أبناء اهلل سبحانه.

آخر  يشء  من  متولدا  يكون  أن  عنه  وتنفيان 
أريد من االشتقاق كا يقول  بأي معنى  ومشتقا منه 
الوثنية ففي آهلتهم من هو إله أبو إله ومن هو آهلة أم 

إله ومن هو إله ابن إله.

وتنفيان أن يكون له كفؤ يعدله يف ذاته أو يف فعله 
وهو اإلجياد والتدبر ومل يقل أحد من امللين وغرهم 
عز  الوجود  واجب  بتعدد  يقول  بأن  الذايت  بالكفؤ 
به  قيل  فقد  التدبر  وهو  فعله  يف  الكفؤ  وأما  اسمه، 
كآهلة الوثنية من البرش كفرعون ونمرود من املدعن 
لأللوهية ومالك الكفاءة عندهم استقالل من يرون 
تعاىل  أنه  كا  تدبره  إليه  فوض  ما  تدبر  يف  ألوهيته 
مستقل يف تدبر من يدبره وهم األرباب واآلهلة وهو 

رب األرباب وإله اآلهلة.

النوع من اإلله ما يفرض  ويف معنى كفاءة هذا 
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من استقالل الفعل يف يشء من املمكنات فإنه كفاءة 
مرجعها استغناؤه عنه تعاىل وهو حمتاج من كل جهة 

واآلية تنفيها.

وهذه الصفات الثالث املنفية وإن أمكن تفريع 
نفيها عى صفة أحديته تعاىل بوجه لكن األسبق إىل 

الذهن تفرعها عى صفة صمديته.

من  نوع  هي  التي  الــوالدة  فإن  يلد  مل  كونه  أما 
من  تلو  ال  فرست  معنى  بأي  والتبعض  التجزي 
أجزائه  إىل  املــركــب  وحــاجــة  يلد،  فيمن  تركيب 
حمتاج  كل  إليه  ينتهي  صمد  سبحانه  واهلل  رضورية 
يف حاجته وال حاجة له، وأما كونه مل يولد فإن تولد 
يشء من يشء ال يتم إال مع حاجة من املتولد إىل ما 
ولد منه يف وجوده وهو سبحانه صمد ال حاجة له، 
وأما أنه ال كفؤ له فألن الكفؤ سواء فرض كفؤا له 
يف ذاته أم يف فعله ال تتحقق كفاءته إال مع استقالله 
سبحانه  واهلل  الكفاءة  فيه  فيا  تعاىل  عنه  واستغنائه 
صمد عى اإلطالق حيتاج إليه كل من سواه من كل 

جهة مفروضة.

النفي متفرع عى  فقد تبن أن ما يف اآليتن من 
وما  تعاىل  ذكر من صمديته  ما  ومآل  تعاىل  صمديته 
وصفاته  ذاته  يف  تعاىل  توحده  إثبات  إىل  عليه  يتفرع 
يناظره يشء وال يشبهه  أنه واحد ال  بمعنى  وأفعاله 
غره  إىل  استناد  غر  من  ولذاته  بذاته  تعاىل  فذاته 
واحتياج إىل من سواه وكذا صفاته وأفعاله، وذوات 
من سواه وصفاهتم وأفعاهلم بإفاضة منه عى ما يليق 

وصفه  السورة  فمحصل  وعظمته  كريائه  بساحة 
تعاىل بأنه أحد واحد.

فإن  الزوجة  بالكفؤ  املراد  إن  اآلية  يف  قيل  ومما 
ــُه  ﴿َوَأنَّ قوله:  معنى  يف  فيكون  كفؤه  الرجل  زوجة 

نَا﴾ وهو كا ترى. َتَعاَلى َجدُّ َربِّ

]امليزان يف تفسر القرأن[
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القرآن  أّن  النبوية  والسنة  القرآن  بن  الفرق 
املوجودة  والرتاكيب  املخصوصة  األلفاظ  هبذه  نزل 
عى  ومعناها  مضمونا  نزل  والسنة   ،النبي عى 

النبي ال ألفاظها وتعابرها.

القديس  القرآن الرشيف واحلديث  والفرق بن 
وسائر الكتب املنزلة: كالتوراة واإلنجيل ونحومها، 
القرآن الكريم نزل لإلعجاز بفصاحته وبالغته،  إن 
تنزل  مل  املنزلة  الكتب  وسائر  القديس  واحلديث 
لإلعجاز. وعليه أن القرآن املجيد واحلديث القديس 
نزلت  قد  كلها  الساء  من  املنزلة  والكتب  الرشيف 
أن  إال   األنبياء قلوب  عى  وعباراهتا  بألفاظها 
القرآن يفرتق عنها بأن إنزاله كان لإلعجاز بفصاحته 

وبالغته دون غره.

ينسبها  ألفاظ  القديس:  احلديث  أن  واحلاصل 
اختالفًا  خيتلف  بأسلوب  وجل  عز  اهلل  إىل  الرسول 
ظاهرًا عن أسلوب القرآن الكريم، ولكن فيه نفحة 
من نفحات امللكوت األعى وروعة من روائع العامل 
األسمى بعبارة حيرص النبي عى نسبتها إىل اهلل، 
وحكايتها عنه بأسلوب خيتلف اختالفًا واضحًا عن 
أسلوب القرآن الكريم، ولتوضيح احلال نرضب لك 

 عن النبي )مثال احلديث القديس عن )أيب ذر
مت  حرَّ إين  عبادي  وجل»يا  عز  اهلل  عن  يرويه  فيا 
تظاملوا  فال  حمرما  بينكم  وجعلته  نفيس  عىل  الظلم 
فاستهدوين  هديته  من  إل  ضــال  كلكم  عبادي  يا 

اهدكم«.

برواية  صدر  قد  احلديث  هذا  أن  ترى  وأنــت 
عند  تــعــارف  ــد  وق وجـــل،  عــز  اهلل  عــن   النبي
يقولوا:  أن  القدسية  األحاديث  رواية  يف  )السلف( 
قال رسول اهلل أو النبي فيا يرويه عن ربه، وأما 
هذه  عن  التعبر  يف  خاصة  طريقة  فلهم  )اخللف( 
تعاىل يف  اهلل  قال  يقولون:  فهم  القدسية،  األحاديث 
ما رواه عنه رسول اهلل، أو قال اهلل تعاىل يف احلديث 

القديس.

العبارتن واحد، وقد خالف يف  واملراد يف كلتا 
ذلك أبو البقاء يف )كلياته( فقال: إن احلديث القديس 
.ليست ألفاظه من اهلل بل هي من حممد رسول اهلل

]اهلادي فيا حيتاجه التفسر من مبادي[
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أصول اإلسالم واإليمان وحكم منكر كل منه

الهدى والضالل

منهج التثبت في شأن الدين

الوحيد البهبهاني

الشيخ محمد حسن آل ياسين

السيد محمد باقر السيستاني 

معرفة اهلل عن طريق صفاته

الشيخ فارس الحسون

أقسام اللطف باعتبار فاعله

الشيخ علي الكلبايكاني
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إعلم أّن أصول اإلسالم عند فقهائنا املشهورين 
واحدًا  انكر  فمن  واملعاد،  والّرسالة  التوحيد  ثالثة: 
اإلسالمي،  بالكفر  كافرًا  عنه،  خارجًا  يكون  منها، 
فإن أبطن اإلنكار وأظهر اإلقرار يكون منافقًا، وإن 
كان يظهر اإلنكار منه من األمارات املشرة إليه، كا 
كان عادة املنافقن يف عهد الّرسول، فإّنه مع 
هذا كان يعمل معهم، معاملة املسلمن عى الظاهر، 
وعصمة  بالّطهارة  واحلكم  واألرس  القتل  عدم  من 

األموال والفروج وأمثال ذلك.

املذكورة  الثالثة  فخمسة:  اإليان  أصول  وأّما 
والعدل واإلمامة، فمن أنكر أحد األخرين، يكون 
خارجًا من اإليان وداخال يف الكفر اإلياين وإن كان 

مسلًا عندهم.

ثم إن منكر رضورّي الدين، يكون خارجًا عن 
يكون  املذهب،  رضوري  ومنكر  عندهم  االســالم 
يقبل  الفرق ال  أّن قوة  بناء عى  خارجا عن اإليان، 
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 التشكيك، فال جرم يكون منكره منكرًا للرسول
–العياذ   بأنه به،  أتى  ما  ومنكرًا لرسالته يف مجيع 
كان  وإن  رشايعه  بعض  يف  كاذبًا  عنده  يكون  باهلل- 
لإلسالم  يكفي  ال  هذا  مثل  فإن  بعض،  يف  صادقًا 

وقس عى رضورّي الّدين، رضورّي املذهب.

وأّما نظرّيات الّدين واملذهب التي هي من فروع 
بكافر عندهم وإن كانت من  الّدين، فمنكرها ليس 
للمنكر  حيصل  مل  بأن  الّشبهة،  الحتال  العمليات، 
علم هبا وإن كان مقّرًا يف عدم حصول العلم؛ ألّن 
 الّتقصر، يوجب اإلثم ال الكفر وإنكار الّرسول

أو األئمة  بعد معرفة أصول الّدين واإليان.

وإن  كافر  فمنكرها  الّدين  أصــول  نفس  وأّمــا 
ألّن  له؛  العلم  ذلك  بسبب  حيصل  ومل  نظرّيًا  كانت 
التقصر يف ذلك يوجب الكفر ويؤّدي إليه قطعًا، كا 

كان عادة الكّفار يف األعصار واألمصار.

منها  واحد  كّل  كان  وإن  واإلمامة  العدل  وأّما 
كونا  جهة  من  أنا  إال  واليقينيات،  العملّيات  من 
 من النظريات ال يكون منكرمها، منكرًا للّرسول
البّتة، كا كان رضوري الدين منكره منكرًا له البتة، ملا 
عرفت من أّن النّظري قابل للّشبهة وإن كان القبول 
التقصر يف الكسب والنظر، فال يمكن  هلا من جهة 
نعم   ،الّرسول منكر  بكونه  بمجّرد ذلك،  احلكم 
آخر، من  أمٌر  فهو  له،  منكر  أّنه  اخلارج  لو ظهر من 
جهته حيكم بكفره ال بمجرد إنكارمها، نعم من جهة 
أّن كّل واحد منها داخل يف أصول اإليان، ال جرم 

يكون منكرمها خارجًا من اإليان وداخاًل يف الكفر 
قطعًا،  مقرًا  منكرمها  ويكون  البتة  لإليان  املقابل 
الشرتاك  قطعَاً،  مقر  الّدين  أصول  منكر  أّن  كا 
ال  بحيث  املــوصــل،  الّدليل  ــوح  وض وهــو  العّلة 
يتخّلف إيصاله إال بالنسبة إىل من ال يالحظ أصاًل أو 
ُيالحظ غر مراع لرشائط الكسب وعمدهتا الّتخيّل، 
املـَحوجة  والعّلة  قطعًا،  التحيل  رشط  هو  ــذي  اّل
اإلمام  إىل  املحوجة  هي  ومعرفته   ،الّرسول إىل 
الّشيعة عى كون اإلمامة  ومعرفته، مضافًا إىل إمجاع 
أيضًا  املتواترة  واألخبار  الّدين  أصول  من  والعدل 
َوَأْتَمْمُت  ِدينَُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  ﴿اْلَيْوَم  وآية  ذلك  يف 

ْساَلَم ِدينًا﴾. َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اْلِ

]مجموعة الرسائل والمقاالت الكالمية[ 
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احللقة السابعة:
أســاس  هــي  )الــتــي  النبيلة  املشاعر  اخــتــالط 
الترشيع( باملشاعر األخرى أحيانا ولزوم االستشهاد 

بشأنا.
املنظور  بحسب  النبيلة-  اإلنسانية  املشاعر  إن 
العقيل- عرضة لالشتباه  للتشخيص  املوافق  الديني 
باملشاعر األخرى مما يقتي مزيدا من التثبت يف نوع 

الشعور، واالسرتشاد فيه بالدين...

عى  اإلنسانية  املشاعر  إن  ــك:  ذل وتوضيح 
قسمن:

يف  الفطري  القانون  متثل  نبيلة  مشاعر  )أوهلا(: 
الفاضل  للترشيع  األم  املأخذ  وهي  اإلنسان،  داخل 
توصف  العموم-  عى   - املشاعر  وهــذه  احلكيم، 
النظم  مراعاهتا  وتضمن  واالعــتــدال،  بالوسطية 

العامة، بعيدا عن املضاعفات السلبية.
أو  تتجه نحو اإلفراط  )ثانيها(: مشاعر أخرى 
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التفريط يف مواردها، ومن أمثلتها:
١- الشعور بالرقة فيا إذا كان ناشئا عن الضعف 
النفيس، كالرقة باملجرم املحرتف للقتل، وكذلك رقة 
الباب  أن تؤكل، ومن هذا  باحليوانات عن  النباتين 
رقة بعض األمهات باألوالد يف مواقع تقتي احلزم 
ويؤدي التساهل إىل ترضر الطفل يف مستقبله ترضرا 
العملية  إجراء  يف  املرىض  أولياء  بعض  ورقة  كبرًا 

للمريض بقطع الرجل أو اليد أو نحو ذلك.
أن  يتضح:  ومنها  كثرة..  ذلك  عى  واألمثلة 
بل  ونبيال،  فاضال  شعورا  بالرقة  شعور  كل  ليس 
عقباه،  حيمد  وال  النفيس،  الضعف  عن  ينشأ  ما  منه 

ويستتبع مفاسد الحقة.
اخلطيئة  مع  التعامل  يف  الشديدة  الغلظة   .٢
أوالدهم  مع  اآلباء  بعض  كغلظة  اليسر،  اخلطأ  أو 
جسدية  سلبية  آثــارا  ترتك  مرشوعة  غر  بأساليب 

ونفسية عى الطفل.
فمن اخلطأ اعتبار كل شعور مندفع من احلفاظ 
ذلك  ينشأ  قد  بل  فاضال،  شعورا  فطرية  قيمة  عى 
مضاعفات  ويــرتك  االنفعال  حمض  عن  االنــدفــاع 
الشديدة  االندفاعات  حاالت  يف  كا  أكر،  سلبية 

الزائدة عى اقتضاء أسباهبا.
ويستبيح  يرى  األناين  اإلنسان  فإن  األنانية:   .٣
لنفسه من الترفات وردود األفعال أكثر مما يسوغ 
له، ويرى عى اآلخرين من الواجبات أكثر مما جيب 
عليهم، واملشاعر التي تنشأ عن ذلك ليست فطرية، 
بل منشؤها حب االمتياز عن اآلخرين واالستعالء 

األناين  اإلنسان  كان  وإن  كــان،  وجه  بأي  عليهم 
يزعم أن ذلك استحقاق له ويرى يف منعه عنه ظلا 

له وإجحافا به.
٤. الرغبة يف التساوي من غر تقدير املؤهالت 
أن  يرغب  الذي  الكسول  الطالب  يف  كا  الفارقة، 
بتقليل  األستاذ  ويتهم  املثابر،  الطالب  درجة  يعطى 
من  واجلفاء  بالغبن  ويشعر  يستحقه،  عا  درجته 
أدنى  هو  من  سائر  يف  احلال  وكذلك  معه،  تعامله 
درجة يف يشء- سواء كان ذلك لقلة جهده أم جلريان 
املقادير به، مثل: اجلال والغنى املوروث- فإنه قد ال 
جتاه  اإلحساس  هبذا  إياه  ويبتى  باستحقاقه،  يرىض 
عليه،  وحقده  له  حسده  فيوجب  منه،  أعى  هو  من 

وقد يؤدي به ذلك إىل ترفات غر الئقة.
كاذبًا  املرء  يتوقعه  الذي  التساوي  يكون  وقد 
بمعنى: أن ما وقع مل يكن يمثل تفريقا بن الطرفن- 
ولو عى أساس اختالف مستوى األهلية-، بل كان 
حسب  خمتلفا  تقديرا  نوعا  خمتلفتن  حلالتن  تقديرا 
تناسبها، كا إذا وفر األب ألحد ابنيه جهازا يناسب 
عمله ووفر لآلخر جهازا خمتلفا بالنظر إىل اختالف 
الثاين؛  اجلهاز  من  أغى  األول  اجلهاز  وكان  عمله، 
فيعد االبن الثاين هذا متييزا غر عادل ويأخذ مأخذا 
بينها  التسوية  تقتضيه  ال  مما  هذا  أن  مع  نفسه،  من 
بالتسوية  املطالبة  أيضًا:  ذلك  احتياجاهتا ومن  وفق 
بن الرجل واملرأة يف بعض املجاالت رغم اختالفها 

يف تكوينها النفيس والبدين.

)اشتباه الرغبات اإلنسانية االعتيادية بعواطف 
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إنسانية نبيلة(:
االعتيادية-  اإلنسانية  الرغبات  من  كثرا  إن 
فيها  اإلنسان  يفرط  عندما  واملال-  اجلاه  حب  مثل 
نبيلة  إنسانية  بعواطف  عنده  تشتبه  قد  عليه  وتطغى 
خطًأن  يعتقد  املرء  أن  بمعنى:  تشخيصها؛  مقام  يف 
هذا الشعور اخلاص من قبيل الشعور النبيل، ولكنه 
عى  يــر  ملح  اعتيادي  شعور  نحو  احلقيقة  يف 
شعورا  له  فيرتاءى  بمقتضاه  واإليفاء  له  االستجابة 
بوضوح  احلديث  النفس  علم  يف  ُرصد  وقد  نبيال، 
هذا  بل  ومقاصده،  برغباته  يتأثر  اإلنسان  إدراك  أن 
يتفق  العامة. وقد  البدهييات  املعنى عى اإلمجال من 
أن هذا الرتاخي إنا حيجب احلقيقة يف ظاهر اإلدراك 
اإلنساين ويعقد قلبه عليه، ويكون اإلنسان يف قرارة 
بحيث  االعتقاد؛  هذا  صحة  بعدم  بصرة  عى  نفسه 
الشعور وإذا  له حقيقة هذا  باطنه جتلت  استنطق  لو 
كان اإلنسان ال يشعر با يقع من ذلك من نفسه، فإنه 
متسكهم  يالحظ  حيث  بسهولة،  اآلخرين  من  جيده 
رغبات  عن  ناشئة  الواقع  يف  وهي  نبيلة  بعواطف 
اعتيادية، كا جاء يف اآلية الرشيفة: ﴿ُقْل َهْل ُننَبُِّئُكم 
اْلَحَياِة  فِي  َسْعُيُهْم  َضلَّ  الَِّذيَن  َأْعَماًل  بِاْلَْخَسِريَن 
ُصنًْعا﴾)١(،  ُيْحِسنُوَن  ُهْم  َأنَّ َيْحَسُبوَن  َوُهــْم  ْنَيا  الدُّ
ــاَل  ﴿َوَق  :موسى عن  قوله  فرعون  عن  وجــاء 
َأَخاُف  إِنِّي   ُه َربَّ َوْلَيْدُع  ُموَسٰى  َأْقُتْل  َذُرونِي  فِْرَعْوُن 
َل ِدينَُكْم َأْو َأن ُيْظِهَر فِي اْلَْرِض اْلَفَساَد﴾)٢(،  َأن ُيَبدِّ
وقوله تقومه عن نفسه: ﴿َقاَل فِْرَعْوُن َما ُأِريُكْم إِلَّ َما 

))) الكهف / 03) – 04). 
))) غافر/ 6). 

َشاِد﴾)٣(، وقال اإلمام  َأَرٰى َوَما َأْهِديُكْم إِلَّ َسبِيَل الرَّ
عيل يصف حجج الذين خرجوا عليه يف حرب 

.)٤(ولُكِل َضّلٍة ِعّلٌة ولُكِل ناكٍث ُشبهٌة :اجلمل

)العوامل املسببة للقسم الثاين من املشاعر(:
املشاعر-  من  املتقدم  الثاين  القسم  أن  ويالحظ 
التي ال تنبع يف حقيقتها من الضمر اإلنساين- تنشأ 

عن عوامل متعددة، منها: 
النفيس  كالضعف  خاصة،  نفسية  صفات   .١
اللذة  اللن يف مواضع احلزم، أو  املوجب للميل إىل 

النفسية املوجبة للشدة يف مواضع اللن.
لعدم  اخلطرة  العواقب  استحضار  عــدم   .٢
وعيها  عدم  أو  للن،  احلميدة  العواقب  أو  احلــزم، 
احلارضة  اجلوانب  تغليب  إىل  فيؤدي  الوعي؛  حق 
والعاجلة، وإىل ذلك تشر احلكمة العربية املشهورة: 
الكريم  القرآن  أكدها  والتي  للقتل(،  أنفى  )القتل 
ُأولِي  َيا  َحَياٌة  اْلِقَصاِص  فِي  ﴿َوَلُكْم  تعاىل:  قوله  يف 

ُكْم َتتَُّقوَن﴾)5(. اْلَْلَباِب َلَعلَّ
٣. أن يكون نمط حياة اإلنسان عى مثال حمدد 
فيثقل عليه ما خيالف ذلك املثال، مثل ما يالحظ من 
عامة الناس الذين يرّقون عن رؤية ترشيح اجلسم أو 
العمليات اجلراحية، ملا فيها من قص وقطع لألعضاء 
وإراقة للدماء؛ ألن ذلك خيالف النمط الذي اعتادوا 
عى  اعتاد  الــذي  الطبيب  ولكن  حياهتم،  يف  عليه 
رؤية ذلك وممارسته لن يرّق عن ذلك، وشعوره هو 

)3) غافر / 9). 
)4) نهج البالغة، ص: 06). 

))) البقرة / 79). 
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الناس فهو ناشئ من  املوافق للحكمة- وأما شعور 
االعتياد-؛ وذلك بالنظر إىل وضوح رضورة إجراء 

العملية إنقاذا للمريض.
ذبح  الناس عن  كثر من  رقة  أيضًا:  ومن ذلك 
فيه  اعتادوا  الذي  الزمان  هذا  يف  سيا  ال  احليوان- 
عى رشاء احليوانات املذبوحة أو حلومها اجلاهزة-، 
هو  ــذا  وه ــك،  ذل عن  يرقون  ال  القصابن  ولكن 
املوافق للحكمة بطبيعة احلال بعد استساغة أكل حلم 
احليوان. ومن أمثلة ذلك أيضا التعامل مع األموات 

وقتال األعداء.
املجتمع  أيضًا رقة كثر يف  وقد يكون من ذلك 
الغريب عن بعض أساليب العقوبة واستهجانم إياها، 
بعضهم ال  أن  ارتكبه- عى  ملا  القاتل جزاًء  كإعدام 
يركن عن ذلك وما زالت هذه العقوبة نافذة يف بعض 
من  اليشء  بعض  ناشئ  فإنه  األمريكية-،  الواليات 

حياة الدعة والرفاهية والراحة وامللذات.
بالد  يف  الناس  بعض  أن  االلتفات  يثر  وممــا 
الرشق يقتفون أثرهم، من غر أن يكون لدهيم تلك 
املقومات االجتاعية والنفسية، مما جيعل األمر أشبه 

باملحاكاة.
املشاعر  تغيب  من  يالحظ  ما  أيضًا  ذلك  ومن 
بعض  لدى  واللن-  والرمحة  كالشفقة  اإلنسانية- 
الصحيحة  ــاء  ــض األع يــرسقــون  ــن  ــذي ال ــاء  ــب األط
يأهبون  ال  الذين  احلــرب  أمــراء  وبعض  للمريض، 
بإراقة الدماء ألمور سخيفة؛ فإن غياب هذه املشاعر 

ناشئ عن اعتيادهم القسوة والعنف.

٤. أال يشعر املرء بقبح اليشء حق قبحه فيستكثر 
بعض وجوه احلزم يف التعامل معه، أو يبالغ يف قبح 

اليشء من جهة.

اختالطه بوجوه من العصبية واألنانية..
واألول: يتفق يف حال انتشار منكر ما يف جمتمع، 
املحظورات  بعض  كانتشار  الــرتف،  جهة  من  إما 
من  أو  املعارصة،  املجتمعات  بعض  يف  األخالقية 
الفساد اإلداري والرشوة يف  جهة الضغط، كانتشار 
بعض البالد إثر ظروف احلصار اخلانق وسوء أحوال 
الناس؛ فيقل قبح الترف الشائع يف أنظار أفراد ذاك 

املجتمع وتستكثر بعض الترفات احلازمة.
القبلية  املجتمعات  بعض  يف  يتفق  والــثــاين: 
والعشائرية التي تبالغ يف قبح بعض األمور وتعتره 
عارًا فرتيق ألجله الدماء وهتتك األعراض وتسلب 
واالحتال.  بالظنّة  إثباته  يف  تكتفي  وربا  األموال، 
أوجب  الذي  األمر  قبح  من  أكر  كله  ذلك  وقبح 

اثارة هذه املشاعر.
االنفعال  فإن  فيها،  املبالغ  األفعال  ردود   .5
قد  احلــوادث  بعض  عى  الفعل  رد  مقام  يف  الشديد 
إىل وقوعه يف  االعتدال، ويؤدي  اإلنسان عن  خيرج 
رد  كان  إن  التفريط-  يف  يقع  بان  املعاكس؛  املنحى 
فعله من إفراط مبالغ فيه-، ويف اإلفراط- إن كانت 

رد فعله من تفريط باهت-.
تتفق  كا  املجتمعات-  احلالة يف  تتفق هذه  وقد 
فعل  رد  ما  حادثة  توجب  بان  األفــراد-  إىل  بالنسبة 
املعاكس.  بالشدة والعنف يف االجتاه  يتسم  اجتاعي 
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بعض  يف  األفعال  ردود  بعض  ذلــك:  أمثلة  ومــن 
املجتمعات الغربية جتاه بعض املسلمن فيها- جراء 
أفراد  قبل  من  اإلنسانية  للفطرة  خادشة  ترفات 

خرجوا عن حدود االعتدال-.
املجتمع  ذاكرة  األفعال يف  آثار ردود  تبقى  وقد 
يف األزمنة الالحقة، أو تتوارثه األجيال الالحقة عن 

األجيال السابقة فيتحول إىل ثقافة.
النظرة  عوامل  مجلة  من  األمر  هذا  يكون  وربا 
جهة  من  الغربية،  املجتمعات  يف  الدين  إىل  السلبية 
معارضة  بسبب  الوسطى  القرون  يف  منه  عانت  ما 

الكنيسة ملسرة العلم فيها.
املجتمعات  بعض  تتأثر  ــأن  ب املــحــاكــاة،   -٦
من  األمثل-  املجتمع  أنا  بافرتاض  آخر-  ببعض 
املناسبة  النفسية  البنى  التابع  املجتمع  يملك  أن  غر 
للمجتمع املتبوع. ومن أمثلة ذلك: تأثر بعض الناس 
املوجودة يف  الظواهر  املجتمعات الرشقية ببعض  يف 
املجتمعات الغربية- كا مّر ذكره- ومن أمثلته أيضا 
أعراف  يف  السابقة  باألجيال  الالحقة  األجيال  تأثر 

مبنية عى مبادئ خاطئة.
ترف  يستند  بأن  الفكرية،  االشتباهات   -٧
يتلقاه  ولكن  معن،  منشأ  إىل  مبغوض  أو  حمبذ  ما 
جتاهه  فتحدث  له،  مرافق  أمر  إىل  مستندا  اإلنسان 
مشاعر إجيابية أو سلبية ومن أمثلة ذلك: تأثر بعض 
الناجتة  للدين-  املعتنقن  لبعض  الذميمة  الترفات 
يف  اخلاطئة-  انطباعاهتم  أو  اخلاّصة  أمزجتهم  عن 
الترفات  بعض  وتأثر  للدين،  الناس  بعض  كره 

فكر  أو  لدين  املعتنقن  بعض  من  الصادرة  احلميدة 
الفكري-  املنهج  أو  الدين  ذلك  إىل  الرغبة  يف  آخر 

وإن مل تكن له أسس تارخيية فكرية متينة-.
النبيلة  املشاعر  الختالط  وتطبيقات  ]أمثلة 

بغرها[:
بعض  يف  وجدنا  العميل  الواقع  إىل  نظرنا  وإذا 
العتبار  واضحا  ميال  والثقافية  الفكرية  األمــواج 
عدم  مع  النبيلة،  املشاعر  قبيل  من  املشاعر  بعض 

كونا منها واقعا. ومن مصاديق ذلك:
القرن  يف  ظهر  الــذي  االشــرتاكــي  ــاه  االجت  -١
من  لعقود  العامل  من  واسعة  أجــزاء  وســاد  املتقدم 
مثل:  فطرية  عناوين  عى  مبنيا  كان  والذي  الزمن، 
العدالة وإنصاف املظلومن، إال أنه يف احلقيقة قراءة 
أفعال  ردود  عن  نجمت  اإلنسانية  للفطرة  خاطئة 
الثروة  وقتية للظلم واالضطهاد واإلقطاع واحتكار 
الفطرة  خمالفته  ذلــك  بعد  تبن  وقــد  ذلــك،  ونحو 
اإلنسانية حتى صار موقفا منقرضًا يف أوساط علاء 
القانون والترشيع الوضعي، بل رفض األخذ به حتى 

كصيغة للعقد االجتاعي بن الناس.
يف  تبتني  التي  الزوجية-  العالقة  انحراف   -٢
ثنائية  عى  إلنسان  والنفيس  البدين  التكوين  طبيعة 
الرجل واملرأة يف إطار تكوين األرسة رعاية للسكن 
النوع اإلنساين ومصلحة  واالستقرار، وحفاظا عى 
اجليل املقبل- عن مسارها الصحيح يف الثقافة الغربية 
املعارصة؛ فُغّلب فيها جانب املتعة واللذة، وضعفت 
وتكامل  األرسة  تكوين  قبيل  من  الفطرية  اجلوانب 
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األدوار بن أفرادها، وتوفر احلضانة السليمة للجيل 
التمسك  عى  مبنية  الثقافة  هذه  كون  رغم  الالحق، 
يف  الشخيص  واحلق  احلرمة،  مثل:  فطرية  بعناوين 

االختيار، ونحو ذلك.
االعتيادية:  املشاعر  اّلنُبل عى  يشبه إضفاء  ومما 
حتديد املشاعر النبيلة بجزء من املساحة املفرتضة هلا 
من جهة غلبة مشاعر أخرى باجلزء اآلخر منها، ومن 
الغربية  الثقافة  عليه  تشتمل  مما  مجلة  ذلك  مصاديق 
املنطق  بحسب  فيها  ضعف  نقاط  ومتثل  املعارصة، 

الفطري.
فيها  امللزمة  اإلنسان  حقوق  ابتناء  قبيل:  ومن 
تلك  بأسوار  حمدودة  فتكون  االجتاعي،  العقد  عى 
بعض  تقوم  ولــذا  خارجها؛  هبا  يلتزم  وال  البالد 
الدول ببناء سجون هلا خارج أراضيها؛ كي ال تكون 
تناسب  ال  أمــور  فيها  فيارس  بالقانون،  مشمولة 

املنحى الفطري للقانون يف تلك الدول.
وقد لوحظ أن هذه الدول- التي وضّمنت شيئا 
كثر  يف  تعاملت  ملواطنيها-  االجتاعية  احلقوق  من 
من احلاالت كدول مستعمرة مع اآلخرين؛ فلم ترد 
وثرواهتم،  نفوسهم  واستباحت  ذمة  وال  إاّل  فيهم 
وال تزال تعامالهتا مع اآلخرين خمتلفة عن تعامالهتا 
والفضيلة  العدالة  روح  ينايف  با  مواطنيها-  مع 

بوضوح-.
انتهاكات  من  تسّوقه  وما  الثقافة  هذه  ومثل 
الدول  أفعال مجعية من  ردود  إىل  يؤدي- ال حمالة- 
أو الفئات املترضرة، مما يولد حركات عنيفة جتد أنا 

مستضعفة ومظلومة.
االنتهاكات  هذه  تريره  يف  حينئذ  جيدي  وال 
التشبث بعدم خمالفتها للقانون الدويل؛ فإن الراسمن 
بل  بمجموعه،  العاملي  للمجتمع  ينصحوا  مل  له 
السياسية  املصالح  احلاالت-  كثر من  الحظوا- يف 

لبلدانم.
وإن  اإلنسانية،  الفطرة  أن  تقدم:  مما  ويوضح 
قبيل  من  ولكنها  ما،  بمنظور  التناول  سهلة  كانت 
اإلنسان  يعتقد  أن  يمكن  إذ  آخر؛  بمنظور  املمتنع 
الفطرية،  املشاعر  من  هي  املشاعر  بعض  أن  خطأ 
نتيجة  الــزمــن-  مــن  لعقود  ــك  ذل يستمر  قــد  بــل 
فطرية  بعناوين  املتمثلة  املشاعر  أمواج من  الستيالء 
كونا  عدم  يتبن  حتى  خاصة-  زمنية  مالبسات  يف 
كذلك بعد جتربتها يف ميدان العمل، ويظهر خطؤها 

بعد مضاعفات كبرة.
إىل  اإلنسانية  املعرفة  حاجة  يتبن  هــذا  ومــن 
هو  كا  الترشيع  جمال  يف  واإلعانة  والرتشيد  التأكيد 

احلال يف جمال الرؤية الكونية - عى ما سبق بيانه-.
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عدها  التي  والضالل«  »اهلدى  مسألة 
العلاء من توابع قضية اجلر واالختيار 
يف  وردت  قد  ــدر،...  ــق وال والقضاء 
القرآن الكريم عدة آيات يشعر ظاهرها 
ويضل  هيدي  الذي  هو  تعاىل  اهلل  بأن 
ذلك  يف  لإلنسان  اختيار  دون   مــن 
َمْن  َوَيــْهــِدي  َيَشاُء  َمــْن  ُه  اللَّ ﴿َفُيِضلُّ 

َيَشاُء﴾ ]إبراهيم: ٤[ 

ِمْن  ــُه  َل َفَما  ُه  اللَّ ُيْضلِِل  ﴿َوَمـــْن 

َهاٍد﴾ ]الرعد: ٣٣[، وإذا كانت اهلداية 
يعاقب  فلاذا  تعاىل  اهلل  من  واالضالل 
املؤمنن  ويثيب  ضالهلم  عى  الضالن 
عى هداهم، وكالمها من فعل اهلل تعاىل 

وباشاءته؟

هذه  عى  اجلــواب  قبل  بنا  وجيــدر 
اهلــدى  معاين  نستعرض  أن  الشبهة 
اللغة  كتب  يف  وردت  كا  والــضــالل 
وكا استعملها القرآن الكريم يف طيات 
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آياته، لنفهم الغرض منها بدون لبس أو غموض:

طريق  عى  الــداللــة  اللغة:  يف  اهلــدايــة  »أصــل 
اذا  الطريق...  وإىل  للطريق  هــداه  »و  الــرشــد«)١(، 
أي  والبيت هداية  الطريق  الطريق، وهديته  دّله عى 
الرشاد  وهو  الضالل،  ضد  ــدى  و»اهل عرفته«)٢(، 
بينت  معنى  يف  لك  »هديت  ويقال:  والــداللــة«)٣(، 
َكــْم﴾  َلــُهــْم  َيــْهــِد  ﴿َأَوَلـــْم  قــال تعاىل:  لـــك«)٤( كا 

]السجدة: ٢٦[. أما »قوله عز وجل: 

معناه:  َهَدى﴾،  ُثمَّ  َخْلَقُه  َشْيٍء  ُكلَّ  َأْعَطى  ﴿الَِّذي 
هداه  ثم  ينتفع،  هبا  التي  اهليئة  عى  يش ء  كل  خلق 

ملعيشته«)5(.

قال  التوفيق،  بمعنى  العرب  كالم  يف  و»اهلداية 
الشاعر:

ال حترمني هداك اهلل مسألتي 

                          وال أكونن كمن أودى به السفر

يعني به: وفقك اهللّ لقضاء حاجتي«)٦(.

وقوله تعاىل: ﴿َفاْهُدوُهْم إَِلى ِصَراِط اْلَجِحيِم﴾ 
]الصافات: ٢٣[ »أي أدخلوهم النار كا هتدى املرأة 

اىل زوجها يعني بذلك انا تدخل إليه«)٧(.

))) التبيان: )/ )4.
))) لسان العرب: ))/ ))3.

)3) لسان العرب: ))/ 3)3- 4)3.

)4) لسان العرب: ))/ 3)3- 4)3.

))) لسان العرب: ))/ 3)3- 4)3.
)6) تفسير الطبري: )/ )7- 73.
)7) تفسير الطبري: )/ )7- 73.

الطريق:  عى  ويدهلم  القوم  يتقدم  ملن  و»يقال 
هاد«))(، و»اهلداية: هي الثواب«)٩( قال تعاىل:

ُهْم بِإِيَمانِِهْم﴾ أي يثيبهم وقال تعاىل:  ﴿َيْهِديِهْم َربُّ

﴿َواهلل َل َيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي ﴾]البقرة: )٢5[ 

ُه َل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكافِِريَن﴾ ]البقرة: ٢٦٤[  ﴿َواللَّ

 ]١٠( ]املائدة:  اْلَفاِسِقيَن﴾  اْلَقْوَم  َيْهِدي  َل  ُه  ﴿َواللَّ
َه َل َيْهِدي َكْيَد اْلَخائِنِيَن﴾ ]يوسف: 5٢[  ﴿ََأنَّ اللَّ

اي ال يثيب، ومنه قوله تعاىل: 

َيَشاُء﴾  َمْن  َيْهِدي  الّلَه  َوَلكِنَّ  ُهَداُهْم  َعَلْيَك  ﴿َلْيَس 
اهلل  ولكن  ثواهبم  عليك  ليس  أي   ]٢٧٢ ]البقرة: 

يثيب من يشاء.

و»اصل الضالل اهلالك، ومنه قوله تعاىل: 

﴿َأإَِذا َضَلْلنَا فِي اْلَْرِض﴾ ]السجدة: ١٠[ أي 
احلق،  عن  الذهاب  الدين:  يف  والضالل  هلكنا... 
واالضالل، الدعاء اىل الضالل واحلمل عليه، ومنه 
 ،](5 ]طه:   ﴾ اِمِريُّ السَّ ُهُم  ﴿َوَأَضلَّ تعاىل.  قوله 

واإلضالل األخذ بالعاصن اىل النار«)١٠(.

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

اىل  االشـــارة  عى  يطلق  قد  ــالل  اإلض ان   -١
عليه .  واحلمل  الضالل  اىل  والدعوة  احلق  خالف 

)8) مجمع البيان: )/ 7)- 8).

)9) مجمع البيان: )/ 7)- 8).
)0)) التبيان: )/ 46.
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وذلك ما ال يمكن وصف اهلل تعاىل به او نسبته إليه  
ُه لُِيِضلَّ َقْوًما َبْعَد إِْذ َهَداُهْم﴾ ]التوبة:  ﴿َوَما َكاَن اللَّ
١١5[، بل ان الضالل- بريح القرآن- لن يتحقق 

اال بفعل االنسان وحمض اختياره، قال تعاىل: 

ِه َفَقْد َضلَّ َضاَلًل َبِعيًدا﴾ ﴿َوَمْن ُيْشِرْك بِاللَّ

 ]النساء: ١١٦[.

َما َأِضلُّ َعَلى َنْفِسي﴾  ﴿ُقْل إِْن َضَلْلُت َفإِنَّ

]سبأ: 5٠[ 

َما  َفإِنَّ َضلَّ  َوَمْن  لِنَْفِسِه  َيْهَتِدي  َما  َفإِنَّ اْهَتَدى  ﴿َمِن 
َيِضلُّ َعَلْيَها﴾ ]اإلرساء: ١5[ 

﴿إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه﴾

 ]النحل: ١٢5[.

االبطال  عــى  أيضا  االضـــالل  يطلق  كذلك 
واالهالك مثل قوله تعاىل: 

أي   ]٧٤ ]غافر:  اْلَكافِِريَن﴾  اهلل  ُيِضلُّ  ﴿َكَذلَِك 
ِمْن  َلُه  َفَما  ُه  اللَّ ُيْضلِِل  هيلكهم، وقوله تعاىل: ﴿َوَمْن 
َهاٍد﴾ ]الرعد: ٣٣[ أي: ومن هيلك اهلل من الكافرين 
﴿َوالَِّذيَن  تعاىل:  وقوله  مثيب،  من  فا له  والظاملن 
ِه َفَلْن ُيِضلَّ َأْعَماَلُهْم﴾ ]حممد: ٤[  ُقتُِلوا فِي َسبِيِل اللَّ

أي فلن يبطل أعاهلم.

٢- يطلق اهلدى عى الداللة اىل احلق مثل قوله 
ِه الَِّذي َهَداَنا لَِهَذا َوَما ُكنَّا لِنَْهَتِدَي  تعاىل: ﴿اْلَحْمُد لِلَّ

ُه﴾ ]األعراف: ٤٣[ وقوله تعاىل:  َلْوَل َأْن َهَداَنا اللَّ

لِــْإِيــَمــاِن﴾  ــْم  ــَداُك َه َأْن  َعَلْيُكْم  َيُمنُّ  ُه  اللَّ ــِل  ﴿َب
]احلجرات: ١٧[و قوله تعاىل:

َعَلى  اْلَعَمى  َفاْسَتَحبُّوا  َفَهَدْينَاُهْم  َثُموُد  ــا  ﴿َوَأمَّ  
اْلُهَدى﴾ ]فصلت: ١٧[

قوله  مثل  أيضا  االثابة  عى  اهلــدى  يطلق  كا 
أي   ]5 ]حممد:  َباَلُهْم﴾  َوُيْصلُِح  ﴿َسَيْهِديِهْم  تعاىل: 

سيثيبهم.

ــدى  ــاين اهل ــع ــة مل ــالص ــذه اخل ــوء هـ ــى ضـ وعـ
ان  ــي:  وه البحث،  نتيجة  اىل  نصل  ــالل  واالضـ
االضالل بمعنى االشارة اىل خالف احلق مستحيل 
عى اهلل تعاىل ألنه اآلمر باحلق، وال جيوز يف العقل أن 

يشر اىل خالفه أبدا.

وان اهلدى بمعنى الداللة اىل احلق قد فعله اهلل 
بعد  جيال  الكتب  وانــزال  األنبياء  بإرسال  وحققه 

جيل.

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

يتكرر وروده يف القرآن الكريم نحو قوله تعاىل:

ُه﴾  ﴿َأُتِريُدوَن َأْن َتْهُدوا َمْن َأَضلَّ اللَّ

]النساء: ))[: أي  أتريدون أن تثيبوا من أهلك 
اهلل بالعقاب، ونحو قوله تعاىل: 

﴿ُيِضلُّ بِِه َكثِيًرا َوَيْهِدي بِِه َكثِيًرا﴾ ]البقرة: ٢٦[ أي 
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بالقرآن؛ حيث هيلك اهللّ تعاىل بنزول القرآن كثرا من 
الناس لتمردهم عليه وعدم تنفيذهم أوامره ونواهيه 
بعد الزامهم هبا ويثيب به كثرا من الناس إلطاعتهم 

وتسليمهم واذعانم.

واذا مل يكن الغرض من اهلداية االثابة ملا فهمنا 
معنى مقبوال ملا جاء يف قوله تعاىل خماطبا نبّيه األعظم: 
َيَشاُء﴾  َمْن  َيْهِدي  َه  اللَّ َوَلكِنَّ  ُهَداُهْم  َعَلْيَك  ﴿َلْيَس 

]البقرة: ٢٧٢[ وقوله تعاىل: 

َيْهِدي  َه  اللَّ َوَلكِنَّ  َأْحَبْبَت  َمْن  َتْهِدي  َل  ﴿إِنََّك 
اهلداية  كانت  ولو   ،]5٦ ]القصص:  َيَشاُء﴾  َمــْن 
بمعنى االرشاد والداللة لكانت هاتان اآليتان هدما 
لرسالة النبي يف ابرز واجباهتا وهو الداللة واالرشاد 

والتوجيه.

اآليــات  سائر  فهم  يف  نسر  املنهج  هــذا  وعــى 
التي حتمل كلات اهلدى واالضالل، حيث  املباركة 
يتجى لنا سالمة كل هذه النصوص القرآنية مما يتناىف 
مع االختيار الكامل واإلرادة احلرة املنبعثة من نفس 

االنسان ورغبته.

 :وبذلك نفهم أوضح الفهم معنى قول النبي
»الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في 
خلقه  قد  تعاىل  أنه  به  املقصود  ليس  اذ  أمــه«،  بطن 
جمبورا عى فعل ما يشقى به من معصية وضالل أو 
الغرض  به من طاعة وهدى ورشاد، وانا  ما يسعد 
بيان أن »الشقي من   منه كا قال االمام الصادق

علم الّله وهو في بطن أمه أنه سيعمل عمل الشقياء 
الّله وهو في بطن أمه أنه سيعمل  والسعيد من علم 
الواقع  انكشاف  باب  من  وهــذا  السعداء«،  عمل 
لعلم اهلّل تعاىل... وليس فيه أي معنى من معاين اجلر 

واالكراه.

َأَنا  ِه َعَلى َبِصيَرٍة  َأْدُعو إَِلى اللَّ ﴿ُقْل َهِذِه َسبِيلِي 
اْلُمْشِركِيَن﴾  ِمَن  َأَنا  َوَما  ِه  اللَّ َوُسْبَحاَن  َبَعنِي  اتَّ َوَمِن 

]يوسف: )١٠[.

]اصول الدين[
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الغاية من معرفة صفات اهلل هي معرفة اهلل، ألّن 
للتعبر عن اهلل وبيان ذاته  ُسُبل  الصفات عبارة عن 

املقّدسة.

أدلة إمكان معرفة صفات اهلل تعاىل)١(:

ليتعّرف  سبياًل  »صفاته«  تعاىل  اهلل  جعل   -١
العباد عليه، فلو كانت معرفة صفات اهلل غر ممكنة، 

))) انظر: مفاهيم القرآن، جعفر سبحاني: 6 / 9.

مل يبق للعبد سبياًل ملعرفة رّبه، فتنسد أبواب عبودية 
بعد  إال  هبا  القيام  يمكن  ال  العبودية  ألّن  تعاىل  اهلل 

معرفة املعبود.

٢- ذكر اهلل تعاىل صفاته يف كتابه وسنّة نبيه لكي 
يتدّبر فيها العباد بعقوهلم.

فلو كانت معرفة صفات اهلل أمرًا غر ممكن، لكان 
ذكر هذه الصفات يف القرآن والسنّة والتحريض عى 
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التدّبر فيها لغوًا يتنّزه عنه تعاىل.

الــذات  هو  معرفته  يمكن  ال  ما   -٣
اإلهلية، والنهي الذي ورد يف بعض األحاديث 
واقع عى هذه املعرفة، ال عى معرفة الصفات التي 

هي مفاهيم منتزعة من الذات.

مدى معرفته تعاىل عن طريق معرفة صفاته:
القول بأّن صفات اهلل هي السبيل ملعرفة اهلل ال 
كنه وحقيقة  بيان  قادرة عى  الصفات  أّن هذه  يعني 
ُوِضعت  مفاهيم  الصفات  هذه  بل  اإلهلية،  الذات 
العباد بمقدار وسعها املحدود إىل معرفة اهلل  لرتشد 

الكشف  يمكنه  ال  »حمدود«  هو  وما  اإلمجالية. 
الكامل عا هو »غر حمدود«.

أحاديث أهل البيت يف هذا 
املجال:

بن  حمـــّمـــد  اإلمـــــام  ــال  ــ ق  -١
والــصــفــات  ــاء  ــمـ »السـ  :اجلواد ــيل  ع

مخلوقات«)١(.

يحيط  وصــف  »ل   :عيل اإلمــام  قــال   -٢
به«)٢(.

٣- قال اإلمام عيل: »الله أجّل من أن يدرك 
التي هو موصوف بها، وإّنما  الواصفون قدر صفته 
عظمته  قدر  على  ل  قدرهم  على  الواصفون  يصفه 

باب  التوحيد،  كتاب   ،( ج  الكليني،  الشيخ  الكافي،   (((
معاني األسماء واشتقاقها، ح 7،ص 6)).

))) التوحيد، الشيخ الصدوق، ب )، ح 6)، ص 69.

يــدرك  أن  عــن  الله  تعالى  وجــاللــه، 
الواصفون صفته علوًا كبيرًا«)٣(.

جعفر  بـــن  ــى  ــوس م ــام  ــ اإلمـ ــال  قـ  -٤
الكاظم: »إّن الله أعال وأجل وأعظم من أن 

يبلغ كنه صفته«)٤(.

األعالم  علائنا  بعض  ذهب  املنطلق  هذا  ومن 
إىل القول بأّنه:

ليس املقصود من نسبة الصفات إىل اهلل فهم كنه 
وحقيقة الذات اإلهلية، ألّن هذا الفهم غر ممكن.

بل املقصود من نسبة الصفات إىل اهلل فهم هذه 
بضّد  االّتصاف  عن  منّزه  تعاىل  بأّنه  احلقيقة 

هذه الصفات.

مثال ذلك:

اهلل،  صفات  من  صفة  »العلم« 
معنى  الصفة  هــذه  مــن  اإلنــســان  ويفهم 
معّينًا، ولكن اإلنسان من املستحيل أن يعرف 

كنه وحقيقة معنى »علم اهلل«.

فإذا قيل: ما هو معنى كنه وحقيقة »العلم« الذي 
تصفون به اهلل؟

فاجلواب الصحيح: املقصود من »العلم« يف هذا 
املقام: »نفي الضّد«، أي: »نفي اجلهل«.

بعبارة أخرى: ما يكشف لنا مفهوم »العلم« عن 

)3) المصدر السابق: باب 34، ح )، ص 33).
)4) الكافي: الشيخ الصدوق: ج )، كتاب التوحيد، باب النهي 

عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى، ح )، ص 00).
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كنه ذات اهلل أنه منّزه عن اجلهل، وإاّل 
كنه  معرفة  البرشي  للعقل  املستحيل  فمن 

وحقيقة علم اهلل تعاىل.

أقوال العلاء يف هذا املجال:
اهلل  وصفنا  »كّلا  الصدوق:  الشيخ  قال   -١
تعاىل من صفات ذاته، فإّنا نريد بكّل صفة منها نفي 

ضّدها عنه عّز وجّل«)١(.

٢- قال املحّقق السيوري: »ليس من املعقول لنا 
من صفاته إال السلوب...«)٢(.

تعّقل  نفي  »]جيب[  املجليس:  العاّلمة  قال   -٣
تعاىل  علمه  كان  مّلا  تعاىل...  وصفاته  ذاته  كنه 

غر متصّور لنا بالكنه، وأّنا مّلا رأينا اجلهل 
فينا نقصًا نفيناه عنه، فكأّنا مل نتصّور 
اجلهل،  عــدم  إال  تعاىل  علمه  مــن 

إىل  يرجع  إّنا  تعاىل  له  العلم  فإثباتنا 
نفي اجلهل ألّنا مل نتصّور علمه تعاىل إال هبذا 

الوجه«)٣(.

من  »املقصود  شــر:  اهلل  عبد  السّيد  قــال   -٤
تعاىل ال  إذ صفاته  نفي أضدادها،  الثبوتية  الصفات 

كيفية هلا وال سبيل إىل إدراكها«)٤(.

))) االعتقادات في دين اإلمامية، الشيخ الصدوق: باب 
االعتقاد في صفات الذات وصفات األفعال، ص7.

مقداد  شرح:  الحلّي،  للعاّلمة  عشر،  الحادي  الباب   (((
السيوري: الفصل الثالث، ص 49.

)3) بحار األنوار، العاّلمة المجلسي: ج4، أبواب أسمائه 
تعالى، باب )، ذيل ح )، ص 7)).

الفصل  التوحيد،  كتاب  شبر:  هللا  عبد  اليقين،  حق   (4(

تنبيه:
صفات  تفسر  عند  الضّد  بنفي  القول 

هذه  نفي  يعني  ال  والكالية  الثبوتية  اهلل 
تعّقل  أمر  إىل  ناظر  هو  وإّنا  تعاىل،  عنه  الصفات 

وإدراك هذه الصفات اإلهلية.

]التوحيد عند مذهب أهل البيت[

الثالث، ص )4.
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إىل  املكّلف  يدعو  تعاىل  هلل  فعل  اللطف  اّن 
الطاعة، لكنّه سبحانه ليس فاعال لّلطف عى سبيل 
لّلطف  املبارش  الفاعل  يكون  قد  بل  دائا،  املبارشة 
هو اهلل تعاىل، وقد يكون غره فبهذا اللحاظ ينقسم 

اللطف إىل أقسام ثالثة:

باملبارشة  سبحانه  أفعاله  من  يكون  ما  األّول: 

وهذا كالتكليف والترشيع، وبعث الرسل، وإعطاء 
عى  الكونية  الدالئل  ونصب  أيدهيم،  عى  املعجزة 

معرفته تعاىل وتوحيده، ونحو ذلك.

يف  لطف  وهو  للمكّلف  فعال  يكون  ما  الثاين: 
حّق نفسه كالنظر يف دالئل التوحيد واملعجزة واّتباع 

األنبياء ونحوها.
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الثالث: ما يكون فعال للمكّلف وهو لطف يف 
إىل  والدعوة  تعاىل،  اهلل  رساالت  كتبليغ  غره  حّق 
واألمر  سبحانه،  اهلل  أنبياء  عى  الواجب  التوحيد 
عموم  عى  الواجب  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 

املكّلفن.

و يشرتط يف إجياب ما يكون لطفا للغر أن يكون 
لئاّل  اللطف،  بفعل  يكّلف  ملن  ومصلحة  لطف  فيه 
يكون ظلا عليه، كا أّن تكليف امللطوف له مرشوط 
بعلم املكّلف بأّن الذي جيب عليه فعل اللطف يقوم 

بفعله، لئاّل يكون التكليف لغوا.

قال املحّقق البحراين: »اللطف إّما من فعل اهلّل 
تعاىل كالبعثة، أو من فعل املكّلف، فأّما يكون لطفا 
أو  هبم،  واالقتداء  الرسل  كمتابعة  نفسه  تكليف  يف 
يف تكليف غره كتبليغ الرسل للوحي، وال جيب يف 
احلكمة أن يكّلف ذلك الغر إاّل مع علمه تعاىل بأّن 
ذلك اللطف ال بّد أن يقع، ثّم ال بّد وأن يشتمل عى 
مصلحة تعود إىل فاعله، إذ إجيابه عليه ملصلحة غره 

مع خلّوه عن مصلحة تعود إليه ظلم«.)١(

و قال املحّقق الطويس يف جتريده »فإن كان من 
فعله تعاىل وجب عليه، وإن كان من املكّلف وجب 

))) قواعد المرام، ص 8)) بتلخيص وتصّرف يسير، 
مكتبة  ط   ،(87 ص  الطالبين،  إرشــاد  أيضا  والحــظ 
تبريز/  ط   ،((( ص  اإللهية،  واللوامع  المرعشي، 
379)# وكالهما للفاضل المقداد، والمنقذ من التقليد ج 
الطوسي، ص  للشيخ  واالقتصاد   ،30(  -304 )، ص 
للحكيم  إيمان)فارسي(  وسرمايه  المراد،  وكشف   ،87

الالهيجي، ص 80.

أن يشعره به ويوجبه عليه، وإن كان من غرمها رشط 
يف التكليف العلم بالفعل« قوله: »رشط يف التكليف 
العلم بالفعل« إشارة إىل الرشط األخر. فلعّله غفل 

عن الرشط األّول.

)القواعد الكالمية(
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تحليل نظرية اشتراط وحدة اأُلفق

الحجة

دافع العامي للتقليد

الشيخ جعفر السبحاني

الشيخ محمد رضا المظفر

الفقيه الشيخ حسين الحلي )قدس سره(

عالقة المسلم بسواه من غير المسلمين

د. محمد حسين علي الصغير

رواة تفسير القمي

الشيخ باقر اإليرواني
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الّول: خروج القمر عن املحاق كرشوق الشمس:
إّن خروج القمر عن حتت الشعاع أشبه برشوق 
ومغربًا  ُأفق مرشقًا  لكّل  اّن  فكا  وغروهبا،  الشمس 
بمقتىض  األرض  إّن  حيث  البلدان  اختالف  حسب 
منها  النصف  يكون  الوضعية  وحركتها  كرويتها 
دائًا والنصف اآلخر غر مواجه،  للشمس  مواجهًا 
بقوس  الثاين  وعن  النهار  بقوس  األّول  عن  ويعرِّ 
الليل، وهذان القوسان يف حركة وانتقال دائًا حسب 
هناك  يكون  ولذلك  نفسها،  حول  األرض  حركة 

مشارق ومغارب حسب اختالف درجاهتا.

وهكذا اهلالل وخروج القمر عن حتت الشعاع، 
فاّنه خيتلف حسب اختالف اآلفاق، فربا خيرج القمر 
القليل من وجهه املضاء،  بقعة عنه وُيرى اجلزء  من 
دون بقعة ُأخرى، ويظهر ذلك بوضوح إذا علمنا اّن 

بلد  رئي يف  فلو  الغرب،  إىل  الرشق  يسر من  القمر 
يكشف  ال  الوقت،  ذلك  يف  عنه  خروجه  عى  دل 
إذ  رشقه،  يف  الواقع  البلد  يف  عنه  خروجه  عن  ذلك 
لعّل القمر وقت غروب الشمس عنه كان يف املحاق.

عليه  يؤاخذ  وقد  املعروف  االستدالل  هو  هذا 
بالتايل:

وغروهبا  الشمس  رشوق  بن  الفرق  ــود  وج
يف  رشوق  آن  كّل  يف  يتحّقق  ألّنــه  اهلــالل،  وطلوع 
نقطة من األرض وغروب يف نقطة ُأخرى مقابلة هلا، 
اجتاه  كيفية  من  تنتزع  إّنا  احلاالت  هذه  ألّن  وذلك 
بن  قائمة  نسبة  فهي  الشمس،  مع  األرضية  الكرة 
األرض والشمس، وبا اّن األرض ال تزال يف تبّدل 
وانتقال، فتختلف تلك النسب حسب اختالف جهة 
إّنا  فاّنه  اهلالل  الشمس، وهذا بخالف  األرض مع 

ال�شيخ جعفر ال�شبحاين
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يتولد ويتكون من كيفية نسبة القمر إىل الشمس من 
بوجه،  األرضية يف ذلك  الكرة  لوجود  دون مدخل 
بحيث لو فرضنا خلّو الفضاء عنها رأسًا لكان القمر 
متشكاًل بشتى أشكاله من هالله إىل بدره وبالعكس 

كا نشاهدها اآلن.

خروجه  عن  عبارة  اهلالل  اّن  ُأخرى:  وبعبارة 
يف  ولو  للرؤية  قاباًل  يكون  بمقدار  الشعاع  حتت 
اجلملة، وهذا كا ترى أمر واقعي وجداين ال خيتلف 
فيه بلد عن بلد وال صقع عن صقع، ألّنه كا عرفت 
بينه وبن األرض، فال  القمر والشمس ال  نسبة بن 
الظاهرة  هــذه  حــدوث  يف  بقاعها  الختالف  تأثر 
حدوثها،  يكون  هذا  وعى  الفضاء،  جو  يف  الكونية 
بداية شهر قمري جلميع بقاع األرض عى اختالف 
مشارقها ومغارهبا وإن مل ير اهلالل يف بعض مناطقها 
الكرة  اجتاه  كيفية  من  تنتزع  إّنا  من  خارجي  ملانع 
األرضية مع الشمس، فهي نسبة قائمة بن األرض 
والشمس، وبا اّن األرض ال تزال يف تبّدل وانتقال، 
فتختلف تلك النسب حسب اختالف جهة األرض 
يتولد  إّنا  فاّنه  اهلالل  بخالف  وهذا  الشمس،  مع 
من  الشمس  إىل  القمر  نسبة  كيفية  من  ويتكون 
بوجه،  األرضية يف ذلك  الكرة  لوجود  دون مدخل 
بحيث لو فرضنا خلّو الفضاء عنها رأسًا لكان القمر 
متشكاًل بشتى أشكاله من هالله إىل بدره وبالعكس 

كا نشاهدها اآلن.

خروجه  عن  عبارة  اهلالل  اّن  ُأخرى:  وبعبارة 
يف  ولو  للرؤية  قاباًل  يكون  بمقدار  الشعاع  حتت 
اجلملة، وهذا كا ترى أمر واقعي وجداين ال خيتلف 

فيه بلد عن بلد وال صقع عن صقع، ألّنه كا عرفت 
بينه وبن األرض، فال  القمر والشمس ال  نسبة بن 
الظاهرة  هــذه  حــدوث  يف  بقاعها  الختالف  تأثر 
حدوثها،  يكون  هذا  وعى  الفضاء،  جو  يف  الكونية 
بداية شهر قمري جلميع بقاع األرض عى اختالف 
مشارقها ومغارهبا وإن مل ير اهلالل يف بعض مناطقها 
ملانع خارجي من شعاع الشمس أو ُكروّية األرض)١(.

يالحظ عليه: أّن ما ذكره من أّن الرشوق نسبة 
القمر  خروج  بخالف  واألرض  الشمس  بن  قائمة 

من املحاق فاّنا نسبة بن الشمس والقمر، غر تام.

وجه  إّن  حيث  بينها  التفاوت  لعدم  وذلــك 
القمر املقابل للشمس، مستنر أبدًا والوجه املخالف 
مظلم كذلك، وال يتصور يف اجلانب املستنر اهلالل 
إىل  باإلضافة  إال  البدر  التثليث وال  الرتبيع وال  وال 
األرض وفرض الناظر فيه، ففي حالة املقارنة يكون 
وجه القمر املظلم إىل األرض، والوجه املستنر كّله 
نور  يبدو  املحاق  باخلروج عن  بدأ  الشمس وإذا  إىل 
والناظر  األرض  إىل  بالنسبة  القمر  حول  عريض 
إىل  يصل  حتى  يتحرك  يلبث  مل  ثــّم  فيه  املفروض 
مستنرًا  املقابل  الوجه  نصف  يكون  بحيث  الرتبيع 

ونصفه يف ظلمة إىل أن يصل إىل التثليث والبدر.

فلو مل يكن هناك أرض وال ناظر مفروض بحيث 
جرد النظر إىل الشمس والقمر، فال يتحقق فيه تلك 
والبدر،  التثليث،  الرتبيع،  اهلالل،  األربع:  احلاالت 
بل ليس هناك إال حالة واحدة وهي كون نصف منه 
لو  اّنه  ذلك  عى  ويدّل  مستنرًا،  منه  ونصف  مظلًا 

))) مستند العروة:)/7)).
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فرض ناظر يرى القمر يف كوكب آخر غر األرض ملا 
يراه هالالً فاتّضحت بذلك صّحة قياس بزوغ القمر 
ومغارب  مشارق  هناك  أّن  فكا  الشمس،  ببزوغ 
فهناك أيضًا بزوغات للقمر حسب اختالف املناطق.

الثاين: امليقات هو وجود اهلالل عند الغروب:
يف  الثالث  االحتال  هو  األدّلة  من  املستفاد  إّن 
حتّقق الشهر الرشعي، قال سبحانه: ﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن 
ِة ُقْل ِهَي َمواِقيُت لِلنّاِس َوالَحّج َوَلْيَس البِرُّ بَِأْن  الَِهلَّ
َوْأُتوا  اتَّقى  َمِن  البِرَّ  ِمْن ُظُهوِرها َولكِنَّ  اْلُبُيوَت  َتْأُتوا 

ُكْم ُتْفلُِحون﴾)١(. ُقوا الّله َلَعلَّ الُبُيوَت ِمْن َأْبوابِها َواتَّ

األهــّلــة يف زيادهتا  أحـــوال  الــنــاس عــن  ســأل 
اهلل  صىَّ  اهلل  رسول  فأمر  احلكمة  ووجه  ونقصانا 
احلكمة  وجه  بــأّن  هلم  يقول  بأن  وسلَّم  وآلــه  عليه 
دينهم  بمصالح  يتعّلق  ما  ونقصانه  القمر  زيادة  يف 
ودنياهم. ألّن اهلالل لو كان مدّورًا أبدًا مثل الشمس 
مل يمكن التوقيت به فهي مواقيت للناس يف دنياهم 

وعبادهتم.

فجعل املقياس هو اهلالل وليس اهلالل إال رؤية 
اهلالل  سّمي  ولذلك  الغروب،  وقت  عريض  خيط 

هالالً، ألّنه حن ُيرى هيلُّ الناس بذكره.

فامليقات ليس تكّون اهلالل يف وقت من األوقات 
وخروجه عن املحاق مطلقًا، بل تكّونه ورؤيته عند 
االستدالل،  هذا  يف  املهّم  هو  القيد  وهذا  الغروب، 
الناس  لعاّمة  خطابًا  كونه  بحكم  اآلية  من  واملتبادر 
يف أقطار األرض وأّي جزء منها، هو اّن ميقات كّل 

))) البقرة:89).

إنسان هو هالله وقت غروب الشمس عن أراضيه، 
وعى ذلك فال تكون الرؤية يف بقعة من البقاع دلياًل 
التي  اآلفــاق  أو  اآلفــاق  مجيع  يف  الشهر  دخول  عى 
التزمنا بذلك  لو  إذ  الليل،  تشارك معها يف جزء من 
يف  املتحّقق  هالله  فيه  الشهر  بــدء  يكون  أن  يلزم 
امليقات هو هالله وقت  أّن  أو نصفه مع  الليل  ثلث 

الغروب يف أراضيه.

الغروب  املتكّون لدى  وإن شئت قلت: اهلالل 
بأّن  قلنا  ولو  الغربية،  اآلفاق  يف  كا  بقاء  أو  حدوثًا 
الغربية  اآلفاق  عى  حجة  الرشقية  اآلفاق  يف  الرؤية 
ليس معناه اّن اللحظة التي ُرئي فيها اهلالل يف األُفق 
الغربية  للمناطق  القمري  الشهر  ابتداء  هو  الرشقي 
بغروب  الرشعي  الشهر  يبتدأ  بل  اللحظة،  تلك  يف 

الشمس فيها يف تلك املناطق.

]رؤية اهلالل واختالف اآلفاق[
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إن هذا العامي بعد ان التفت اىل فعل من افعاله، 
بن  عنده  أمــره  ودار  الفعل،  ذلك  حكم  يعلم  ومل 
االحكام اخلمسة، مع فرض عدم متكنه من حتصيل 
العلم بذلك احلكم بطريق االجتهاد، كا انه مل يمكنه 
االحتياط لتطّرق احتال الوجوب واحلرمة يف ذلك 
الفعل املنجز عليه حكمه، تعن عليه بحكم العقل أن 

يقلِّد يف ذلك احلكم.

وحينئٍذ يقطع بعدم حرمة التقليد عليه يف حكم 
ذلك الفعل، سواء قلنا ان ذلك من باب حكم العقل 
أو دافع الفطرة، أم قلنا بأنه من باب الكشف بمعنى 
ان املكلف بعد ان وصل به احلال اىل ذلك يستكشف 
أن الشارع قد جعل له فتوى املجتهد حجة عليه يف 
به  حيكم  ما  اىل  مضافًا  ذلك  احتمل  أو  احلال،  ذلك 
العامل  املجتهد  اىل  الرجوع  لزوم  من  فطرته  أو  عقله 

باحلكم.

العقل  حكم  بن  باملالزمة  ذلــك  يف  قيل  ولــو 
بحجية فتوى املجتهد وحكم الشارع بذلك، فهل هو 
ملحق باألول، أو أنه ملحق بالثاين؟ الظاهر االول، 
ألن احلكم الرشعي املستكشف بحكم العقل بقاعدة 
املالزمة يكون تابعًا يف السعة والضيق لذلك احلكم 
الرشعي،  احلكم  ذلك  منه  استكشف  الذي  العقيل 

فالحظ وتأمل.

ولكن ذهن العامي بعيد جدًا عن هذه املراحل 
فتوى  له  جعل  الشارع  أن  واستنباط  الكشف  اعني 
املالزمة  بطريق  االستكشاف  كان  العامل حجة سواء 
مقدمات  يف  عليه  املصطلح  الكشف  بطريق  كان  أو 
ليس  اذ  اللطف،  طريقة  اىل  راجع  وهو  االنسداد، 
حكمه  يعرف  ال  بفعل  ابتيل  قد  أنه  من  ازيد  عنده 
يريده  اىل ما  التوصل  له من  بد  املنجز عليه، وأنه ال 
منه املوىل فيا يعود اىل ذلك الفعل اجيادًا او تركًا، وال 

 الفقيه ال�شيخ ح�شني احللي

39 العدد الثامن/رجب ١٤٤٠هـ- نيسان ٢٠١٩ م



انحصار  اال  هناك  فليس  ذلك  يف  االحتياط  يمكنه 
الطريق بالتقليد، ودافع الفطرة اليه.

ال يقال: ال يتعن عليه التقليد يف هذه الصورة، 
هو  كا  والرتك  الفعل  بن  بالتخير  عقله  حيكم  بل 
كذلك يف مجيع موارد الدوران بن املحذورين، غايته 
والكراهة  واالستحباب  االباحة  املقام حيتمل  أنه يف 

اضافة اىل احتال الوجوب واحلرمة.

بأن  العلم  هو  املسألة  مفروض  إن  نقول:  ألنا 
الزاميًا  كان  لو  وجه  عى  فعيل  حكم  له  الفعل  هذا 
لكان معاقبًا عى خمالفته، وانه ال جيوز له الركون اىل 
االصول الرتخيصية التي من مجلتها التخير العقيل، 
االمجايل  العلم  هو  املعلوم  التنجز  هذا  يف  واملنشأ 
من  املقام  كان  سواء  املانع،  هو  العلم  وهذا  الكبر، 
باإللزام  علم  لو  كا  املحذورين،  بن  الدوران  قبيل 
وتردد بينمها، أم كان يف حد نفسه من الشبهة البدوية 
باقي  احتال  مع  بينها  املــردد  ــزام  االل احتمل  بان 

االحكام الرتخيصية.

ال يقال: ال إشكال يف أنه لو علم امجاالً بوجوب 
نفسه  حد  يف  منها  الثاين  وكــان  فعلن،  من  واحــد 
هو  الثاين  ذلك  يف  عليه  املنجز  فان  احلرمة،  حمتمل 

احتال الوجوب دون احتال احلرمة.

ألنا نقول: ان ذلك ال دخل له با نحن فيه، فان 
ما نحن فيه يكون كل من احتال الوجوب والتحريم 
منجزًا عليه، لكون كل منها من أطراف ذلك العلم 
االمجايل الكبر، غايته أنه ال يمكنه فيه االحتياط، اال 

ان جمرد عدم امكان االحتياط ال يوجب الرتخيص، 
العلم  بواسطة  عليه  منها  كل  تنجز  من  عرفت  ملا 
احتال  هو  عليه  املنجز  فان  املثال  بخالف  االمجايل، 
دون  بينها  باإلمجال  املعلوم  هو  لكونه  الوجوب، 
احتاالً  اال  حمتملة  تكون  ال  فانا  الثاين  يف  احلرمة 

بدويًا.

واحلرمة  الــوجــوب  احتال  من  كل  كــان  وملــا 
منجزًا عليه فيا نحن فيه، ومل يمكنه االحتياط، وكان 
له طريق للتخلص من هذه الورطة وهو السؤال من 
املجتهد، كان العقل حاكًا عليه بلزوم ذلك الطريق.

ال يقال: مل ال يلتزم بأنه يعمل عى طبق ظنه؟

العوام  أنه ال عرة بظنون  ألنا نقول: قد حققنا 
واخلرافات،  االساطر  قبيل  من  يكون  عا  الناشئة 
انا منحرة  فقد حققنا هناك  العقالئية  الظنون  اما 
جمتهد،  غر  فعاًل  أنه  واملفروض  االجتهاد،  بطرق 
وانه فعاًل مبتى با يعود اىل حمل ابتالئه فعاًل، وحينئذ 

فاملتعن عليه هو الرجوع اىل املجتهد.

]االجتهاد والتقليد[.
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عى  به  حيتج  أن  يصلح  يشء  كل  لغة:  احلجة   -  ١
الغر, وذلك بأن يكون به الظفر عى الغر عند اخلصومة 
وقطع  بإسكاته  أما  نحوين:  عى  الغر  عى  معه،والظفر 
عذره وإبطاله. وإما بأن يلجئه عى عذر صاحب احلجة 

فتكون احلجة معذرة له لدى الغر.

٢ - وأما احلجة يف االصطالح العلمي فلها معنيان 
أو اصطالحان:

من  يتألف  ما  »كل  ومعناها:  املناطقة.  عند  ما   - أ 
التي  املرتابطة  القضايا  جمموع  أي  مطلوبا«  تنتج  قضايا 
املجهول سواء كان  العلم  إىل  وترابطها  بتأليفها  يتوصل 
يف مقام اخلصومة مع أحد أم مل يكن. وقد يطلقون احلجة 
أيضا عى نفس )احلد األوسط( يف القياس. ب - ما عند 
األصولين، ومعناها عندهم حسب تتبع استعاهلا: »كل 
يشء يثبت متعلقه وال يبلغ درجة القطع«. أي ال يكون 
القطع هو  القطع يكون  بمتعلقه، وإال فمع  للقطع  سببا 
بتعبر  قل  أو  اللغوي.  بمعناها  حجة  هو  ولكن  احلجة 
آخر: »احلجة كل يشء يكشف عن يشء آخر وحيكي عنه 
عى وجه يكون مثبتا له« ونعني بكونه مثبتا له: أن إثباته 
يكون بحسب اجلعل من الشارع املكلف بعنوان أنه هو 
الواقع. وإنا يصح ذلك ويكون مثبتا له فبضميمة الدليل 

عى اعتبار ذلك اليشء الكاشف احلاكي وعى أنه حجة 
من قبل الشارع. 

تشمل  ال  االصــطــالح  هبــذا  فاحلجة  ــذا،  ه وعــى 
بل  املعنى  هبذا  حجة  يسمى  ال  القطع  أن  أي  القطع، 
جمعولة  غر  ذاتية  القطع  طريقية  الن  اللغوي.  باملعنى 
من قبل أحد. وتكون احلجة هبذا املعنى األصويل مرادفة 
لكلمة )األمارة(. كا أن كلمة )الدليل( وكلمة )الطريق( 
لكلمة  مرادفتن  فيكونان  املعنى،  هذا  يف  تستعمالن 
األمارة واحلجة أو كاملرتادفتن. وعليه، فلك أن تقول يف 
عنوان هذا املقصد بدل كلمة )مباحث احلجة(: )مباحث 
الطرق(  )مباحث  أو  األدلة(.  )مباحث  أو  األمارات(. 
وكلها تؤدي معنى واحدا. ومما ينبغي التنبيه عليه يف هذا 
الصدد أن استعال كلمة )احلجة( يف املعنى الذي تؤديه 
كلمة )األمارة( مأخوذ من املعنى اللغوي من باب تسمية 
اخلاص باسم العام، نظرا إىل أن األمارة مما يصح أن حيتج 
الواقع فتكون  إذا عمل هبا وصادفت خمالفة  املكلف هبا 
معذرة له، كا انه مما يصح أن حيتج هبا املوىل عى املكلف 
إذا مل يعمل هبا ووقع يف خمالفة احلكم الواقعي فيستحق 

العقاب عى املخالفة.]أصول الفقه[
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َوَأْمَواهَلُْم ..  َأْنُفَسُهْم  امْلُْؤِمنَِن  ِمَن  ى  }إِنَّ اهللََّ اْشرَتَ
{ ]التوبة: ١١١[ 

)ُسبحانه  الشاري  أّن  الرشاء  هذه  يف  عَجٍب  وِمن 
وما  اإلنسان  وله  الساوات واألرض،  ُملك  له  وتعاىل( 
ف يف كّل ذلك من غر بيٍع  بيده من أموال، وله أن يترَّ
وال رشاء، ومن غر سؤال وال استئذان، والعبد وما يف 

يدِه ملواله!

اإلنسان،  هذا  ُيكِرم  أن  شاء  وجــّل(  )عــّز  ولكنّه 
ويرفعه إىل موِضع الَتعاقد والـُمباَيعة معه، وذلك تكريم 

من َلُدِن اهلل تعاىل لعباده، با ُيناسب ُلطفه وكرمه هبم.

ى   وقد كان احلَسُن إذا قرأ هذه اآلية: )إِّن اهلّلَ اْشرَتَ
هو  )أْنُفٌس  قال:  َوَأْمــَواهَلـُـم...(،  َأْنُفَسُهْم  امْلُْؤِمنَِن  ِمَن 

َخَلَقها، وأمواٌل هو َرَزقها(.

من  شاء  ما  له  وخلَق  اإلنسان  خلَق  ُسبحانه  فهو 
كرامة  وتلك  ذلك،  َملََّكه  ثم  كراَمة،  وتلك  الطّيبات، 
ُأخرى، ثّم اشرتى منه ما وَهبه وما ملَّكه، وتلك كرامة 
ثّم  معه،  والـُمباَيعة  التعاُقد  موِضع  إىل  يرفَعه  أن  ثالثة 
جعل َثمن ما يأُخذه منه من الـَمتاع الفاين اجلنَّة واخللود 

يف رمحته ورضوانه، وتلك كرامة رابعة.

العطاء  أمجل  ولكن  حال،  كّل  عى  مجيل  والعطاء 
عطاءه  تعاىل  اهلل  قَرَن  وقد  بالتكريم،  يقرتن  ما  وأفضله 

لعباده بالتكريم، وتلك غاية يف الكَرِم والتكريم..

عن  للحديث  يستدرجنا  اهلل  من  والــرشاء  والَبْيع 
مصطلٍح إسالمي عريق، يتَّصل هبذا املفهوم من قريب، 

وذلك هو: )الَبْيَعة(.

ة من ماّدة الَبْيِع، وال نعلم ما إذا كان له  والَبْيَعة ُمْشَتقَّ
يف اجلاهلّية أصل قريب أم ال؟ إالّ أّن اإلسالم اّتذ هذه 
بالطاعة من  الكامل  والتعّهد  لاللتزام  ُمصطَلحًا  الكلمة 
ِقَبل األُّمة لإلمام، فيكون معنى الكلمة االلتزام الكامل 

بالطاعة.

وذكروا يف املناسبة اّلتي اقتَضْت تسمية هذا االلتزام 
ورضَب  َتَصاَفقوا،  تبايعوا  إذا  كانوا  العرب  أّن  بالَبْيَعة: 
ه عى كفِّ اآلخر، وكان ذلك عالمة  أحُد الـُمتبايَعن بكفِّ

رضامها بالبيع، والتزامها به.

عن  التعبر  يف  الطريقة  هــذه  الُسنّة  أمضت  وقــد 
املسلمون  فكان  اإلمام؛  جتاه  بالطاعة  وااللتزام  التعّهد، 
بااللتزام  إيذانًا  ه  كفَّ استلموا   ، اهلل  بايعوا رسول  إذا 
ى هذا االلتزام هبذه املناسبة َبْيَعة وُمباَيعة.. بالطاعة، وُيسمَّ

وكذلك األمر يف االلتزام بالطاعة )الَبْيَعة(، فإّن املرء 
له أن يرتاجع أو  بالطاعة، فليس  البيعة والتزم  إذا دخل 
يتخىَّ عن عهده والتزامه؛ فقد أمىض البيَع وقبَض الثمن 
)اجلنّة(، وأعطى اهلل ماله ونفسه واألنفس العزيزة عليه، 

د أو يفسخ االلتزام. فال حيّق له أن يرتاجع أو يرتدَّ

لرسول  قال  الذي  األنصاري  الرجل  ذلك  اهلل  ورحم 
رحاب  نستقيل.]يف  وال  نِقْيل  ال  َربيح،  َبْيع   :   اهلل 

عاشوراء[
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من  عظيم  لرجل  روائــي  تفسر  القمي  تفسر 
أصحابنا عارص اإلمام العسكري يعرف بعيل بن 

إبراهيم القمي املتوىف سنة ٢١٧ هـ.

ثانية  وللكتاب املذكور الذي طبع مؤخرًا طبعة 
القمي  فيها  ذكر  طويلة  مقدمة  األرشف  النجف  يف 
الرواة  مجيع  توثيقه  األعالم  بعض  منها  استفاد  مجلة 

الواردين يف تفسره.

با  وخمرون  ذاكرون  »ونحن  ييل:  كا  والعبارة 
الذين فرض  الينا، ورواه مشاخينا وثقاتنا عن  ينتهي 

اهلل طاعتهم واوجب واليتهم...«.

العبارة  مــن  الوسائل  صاحب  استفاد  وقــد 
التفسر  يف  ورد  من  مجيع  القمي  توثيق  املــذكــورة 

.املذكور برشط انتهاء السند إىل املعصوم

قال يف الوسائل ج ٢٠ ص )٦: »وقد شهد عيل 
ابن إبراهيم أيضًا بثبوت احاديث تفسره وانا مروية 

.»عن الثقات عن األئمة

املعجم  اخلوئي يف  السيد  أيضًا  ذلك  اختار  وقد 
ج ١ ص ٤٩. ولو َتَم ما ذكر ألصبح ٢٦٠ رجاًل من 
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الثقات كا قيل. ومن هنا نعرف مدى أمهية البحث 
املذكور.

وهو  املتقدمة،  العبارة  يف  آخر  احتال  وهناك 
مشاخيه  خصوص  توثيق  بصدد  القمي  يكون  ان 

املبارشين دون كل من ورد يف سند الروايات.

القمي  بأن  االحتال  هذا  اخلوئي  السيد  وردَّ 
توثيق  يتوقف عى  وهو  تفسره  اثبات صحة  بصدد 
كل من ورد فيه ال خصوص من يروي عنه باملبارشة.

ورد يف  من  بان كل   ذلك حكم وعى ضوء 
النجايش  قبل  من  يضعَّف  مل  ما  ثقة  املذكور  التفسر 
أو غره فيسقط التوثيق عن االعتبار ألن رشط قبول 

التوثيق عدم املعارضة باجلرح كا هو واضح.

هذا حصيلة ما قيل يف توجيه حجية رواة تفسر 
القمي.

وقد يناقش با ييل: 

الفضل  أبو  املذكور هو  للتفسر  الراوي  ان   -١
العباس بن حممد بن القاسم بن محزة بن اإلمام موسى 
ابن جعفر سالم اهلل عليه كا يتضح ذلك من خالل 
جمهول  املذكور  والشخص  نفسه.  التفسر  مراجعة 
احلال وال ُيعرف عنه يشء. ومعه فيسقط الكتاب عن 

االعتبار جلهالة الراوي له.

وفيه: ان الشيخ الطويس يف فهرسته يذكر طريقًا 
منها  والتي  ابراهيم  بن  عيل  كتب  مجيع  إىل  صحيحًا 

تفسره ويصل يف ذلك الطريق إىل القمي نفسه.

الشيخ  اجاز  قد  نفسه  القمي  ان  افرتاض  ومع 
الطويس بالوسائط يف نقل تفسره عنه فال ترض بعد 

هذا جهالة أيب الفضل.

التي هي مقدمة  املذكور  الكتاب  ان مقدمة   -٢
طويلة مل يثبت كونا من القمي، فانه بعد االستمرار 
يف رسد املقدمة ورد اثناءها ما نصه: قال أبو احلسن 
ناسخ  منه  فالقرآن  القمي  اهلاشمي  إبراهيم  بن  عيل 
ومنه منسوخ... وهذا يوّلد احتال ان املقدمة مل تكن 
من بدايتها للقمي وانا يبتدئ كالم القمي من مجلة: 
ُيراد  التي  السابقة  والعبارة  ناسخ...  منه  فالقرآن 
االستشهاد هبا ونحن ذاكرون وخمرون با ينتهي... 
مذكورة قبل ذلك، أي قبل مجلة: قال أبو احلسن... 
ومعه فال يمكن االستشهاد هبا لعدم اجلزم بكونا من 

كالم القمي.

االستشهاد  يراد  التي  السابقة  اجلملة  ان  وفيه: 
له  وهو  وسائله،  يف  الوسائل  صاحب  نقلها  قد  هبا 
طريق صحيح إىل الشيخ الطويس وبالتايل إىل القمي 
نفسه، فيثبت بذلك ان القمي قد ذكر اجلملة السابقة 
الشيخ  خالل  من  الوسائل  صاحب  إىل  واوصلها 

الطويس.

٣- ان بعض من ورد يف تفسر القمي مادام قد 
ُضعِّف من قبل النجايش أو الشيخ فذلك يدل عى ان 

القمي ال يقصد توثيق مجيع من ورد يف تفسره.

القمي  نظر  يف  ثقة  هو  ُضعِّف  من  لعل  وفيه: 
التعديل  بن  التعارض  ــوارد  م من  ــورد  امل فيكون 
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واجلرح وال يكون التضعيف قرينة عى ان القمي ال 
يريد توثيق كل من ورد يف تفسره.

اجلميع  ــدى  ل مسلًا  الضعف  ــان  ك لــو  ــل  أج
اين  ولكن  قرينة  ذكر  ما  جيعل  ان  امكن  وواضحًا 

وجود مثل ذلك.

إذن املناقشات املذكورة غر واردة.

واملهم ان يقال:

التفسر  باسم  كتاب  له  كان  وان  القمي  ان   -١
النجايش  ان  باعتبار  ذلك  يف  التشكيك  يمكن  وال 
والطويس قد نصا عى وجود التفسر املذكور وذكرا 
التفسر  كون  يف  نشكك  ولكننا  صحيحًا  طريقًا  إليه 
املتداول اليوم هو نفس تفسر القمي، ونحتمل عدم 
للقمي والبعض  أقل بعضه  أو ال  للقمي رأسًا  كونه 

اآلخر قد ُدسَّ فيه.

ومما يؤكد ما نقول التعبر التايل: »رجع إىل تفسر 
عيل بن إبراهيم« أو »رجٌع إىل رواية عيل بن إبراهيم« 
أو »رجع احلديث إىل عيل بن إبراهيم« أو »يف رواية 

عيل بن إبراهيم«.

ويمكن مراجعة ذلك يف ج ١ ص ٢٧١، ٢٧٢، 
...٩)٣، ٢٩٩، ٣١٣، ٩)٣، ٢٩٢، ٢٩٤

٢- ان يف التفسر بعض القرائن التي تشهد بأن 
القمي ليس بصدد توثيق مجيع رواة كتابه.

ففي ج ١ ص ٦٦ يقول: حدثني ايب رفع قال: 
.قال الصادق

ويف ج ١ ص ٩٩ يقول: وحدثني حممد بن حييى 
.البغدادي رفع احلديث إىل أمر املؤمنن

عن  ايب  وحدثني  يقول:   ٢١٤ ص   ١ ج  ويف 
عبد  أيب  عن  رجاله  بعض  عن  سعيد  بن  احلسن 
فيها  يمكنه  ال  التي  املوارد  من  ذلك  غر  إىل   اهلل

التوثيق لعدم تشخص رواة السند.

ان  يمكن  ال  من  اسم  ورد  املوارد  بعض  يف  بل 
كا يف ج ١  مثاًل  اكثم  بن  كيحيى  الثقات  من  يكون 

ص ٣5٦.

]دروس متهيدية يف القواعد الرجالية[
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اإلسالم دين االجتاع والتآلف واحلب املتبادل، 
وعائلته  نفسه  عى  يطبق  الذي  هو  امللتزم  واملسلم 
احلنيف،  الدين  إليها  يدعو  التي  اإلنسانية  الظواهر 
ومع اتساع خطوط االتصال يف رشق الدنيا وغرهبا، 
ومعروفا  صلة  بينها  فيا  البرشية  القوى  تتالحم 
اخلالصة  ــودة  امل دين  اإلســالم  كان  وملا  وإنسانية، 
والساح،  اليرس  رشيعة  ورشيعته  املتبادل،  واحلب 
فا عى املسلم من بأس أن يتخذ له أصدقاء وأحباء 

من غر املسلمن، ال أولياء باملعنى الرشعي املحدد، 
فالصداقة يشء، واملواالة شىء آخر، وإباحة الصداقة 
ال تعني إباحة املواالة، ويف هذا الضوء فال مانع من 
إذا  املسلمن،  املبارش مع غر  املبارش وغر  االتصال 
كانوا ال يعادون اإلسالم، وإنا هم من سائر الناس 
شعائر  حيرتمون  واملعاناة،  والتفكر  الشعور  يف 
اآلخرين، وال يكيدون لإلسالم واملسلمن، ويف هذا 
إليهم  املضار قد تستحسن جماملتهم بل واإلحسان 
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يف  باملسلمن  واحتفاء  نفوسهم،  من  لإلسالم  حتبيبا 
شائلهم ومشاعرهم، وقد دأب ساحة سيدنا املفدى 
استيعاب  الرشيف عى  دام ظله  السيستاين[  ]السيد 
اجلنسيات  املسلمن من كل  مع  متعاطف  أكر عدد 
اليهود  من  الكتابين  طهارة  إىل  فذهب  والديانات، 
والنصارى، ولكنه مل يرتك االحتياط االستحبايب يف 
املوضوع، وكان سيدنا اإلمام احلكيم العظيم قد 
أما  للمشهور،  خالفا  بطهارهتم  قبل  ذي  من  أفتى 
فاملشهور  الكتايب:  وأما  أفتى:  فقد  السيستاين  سيدنا 
كان  وإن  بطهارته،  احلكم  يبعد  ال  ولكن  نجاسته، 

االحتياط ال ينبغي تركه. 

العالقات  تكون  أن  املفدى  سيدنا  حاول  وقد 
أساس  عى  قائمة  وسواهم  املسلمن  بن  العامة 
اآلتية  الفتاوى  بذلك  فسر  الرىء،  والود  التفاهم 

ضمن اإلجابة عن األسئلة املوجهة لساحته:

١ - هل جيوز تبادل الود واملحبة مع غر املسلم، 
إذا كان جارا، أو رشيكا يف عمل، أو ما شابه ذلك؟

* إذا مل يظهر املعاداة لإلسالم واملسلمن بقول 
أو فعل، فال بأس بالقيام با يقتضيه الود واملحبة من 
ُه َعِن  الر واإلحسان إليه، قال تعاىل: ﴿َل َينَْهاُكُم اللَّ
ِمْن  ُيْخِرُجوُكْم  َوَلْم  يِن  الدِّ فِي  ُيَقاتُِلوُكْم  َلْم  الَِّذيَن 
ُيِحبُّ  َه  اللَّ إِنَّ  إَِلْيِهْم  َوُتْقِسُطوا  وُهْم  َتَبرُّ َأْن  ِدَياِرُكْم 

اْلُمْقِسطِيَن﴾.

٢ - هل جيوز السر يف موكب جنازة غر مسلم 
لتشييعه، إذا كان جارا مثال؟

* إذا مل يكن هو، وال أصحاب اجلنازة، معروفن 
باملشاركة  بأس  فال  واملسلمن،  لإلسالم  بمعاداهتم 
ال  اجلنازة،  خلف  امليش  األفضل  ولكن  تشييعه،  يف 

أمامها.

٣ - هل جيوز دخول أصحاب الديانات السابقة 
املساجد  الكفار من غرهم،  الكتابين، ودخول  من 
ودور العبادة اإلسالمية؟ وهل جيب علينا إلزام غر 
كان  إذا  الدخول  ثم  احلجاب،  بارتداء  املحجبات 

دخوهلن جائزا؟

املساجد،  يف  دخوهلم  األحوط  عى  جيوز  ال   *
به،  بأس  فال  وغرها،  العبادة  دور  يف  دخوهلم  وأما 

وتلزم النساء بالتحجب، إذا لزم من تركه اهلتك.

الفقراء  الكفار  عى  التصدق  جيــوز  هل   -  ٤
املتصدق  يثاب  وهل  كتابين؟  غر  أم  كانوا  كتابين 

عى فعله هذا؟

* ال بأس بالتصدق عى من ال ينصب العداوة 
للحق وأهله، ويثاب املتصدق عى فعله ذلك.

اجلار  أو  اليهودي،  اجلار  إزعاج  5 - هل جيوز 
املسيحي، أو اجلار الذي ال يؤمن بدين أصال؟

* ال جيوز إزعاجه من دون مرر.

٦ - هل جيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
إذا كان املأمور ليس مواليا ألهل البيت أو كان 
من الكتابين الذين حيتمل التأثر فيهم مع األمن من 

الرضر؟
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* نعم جيبان مع توفر بقية الرشوط يف وجوهبا، 
ومنها أن ال يكون الفاعل معذورا يف ارتكاب املنكر 
أو ترك املعروف، ومن غر املعذور اجلاهل املقر، 
أراد  إن  ينهى  أو  يؤمر  ثم  أوال،  احلكم  إىل  فرشد 

خمالفته.

هذا ولو كان املنكر مما أحرز أن الشارع ال يرىض 
النفس  وقتل  األرض،  يف  كاإلفساد  مطلقا،  بوقوعه 
املحرتمة، ونحو ذلك فال بد من الردع عنه، ولو كان 

الفاعل جاهال قارصا.

٧ - هل جيوز للمسلم أن يرسق من الكفار يف 
بالدهم )أوروبا( أو أن حيتال عليهم يف أخذ األموال 

بالطريقة املتعارفة لدهيم؟

* ال جتوز الرسقة من أمواهلم اخلاصة والعامة، 
وكذا إتالفها إذا كان ذلك يسىء إىل سمعة اإلسالم 
يكن  مل  إذا  جيوز  ال  وكــذا  عــام،  بشكل  واملسلمن 
الضمني  لألمان  ونقضا  غــدرا  عد  ولكن  كذلك، 
املعطى هلم حن طلب رخصة الدخول يف بالدهم، 
ونقض  الغدر  حلرمة  فيها،  اإلقامة  رخصة  طلب  أو 

األمان بالنسبة إىل كل أحد.

املال،  حمرتم  كافرا  أو  كتابيا  أن  ولو  هذا،   -  (
ما،  وديعة  مسلا  أودع  قد  ــال،  امل مباح  حربيا  أو 
فيجب ردها، وحيرم خيانته بجحدها، وإذا طالبه هبا 
املالك  بن  والتخلية  عنها،  يده  رفع  عليه  فالواجب 

وبينها، وهذه فتوى السيد:

وقت  أول  يف  املطالبة  عند  الوديعة  رد  جيب 
اإلمكان، وإن كان املودع كافرا حمرتم املال، بل وإن 
يصح  وال  خيانته،  حترم  فإنه  املال،  مباح  حربيا  كان 
متلك وديعته وال بيعها عى األحوط، والواجب عليه 
رفع يده عنها، والتخلية بن املالك وبينها ال نقلها إىل 
مغلق  بيت  أو  مقفل  صندوق  يف  كانت  فلو  املالك، 
ففتحها عليه فقال ها هي وديعتك خذها، فقد أدى 

ما هو تكليفه، وخرج عن عهدته.

]فقه احلظارة[
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الذي  رجب  من  والعرشين  السابع  اليوم  يف 
وعمره   النبي ــعــَثََ  ُب الــنــروز  يــوم  يف  ــادف  ص

الرشيف أربعون سنة.

»فلّما  اّنه قال:   روي عن احلسن العسكري
قلبه  الى  وجل  عز  الّله  ونظر  سنة  أربعين  استكمل 
القلوب وأجّلها وأطوعها وأخشعها  أفضل  فوجده 
ومحّمد  ففتحت،  السماء  لبواب  أذن  وأخضعها، 
ينظر إليها وأذن للمالئكة فنزلوا ومحّمد ينظر إليهم، 
وأمر بالرحمة فنزلت عليه من لدن ساق العرش الى 
الروح  جبرئيل  الى  ونظر  وغمرته،  محمد  رأس 
إليه  هبط  المالئكة  طاوس  بالنور  المطّوق  المين 
وما  قال:  اقرأ،  محّمد  يا  وقال:  وهّزه  بضبعه  وأخذ 
 اقرأ؟ قال: يا محّمد ﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق
ْنَساَن ِمْن َعَلٍق﴾)١( - اىل قوله- ما ملَْ َيْعَلْم ثم  َخَلَق اْلِ

أوحى إليه ما أوحى إليه رّبه عز وجل..«.

و يف رواية أخرى: »ثم أنزل الّله تعالى، جبرائيل 
سبعون  منهما  واحــد  كل  ومــع   ،وميكائيل

))) العلق: )- )

تاجا على رأس  بالكرسي ووضع  الف ملك، وأتى 
فقال: أصعد  بيده،  الحمد  لواء  محمد، وأعطى 
الّله، فلّما نزل عن الكرسي توّجه الى  عليه وأحمد 
بلسان  ويقول  له  يسجد  شيء  كل  فكان  خديجة، 
يا  عليك  »السالم  الّله  نبّي  يا  عليك  السالم  فصيح: 
الدار منّورة  الدار، صارت  فلّما دخل  الّله«،  رسول 
فقالت خديجة: وما هذا النور؟ قال: هذا نور النبوة، 
قولي ل إله ال الّله محمدا رسول الّله، فقالت: طال 
خديجة  يا  فقال:  أسلمت،  ثم  ذلك،  عرفت  قد  ما 
َها  َأيُّ فنودي: ﴿َيا  فنام  عليه  فدّثرت  بردا،  إّني لجد 

ُر ُقْم َفَأْنِذْر َوَربََّك َفَكبِّرْ﴾)٢(. ثِّ اْلُمدَّ

فقام وجعل اصبعه في أذنه وقال: الّله أكبر، الّله 
أكبر، فكان كل موجود يسمعه  يوافقه«.

]منتهى اآلمال يف تواريخ النبي واآلل[

))) المدثر: ) – 3
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الشجاعة وآليات العقل والعاطفة:
نقل لنا التأريخ بأمانة بان رسول اهلل قال 
عندما التقى عيل بعمرو بن عبد ود للمبارزة: 
وهذا  كــلــه«)١(،  الشرك  الــى  كله  اليمان  »بــرز 
عند  الشجاعة  دراسة  اىل  يدعونا  الكريم  القول 
القائم:  التساؤل  عى  االجابة  وحماولة  املعصوم. 
هل ان شجاعة املعصوم حالة عاطفية أو حالة 

عقلية؟

أ- شجاعة املعصوم حالة عقلية:
حمورًا  تأخذ  االنسانية  العواطف  ان  الشك 
البرشية  فالعواطف  البرشية.  الطبيعة  يف  مركزيًا 

))) ينابيع المودة: ص 94- )9.

والغضب،  ــوف،  اخلـ مــثــل:  حـــاالت  تتضمن 
ــزن، والــفــرح، واالنــزعــاج،  ــ ــل، واحل ــج واخل
ونحوها. وكل لون من الوان تلك العواطف يعدُّ 
حالة شخصية مؤقتة تفرز إقدامًا او جبنًا او هتورًا 
فائقة-  أم  كانت  عادية   - فالشجاعة  انــزواًء.  او 
يسقط  التي  العاطفية  ــاالت  احل من  حالة  اذن 
االقدام  ويرز  واالنزعاج،  واخلجل  اخلوف  فيها 
واليقن والثبات. ويف حاالت اجلبن يرز اخلوف 

والرعب، ويسقط اإلقدام واليقن.

نستنتج  االفاعي،  خياف  فالنًا  بأن  قلنا  فاذا 
فيه  تسكن  مــكــان  اىل  ــذهــاب  ال يتجنب  بــأنــه 
االفاعي. واذا قلنا بأن زيدًا خياف املسر يف الليل، 
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واذا  النهار.  يف  غالبًا  تتم  سفراته  بأن  نستخلص 
يتجنب  بأنه  نستنتج  القتال،  خياف  فالنًا  بأن  قلنا 
القرآن  وصف  وقد  املعركة.  ساحة  اىل  الذهاب 
من  اعينهم  دارت  قتاالً  سمعوا  اذا  قومًا  الكريم 
ِقيَن ِمنُْكْم َواْلَقائِلِيَن  ُه اْلُمَعوِّ اخلوف ﴿َقْد َيْعَلُم اللَّ
 َقلِياًل إِلَّ  اْلَبْأَس  َيْأُتوَن  َوَل  إَِلْينَا  َهُلمَّ  ْخَوانِِهْم  ِلِ
َينُْظُروَن  َرَأْيَتُهْم  اْلَخْوُف  َجاَء  َفإَِذا  َعَلْيُكْم  ًة  َأِشحَّ
إَِلْيَك َتُدوُر َأْعُينُُهْم َكالَِّذي ُيْغَشى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت 
ًة  َأِشحَّ ِحَداٍد  بَِأْلِسنٍَة  َسَلُقوُكْم  اْلَخْوُف  َذَهَب  َفإَِذا 
ُه َأْعَماَلُهْم  َعَلى اْلَخْيِر ُأوَلئَِك َلْم ُيْؤِمنُوا َفَأْحَبَط اللَّ
بأن  قلنا  واذا  َيِسيًرا﴾)١(.  ِه  اللَّ َعَلى  َذلَِك  َوَكــاَن 
فالنًا ال يتجرأ عى حتدي فرسان العرب، نستنتج 
تلك  كل  ويف  ملنازلتهم.  رأسه  رفع  يتجنب  بأنه 
تلك  يمتلك  ال  الذي  االنسان  ينـزوي  احلاالت 

القدرة من الشجاعة عن ساحة االحداث.

والدين اجلديد الذي كان يتحدى العامل بكل 
ما فيه من اوثان وقوى رشك ورشاسة ورش، كان 
وال  املــوت،  هيابون  ال  ابطال  اىل  احلاجة  بأمّس 
يكرتثون للنوازل، وال يعرتهيم اخلوف او الرتدد 
او االنيار. وكان ينبغي ايضًا ان تكون شجاعتهم 
مضامينها  من  ــردة  جم عادية  شجاعة  ال  فائقة 
امر  دور  كــان  ولذلك  االستثنائية.  الرسالية 
الكرى،  االسالم  معارك  يف  حاسًا   املؤمنن
النه كان يمتلك قدرًا فائقًا من الشجاعة واليقن 

))) االحزاب: 8)- 9).

استثنائيًا  بطاًل   كان فقد  والثبات.  واإلقــدام 
وشجاعًا ال مثيل له.

بطل  يدعمه  مل  ما  له حال  يستقيم  فالدين ال 
يف غاية الشجاعة واالقدام، ألن الدين - باعتباره 
مع  مستمر  دائــم  رصاع  يف  للخر-  يدعو  خــرًا 
الشجاعة  فان  مستمرًا،  الراع  كان  واذا  الرش. 
ألن  ايضًا.  تستمرا  ان  ينبغي  الفائقتن  والبطولة 
مثل  جسدية  ــوارض  ع تصاحبه  الــذي  اخلــوف 
املعدة،  وآالم  البلعوم،  وتيبس  القلب،  خفقان 
عن  فضاًل  التفكر  عى  قادر  غر  اخلائف  جيعل 
وحالة  بــه.  املكّلف  احلــريب  عمله  عى  الرتكيز 

عاطفية كتلك، ال يستقيم معها الدين.

والشك ان الشجاعة الفائقة ارادية كانت أم 
كاالدراك  اخرى  عوامل  مع  متداخلة  ارادية  ال 
للعدو  ينظر  الشجاع  فالبطل  والتعبر.  والدافع 
املقابل عى اساس انه امر يستطيع معاجلته فيقرتب 
منه ويعاجله بالرضب او الطعن او القتل. وال ينظر 
له عى اساس انا قضية مرعبة خطرة ينبغي ان 
 ،يتجنبها او ان هيرب منها. وهكذا كان االمام
فانه كان ُيقدم عى منازلة فرسان القوم الن يقينه 
الفائقة عى مواجهتهم كانت تدفعه  باهلل وقدرته 
املنكرة  اهلزيمة  وانــزال  والثبات  االقتحام  نحو 

بالعدو. فكان مصداقًا لقوله تعاىل: 

َفاْثُبُتوا﴾)٢(،  فَِئًة  َلِقيُتْم  إَِذا  آَمنُوا  الَِّذيَن  َها   ﴿َياَأيُّ
))) االنفال: )4.
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الَِّذيَن َكَفُروا َزْحًفا  َلِقيُتُم  إَِذا  الَِّذيَن آَمنُوا  َها  ﴿َياَأيُّ
الَِّذيَن  َلِقيُتُم  ــإَِذا  ﴿َف اْلَْدَبـــاَر﴾)١(،  ُتَولُّوُهُم  َفاَل 
يف   عيل وقول  َقاِب﴾)2).  الرِّ َفَضْرَب  َكَفُروا 
 ُاحد: احلمد هلل اذ مل افر ومل أولِّ الدبر؛ وقوله
الراية  »ساعطي   :عيل اىل  يشر  وهو  خير  يف 
قدرته  تؤيدان  فــرار«  غير  كــرار  رجل  الى  غــدًا 

الفائقة يف االقتحام والثبات.

شجاعة  بان  نؤمن  االفكار  تلك  ضوء  ويف 
عيل كانت حالة عقلية اكثر منها حالة عاطفية. 
بمعنى ان شجاعته الفائقة وبطولته اخلارقة كانت 
لقائه  وحب  باهلل  اليقن  فيها  امتزج  عقلية  حالة 
اكثر منها حالة جسدية او فسلجية. وبتعبر ثالث 
دائًا  يكون  واالدراك  الفكر  يف   املعصوم ان 
عى درجة قصوى يف اإلقدام والثبات واليقن يف 
كل احلاالت واملواقف احلياتية، النه وصل الغاية 
يف اليقن باهلل، فهو يسعى اىل املوت من اجل لقاء 
اهلل سبحانه، والسعي نحوه عز وجل يف كل وقت 
واالنزعاج  ــرتدد  وال اخلــوف  حــاالت  كل  يزيل 
نرى  ان  اذن  عجب  فــال  اهلل.  لغر  والغضب 
باعيننا ونربطها  الفائقة   املؤمنن شجاعة امر 
بعصمته. ذلك ان الشجاعة الفائقة التي نتحدث 
عنها هي حالة عقلية مرتبطة بمقدار كالية ادراك 
تامة  درجة  يمتلك  اذن،   فاملعصوم االنسان. 

))) االنفال: )).
))) محمد: 4.

توّجه  والسلوك  والفكر  الدين  يف  الكال  من 
العدل  وتثبيت  اخلر  وجوه  نحو  تلك  شجاعته 

وحمق الرش وتدمر الباطل يف كل االوقات.

والشك ان الشعور بالشجاعة يكون متوازيًا 
بالعصمة،  بالشعور   املؤمنن امر  االمام  عند 
مع  متوازيًا  يكون  بالغضب  الشعور  ان  فكا 
الفائقة  بالشجاعة  الشعور  فان  ذاتــه،  الغضب 
نحو  املتوجهة  الشجاعة  مع  متوازيًا  يكون  تلك 
عمل اخلر. وشجاعة املعصوم تستبطن ايضًا 
الذات  ضبط  من  عالية  درجة  وهي  مهمة  قضية 
عندما يتطلب االمر حماربة املرشكن او الظاملن. 
مرشك  يبصق  وعندما  هلل،  اال  يقتل  ال   فعيل
يسارع  ال   االمام بوجه  ود  عبد  بن  كعمرو 
يف قتله انتقامًا لذلك، وانا يصر قلياًل حتى هتدأ 
كان  وعندما  هلل.  يقتله  ثم  الذايت  الغضب  ثورة 
يستحي   كان عوراهتم،  يكشفون  املرشكون 
ان يقتلهم عى تلك احلالة. وعندما كان يظفر هبم 
لصلة  نداء  او  استعطاف  لكلمة  عنهم  يعفو  كان 
الرحم او غر ذلك. وعندما يقتلهم كان يستحيي 
فشجاعة  هبا.  حياربونه  التي  ادواهتم  يسلبهم  ان 
عيل اذن حالة عقلية متناسبة مع كال ادراكه 

للقضايا الفكرية وااللزامية املتعلقة بالدين.

اخالقية  صفات   :املعصوم شجاعة  ب- 
وليست عدوانية:

وكان فتح مكة دون اراقة دماء، ودفع العدو 
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 اجلزية يف تبوك، احد نتائج بطولة امر املؤمنن
ومن  املرشكن.  ضد  خاضها  التي  املعارك  يف 
يمكن  الناس  عند  القتال  الرغبة يف  فإن  الطبيعي 
ر عى اساس ان هلا دوافع عدوانية رشيرة.  ان ُتصوَّ
 ولكن ذلك التصور ال ينطبق عى بطولة عيل

لالسباب التالية:

 لعيل النبوية  الرتبية  طبيعة  ان  اوالً: 
من  اخلر  متييز  طرق  تعليمه  عى  منصّبة  كانت 
العابد،  من  واملعبود  الباطل،  من  واحلق  الرش، 
القتال  يف  الرغبة  فصورة  املخلوق.  من  واخلالق 
وسائل  من  وسيلة  هي  احلــرب  ان  تفرتض  هنا 
حمق الرش وازهاق الباطل وتثبيت اخلر واحقاق 
عدوانيًا،  ُبعدًا  ليس  هنا  الواقعي  فالبعد  احلق. 
بقدر ما هو يقن بقدرة اخلر واحلق عى االنتصار 
عى الرش والباطل كا اشار الذكر احلكيم اىل ذلك 
بالقول: ﴿...إِنَّ اْلَباطَِل َكاَن َزُهوًقا﴾)١(، ﴿لُِيِحقَّ 
اْلُمْجِرُموَن﴾)٢(،  َكِرَه  َوَلْو  اْلَباطَِل  َوُيْبطَِل  اْلَحقَّ 
ُهَو  َفإَِذا  َفَيْدَمُغُه  اْلَباطِِل  َعَلى  بِاْلَحقِّ  َنْقِذُف  ﴿َبْل 
َزاِهٌق...﴾)٣(، ﴿ُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَما ُيْبِدُئ اْلَباطُِل 
َوُيِحقُّ  اْلَباطَِل  ُه  اللَّ ﴿...َوَيْمُح  ُيِعيُد﴾)٤(،  َوَما 
 عيل عند  فاليقن  بَِكلَِماتِِه...﴾)5(.  اْلَحقَّ 

))) سورة االسراء: اآلية )8.
))) سورة االنفال: اآلية 8.

)3) سورة االنبياء: اآلية 8).
)4) سورة سبأ: اآلية 49.

))) سورة الشورى: اآلية 4).

جاحمًا  عقليًا  سلوكًا  ُيفرز  املعركة  ساحة  يف  وهو 
التي  الفرص  برضورة هدم الرشك واالحلاد عر 
وتطاير  االيــدي  وتالحم  االسنّة  اشتباك  هييئها 

الرؤوس.

يف   لعيل االخــالقــي  التعامل  ان  ثانيًا: 
احلروب التي ذكرناها يف عرض الكتاب اكثر من 
والصفح  العدو،  يفّر  الكّر عندما  مثل: عدم  مرة 
عن امليسء عندما يتمكن منه، وكشح الوجه عن 
عورات اعدائه عندما يضطرون إلظهارها وقت 
الشدة، كلها تدلُّ عى ان بطولته كانت عملية 

اخالقية صاغها السلوك العقيل الديني.

ثالثًا: اننا ال نستطيع ان نأخذ صفة الشجاعة 
الصفات  عن  منفصلة  بصورة   االمام عند 
والتعفف  والتقوى  كالزهد  االخرى  الشخصية 
تلك  اضفنا  ــاذا  ف الفانية.  الدنيا  ملذات  عن 
الصفات يف القدرة عى نبذ ملذات الدنيا - حالهلا 
لكان  اخلارقة،  البطولة  اىل  حرامها-  عن  فضاًل 
 عيل عند  للحرب  ك  املحرِّ الشخيص  العامل 
حماربة  يف  الدين  جوهر  عن  نابعًا  اخالقيًا  عاماًل 
الرش والباطل با فيه من ظلم ورذيلة وفساد. بينا 
لو درسنا صفة الشجاعة عند افراد مثل عمرو بن 
عبد ود او مرحب او ايب جرول، لتبن لنا ان تلك 
متثل  كانت  النا  العدوانية  صفة  اتذت  الصفة 
والرشك  االخالقي،  والفساد  والتكر،  الغرور، 

باهلل سبحانه وهو اعظم الفساد.
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املؤمن  ذهن  يف  املرسومة  الصور  ان  رابعًا: 
ونعيم  جنة  من  مثاًل  ــرة  اآلخ احلياة  كصور   -
املوىل عز وجل- تساهم يف  ومالئكة وقرب من 
االندفاع نحو القتال يف ساحة املعركة. فيحكي لنا 
القرآن الكريم بأن اهلل سبحانه وتعاىل قد أخذ عى 
نفسه عهدًا للمؤمنن بأن هلم اجلنة والنعيم مقابل 

جهادهم املرشكن والكافرين، فيقول:

وامواهلم  انفسهم  املؤمنني  من  اشرتى  اهلل  ﴿ان 
الذهنية هنا صوٌر  فالصور  بان هلم اجلنة...﴾)١(. 

اخالقية ليست هلا طبيعة عدوانية. 

عن  تصوراته  حيمل  وهو   املؤمنن فأمر 
يمكن  ال  اآلخرة  واحلياة  وتعاىل  سبحانه  اخلالق 
الرسالة،  لتوصيل  طريقًا  احلرب  غر  خيتار  ان 
قال  وقد  القتال،  لغة  اال  يفهمون  ال  اعداء  امام 
َكَما  ًة  َكافَّ اْلُمْشِركِيَن  وجل:﴿...َوَقاتُِلوا  عز 

ًة..﴾.)٢( ُيَقاتُِلوَنُكْم َكافَّ

خامسًا: ان بطولة عيل يف املعارك الطاحنة 
النفيس ضد  الردع  مهًا من عوامل  عاماًل  كانت 
نشر  وســوف  آنفًا  ذلك  اىل  ارشنــا  وقد  العدو، 
اليه من زاوية جديدة. وبذلك فقد سامهت تلك 
الناس واعراضهم،  البطولة يف احلفاظ عى دماء 
املقابل،  اجليش  استسالم  يقتي  كان  الردع  ألن 
عدا ما كان من شأن احلروب اخلارجة عن القاعدة. 

))) التوبة: ))).
))) التوبة: 36

من  والنفوس  االرواح  االســالم  حفظ  وبذلك 
الطريق  هلم  وانفتح  االسالم،  يف  فدخلوا  القتل، 
بعد ذلك لفهم معاين الدين دون اكراه. وكان فتح 
مكة من انصع االمثلة عى صحة نظرية الردع يف 

التعامل مع العدو.

سادسًا: ان بطولة عيل مل تكن حبًا يف اذى 
القتل  اجل  من  غريزية  قضية  تكن  ومل  الناس، 
عى  مة  مصمَّ البطولة  تلك  كانت  بل  والتدمر. 
فقد  البرش.  بن  والعدل  اخلر  ينترش  ان  اساس 
كان عيل حيسن اىل الفقراء ويرعاهم، وجيوع 
ويلبس  اجلديد  النظيف  ويلبسهم  يشبعوا،  حتى 
الرث البايل. فكيف تكون صفة الشجاعة النسان 
مثله غريزة حلب القتل؟! اذن، كانت شجاعة 
االمام حالة عقلية البسها الدين ثوب الكال. 
من  كان  التي   عيل بطولة  ان  نفهم  وبذلك 
كانت  دماء،  سفك  دون  وتبوك  مكة  فتح  ثارها 
كل  الدين  مبادئ  من  تستلهم  اخالقية  عملية 

اصوهلا.

]السرة االجتاعية لإلمام عيل بن أيب طالب[ 
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]نضاله  [ يف جمال الفكر والعقيدة
ومن  الناس،  بن  احلق  لرسخ  اإلســالم  جاء 
هو  أركانه  وتشييد  قواعده  تثبيت  اىل  هدف  ما  أهّم 
» التوحيد اإلهلي« فإىل جانب االستدالل عى ذلك 
با يوافق الفطرة والعقل السليمن، سعى ملحو آثار 
من  استتبعت  ملا  اجلاهلية،  أصنام  وكرس  الوثنية، 
حتميق الناس، وتعميق اجلهل والذل يف نفوسهم عى 
حساب تضخم الثروة عند الطغاة، وتوّغل الفساد يف 

املجتمع اإلنساين.

من  ناشئة  فكرة  والصنمية  الوثنية  كانت  ومّلا 
اإلسالم  سعى  باخللق،  وتشبيهه  اإلله  جتسم  عقيدة 
لنفي التجسيم والتشبيه، ودعا اىل التوحيد يف الذات 
والصفات، والتنزيه عن كل ما يمّت اىل املخلوقات، 

كل ذلك بالدالئل والراهن واآليات البينات. 

يف  املسلمن  عى  تسّلط  الرجعي  االجتــاه  لكن 
فرتة مظلمة من تاريخ اإلسالم، بدأت بتسنّم احلزب 
عى  خالهلا  من  وسيطرته  اخلالفة،  أريكة  األمــوي 

ربوع البالد ورقاب العباد، أولئك الذين كانوا آخر 
من  تنمح  ومل  الفتح،  مسلمة  وهم  إسالمًا،  الناس 
حّب  قلوهبم  من  يزل  ومل  األصنام،  صور  أذهانم 
أشّد  من  اجلاهلية  يف  كانوا  فكا  وعباداهتا،  اجلاهلية 
واجلهالء  اجلاهلية  ورسوم  بالصنمية  متّسكا  الناس 
والعهارة  الدعارة  ورعاة  والفجور،  الرشك  ودعاة 
أمسوا يف اإلسالم  الشّدة  واخلمور، فكذلك وبتلك 
أعداء التوحيد والتنزيه وحماريب العفاف واإلنصاف. 

بدؤوا  هؤالء،  من  بوالة  املسلمون  بيل  وعندما 
األعـــراض  بانتهاك  اإلســالمــيــة  الصبغة  تشويه 
والكرامات،  الشخصيات  وامتهان  واحلــرمــات، 
الوجدان  وتزييف  واملعتقدات،  األفكار  وتشويش 
وإثارة األضغان، وتعميق العداء والبغضاء، وتعميم 

اجلور والعدوان. 

]أوالً[ عقيدة اجلر: 

وأّكدوا  االُمة  بن  رّوجــوه  ما  أخطر  من  وكان 
عى إشاعته هو فكرة » اجلر اإلهلي « هبدف التمّكن 
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عى  واهليمنة  الناس،  مصر  عى  التامة  السلطة  من 
األفكار بعد األجسام. 

يعني: أن  باجلر، فذلك  اعتقدت  إذا  فإن األمة 
به  يقوم  فا  وبإذنه،  اهلل  من  فهو  عليها  جيري  ما  كل 
اخلليفة من فساد وظلم وجور وقتل ونب وغصب، 
للظامل  األمة  استكانت  ذلك  عن  تعاىل  اهلل  من  فهو 
أن تتخلص من سيطرته، وال  ولتعدياته، ومل حتاول 
دفع عدوانه، بل مل تفّكر يف اخلالص منه، ألن ذلك 
واألمر  فاخلليفة  ومشيئته،  اهلل  إلرادة  خمالفة  يكون 
اهلل  يد  وهم  اهلل،  إرادة  ينفذون  إّنا  والوايل  واحلاكم 

عى عباده ! 

فكيف يرجى من أمة كهذه أن تقوم بوجه سلطة 
الظامل واعتداءاته وجتاوزاته)١(. 

حتى  لإلسالم  عنادهم  األمــويــون  أظهر  لقد 
يف  الفتاوي  ظهرت  عندهم  ومن  الدين،  مسائل  يف 
باجلر  القول  ظهر  كا  العراق،  يف  ما  بخالف  الشام 

يف اصول الدين. 

وأول ما انتحله معاوية من التفرقة بن املسلمن 
هو القول باجلر، فقد كان هو أّول من أظهره. 

أبواب  يف  )املغني  يف  اجلبار  عبد  القايض  قال 
بقضاء  يأتيه  ما  ان  معاوية  أظهر  والتوحيد(:  العدل 
أنه  ويوهم  يأتيه  فيا  عذرا  ليجعله  خلقه،  ومن  اهلل 
مصيب فيه، وأن اهلل جعله إماما وواله األمر، وفشى 
يقولون  األموّيون  أمية)٢(، وكان  بني  ملوك  ذلك يف 

))) الحظ رسائل العدل والتوحيد: ص )8 -86
))) الحظ رسائل العدل والتوحيد: ص )، 46.

باجلر)٣(.

اجلر  فكرة   البيت أهل  أئمة  قاوم  ولقد 
 ،)٤(املؤمنن أمر  زمان  منذ  ووضوح  قّوة  بكل 
أنفاس  وملكوا  أمية،  بني  أمر  استفحل  مّلا  ولكن 
الناس، ومتّكنوا من عقوهلم وأفكارهم، انفرد معاوية 
يف الساحة، وغسل األدمغة بفعل علاء الزور ووّعاظ 
السالطن، فكان معاوية يقول يف خطبه: »لو مل يرين 
اهلل أهال هلذا األمر ما تركني وإّياه ولو كره اهلل تعاىل 
ما نحن فيه لغّره«، وقال معاوية يف بعض خطبه: »أنا 
من  وأمنع  اهلل  أعطاه  من  أعطي  اهلل  عّال  من  عامل 
ُعبادة  عليه  فأنكر  لغّره«  أمرا  اهلل  كره  ولو  اهلل  منعه 
املرتىض  ابن  نقله  الصحابة.  الصامت وغره من  بن 

وقال: هذا رصيح اجلر)5(. 

وهذا هو الذي شّدد قبضة االموين عى البالد 
والعباد، ومّكنهم من قتل ايب عبد اهلل احلسن سبط 
وقد   ! نكر  دون  ومن  جــرأة،  بكل    اهلل  رسول 
أظهر يزيد، أن احلسن إنا قتله اهلل ! فأعلن ذلك 

يف جملسه وأمام الناس. 

بال  يمّر  ذلك  يرتك  مل   السجاد اإلمام  لكن 
رّد، فانرى له وقال ليزيد: قتل أبي الناس)٦( .

قد  أليس  اهلل:  عبيد  قال  الكوفة  يف  ذلك  وقبل 
قتل اهلل عيل بن احلسن؟ 

في االسالم، البي ريّان: ص  الفلسفي  الفكر  تاريخ   (3(
((0 (48

أمير  احتجاج  في   )(08 )ص  االحتجاج  الحظ   (4(
.المؤمنين

))) المنية واألمل: ص 86.
)6) االحتجاج: ص))3
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ِحيَن  اْلَْنــُفــَس  َيَتَوفَّى  ُه  ﴿اللَّ  اإلمام فقال 
وقال:  اهلل  عبيد  فغضب   ]٤٢ ]الزمر:  َمْوتَِها﴾. 
به  اذهبوا  عيّل،  للرّد  بقية  وفيك  وبك جرأة جلوايب، 

فارضبوا عنقه. 

أظهر  الــذي  هلل  احلمد  وقــال:  املنر،  صعد  ثم 
احلق وأهله ونر أمر املؤمنن وِحزبه)١(، إن املوقف 
كان خطرا جدا، فالطاغية يف عتّوه، ونشوة االنتصار 
تغمره، فالرّد عليه يف مثل هذه احلالة يعني منازعته 

سلطانه. 

ولكن اإلمام السجاد وهو أسر، يعاين آالم 
ويمّرر  اهلل،  دين  يف  يلحد  يرتكه  مل  واملرض،  اجلرح 
الفارغن  البسطاء،  الناس  عى  أمامه،  اجلر  فكرة 
من املعارف، التي نّص عليها القرآن بوضوح... إن 
ينبىء  الراحة  وهبذه  جمالسهم،  ويف  احلكام  حتّدي 
أكثر من أن  عن شجاعة وبطولة، وهو حتّد للسلطة 

يكون ردا عى انحراف يف العقيدة فقط. 

ويف حديث رواه الزهري من كبار علاء البالط 
هذا  عن   العابدين زين  اإلمــام  أجاب  األمــوي 
السؤال: أبَِقَدٍر يصيب الناس ما اصاهبم، أم بعمل؟ 

بمنزلة  والعمل  القَدَر  إّن  بقوله:   أجاب
الروح والجسد... ولله فيه العون لعباده الصالحين. 

ثم قال: أل من أجور الناس َمْن رأى جوره 
عدل، وعدل المهتدي جورا)٢(. 

))) االرشاد للمفيد: ص 44).
))) التوحيد للصدوق: ص 366.

]ثانيًا[ عقيدة التشبيه والتجسيم: 

عى  سيطرهتم  بعد  ــالم  اإلس ــداء  أع جتــرأ  وقــد 
اإلسالمية،  العقيدة  بأساس  املساس  عى  احلكم 
التجسيم  شبه  بإدخال  وذلك  اإلهلي،  التوحيد  وهو 
احلق،  عن  إلبعادهم  العامة،  أذهــان  يف  والتشبيه 

وجّرهم اىل صنمية اجلاهلية. 

وبعدهم  الناس،  جهل  األعــداء  استغّل  ولقد 
عليهم  فمّوهوا   ! العربية  اللغة  حتى  املعارف،  عن 
كاليد  األعــضــاء،  ألفاظ  عى  املحتوية  النصوص 
والعن، مضافة يف ظاهرها اىل اهلل تعاىل، وتفسرها 
بمعانيها املعروفة عند البرش، بينا هي جمازات مألوفة 
يعّرون  ونثرهم،  شعرهم  يف  العرب  فصحاء  عند 
البصرة  عن  وبالعن  والــقــدرة،  القوة  عن  باليد 

والتدبر، وهكذا... 

األفكار  هذه  البداية  منذ  اإلســالم  قــاوم  وقد 
الرسول واألئمة  والتنزيه، وقام  للتوحيد  املنافية 
األطهار بمقاومتها وإبطال شبهها، وفضح أغراض 

نارشهيا ودعاهتا. 

ويف عهد اإلمام السجاد، وبعد أن استرشى 
هؤالء  أمر  كان  التامة،  بالسيطرة  االمــوي  الوباء 
اإلعــالن  عى  وجتـــارسوا  استفحل،  قد  امللحدين 
العامة،  املجالس  يف  وقاحة،  بكّل  األفكار  هذه  عن 
مهمة  فكانت   ، اهلل  رســـول  مسجد  يف  حتى 
اإلمام السجاد حّساسة جدا، لكونه ممّثال ألهل 
الوثيق  البيت، بل الرجل الوحيد ذا االرتباط 
وأوثقها،  الطرق  بأقرب  اإلسالمية  املعرفة  بمصادر 

العدد الثامن/رجب ١٤٤٠هـ- نيسان ٢٠١٩ م58



الدين  هلذا  باإلخالص  األسانيد، مصحوبا  وبأصّح 
وأهله، وعمق التفكر وقوته، وبالشكل الذي ليس 

ألحد إنكار ذلك أو معارضته. 

قلة  من   السجاد اإلمــام  عليه  كان  ما  ومع 
التيار اإلحلادي اهلّدام،  النارص، فقد وقف أمام هذا 
وأقام بأدلته وبياناته سدا منيعا يف وجه إحياء الوثنية 

من جديد ! 

فقام اإلمام بعرض النصوص الواضحة التعبر 
والتنزيه،  التوحيد  الداللة عى  والناصعة  عن احلق، 
عن  وكشف  العقيل،  االســتــدالل  بقوة  مدعومة 
احلق  سيف  وشهر  الصحيح،  اإلسالمي  التصّور 

والعلم والعقل عى تلك الشبه الباطلة: 

ولنقرأ أمثلة من تلك النصوص: 

 العابدين زين  اإلمــام  أن  احلديث  يف  جاء 
كان يف مسجد الرسول  ذات يوم، إذ سمع قوما 
يشّبهون اهلل بخلقه، ففزع لذلك، وارتاع له، ونض 
ورفع  عنده،  فوقف   ،اهلل رسول  قر  أتى  حتى 

صوته يدعو رّبه، فقال يف دعائه: 

جاللك،  هيبة  تبد  ولم  قدرتك،  بدت  »إلهي 
به  أنت  ما  غير  على  بالتقدير  ــّدروك  وق فجهلوك، 

مشّبهوك. 

طلبوك،  بالتشبيه  الذين  من  الهي  يا  بريء  وأنا 
ليس كمثلك شيء يا إلهي ولن يدركوك. 

لو  عليك،  دليلهم  نعمة  من  بهم  ما  فظاهر 
عرفوك. 

يتأّولوك.  أن  عن  مندوحة  إلهي  يا  خلقك  وفي 
بل ساووك بخلقك، فمن ثّم لم يعرفوك. 

وصفوك.  فبذلك  رّبا،  آياتك  بعض  واتخذوا 
فتعاليت يا إلهي عّما به المشّبهون نعتوك«)١(

النبوي، وإظهاره  فوجود اإلمام يف املسجد 
الكفر  لذلك  وارتياعه  التشبيه،  ذلــك  من  الفزع 
املعلن، ونوضه، والتجاؤه اىل القر الرشيف، ورفعه 
عى  لالستنكار   منه إعــالن  بالدعاء...  صوته 
تعّمدوا احلضور  الذين  القوم  القول، وأولئك  ذلك 
يف املسجد والتجرؤ عى إعالن ذلك اإلحلاد والكفر. 

التي  للسياسة   اإلمام من  صارخ  حتّد  وهو 
انتهجتها الدولة وكانت وراءها بال ريب، وإال، فمن 
لوال  للتوحيد  املنافية  الفكرة  هذه  إعالن  عى  جيرؤ 

دعم احلكومة، ولو بالسكوت ! 

املعارضة  هبــذه   السجاد اإلمـــام  قيام  إن 
الرحية وهبذا الوضوح يعطي للمواجهة بعدا آخر، 
العقيدي  والنقاش  العلمي،  البحث  جمرد  من  أكثر 

والفكري. 

إّنه بعد التحّدي للدولة التي كانت ترّوج لفكرة 
يف  هبا  لإلعالن  املجال  وتفسح  والتشبيه،  التجسيم 
مكان مقّدس مثل احلرم النبوي الرشيف، يف قاعدة 

اإلسالم وعاصمته العلمية، املدينة املنورة !! 

]جهاد االمام السجاد[

))) كشف الغمة: ج ) /ص 89.
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تتبعنا أحاديث سيف يف الفتوح والردة فوجدنا 
الصحاح  االخبار  من  غرها  وإمهال  انتشارها  من 
تلك  وضع  قد  سيفا  الن  إال  ذلك  وما  عجبا،  أمرا 
األحاديث كا رغب املعجبون هبا أن يكون التاريخ 
املسلمن ما  املعجبون هبا من  ال كا كان. فقد وجد 
طبائع  من  املسلمن  أمراء  عن  يسمعوا  أن  يف  رغبوا 
خارقة  معجزة  وكرامات  فذة،  وبطوالت  مالئكية، 
لنواميس الطبيعة كانقالب رمل الدهناء جليشهم ماء، 
وإخبارهم  إياهم  البقر  وتكليم  رمال،  البحار  وماء 

بمكانا،... الخ.

أخذ عى  ملا   - األحاديث  تلك  وجدوا يف  وقد 
االمراء والوالة وذوي املكانة من أمور غر مستحسنة 

- تعليال وبيانا يدفع عن أولئك الكرام كل نقد.

وجدوا فيها أن عليا بادر إىل بيعة أيب بكر عجال 
توفيت  حتى  عنها  يتأخر  ومل  البيعة  من  يوم  أول  يف 
عنها  ممتنعا  يبق  ومل  مكرها  بايع  سعدا  وأن  فاطمة. 
بن  خالد  موقف  وأن  بحوارين،  منفاه  يف  قتل  حتى 
سعيد من البيعة مل يكن تأييدا لعيل وإنا كان لتمزيق 
عمر جبته احلرير، وأن مجيع الذين قتلوا من القبائل 
وسبيت  للقدور  أثايف  رؤوسهم  وجعلت  العربية 
نساؤهم مل يكن ذلك المتناعهم عن البيعة، وإنا كان 
ذلك من مجيعهم ارتدادا عن االسالم، وأن صاحبة 
اجلمل األدبب التي أخر عنها الرسول  مل تكن أم 
املؤمنن عائشة وإنا هي أم زمل، وأن املغرة بن شعبة 
مل ير يف بيت أم مجيل عى أم مجيل وإنا رآه الشهود يف 
بيته عى امرأة مل يتبينوها وشهدوا عليه للمنافرة التي 
كانت بينه وبن أحدهم، وأن أبا حمجن الثقفي كان 
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قد سجن لقوله يف اخلمر ال لرشبه اخلمر... الخ.

يف  وجــدوا  قد  أيضا  املسترشقن  بعض  ولعل 
أحاديث سيف ما رغبوا يف أن يسمعوه عن جيوش 
يف  وقسوة  القتل،  يف  إرساف  من  األولن،  املسلمن 
ثالثة  بقي  أن خالدا  أحاديثه  فقد وجدوا يف  احلرب 
أرسى  أعناق  يرضب  حروبه  بعض  يف  بلياليها  أيام 
آىل  املساملن؛ ألنه  الرعايا  احلرب ومن عثر عليه من 
أن جيري نرهم بدمائهم، وأن عدد القتى كان ينوف 
ذلك  غر  إىل  حروهبم،  غالب  يف  ألــف  املائة  عى 
كجيوش  كانت  املسلمن  جيوش  أن  عى  يدل  مما 
هوالكو غالظ االكبار متوحشة، وأن حروهبم كانت 

حروب إبادة وإفناء للبرشية.

وجدوا فيها أن مجيع املسلمن خارج احلرمن - 
مكة واملدينة – قد ارتدوا عن دينهم بعد النبي، وأنم 
أرجعوا إىل االسالم بحد السيف، إذن فاإلسالم قد 
هيوديا  أن  فيها  ووجدوا  وحده.  السيف  بحد  انترش 
بن  يندس  أن  استطاع  سبأ(  ــن  )اب اسمه  واحــدا 
وأن  تبعهم،  ومن  النبي  أصحاب  ويغوي  املسلمن 
يدخل يف عقائدهم ما ليس من دينهم، ويثر بعضهم 
كل  يف  وهم  اخلليفة،  قتل  إىل  ويوجههم  بعض  عى 

ذلك مسرون ملكر هيودي جمهول... الخ.

أحاديث  يف  ــدوا  وج املسترشقن  بعض  لعل 
وبنوا  فيها  فرغبوا  هكذا  املسلمن  وصف  سيف 
غرها  عن  يبحثوا  ومل  عليها  واستنتاجاهتم  أبحاثهم 

من االخبار الصحاح.

تتبعنا أحاديث سيف يف الفتوح والردة فوجدنا 
عن  تبحث  التي  العلمية  املوسوعات  عى  تأثرها 
من  غرها  وبن  بينها  وقارنا  عظيا،  االسالم  صدر 
وصفهم  يف  صادقن  الرجالين  فوجدنا  االخبار 
ما ندرسه  بالزندقة فذلك  اهتامه  بالكذب، وأما  إياه 
هلذا  التايل  خمتلق(  صحايب  ومائة  )مخسون  كتاب  يف 
الكتاب إن شاء اهلل تعاىل، مع مناقشة أحاديثه يف كتابه 
فيه  الذي أورد  اآلخر )اجلمل ومسر عيل وعائشة( 
قصة عبد اهلل بن سبأ تعليال ملا وقع من الفتن يف عر 
أمثال معاوية  أمية  آل  الوالة من  عثان، ودفاعا عن 
وعبد اهلل بن أيب رسح، وبيانا لسبب نقمة املسلمن 

عى بني أمية يف البالد االسالمية.

]عبد اهلل بن سبأ[
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ُيقّدرون   البيت أهل  من  اهلدى  أئمة  إّن   ...

ملن هو دونه يف تلكم األحوال فضله، فكيف به وهو من 

دوحتهم؟!  يف  باسق  وغصن  أرومتهم،  وفرع  حلمتهم، 

وقد أثبت له اإلمام السجاد منزلة كرى مل ينلها غره 

رحم   :فقال الطيار،  عّمه  هبا  ساوى  الشهداء  من 

الّله عّمي العّباس بن علي، فلقد آثر وأبلى، وفدى أخاه 

الّله عّز وجّل جناحين  فأبدله  يداه،  ُقطعت  بنفسه حّتى 

يطير بهما مع المالئكة في الجنّة، كما جعل لجعفر بن 

منزلة  وتعالى  تبارك  الّله  عند  للعّباس  إّن  طالب،  أبي 

.يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة

الشاهدين  وجعفر  محزة  مثل  يشمل  اجلميع  ولفظ 

عنه  البعد  نفى  وقد  الرسالة،  وأداء  بالتبليغ  لألنبياء 

)ص٤٧  األمحــر  الكريت  يف  املتبحر  املحّقق  العالمة 

ج٣(.

السالم  له:  يشهد  الشهداء  زيارة  يف  جاء  ما  ولعّل 

عليكم أهّيا الرّبانيون، أنتم لنا فرط وسلف ونحن لكم 

أتباع وأنصار، أنتم سادة الشهداء يف الدنيا واآلخرة.

سابق،  يسبقهم  لم  إّنهم  فيهم:   قوله وكذلك 

وليلحقهم لحق.

مل  أّنم  الشهداء،  مجيع  عى  السيادة  هلم  أثبت  فقد 

الفضل يف مجلتهم  وأبو  أحد،  أي  يلحقهم  يسبقهم وال 

اإلمــام  له  أثبته  با  عنهم  انفرد  وقــد  التفضيل،  هبــذا 

السجاد من املنزلة التي مل تكن ألّي شهيد.

أهل  كان  الُعليا  واملراتب  الثمينة،  الغايات  وهلذه 

البيت يدخلونه يف أعايل ُأمورهم ما ال يتدّخل فيه 

إنسان عادي، فمن ذلك مشاطرته احلسن يف غسل 

.احلسن
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وموقف  اإلمــامــة،  مرتبة  علمت  ما  بعد  وأنــَت 

مثله،  إمام  إال  أمره  ييل  ال  وأّنــه  العظمة،  من  صاحبها 

بأّن من له أي تدخل يف ذلك  فال ندحة لك إال اإليان 

باخلدمة من جلب املاء وما يقتضيه احلال أعظم رجل يف 

العامل بعد أئمة الدين، فإّن جثان املعصوم عند سره إىل 

املبدأ األعى  تقّدست أساؤه  ال يمكن أن يقرب أو ينظر 

إليه من تقاعس عن تلك املرتبة، إذ هو مقام قاب قوسن 

أو أدنى، ذلك الذي مل يطق الروح األمن أن يصل إليه 

حّتى تقهقر، وغاب النّبي األقّدس يف سبحات امللكوت 

واجلالل وحده إىل أن وقف املوقف الرهيب.

وهكذا خلفاء النّبي املشاركون له يف املآثر ُكّلها 

انقطاعهم عن عامل  النبّوة واألزواج، ومنه حال  ما خال 

الوجود بانتهاء أمد الفيض املقّدس.

وممّا يشهد له أّن الفضل بن العّباس بن عبد املطلب 

امر  معاونًا   ،النّبي تغسيل  عند  ــاء  امل حيمل  كــان 

خشية  عينيه  عصب  ولكنّه  غسله،  عى   املؤمنن

العمى إن وقع نظره عى ذلك اجلسد الطاهر.

رضيح  عى  االرشاف  عن  األثر  يف  جاء  ما  ومثله 

وقد  فيعمى،  شيئًا  الناظر  يرى  أن  حــذرًا  اهلل،  رســول 

اشتهر ذلك بن أهل املدينة، فكان إذا سقط يف الرضيح 

يشء أنزلوا صبيًا وشّدوا عينيه بعصابة فيخرجه.

وليس  البرش،  أفكار  إليها  تصل  ال  أرسار  وهــذه 

اإلنكار  إىل  لنا  سبيل  وال  اجلملة،  عى  التسليم  إال  لنا 

بمجّرد ُبعدنا عن إدراك مثلها، خصوصًا بعد استفاضة 

غريبة،  أحواالً  وفاهتم  بعد  واألئمة  للنّبي  أّن  يف  النقل 

عى  حلومهم  كحرمة  رشكة،  معهم  اخللق  لسائر  ليس 

األرض، وصعود أجسادهم إىل الساء، ورؤية بعضهم 

األصلية  باألجساد  منهم  األمــوات  وإحيائهم  بعضًا، 

النقل  داللة  مع  منه  العقل  يمنع  ال  إذ  االقتضاء،  عند 

التحصل  فيصار  به،  األصحاب  واعرتاف  عليه،  الكثر 

أّن احلواس الظاهرة العادية ال تتحّمل مثل تلك األمثلة 

القّدسية، وهي يف حال صعودها إىل سبحات القدس إال 

مها  دون غرهم،  بعض  مع  بعضها  املعصومن  نفوس 

بلغ من اخلشوع والطاعة.

لكّن )عباس املعرفة( الذي منحه اإلمام يف الزيارة 

العبد  وهي:  واملقّربون  األنبياء  هبا  حظي  صفة  أسمى 

الصالح تسنّى له التوّصل إىل ذلك املحل األقدس، من 

دون أن يذكر له تعصيب عن أو إغضاء طرف، فشارك 

مع  املقّدم  ووصيه  األعظم،  والرسول  الشهيد،  السبط 

املجتبى  اإلمام  غسل  يف  املالئكة  ومجلة  األمن،  الروح 

احلسن السبط صلوات اهلل عليهم أمجعن.

وهذه هي املنزلة الكرى التي ال حيظى هبا إالّ ذوو 

القدسية، من احلجج املعصومن، وال غرو إن  النفوس 

غبط أبا الفضل الصّديقون والشهداء الصاحلون.

القوم  زحف  مّلا  للعّباس،  احلسن  قول  قرأنا  وإذا 

عى خمّيمه، عشية التاسع من املحرم: اركب بنفسي أنت 

يا أخي حّتى تلقاهم وتسألهم عّما جاءهم، فاستقبلهم 

العّباس يف عرشين فارسًا، فيهم حبيب وزهر، وسأهلم 

عن ذلك؟ فقالوا: إّن األمر يأمر إّما النزول عى حكمه 

أو املنازلة، فأخر احلسن، فأرجعه ليرجئهم إلى غد.
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الكلمة،  هذه  مدى  عن  يسف  الفكر  ترى  فإّنك 

وأّنى له أن حيلق إىل ذروة احلقيقة من ذات مطّهرة تفتدى 

األّول،  الصادر  وهو  الكائنات،  عّلة  ــام،  اإلم بنفس 

بكم  واملمكن األرشف، والفيض األقّدس للممكنات: 

فتح الّله وبكم يختم.

بمحّك  جّرهبا  أن  بعد  الناقد  البصر  عرفها  نعم، 

النزاهة، فوجدها غر مشوبة بغر جنسها، ُثّم أطلق تلك 

الكلمة الذهبية الثمينة »ول يعرف الفضل إل أهله«.

إىل عدم  الفطن   القارئ  أهّيا  الظّن  وال يذهب بك 

األمّهية يف هذه الكلمة بعد القول يف زيارة الشهداء من 

زيارة وارث: بأيب أنتم وُأمي، طبتم وطابت األرض التي 

فيها دفنتم.

املخاطِب  هو  يكن  مل  الزيارة  هذه  يف  اإلمــام  فــإّن 

عند  اجلّال  صفوان  تعليم  مقام  يف   هو وإّنا  إياهم، 

زيارهتم أن خياطبهم بذلك اخلطاب، فإّن الرواية جاءت 

كا يف مصباح املتهّجد للشيخ الطويس أّن صفوان قال: 

استأذنت الصادق لزيارة احلسن وسألته أن يعّرفني 

ما أعمل عليه.

فقال له: يا صفوان، ُصم قبل خروجك ثالثة أيام، 

كبيرًا،  أكبر  الّله  فقل:  الحائر  أتيت  إذا  ُثّم  قال:  أن  إىل 

الباب الذي  ُثّم اخرج من  الزيارة إلى أن قال:  ُثّم ساق 

يلي رجلي علي بن الحسين وتوّجه إلى الشهداء وقل: 

السالم عليكم يا أولياء الّله.. إىل آخرها.

يف  يقول  أن  صفوان  تعليم  مقام  يف   فالصادق

السالم عى الشهداء ذلك، وليس يف الرواية ما يدّل عى 

أّن الصادق ماذا يقول لو أراد السالم عليهم.

وهنا ظاهرة ُأخرى دّلت عى منزلة ُكرى للعّباس 

عند سّيد الشهداء، ذلك أّن اإلمام الشهيد مّلا اجتمع بعمر 

ابن سعد لياًل وسط العسكرين؛ إلرشاده إىل سبيل احلّق، 

ابن ميسون، وتذكره بقول الرسول يف  وتعريفه طغيان 

وابنه  العّباس  إال  بالتنّحي  معه  كان  من   أمر حّقه؛ 

عليًا، وهكذا صنع ابن سعد، فبقي معه ابنه وغالمه.

الصحب  عى  الفضل  أيب  مّيزة  أّن  تعلم  وأنــت 

األكارم، ورسوات املجد من آل الرسول الذي شهد هلم 

 أّنه غر  والوفاء،  النّية  يف  والصدق  باليقن  احلسن 

وعيل  الفضل  أليب  ما  بعده  من  املأل  إىل  يوعز  أن  أراد 

األكر من الصفات التي ال حتدها العقول.

]العباس[
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مهمة المرأة بين الطبيعة واإلسالم

مثال اإلنسان الكامل

الفرق بين الرشوة والهدية

الشيخ محمد امين زين الدين

الشيخ محمد تقي فلسفي

الشيخ محمد مهدي النراقي

التنظيم السوي للعالقة بين الرجل والمرأة

الشيخ حسن الجواهري
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يف الطبيعة ال يتم تكوين ابن آدم حتى تتحد خليتان، 
وتتفاعل مادتان: )خلية الذكورة، وخلية األنوثة(، 
وحتى تستقر اخللية املوحدة املركبة منها يف قرارها 

املكن األمن شهورًا، وحتى ُتبَذل  يف تنشأهتا 
وتطورها وصيانتها جهودًا كثرة متنوعة، جهودًا 

حيوية، جهودًا مادية، جهودًا معنوية. 
حتى تنال من األغذية ما يؤهلها للتطور، ومن 
املواد الكمياوية ما يصونا عن التعفن، وحيفظها من 
التلف، وحتى تتنارص عى تقليبها قوى، وتتعاقد عى 

إمدادها وحراساهتا طاقات. 
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ومنها   اجلــهــود،  هــذه  كل  وحــدهــا   ولألنثى  
وحدها  كل هذا البذل، ما عدا خلية واحدة، حُتمل 

دون ثقل، وتوضع دون إزعاج. 

ولن يسعد هذا اجلنن حتى تشقى هي بوالدته، 
ولن يعيش حتى جتهد هي بتغذيته، ولن يدّب حتى 
تسهر هي عى تربيته، ولن يرتعرع حتى حتدب عى 
ولن  عوده،  يشتد  ولن  أوده،  يستقيم  ولن  تدليله، 
من  ينهل  حتى  طباعه،  تتزن  ولن  مواهبه،  تنشط 
عرفانا،  من  ويفيد  حنانا،  من  ويرتوي  اخالقها، 
منها  ويكتسب  ــاملــراث،  ب منها  يكتسب  وحتى 
بالتلقن،  ويكتسب  باحلدب،  ويكتسب  بالرضاع، 
ويكتسب  باإلحياء،  ويكتسب  باألشارة،  ويكتسب 

باإلقتداء. 

فاملرأة نصف املجتمع يف التعداد. 

واملرأة ثالثة أرباع املجتمع يف اإلنتاج. 

واملرأة كل املجتمع يف التقويم والتوجيه. 

قد  الطبيعة  ان  قدمناه:  الذي  هذا  كل  ومعنى 
النوع، ومل حتمل  بقاء  األنثى  وحدها  خدمة  مّحلت 

عى الرجل من هذه الوظيفة شيئًا ومل تكلفه بجهد. 

احلياة،  يف  هلا  اهلل  جعلها  التي  املرأة  وظيفة  هذه 
التكوين..  يف  التي أعدها هلا  املرأة  وهذه هي مهمة 
عاطفتها  ويف  االنفعال،  الرسيعة  الرقيقة  مشاعرها 
العصبي  مزاجها  ويف  اإلحساس  املرهفة  املتوثبة 
تسعد  التي  الغرية  طبيعتها  ويف  التحمل،  البالغ 
جسمها،  بناء  ويف  غرها،  إلسعاد  نفسها  بإشقاء 
وتركيب أعضائها، وإعداد أجهزهتا وتكوين غددها 
وتلقيح  ذاهتــا،  االنسجة  »تكوين  ويف  وأعصاهبا، 
اجلسم كله بمواد كيمياوية حمددة يفرزها املبيض« كا 

يقول الدكتور )ألكسيس كاريل( يف كتابه: 
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)اإلنسان.. ذلك املجهول/ ص ١١٤(.

التي  اجلــهــود  وبــعــد، فهل هــذه وحــدهــا هــي 
النوع-،  بقاء  السبيل -يف سبيل  املرأة يف هذا  تنفقها 
وتسلسل احلياة؟   هل هذه وحدها هي اجلهود التي 
الضعف  بالغ  جسدها  يف  ترتك  والتي  املرأة،  تنفقها 

عن احتال سائر اإلعباء؟ 

واجلهود البدنية والنفسية التي تؤدهيا يف فرتات 
احليض، ويف مدة احلمل، ويف زمان الرضاع؟ 

تكاد  وال  بل  تنتاهبا  التي  الشديدة  واألعــراض 
العلاء  احــى  وقــد  األوقـــات؟    هــذه  يف  تفارقها 
واألطباء املختصون من هذه االعراض املؤثرة اليشء 
مشهورة  ذلك  يف  وإحصاءاهتم  وأقواهلم  الكثر، 

منشورة. 

ويف اإلسالم 

يف  هلا  اهلل  جعلها  التي  ــرأة  امل وظيفة  هي  هذه 
احلياة، وهذه اجلهود التي تنفقها يف هذا السبيل. 

ويشكر  الكريمة،  منزلتها  هلا  يقدر  واإلســالم 
الــذي  املــقــام  هلــا  املــضــاعــف، وجيــعــل  هلــا جهدها 
الطبيعة، ويرشع هلا من احلقوق والواجبات  أحلتها 

واألحكام ما يوائم مركزها، وما يواكب حياهتا.

مبسطة  أحاديث  القرآن(  اشعة  )من  كتاب  ويف 
قلت  وقد  املزيد..  يطلب  من  فلراجعها  ذلك،  يف 
مل  اإلسالم  إن  ومؤكدًا:   جمــددًا،  هنا  وأقول  هناك، 
حقًا  يمنعها  ومل  احلياة،  حقوق  من  حقًا  املرأة  يمنع 
حقًا  املسلمة  املرأة  يمنع  ومل  اإلنسانية،  حقوق  من 
ذلك  غر  ينسب  من  ويأفك  اإلســالم،  حقوق  من 
إىل اإلسالم، وجيرتم يف حق الدين العظيم، ويف حق 

املرأة، ويرتكب إثًا كبرًا. 

األنثوية يف بعض  باملرأة طبيعتها  بى، قد تقر 
لدين  منتدح  وال  احلاالت،  بعض  يف  أو  املجاالت، 
اهلل من أن يالحظ األمر الواقع، إلنه إنا يبني ترشيعه 
أن  اجلــادة  الرشيعة  ــور، وحمــال عى  األم واقــع  عى 
عى  حتمله  الذي  العبء  ذات  الضعيف  عى  حتمل 
تكلف  أن  اجلادة  الرشيعة  عى  وحمال  األَّيد،  القوي 

أحدًا ما تقتضيه طبيعة سواه.

]احلجاب بن السلب واالجياب[
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املؤمن  والفرد  الكامل،  لإلنسان  مثال  أعى  إن 
 ،من نجده يف موىل املوحدين عيل بن ايب طالب
الفذة  الشخصية  تلك  العظيم...،  الرجل  ذلــك 
الذي  اإلنسان  ذلك  مثله،  يلد  أن  الدهر  عجز  التي 
حرفًا  يمحو  أن  والقرون  األعوام  تعاقب  يستطع  مل 

واحدًا من اسمه الكبر، أو يسّلمه اىل عامل النسيان.

يف  الساطعة  النجوم  أملع  مع  طالب  أيب  بن  عيل 
جانب  عن  لنا  تكشف  حياته  إن  اإلنسانية.  ساء 
والشجاعة  والعدالة  والفضيلة،  التقوى  من  عظيم 

وبصورة  واالستقامة،  والثبات  واجلود،  والتضحية 
موجزة مجيع الفضائل والسجايا احلميدة. لقد سلك 
عيل مجيع مدارج الكال ونال الرشف العظيم يف 

هذا املجال.

األعظم  الرسول  حجر  يف   عيل ترّبى  لقد 
الرتبوية  للرقابة  الصغر  منذ  وخضع   .حممد
قبل  من  والعطف  واحلنان  بالدفء  املليئة  الدقيقة 
النبي العظيم. وقد منحه مجيع ما حيتاجه طفل الئق 
من  عظيًا  فنشأ  وجسمه...  روحه  وتنمية  تربيته  يف 
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كل جانب.

بعث  عندما  سنوات  عرش   عيل عمر  كان 
فعرض  اإلسالمية.  بالدعوة   األعظم الرسول 
ودعاه  العاقل  الفطن  الصبي  عى  اإلسالم  الرسول 
العتناق ذلك الدين الساوي. فآمن عيل وصار 
هو وخدجية زوجة النبي أول مسلمن اتبعا حممدا 
الدعوة  نواة  وتكونت  دعوته...  وقبال  دينه  واعتنقا 

اإلسالمية من هذا الثالوث املقدس.

ليطرق  يكن  مل  الدعوة  من  األوىل  املراحل  يف 
الدين اجلديد فكان اجلميع جيهلون عن  نبأ  األساع 
أنم  إال  يشء..  كل   حممد به  أتى  الذي  اهلل  دين 
كانوا يرون شابًا يقف للصالة بن يدي اهلل، ويقف 
اىل يمينه صبي، ومن خلفها امرأة فإذا ركع الشاب 
ركعا معه، وإذا سجد سجدا ويف بعض املرات رأى 
فقال  منه  وتعجب  املنظر  هــذا  العرب  كبار  أحــد 
للعباس بن عبد املطلب الذي كان حارضًا هناك: أمر 

عظيم!

هذا  من  ــدري  أت عظيم!  أمــر  العباس:  فقال 
املطلب  عبد  ابــن  اهلل  عبد  بن  حممد  هــذا  الشاب؟ 
أيب  بن  عيل  هذا  الغالم؟  هذا  من  أتدري  أخي   ابن 
طالب ابن اخي أتدري من هذه املرأة؟ هذه خدجية 
رب  ربه  أن  حدثني  هذا  أخي  ابن  إن  خويلد،  بنت 
الساوات واألرض، أمره هبذا الدين الذي هو عليه. 
غر  الدين  هذا  عى  األرض  ظهر  عى  ما  واهلل  وال 

هؤالء الثالثة)١(..
)))  اإلرشاد للشيخ المفيد ص 3).

ــان  اإلي هــو  ــاة  ــؤاس امل ــذه  هل  دافــع عيل إن 
جوانحه  مجيع  عى  اإلهلــي  احلــّب  سيطر  لقد  بــاهلل. 
الذي  الدين  ويعتنق   بمحمد فيؤمن  وجوارحه، 
مستميتًا...  دفاعًا  الدين  ذلك  عن  ويدافع  به،  برش 
يف ذلك الظرف احلاسم واجلو اخلطر تتجه األخطار 
عيل  فينري  وهتــدده  النبي  نحو  املتوالية  واملشاكل 
للدفاع عنه مستخدمًا مجيع قواه وطاقاته. وكلا كثر 
املسلمون وزاد عددهم، وأقبلوا عى اعتناق دين اهلل 
وعداؤهم،  املرشكن  ازداد حنق  ووحدانًا،  زرافات 
ومضوا يف التصميم لدحر الدين اجلديد وقتل النبي 
املبرش به أكثر. فيضطر الرسول األعظم للهجرة 
اىل املدينة، فيهاجر عيل أيضًا، يالزم النبي يف مشاكله 
قبل اهلجرة ويف غزواته بعدها، مدافعًا عن دين اهلل، 
ومدافعًا عن رسوله العظيم... ثم هو يقول: »والله 
ما زلت أضرب بسيفي صبيًا حتى صرت شيخًا«)٢(.

] الطفل بن الوراثة والرتبية[

)))  المصدر السابق ص36).
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إّن التنظيم السوي للعالقة بن الرجل واملرأة 
يقوم عى أسس هي:

ونظام  القيم  نظام  يف  بينها  املــســاواة   -١
فمسؤوليتها  اإلنسانية،  والواجبات  احلقوق 

واحدة متساوية أمام اهلل تعاىل.

التنمية  عملية  يف  للرجل  املرأة  مساواة   -٢
التي  املجاالت  خمتلف  يف  االجتاعية  واخلدمة 

تكون املرأة قادرة عليها.

من  املـــرأة  تــأمــن  إىل  ــرجــل  ال يسعى   -٣

وباقي  املرض،  وعالج  والتعليم  الصحة  ناحية 
االحتياجات الالزمة للمرأة.

النساء  ضّد  العنف  بمنع  الرجل  يتعهد   -٤
إىل كونا رحيانة  استنادًا  ؛  هلا  الشاق  العمل  ومنع 

وليست قهرمانة.

5- يشرتكان يف تكوين األرُسة التي هي نواة 
األرُسة  هذه  حتكم  أن  وجيب  الصالح،  املجتمع 
االلفة واملحّبة واحلنان بن الزوج وزوجته وبينها 
للجميع،  سكن  الزوجية  فبيت  األوالد،  وبن 
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وظيفة  يف  تنّوعًا  يوجب  الصنف  يف  واختالفهم 
التأكيد  يعني  وهذا  العامة.  الوظيفة  يف  منها  كّل 
األطفال  وتربية  والعائلة  األمــومــة  أمهية  عى 

وتقسيم املسؤوليات.

٦- إطاعة الزوجة زوجها يف االمور اجلنسية 
نحو  البيت  قيادة  يف  له  واحرتامها  باملعروف، 
إال  بيته  من  فال ترج  وعليه  واألمــن.  السالمة 
بإذنه تطبيقًا الحرتام الزوج، بدون أن يكون عدم 
إذنه هلا حتّكًا وعنادًا وأذّية هلا، ويسقط هذا احلّق 
احرتام  مع  منسجًا  البيت  من  خروجها  كان  إذا 

الزوج وال حيمل أّي هتك له.

٧- جيب عى الرجل أن ينظر إىل زوجته عى 
حتّكم  فيه  ما  كّل  عن  فيبتعد  حياة،  رشيكة  أّنا 
وعناد، فاملعارشة باملعروف هو الشعار الذي جيب 
هو  والــزوج  بينها،  املشرتكة  احلياة  يف  يطّبق  أن 

املسؤول عن املحافظة عى زوجته وتدبر أمرها.

التدّين  إىل  مدعو  واملرأة  الرجل  من  كّل   -(
وااللتزام بعقائد الدين وأحكامه عى حّد سواء، 
فكّل منها مدعّو للتفّقه يف الدين عى حّد سواء، 

وكّل منها مسؤول عن تقصره يف ذلك.

والرعاية  احلضانة  بيدها  الزوجة  املرأة   -٩
والرضاع، والرتبية مشرتكة بينها.

١٠  تسهم املرأة يف احلياة السياسية واحلكومية 
اإلسهام  هلا  وحيــّق  والتعيينات،  كاالنتخابات 
املؤسسات  يف  واملشاركة  السياسات  تدوين  يف 

االجتاعية والنشاطات الدولية.

يستفاد  آلة  املــرأة  جعل  عن  االبتعاد   -١١
منها للجنس واخلدمة والدعايات املرّوجة للسلع 
الزوج  خيانة  وعدم  العّفة  عليها  وجيب  وغرها، 
فتحافظ عى زوجها وماله، كا  نفسها وماله،  يف 

حيافظ عليها كذلك.

االجتاعي  ودورهــا  املسلمة  املرأة  ]أوضــاع 
من منظور إسالمي[
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الرشوة  بن  املــوارد  بعض  يف  االشتباه  يتوهم  ربا 
واهلدية، فلنرش إىل جلية احلال فيها، فنقول: ههنا صور:

األوىل - أن يسلم أو يرسل ماال إىل بعض اإلخوان 
طلبا لالستئناس وتأكيدا للصحبة والتودد.

به  قصد  ســواء  وحــالال،  هدية  كونه  عرفت  وقد 
مل  أم  أيضا   تعاىل  اهلل  إىل  والتقرب  اآلخــرة  يف  الثواب 

يقصد به الثواب بل قصد جمرد االستئناس والتودد.

يف  معن  مايل  عوض  بالبذل  يقصد  أن   - الثانية 
العاجل، كأن هيدي  الفقر إىل الغني أو الغني إىل الغني 

شيئا طمعا يف عوض أكثر أو مساو من ماله.

هبة  إىل  ترجع  وحقيقته  هدية،  نوع  أيضا  وهــذا 
العوض  من  فيه(   )يطمع  با  ويف  وإذا  العوض،  برشط 

فال ريب يف حليته.

وربا  يؤكل،  ربا  ربــاءان:  »الربا   :الصادق قال 
تطلب  الرجل  إلى  فهديتك  يؤكل  الذي  فأما  يؤكل  ل 
وهو  يؤكل  الذي  الربا  فذلك  منها،  أفضل  الثواب  منه 

َأْمــَواِل  فِي  لَِيْرُبَو  ِرًبا  ِمْن  آَتْيُتْم  ﴿َوَما  تعالى:  الّله  قول 
النَّاِس َفاَل َيْرُبو ِعنَْد اللَِّه﴾ ]الروم: 399[، وأما الذي ل 
يؤكل   فهو الذي نهى الّله  عز وجل عنه، وأوعد عليه 
النار«، وعنه: »قال: قال رسول الّله الهدية على 
لّله  وهدية  مصانعة،  وهدية  مكافأة،  هدية  وجوه:  ثالثة 
وإن  باحلل،  إشعار  نوع  األخبار  بعض  ويف  وجل«،  عز 
كخر  العوض،  من  فيه(  )يطمع  با  الوفاء  يتحقق  مل 
 :له قلت  »قال:   :الصادق عن  عار  بن  إسحاق 
عندي،  لما  يتعرض  الهدية،  الي  يهدى  الفقير  الرجل  
فآخذها ول أعطيه شيئا أيحل لي؟، قال نعم! هي لك 
إعطائه  تعطيه«، وهل حيل مع  أن  تدع  حالل، ولكن ل 
من  كان  بل  ماله،  من  يكن  مل  إذا  فيه  املطموع  العوض 
من  الفقراء  إىل  ليرف  الناس  أعطته  التي  ــوال  األم
احلل  والظاهر  الر،  وجوه  وسائر  واألمخاس  الزكوات 
إذا كان املهدي من أهل االستحقاق واملهدي له معطيا 

إياه، وإن مل يكن ليهدى له شيئا.  

الثالثة - أن يقصد به اإلعانة بعمل معن، كاملحتاج 
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له  السلطان أو ذي شوكة هيدي إىل وكيلها، أو من  إىل 
العمل، فإن كان حراما،  فينظر إىل ذلك  مكانة عندمها، 
غر  أو  إنسان  ظلم  أو  حــرام  إدرار  تنجز  يف  كالسعي 
ذلك، أو واجبا، كدفع ظلم أو استخالص حق ينحر 
حكم  أو  معينة،  شهادة  أو  به،  واالستخالص  الدفع 
رشعي جيب عليه، أو أمثال ذلك، فهو رشوة حمرمة حيرم 
أخذها، وإن كان العمل مباحا ال حراما وال واجبا، فإن 
يأخذه  فا  عليه،  االستئجار  جاز  بحيث  تعب،  فيه  كان 
هذه  أوصــل  يقول:  كأن  اجلعالة،  جمرى  وجــار  حالل 
أو اقرتح عى فالن أن  السلطان ولك دينار،  الفضة إىل 
يعينني عى كذا أو يعطيني كذا، وتوقف تنجز غرضه عى 
تعب أو كالم طويل، فا يأخذه يف مجيع ذلك مباح، إذا 
كان الغرض مرشوعا مباحا، وهو مثل ما يأخذه وكيل 
القايض للخصومة بن يديه، برشط أال يتعدى من احلق، 
وإن مل يكن العمل مما فيه تعب بل كان مثل كلمة أو فعلة 
تلك  أو  الكلمة  تلك  كانت  ولكن  أصال،  فيها  تعب  ال 
للبواب  كقوله  منزلة،  ذا  لكونه  مفيدة،  مثله  من  الفعلة 
ال تغلق دونه باب السلطان، فقال بعض العلاء: اآلخذ 
عى هذا حرام، إذ مل  يثبت يف الرشع جواز ذلك، ويقرب 
من هذا أخذ الطبيب العوض عى كلمة واحدة ينبه هبا 
عى دواء يتفرد بمعرفته، وفيه نظر، إذ الظاهر جواز هذا 

األخذ مع مرشوعية الغرض وعدم كونه واجبا عليه.

واملحبة،  التودد  حصول  به  يطلب  أن   - الرابعة 
بجاهه  ليتوصل  بل  فقط،  تودد  إنه  حيث  من  ال  ولكن 
إىل أغراض ينحر جنسها وإن مل ينحر عينها، وكان 
كان جاهه  فإن  إليه،  لكان ال هيدى  لو ال جاهه  بحيث 
والظاهر  أخف،  فيه  فاألمر  نسب  أو  أورع  علم  ألجل 

مع  الظاهر  يف  هدية  ألنه  مكروها؛  حينئذ  األخذ  كون 
كونه مشاهبا للرشوة.

وإن كان ألجل والية توالها، من قضاء أو حكومة 
أو والية صدقة أو وقف أو جباية مال أو غر ذلك من 
لو  حراما  يأخذه  ما  كون  فالظاهر  السلطانية،  اإلعال 
كان بحيث ال هيدى إليه لو ال تلك الوالية، ألنه رشوة 
عرضت يف معرض اهلدية، إذ القصد هبا يف احلال طلب 
التقرب واملحبة، ولكن ألمر ينحر يف جنسه، لظهور 
رسول  قال  ماذا،  بالواليات  إليه  التوصل  يمكن  ما  أن 
السحت  فيه  يستحل  زمان  الناس  على  »يأتي   :اهلل
به  لتوعظ  البري ء  يقتل  بالموعظة،  والقتل  بالهدية، 
العامة«، وروى: »أنه بعث واليا عى صدقات األزد، 
وهذا  لكم  هذا  وقال:  معه،  ما  بعض  أمسك  جاء  فلا 
وبيت  أبيك  بيت  في  جلست  أل   : فقال  هدية،  يل 
تأتيك هدية إن كنت صادقا! ثم قال: ما لي  أمك حتى 
استعمل الرجل منكم، فيقول: هذه لكم وهذه هدية لي، 
بيده!  نفسي  والذي  له!  ليهدى  أمه  بيت  في  جلس  أل 
الّله بحمله،  أتى  ل يأخذ منكم أحد شيئا بغير حقه إل 
ول يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير له رغاء، أو بقرة لها 
خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه  حتى رأوا بياض إبطيه، 
وقال: اللهم هل بلغت؟«، وعى هذا، فينبغي لكل وال 
أو حاكم وقاض وغرهم من عال السالطن، أن يقدر 
نفسه يف بيت أبيه وأمه معزوال بال شغل، فا كان يعطى 
أيضا، وما ال يعطى  يأخذه يف واليته  له أن  حينئذ جيوز 
مع عزله ويعطى لواليته حيرم أخذه، وما أشكل عليه من 
عطايا أصدقائه فهو شبهة وطريق االحتياط فيها واضح.

]جامع السعادات[
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التنكيت

 رسالة للحسين

قل البن ملجم.. هّدمت ويلك لالسالم أركانا

ابن ابي االصبع

 عميد المنبر الحسيني الشيخ أحمد الوائلي

بكر بن حماد
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دون  بالذكر  يشء  إىل  املتكلم  يقصد  أن  وهو 
اليشء  ذلك  يف  نكتة  لوال  مسده،  يسد  كلها  أشياء 
يسد  ما  دون  بالذكر  اختصاصه  ترجح  املقصود 
لكان  هبا  انفرد  التي  النكتة  تلك  ــوال  ول مسده، 
النقد. أهل  عند  ظاهرًا  خطأ  غره  دون  إليه   القصد 

قوله سبحانه:  العزيز  الكتاب  ومما جاء من ذلك يف 
ْعَرى﴾ فإنه سبحانه وتعاىل خص  ُه ُهَو َربُّ الشِّ ﴿َوَأنَّ
رب  وهو  النجوم،  من  غرها  دون  بالذكر  الشعرى 
كل يشء؛ ألن العرب كان قد ظهر فيهم رجل يعرف 
بابن أيب كبشة عبد الشعرى، ودعا خلقًا إىل عبادهتا، 
التي  ْعَرى﴾  الشِّ َربُّ  ُهَو  ُه  ﴿َوَأنَّ سبحانه:  اهلل  فأنزل 
وكقوله  النجوم.  سائر  دون  الربوبية  فيها  ادعيت 
َوَلكِْن  بَِحْمِدِه  ُيَسبُِّح  إِلَّ  َشــْيٍء  ِمْن  ﴿َوإِْن  تعاىل: 
خص  إنا  سبحانه  فإنه  َتْسبِيَحُهْم﴾  َتْفَقُهوَن  َل 
الزيادة  من  الفقه  يف  ملا  )تعلمون(  دون  )َتْفَقُهوَن( 
الكالم  هذا  معنى  يقتضيه  الذي  واملراد  العلم،  عى 
البهيم  احليوان  من  التسبيح  كنه  معرفة  يف  والتفقه 
والنبات واجلاد الذي تسبيحه بمجرد وجوده الدال 

عى قدرة موجده وخمرتعه.

َخَلَق  ُه  ﴿َواللَّ تعاىل:  التنكيت قوله  ومن غريب 

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

البحري فيها.

اخلنساء  قــول  الشعرية  الباب  هــذا  أمثلة  من 
]وافر[:

يذكــرين طلــوع الشــمس صخــرًا... 
شــمس  غــروب  لــكل  وأذكــره 
فخصت هذين الوقتن وإن كانت تذكره يف كل 
وقت، ملا يف هذين الوقتن من النكتة املتضمنة تأبن 
ألن  والكرم،  بالشجاعة  وصفه  يف  واملبالغة  امليت، 
ووقت  العدى،  عى  الغارات  وقت  الشمس  طلوع 

غروهبا وقت وقود النران للقرى.

إبن أبي اإلصبع
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ومن أمثلة الباب أيضًا قول املتنبي ]كامل[:

لــو مــر يركــض يف ســطور كتابــه... 
ميامهتــا مهــره  بحافــر  أحــى 

فإنــه إنــا خــص امليــات دون غرهــا مــن احلــروف، 
ــإن  ــتدارهتا، ف ــة اس ــن جه ــر م ــبه احلواف ــا تش لكون
إىل  فالعــدول  احلوافــر  تشــبيه  أراد  كان  إن  قيــل: 
ســيا  وال  أشــبه،  باحلوافــر  ألنــا  أوىل،  العينــات 
عنــده، حيــث شــبه احلافــر بالعــن، يف قولــه لســيف 

الدولــة ]منــرسح[:

كتبــت... اســمه  مــن  أول حــرف 
اجلالميــد يف  اخليــل  ســنابك   

العينات  دون  املــيــات  ــر  ذك يــرتجــح  قــلــت: 
من  أكثر  الكالم  يف  امليات  أن  أحدمها  لوجهن: 
والعينات  ــدة،  ــ وزائ أصــاًل  تقع  ــا  ألن العينات، 
شكاًل،  أصــغــر  ــا  أن ــاين  ــث وال أصلية،  إال  تقع  ال 
اإلحصاء  باب  يف  وأكثر  أصغر  هو  ما  واختصاص 
أقل  هو  ما  ذكر  من  باإلحصاء  للموصوف  أمــدح 
الركض،  حالة  يف  باإلحصاء  مدحه  ــا  وإن وأكــر 
وحضور  ــأش  اجل ثبات  عــى  يــدل  اإلحــصــاء  ألن 
الركض. وقت  يف  والطيش  الدهش  وعدم   احلس 

األلفاظ  مالءمة  من  البيت  يف  وقع  ما  دقيق  ومن 
ومل  مهره  قوله:  االئتالف  عى  الدالة  لبعض  بعضها 
يقل طرفه لكونه الطرف يقع عى املهر، وعى القارح 
ألن  املالءمة  عدم  املوجب  االشرتاك  من  فيتخلص 
فحصل  امليم،  شكل  لصغر  مالئم  املهر  حافر  صغر 

املدح  وتعليق  املبالغة  يف  االئتالف  إدماج  البيت  يف 
ما وقع يف هذا  ألطف  بالوصف، وهذا من  بالنبات 

الباب.

ومن بديع أمثلة هذا الباب قول عنرتة، وهو مما 
يسأل عنه ]كامل[:

أهلهــا... محولــة  إل  راعنــي  مــا 
 وســط الديــار تســفُّ حــب اخلمخــم

اثنتــان وأربعــون حلوبــة... فيهــا   
 ســودًا كخافيــة الغــراب الســحم 
وكذلك  الرحيل،  عى  تدل  احلمولة  لفظة  فإن 
كونا وسط الديار وعلوفتها هذا احلب املخصوص 
يدل عى بعد الرحلة، فإنه حب يقوي أعصاب اإلبل، 
احلسان  الصقيلة  السود  احللوبات  من  العدد  وهذا 
إال  يكون  وانتخابه، وكذلك ال  املال  كثرة  يدل عى 
للملوك، فهو يدل عى أن املعشوقة من بنات امللوك، 

ويف ذلك فخر ملن يميل إليها، واهلل أعلم.

]حترير التحبر يف صناعة الشعر والنثر[
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حضنت الــتــي  ــة  ــل ــرم ال رداءاأيــهــا  ولــفــعــتــه  حــســيــَن  جــســم 
حسيناً الـــســـالم  ــي  ــن ع ــداءابــلــغــي  ــ ــةً ون ــاث ــغ واحــمــلــيــنــي اســت

رملك عــلــى  ــاً  ــع دم ووالءاواسكبيني  محبة  يــجــري  األســمــر 

نفثتها ــة  ــآهـ بـ األرزاءاوامـــزجـــيـــنـــي  ــاســت  ق ــوم  يـ ــب  ــن زي

ــات نـــســـوٍة مــنــذ يــوم ــ ــآه ــ ــالءاوب ــرب ك الــهــبــت  اآلن  ــطــف  ال

اقــوى ــد  اع ــم  ل بأنني  اداءاواخــبــريــه  اردت  مـــا  حــمــل  ــى  عــل

ــذي ــي الـ ــع ــن ــك ال ــ ــد ذل ــ ــم اع وشــجــاءالـ ــوعــة  ل ــراه  ــ ذك يحمل 

ــده ســاجــعــات ــوجـ ــداءاويــنــاغــي بـ ــ واالص الحنين  حملن  كــم 

ــي واشــجــي ــب ــن ــد الــــزهــــراءاواواســـــي بـــه ال ــ ــع ــ ــي واس ــل ــع ل

بثغري ــو  وه السنين  ــاش يــســحــر االجــــواءاعــشــرات  ــٌم عـ ــغ ن

واالمــجــاد البطولة  يحمل  ــداءانــغــٌم  ــ ــف ــ فـــي كـــل مـــا بــهــا وال

اغلى لــتــزرع  ــا  ــي ــدن ال ــحــث  اآلالءاوي ــحــصــد  وت ــات  تــضــحــي

يفوق شــيء  المصاب  ان  االحصاءارغــم  ويعجز  وقعاً  الوصف 

دون تتآتى  ال  الــســّراء  الــضــراءافثمار  الــفــتــى  يحتسي  ان 

ــيـــدي، انــنــي إلــيــك انــتــمــاء ــمــاءاسـ ــت االن ــغ  ــل اب ال  ــي  انـ ــو  ل و 

ــن والــحــمــأ ــطــي ــوحــات ال ــطــم الجوزاءاف تبلغ  هيهات  المسنون 

ــي ــن االدعــاءاغــيــر انـــي ادعـــي بــكــم وأُم الُمنى  تسعد  ان  النفس 

ــى رحــابــك يــا من ــي إلـ ــأعــدن ــه والـــوفـــاءاف ــل ــل ُك ــب ــنُ يــحــمــل ال

بــارك األرض السماءاواســأل هللا يا دمــاً  تــوخــى  بما  ارضـــى  و 

بلطف عني  الــُســقــام  ــع  دف ــهُ  ــل ــداءاَس الـ ويشفي  الــدنــيــا  عــم  منه 

ينفق لمثلي  مبسوطتان  ــاءافــيــداه  ــف شـ ــي ــل فــيــهــمــا ك ــض ــف ال

مساءايــا حــســيــُن يــا مــن شــــدوُت به بوجدي  وناجيته  صبحاً 

ــٍن ــي ــن أن ــة مـ ــالـ ــي رسـ ــن ــك م الــرجــاءالـ سكبُت  تضاعيفه  فــي 

  رسالة للحسين

آخر قصيدة قالها عميد المنبر الحسيني الشيخ أحمد الوائلي رحمه هللا قبل وفاته.
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غالبة  ــدار  واألقـ ملجم  البـن  أركانا قل  لإلسـالم  ويلك  هــّدمــَت 

قدٍم  على  يمشي  من  أفضل  وإيماناً قتلَت  إســالمـــــاً  الــنــاس  وأّول 

بما  ــّم  ث بالـقرآن  النـاس  وتبيانا واعــلــم  شرعاً  لنا  الــرســول  ســّن 

وبرهانا صهر الرسول ومـواله))) وناصره  نـوراً  مـناقبـه  أضحت 

لـه  الحـسود  رغم  على  منه  مكان هارون من موسى بن عمرانا وكان 

أقـرانا وكان في الحرب سيفاً صارماً ذكراً  األقـران  لـقى  ما  إذا  ليثاً 

منـحدر  والـدمـع  قـاتـله  سبحانا ذكــرُت  الـناس  رّب  سبحـان  فقلت 

بشٍر  مـن  كـان  مـا  ألحـسبه  شيطانا إنّي  كان  ولكـن  المعـاد  يخشى 

قبـائلـها  عــّدت  إذا  مــراد  مــيزانا اشقى  الـله  عند  الناس  وأخسر 

جلبت  التي  االولى  الـناقة  على ثمود بأرض الحجر خـسرانا كعاقـر 

فـأزمـانـا قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها  أزمــانــاً  المـنيـّة  قبل 

تحـّمله  مـا  عـنه  هللا  عـفا  ِحطّانا فــال  بن  عمـران  قبر  سقـى  وال 

مجـترماً  ظـّل  شقـيٍّ  فـي  وعـدوانـا لقوله  ظـلـماً  ناله  ما  ــال  ون

بها  أراد  ما  تقـّي  مـن  ضربـة  الـعرش رضوانا يا  ليبلغ من ذي  إالّ 

وسوف يلقى بها الرحمن غـضبانا بل ضربة من غوّي أورثـته لظى 

بضـربته  قـصداً  يـرد  لـم  نيـرانـا))) كأنّه  الخلـد  ليصلى عذاب  إالّ 

قل البن ملجم.. هّدمت ويلك 

لالسالم أركانا
بكر بن حماد

جاءت هذه القصيدة رداً على الناصبي الخارجي عمران بن حطان الذي امتدح ابن ملجم قاتل 

أمير المؤمنين فكانت الى اجابه بكر بن حّماد بهذه األبيات:

ــحــاً ــل ــداَك ُم ــ ــ ــا ج ــه الُدعاءاأتـــقـــّرى ب الحضور  من  ــي  أُرج و 

ضحايا تخذت  مــن  أي  ــادي  ــداءاوأنـ ــه ــادةً ش ــ ــمــجــد سـ ُســـلّـــم ال

فَعلِّمنا ظــــالٌم  أجـــواءنـــا  ــاءاإن  ــرج الـــدمـــاَء ضــي ــس بـــأن ن

ــَم قــامــت ــ ــواس ــ ــا م ــن ــل م ــب ــق ــاءاوت ــي ــف ــي األئـــمـــة األص ــواس ــت ل

وأهمنا ــصــاعــداِت  ــل ل ــواءاوأَعـــدنـــا  ــ ــن ل ــحــســي ــأن نــحــمــل ال ــ ب
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اخلفي الكنز  مــن  الــقــدس  ــات االحـــرفجــوهــرة  ــي ــال بـــدت فـــابـــدت ع

ــة ــم ــظ ــع كلمةوقـــــد جتــــى مــــن ســـــاء ال اســـمـــى  االســــــاء  عــــامل  ــن  مـ

املــحــكــمــة الـــكـــلـــات  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 

ــال ــ ــك ــ ــة ال ــقـ ــيـ ــقـ ــورت حـ ــ ــ ــص ــ ــ ــة اجلـــــــالت ــ ــعـ ــ ــديـ ــ بـــــــصـــــــورة بـ

الــــنــــزول يف  احلـــــــــــوراء  الـــعـــقـــولفــــإنــــا  حمـــــور  الـــصـــعـــود  ويف 

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

ــود ــ ــوج ــ ــب رحــــــى ال ــطـ ــا قـ ــ ــان 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 

ــال خـــفـــاءفـــــــإ نـــــــا ســــــيــــــدة الــــنــــســــاء ــ ــرى 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 واالقـــــــاربـ 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

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 ــا ي ــ ب

يا نفس: 
ـــنان،  ـــن وس ـــراش الم ـــىل ف ـــت ع ـــل يبي ـــن غاف ـــم م ك
واملـــوت حيـــرق عليـــه الســـنان، يـــا ويلـــه يركـــض 
بالنهـــار خيلـــه، ويطـــوي عـــىل الغفلـــة ليلـــه .. يعيـــش 
ســـاخطا، ويمـــوت قانطـــا، ذلـــك دأبـــه وديدنـــه، 
ـــد مـــا  ـــه، وســـيفجاه مـــن أل ـــى يفـــرتق روحـــه وبدن حت

ل يـــود، يـــوم تبيـــض وجـــوه وتســـود. 
يا نفس:

 مـــرض القلـــوب مـــن أشـــد المـــراض، وعالجـــه 
مـــن أصـــح الغـــراض، فيامـــن مـــرض فـــؤاده، 
ومـــل عـــواده، وتراجـــع الطبيـــب يف احلمـــى، وأيـــن 
مل  حكيـــم  وأي  املســـمى،  الجـــل  مـــن  الطبيـــب 
ترصعـــه املنـــون، ثـــم مل ينفعـــه القانـــون ؟ وأي طبيـــب 
مل تفـــده الغـــب، ثـــم مل ينفعـــه الطـــب ؟ فعـــالم ترفعـــي 
ـــم شـــأنك، وتدلعـــي لســـانك، فتنهـــي رسك  إىل احلكي
إىل الطبيـــب، وتشـــتكي إىل العـــدو مـــن احلبيـــب ؟ واهلل 
ل ينعشـــك إل مـــن رصعـــك، كـــام ل حيصـــدك إل مـــن 
ـــفها، وإن  ـــة مل يش ـــه عل ـــت ل ـــت وصف ـــك، إن كن زرع

عرضـــت عليـــه كربـــة مل يقـــدر عـــىل كشـــفها. 

يا نفس: 
إيـــاك أن تكـــوين ممـــن إذا ذكـــر باآلخـــرة قبـــع قبـــوع 
الوســـنان يف جيـــب الكســـل، وإن ظفـــر باحللـــوة 
ـــل،  ـــرف العس ـــىل ظ ـــاب ع ـــوع الذب ـــع وق ـــرة وق اخل
ـــات،  ـــايص وثب ـــم يف املع ـــني هل ـــات املنافق ـــذه عالم وه
الطمـــع  ويف  وثبـــات،  ســـكون  الطاعـــات  ويف 
حـــركات قمريـــة، ويف الـــورع ســـكنات زحليـــة، إذا 
قلـــت: حـــي عـــىل الشـــهوات طـــاروا إليهـــا خفافـــا 

ــاىل.  ــوا كسـ ــالة قامـ ــوا إىل الصـ ــال، وإذا قامـ وثقـ
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