
عنى
ُ
مجلة فصلية ت

بالمعرفة الدينية والثقافية

العدد التاسع/السنة الثالثة 

محرم الحرام 1441هـ - ايلول ٢٠١٩م

تصدر عن

العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية

شعبة الدراسات والنشرات





امل�شرف العام

السيد أمحد الصايف

رئي�س التحرير

السيد ليث املوسوي

مدير التحرير

بدر العيل

�شكرتري التحرير

حسن عيل اجلوادي

هياأة التحرير

عقيل النرصاوي - موفق هاشم

مهند السهالين - حسني عيل الشامي

التدقيق اللغوي

مصطفى كامل حممود - عامر كريم السالمي

الت�شميم والإخراج الفني

عالء سعيد األسدي

حسام حممد السعدي





10

18

44

12

22

48

14

39

20

46 16

41

28

51

32

55

المحتويات

عجز العرب عن اإلتيان بمثل القرآن الكريم

ُيغشي الليَل النهاَر

الرواية والراوي داللة الصدى الحالم

منهج التثبت في شأن الدين

مالمح من ثورة الحسين 

هل يعلم التأويل غير اهلل؟

وجود األخبار الباطلة في الكتب المعروفة 

األدلة على عدل اهلل عز وجل

مرآة التاريخ والنبّي قراءة عاصم هي قراءة علي

اعتبار الظنون الرجالية ....

التحسين والتقبيح

في الموازنة بين ظروف الحسن
 وظروف الحسين

بيان أحكام الطرق الظنية

نافع بن هالل الجملي

 مرجع الطائفة: السيد ابو القاسم الخوئي

آية اهلل الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

الشيخ عبد الهادي الفضلي د. محمد حسين الصغير

السيد محمد باقر السيستاني

محمد مهدي شمس الدين

الشيخ محمد هادي معرفة

السيد علي الحسيني الميالني

آية اهلل العظمى الشيخ وحيد الخراساني

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي السيد جعفر مرتضى العاملي

الشيخ علي الخاقاني

ابن ميثم البحراني

الشيخ راضي ال ياسين.

الشيخ ضياء الدين العراقي

الشيخ محمد السماوي

إقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضّده36
الشيخ جعفر السبحاني

58

60

الشرارة

السجاد الحزين

اني سليمان كتَّ

السيد زهير االعرجي

الشرفاء والمناصب66
الشيخ محمد تقي فلسفي



68

78

76

72

74

الصحة خير من السقم

ساق المطايا بنا للشام حادينا

كوكب الفرد

منفعة الولد الدنيوية ألبيه

كيف تتكون اللهجات؟

الشيخ محمد مهدي النراقي

السيد رضا الهندي

بولس سالمة

الشهيد الثاني

د. عبد الحسين المبارك

70
سرٌّ من اسرار التواصل بين اآلباء 

واالبناء
 د. صالح عبد الكريم



يبقى  العامل  عىل  طغى  الذي  والفكري  الثقايف  التصارع  هذا  خضم  يف 
اىل  وحيتاج  األصيل،  املعريف  املعني  من  االرتواء  اىل  حيتاج  املؤمن  االنسان 
بآليات  العقل  الوجودي، وتزويد  الفكر بموضوعات حتاكي هاجسه  تغذية 
سامية تتيح له النجاة من الزلل واخللل، الذي يمكن أن يطرأ عىل املسلم إال 
ما رحم ريب.. ومن هنا فتشكل املعرفة الدينية املنبثقة من رجال صدقوا اهلل 
براقة اصطادها رجاهلا  التفريط هبا، فهي آللئ  ثمينة ال يمكن  عليه جوهرة 
من عني ربانية هادرة، عني ممزوجة بأريج الوحي اخلالد، ونفحات املعصوم 
املطهرة، والتفريط هبذا املعني تفريط برقي اإلنسان وإبقائه ذليال يف مسارح 
صد منها إال اخلراب والتسافل واالنحدار، وقد اغرتفنا يف  اجلهل التي ال حيحُ
أوراقنا هذه ما تيرس لنا من غرفات العلامء األبرار، ممن نذروا أنفسهم وقفا 
هلذا الدين، وخدمة لرشيعة سيد املرسلني حممد حتى تشكلت لنا فسيساء 
مجيلة توزعت بني ماض معريف تليد برجاله العظامء، وصوال اىل حارض مشع 
بام جادته لكم من  األوراق  القّراء بني زوايا هذه  أهيا  البهي، فسيحوا  بنوره 

معرفة ربانية تقربكم من اهلداية وطريقها امليضء..





عجز العرب عن اإلتيان بمثل القرآن الكريم

داللة الصدى الحالم

هل يعلم التأويل غير اهلل ؟

ُيغشي الليَل النهاَر

والنبّي قراءة عاصم هي قراءة علي
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برش  به  جاء  كتاب  القرآن،  ما  أدراك  وما  القرآن، 
يف  َاْلُقوى﴾)١)  َشِديُد  َمُه  يوحى﴿َعلَّ وحي  أّنه  مبّلغا 
نوع  والبالغة-يف  الفصاحة  رقّي  يف  الوحيد  العرص 

العرب-وقيام سوقهام وعموم أدهبام.

العرص،  ذلك  ألهل  باهظة  القرآن  دعوة  وكانت   
مضاّدة ألهوائهم، مهّددة لطاغوهتم يف مجيع شؤوهنم، 
وكانوا هم أهل السلطة والصولة، واالقتدار والثروة، 
فاحتّج  والبالغة،  الفصاحة  يف  الراقني  اللسان  وأهل 
عن  يعجزون  بحيث  مقامه  بجاللة  ونبّيه  ال��ق��رآن 

معارضته واإلتيان بمثله.

)١) النجم: 5.

املعارضة تعجيزًا،  وكم حتّداهم)٢) يف ذلك بطلب 
من  سور  »عرش  إىل  تعجيزهم  يف  تنازل  عجزوا  فلاّم 
اإلتيان﴿بُِسوَرٍة  إىل  معهم  تنازل  عجزوا  فلاّم  مثله«))) 
مندوحة  أحسن  باملعارضة  هلم  كان  وقد  ِمْثلِِه﴾)))  ِمْن 
الذكر،  الغلبة، وخيلد هلم  احلّجة، وتظهر  تقوم هلم هبا 
أهوال  مقاساة  من  إليها  ويسرتحيون  الرشف،  ويسمو 
األرس،  ه��وان  وم��ع��ان��اة)5)  طحنتهم،  التي  احل��روب 
جربوهتم،  من  االنحطاط  وذّل��ة  املغلوبية،  وصغار 

والتنازل عن ضالهلم وعوائدهم.

)٢) حتّداهم: نازعهم.
))) اقتباس من سورة هود: )١.

))) البقرة: )٢.
)5) املعاناة: املالبسة واملبارشة.

عجز العرب عن اإلتيان
بمثل القرآن الكريم

 مرجع الطائفة: ال�شيد ابو القا�شم اخلوئي
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به  يفتخر  الذي  كغريهم-أّن  يعرفون-ال  لكنّهم 
ويتنافس فيه من ارتفاع قدر الكالم وبالغته إّنام يكون 
بمقدار مطابقته ملقتىض احلال الذي يتكّلم فيه وجريانه 
تزويق)١)  بمجّرد  ال  ذل��ك،  يف  الالزمة  الوجوه  عىل 
األلفاظ وحتوير العبارات، وقد وجدوا القرآن الكريم 
ومناسباهتا،  حلقيقته  املطابقة  من  حّقه  مقام  كل  يعطي 
بحيث مل جيدوا يف ذلك شبهة غميزة)٢) مع خوضه حّق 
اإلهلي،  العارف  حوهلا  حيوم  حقيقة  كل  يف  اخلوض 
املدين  واملصلح  السيايس،  واملصلح  الديني،  واملصلح 
املتعّرض  والنبي  التارخيي،  واملصلح  االجتامعي، 
للغيب، فيويّف كل حقيقة حّقها عىل النحو الباهر، مع 
االستقامة يف املسلك، واالّطراد يف املجرى، واالنسجام 

يف البيان.

يف  خيالياهتم  املعارضة  يف  جيدي  ال  أّنه  وعلموا   
أن  من  بّد  ال  بل  واحلامسة،  وامل��دح  والنسيب  الغزل 
خيوضوا يف مواضيع القرآن الكريم من احلقائق خوضا 

ابتدائيا ال اّتباعا تقليدّيا.

وأوقفهم  العجز،  مقعد  لذلك  عرفاهنم  فأقعدهم 
مل  إذ  البالء،  من  احتملوا  ما  فاحتملوا  احلرية،  موقف 

)١) التزويق: التحسني.
)٢) الغميزة: العيب.

منهم  فبان  سبيال،  النصفة  من  إليه  دعاهم  ملا  جيدوا 
إعجاز  والداين  القايص  عند  وظهر  ذلك،  عن  العجز 

القرآن وأّنه خارج عن طوق البرش.

يتوّهون  أو  يرضونه  يشء  ذل��ك  من  ك��ان  ول��و 
لياقته للحّجة ورواجه يف سوق املحاكمة لرفعوه علام 
وصارخا  لالنتصار،  مسترصخا  وأنطقوه  لالحتجاج، 
وللهجت  املحاكمة،  إىل  وداعيا  بالظليمة،  األقطار  يف 
به األندية، وعّجت بنشيده أسواق العرب، وسارت به 
الركبان، ودّونت به الدفاتر، وتعنونت باسمه احلروب 
واملّدعون،  واملحامون  األعوان  له  ولكثر  واملنافرات، 
العرب  جزيرة  يف  والنصارى  اليهود  به  ولضّجت 
يؤثر،  حديث  أشهى  هلم  فكان  وسوريا،  وفلسطني 
وأجّل سرية تسّجل، ولكان أقّر لعيوهنم يف التاريخ من 
أحاديث شمشون وجمّلة استري ورؤيا يوحنّا، وها أنت 

وكّل أحد ال حتّس لذلك هسا وال تسمع له حسيسًا.

سن اإلجياز([ ] نفحات االعجاز يف رد الكتاب املسمى )ححُ

11 العدد التاسع/محرم الحرام ١٤٤١هـ- أيلول ٢٠١٩ م



قوله  من  اهلل(  )اال  عىل  الوقف  ظاهرة  اثارته  سؤال 
لقوله:  االستئناف  ثم  ُه﴾  اللَّ إِلَّ  َتْأِويَلُه  َيْعَلُم  ﴿َوَما  تعاىل: 
نَا﴾  اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّ ﴿َوالرَّ

]آل عمران: 7[.

علم  اختصاص  من  االحاديث  بعض  يف  ورد  وما 
يعلمون  ال  العلم  يف  الراسخني  وان  تعاىل،  باهلل  التأويل 
تأويله، وانام يكلون علمه اىل اهلل سبحانه، من ذلك ما ورد 

:يف خطبة االشباح من كالم موالنا امري املؤمنني

القرآن عليه من صفته  السائل، فما دلك  ايها  »فانظر 
فائتم به واستضئ بنور هدايته، وما كلفك الشيطان علمه 

 مما ليس في الكتاب عليك فرضه، ول في سنة النبي
ذلك  فان  سبحانه  الله  الى  علمه  فكل  اثره،  الهدى  وائمة 

منتهى حق الله عليك«.

»واعلم ان الراسخين في العلم هم الذين اغناهم عن 
ما  الغيوب، القرار بجملة  المضروبة دون  السدد  اقتحام 
تعالى  الله  فمدح  المحجوب  الغيب  من  تفسيره  جهلوا 
اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما، وسمى 
تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخا، 
فاقتصر على ذلك، ول تقدر عظمة الله سبحانه على قدر 

الشيخ محمد هادي معرفة

هل يعلم الت�أويل غري اهلل؟
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عقلك فتكون من الهالكين«)١).

فال  سندا،  واعالها  اخلطب  جالئل  من  اخلطبة  هذه 
مغمز يف صحة اسنادها، وانام الكالم يف فحوى املراد منها.

وقد امجع رشاح النهج)٢) عىل ان مراده هبذا الكالم 
هو الصفات، وان صفاته تعاىل انام جيب التعبد هبا والتوقف 
معرفة  اىل  اذ ال سبيل  كنهها،  معرفة  الولوج يف  فيها دون 

حقيقة الصفات، كام ال سبيل اىل معرفة حقيقة الذات.

فائتم  صفته  من  القرآن  دلك  »فما   :قوله حيث 
به، وما كلفك الشيطان علمه مما ليس في الكتاب عليك 

فرضه«.

نفسه يف  به  بام وصف  تعاىل  نصفه  ان  اذ من وظيفتنا 
نكلف  ومل  قيوم  حي  عليم،  حكيم  بصري،  سميع  كالمه: 
اهلل  اىل  منسوبة  الصفات  هذه  حقائق  معرفة  يف  الولوج 
تعاىل، اذ رضبت دون معرفتها السدد واحلجب، فال سبيل 

اىل بلوغها، فيجب التوقف دوهنا.

اذن فال مساس لكالمه هنا، مع متشاهبات اآليات 
التي ال ينبغي اجلهل هبا للراسخني يف العلم، حيث حتليهم 
بحلية العلم هي التي مكنتهم من معرفة التنزيل والتأويل 

مجيعا.

نعم ال نتحاشى القول بأهنم يف بد جماهبتهم للمتشاهبات 
يقفون لدهيا، وقفة املتأمل فيها، حيث املتشابه متشابه عىل 
سبيل  يف  جهودهم  بفضل  اهنم  لوال  س��واء،  عىل  اجلميع 
كشفها وارجاعها اىل حمكامت اآليات صاروا يعرفوهنا يف 
رسوخهم  فضل  من  كان  البادئ  فعجزهم  املطاف  هناية 
يف العلم، بأن املتشابه كالم صادر ممن صدر عنه املحكم، 

)١) اخلطبة رقم٩١ هنج البالغة، وبحار االنوار، ج)، ص ٢77.
ايب  واب��ن   (8٢ ص  ج١،  للراوندي،  الرباعة  منهاج  راج��ع:   (٢(
احلديد، ج6، ص )٠) وابن ميثم البحراين، ج٢، ص ٠))، رشح 

اخلطبة واملنهاج للخوئي، ج6، ص ١٠).

من  واالستمداد  فيها  بالتأمل  معرفتها  يف  رغبتهم  فزادت 
اهلل يف العلم هبا، ومن جد يف امر وجده بعون اهلل.

فوجه تناسب استشهاده هبذه اآلية بشأن الصفات 
حمضا، هو العجز البادئ لدى املتشاهبات، يقربه الراسخون 
يف  يفرتق  االمر  كان  وان  للمتشاهبات،  جماهبتهم  اول  يف 

هناية املطاف.

عىل  وقف  من  الناس  من  ان  احلديد:  ايب  ابن  قال 
القول اقوى من  قوله: )اال اهلل( ومنهم من مل يقف وهذا 
االول؛النه اذا كان ال يعلم تأويل املتشابه اال اهلل مل يكن يف 
انزاله وخماطبة املكلفني به فائدة، بل يكون كخطاب العريب 

بالزنجية، ومعلوم ان ذلك عيب قبيح.

واما موضع )يقولون( من االعراب، فيمكن ان يكون 
نصبا عىل انه حال من الراسخني، ويمكن ان يكون كالما 

مستأنفا، اي هؤالء العاملون بالتأويل، يقولون: آمنا به.

وقد روي عن ابن عباس انه تأول آية، فقال قائل من 
عباس:  ابن  فقال  ُه﴾  اللَّ إِلَّ  َتْأِويَلُه  َيْعَلُم  ﴿َوَما   الصحابة 

اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم﴾ وانا من مجلة الراسخني ))). ﴿َوالرَّ

وتوضيح،  بتفصيل  االية  هذه  عن  تكلمنا  قد  ونحن 
عند الكالم عن متشاهبات القرآن، فراجع))).

]التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب[

))) رشح النهج البن ايب احلديد، ج6، ص )٠) � ٠5).
))) التمهيد، ج)، ص 5) � ٩).
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داللة
الصدى
الحالم

د. محمد حسين الصغير

ملؤها  ألفاظ  يف  حاملة،  أص��داء  القرآن  يف  تنطلق 
وتوحي  أصواهتا،  خالل  من  معناها  ت��ؤدي  احلنان، 
ناطقة  فهي  والبديع،  التصنيع  عن  جم��ردة  بمؤداها 
وما  وإض��اءة،  إضافة  دون  بإرادهتا،  هادرة  بمضموهنا 
آياته  يف  تواليه  أروع  وما  القرآن،  يف  املنحنى  هذا  أكثر 
من  الرمحة  عند  فنقف  هذا  عىل  عينة  ولنأخذ  الكريمة، 
إرادهتا، وملح  الكريم بجزء من  القرآن  مادة »رحم« يف 

من هدهيا.
ِهْم  َربِّ ِمْن  َصَلَواٌت  َعَلْيِهْم  ﴿ُأوَلئَِك  تعاىل:  قال 

َوَرْحَمٌة﴾ ]البقرة: ١57[.
ا  ِممَّ َخْيٌر  َوَرْحَمٌة  ِه  اللَّ ِمَن  ﴿َلَمْغِفَرٌة  تعاىل:  وقال 

َيْجَمُعوَن﴾ ]آل عمران: ١57[.
ِه لِنَْت َلُهْم﴾ ]آل  وقال تعاىل: ﴿َفبَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَّ

عمران: ١5٩[.
وقال تعاىل: ﴿كهيعص ِذْكُر َرْحَمِت َربَِّك َعْبَدُه 

ا﴾ ]مريم: ١، ٢[. َزَكِريَّ
َوَأْدِخْلنَا  َوأِلَِخي  لِي  اْغِفْر  َربِّ  تعاىل: ﴿َقاَل  وقال 

فِي َرْحَمتَِك﴾ ]األعراف: ١5١[.
ِمَن  لِّ  ال��ذُّ َجنَاَح  َلُهَما  ﴿َواْخ��ِف��ْض  تعاىل:  وق��ال 
َصِغيًرا﴾  َيانِي  َربَّ َكَما  اْرَحْمُهَما  َربِّ  َوُق��ْل  ْحَمِة  الرَّ

]اإلرساء: )٢[.
حامل،  بأزيز  »ال��رمح��ة«  ص��دى  من  تنادي  فأنت 
وحتتفل من صوهتا بنداء يأخذ طريقه إىل العمق النفيس، 
بالرضا  ناضحا  العواطف،  ويستدعي  املشاعر،  هيز 
واحلنان،  واإلحسان  باخلري  رافال  والبهجة،  والغبطة 
رهبم  صلوات  اقرتان  من  أكثر  اإليامن  أهل  يرجو  فامذا 
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خري  ورمحة  تعاىل  اهلل  من  وملغفرة  وعليهم،  هبم  برمحته 
ذو   حممد وهذا  وكنوزها،  األرض  خزائن  جتمع  مما 
الن  ملا  ربه  رمحة  ال  لو  الفذة،  واملخائل  العظيم،  اخللق 
وهذا  وغلظتهم،  غطرستهم  يف  األشداء  القوم  هلؤالء 
احتياجه  أوج  يف  وبركات  اهلل  من  رمحة  تتداركه  زكريا 
َخِفيًّا﴾  نِ��َداًء  ُه  َربَّ َناَدى  ﴿إِْذ  وجّل:  عّز  اهلل  إىل  وفزعه 

]مريم: )[.
ُه َيْخَتصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن َيَشاُء﴾  فيهب له حييى ﴿َواللَّ

]البقرة: ١٠5[.
الكريمني  األب��وي��ن  ع��ن��د  مستوحية   ووق��ف��ة 
َربِّ  َوُق��ْل  ْحَمِة  الرَّ ِمَن  لِّ  ال��ذُّ َجنَاَح  َلُهَما  ﴿َواْخِفْض 

َيانِي َصِغيًرا﴾ ]اإلرساء: )٢[. اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ
مظاهرها  بأرق  جتلت  قد  الرمحة  صيغة  فستلمس 
هادفة،  واستعارة  رحيم،  توجيه  وأرقاها،  الصادقة 
باالسرتحام،  الرمحة  اقرتنت  فقد  مهذبة،  وعاطفة 
وخفض اجلناح بتواضع، بل بذل إشفاقا وحنوا وحدبا، 
فكام خيفض الطائر الوجل أو املطمئن السارب جناحيه 
حذرا أو عطفا أو احتضانا لصغاره حبا هبم، أو صيانة 
الولد  أو ها معا، فكذلك رمحة  الطوارئ،  هلم من كل 
بوالديه شفقة ورعاية، مواساة ومعناة، يف حالتي  البار 
الدعة واالحتياج،  والغضب،  الرضا  والسقم،  الصحة 
َربِّ  ﴿َوُق���ْل  األع���امق  م��ن  ال��دع��اء  ذل��ك  إىل  يضاف 
اْرَحْمُهَما﴾ جمازاة عىل تربيته صغريا، والرمحة وارمحهام، 
لفظان متالزمان يف بحة احلاء املنطلقة من الصدر فهي 
صوتيا مثلها دالليا من القلب وإىل القلب، ومن الشغاف 
إىل الشغاف، وهنا يظهر أن الرمحة ظاهرة واقعية تنبعث 
احلي  الضمري  هبا  فيتفجر  اإلنسانية،  النفس  داخل  من 

فهي  ال��رسم��دي،  واحل��ب  والنقاء  بالطهارة  النابض 
واالستطالة،  والقهر  بالقوة  اخلارج  من  تفرض  ال  إذن 
املتدفق من األعايل؛ ألهنا صفة  املاء  وإنام سبيلها سبيل 

مالئكية، متزج اإلنسانية بالصفاء الروحي.
املرحوم، وقد  إىل  تقتيض اإلحسان  الرمحة رقة  »و 
اإلحسان  يف  وت��ارة  املجردة،  الرقة  يف  ت��ارة  تستعمل 

املجرد عن الرقة نحو: رحم اهلل فالنا.
وإذا وصف به الباري فليس يراد به إال اإلحسان 
اهلل  من  الرمحة  أن  روي  هذا  وعىل  الرقة،  دون  املجرد 

إنعام وإفضال، ومن اآلدميني رقة وتعطف«)١).
رعيته  إىل  رمحته  يف  باإلحسان  تفرد  تعاىل  ف��اهلل 
َربِّ  ِه  لِلَّ ﴿اْلَحْمُد  الرمحة  هلذه  مساوقا  احلمد  له  فجاء 
ونرش   .](  ،٢ ]الفاحتة:  ِحيِم﴾  الرَّ ْحَمِن  الرَّ  اْلَعاَلِميَن
ُه فِي َرْحَمتِِه َمْن  الرقة بني البرش يف الطباع  ﴿لُِيْدِخَل اللَّ

َيَشاُء﴾ ]الفتح: ٢5[.
مالءمتها  لوجدنا  لغويا  امل��ادة  أصل  تابعنا  ولو 
فالرحم  والتناسب،  واللحمة  الرقة  يف  صوتيا  للمعنى 
ُرُك��ْم فِي  ُي��َص��وِّ رح��م امل��رأة، ق��ال تعاىل: ﴿ُه��َو الَّ��ِذي 
استعري  ومنه   .]6 عمران:  ]آل  َيَشاُء﴾  َكْيَف  اأْلَْرَح��اِم 
لذلك  نسبيا،  واحدة  رحم  من  لكوهنم  للقرابة  الرحم 
بَِبْعٍض﴾  َأْوَلى  َبْعُضُهْم  اأْلَْرَح��اِم  ﴿َوُأوُل��و  تعاىل:  قال 

]األنفال: 75[. ولوال قرابتهم ملا كانت الوالية بينهم.
االلتصاق  نرش  قد  الرحم  يف  االلتصاق  فكان 
بالوالية من جهة، وجدد الرمحة بالرقة واملودة والعطف 

الكريم.

]الصوت اللغوي يف القرآن[

)١) الراغب: املفردات: ١٩١.
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روى الطحاوي عن حييى بن أكثم، أنه قال: )إن 
من  القراءة  نعلم  فام  املخرج،  بصحة  القراءة  كانت 
قرأت  يقول:  ألنه  عاصم؛  يقرؤه  ما  املخرج،  صحة 
القرآن عىل أيب عبد الرمحن، وقرأ أبو عبد الرمحن عىل 
أبو  )قال  قال:  أن  إىل   ..النبّي عىل  عيل  وقرأ  عيل، 
حرفًا  عاصم  قراءة  أخذنا  كنا  وقد  وصدق.  جعفر: 
عن  أخذها  أنه  وحدثنا:  الفرج،  بن  روح  عن  حرفًا، 

حييى بن سليامن اجلعفي.

وأنه قال هلم:

حدثنا أبو بكر بن عياش، قال: قرأت عىل عاصم. 
قال أبو بكر: فقلت لعاصم: عىل من قرأت؟ قال: عىل 

.السلمي، وقرأ عىل عيل، وقرأ عيل عىل النبّي

إىل أن قال: »ولقد حدثني إبراهيم بن أمحد 
بن مروان الواسطي، حدثنا حممد بن خالد بن 
عبد اهلل الواسطي: سمعت حفص بن سليامن 
عبد  أبو  قال  ق��ال:  عاصم،  عن  الكويف، 
فأكثرت،  ع��يل،  عىل  ق��رأت  الرمحن: 
وأق��رأت  وكثرت.  عليه،  وأمسكت 

احلسن واحلسني حتى ختام القرآن«.

أن  هنا:  ذكر  قد  الطحاوي  أن  كام 
عاصاًم قرأ عىل ابن مسعود، الذي قرأ عىل 
فام  ثابت،  بن  زيد  لقي  وأنه  أيضًا.  النبّي 

السيد جعفر مرتىض العاميل

والنبّي قراءة عاصم هي قراءة علي

قراءة  »فلو أضاف مضيف  عليه يف حرف.  خالف 
. عاصم كلها إىل النبّي، ملا كان معنفًا«)١)

مالحظة البدَّ منها:

هذا  عىل  حتّفظ  تسجيل  من  لنا  الب��د  ولكن 
أقرأ  قد  الرمحن  عبد  أبا  أن  من  أخريًا،  ذكره  الذي 

احلسنني، حتى ختام القرآن..

 ،فإنه هو نفسه قد قرأ القرآن عىل أبيهام عيل
عبد  أب��ا  أق��رأ  كام  نفسه،  أبوها  يقرئهام  مل  فلامذا 

الرمحن؟!

بل.. وملاذا مل يقرئهام جدها رسول اهلل، كام 
أقرأ  وكام  عليه؟!  وسالمه  اهلل  صلوات  عليا  أقرأ 

غريه من الصحابة حسبام يقولون..

البتول  الزهراء  أمهام  تقرئهام  مل  وملاذا 
صلوات اهلل وسالمه عليهام وعليها؟!

عبد  أيب  نفس  يكن  مل  ومل��اذا  بل 
ال���رمح���ن، ق���د ق���رأ ال���ق���رآن عىل 

اآلثار  مشكل  يف:  تقدم  ما  كل  راجع   )١(
ج6  األع��ي��ان  وف��ي��ات  وراج���ع  ص)١١  ج١ 

ج٢  القرآن  علوم  يف  والتمهيد  ص٩٠)، 
للذهبي  الكبار  القراء  معرفة  عن:  ص))٢ 

ج١ ص75.
وق��������������راءات ال�������ق�������راء امل����ع����روف����ني 

ص١٠6و١٠٢و١٠8.
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احلسنني، حتى ختمه؟

واحلقيقة هي: أن الراوي قد ترصف يف الرواية 
بام يتالءم مع أهدافه ومراميه، التي ال تكاد ختفى..

عود بدء:

فإن حديث أخذ عاصم،  أمر،  ومهام يكن من 
من  واح��د  غري  ذك��ره  قد   ،املؤمنني أم��ري  عن 
املؤرخني واملؤلفني)١)، وأخذ عنه حفص خصوص 

هذه القراءة.

قال حفص: قال يل عاصم: ما كان من القراءة 
أيب  عىل  قرأهتا  التي  القراءة  فهي  هبا؛  أقرأتك  التي 

..عبد الرمحن السلمي، عن عيل

الرمحن  أبا عبد  أنه مل خيالف  وقد ذكر عاصم: 
خيالف  مل  الرمحن  عبد  أبا  فإن  قراءته؛  يف  يشء  يف 

عليًا يف يشء من قراءته)٢).

»ونقل عن الشيخ عبد اجلليل الرازي، يف كتابه: 
يف  الشيعة  إمام  كان  عاصاًم  أن  الفضائح(:  )نقض 
القراءة، عىل غرار سائر القراء الكوفيني، قال: وأكثر 
القراء من احلرمني، والعراقيني هم شيعة آل البيت، 

مشهورين بالوالء اخلاص هلذا البيت الرفيع«))).

ص١٩5  ج٢  ال��ق��رآن  ع��ل��وم  يف  التمهيد  راج���ع:   (١(
وهتذيب  ص١١١  ج١  واأللقاب  والكنى  و٢)٢�6)٢، 
الفاطمية  املقالة  وب��ن��اء  ص)١٢.  ج7  دم��ش��ق  ت��اري��خ 
ص١٠٢  املعروفني  ال��ق��راء  وق���راءات   ١٠١/ ص١٠٠ 

و١٠6و١٠8و٠)١ والتيسري يف القراءات السبع ص٩.
)٢) التمهيد ج٢ ص١٩5 وراجع 5)٢و6)٢.
))) التمهيد ج٢ ص١٩5 وراجع 5)٢و6)٢.

»ومجيع املصاحف اليوم عىل قراءة حفص، عن 
.(((»عاصم، عن السلمي، عن عيل

معرفه  هادي  حممد  الشيخ  العالمة  ذكر  وقد 
نصوصًا كثرية تثبت ذلك، فراجع)5).

فقرأ  عاصم،  وأما   ..« شهرآشوب:  ابن  وقال 
عىل أيب عبد الرمحن السلمي«

عىل  كله  القرآن  قرأت  الرمحن:  عبد  أبو  وقال 
قراءة  القراءات  أفصح  فقالوا:  طالب؛  أيب  بن  عيل 

عاصم«)6).

أبيه،  عن   احلسني بن  عيل  بن  حمّمد  وعن 
طالب  أيب  بن  عيل  ق��راءة  املدينة،  أهل  ق��راءة  قال: 

ريض اهلل عنه)7).

يكن  مل  اجلاحظ  أن  نعرف:  تقدم  ما  كل  وبعد 
منصفًا وال صادقًا حينام ادعى: أن علّيًا ال يذكر 
يف باب املخصوصني بحفظ القرآن أيام حياة رسول 
اهلل وال يذكر مع أصحاب احلروف والقراءات 
والوجوه وال يقولون هذا يف قراءة عيل، وهكذا هو 

يف مصحف عيل)8).

أمري  عىل  وجتنّيه  اجلاحظ  ك��ذب  يف  شك  فال 
.بدافع من حقده الدفني، وبغضه له ،املؤمنني

))) التمهيد يف علوم القرآن ج٢ ص١٩6 وراجع ص)١8.
)5) التمهيد يف علوم القرآن ج٢ ص١)٢�6)٢ عن مصادر 

كثرية.. وراجع: النرش ج١ ص١55.
)6) املناقب ج٢ ص)).

)7) قراءات القراء املعروفني ص8).
)8) العثامنية ص)٩.
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يقول بأّنه تعاىل هو الذي يلقي بالليل - كغشاء- 
املظلمة  باألستار  النهار  ضوء  ويسرت  النهار،   عىل 

ْيَل النََّهاَر﴾ ]األعراف: )5[. ﴿ُيْغِشي اللَّ

يف  ذكرت  املذكورة  العبارة  أّن  للنظر  وامللفت 
الليَل(؛  النهار  )ويغيش  يقل  ومل  فقط،  الليل  جمال 
وال  فقط  الظلمة  يناسب  والغشاء  الغطاء  ألّن 

يناسب النور والضوء.

يطلب  الليل  إّن  قائال:  ذلك  بعد  يضيف  ثّم 
النهاَر طلبًا حثيثًا ﴿َيْطُلُبُه َحثِيًثا﴾.

يف  والنهار  الليل  لوضع  نظرًا   � التعبري  هذا  إّن 
الكرة األرضية � تعبري يف غاية الروعة واجلامل؛ ألّنه 
من  األرضية  الكرة  حركة  كيفية  إىل  أحد  نظر  لو 
نفسها ووقوع ظلها  دوراهنا حول  وكيفية  اخلارج، 
الكرة  أّن  العلم  نفسها، مع  الشكل عىل  املخروطي 
يف  )أي  نفسها  حول  فائقة  برسعة  تدور  األرضية 
غول  أّن  ألحس  الدقيقة(  يف  كيلومرتًا   (٠ حدود 

عىل  كبرية  برسعة  جيري  األسود  املخروطي  الظّل 
هذه الكرة خلف ضوء النهار.

إىل  بالنسبة  صادق  غري  األمر  هذا  ولكن 
نصف  يف  منترش  الشمس  ضوء  ألّن  النهار؛  ضوء 
بأطراف  املحيط  الفضاء  مجيع  ويف  األرضية  الكرة 
األرض، وال يتخذ لنفسه شكال خاصًا، وإّنام ظلمة 
الليل فقط هي التي تدور مثل شبح غامض األرسار 

حول األرض.

الشمس  خلق  الذي  هو  أّنه  تعاىل  يضيف  ثّم 
والقمر والنجوم، وهي خاضعة ألمره بعد خلقها: 

َراٍت بَِأْمِرِه﴾. ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ ﴿َوالشَّ

والنهار،  الليل  ونظام  العامل  خلق  ذكر  بعد  ثّم 
مؤّكدًا:  قال  والنجوم،  والقمر  الشمس  وخلق 
بيده  كّله  أحُموره  وتدبري  الكون  خلق  أّن  اعلموا 

سبحانه دون سواه، ﴿َأَل َلُه اْلَخْلُق َواأْلَْمُر﴾.

]تفسري األمثل[

ُيغ�شي الليَل النهاَر

اآية اهلل ال�شيخ نا�شر مكارم ال�شريازي
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األدلة على عدل اهلل عز وجل

منهج التثبت في شأن الدين

آية اهلل العظمى الشيخ وحيد الخراساني

السيد محمد باقر السيستاني 

التحسين والتقبيح

ابن ميثم البحراني
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الدليل األول:

كل إنسان - ولو مل يكن ملتزما بدين - يدرك 
الظامل  أن  حتى  الظلم،  وقبح  العدل  حسن  بفطرته 
إذا وصفوه بأنه ظامل يتأذى وينفر، وإذا وصفوه بأنه 

عادل يبتهج ويفرح.

تبعا  هه  كل  ي��رصف   - جمرما  ظاملا  أن  ول��و 
 - النفسانية  مآربه  إىل  للوصول  وغضبه  لشهوته 

قدم إىل حمكمة، فقىض له القايض بغري احلق، طمعا 
بحكم  سيفرح  فإنه  سطوته،  من  خوفا  أو  ماله  يف 
احلكم  بقبح  حيكامن  وفطرته  عقله  لكن  القايض، 

ودناءة القايض!

ومل  قاٍض  إذا حاكمه  ذلك،  العكس من  وعىل 
فإن  بالعدل،  الظامل وجاهه، وحكم عليه  بامل  يبال 
الظامل سيغضب عليه، ولكن فطرته جتعله ينظر إىل 

آية اهلل العظمى الشيخ وحيد الخراساني

األدلة على عدل اهلل عز وجل
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ذلك القايض وقضاوته باحرتام وحتسني.

فإذا كانت هذه حال اإلنسان، فكيف يمكن أن 
يكون اهلل سبحانه ظاملا يف ملكه وحكمه، وهو الذي 
جعل حسن العدل وقبح الظلم يف فطرته، وأراد من 
اإلنسان أن يتحىل بحلية العدل ويتجنب عن لوث 

الظلم، وأمر بالعدل بقوله تعاىل:

]النحل:  ْحَساِن﴾  َواْلِ بِاْلَعْدِل  َيْأُمُر  َه  اللَّ ﴿إِنَّ 
 ]٢٩ ]األعراف:  بِاْلِقْسِط﴾  َربِّي  َأَمَر  و﴿ُقْل   ]٩٠
ا َجَعْلنَاَك َخلِيَفًة فِي اأْلَْرِض َفاْحُكْم  و ﴿َيا َداُووُد إِنَّ

َبْيَن النَّاِس بِاْلَحقِّ َوَل َتتَّبِِع اْلَهَوى﴾ ]ص: ٢6[.

الدليل الثاين:

وكلها  ثالثة،  أسباب  أحد  من  الظلم  ينشأ  إنام 
من  أو  بقبحه،  اجلهل  من  إما  تعاىل:  اهلل  عىل  حمال 
اللغو  من  أو  بارتكابه،  إال  هدفه  حتقيق  عن  العجز 
والسفه،  والعجز  اجلهل  عن  منزه  واهلل  والعبث، 
وحكمته  يشء  كل  عىل  وقدرته  يشء  بكل  فعلمه 
البالغة توجب أن يكون عادال ومنزها عن كل ظلم 

وقبيح.

الدليل الثالث:

الظلم نقص، ولو كان اهلل تعاىل ظاملا لزم تركبه 
وهذا  والفقدان،  والوجدان  والكامل،  النقص  من 
املركب من  أن  إىل  الرتكيب...، مضافا  أنواع  أسوأ 
واحلد  واالحتياج  وحمدود،  حمتاج  والنقص  الكامل 

من أوصاف املخلوق ال اخلالق.

خلق  يف  عادل  وتعاىل  تبارك  اهلل  أن  والنتيجة 

َواْلَماَلئَِكُة  ُهَو  إِلَّ  إَِلَه  َل  ُه  َأنَّ ُه  اللَّ ﴿َشِهَد  الكائنات 
اْلَعِزيُز  ُهَو  إِلَّ  إَِلَه  َل  بِاْلِقْسِط  َقائًِما  اْلِعْلِم  َوُأوُل��و 
قوانينه  يف  وع��ادل   ]١8 عمران:  ]آل  اْلَحكِيُم﴾ 
َوَأْنَزْلنَا  بِاْلَبيِّنَاِت  ُرُسَلنَا  َأْرَسْلنَا  ﴿َلَقْد  وأحكامه 
بِاْلِقْسِط﴾  النَّاُس  لَِيُقوَم  َواْلِميَزاَن  اْلكَِتاَب  َمَعُهُم 
]احلديد: ٢5[ وعادل يف حساب عباده يوم اجلزاء 
﴿َوُقِضَي َبْينَُهْم بِاْلِقْسِط َوُهْم َل ُيْظَلُموَن﴾ ]يونس: 

.]5(

عن الصادق: »أنه سأله رجل فقال له: إن 
أساس الدين التوحيد والعدل، وعلمه كثري، والبد 
ويتهيأ  عليه  الوقوف  يسهل  ما  فاذكر  منه،  لعاقل 

حفظه، فقال:

جاز  ما  ربك  عىل  جتوز  ال  فأن  التوحيد  »أما 
ما  خالقك  إىل  تنسب  ال  فأن  العدل  وأما  عليك، 
المك عليه«)١). وقال هلشام بن احلكم: »أال أعطيك 
فداك،  بىل جعلت  قال:  والتوحيد؟  العدل  مجلة يف 
ال  أن  التوحيد  ومن  تتهمه،  ال  أن  العدل  من  قال: 

تتوهه«)٢).

وقال أمري املؤمنني: »كل ما استغفرت اهلل 
فهو  تعاىل  اهلل  محدت  ما  وكل  منك،  فهو  منه  تعاىل 

منه«))). 

]مقدمة يف أصول الدين[

)١) التوحيد: ص ٩6 باب يف معنى التوحيد والعدل ح ١.
)٢) بحار األنوار ج 5 ص 58.

))) الطرائف: ٢٩)، اهلداية للصدوق: ص ٢٠.
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احللقة الثامنة: مدى ان�شجام جملة من الت�شريعات 
الدينية مع املبادئ الفطرية

توضيح  عن  سابقة)١)  حلقة  يف  الكالم  تقدم 
الرؤية الترشيعية للدين.. ويبقى السؤال عن: مدى 
املبادئ  مع  الدينية  الترشيعات  من  مجلة  انسجام 
الرشعية  األحكام  بعض  أن  يّدعى  قد  إذ  الفطرية؟ 
للترشيع،  العامة  املبادئ  من  إليه  أش��ري  ملا  خمالفة 
الفطرية،  للعناوين  املحكمة  املساحة  مع  ومتصادمة 

)١) احللقة السادسة. 

وليست من املساحة املتشاهبة فيها، ومن ذلك:

١- التفريق بني الذكر واألنثى يف املرياث، ويف 
السرت واحلجاب، ويف حق الزواج- حيث أنيط زواج 
املرأة بإذن وليها- تم التفريق بني الزوج والزوجة يف 
احلقوق والواجبات، كجعل القوامة للزوج، وجتهيز 

تعدد الزوجات.. وهذه أحكام تنايف مبدأ العدل.

٢. حد الرجم، وقتل املرتد، وقطع يد السارق، 
وغريها  املحارب،  وج��زاء  الشاذ،  الفعل  ومعاقبة 
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مبدأ  عن  خترج  التي  الشديدة  اجلزائية  األحكام  من 
جتاه  وقسوة  جفاء  ومتثل  واجل���زاء  اجل��رم  تناسب 

اإلنسان.

والذي  والقتل،  باألرس  االسرتقاق  جتهيز   .(
إنسانية اإلنسان وكرامته، وغري ذلك من  ينايف حق 
فقهاء  وفتاوى  والسنة  الكتاب  يف  الواردة  األحكام 

املسلمني.

ولتوضيح وجهة نظر الدين- بصورة إمجالية- 
بال  عليها-  املذكورة  واملآخذ  األحكام  هلذه  بالنسبة 

تكفف أو حتميل عليه- ال بد من ذكر أمور أربعة:

١. عدم دقة ما ذكر يف بعض هذه األسئلة عن 
املوقف الترشيعي يف الدين.

٢. عدم إنتاج هذه األسئلة لطابع عام يف الدين 
وفق ما استوحي منها.

القانون  وفق  املذكورة  الترشيعات  خمارج   .(
الفطري من املنظور الديني.

). رضورة التفريق بني الدين والرشيعة والفقه 
وأقسام الفقه.

وما  األسئلة  ه��ذه  بعض  إن  األول:  األم���ر 
ليست  الناس-  ألسنة  عىل  اشتهارها  رغم  سواها- 
دقيقة، فإن العقوبة يف بعض هذه املوارد عىل إعالن 
وليس  السلبية  االجتامعية  آثاره  من  حذرا  اخلطيئة 
عىل أصلها، كام أن احلكم يف بعضها خيتص ببعض 

احلاالت)١).

املذكورة  السابقة  األحكام  لبعض  أن  ذلك:  وتفصيل   (١(
وغريها حدودا خاصة بعضها خالفية دون البعض اآلخر.. 

األمر الثاني: إن مثل هذه املوارد- بعد موازنتها 
مع سائر األصول والترشيعات األخرى- ال يمكن 
للدين  الكيل  والتوجه  العام  الطابع  عىل  تدل  أن 
والترشيع الديني، بل ال بد من محلها عىل خمارج نظر 
إليها الترشيع الديني- عىل ما سيأيت ذكر بعضها-. 
والوجه يف ذلك: أن أساس الترشيع الديني- عىل ما 
ذكر يف نصوصه- هو مراعاة القيم اإلنسانية املحكمة 
املعرب عنها يف لسان األدلة باملعروف واملنكر، وهذا 
املعنى مل يكن شعارا يرفعه الدين جلذب الناس إليه، 
الرسالة؛  بل هو وفق منظوره رشط أساس لصدق 
أنه   اإلسالم نبي  صدق  عالئم  من  جعل  حيث 
يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، بل يمكن القول: 
إن الدين يرى العدل الترشيعي صفة كاملية ثابتة هلل 
يوضح  ومما  املجازاة..  يف  العدل  حد  عىل  سبحانه 
يف  النبيلة  األخالقية  القيم  عىل  التأكيد  كثرة  ذلك: 

النصوص القرآنية يف مقامات خمتلفة، منها:

الفكري  االرت��داد  أصل  عىل  ليست  مثال-  املرتد-  فعقوبة 
الذي ال يعلن عنه الشخص يف املجتمع، بل هو عىل اإلعالن 
بوسائل  الشخص  ارت��داد  ثبت  لو  أنه  بدليل  االرت��داد؛  عن 
أخرى مقبولة قضائيا- غري إعالنه عن ذلك- مل يرتتب عليه 

أي جزاء قانوين.
الكفر-  وأبطن  اإلس��الم  أظهر  أن  وهو  املنافق-  فإن  ولذا 
دلت  وإن  حتى  اإلس��الم،  يف  وامل��ال  والعرض  ال��دم  حمرتم 
أفعاله عىل كيده باإلسالم وكذبه يف إظهاره االعتقاد به، ولقد 
كان املنافقون يف عهد النبي رشحية مصونة يف جمتمع املدينة 
يف  املؤمنني  عن  وافرتاقهم  الكيدية،  أفعاهلم  رغم  اإلسالمي 
معهم  االحتجاج  جاء  وقد  واألفعال،  الترصفات  من  كثري 
والسعي هلدايتهم يف كثري من آيات القرآن الكريم من غري أن 
در دمهم يف يشء منها، رغم ما علمه سبحانه من نواياهم  هيحُ

وظهر من أعامهلم..
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أ. ما جاء يف مقام توصيف اهلل سبحانه أنه تعاىل 
بالناس، رحيم، عفو، غفور، رمحن، رؤوف،  ودود 
ستار،  غفار،  بوعده،  ويفٌّ  لطيف،  شكور،  حليم، 

تّواب، ال خيلف امليعاد، ليس بظالم للعبيد.

٢. ما جاء يف مقام توصيف رسله إىل اخللق.. ملا 
جاء يف مقام وصف نبيه حممد: ﴿َوإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق 
َأنُفِسُكْم  ْن  مِّ َرُسوٌل  َجاَءُكْم  و﴿َوَلَقْد  َعظِيٍم﴾)١)، 
َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُءوٌف 
َوَلْو  َلُهْم  لِنَت  ِه  اللَّ َن  مِّ َرْحَمٍة  ﴿َفبَِما  و  ِحيٌم﴾)٢)،  رَّ
وا ِمْن َحْولَِك﴾)))، و  اْلَقْلِب َلنَفضُّ ُكنَت َفظًّا َغلِيَظ 
﴿َل َتْذَهْب َنْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراٍت﴾)))، و ﴿َلَعلََّك 
ْفَسَك َألَّ َيُكوُنوا ُمْؤِمنِيَن﴾)5)، كام جاء يف مقام  َباِخٌع نَّ
والصرب  والصدق  بالصالح  األنبياء  سائر  توصيف 

واحلكمة والرب بالوالدين وصفات أخرى نبيلة.

). ما جاء يف مقام ذكر من حيبه اهلل ويكون معه 
حيدث  تعاىل  أنه  ورد  فقد  يتواله؛  وال  يكرهه  ومن 
وهو  املتقني،  التوابني  املقسطني  الصابرين  املحسنني 
واملستكربين،  واخلائنني  والظاملني  املعتدين  حيب  ال 

وال من كان خمتاال فخورا أو من كان أثيام.

الترشيعية  األص��ول  بيان  مقام  يف  جاء  ما   .(
َوإِيَتاِء ِذي  ْحَساِن  َواْلِ بِاْلَعْدِل  َيْأُمُر  َه  اللَّ العامة: ﴿إِنَّ 
َواْلَبْغِي﴾)6)،  َواْلُمنَكِر  اْلَفْحَشاِء  َعِن  َوَينَْهٰى  اْلُقْرَبٰى 

)١) القلم /).  
)٢) التوبة/ ١٢8. 

))) آل عمران / ١5٩. 
))) فاطر/ 8. 

)5) الشعراء/ ). 
)6) النحل / ٩٠. 

َه َل َيْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء﴾)7). و﴿إِنَّ اللَّ

يف  ليست-  الترشيعية  األص��ول  هذه  أن  علام 
عميل  بعد  ال  ترشيعية  مبادئ  جمرد  الديني-  املنظور 

فعيل هلا، بل هي:

بنحو  بأنفسها  ترشيعية  م��واد  متثل  )أوال(: 
ونحوها  اإلحسان  وحسن  العدل  فوجوب  عام؛ 
ترشيعات عامة يف حق أنفسها، بل إن اإلسالم نفسه 
عمل يف كثري من املواد الترشيعية اخلاصة عىل عنوان 
بمعارشة  األزواج  أمر  من  ورد  ما  مثل:  عام  فطري 

زوجاهتم باملعروف.

التي تكون  الترشيعية  املقاصد  )ثانيا(: أهنا متثل 
قرينة عىل حدود سائر الترشيعات من جهة، كام أهنا 
سياسة  عليه  جتري  أن  ينبغي  ملا  العام  السياق  متثل 
خيّول  التي  املساحات  يف  والفقيه  وال��وايل  احلاكم 
ينفد  ال  أص��ول  فهي  فيها؛  واالجتهاد  بالترشيع 

حمتواها الترشيعي.

اخلاّصة  الترشيعات  مقام  اإلسالم يف  5. حتّرى 
السيام  العدالة،  وتطبيق  والظلم  احليف  رفع  منحى 
والعبيد  النساء  مثل  املستضعفة،  الفئات  شأن  يف 
شى  خيحُ التي  الفئات  بضبط  اعتنى  كام  واليتامى، 
من  العصبية  كأصحاب  للعدالة  ونقضها  ها  تعسفحُ
واملعتدى  املقاتلني  من  واملندفعني  العشائر  رؤوس 

عليهم الذين يميلون إىل زيادة اجلزاء عىل اجلرم.

6. يف مقام أداء الدين والترشيع؛ حيث لوحظ 
تاريخ  يف  نظر  ومن  بالناس..  وامل��داراة  الرفق  فيه 

)7) األعراف / ٢8.
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التدرج  مستوى  ع��ىل  وق��ف  اإلس��الم��ي  الترشيع 
واملداراة يف جمال الدين وزيادة ترشيعاته، كام أن هذا 
األمر من مجلة أسباب اختيار الرسل ممّن متّيز بالصرب 

واحللم والتواضع واحلرص عىل الناس.

التعامل مع اخلصوم حيث نالحظ  مقام  7. يف 
األمانة  أداء  خاصة  العدل-  ملبادئ  الدين  رعاية 
وحفظ العهد - مع األعداء- يف غري موارد رضورة 

احلزم..

أن  يف  ش��ك  ف��ال  العميّل:  املستوى  وع��ىل   .8
الدين- يضمن  أئمة  قبل  تطبيقه من  اإلسالم -عند 
العدالة  باجتاه  املناحي  من  مجلة  يف  كبرية  نوعية  نقلة 
 النبي سرية  يف  بالتدقيق  يظهر  كام  االجتامعية، 

.وأهل بيته

٩. يف مقام تربية اإلنسان املسلم؛ حيث نجد أن 
يبتني  املسلمة  الرتبوي اإلسالمي للشخصية  النََّفس 
عىل تنمية روح احلكمة والفضيلة.. كام يالحظ ذلك 

..يف خطب اإلمام عيل

ومما تقدم يتضح أن: انطالق الدين عىل العموم 
من املبادئ العامة واحلكيمة، وليس من الصحيح أن 
يقينيًا-  ثبوتا  منها  ثبت  فيام  املذكورة-  املوارد  نعترب 
الدين،  يف  والتعسف  التمييز  طابع  عىل  داللة  ذات 
واحلال يف ذلك كام لو وقف املرء من امرئ عىل حسن 
السلوك واللني واألخالق ورأى منه عدة ترصفات 
توحي بخالف ذلك؛ فإنه ال يصح أن يقول عنه أن 

طابعه السلوكي السيئ والشدة والتعسف.

الدين- وفق منظوره-  إن  القول:  وعليه يصح 

امل��وارد  مجيع  يف  للفطرة  جمانب  غري  بالعدل  ملتزم 
األحكام  م��وارد  يف  نظر  وجهة  له  أن  إال  املتقدمة، 

املذكورة وفق الرؤية الترشيعية التي يرتئيها.

للترشيعات  املنظور  التخريج  إن  الثالث:  األمر 
املذكورة هو أحد وجوه:

العدل  بين  التفريق  ض��رورة  األول(:  )الوجه 
يف  التامثل  مراعاة  يقتيض  فالتساوي:  والتساوي.. 
فتساوي  املحكوم عليه،  النتيجة يف احلكم مهام كان 
مماثال  راتبا  منهام  كل  إعطاء  يعني  األجر  يف  عاملني 

لراتب اآلخر.

وأما العدل: فهو ال يقتيض املساواة بالرضورة، 
بل هو تقدير كل يشء بقدره؛ فإذا كان أحد العاملني 
قد عمل عمال له قيمة أكرب من عمل اآلخر- لتوقفه 
عىل جمهود فكري-، كساعة من عمل الطبيب، بإزاء 
كلٍّ  فتقدير  ما،  ثقل  حلمل  الطبيب  غري  من  ساعة 
بقدره وإن اقتىض التفاوت ولكن يكون عني العدل.

من  نوع  والتامثل  التسوية  عني  العدل  فاعتبار 
اخلطأ الشائع بني الناس..

الحزم  بين  التفريق  ض��رورة  الثاين(:  )الوجه 
االحكام  مباين  تأمل  يف  الشدة  وبين  والتخويف 
األخذ  دعامتني:  عىل  يبتني  ترشيع  فكل  اجلزائية، 
والتخفيف،  والرمحة  الرقة  من  ومقتضياته  باللني 
والثبات  اإلرصار  من  ومقتضياته  باحلزم  واألخ��ذ 

واالستقامة.

مقياس  الدعامتني موضعه يف  ولكل من هاتني 
احلكمة، فإذا جوز به موضعه أنتج عكس املقصود، 
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فكام أن للني يف موضعه آثارا إجيابية بالغة، فإن للحزم 
يف موضعه مثل تلك اآلثار بل ما يزيد عليها أحيانا 
فإنه قد يصحح مسرية حياة، وقد يقي من اجلريمة يف 

مئات وآالف املوارد التي تكون مظنة حلصوهلا.

املنظور  يف  اجل��زائ��ي  للحكم  املصحح  إن  ثم 
ليس  الفطري-  العقيل  للمنظور  تأكيدا  الرشعي- 
روح  إرضاء  أو  التكليف  خمالفة  ملجرد  االنتقام  هو 
كون  له  املصحح  وإن��ام  عليه،  املعتدى  يف  االنتقام 
اجلزاء املحدد رادعا اجتامعيا عن اجلريمة- عىل أن ال 
خيرج عن التناسب العادل مع اجلرم بمالحظة درجة 
قبحه وفق املقياس الفطري- فالقصاص من القاتل- 
مثال- جزاء عادل للقتل كام أشري إليه يف قوله تعاىل: 
ُكْم  َلَعلَّ اأْلَْلَباِب  ُأولِي  َيا  َحَياٌة  اْلِقَصاِص  فِي  ﴿َوَلُكْم 
َتتَُّقوَن﴾)١)؛ ألنه رادع عنه، وهو متناسب مع اجلريمة 
النصوص  يف  التأكيد  ورد  وقد  باملثل..  مقابلة  ألنه 
الدينية عىل مبدأ لزوم التناسب بني اجلريمة واملجازاة 
يف موارد اعتداء بعض الناس عىل بعض كام يف قوله 
َما  بِِمْثِل  َعَلْيِه  َفاْعَتُدوا  َعَلْيُكْم  اْعَتَدٰى  ﴿َفَمِن  تعاىل: 
يزيد  أن  الدين  جيز  مل  ولذلك  َعَلْيُكْم﴾)٢)؛  اْعَتَدٰى 
املعتدى عليه يف مقام القصاص بمقدار أنملة- رغم 
اجلريمة؛ ألن  اجلزاء عىل  زيادة  إىل  متيل  النفوس  أن 

البادئ أظلم-.

ويظهر من ذلك: أن الوجه يف العقوبات الرشعية 
عىل بعض اجلرائم- بحسب املنظور الديني- هو أهنا 
رضب من احلزم املتناسب مع اجلرم، وهو أمحد عاقبة 

)١) البقرة / ١7٩. 
)٢) البقرة / )١٩. 

من اللني لوجوه:

ارتكابه  م��ن  ال��ت��خ��ّوف  يف  الكبري  أث��ره    -١
إىل  والتساهل  اللني  يؤدي  حني  يف  عنه،  واالرت��داع 
اهنيارات قيمية وأخالقية ومعرفية كبرية يف املجتمع 

بام يستتبعه من الترصفات الرذيلة والسخيفة.

شديدة  أفعال  ردود  إىل  اللني  تأدية  إمكان   .٢
الشديدة  العقوبة  تفوق  االجتامعي  ال��وس��ط  يف 
بعض  مضادة  جهة  من  الرشيعة،  يف  فرضت  التي 
املحرتمة  ومبادئه  املجتمع  ثوابت  مع  اخلطايا  تلك 

والفاضلة.

األشخاص  مئات  معاقبة  اللني  اقتضاء    -(
بالعقوبة األدنى بدال من عقوبة غري ظاملة- بالنظر إىل 
مستوى اجلريمة وقبحها الفطري- لشخص واحد؛ 
وذلك ألن ختفيف الردع عن اجلريمة يزيد من فرصة 
وقوعها مما يؤدي إىل كثرة تطبيق العقوبة املخففة، يف 
حني تؤدي قوة الردع إىل تقليل فرص وقوع اجلريمة 

و- بالتايل- قلة تطبيق العقوبة املشددة.

وقد يشعر بعض الناس بشدة بعض العقوبات 
ألسباب:

حق  اجلرائم  بعض  قبح  تقدير  عدم  )منها(: 
تقديره.

عن  لبعدهم  ب��ال��رق��ة  ش��ع��وره��م  و)م��ن��ه��ا(: 
فهم  احلكمة-  اقتضتها  ولو   - القاسية  املامرسات 
يلتفتون إىل جانب احلارض )وهو شدة العقاب( أكثر 
من االلتفات إىل اجلانب الغائب )وهو صيانة املجتمع 

يف مئات املوارد عن اجلريمة واملعاقبة عليها(..
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و)منها(: عدم معرفة كثري من الناس كيف تردع 
بعضحُ العقوبات الشديدة عىل بعض اجلرائم املجتمَع 
من ارتكاب مئات املوارد من هذه اجلرائم التي تكون 

انتهاكا حلرمة النفوس واألعراض واألموال..

البت  يف  ال��ت��رّسع  احلكمة  من  فليس  وعليه: 
بمخالفة عقوبة ما ملباين العدل يف احلكم اجلزائي.

األحكام  في  التفريق  ضرورة  الثالث(:  )الوجه 
الشرعية بين المتغير والثابت من األحكام الشرعية، 
يف  العدالة  من  املعقول  املقدار  ما  حكم  يشكل  فقد 
زمان  يف  كذلك  يكون  وال  سابقة  زمنية  مالبسات 

الحق.

وهذا املعنى- عىل اإلمجال- أمر واضح وبدهيي؛ 
كلها  السابقة  األجيال  يعترب  أن  لإلنسان  يسع  ال  إذ 
تستقبح  التي  األفعال  بعض  ملامرستها  سيئة  أجياال 
اليوم؛ ألهنا كانت متارس املفاهيم الفطرية يف حدود 

ما يسمح به الفهم واإلدراك اإلنساين آنذاك... 

املجايف  احلكم  يف  اجلائز  من  أن  يظهر  وبذلك 
للفطرة يف جمتمع يف الزمن احلارض أال يكون كذلك 
يف  الوارد  احلكم  كون  ر  قحُدِّ فإذا  السابقة؛  األزمنة  يف 
الرشيعة من املتغري مل يكن هناك من حمذور يف البني)١).

الحكم  بين  الفرق  ض��رورة  الرابع(:  )الوجه 
يف  ما  حكم  فثبوت  النافذ،  غير  والحكم  النافذ 
الرشيعة ال يقتيض نفوذه يف مجيع األحوال وفق بعض 
الوضعي  القانون  يف  احلال  هو  كام  الفقهية،  املناحي 

)١) ]مناشىء تغيري احلكم[: إن لتغري احلكم مناشئ ثالثة يف 
ع. الفقه والقانون.. منها  نسخ احلكم وتغيريه من قبل املرشِّ

غري  من  القوانني،  بعض  تعليق  نالحظ  حيث  أيضا 
إلغاء هلا- ولو لفرتة من الزمن- من جهة الطوارئ 
أو غريها وتوضيح ذلك: أن هناك منحيني يف الفقه 

جتاه هذا املوضوع:

الرشع  يف  ثابت  حكم  كّل  أن  يرى  )أحدها(: 
فهو نافذ ال حمالة، وال بّد من تنفيذه من قبل السلطة 

التنفيذية، وإال كان ذلك تعطيال للرشع.

و)اآلخر(: يرى أن من اجلائز تعليق بعض أنواع 
تصحح  لعوامل  إلغائه-  غري  من  الرشعي-  احلكم 
ذلك، فيعمل عىل احلكم البديل يف ظروف تعليقه.. 
بالناس  الرفق واملداراة  العوامل- مثال-:  ومن هذه 
فكريا-  االحتامل  عدم  كان  سواء  حيتملونه،  ال  فيام 
ومبادئه  بالدين  الظن  سوء  إىل  تنفيذه  ي��ؤدي  بأن 
مفاسد  إىل  تنفيذه  يؤدي  بأن  عمليا-  أم  الترشيعية، 
يكون  وغريها  اجتامعية  اضطرابات  من  عملية 
تنفيذ احلكم-؛ فيحق للحاكم  التوقي منها أهم من 
املنحى  وهلذا  الرشيعة.  بمقاصد  أخذا  احلكم  تعليق 
رعاية  يف  الدينية  واملواقف  النصوص  من  شواهده 
الرفق مع الناس وفق طاقاهتم ومداركهم مما ال يسع 

املقام ذكره..
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الطبع  مالءمة  هبام  يراد  قد  والقبح  احلسن 
أو نقصان، وها  يراد هبام صفة كامل  ومنافرته، وقد 
هبذا املعنى مما حيكم العقل هبام عند الكل، وقد يراد 
الفعل عىل وجه يكون متعلق املدح والذم  هبام كون 
املعنى  هبذا  وها  آجال،  والعقاب  والثواب  عاجال 
إذ  الفالسفة،  عند  نظريان  األشعرية  عند  رشعيان 

عليهام بناء مصالح هذا العامل ونظام أموره. 

العقل  يستقل  ما  فمنهام  العدل  أهل  عند  أما 

بدركه ومنهام ما ليس كذلك، واألول فمنه ما يعلم 
بالرضورة كشكر املنعم ورد الوديعة والصدق النافع 
الضار والظلم وتكليف ما ال يطاق،  الكذب  وقبح 
الضار  الصدق  بحسن  كالعلم  بالنظر  يعلم  ما  ومنه 
بدركه  العقل  يستقل  ال  وما  النافع،  الكذب  وقبح 
صوم  وقبح  رمضان  من  يوم  آخر  صوم  فكحسن 
العلم  إىل  للعقل  طريق  ال  فإنه  بعده،  الذي  اليوم 

بذلك لوال ورود الرشع. 

ابن ميثم البحراني.
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عليها  نبهوا  فقد  الرضورية  األمور  أما 
بصورتني: 

حسن  عىل  متفقون  العقالء  إن  )إحداها( 
جهة  من  ذلك  وليس  وقبحها،  املذكورة  األمور 
مع  وغريهم  كالرباهة  الكفار  فإن  فقط،  الرشع 
ملالءمة  وال  بذلك،  حيكمون  الرشائع  إنكارهم 
الطبع ومنافرته، فإن الطباع يف اخللق خمتلفة، فكثري 
من األمور ينفر عنها طبع إنسان ويميل إليها طبع 

آخر مع اتفاقهم عىل احلكم هبذه القضايا. 

فظهر أهنا قضايا عقلية كلية وليست نظرية وإال 
إذن  فهي  كالعوام،  للنظر  يتأهل  ملن ال  حصلت  ملا 

قضايا تضطر العقول إىل احلكم هبا. 

فلك  »إن صدقت  قيل  إذا  العاقل  إن  )الثانية( 
الصدق  واستوى  دينار«  فلك  كذبت  وإن  دينار 
والكذب بالنسبة إليه بحيث ال يتصور وراء كوهنام 
نعلم  فإنا  ألحدها،  آخر  مرجحا  وكذبا  صدقا 
وذلك  الكذب.  عىل  الصدق  خيتار  أنه  بالرضورة 
الكذب  وقبح  بحسنه  احلكم  إىل  عقله  الضطرار 
العلم بحسن هذه وقبحها  كان  لو  يقال:  لذاته. ال 
بسائر  العلم  وبني  بينه  التفاوت  حصل  ملا  رضوريا 

القضايا البدهيية، لكن الالزم باطل فامللزوم مثله. 

بيان املالزمة: أن مقتىض البدهية ال تفاوت فيه. 

العلم  هذا  عرضنا  ملا  إنا  الالزم:  بطالن  بيان 
وجدنا  االثنني  نصف  الواحد  قولنا  مع  العقل  عىل 
كان  لو  الثاين  بالرضورة،  بينهام  حاصال  التفاوت 

رضوريا ملا اختلف العقالء فيه وقد اختلفوا فليس 
ألنا  بينان؛  الالزم  وبطالن  واملالزمة  برضوري. 
أن  نسلم  وال  املالزمة،  بمنع  األول  عن  نجيب 
العلم  فإن  قابلة لألشد واألضعف،  األوليات غري 
العلم  من  بكثري  أجىل  االثنني  نصف  الواحد  بأن 

بكونه نصف عرش العرشين مع كوهنام رضوريني. 

واالختالف  أيضا،  املالزمة  بمنع  الثاين:  وعن 
إنام كان لقبول القضايا الرضورية التفاوت كام بيناه، 
مطلق  كان  إن  أنه  فربهاهنا  النظرية  القضايا  وإما 
لكوهنام  والقبح  احلسن  يلزمهام  والكذب  الصدق 
النافع  والكذب  الضار  فالصدق  وكذبا  صدقا 
كذلك، لكن امللزوم حق فالالزم حق. بيان املالزمة 
الصدق  من  جزآن  والكذب  الصدق  مطلق  أن 
الضار والكذب النافع، وقد لزمهام احلسن والقبح 
الزم  اجلزء  الزم  إذ  عنهام،  تركب  ما  فلزم  لذاتيهام 

للكل...

وقبحه  بحسنه  احلكم  يف  العقل  حيتاج  ما  وأما 
احلسن  من  كل  اختصاص  لوال  فقالوا:  الرشع  إىل 
ختصيص  لكان  وقبيح  حسن  ألجله  بام  والقبيح 
الشارع أحدها باحلسن واآلخر بالقبح ترجيحا بال 

مرجح. احتج اخلصم بأمور: 

ال  ما  تكليف  النزاع  صور  من  إن  )أحدها( 
يطاق، فنقول: لو كان قبيحا ملا فعله اهلل تعاىل، لكنه 
فعله كام يف تكليف الكافر باإليامن مع علمه بأنه ال 
منه  اإليامن  بأنه متى كان كذلك كان  يؤمن وعلمه 
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حماال، فأنتج أنه غري قبيح. 

باطل  وهو  اهلل  من  فإما  شيء  قبح  لو  )الثاين( 
ما  ألن  باطل؛  أيضا  وهو  العبد  من  أو  باالتفاق، 
ثبت  ملا  االضطرار،  سبيل  عىل  يكون  عنه  يصدر 
أنه يستحيل صدور الفعل عنه بدون الداعي، ومع 
املضطر  من  يقبح  فال  الفعل،  جيب  الداعي  وجود 

شيء. 

تضمن  إذا  حيسن  قد  الكذب  إن  )الثالث( 
خالص نبي من ظامل يريد قتله. 

وأما  فعله،  أنه  نسلم  ال  األول:  عن  واجلواب 
يطاق.  ال  مما  أنه  نسلم  فال  باإليامن  الكافر  تكليف 
وبيانه: إن اإليامن ممكن يف نفسه والكافر عامل بقدرته 
عليه، فكان إذن تكليفا بام يطاق. فأما علم اهلل تعاىل 
فال نسلم أنه موجب لعدم اإليامن، بل يطابق بقبح 
الفعل منه، عىل معنى أنه لو فعله لذم عليه، واخلصم 
ينكر وجود القبيح العقيل أصال ويقول فيام هو قبيح 
منه  فاالتفاق  منه،  قبح  ملا  تعاىل  اهلل  فعله  لو  عندنا 
إذن لفظي. سلمناه لكن مل ال يقبح من العبد. فأما 
وجوب الفعل عن الداعي فقد بينا أن ذلك ال ينايف 

االختيار. 

وعن الثالث من وجوه: 

حكم  قبيحان  تعارض  إذا  عندنا  أن  )أحدها( 
الشعور  قبحا مع  بأضعفهام  العمل  بوجوب  العقل 
بقبح األقوى، وهناك كذلك فإن الكذب وإن كان 
قبيحا إال أن ترك إنجاء النبي مع القدرة عليه أقبح، 

فجاز القبيح للخالص مما هو أقبح منه. 

حيسن  وإنام  الكذب،  حسن  نسلم  ال  )الثاين( 
عن  ملندوحة  املعاريض  يف  وإن  التعريض،  هناك 

الكذب. 

الكذب لكن  لزم عن  القبح وإن  إن  )الثالث( 
عىل  قلت:  فإن  ملانع.  املؤثر  عن  األثر  خيتلف  قد 
ال  إذ  العامل،  يف  بكذب  يقطع  ال  التعريض  تقدير 
كذب إال ويمكن االضامر فيه بحيث يصري صدقا، 
الحتامل  األثر،  بتخلف  القول  تقدير  عىل  وكذلك 
أن يتخلف احلكم هناك ملانع ال نطلع عليه. قلت: 
بالكذب،  بالقطع  احلاكم  هو  العقل  أن  األول  عىل 
وال يندفع ذلك باحتامل االضامر، وكذلك ال يندفع 
كام  للامنع  التخلف  باحتامل  الكذب  بقبح  جزمه 
ينثلم  ال  التي  الرضورية  العقلية  األحكام  سائر  يف 

باالحتامالت السوفسطائية.

]قواعد املرام يف علم الكالم[
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بيان أحـــــكام الطرق الظنية

إقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضّده

اعتبار الظنون الرجالية

الشيخ ضياء الدين العراقي

الشيخ جعفر السبحاني

الشيخ علي الخاقاني

الرواية والراوي

الشيخ عبد الهادي الفضلي

وجود األخبار الباطلة في الكتب المعروفة

السيد علي الحسيني الميالني
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بيان أحكام 

الطرق الظنية

الشيخ ضياء الدين العراقي

يف بيان أحكام الطرق الظنية فنقول و]عليه[ 
غري  الطرق  جعل  إمكان  املشهور  إن  التكالن: 
األحكام  ]حتصيل[  إىل  هبا  لالستطراق  العلمية 
استلزامه  عدم  إىل  الراجع  الوقوعي  باإلمكان 
ذاتا،  استحالته  بعدم  اجلزم  بعد  أيضا،  املحال 
بحسب  هو  ال��ذي  ال��ذايت  إمكانه  إىل  الراجع 
الرتبة سابق عىل إمكانه وقوعا، خالفا البن قبة، 
حيث أنكر إمكانه الوقوعي، بخيال أنه مستلزم 
لتحليل حرام أو حتريم حالل، وهو حمال، ألوله 
حزب  كل  تصدى  وق��د  الضدين.  اجتامع  إىل 
فمنهم  ب��وج��ه)١):  الشبهة  ه��ذه  عن  للجواب 

)١) راجع لتفصيل اجلواب فرائد االصول: ٠). وكفاية 
االصول: ١٩). وغريها.
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العلم  إىل جعل  الطريق  بأن مرجع جعل  التزم  من 
وتتميم الكشف املستتبع - عقال - لوجوب املوافقة 
حتليل  يستتبع  كي  الرشع  من  ترخيص  وجود  بال 
حرام، أو جعل حرمة كي يلزم حتريم حالل. ومنهم 
]احلجية[،  جعل  إىل  اجلعل  مرجع  بأن  التزم  من 
التي هي من األحكام الوضعية، بال جعل تكليف 
كي يلزم املحذور املزبور. أقول: ال خيفى أن هذين 
اجل��واب��ني م��ع اإلغ���امض ع��ام رشح��ن��اه يف مبحث 
القطع ]من عدم[ صالحية التقريب األول إلثبات 
وعدم  للعبيد،  املوىل  من  املجعولة  الطرق  منجزية 
بداهة  أيضا،  للجعل  آخر  بمعنى  احلجية  صالحية 
أن احلجية بغري ]الوسطية[ عبارة عن منشأية اليشء 
الستحقاق العقوبة، وهبذا املعنى يطلق احلجة عىل 
إذ  آخر،  بمعنى  ]الوسطية[، وال  بمعنى  القطع، ال 
ال يفهم منه معنى آخر سوى ما يطلق عىل القطع، 
سببا  بذاته  القطع  ي��رى  العقل  أن  البدهيي  وم��ن 
لالستحقاق ال بحجيته، ]فاحلجية هبذا املعنى[ وإن 
منتزعة[  و]لكنها  االعتبارية  االمور  من  ]كانت[ 
أن االستحقاق  عن منشأية اليشء لالستحقاق، ال 
الوجدان يف حجية  يشهد  كام  عليها  املزبور مرتتب 
قابل  غري  املعنى  هذا  مثل  أن  البدهيي  ومن  القطع، 
اإلغامض  ومع  خيفى،  ال  كام  واسطة،  بال  للجعل 
إنام يتم اجلوابان لو كان  عام ذكرنا هنا أيضا نقول: 
رشعا.  الضدين  اجتامع  احلرام  حتليل  من  الغرض 
وأن  الغرض  نقض  استحالة  إىل  أرجعناه  فلو  وإال 
اجلعل املزبور موجب له، فال يتم اجلوابان يف دفعه، 

إذ نفس جعل يشء مستتبع لتفويت مقصوده - ولو 
نحو-  وب��أي  لسان  بأي  ]العقل[  حكم  بتوسيط 
عن  اإلغ��امض  مع  أن  مع  غرضه.  لنقض  موجب 
ناحية  أقل من  نقضه، فال  املستحيل  الغرض  فعلية 
يف  اإللقاء  أو  املصلحة  تفويت  يلزم  املزبور  اجلعل 
املفسدة، وها قبيحان من احلكيم. وحينئذ ال حميص 
بوجوهبا، وحينئذ،  الشبهة  يدفع  بنحو  اجلواب  من 
قد يتوهم أيضا يف دفع التضاد ونقض الغرض بمنع 
حمضة،  إنشائية  هي  بل  الواقعية،  األحكام  فعلية 
إنشائية  وأن  الطرق،  بمؤدى  ]قائمة[  الفعلية  وأن 
األحكام الراجعة إىل جعل القانون ]كافية[ يف منع 
لزوم التصويب املجمع عىل بطالنه. فحينئذ ال يلزم 
من جعل الطرق نقض غرض، وال اجتامع الضدين، 
الشبهة  ]تبقى[   - عليه  بناء   - لكن  ظاهر.  هو  كام 
لعدم  سهال،  ]أمرها[  كان  وإن  ]بحاهلا[،  األخرية 
مع  املفسدة  يف  اإللقاء  أو  املصلحة  تفويت  يف  قبح 
اجلربان، ولو من جهة اقتضاء مصلحة اخرى أهم 
من االوىل، فيجوز العقل ]تفويتها[ بال قبح، بل قد 
جيب التفويت، كام ال خيفى. نعم، الذي يرد عليه هو 
يف  الواقعية  اخلطابات  ظهور  عن  اليد  رفع  ]لزوم[ 
أزيد  هو  الذي  استعداده  بمقدار  حتى  ]فعليتها[، 
هبا  العلم  تأثري  يلزم  وحينئذ  املحض.  اإلنشاء  من 
وجوب  عدم  أو  الفعلية،  مرتبة  إىل  البلوغ[  ]يف 
جزما،  باطل  والثاين  هبا.  العلم  مع  حتى  امتثاهلا، 
الفعلية  يف  العلم  تأثري  مرجع  ألن  االول؛  وك��ذا 
رتبة  اخلطابات يف  املزبورة طارية عىل  الفعلية  كون 
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الرتبة،  هذه  يف  بمضمونه  اخلطاب  شمول  عن  آبية 
الستحالة شمول اخلطاب مرتبة العلم بنفسه، كعدم 
أخذ  يستحيل  وحينئذ  بنفسه.  اجلهل  مرتبة  شموله 
حينئذ  ومرجعه  اخلطاب،  مضمون  يف  الفعلية  هذه 
إىل جعل اخلطابات بمرتبة، وفعلية اإلرادة عىل طبق 
مضموهنا بمرتبة اخرى بال صالحية داللة مثل هذه 
ال  بل  الفعلية،  هذه  ]ع��ىل[  بمضموهنا  اخلطابات 
حميص من دال آخر عليها غري هذه اخلطابات وحاك 
عن انقالب العلوم الطريقية املنجزة إىل املوضوعية 
التنجز.  رتبة  ]عىل[  السابقة  املرتبة  إىل  باالضافة 
هبذا  االلتزام  عن  تأبى  األولية  الفطرة  إن  ولعمري 
له  منجزا  باخلطاب  العلم  يرون  العقالء  بل  املعنى، 
شأن  هو  كام  اخ��رى،  مرتبة  إىل  البلوغ  توسيط  بال 
نقول:  كان  وكيف  خطاباهتم.  يف  الطريقية  العلوم 
حفظ  بعد   - يقال  ]أن[  اجل��واب  يف  التحقيق  إن 
ظهور اخلطابات الواقعية عىل فعليتها -: إن مرجع 
حفظ  امل��وىل  إرادة  إىل  اخلطاب  ]مضمون[  فعلية 
مرامه بمقدار استعداد خطابه، وهو ليس إال حفظ 
املقصود بجميع مقدماته املحفوظة يف الرتبة السابقة 
بمضمونه  اخل��ط��اب  شمول  ب��ال  خطابه،  ]ع��ىل[ 
املتأخرة  املقدمات  قبل  من  مرامه  حفظ  ]إلرادة[ 
العبد خطاب  تطبيق  بمثل  نفس اخلطاب، ولو  عن 
مواله عىل املورد مقدمة حلركته، وحينئذ خيرج مثل 
هذه املقدمات عن حيطة فعلية اخلطاب بمضمونه، 
تفويت  ]يف[  امل��وىل  ترخيص  من  حينئذ  بأس  فال 
عىل  خطابه  تطبيق  ترك  ]يف[  برتخيصه  ولو  مرامه، 

صورة  عن  فضال  بخطابه،  علمه  بتحصيل  املورد 
يكون  ال  حينئذ  إذ  التطبيق،  عن  العبد  متكن  عدم 
خطاب  بإحداث  إال  املرتبة  ه��ذه  يف  حم��رك  للعبد 
آخر شامل ملرتبة اجلهل باخلطاب االول، ]لفرض[ 
اجلهل  ملرتبة  األول  اخلطاب  إطالق  شمول  عدم 
انخفاضه  مع  زمانه،  يف  موجودا  كان  وإن  بنفسه، 
يف رتبة نفسه اآليب عن الشمول هلذه املرتبة. وعليه 
]باخلطاب[  وقناعته  املقدمة  هذه  تفويت  فللموىل 
العقاب  قبح  موضوع  يف  إلدخاله  املستتبع  األول 
بال بيان، وإيكاله ]إىل[ ترخيص عقله يف هذه املرتبة 
بتفويت مرامه مع إبقاء اخلطاب ]األول[ عىل فعليته 
من  احلرام  بإرادته حفظ  ولو  هلا،  استعداده  بمقدار 
تطبيقه،  يف  دخيل  هو  ما  غري  املقدمات  سائر  ناحية 
طريقية  عىل  بناء   - كله  ذلك  إن  ثم  ظاهر.  هو  كام 
الطريقي  األمر  مرجع  إذ  واضح،   - الطرق  أوامر 
ظرف  يف  املرام  تفويت  يف  الرتخيص  إىل   - كلية   -
نفي  اقتضائها)١)  دون  من  املخالفة،  عند  به  اجلهل 
اشتياقها وحبها حتى يف ظرف اجلهل هبا من إطالق 
قيام املصلحة بالذات، املحفوظ يف مجيع املراتب، إذ 
هذه  يف  املوىل  إرادة  سلب  املزبور  الرتخيص  نتيجة 
املرتبة، وهو ال ينايف بقاء اشتياقه حتى يف هذه املرتبة 
بحاله ]تبعا[ إلطالق مصلحته، وحينئذ، ربام يشكل 
أمر موضوعية الطرق، إذ هو - أيضا - وإن مل يكن 
متضادا مع فعلية اخلطاب الواقعي بمقدار استعداده 

)١) من دون اقتضاء األوامر الطرقية لنفي اشتياق املصلحة 
املصلحة  قيام  إلط��الق  باملصلحة  اجلهل  ظ��رف  يف  حتى 

بالذات املحفوظ يف مجيع املراتب.
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- كام اسلفنا - ولكن يضاد االشتياق، الذي هو من 
باخلطاب،  اجلهل  مرتبة  يف  احلقيقية  األوامر  مبادئ 
عن  الناشئ  املرتبة  هذه  يف  بخالفه  االشتياق  مع 
عىل  املراتب  مجيع  يف  بالذات  املصلحة  قيام  إطالق 
التجري. وحينئذ، ال  إليه سابقا يف بحث  ما أرشنا 
عن  اليد  رفع  من  إما   - املوضوعية  عىل   - حميص 
يف  حتى  االشتياق،  اقتضائه  يف  املصلحة  إط��الق 
مرتبة اجلهل بخطابه، أو رفع اليد عن ظهور إطالق 
املخالفة. ومع عدم  أمره يف احلقيقة حتى يف ظرف 
عىل  نعم،  املوضوعية.  إلحراز  طريق  ال  الرتجيح، 
الطريقية - أيضا - وإن كان البد من تقييد املصلحة 
عنه  حميص  ال  ولكن  االرادة،  فعلية  ]اقتضائها[  يف 
يظهر  ربام  وحينئذ  يزامحه.  آخر  احتامل  وجود  بال 
املوضوعية،  عىل  ترجيح  جهة  الطريقي  لألمر 
اقتضاء  عن  اليد  رفع  من  البد  املوضوعية  يف  بأن 
مقام  ]مبادهيا[، حتى عن  املصلحة لإلرادة بجميع 
يقتيض  ال  حيث  الطريقية،  بخالف  واشتياقه،  حبه 
مبادهيا  بقاء  مع  اإلرادة،  فعلية  عن  اليد  رفع  إال 
هذه  وبمثل  بإطالقها.  املصلحة  اقتضاء  بحسب 
الطرق  أوامر  يف  األصل  أن  دعوى  أمكن  البيانات 
هو الطريقية ال املوضوعية، مضافا إىل احتاد طريقة 
ليس  إنه  حيث  طرقهم،  جعل  يف  والعقالء  الرشع 
هذه  من  إن  ثم  الطريقية.  إال  أذهاهنم  يف  املغروس 
يف  املوضوعية  نتيجة  أن  ظهر   - أيضا   - البيانات 
مؤدى  إىل  الواقع  انقالب  ليس  املجعولة  الطرق 
الطرق، كي يصري تصويبا جممعا عىل بطالنه، بل من 

اإلرادة  لتميش  املوجبة  املصلحة  تكون  أن  املمكن 
احلقيقية عىل طبق مؤدى الطرق، حتى عند املخالفة 
للواقع - كام هو الزم املوضوعية - ]مزامحة[ وأقوى 
من مصلحة الواقع، ويف مثل هذه الصورة ال يكون 
الزم املوضوعية اإلجزاء عن الواقع أيضا. نعم، لو 
كانت املصلحة املزبورة جابرة ملا فات من املصلحة 
الواقعية، فالقتضاء املوضوعية - حينئذ - لإلجزاء 
اإلحراز  عدم  ومع  بإحرازه،  لنا  أنى  ولكن  وجه، 
واألخذ  التزاحم  حكم  إجراء  من  البد   - أيضا   -

بإطالق دليل الواقع كام ال خيفى.

]مقاالت االصول[
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اإقت�ضاء وجوب ال�ضيء حلرمة �ضّده
ال�شيخ جعفر ال�شبحاين

وجوب  اقتضاء  يف  األحُصولّيني  كلمة  اختلفت 
اليشء حلرمة ضّده، والضّد عىل قسمني:

أحدمها: الضّد العام وهو بمعنى النقيض، فلو 
أمر بالّصالة يكون تركها حمرمًا.

الوجودي  الفعل  وهو  اخلاص  الضّد  ثانيهام: 
الذي ال جيتمع مع الفعل الواجب، كام إذا أمر بإزالة 
النجس عن املسجد فورًا وقد دخل وقت الصالة، 
عن  هنيًا  باإلزالة  األمر  يكون  باالقتضاء  قلنا  فلو 

الصالة.

يف حكم الضّد العام:

أّما الضّد العام فال خيلو إّما أن يكون االقتضاء 
بالداللة املطابقية بأن يكون األمر باليشء عني النّهي 
األمر  يكون  بأن  التضمنية  بالداللة  أو  تركه،  عن 
تركه،  بمعنى طلب ذلك اليشء واملنع عن  باليشء 
فالوجهان ال يرجعان إىل يشء ملا عرفت من أّن مفاد 
األمر هو البعث إىل اليشء و ليس فيه أّي داللة عىل 
نحو  عىل  عنه  النّهي  كون  عن  فضاًل  الرتك  حكم 
بنحو  النّهي  عىل  الّداللة  وأّما  اجلزئية،  أو  العينية 

الداللة االلتزامية فهي تتصور عىل نحوين:

باملعنى  البني  الّلزوم  بنحو  االلتزام  األّول: 
كافيًا يف  الوجوب  بأن يكون نفس تصّور  األخص 

تصّور املنع عن الرتك.

الثاين: االلتزام بنحو الّلزوم البنّي باملعنى األعم 
بأن يكون تصّور الطرفني )األمر باليشء والنهي عن 

الضّد العام( والنسبة كافيًا يف التصديق باالقتضاء.

يصّح  كيف  إذ  االنتفاء،  فواضح  األّول  أّم��ا 
اّدعاء الداللة االلتزامية هبذا النحو، مع أّن اإلنسان 
كثريًا ما يأمر بيشء و هو غافل عن الرتك فضاًل عن 

النّهي عنه؟

وأّما الّثاين: ففيه اّن هذا النحو من النهي يدور 
األمر  ألّن  وذلك  واللغوية؛  احلاجة  عدم  بني  أمره 
باليشء إذا كان باعثًا نحو املطلوب يكون النّهي عن 
الرتك غري حمتاج إليه إاّل إذا كان تأكيدًا لألمر ولكنّه 
نحو  باعثًا  يكن  مل  وإذا  البحث،  حمط  عن  خ��ارج 
املطلوب، يكون النهي عن الرتك لغوًا لعدم ترّتب 

الفائدة عليه.
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هذا كّله حول الضد العام.

أّما الضّد اخلاص، فقد استدّل عليه بوجهني:

أحدها: مسلك املقدمية.

الثاين: مسلك املالزمة.

أّما األّول فهو مبني عىل تسليم أحُمور ثالثة:

به  للمأمور  مقّدمة  الضّد كالصالة  ترك  اّن   .١
كاإلزالة.

ترك  فيكون  واجبة  الواجب  مقّدمة  اّن   .٢
الصالة واجبًا هبذا املالك.

). اّن األمر باليشء )وهو يف املقام قوله: اترك 
أعني:  العام،  ض��ّده  عن  النهي  يقتيض  الصالة( 

نقيض املأمور به وهو هنا نفس الصالة.

وأنت خبري بعدم صّحة واحد من هذه األحُمور.

مقّدمة  الضد  ترك  كون  أي  األّول  األمر  أّما 
أحد  لرتك  مقّدمية  ال  إذ  صحيح،  فغري  به  للمأمور 
الصالة  ت��رك  فال  اآلخ��ر،  الفعل  إليقاع  الفعلني 
مقّدمة لإلزالة وال ترك اإلزالة مقّدمة للّصالة، بل 
منافرة ومعاندة ال جيتمعان يف  بينهام  اّن  األمر  غاية 
زمان واحد. وأّما كون أحد الرَتْكني مقّدمة لآلخر 
من  واح��د  كّل  لتحّقق  احلقيقي  السبب  ألّن  فال، 
الضّدين، هو إرادة املكّلف واختياره، فإذا وقع امام 
الضدين ورأى اّن اجلمع بينهام أمر غري ممكن، خيتار 
واحدًا منهام، ويرتك اآلخر، حسب اقتضاء غرضه، 
من دون أن يكون ترك أحدها مقّدمة لفعل اآلخر.

اّن جعل  أيضًا بوجه آخر وهو  إبطاله  ويمكن 
فإّن  العدم،  حقيقة  عن  غفلة  عليه  موقوفًا  العدم 
هو  كام  اخل��ارج  يف  له  وج��ود  ال  ذهني  أم��ر  العدم 
واضح، وما هو هذا شأنه ال يكون مؤّثرًا وال متأّثرًا 

وال موقوفًا وال موقوفًا عليه.

وأّما األمر الثاين، أي وجوب املقّدمة التي هي 
»ترك الصالة« فقد عرفت ضعفه ملا عرفت من أّن 
كونه  أو  إليه  حاجة  ال  ما  بني  دائر  املقّدمة  وجوب 

لغوًا.

وأّما األمر الثالث أي كون األمر باليشء حّتى 
النهي  يقتيض  الصالة«،  »اترك  مثل  املقّدمي  األمر 
هذا  اّن  ففيه  الصالة  أي  ونقيضه  العام  ضّده  عن 
األمر  كان  إذا  إليه  حمتاج  غري  اّما  تصّل(  )ال  النهي 
بالرتك باعثًا، أو لغو إذا كان األمر بالرتك غري باعث.

اليشء  وجوب  اقتضاء  يف  الكالم  تّم  هنا  إىل 
اخلاص  أم  العام  الضّد  منه  أحُريد  حرمة ضّده سواء 

من باب املقدمية.

فقد  املالزمة  مسلك  أي  الثاين،  املسلك  وأّما 
أوضحنا حاله يف املوجز)١) فال نطيل فالحظ.

الثمرة الفقهية للمسألة:

تظهر الثمرة الفقهية للمسألة يف بطالن العبادة 
إذا ثبت االقتضاء، فإذا كان الضّد عبادة كالصالة، 
السابقني  املسلكني  بأحد  هبا  النهي  بتعلّق  وقلنا 
فلو اشتغل  الفساد،  النهي يقتيض  تقع فاسدة؛ ألّن 

)١) املوجز:56�57.
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بالصالة حني األمر باإلزالة تقع صالته فاسدة، أو 
اشتغل هبا، حني طلب الدائن دينه.

الثمرة،  أنكر  العاميل  الدين  هباء  شيخنا  إّن  ثّم 
األمر  باقتضاء  أقلنا  سواء  باطلة  الصالة  إّن  وقال: 

باليشء النهي عن ضّده أم مل نقل.

أّما عىل الصورة األحُوىل فألجل النهي، وأّما عىل 
الثانية فألجل سقوط األمر بالصالة؛ ألّن  الصورة 
األمر باليشء وإن مل يستلزم النهي عن الضّد ولكن 
يستلزم سقوط األمر بالضّد يف ظرف األمر باإلزالة 
فنفس  واح��د،  وقت  يف  بالضدين  األمر  يلزم  لئال 
عدم األمر كاف يف البطالن وان مل يتعّلق هبا النهي.

فاملسألة فاقدة للثمرة عىل كّل حال؛ ألّن الصالة 
أو  باالقتضاء،  القول  عىل  حمّرمة  لكوهنا  إّما  باطلة 
غري واجبة عىل القول بإنكار االقتضاء، ومعنى عدم 

وجوهبا، عدم تعّلق األمر هبا وهو يالزم البطالن.

ثّم إّن املتأّخرين من األحُصولّيني حاولوا إثبات 
صّحة الصالة مع سقوط أمره من طريقني:

يف  املالك  وجود  ألجل  الصالة  صّحة  األّول: 
الضّد املبتىل به.

الثاين: األمر بالضّد عىل نحو الرتّتب، أي برشط 
عصيان األمر باألهم، كأن يقول: أزل النجاسة وإن 

. عصيت فصلِّ

أّما الوجه األّول، فقد اختاره املحّقق اخلراساين؛ 
وذلك ألّن تعّلق النهي يالزم فساد العبادة ال عدم 
األّول.  ال  الثاين  قبيل  من  واملقام  األم��ر،  تعّلق 
حمكومًا  يكون  عنها  منهية  غري  العبادة  كانت  فإذا 
بالصّحة وإن مل يكن هناك أمر وذلك لكفاية املالك 
للعبادة  املزاِحم  الفرد  إذ  فيها،  الذايت  والرجحان 
وغري املزاِحم سيان يف املالك واملحبوبية الذاتية، إذ 
غاية ما أوجبه االبتالء باألهم هو سقوط أمره وأّما 

مالكه فهو بعدحُ باق عليه.

الوجه  حال  وأّما  األّول،  الوجه  حال  هو  هذا 
من  يطلب  الرتّتب  بمسألة  املعروف  فهو  الثاين 

دراسات عليا.

]الوسيط يف أحُصول الفقه[
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عشواء،  خبط  خبطوا  بالتدوين  أخذوا  ملا  ثّم 
بالسقيم،  والصحيح  بالسمني،  الغّث  وخلطوا 
عن  وكتبوا  مشبوهني،  ان��اس  أف��واه  من  وأخ��ذوا 
املدسوسة  األحاديث  كثرت  حتى  كّذابني،  أفراد 
دعا  الذي  األمر   ،النبي لسان  عىل  واملوضوعة 

نوا  علامء احلديث من أهل السنّة إىل وضع كتب متكَّ
املوضوعات،  تلك  من  كبري  مقدار  مجع  من  فيها 
ومن ناحية اخرى أّلفوا كتبًا أوردوا فيها األحاديث 
اجتهاداهتم  بحسب  وذل��ك  فحسب،  الصحيحة 

وآرائهم يف الرجال وغري ذلك.

وجود الأخبار الباطلة يف الكتب املعروفة  

ال�سيد علي احل�سيني امليالين

اإّن مّما ل ريب فيه وجود اأحاديث مزّورة باطلة ت�شّربت اإىل الآثار الإ�شالمية ب�شورة عاّمة، فقد تهاون 

امتنع بع�شهم من ذلك  النبوية، بل قد  الأحاديث  الإ�شالم يف تدوين  ـ يف �شدر  القليل منهم  اإّل  ـ  ال�شحابة 

وكرهه ومنع الآخرين باأ�شاليب خمتلفة، لأغرا�س مذكورة لي�س هذا مو�شع اإيرادها.
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يكونوا  مل  وه��ؤالء  اولئك  أّن  الواقع  ولكّن 
يكونوا  ومل  ذاك،  عملهم  يف  التوفيق  كّل  موّفقني 
معصومني من اخلطأ، بل مل يكن بعضهم خملصًا يف 
قيامه بتلك املهّمة، إذ مل ختل الكتب التي وضعوها 
الصحيحة،  األحاديث  من  »املوضوعات«  جلمع 
»الصحاح« من  ب�  التي سّموها  الكتب  مل تسلم  كام 
لدى  األحاديث  حال  هذا  املوضوعة.  األحاديث 

أهل السنّة باختصار.

أكثر  فام  اإلمامّية،  أحاديث  يف  احل��ال  وك��ذا 
املخالفني  قبل  من  كتبهم  يف  املدسوسة  األحاديث 
وأصحاب املذاهب واآلراء الفاسدة، ولقد كان يف 
زمن كل إمام من األئمة عليهم الصالة والسالم من 
إليه، وينرشها  وينسبها  لسانه  األحاديث عن  يضع 
بني الشيعة، ويضعها يف متناول أيدي رواهتم، حتى 

ترّسبت إىل جماميعهم احلديثّية.

فقد روي عن اإلمام الصادق أنه قال: »إّن 
لكّل رجل منّا رجاًل يكذب عليه«)١).

من  نخلو  البيت صادقون، ل  أهل  »إنا  وقال: 
كّذاٍب يكذب علينا«)٢).

وقال: »ل تقبلوا علينا حديثًا إل ما وافق القرآن 
والسنة أو تجدون معه شاهدًا من أحاديثنا المتقّدمة، 
أبي  المغيرة بن سعيد دّس في كتب أصحاب  فإن 

أحاديث...«))).

)١) املعترب يف رشح املخترص للمحّقق احليّل: ٢.
)٢) رجال الكيش: )5٩ / ٢.

))) رجال الكيش: ترمجة املغرية بن سعيد.

ميزانًا  والسنة  الكتاب  جعلوا   فإهّنم ولذا، 
ألحاديثهم يحُعرض عليهام ما روي عنهم فام وافقهام 

اخذ به، وما خالفهام رّد عىل صاحبه.

فالذي نريد أن نقوله هنا هو: إّن احتامل الدّس 
والتزوير يدفع حّجية كّل خرب، ويمنع من االعتامد 
صحيح  منها  كان  ما  »حتى  اعتباره  ويفسد  عليه، 
اإلسناد، فإّن صّحة السند وعدالة رجال الطريق اّنام 
يدفع تعّمدهم الكذب دون دّس غريهم يف أصوهلم 

وجوامعهم ما مل يرووه«))).

]التحقيق يف نفي التحريف عن القرآن الرشيف[

))) امليزان يف تفسري القرآن ١٢: ١١5.
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ينبغي  ال  بل  الظاهر  الثانية(:  )الفائدة 
التأمل فيه اعتبار الظنون الرجالية اعني التي 
وكنية  وأبا  اسام  املشرتكات  متييز  حيصل  هبا 
واحت��ادا  بل  وطبقة  ومسكنا  ونسبة  ولقبا 
ذلك  احت��اد  االم��ارات  تلك  فتفيد  وتعددا 
عامر  بن  كاسحاق  متعددا  كونه  أو  الرجل 
اثنني  بني  اشرتاكه  مع  عنه  امل��روي  كون  أو 
القمي  دون  الربقي  ككونه  فالنا  ازي��د  أو 
غري  اىل  مثال  فالنا  عنه  ال��راوي  لكون  مثال 
السند  يف  السقط  ظهور  ذلك  ومن  ذل��ك، 
الراوي يروي معه ال عنه  أو عدمه أو كون 
من  ذلك  غري  اىل  بالعكس  أو  يوجد  قد  كام 
اشكال  ال  التي  للمظنة  املوجبة  االم��ارات 
ظاهرا يف االعتامد عليها واالعتبار هبا ويدل 
عىل ذلك وجوه: )االول( انسداد باب العلم 
البلوى  وعموم  احلاجة  شدة  مع  جزما  هبا 
العمل  جيز  مل  فلو  جدا  هبا  والبلية 
للزم  االم��ارات  بتلك 
ت��ع��ط��ي��ل 

االحكام لكثرهتا وتنجز التكليف هبا، وعدم 
نقل  مل  ان  جدا  لقلتها  هبا  العلم  موارد  وفاء 
عىل  التسامل  ظهور  )الثاين(  رأسا.  بتعذرها 
اعتبارها فانا ال نرى احدا من علامء الرجال 
ممن  يتلقاه  بل  فيه  يتامل  أو  اعتبارها  ينكر 
كغريه  موارده  يف  يعتربه  بل  بالقبول  اعتربه 
وما ذاك اال لالتفاق عليه وهو املطلوب كام 
حمسن  )كالسيد  بعضهم  استدالل  له  يشهد 
بالصدور  بالظن  االكتفاء  رجاله()١( عىل  يف 
التي  بالقرائن  املشرتكات  متييز  يف  باالكتفاء 
امر  هذا  ان  فيفيد  الظن  حصول  اقصاها 
مفروغ عنه، وانه مما ال يعرتيه شك وال ريب 
واال مل حيسن االستدالل به عىل نظريه الذي 
سمعت  ما  ايضا  عليه  ويدل  شك  حمل  هو 
بالظنون  االكتفاء  ان  من  )الوحيد(  عن 
عليه دأهبم وديدهنم وان كان ذلك يف مورد 

ال��دع��وى حم��ل اش��ك��ال ك��ام عرفت 
اللهم اال ان يقال بعدم 

ال����ف����رق 

اعتبار الظنون الرجالية

في تمييز االسم المشترك بين اثنين

ال�شيخ علي اخلاقاين 
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لكنه 
نظر  حم���ل 
ب��ل م��ن��ع وك��ي��ف ك��ان 
املسلامت  من  اعتبارها  ان  فالظاهر 
فيام بينهم ولكن هل هي من الظنون اخلاصة 
باخلصوص كقيامه عىل  لقيام االمجاع عليها 
االلفاظ  ظواهر  من  احلاصل  الظن  اعتبار 
من  فتكون  العلم  باب  انسداد  جهة  من  أو 
الظنون املطلقة؟ كل حمتمل والقدر املشرتك 
ال  إذ  ك��اف  اجلملة  يف  اعتبارها  هو  ال��ذي 
غرض لنا وراء اعتبارها كذلك )الثالث( ان 
الظن يف املقام من باب الظن يف املوضوعات 
والظن فيها معترب لبناء العقالء عىل اعتبارها 
والتعويل عليه يف مجيع أمورهم يف معامالهتم 
وجتاراهتم يف سفرهم وحرضهم فعال وتركا 
وعىل ذلك طريقتهم جارية وسريهتم ماضية 
نكري  غري  من  متسقة  وبه  منتظمة  وأمورهم 
والطريقة  السرية  عليه  بل  متأمل،  منهم وال 
الوجه  ولكن  )ه��ذا(  وزم��ان.  عرص  كل  يف 
الرصفة غري معترب  املوضوعات  الظن يف  ان 
لعدم الدليل واالصل العدم بل لقيام الدليل 
موارد  مورد من  ما من  إذ  اعتباره  عىل عدم 
لذلك  موافق  عميل  اصل  وفيه  اال  الظن 
كان  فان  خمالف  أو  الظن 
لذلك  خمالفا 

الظن 
ك������������ان 

االصل  بذلك  االعتبار 
موجب  له  املخالف  الظن  اعتبار  إذ 

لطرح احلجة من غري حجة وان كان موافقا 
لذاك  موافقا  كونه  به من جهة  االعتبار  كان 
االصل ال من جهة نفسه وكونه ظنا ألصالة 
حرمة العمل بالظن بقول مطلق يف االحكام 
وهو  الدليل  عليه  قام  ما  إال  واملوضوعات 
ترتيب  إذ  قائم  غري  الرصفة  املوضوعات  يف 
تلك  ع��ىل  الواقعية  امل��وض��وع��ات  اح��ك��ام 
ملحض  اخلارجية  الشخصية  املوضوعات 
املوضوعات  لتلك  مصداقا  بكوهنا  الظن 
ينفيه  الواقعية ال دليل عليه واالصل  الكلية 
أو  مخرا  أو  دما  هذا  بكون  عربة  فال  وحينئذ 
منيا أو ظاهرا بعد ما كان نجسا أو بالعكس 
اآلثار  عليه  فريتب  عاما  أو  خاصا  وقفا  أو 
الكتاب  ظهر  عىل  ؟  ؟  كتابة  وجود  ملحض 
مثال أو كون هذا اليوم عيدا فيحرم صومه أو 
كونه اول الشهر فيجب صومه أو كون هذا 
رشعية  امارة  وجود  عدم  مع  مذكى  اللحم 
كسوق ونحوه أو كون هذه االمرأة حائضا أو 

انقضت عدهتا المن قوهلا فانه معترب اىل 
غري ذلك من موارد الظن 

امل��خ��ال��ف 
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لألصل 
فيها  املوجود 
االصل  بذلك  العربة  فإن 
املخالف لذلك الظن ال به إال ان يقوم 
هناك دليل عىل اعتبار ذاك الظن كام ثبت يف 
كثري من املوارد كأفعال الصالة والقبلة دون 
الوقت عىل االقرب والنسب يف وجه للزوم 
لتعرس  فيه  الظن  كفاية  لوال  احلقوق  تعطيل 
العلم بل تعذره فهو شبه االحكام الكلية مع 
فرض انسداد باب العلم فيها اىل غري ذلك مما 
قام عليه الدليل ومع فقده فال وجه العتباره 
نعم ذلك مسلم يف املوضوعات الكلية اعني 
املوضوعات التي انيط هبا االحكام الرشعية 
ونحو  والصعيد  واملرفق  كالكعب  الكلية 
ذلك من موضوعات الكتاب والسنة عرفية 
حوال  والتعريف  واالفرتاق  كالقبض  كانت 
واليأس بالنسبة اىل جمهول املالك أو غريها إذ 
فيها سواء حصل  الظن  اعتبار  ال إشكال يف 
ذلك الظن بواسطة اقوال اهل اللعبة وذلك 
إذا مل يكن للعرف فيه مدخل كلفظ الصعيد ام 
كان املرجع فيه اىل العرف كام يف املوضوعات 
املتداولة بني اهل العرف كالقبض واالفرتاق 
التي  العرفية  املوضوعات  من  ونحوها 
الكلية  لألحكام  متعلق  هي 
فان املرجع فيها 
اىل 

العرف 
ب���واس���ط���ة 

سميت  هنا  ومن  التبادر 
الستنباط  املستنبطة  امل��وض��وع��ات 

تلك  تكون  حيث  التبادر  بواسطة  معانيها 
العرف  اه��ل  ب��ني  م��ت��داول��ة  امل��وض��وع��ات 
تكون  ال  حيث  اللغة  اه��ل  اق���وال  م��ن  أو 
فهي  وشبهه  الصعيد  كلفظ  متداولة  بينهم 
ادلتها  من  مستنبطة  الرشعية  كاألحكام 
وه��ي  ال��رصف��ة  امل��وض��وع��ات  مقابلة  يف 
املوضوعات الشخصية اخلارجية، فان الظن 
فيها ليس بمعترب عىل االقرب، نعم يف األمور 
ولعله  والطريقة  السرية  عليه  جرت  العادية 
لعدم استقامة أمورهم وعدم انتظامها لواله 
بحيث  الرشعية  االحكام  اىل  يعود  فيام  اما 
يف  املوجودة  االص��ول  وت��رتك  اآلث��ار  ترتب 
تلك املوارد ملجرد الظن فال، نعم ذاك مسلم 
عرفت  ملا  املقام  يف  كام  عليه  الدليل  قيام  مع 
من ظهور التسامل عليه واملفروغية منه مع ان 
اعتبار العلم يف تلك املوارد متعذر فال بد من 
عرفت  كام  فيها  التكليف  لتنجز  الظن  كفاية 

واهلل اعلم. 

]املصدر: رجال اخلاقاين / ج١ /
ص٩- )١[
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الرواية - يف اللغة العربية - تعني النقل، 
احلديث  نقل  تعني  املحدثني  مصطلح  ويف 

باإلسناد. هذا إذا أريد منها املصدر.
فتعني  املفعول  اسم  منها  أريد  وإذا 
هبا  يراد  وقد  باإلسناد.  املنقول  احلديث 

مطلق احلديث مسندا أو غري مسند.
االستداليل،  الفقه  كتب  يف  وتطلق 
وبخاصة عند متأخري املتأخرين من فقهاء 
النجفي  حسن  حممد  كالشيخ  اإلمامية 
حمسن  والسيد  البحراين  يوسف  والشيخ 
عيل  والسيد  احليل  حسني  والشيخ  احلكيم 
ما  عىل  اخلوئي  القاسم  أيب  والسيد  شرب 
واملوثق  واحلسن  الصحيح  احلديث  يقابل 
من أقسام احلديث األربعة، مما يشري إىل عدم 

تصحيحها لدهيم أو حتسينها أو توثيقها.
كتبهم  إىل  هذا  عىل  للوقوف  يرجع 
واحلدائق  -كاجلواهر-  االستداللية 
االبقى  والعمل  والدليل  واملستمسك 

والتنقيح وغريها.

الراوي:
املستعملة  كلمة )الراوي( من األلفاظ 
حامل  يف  الثقايف  املستوى  عىل  العرب  عند 
لكل  أن  تارخييا  ذكر  فقد  وناقله،  الشعر 
املعروفني  اجلاهلية  شعراء  من  عريب  شاعر 
راويا حيفظ شعره عن ظهر قلب، وينقله إىل 

اآلخرين.
ومنه عرفت يف أوساطهم الثقافية رواية 
الشعر، وقد انسحب هذا عىل رواية احلديث 
  فأطلقوا عىل من يرويه عنه عن النبي

اسم )الراوي(.
للراوي  تعريفهم  يف  قالوا  هنا  ومن 
الشعر:  أو  احلديث  )راوي   :- معجميا   -

حامله وناقله، ومجعه: راوون ورواة(.
]أصول احلديث[

ال�سيخ عبد الهادي الف�سلي

الرواية والراوي
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مرآة التاريخ

مالمح من ثورة الحسين

في الموازنة بين ظروف الحسن وظروف الحسين

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

محمد مهدي شمس الدين

الشيخ راضي ال ياسين.

نافع بن هالل الجملي

الشيخ محمد السماوي

السجاد الحزين )عليه السالم(

الشرارة

السيد زهير االعرجي

اني سليمان كتَّ
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هو  حياته  يف  اإلنسان  عليه  حيصل  ما  أهم  إّن 
آفاقًا  هبا  له  تفتح  التي  التجارب  الشخصية،  جتاربه 
اكثر  جديدة وواسعة من أجل حياة أفضل وجهاد 

ليسعى  جاهدًا للوصول إىل  التكامل األمثل.

يستطيع  التي  التجارب  مقدار  هو  ما  لكن 
البالغ  القصري  عليه خالل عمره  اإلنسان احلصول 

مثاًل عرشين سنًة أو مخسني أو ثامنني ؟

هذا إذا قىض  عمره يف ميادين التجربة ومل َيقِضِه 
عىل وترية واحدة.

من  مجيع  جتارب  نجمع  أن  استطعنا  لو  إننا، 
عاش  من  مجيع  جتارب  أو  واح��د،  عرص  يف  عاش 
جتارب  عىل   حَلََصْلنا  املاضية،  والعصور  القرون  يف 

كثرية، وستكون تلك التجارب مصدرًا مهاًم ملعرفتنا 
وخربتنا.

إّن التاريخ- إذا تّم تدوينه بالطريقة الصحيحة 
والدارسني  للباحثني  يقدم  فسوف  والكاملة- 
جتارب البرش عىل  مّر القرون، وحتى  إذا كان ناقصًا 

فاّنه يضم بعض جتارب العصور الغابرة.

ومن هنا تبدو أهّية التاريخ حيث إّن ما حيدث 
اآلن قد تكرر نموذج أو نامذج منه يف التاريخ سابقًا، 
وما يقال عن التاريخ من أّنه »يعيد نفسه« حقيقة ال 
احلوادث  اكثر  أّن  إاّل  منه  موارد  تستثنى   وقد  تنكر 

داخلة يف اطار هذا القانون.

وقد أشار اإلمام عيل هلذا املوضوع بوضوح 

مرآة التاريخ 

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
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الدهر  إّن  اللَه  »عباد  فيها:  قال  حيث  له،  خطبٍة  يف 
يجري بالباقين كجريه بالماضين«)١).

وقد جاء يف حديث رشيف أّن ما جيري يف االمة 
اإلسالمية قد جرى  مثله يف بني ارسائيل.

جمال  يف  التاريخ  ودور  أهّية  تتضح  هنا  ومن 
املعرفة والفكر، ونستطيع القول بتحٍد:

البرش  لتاريخ  الدقيقة  والدراسة  بالتحليل  إّنه 
نجد:

عوامل الفشل والسقوط.

وعوامل االنتصار والفوز.

وعوامل إزدهار احلضارات.

وع��وام��ل س��ق��وط وان���ق���راض احل��ك��وم��ات 
)الدول(.

وعاقبة الظلم واالستبداد.

وعاقبة العدل واالنصاف.

ونتائج وحدة الكلمة واحلركة والسعي.

ودور العلم واملعرفة.

قد  كلها  والكسل،  والبطر  اجلهل  وعواقب 
انعكست يف مرآة التاريخ.

وإن أراد أحد أن يمنحه اهللَ حياة ثانية فحريٌّ بنا 
أن نقول له: إّنك إذا درست التاريخ بدقة لوجدت 
ِهَبت اآلالف  إّنك مل متنح حياة ثانية فحسب، بل وحُ

)١) هنج البالغة: اخلطبة ١57.

املضاعفة.

 وما أمجل ما خاطب به اإلمام أمري املؤمنني
بني  »أي  قال:  اإلمام احلسن حني  االكرب  ولَدهحُ 
فقد  قبلي،  كان  من  عمر  ُعّمرُت  أكن  لم  وإن  إّني 
نظرت في أعمالهم، وفكرت في أخبارِهم ، وسرُت 
بما  كأني  بل  كأحدهم،  ُع��ْدت  حتى   آثارهم،  في 
إلى   أولهم  مع  رُت  عمِّ قد  امورهم  من  الىَّ  انتهى  

آخرهم«)٢).

واإلش��ك��االت  النواقص  ننكر  ال  أّننا  وم��ع 
هذه  رغم  ولكن  أيدينا،  بني  املتداول  التاريخ  عىل  
غني  فهو  بعد-  فيام  اليها  سنشري  التي  النواقص- 

بالعلم واملعرفة.

]نفحات القرآن[

. ٢) هنج البالغة، وصيته لإلمام احلسن املجتبى(
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النهائي  االحتجاج  هي  الصحيحة  ال��ث��ورة 
مجيع  ختفق  أن  فبعد  املعاش،  الواقع  عىل  احلاسم 
الثورة  تصبح  الواقع  تطوير  يف  األخرى  الوسائل 

قدرًا حتميًا ال بّد منه.

أصّح  دائاًم  هم  الصحيحة  بالثورة  والقائمون 
أجزاء األّمة، هم الّطليعة، هم النُّخبة التي مل يأرسها 
منه  أعىل  مستوى  يف  بقيت  وإّن��ام  املعاش،  الواقع 
وإن كانت تدركه، وترصده، وتنفعل به، وتتعّذب 

بسببه.

تحُصبح الثورة قدر هذه النُّخبة ومصريها املحتوم 
وإاّل  األخرى،  اإلصالح  وسائل  مجيع  فق  ختحُ حيث 

تثر،  مل  إذا  وجودها  مربرات  تفقد  النُّخبة  هذه  فإّن 
وال يحُمكن أن يحُقال عنها أهّنا نحُخبة، أهّنا تكون نحُخبة 
حني يكون هلا دور تأرخيي، وحني تقوم هبذا الدور.

إذا  ب��أخ��الق ج��دي��دة  ��ب��رش  تحُ أن  ب��ّد  م��ن  وال 
وإنساين  ديني  ��راث  تحُ له  ليس  جمتمع  يف  حدثت 
متكاملة،  إنسانّية  حياة   � اّتبع  لو   � ألفراده  يضمن 
أو  املجتمع،  هجرها  التي  والقيم  املبادئ  يي  حتحُ أو 
الرتاث، كام هو  إذا كان للمجتمع مثل هذا  حّرفها 
سياسة  كانت  الذي  اإلسالمي  املجتمع  يف  احلال 
القيم  هجر  عىل  حتمله  لإلسالم  املجافية  األحُمويِّني 
احلياة،  يف  اجلاهلّية  األخالق  واستلهام  اإلسالمّية، 

محمد مهدي شمس الدين

مالمح من ثورة الحسين 
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مجلة  من  الصحيحة  الثورة  يف  اهلدف  هذا  وتوّفر 
يف  اإلنسانّية  العالقات  ألّن  وجودها؛  مقّومات 
الواقع عالقات منحّطة وفاسدة، وموقف اإلنسان 
باالنحطاط  أو موسوم  متخاذل،  احلياة موقف  من 
السوء  إىل حّد من  الواقع  انتهى  واالهنيار، ولذلك 
بحيث غدت الثورة عالجه الوحيد. وإذن فالدعوة 
إىل نموذج من األخالق أسمى ممّا يامرسه املجتمع 
رضورة الزمة؛ ألّنه ال بّد من أن تتغرّي نظرة اإلنسان 
إىل نفسه، وإىل اآلخرين وإىل احلياة؛ ليمكن إصالح 

املجتمع.

األخ��الق  وأصحابه   احلسني ق��ّدم  ولقد 
قّدموا  اإلسالمّية العالية بكامل صفاهتا ونقائها، ومل يحُ
األخالق  من  اللون  هذا  اإلسالمي  املجتمع  إىل 

بألسنتهم، وإّنام كتبوه بدمائهم، بحيواهتم...

يرى  أن  ذاك  إذ  ال��ع��ادي  الرجل  اعتاد  لقد 
ضمريه  يبيع  الديني  الزعيم  أو  القبيل،  الزعيم 
يرى  أن  اعتاد  لقد  الدنيا،  احلياة  وبعرض  باملال، 
اجلباه تعنو خضوعًا وخشوعًا لطاغية حقري؛ ملجّرد 
الزعامء  خضع  لقد  العطاء،  من  حيرم  أن  يملك  أّنه 
بحقارته  علمهم  عىل  ليزيد  والسياسيون  الدينيون 
وانحطاطه، وخضعوا لعبيد اهلل بن زياد عىل علمهم 
بأصله احلقري، ومنبته الوضيع، وخضعوا لغري هذا 
وذلك من الطغاة؛ ألّن هؤالء الطغاة يملكون اجلاه، 
واملال، والنفوذ، وألّن التقّرب منهم، والتوّدد إليهم 
كفيل بأن جيعلهم ذوي نفوذ يف املجتمع، وأن يسبغ 

عليهم النعمة والرفاه وهناءة العيش. 

وكان هؤالء الزعامء يرتكبون كّل يشء يف سبيل 
نيل هذه احلظوة، كانوا خيونون جمتمعهم، فيتاملؤون 
مع هؤالء الطغاة عىل إذالل هذا املجتمع وسحقه، 
فيبتدعون  ضامئرهم،  خيونون  وكانوا  وحرمانه، 
وكانوا  العروش،  هذه  يدعم  ما  الكذب  ألوان  من 
بدل  الطغاة  بتحطيم  يأمرهم  الذي  دينهم  خيونون 

عبادهتم.

اإلسالمي  املجتمع  يف  العادي  الرجل  ك��ان 
لونًا  ويعرف  الرجال،  من  اللون  هذا  يعرف  آنذاك 
الذين  الدّجالون  الزهاد  أحُولئك  وهم  منهم،  آخر 
تقّربوا من  إذا  بالزهد رياًء ونفاقًا، حّتى  يتظاهرون 
الطغاة كانوا هلم أعوانًا وأنصارًا، إهّنم هذا الصنف 

الذي وصفه اإلمام عيل بقوله:

ول  اآلخ��رة،  بعمل  الدنيا  يطلب  َمْن  »ومنهم 
يطلب اآلخرة بعمل الدنيا، قد طامن من شخصه، 
وزخ��رف  ثوبه،  من  وشّمر  خطوه،  من  وق��ارب 
إلى  ذريعة  الله  ستر  واّت��خ��ذ  لألمانة،  نفسه  من 

المعصية«)١).

العادي  الرجل  كان  الذين  الزعامء  هم  هؤالء 
يرى  غدا  بحيث  وألَِفهم،  اعتادهم  وقد  يعرفهم 

عملهم هذا طبيعيًا ال يثري التساؤل.

من  كثري  عىل  ج��ّدًا  غريبًا  ك��ان  فقد  ولذلك 
املسلمني آنذاك أن يروا إنسانًا خيرّي بني حياة رافهة 
والطاعة،  النفوذ  وفيها  املتعة،  وفيها  الغنى،  فيها 

)١) انظر: هنج البالغة / اخلطبة ٢).
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لطاغية،  اخلضوع  كّله  ذلك  جانب  إىل  فيها  ولكن 
املبدأ  عىل  واملساومة  طغيانه،  يف  معه  واإلسهام 
الصفوة  قتل  مع  عطشًا،  املوت  وبني  له،  واخليانة 
بيته  اخلّلص من أصحابه، وأوالده وإخوته، وأهل 
ساعاهتم  يف  عينه  إليهم  تنظر  وحيث  أمامه،  مجيعًا 
األخرية وهم يلوبون ظمأ، وهم يكافحون برضاوة 
وإرصار عدّوًا هائاًل يريد هلم املوت، أو هذا اللون 
واحد،  بعد  واحدًا  مصارعهم  يرى  ثّم  احلياة،  من 
وأّنه ليعلم أي مصري فاجع حمزن ينتظر آله ونساءه 
بلد،  إىل  بلد  من  ونقل  وترشيد،  سبي،  بعده؛  من 

وحرمان...

يعلم ذلك كّله ثّم خيتار هذا اللون الرهيب من 
املوت عىل هذا اللون الرغيد من احلياة.

إنسانًا  لقد كان غريبًا جّدًا عىل هؤالء أن يروا 
كهذا... لقد اعتادوا عىل زعامء يمّرغون جباههم يف 
الرتاب خوفًا من مصري أهون من هذا بكثري أمثال 
ونظائرها.  قيس  بن  واألشعث  سعد،  بن  عمر 
تعّودوا عىل هؤالء فكان غريبًا عليهم أن يحُشاهدوا 
النموذج  هذا  اإلنسان،  من  العمالق  النموذج  هذا 
الذي تعاىل ويتعاىل حّتى ليكاد القائل أن يقول: ما 

هذا برشًا...

ولقد هّز هذا اللون من األخالق... هذا اللون 
وأيقظه  تداركًا،  محُ هّزًا  املسلم  الّضمري  السلوك  من 
ليحُشاهد صفحة جديدة  الطويل؛  امَلريض  باته  من سحُ
ال��رّشف  سبيل  يف  بدمه  اإلن��س��ان  يكتبها  مرشقة 

ولقد  والعبودية.  الذّل  من  العارية  واحلياة  واملبدأ، 
التي حيياها، وعن زيف  احلياة  له عن زيف  كشف 
له  يعبدهم، وشق  الذين   � الّلحم  � أصناف  الّزعامء 
طريقًا جديدًا يف العمل، وقّدم له أسلوبًا جديدًا يف 
ممارسة احلياة، فيه قسوة، وفيه حرمان، ولكنّه طريق 

ميضء ال طريق غريه جدير باإلنسان.

األخ��الق،  من  امل��رشق  اللون  هذا  غدا  ولقد 
وهذا النموذج الباهر من السلوك خطرًا رهيبًا عىل 
ضامئر  إّن  حكمه.  يف  اإلس��الم  روح  ��ايف  جيحُ حاكم 
الزعامء قلياًل ما تتأّثر هبذه املحُثل املحُضيئة، ولكّن الذي 
 :يتأّثر هي األّمة، وهذا هو ما كان يريده احلسني
لقد كان يريد شّق الطريق لألّمة املحُستعبدة لتحُناضل 

عن إنسانيتها.

نذ بدايتها يف املدينة  ويف مجيع مراحل الثورة، محُ
حّتى ختامها الّدامي يف كربالء نلمح التصميم عىل 

هذا النمط العايل من السلوك.

]ثورة الحسين ظروفها الجتماعية وآثارها النسانية[
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 راأى كثري من النا�س ان ال�شمم الها�شمي الذي اعتاد ان يكون دائمًا يف ال�شواهق كان اليق مبوقف احل�شني
 .منه مبوقف احل�شن

اال  مواقفه  سائر  يف  احلسن  كان  فام  الدقة،  تستوعب  وال  العمق  تفقد  التي  البدائية  النظرة  هي  وهذه 
ثحَُل أبيه وأخيه معًا، فاذا هم مجيعًا امثولة املصلحني املبدئيني  اهلاشمي الشامخ املجد الذي واكب يف جمادته محُ
يف التاريخ، ولكل - بعد ذلك - جهاده ورسالته ومواقفه التي يستمليها من صميم ظروفه القائمة بني يديه 

وكلها الصور البكر يف اجلهاد ويف املجد ويف االنتصار للحق املهتضم املغصوب. 

يف املوازنة بني ظروف احل�سن وظروف احل�سني

الشيخ رايض ال ياسني
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وكان احتساء املوت - قتاًل - يف ظرف احلسني واالحتفاظ باحلياة - صلحًا - يف ظرف احلسن بام مهدا 
به - عن طريق هاتني الوسيلتني - لضامن حياة املبدأ وللربهنة عىل ادانة اخلصوم هو احلل املنطقي الذي ال 
معدى عنه ملشاكل كل من الظرفني وهو الوسيلة الفضىل اىل اهلل تعاىل وان مل يكن الوسيلة اىل الدنيا، وهو 

الظفر احلقيقي املتدرج مع التاريخ وان كان فيه احلرمان حاالً وخسارة السلطان ظاهرًا. 

وكانت التضحيتان: تضحية احلسني بالنفس وتضحية احلسن بالسلطان ها قصارى ما يسمو اليه الزعامء 
املبدئيون يف مواقفهم االنسانية املجاهدة. 

وكانت عوامل الزمن التي صاحبت كاًل من احلسن واحلسني يف زعامته هي التي خلقت لكل منهام ظرفًا 
من أصدقائه وظرفًا من أعدائه ال يشبه ظرف أخيه منهام فكان من طبيعة اختالف الظرفني اختالف شكل 

اجلهادين واختالف النهايتني اخريًا. 

1 - ظروفهما من ان�شارهما 
ومثلت خيانة االصدقاء الكوفيني بالنسبة اىل احلسني خطوته املوفقة يف سبيل التمهيد لنجاحه املطرد 
يف التاريخ ولكنها كانت بالنسبة اىل أخيه احلسن - يوم مسكن واملدائن - عقبته الكؤود التي شلت ميدانه 
تعبئته للحرب فجاء  بيعة احلسني كانت قد سبقت  عن تطبيق عملية اجلهاد؛ ذلك الن حوادث نقض 

جيشه الصغري يوم وقف به للقتال منخوالً من كل شائبة تضريه كجيش امام له أهدافه املثىل. 

أما اجليش الذي أخذ مواقعه من صفوف احلسن ثم فر ثلثاه ونفرت به الدسائس املعادية فاذا هو 
رهن الفوىض واالنتقاض والثورة فذلك هو اجليش الذي خرس به احلسن كل أمل من نجاح هذه احلرب. 

ومن هنا ظهر أن هؤالء االصدقاء الذين بايعوا احلسن وصحبوه اىل معسكراته كمجاهدين ثم نكثوا 
بيعتهم وفروا اىل عدوهم أو ثاروا بإمامهم كانوا رشًا من اولئك الذين نكثوا بيعة احلسني قبل ان يواجهوه. 

وهكذا مهد احلسني حلربه - بعد أن نخلت حوادث اخليانة انصاره - جيشًا من أروع جيوش التاريخ 
اخالصًا يف غايته وتفانيا يف طاعته وان قلَّ عددًا. 

أما احلسن فلم يعد بإمكانه أن يستبقي حتى من شيعته املخلصني انصارًا يطمئن اىل مجعهم وتوجيه 
عىل  االستمرار  قابلية  املوقف  أفقدت  قد  كانت  جنوده  يف  عدواها  انترشت  التي  الفوىض  الن  حركاهتم؛ 

العمل... 

وأّي فرق أعظم من هذا الفرق بني ظرفيهام من أنصارها؟
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2 - ظروفهما من اعدائهما: 
ويزيد  معاوية  بني  وللفرق  معاوية،  بن  يزيد  هو   احلسني وعدو  معاوية  هو   احلسن عدو  وكان 
ما طفح به التاريخ من قصة البالدة السافرة يف االبن، والنظرة البعيدة العمق التي زعم الناس هلا الدهاء يف 

االب. 

وما كان لعداوة هذين العدوين ظرفها املرجتل مع احلسن واحلسني ولكنها اخلصومة التارخيية التي 
أكل عليها الدهر ورشب بني بني هاشم وبني أمية. 

ومل تكن االموية يومًا من االيام كفوًا للهاشمية)١)؛ وانام كانت عدوهتا التي ختافها عىل سلطاهنا وتناوئها 
-دون هوادة - وكان هذا هو رس ذكرها بإزائها يف أفواه الناس وعىل أسالت اقالم املؤرخني؛ واال فأين سورة 
اهلوى من مثحُل الكامل؟ واين انساب اخلنا من املطهرين يف الكتاب؟ وأين شهوة الغلب وحب االثرة والوان 
الفجور من شتيت املزايا يف ملكات العقل وسمو االخالق وطهارة العنرص وآفاق العلوم التي تعاونت عىل 
تغذية الفكر االنساين يف خمتلف مناحي الثقافات العالية فأضافت اىل ذخائره ثروة ال تطاول؟ أولئك هم بنو 

هاشم الطالعون بالنور. 

واين هؤالء من أولئك؟

عدوه  مع  اشتبك  لو  فيام   - قريبًا  احتامالً   عيل بن  احلسن  قدره  ما  البعيد  االحتامل  من  يكن  ومل 
التارخيي معاوية بن أيب سفيان بن حرب يف حرب يائسة مثل هذه احلرب - أن جتر احلرب بذيوهلا أكرب كارثة 
عىل االسالم وأن تبيد بمكائدها آخر نسمة تنبض بفكرة التشيع ألهل البيت، وملعاوية قابلياته املمتازة 
لتنفيذ هذه اخلطة وتصفية احلساب الطويل يف التاريخ وهو هو يف عدائه الرصيح لعيل وألوالده ولشيعتهم، 

وفيام مرَّ من الكالم عىل هذا املوضوع كفاية عن االعادة. 

قيادة  حيسن  ال  الذي  املرتف  الغالم  خصمه  كان  حني  االحتامل  هذا  مثل  كفي  فقد   احلسني أما 
املشاكل وال تعبئة التيارات وال حياكة اخلطط ثم هو ال يعنيه من االمر اال ان يكون امللك ذا اخلزائن حتى ولو 

واجهه االخطل الشاعر بقوله - عىل رواية البيهقي-:

ب�����ل أن�������ت اك�����ف�����ر م�����ن ه���رم���زدي�����ن�����ك ح�����ق�����ًا ك�����دي�����ن احل�����امر
وكفى احلسني هذا االحتامل بام ضمنه سيف االرهاب الذي طارد الشيعة حتت كل حجر ومدر يف 

)١) قال أمري املؤمنني فيام كتبه اىل معاوية جوابًا: ولم يمنعنا قديم عزنا ول عادي طولنا على قومك أن خلطناكم بأنفسنا فنكحنا 
وانكحنا فعل الكفاء ولستم هناك وأنى يكون ذلك كذلك ومنا النبي ومنكم المكذب ومنا أسد الله ومنكم أسد الحالف ومنا 

سيدا شباب أهل الجنة ومنكم صبية النار ومنا سيدة نساء العالمين ومنكم حمالة الحطب الى كثير مما لنا وعليكم.
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الذين كانوا  السادة  السجون واملهاجر وكهوف اجلبال سياًل من  اليها والذي حفظ يف غيابات  الكوفة وما 
حيملون مبادئ أهل البيت وكانوا يؤمتنون عىل ايصال هذه املبادئ اىل االجيال بعدهم. 

فرأى ان يميض يف تصميمه مطمئنًا عىل خطته وعىل أهدافه وعىل مستقبلهام من أعدائه. 

أما احلسن فلم يكن له أن يطمئن عىل خملفاته املعنوية طمأنينة اخيه ويف أعدائه معاوية وثالوثه املخيف 
وخططهم الناصبة احلقود التي ال حد لفظاعتها يف العداوة واحلقد. 

وأخريًا فقد أفاد احلسني من غلطات معاوية يف غاراته عىل بالد اهلل اآلمنة املطمئنة ويف موقفه من 
رشوط صلح احلسن ويف قتله احلسن بالسم ويف بيعته البنه يزيد ويف أشياء كثرية أخرى بام زاد حركته 

يف وجه االموية قوة ومعنوية وانطباقًا رصحيًا عىل وجهة النظر االسالمي يف الرأي العام. 

عوامل  كلها  فكانت  معاوية  خليفة  واخلمور  بالقرود  املأخوذ  الشاب  مزالق  من   - ذلك  اىل   - وأفاد 
تترصف معه يف تنفيذ أهدافه. 

وكانت ظروفه من أعدائه وظروفه من أصدقائه تتفقان معًا عىل تأييد حركته وانجاز مهمته واالخذ به اىل 
النرص املجنح الذي فاز به يف اهلل ويف التاريخ. 

أما احلسن فقد أعيته - كام بينا سابقًا - ظروفه من أصدقائه فحالت بينه وبني الشهادة وظروفه من 
أعدائه فحالت بينه وبني مناجزهتم احلرب التي كان معناها احلكم عىل مبادئه باإلعدام. 

التي  يفتتح ميدانه من طريق الصلح، وما كانت االلغام  لزامًا ان يطّور طريقة جهاده وان  لذلك رأى 
وضعها احلسن يف الرشوط التي أخذها عىل معاوية اال وسائله الدقيقة التي حكمت عىل معاوية وحزبه 
أثرًا يف  بعد هذا - أي االخوين كان أكرب  نميز -  أن  التاريخ، ومن الصعب حقًا  الذريع يف  بالفشل 

جهاده وأشد نفوذًا اىل أهدافه وأبعد امعانًا يف النكاية بأعدائه. 

باحلسن مرهونًا  الصلح كان متصاًل  بعد عملية احلسن يف  أمية  نكبات  تاريخ  أن  يبق خمفيًا  ومل 
بخططه خاضعًا لتوجيهه؛ وأن حادثًا واحدًا من أحداث تلك النكبات مل يكن ليقع كام وقع لوال هذه العملية 
بالنجاح وكان من طبيعة خصومها أن يكونوا أعوانًا عىل  التي كان من طبيعة ظروفها أن تستأثر  الناجحة 

نجاحها من حيث يشعرون أو ال يشعرون.  

]صلح االمام احلسن[
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ن�فع بن هالل اجلملي
الشيخ محمد السماوي

سعد  بن  مجل  بن  نافع  بن  هالل  بن  نافع  هو 
نافع  كان  اجلميل،  املذحجي  مذحج  بن  العشرية 
سّيدا رشيفا رسيا شجاعا، وكان قارئا كاتبا من محلة 
وحرض   املؤمنني أمري  أصحاب  ومن  احلديث 
 معه حروبه الثالث يف العراق وخرج إىل احلسني

فلقيه يف الطريق وكان ذلك قبل مقتل مسلم..

ق��ال اب��ن ش��ه��رآش��وب: مل��ا ض��ّي��ق احل��ر عىل 

يقول  التي  بخطبته  أصحابه  خطب   احلسني 
فيها: »أّما بعد، فقد نزل من األمر ما قد ترون وأّن 
الدنيا قد تنكرت وأدبرت«... قام إليه زهري فقال: 
قد سمعنا هداك اهلل مقالتك ... ثّم قام نافع فقال: 
 يا بن رسول اهلل، أنت تعلم أّن جّدك رسول اهلل
يرجعوا  أن  وال  حمّبته،  الناس  يرشب  أن  يقدر  مل 
يعدونه  منافقون  ما أحب، وقد كان منهم  أمره  إىل 
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بالنرص، ويضمرون له الغدر، يلقونه بأحىل من العسل، وخيلفونه بأمر من احلنظل حّتى قبضه اهلل إليه، وأّن أباك 
علّيا قد كان يف مثل ذلك، فقوم قد أمجعوا عىل نرصه، وقاتلوا معه الناكثني والقاسطني واملارقني، وقوم خالفوه 
حّتى أتاه أجله ومىض إىل رمحة اهلل ورضوانه، وأنت اليوم عندنا يف مثل تلك احلالة، فمن نكث عهده وخلع نّيته 
فلن يرّض إاّل نفسه واهلل مغن عنه، فرس بنا راشدا معاىف، مرّشقا إن شئت وإن شئت مغّربا، فو اهلل ما أشفقنا من 

قدر اهلل، وال كرهنا لقاء رّبنا، فإّنا عىل نّياتنا وبصائرنا، نوايل من واالك ونعادي من عاداك...

وقال الطربي: منع املاء يف الطف عىل احلسني فاشتّد عليه وعىل أصحابه العطش، فدعا أخاه العباس، 
فبعثه يف ثالثني فارسا وعرشين راجال، وأصحبهم عرشين قربة، فجاؤوا حّتى دنوا من املاء ليال واستقدم أمامهم 
باللواء نافع بن هالل فحّس هبم عمرو بن احلجاج الزبيدي � وكان حارس املاء � فقال: من؟ قال: من بني عّمك. 
فقال: من أنت؟ قال: نافع بن هالل. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئنا نرشب من هذا املاء الذي حألمتونا عنه، قال: 
ارشب هنيئا. قال: ال واهلل ال أرشب منه قطرة واحلسني عطشان ومن ترى من أصحابه. فطلعوا عليه، فقال: ال 

سبيل إىل سقي هؤالء، إّنام وضعنا هبذا املكان لنمنع املاء. فلاّم دنا أصحابه منه قال: املؤوا قربكم.

فنزلوا فملؤوا قرهبم، فثار عمرو بن احلّجاج وأصحابه، فحمل عليهم العّباس بن عيل ونافع بن هالل 
اجلميل ففّرقوهم وأخذوا أصحاهبم، وانرصفوا إىل رحاهلم، وقد قتلوا منهم رجاال.

وقال أبو جعفر الطربي: مّلا قتل عمرو بن قرظة األنصاري جاء أخوه عيل وكان مع ابن سعد ليأخذ بثأره 
فهتف باحلسني � كام سيأيت يف ترمجة عمرو � فحمل عليه نافع بن هالل فرضبه بسيفه فسقط وأخذه أصحابه 

فعولج فيام بعد وبرئ. 

ثّم جالت اخليل التي منعت علّيا فرّدها نافع عن أصحابه وكشفها عن وجوههم.

وحّدث حييى بن هاين بن عروة املرادي أّنه مّلا جالت اخليل بعد رضب نافع علّيا، محل عليها نافع بن هالل 
فجعل يرضب هبا قدما وهو يقول:

اجل��م��يل اب�����ن  ف����أن����ا  ت���ن���ك���روين  دي���ن���ي ع����ىل دي�����ن ح���س���ني ب����ن ع��يلإن 
فقال له مزاحم بن حريث: إّنا عىل دين فالن. فقال له نافع: أنت عىل دين الشيطان، ثّم شّد عليه بسيفه، 
فأراد أن يويّل ولكن السيف سبق، فوقع مزاحم قتيال، فصاح عمرو بن احلّجاج أتدرون من تقاتلون!؟ ال يربز 

إليهم منكم أحد.

وقال أبو خمنف: كان نافع قد كتب اسمه عىل أفواق نبله، فجعل يرمي هبا مسمومة وهو يقول:
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م���س���م���وم���ة جت������ري هب����ا أخ��ف��اق��ه��اأرم��������ي هب�����ا م���ع���ل���م���ة أف����واق����ه����ا

إش��ف��اق��ه��ال�����ي�����م�����ألّن أرض������ه������ا رش����اق����ه����ا ي��ن��ف��ع��ه��ا  ال  وال���ن���ف���س 
فقتل اثني عرش رجال من أصحاب عمر بن سعد سوى من جرح حّتى إذا فنيت نباله، جّرد فيهم سيفه 

فحمل عليهم وهو يقول:

أن���������������ا ع�����������ىل دي���������������ن ع����يلأن��������������ا اهل�����������زب�����������ر اجل������م������يل
فتواثبوا عليه وأطافوا به يضاربونه باحلجارة والنصال حّتى كرسوا عضديه، فأخذوه أسريا، فأمسكه الشمر 
ابن ذي اجلوشن، ومعه أصحابه يسوقونه حّتى أتى به عمر بن سعد، فقال له عمر: وحيك يا نافع ما محلك عىل 
ما صنعت بنفسك! قال: إّن ريّب يعلم ما أردت. فقال له رجل وقد نظر الدماء تسيل عىل حليته: أما ترى ما بك؟ 
قال: واهلل لقد قتلت منكم اثني عرش رجال سوى من جرحت وما ألوم نفيس عىل اجلهد، ولو بقيت يل عضد 
وساعد ما أرسمتوين، فقال شمر البن سعد: اقتله أصلحك اهلل! قال: أنت جئت به، فإن شئت فاقتله. فانتىض 
شمر سيفه، فقال له نافع: أما واهلل لو كنت من املسلمني لعظم عليك أن تلقى اهلل بدمائنا، فاحلمد هلل الذي جعل 

منايانا عىل يدي رشار خلقه، ثّم قتله رضوان اهلل عليه ولعنته عىل قاتليه.

وفيه أقول:

نافعا ال��س��ه��م  ي��ك��ت��ب  رام  رّب  حم��م��دأال  آلل  ن���ف���ع���ا  ب�����ه  وي����ع����ن����ي 
سهمها ف����از  ق���وس���ه  أرن�����ت  م���ا  م��ع��ت��دإذا  ج���ن���اج���ن  أو  ع�����دو  ب��ق��ل��ب 
ول���ك���ن رم������وه ب���احل���ج���ار امل���ح���ددف���ل���و ن���اض���ل���وه م����ا أط����اف����وا ب��غ��اب��ه
رأسه دم  من  الشيب  خضيب  ك���س���ري ي����د ي���ن���ق���اد ل�����ألرس ع����ن ي��دفأضحى 
أرسه ب���ع���د  واه����ن����ا  وج�������دوه  م��ل��ب��دوم�����ا  ب����راث����ن  ذي  ب��س��ي��ام  ول���ك���ن 
امل��خ��ض��دف����إن ق��ت��ل��وه ب��ع��د م���ا ارت�����ث ص��اب��را ف���ال ف��خ��ر يف ق��ت��ل اهل���زب���ر 
ي���ق���د هل��م ي����د مل  ب��ق��ي��ت م���ن���ه  مل���ه���نّ���دول�����و  ن����ض����ا  ل�����و  ي���ق���ت���ل���وه  ومل 

]ابصار العني يف انصار احلسني[
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ما أروع احلسني يف جهازه النفيسِّ املتني ! يتلقط 
امه،  أيَّ هبا  دارت  التي  األح��داث  ِمن  َحدث  بكلِّ 
تدفئ  التي  األصيلة  الرشارة  احتكاكها  ِمن  ليصوغ 
 � الصيغ  ليايل  يف  دروهبا  متيش  وهي  ��ة،  األحُمَّ ضلوع 
ِعرب  لها  تنقُّ يف  ام  األيَّ وطأة  خيترب  وهو   � له  تبنيَّ  لقد 
وِعرب  والقصرية،  الطويلة  الليايل  وِعرب  الفصول، 

رقها الشموس، أو تحُضنيها مقاطع الغيم.  ام حتحُ األيَّ

فالفرد  ��ة،  األحُمَّ حياة  بني  ًا  ِج��دَّ قريب  الشبه  إنَّ 
الزمهرير،  ليل  يف  صوف  ِمن  قميصًا  حيتاج  الذي 
ة  ى منه يف اليوم اهلجري، وكذلك األحُمَّ البحُدَّ له أْن يتعرَّ
هو  النعيم،  وقت  يف  تنام  الذي  فاحلرير  بالذات، 
الذي ال يليق هلا، ويحُضنيها يوم يشتدُّ عليها البؤس أو 

يستبدُّ الضيم، والقول هذا يعني: أنَّ نوعًا واحدًا ِمن 
اللباس ال يسدُّ حاجة الفرد، مع تقلُّب الفصول ِمن 
أ ِمن  َيلسع، إىل اعتدال يتربَّ رق إىل صقيع  شمس حتحُ
وكذلك  وأنسب،  ألبق  حياكة  ويتطلَّب  املحُتناقضني 
ص ذاته حتَّى  ة بالذات � وهي الفرد الكبري املحُتقمِّ األحُمَّ
د العيش ال يسدُّ  ال يموت � فإنَّ نوعًا واحدًا ِمن تعهُّ
ينهب  اجتامع  هو  الذي  الطويل،  البقاء  يف  حاجتها 

الزمان ليخلد فيها أطول فأطول. 

بحاجة  هي   � االجتامعي  اإلنسان   � ��ة  األحُمَّ إنَّ 
واحد  كلَّ  فتلبس  احلياكة،  عة  منوَّ ألبسة  إىل  أيضًا 
بسواه  إليه، وتستبدله  ا بحاجة  أهنَّ منها ساعة تشعر 

يف أيَّة حلظة أحُخرى يطيب هلا ذلك.

�شليمان كتَّاين

ى كونها قب�شًا يتمادى يف توا�شله، حتَّى ُي�شبح النار التي  وال�شرارة! اإنَّها ِمن الحتكاك، وهي ل تتعدَّ

مالقط  ِمن  ملقط  وهي   - فاحلياة  ال�شنابل،  واأفــواج  الزهر  براعم  فيها  وُترع  الأر�ــس،  �شلوع  ئ  ُتدفِّ

�ُشبات  يف  كلُّه  فالوجود  تخبو،  واإذ  الكون،  هذا  بها  ينب�س  التي  اخلالدة،  ال�شرارة  هي  ا  اإنَّ الوجود- 

كالرماد، ينخطف منه اللون والنخوة والدم الذي ميور! 

الشرارة
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ة تستأنس  لقد دلَّ االختبار احلسني أنَّ األحُمَّ
م هلا أنواالً جديدة  قدِّ كثريًا بكلِّ واحٍد ِمن أبنائها، يحُ
ة  ا األحُمَّ ع َجْدلحُ قمصاهنا إهنَّ ع احلياكة فيها ويتنوَّ تتوسَّ
هلا،  زوه  ط��رَّ بام  وسترتفَّه  تلبس،  بام  ستغتني  التي 
زرعًا  ووعيها،  ها،  وحسِّ نفسها،  يف  أنَّ  وستعرف 
� لكلِّ ساعة ِمن عمرها � حصادًا جديدًا  تأخذ منه 
مة  ينتقيه هلا جوعها أو شبعها، وستعرف أنَّ كلَّ ختحُ
يكون  جوع  إىل  الرجوع  أنَّ  كيف  تحُعلِّمها  فيها  تقع 
منة، وأكثر اعتداالً ِمن اجلَشع والنَّهم.  أدسم ِمن السِّ

م  قدَّ العظيم  ه  َجدَّ أنَّ  االختبار  عليه  َمرَّ  ولقد 
زه باخليطان الصحيحة، وها هي  النول الكبري، وجهَّ
ة تأخذ ِمن هذا النول قحُمصاهنا، ولقد مرَّ عليه  األحُمَّ
النزيه مأل الدالء باأللوان الربيئة،  أباه  االختبار أنَّ 
ة -ساعة يفتقر ذوقها إىل اللون-  حتَّى تستسيغ األحُمَّ
الصدق،  بلون  ترتديه  ال��ذي  القميص  تصبغ  أْن 
بنظافة  املحُستقيمة  النزاهة  بلون  أو  العدل،  بلون  أو 
أخاه  أنَّ  االختبار  عليه  َم��رَّ  ولقد   ، واحلَ��قِّ الَكفِّ 
مصان ذاهتا، وقد  املحُعربَّ عن دور اإلمامة، تناول القحُ
والزيغ  البحُغض  بار  بغحُ ولطَّخها  االستعامل  خها  وسَّ
والثراء  احلحُكم  بأنانيَّة  االستئثار  وطمع  والتعدي، 
بالصلح  ودهنها  السامح،  وىف  ب��زحُ فغسلها  ر،  املحُ��زوَّ
األبيض، فإذا بكلِّ كفٍّ نظيفة تحُصافح أحُختها بامَلحبَّة 

والوئام. 

د عزمي؛ حتَّى  رِسُّ احلسني إىل ذاته � شدَّ اللَّهمَّ � يحُ
وحبيبك حممد  ة رسولك  أحُمَّ التي هي   � ة  لألحُمَّ م  أحُقدِّ
فوق  طواهتا  خحُ ِمن  ع  تحُوسِّ حتَّى  أمرها؛  يحُصلح  ما   �

وامنحني  قوهيا،  ححُ أشدد  اجعلني  احلياة،  دروب 
ة الوثب أحُعلِّمها � ال باحلرف ومتتمة الشفتني � بْل  قوَّ
نفوان يف احلياة هو الذي يقود  بالقدوة احليَّة. إنَّ العحُ
َيصلحان  ال  واالستكانة  ع  التسكَّ وإنَّ  املجد،  إىل 
لَّ  الذُّ فإنَّ  ج��دوى،  بال  مترُّ  وإذ  ساعة،  ِمن  ألكثر 
وهو  امل��وت،  ِغ��الف  وهو  اخلََلف،  يحُصبح  وح��ده 
الرماد املخطوف اللون والنخوة والدم، وهو الذي 
يتطلَّب العنفوان يف النجدة العزيزة، التي هي رشارة 
غمرة  يف  معه  حترتق  وهي  رقه،  وحتحُ لَّ  ال��ذُّ ترفض 

نفوان. اإلباء والعحُ

احلسني  نفس  يف  ولَّدهتا  التي  ال��رشارة  هي  ها 
مره  عحُ ِمن  سنة  ومخسني  ِستٍّ  طيلة  احلسني،  عاناة  محُ
وثبة  عن  تعبري  اآلن  إنَّه  اإلمامة،  ضمري  يف  اهلاجع 
ام ما وثب مثلها بطل ِمن  ة أيَّ جديدة سيثبها بعد ِعدَّ
ة،  لألحُمَّ مها  سيحُقدِّ التي  الرشارة  ا  إهنَّ املالحم،  أبطال 
، فَتثِب  لِّ فر الذُّ فرة ِمن ححُ ة تقع يف ححُ تتطلَّبها كلَّ َمرَّ

ر به فتاها احلسني!!! لود هلا تتذكَّ معها إىل خحُ

]اإلمام احلسني يف ِحلَّة الربفري[
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   السجاد حزن  املؤرخني  من  أحد  ينكر  ال 
وأصحابه  بيته  وأهل   احلسني أبيه  مقتل  عىل 
الذين ذبحوا عطاشى عىل رمضاء كربالء، فكانت 
ختنقه العربة عندما يتذكر مرصع أبيه وأهل بيته.

وهذا هو الذي دفع بعض العلامء املتقدمني إىل 
القول: روي عن موالنا زين العابدين، وهو ذو 
احللم الذي ال يبلغه الوصف، انه كان كثري البكاء 

لتلك البلوى وعظيم البث والشكوى )١).

)١) اللهوف البن طاووس.

إن  قوله:   الصادق اإلمام  عن  روي  وقد 
زين العابدين بكى على أبيه أربعين سنة صائمًا 
غالمه  وجاء  الفطار  حضر  فإذا  ليله  وقائمًا  نهاره 
يا  كل  فيقول:  يديه  بين  فيضعه  وشرابه  بطعامه 
مولي فيقول: قتل ابن رسول الله جائعًا، قتل 
ذلك  يكرر  يزال  فال  عطشان،   الله رسول  ابن 
ويبكي حتى يبتل طعامه من دموعه ثم يمزج شرابه 
بدموعه فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عز وجل)٢)

)٢) اللهوف ص ١٢١ � ١٢٢.

السيد زهري االعرجي

ال�سجاد احلزين
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لفظ  يف  سنة  أربعني  ذكر  كان  وربام  أقول: 
الراوي،  قبل  من  اللفظية  املبالغة  قبيل  من  الرواية 
أربع   احلسني أبيه  مقتل  بعد  عاش   ألنه

وثالثني سنة فقط.

ويروى أيضًا: أنه برز يومًا اىل الصحراء فاتبعه 
خشنة  حجارة  عىل  سجد  قد  فوجده  غلامنه  أحد 
باكيًا شاهقًا وهو يقول أللف مرة: »ل إله إل الله 
الله  إل  إله  ل  ورقًا  تعبدًا  الله  إل  إله  ل  حقًا  حقًا 

إيمانًا وتصديقًا وصدقًا«.

ثم رفع رأسه من سجوده بينام غمرت الدموع 
حليته ووجهه فقيل له: يا سيدي أما آن حلزنك أن 

ينقيض ولبكائك أن يقّل؟ 

فقال: »ويحك إن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم، كان نبيًا ابن نبي له أثنا عشر ابنًا فغّيب الله 
واحدودب  الحزن  من  رأسه  فشاب  منهم  واحدًا 
البكاء وابنه حي  الغم وذهب بصره من  ظهره من 
في دار الدنيا وأنا رأيت أبي وأخي وسبعة عشر من 
ينقضي حزني  بيتي صرعى مقتولين، فكيف  أهل 

ويقل بكائي«.)١)

إال ان بكاءه مل يكن ليمنعه من مواصلة عمله 
إىل  وإرشادها  األمة  إمامة  يف  التكليفي  الرشعي 
دون  -من  البكاء  واصبح  والصالح  اخلري  طريق 

قصد- من وسائل التوعية الدينية.

واشتهر بوصف )السجاد( لكثرة سجوده 

)١) اخلصال للصدوق: ص ٢7٢ /ح ١5.

هلل حينام يرى تواتر نعمه وآالئه عليه فكان ال 
يذكر نعمة هلل إال سجد، وال يقرأ آية فيها سجدة إال 
سجد، وال يدفع اهلل عنه سوًءا إال سجد، وال يفرغ 
من صالة مفروضة إال سجد، وال يوفق إلصالح 
يف  السجود  أثر  ترى  وكأنك  سجد،  إال  اثنني  بني 
غريه  انسان  عن  يشتهر  ومل   سجوده مواضع 
كام  جسده،  عىل  أثر  قد  وجل  عز  هلل  سجوده  أن 
الثفنات  بذي  أيضًا  يلقب  وكان   عنه اشتهر 
وكان  السجود،  مواضع  يف  تربز  ناتئة  آثار  وهي 
مشهورًا بوجودها عىل جبهته وال شك ان السجود 
يقّرب العبد من مواله، واملخلوق من خالقه، وقد 
زين  وهكذا  َواْقَتِرْب﴾)٢)  ﴿َواْسُجْد  تعاىل:  قال 
العظيم سبحانه  قريبًا من مواله  العابدين كان 

وتعاىل.

 واملشهور يف روايات الطرفني ان السجاد
كان يصيل يف اليوم والليلة ألف ركعة واذا افرتضنا 
ان الركعة الواحدة تستغرق دقيقة واحدة، فان اداء 
يساوي  ما  وهو  دقيقة،  ألف  يستغرق  ركعة  ألف 
وهذا  الواحد  اليوم  يف  تقريبًا  ساعة  عرشة  سبع 
الوقت يستوعب كل يوم املرء وليله خصوصًا إذا 
العبادية  واجباته  تأدية  املكّلف  عىل  بان  علمنا  ما 
حقوق  من  وظيفته  عليه  متليه  بام  والقيام  األخرى 
الزوجية واألبوة واجلرية والقرابة وعيادة املرىض، 

ودعوة عينيه لالسرتخاء ملقدار من النوم.

وعبادته كانت ال تنفك عن تالوة القرآن، 

)٢) العلق: اآلية ١٩.
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وكان  الكريم،  بالقرآن  صوتًا  الناس  أحسن  وكان 
يرشد األمة بتفسري القرآن وكان يردد: »عليك 
ذهب  من  لبنة  بيده  الجنّة  خلق  الله  فإّن  بالقرآن، 
وترابها  المسك  مالطها  وجعل  فضة،  من  ولبنة 
على  درجاتها  وجعل  اللؤلؤ،  وحصاها  الزعفران 

قدر آيات القرآن«.

وكان وايل املدينة عثامن بن حممد بن أيب سفيان 
قد أرسل وفدًا من وجهائها إىل يزيد اخلليفة األموي، 
فيهم: عبد اهلل بن حنظلة، وعبد اهلل بن أيب عمرو، 
واملنذر بن الزبري وغريهم وكان اهلدف من ذلك هو 
من  النيل  عرب  األموية  اخلالفة  نحو  ميوهلم  تثبيت 
هدايا السلطان، إاّل اهنم رجعوا � عىل الرغم من كل 
ناقمون  وهم   � وهدايا  جوائز  من  عليهم  أغدق  ما 
وجمونه  وفسقه  استهتاره  من  شاهدوا  ملا  يزيد  عىل 
يرشب  دين،  له  ليس  رجل  عند  من  قدمنا  وقالوا: 
القيان،  عنده  وتعزف  بالطنابري،  ويرضب  اخلمر، 

ويلعب بالكالب، ويسمر عنده احلراب)١).

ما خرجنا عىل  »واهلل  بن حنظلة:  اهلل  عبد  قال 
إنه  السامء  من  باحلجارة  نرمى  أن  خفنا  حتى  يزيد 
اخلمر،  ويرشب  والبنات،  األمهات  ينكح  رجل 
الناس  ويدع الصالة واهلل لو مل يكن معي أحد من 
الزبري:  بن  املنذر  فيه بالًء حسنًا«)٢) ويقول  ألبليت 
»ان يزيد قد أجازين بامئة ألف، وال يمنعني ما صنع 
يب، أن أخربكم خربه، واهلل إنه ليرشب اخلمر، واهلل 

)١) تأريخ الطربي ج 5 ص 8٠).
)٢) طبقات ابن سعد.

أنه ليسكر حتى يدع الصالة«))).

بتلك   احلسني قتل  ان  ذلك  يف  والغريب 
عواطفهم،  ليحرك  يكن  مل  والوحشية  الفظاعة 
الشام أطلعتهم عىل فجور  إىل  ولكن رحلة واحدة 
ووّلوا  رجوعهم  بعد  بيعته  فخلعوا   ! وفسقه  يزيد 
مطيع،  بن  اهلل  وعبد  حنظلة،  بن  اهلل  عبد  عليهم 

وطردوا عامل يزيد عىل املدينة.

العّدة والعدد بقيادة  فبعث يزيد جيشًا قويًا يف 
)احلرة(  يف  الفريقان  فالتقى  املري،  عقبة  بن  مسلم 
واقتتال يف حرب طاحنة وقتل عبد اهلل بن حنظلة مع 
أوالده، وانترص جيش الشام عىل جيش املدينة، بعد 
ان قتل من أبناء األنصار واملهاجرين والوجوه ما ال 

حيىص.

ويمكننا إدراك صورة الواقعة من خالل األمور 
التالية:

معركة  يف   السجاد اإلمام  يشارك  مل   �  ١
احلرة، ومل يمل إىل طرف عبد اهلل بن حنظلة أو عبد 
اهلل بن مطيع ومع ان عددًا من رجال بني هاشم قد 
لإلمام  العلني  املوقف  ان  إاّل  احلرب،  هذه  يف  قتل 
يف  بالسيف  املشاركة  عدم  كان   العابدين زين 
هذه املرحلة فقد كانت له وسائل أخرى أمىض من 

السيف يف مواجهة حكم بني أمية الظامل.

هرب  يزيد،  وايل  املدينة  أهل  طرد  عندما   �  ٢
مروان وبنو أمية اىل الشام، وتركوا عياهلم يف املدينة 

))) تأريخ الطربي ج ) ص 68).
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عمر  بن  اهلل  عبد  رفيقه  احلكم  بن  مروان  فالتمس 
ومل  عليه  أبى  بن عمر  اهلل  عبد  ان  إاّل  عياله  لرعاية 
يوافق فكلم اإلمام عيل بن احلسني فوافق عىل 
رعاية  يف  احلكم  بن  مروان  عيال  وبقيت  ذلك، 
غاية  يف  وهذا  املعركة  انتهاء  حتى   السجاد
اخللق الديني؛ ألن مروان كان عدوًا رصحيًا ألهل 
عندما   احلسني هدد  الذي  وهو   البيت

دعي ملبايعة يزيد بن معاوية يف رجب سنة 6٠ ه�.

) � أرسل يزيد تعليامت بل أوامر واضحة إىل 
) مسلم بن عقبة ( للقضاء عىل ثورة املدينة بقوله: 
فإذا  فقاتلهم،  وإاّل  أجابوك  فإن  ثالثًا  القوم  »ادع 
ظهرت عليهم فأبحها ] أي املدينة[ ثالثًا ]أي ثالثة 
طعام  أو  سالح  أو  داّبة  أو  مال  من  فيها  فام   ] أيام 
فهو للجند«)١) وأمره أن جيهز عىل جرحيهم ويقتل 

مدبرهم)٢).

واستشهد   الرسول مدينة  عن  الناس  دافع 
فيهم عبداهلل بن حنظلة  املدافعني عنها بمن  أغلب 
بن  مسلم  وأباح   اهلل رسول  صحابة  من  وعدد 
عقبة،  بن  مرسف  السلف  فيه  يقول  الذي  عقبة، 
من  خلقًا  وقتل  يزيد  أمره  كام  أيام  ثالثة  املدينة 
أرشافها وقّرائتها، وانتهب أمواالً كثرية منها وجاءته 
امرأة فقالت: أنا موالتك وابني يف األسارى، فقال: 
رأسه،  أعطوها  وقال:  عنقه،  فرضب  هلا،  عّجلوه 
ووقعوا عىل النساء حتى قيل إنه حبلت ألف امرأة 

)١) تأريخ الطربي ج 5 ص )8).
)٢) التنبيه واالرشاف ص )٢6.

يف تلك األيام من غري زوج.

قال املدائني، عن هشام بن حسان: ولدت ألف 
امرأة من أهل املدينة بعد واقعة احلّرة من غري زوج 
احلّرة  يوم  القتىل  كان  قال:  أنه  الزهري  وروي عن 
سبعامئة من وجوه الناس من املهاجرين واألنصار، 
ووجوه املوايل ممن ال أعرف من حّر وعبٍد وغريهم 

عرشة آالف))).

وجيء  كريّس،  عقبة  بن  ملسلم  نصب  ثم 
كل  من  يطلب  فكان  املدينة  أهل  من  باالسارى 
واحد منهم أن يبايع ويقول : إّنني عبد مملوك ليزيد 
ابن معاوية يتحّكم يّف ويف دمي ويف مايل ويف أهيل 

ما يشاء.)))

ومن كان يمتنع ومل يبايع بالعبودية ليزيد وكان 
كان  وتعاىل،  سبحانه  هلل  عبد  بأّنه  القول  عىل  يرّص 
مصريه القتل)5)وجيء له بيزيد بن عبد اهلل � وجّدته 
حذيفة  بن  حممد  مع   اهلل رسول  زوج  سلمة  أّم 
العدوي، فطلب إليهام أن يبايعا، فقاال: نحن نبايع 
ال  واهلل  ال  مسلم:  فقال  نبّيه،  وسنّة  اهلل  كتاب  عىل 

أقيلكم هذا أبدًا، فقدمهام فرضب أعناقهام)6).

) � عندما بلغه توجه جيش يزيد إىل املدينة، 
هذا  يدعو  وهو   النبي بقرب   السجاد الذ 
الدعاء: »رب كم من نعمة أنعمت بها علّي، قّل لك 

))) البداية والنهاية ج 8 ص ٢٢٠.
))) تأريخ الطربي ج 5 ص )٩) و٩5) .

)5) الكامل يف التأريخ ج ) ص ١١8.
)6) تأريخ الطربي ج5 ص ٩٢).
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عندها شكري وكم بلية ابتليتني بها قّل لك عندها 
صبري فيا من قل عند نعمه شكري فلم يحرمني، 
وقّل عند بالئه صبري فلم يخذلني يا ذا المعروف 
تحصى  التي ل  النعماء  ذا  ويا  أبدًا  ينقطع  ل  الذي 
فاني  ابدًا صِل على محمد وآله، وادفع عني شره، 

ادرأ بك في نحره، واستعيذ بك من شره«)١).

سبابًا  وكان  عقبة  بن  مسلم  به اىل  فجاؤوا 
هيبة  أخذته  رآه،  ملا  لكنه  الدماء  يعشق سفك  بذيئًا 
ثم  جانبه،  إىل  وأقعده  له  وقام  وارتعد   السجاد
ممن  أحٍد  يف  يسأله  فلم  حوائجك،  سلني   : له  قال 

قدم إىل السيف إال شفعه فيه، ثم انرصف عنه.

وكان السجاد حيرك شفتيه، يف حمرض مسلم 
ابن عقبة، هبذا الدعاء: اللهم رّب السموات السبع 
رّب  أقللن،  وما  السبع  واألرضين  أظللن،  وما 
أعوذ  الطاهرين،  وآله  العظيم، رب محمٍد  العرش 
بك من شّره، وادرأ بك في نحره، أسألك ان تؤتيني 

خيره، وتكفيني شره.

 منه، انربت حاشية  وعندما خرج السجاد 
مسلم بن عقبة تسأله : رأيناك تسب زين العابدين 
وسلفه، فلام أيت به إليك رفعت منزلته فقال : ما كان 

لرأٍي مني، لقد ملئ قلبي منه رعبًا.

5 � وكان مسلم بن عقبة قد جتاوز التسعني من 
حتفه،  من  قريبًا  فكان  املدينة،  إباحته  وقت  عمره 
وقد هلك بعيد واقعة احلّرة وقبل أن يصل إىل مكة 

)١) اإلرشاد للمفيد

عبد  بقيادة  ثورهتا  عىل  والقضاء  ملهامجتها  املكرمة 
حتفه  عقبة  بن  مسلم  لقي  وعندما  الزبري  بن  اهلل 
اجليش  قيادة  نمري  بن  احلصني  تسّلم  الطريق،  يف 
الكعبة  األموي، ففرض حصارًا عىل مكة ورضب 

باملنجنيق وأحرقها))(.

ويف الوقت الذي كانت فيه مكة حتت احلصار، 
ه�،   6( سنة  األول  ربيع  يف  معاوية  بن  يزيد  مات 
وهو يف سن الثامنة والثالثني من عمره بعد ان قىض 

ثالث سنوات وبضعة أشهر يف احلكم.
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الشرفاء والمناصب

الصحة خير من السقم

سر من اسرار التواصل بين االباء واالبناء

الشيخ محمد تقي فلسفي

الشيخ محمد مهدي النراقي

 د. صالح عبد الكريم

منفعة الولد الدنيوية ألبيه

الشهيد الثاني
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الرشفاء،  الرجال  إن 
ذوي الشخصية الرصينة عندما 
يصلون اىل منصب كبري بفضل جدارهتم 
وكفاءهتم، يقومون بواجباهتم معتمدين عىل قوة 
الشخصية ورشف النفس... ولذلك فال طريق للتملق 
ونفوسهم  الطاهرة  أرواحهم  اىل  والذلة  واحلقارة  والتزّلف، 

النزهية.

عظمت،  وإن  نالها  منزلة  ُتبطره  ل  الشرف  »ذو   :عيل قال 
كالجبل الذي ل تزعزعه الرياح«)١).

وكشاهد عىل ذلك أنقل لكم القصة اآلتية:

لقد كان أبو منصور وزير السلطان طغرلبك رجاًل عاملًا، 
سلوكه.  يف  مستقياًم  اإلي��امن،  شديد  الشخصية،  قوي 
الدينية بحيث كان  بأداء واجباته  لقد كان ملتزمًا 

الشرفاء
والمناصب
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جيلس للدعاء بعد أداء فريضة الفجر من كل يوم حتى طلوع الشمس. عند ذاك كان يستعد للذهاب 
اىل البالط امللكي.

ويف بعض األيام بعث السلطان وراءه قبل طلوع الشمس. فجاء اخلدم اىل داره فوجوده مشتغاًل 
بقراءة األدعية فأبلغوه اإلرادة امللكية، ولكن الوزير مل يلتفت اىل كالمهم بل استمر يف قراءة األدعية. 

لقد تذرع اخلدم بذلك وأخربوا امللك بأنه أهان أوامره، فغضب غضبًا شديدًا...

فرغ الوزير من عباداته، فركب جواده وذهب اىل البالط. وما إن دخل حتى واجهه امللك بأشد 
اخلشونة قائاًل له: ملاذا تأخرت ؟!

عند ذاك قال الوزير بكل رصاحة وثبات: أهيا امللك، إين عبد هلل وخادم للسطان، وما مل أفرغ من 
قضاء حق العبودية ال يتسنى يل القيام بواجب اخلدمة.

لقد أثر كالم الوزير املنبعث من قلب صلب وإرادة رصينة يف امللك إىل درجة أن عينيه اغرورقتا 
واجب  بتقديم  األسلوب  ذلك  عىل  باالستمرار  وأوصاه  ذلك  الوزير  من  استحسن  ثم  بالدموع، 

العبودية عىل واجب اخلدمة كي ينتفع البلد بسداد آرائه)٢(.

إن متانة الشخصية تربز من خالل املنطق الرصيح والبيان القاطع للفرد. كام أن احلقارة واخلسة 
تتضح من خالل أحاديث الفرد أيضًا.

قال عيل: »بياُن الرجل ُينبئ عن قّوة جنانه«))).

]الطفل بني الوراثة والرتبية[

_______________
)١( غرر احلكم: ص ٠7).

)٢( جوامع احلكايات:  ص )١7.
))( غرر احلكم:  ص ))).
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البالء وادائه  ال تظنن مما قرع سمعك من فضيلة 

مع  بل  الدنيا،  يف  العافية  من  خري  انه  األبد  سعادة  إىل 

ذلك كله العافية يف الدنيا خري من البالء واملصيبة فيها، 

فإياك ان تسأل من اهلل الباليا واملصائب يف الدنيا، فان 

رسول اهلل كان يستعيذ يف دعائه من بالء الدنيا وبالء 

 :واألوصياء واألنبياء  هو  يقول  وكان  االخرة، 

»ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي اآلخرة حسنة«، وكانوا 

 :يستعيذون من شامتة األعداء وسوء القضاء. وقال

العافية  من  أفضل  عبد  أعطي  فما  العافية،  الله  »سلوا 

اليقين«، وأشار باليقني اىل عافية القلب من اجلهل  ال 

 والشك، وهو أعىل وأرشف من عافية البدن. وقال

يف دعائه: »والعافية أحب الي«.

وباجلملة: هذا اظهر من ان حيتاج إىل االستشهاد، 

اذ البالء انام يصري نعمة باإلضافة إىل ما هو أكثر منه يف 

الدنيا واآلخرة، وباإلضافة إىل ما يرجى من الثواب يف 

اآلخرة، ومن حيث يوجب جترد النفس وانقطاعها من 

الدنيا وميلها إىل اآلخرة. فينبغي ان يسأل متام النعمة يف 

ع������ىل ش��ك��ر الدنيا، والثواب يف اآلخرة 

املنعم، والتجايف عن 

ال��غ��رور،  دار 

واإلنابة إىل دار اخللود، فانه قادر عىل إعطاء الكل، وما 

نقل عن بعض العارفني، من سؤاهلم املصائب والبالء، 

كام قال بعضهم: »اود ان أكون جرسا عىل النار يعرب عيل 

اخللق كلهم فينجون، وأكون انا يف النار«، وقال سمنون 

املحب: 

حب س��واك  يف  يل  ليس  »و 

ف��ك��ي��ف��ام ش��ئ��ت ف��اخ��ت��ربين«

فمبناه عىل غلبة احلب، بحيث يظن املحب بنفسه 

هلا  وليس  تعرتيه،  حالة  ذلك  ومثل  البالء.  حيب  انه 

سكر  ومن  سكر،  املحبة  كأس  رشب  من  فان  حقيقة. 

غلب  ما  ان  علم  سكره  زال  وملا  الكالم،  يف  توسع 

القبيل  عليه كانت حالة ال حقيقة. فام تسمعه من هذا 

العشاق  افرط حبهم، وكالم  الذين  العشاق  فهو كالم 

سمنون  »ان  ونقل:  عليه...  يعول  وال  سامعه  يستلذ 

املحب بعد ما قال البيت املذكور، ابتيل بمرض احلرص، 

فكان يصيح وجيزع، ويسأل اهلل العافية، ويظهر الندامة 

ويقول  املكاتب،  ابواب  عىل  ويدور  قال،  مما 

للصبيان: ادعوا لعمكم الكذاب«. 

الشيخ حممد مهدي النراقيالصحة خير من السقم
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بعض  عند  أحب  البالء  صريورة  ان  واحلاصل: 

املحبوب  رض��ا  الستشعارهم  العافية،  من  املحبني 

ألجله، وكون رضاه عندهم أحب وألذ من العافية انام 

يكون يف غليان احلب، فال يثبت وال يدوم. ومع ذلك 

كله، فاعلم ان الظاهر من بعض االخبار اآلتية يف باب 

اال  أحد  يبلغها  عالية ال  اجلنان درجات  ان يف  الصرب: 

ويؤيده  عليها،  والشكر  والصرب  الدنيوية  باملصائب 

باملصائب  واألولياء،  األنبياء  من  النوع،  أكابر  ابتالء 

العظيمة يف الدنيا، وما ورد من ان أعظم البالء موكل 

باألمثل فاالمثل يف درجات  ثم  باألولياء،  ثم  باالنبياء 

اصلحية  اختالف  فالظاهر  هذا،  وعىل  والوالء.  العلو 

فمن  الناس.  مراتب  باختالف  والعافية  البالء  من  كل 

كان قوي النفس صابرا شاكرا يف البالء، ومل يصده عن 

والفكر واحلضور واالنس والطاعات واإلقبال  الذكر 

عليها، ومل يرص باعثا لنقصان احلب هلل، فالبالء يف حقه 

أفضل يف بعض األوقات، اذ بإزائه يف اآلخرة من عوايل 

الدرجات ما ال يبلغ بدونه، ومن كان له ضعف نفس 

يوجب ابتالءه باملصائب جزعا أو كفرانا، او منعه عن 

يش ء مما ذكر، فالعافية اصلح يف حقه، وربام كان البالء مما 

منعه من الوصول إىل املراتب العظيمة، فال ريب يف ان 

العافية وعدم هذا البالء أفضل وأعىل منه. فان البصري 

اهلل،  صنع  عجائب  إىل  النظر  إىل  بعينيه  توسل  الذي 

معرفة  إىل  ب��ه  وت��وص��ل 

اهلل، ومتكن ألجل العينني إىل مطالعة العلوم وتصنيف 

العلمية  آثاره  وتبقى  العلوم،  أنواع  الكثرية من  الكتب 

وربام  ابدا،  الناس  علومه  من  وينتفع  الدهور،  مر  عىل 

والقرب  املعرفة  درجات  غاية  إىل  العينني  ألجل  بلغ 

واحلب واالنس واالستغراق، ولو ال وجود العينني له 

مل يبلغ إىل يش ء من ذلك، فال ريب يف أن وجود البرص 

ملثله أفضل واصلح من عدمه، ولو ال ذلك لكانت رتبة 

فوق  األنبياء-  بني  كان رضيرا من  وقد  مثال-  شعيب 

عىل  صرب  ألنه  وغريها؛  وإبراهيم  موسى  رتبة 

يف  الكامل  ولكان  عليه،  يصرب  مل  وموسى  البرص،  فقد 

عىل  كلحم  ويرتك  كلها  األط��راف  اإلنسان  يسلب  ان 

وضم. وهذا باطل، فان كل واحد من األعضاء آلة يف 

الدين، فيفوت بفواهتا ركن من الدين. ويدل عىل ذلك 

ما ورد يف عدة من االخبار: »أن كل ما يرد عىل املؤمن 

من بالء أو عافية أو نعمة أو بلية، فهو خري له واصلح 

»إن  القدسية:  األحاديث  يف حقه«، وما ورد يف بعض 

فاعطيته  والمرض،  الفقر  إل  عبادي ل يصلحه  بعض 

ذلك، وبعضهم ل يصلحه إل الغنى والصحة، فاعطيته 

ذلك«. وبذلك جيمع بني اخبار العافية واخبار البالء.

]جامع السعادات[
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� وأال  التواصل بني االباء واالبناء  � خاصة  التواصل بني البرش  هنا أطلعكم عىل رسٍّ عظيم من ارسار 
وهو: ان التواصل بني البرش ينقسم اىل تواصل لفظي)بالكلامت(وتواصل غري لفظي )بالسلوكيات واالفعال 
وااليامءات واالشارات ولغة اجلسد( وان التواصل غري اللفظي يؤثر بنسبة ))٩%( مقسمني كااليت)%55) 
تواصل برصي، و)8)%(تواصل سمعي، وان التواصل اللفظي يكون بنسبة )7%( فقط، واذا اردنا تطبيق 
اللفظي(  )التواصل غري  التدخني  يتأثر بسلوكيات االب يف  ان االبن  التدخني نجد  القاعدة عىل مثال  هذه 
بنسبة))٩%(ويتأثر بكالم االب وحتذيراته )التواصل اللفظي( بنسبة )7%فقط( فأي النسبتني أكرب؟!! اترك 
حلرضاتكم اجلواب ولذا قلت ان ابناء املدخنني مدخنون اال من رحم ريب ولذا كان لزاما ان أؤكد عىل تربية 

اآلباء قبل تربية االبناء.

العصبية  او االم  العصبي  ان االب  النفسية  العيادات  االكلينيكية يف  املشاهدات  كام نالحظ من خالل 
يميل ابناؤهم اىل العصبية.

بالعدوانية  او  والرعب  اخلوف  نتيجة  املفرطة  بالسلبية  اما  أبناؤه  يتسم  العدواين  االب  ان  نجد  كذلك 
الزائدة نتيجة تعلم هذا السلوك العدواين او كرد فعل عىل عدوانية االب ونطلق عليه )العدوان املضاد(.

سرٌّ من اسرار التواصل بين اآلباء واالبناء
 د. صالح عبد الكريم
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فلكل فعل رد فعل مساٍو له يف املقدار ومضاد له يف االجتاه.

ونجد ان االم القلقة تنقل قلقها اىل ابنائها وكأنه انتقال العدوى... كذلك االم املكتئبة نالحظ ان ابناءها 
منطوون ويميلون اىل العزلة.

ولذلك قلت لك عزيزي املريب يف البداية )قل يل من انت....اقل لك من سيكون ابنك(.

فأبناؤنا انعكاس لنا، ولذا جيب ان نالحظ سلوكنا ابتداًء قبل القاء اللوم عىل ابنائنا كام جيب ان نعدل 
سلوكنا قبل تعديل سلوك ابنائنا.

ويعرب الشاعر عن ذلك افضل تعبري حيث يقول:

ف���ق���ل���د ش����ك����ل م���ش���ي���ت���ه ب���ن���وهم��ش��ى ال����ط����اووس ي��وم��ا ب��اخ��ت��ي��ال

س���ب���ق���ت ب�����ه ون����ح����ن م���ق���ل���دوهف����ق����ال ع������الم خت����ت����ال����ون ق���ال���وا

ع������ىل م������ا ك�������ان ع���������وده أب������وهوي���ن���ش���أ ن����اش����ئ ال���ف���ت���ي���ان ف��ي��ن��ا
]فن تربية االبناء[
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إنك إنام حتب بقاء ولدك لينفعك يف دنياك، أو يف 
آخرتك، وال تريد يف األغلب بقاءه لنفسه، فإن هذا هو 
املجبول عليه طبع اخللق، ومنفعته لك عىل تقدير بقائه 
فإن  عدمها،  املظنون  يكون  ما  كثريا  بل  معلومة،  غري 
الزمان قد صار يف آخره، والشقوة والغفلة قد شملت 
أكثر اخلالئق، وقد عز السعيد، وقل الصالح احلميد، 
فنفعه لك - بل لنفسه - عىل تقدير بقائه غري معلوم، 
وانتفاعه اآلن وسالمته من اخلطر ونفعه لك قد صار 
معلوما، فال ينبغي أن ترتك األمر املعلوم ألجل األمر 
املظنون بل املوهوم، وتأمل أكثر اخللف ألكثر السلف، 
إال  أو مستيقظا  أقلهم،  إال  نافعا ألبويه  منهم  هل جتد 
ألوفا  فعد  كذلك،  واحدا  رأيت  إذا  حتى  أوحدهيم 
الفذ  النادر  بالفرد  الواحد  ولدك  واحلاقك  بخالفه. 
دون األغلب الكثري، عني الغفلة والغباوة، فإن الناس 
الوصيني،  سيد  ذكره  كام  بآبائهم.  منهم  أشبه  بزماهنم 

وترمجان رب العاملني، صلوات اهلل وسالمه عليه.

مع أن ذلك الفرد الذي تريد مثله، إنام هو صالح 
بباطنه وفساد  الذي يدريك  الظاهر، وما  نافع بحسب 
نيته وظلمه لنفسه ؟ ! فلعلك لو كشف عن باطنه، ظهر 

لك أنه منطو عىل معاٍص وفضائح، ال  ترضاها 
لنفسك وال لولدك، وتتمنى أن ولدك لو كان عىل مثل 

حالته يموت فإنه خري له.

واحدا يف  أن جتعل ولدك  تريد  إذا كنت  كله  هذا 
تريده  ال  وأنت  فكيف  الصاحلني،  من  ووليا  العاملني، 
وأمثال ذلك  أو دوابك،  بستانك،  أو  بيتك،  إال لريث 
يرث  وترتكه   ! قريب  عام  الزائلة  اخلسيسة  األمور  من 
واملرسلني،  أوالد النبيني  جوار  يف  األعىل  الفردوس 
يف  صغريا  كان  إن  مربى  الفرحني،  اآلمنني  مع  مبعوثا 
النبيني، كام وردت به األخبار عن سيد  حجر سارة أم 

املرسلني، ما هذا إال معدود من السفه لو عقلت!

الراسخني  العلامء  من  جتعله  أن  مرادك  كان  ولو 
والصلحاء املتقني، وتورثه علمك وكتبك وغريها من 
أسباب اخلري، فاذكر أيضا أن ذلك كله لو تم معك، فام 
وعد اهلل تعاىل من العوض عىل فقده أعظم من مقصدك.

]مسكن الفؤاد[

منفعة الولد الدنيوية لأبيه 

ال�شهيد الثاين
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كوكب الفرد

يا نفسكيف تتكون اللهجات؟

ساق المطايا بنا للشام حادينا

بولس سالمة

الشيخ الكفعميد. عبد الحسين المبارك

السيد رضا الهندي
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اللهجات،  تكون  اليهام  يعزى  ام��ران  هناك 
وها)١):

١- االنعزال بني بيئات الشعب الواحد.

٢- الرصاع اللغوي نتيجة غزو او هجرات.

بينهم  ت��ف��رق  حينام  ال��واح��دة  اللغة  فأبناء 
االتصال  اسباب  تنقطع  العزلة،  وتتم  املسافات، 
تناوهلم  يف  خيتلفوا  ان  م��ن  الب��د  واالح��ت��ك��اك 
للمفردات اللغوية، واستعامهلم اياها، ونطقهم هلا، 
انعزاالً  اجلغرايف  او  البيئي  االنعزال  يكون  وبالتايل 
يتم  وال  هلجات  اىل  اللغة  خالله  من  تتوزع  لغويًا، 

)١) يف اللهجات العربية د. ابراهيم انيس ٢١.

ذلك اال يف تاريخ طويل.

ان الظروف االجتامعية املتاحة لالنعزال تتباين 
من امة اىل اخرى ومن قوم اىل قوم، ومن مهنة اىل 
تتخذ  ما  املنعزلة  البيئات  هذه  بني  »فمن  اخ��رى 
ونظامًا  خاصًا  شكاًل  االرسة  افراد  بني  العالقة  فيه 
او  خاصة،  مهنة  فيه  تشتهر  قد  ما  ومنها  خاصًا، 
تتصف بطبيعة خاصة يف ارضها تصلح لنوع خاص 
الزراعية  البيئات  فأبناء  الصناعة.  او  الزراعة  من 
هلم من الظروف االجتامعية ما خيالف ظروف ابناء 

البيئات الصناعية او التجارية«)٢).

)٢) يف اللهجات العربية ٢٢.

كيف تتكون اللهجات؟

د. عبد احلسني املبارك
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كيف تتكون اللهجات؟

اىل  ال��واح��دة  اللغة  تتوزع  الظروف  وبتلك 
هلجات متباينة وذات خصائص مميزة.

الذي  اللغوي  الرصاع  وهو  اآلخر،  االمل  اما 
هجرة  نتيجة  او  ومغزوة،  غازية  لغتني  بني  حيدث 
يف  آخ��ر  شعب  مع  وسكناه  الشعوب  من  شعب 
بيئة أخرى، ونتيجة االختالف بني الشعبني حيصل 
االخرى  عىل  احداها  فتطفي  لغتيهام  بني  احتكاك 
كل  فتأخذ  متبادالً  التأثري  يكون  ربام  او  فيها  فتؤثر 
واحدة من االخرى ما تراه مناسبًا هلا، وهناك امثلة 
فالفرس  كليهام،  اللغوي  ال��رصاع  لنوعي  كثرية 
يف  واثرا  العرب  بالد  اىل  حكمهام  امتد  والرومان 
وكان  والثقافية،  واالجتامعية،  السياسية،  احلياة 

للتأثري اللغوي نصيب كبري من هذا.

املسلمون  العرب  محل  االس��الم  جاء  وحينام 
لغتهم اىل اصقاع واسعة من مملكتهم رشقًا وغربًا، 
البلدان  لغات  يف  تأثري  اي��ام  تأثري  للعربية  فكان 
والتحوالت  اجلديدة،  للظروف  كان  كام  املفتوحة. 
االجتامعية، والثقافية آثار يف تأبني اللهجات العربية 
تبعًا للبيئات »واىل التطور املستقل يف تلك البيئات، 
العربية  يف  اث��ارًا  زواهل��ا  قبل  القبطية  تركت  فقد 
عربية  يف  مباينة  آثارًا  اآلرامية  تركت  كام  املرصية، 
الشام، كام تركت الرببرية آثارًا اخرى يف عربية بالد 

املغرب وهكذا«)١).

املوحدة  لغتهم  يف  العرب  هم  العرب  ان  غري 

)١) املصدر نفسه ٢5.

التي كان القرآن الكريم وعاء هلا. كام كانت االثار 
هذه  مظاهر  من  آخر  مظهرًا  االدبية  والنصوص 

اللغة.

تأثريًا  فيها  اثر  للعربية  الذي عرض  التطور  ان 
ما  االختالف  من  فيها  هلجات  اىل  فحوهلا  كبريًا 
لغة  وتلك  هذيل،  لغة  هذه  عنها:  نقول  ان  يكفي 

متيم او طيء او عقيل وهكذا.

يصدق  ال  اللهجات  هذه  يف  نراه  هذا  ان  غري 
عىل اللغة الفصيحة او اللغة املشرتكة التي نظم فيها 
والنقاد،  االدباء،  هبا  وحتدث  قصائدهم،  الشعراء 
القبائل،  لغات  من  وتلك  هذه  من  اخ��ذوا  ألهنم 
هبا  يتحدثون  كانوا  التي  املشرتكة  اللغة  واصطفوا 

مجيعًا بال حدود.

]فقه اللغة[
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ح���ول���ه م���ن رم��اح��ه��م أس�����واراأن�����زل�����وه ب���ك���رب���الء وش������ادوا

أحُسارىال دف���اع���ًا ع���ن احل��س��ني ول��ك��ن ص��اروا  الرسول  بيت  أهل 

داراق�����ال: م���اه���ذه ال���ب���ق���اعحُ ف��ق��ال��وا وحي�����ِك  ف���ق���ال:  ك���رب���الء 

وي���ث���ريحُ اجل�����امَد دم����عحُ ال���ع���ذارىه��اه��ن��ا ي���رشبحُ ال��ث��رى م��ن دم��ان��ا

وه���ي���ه���ات أدف�������ع األق��������داراب��امل��ص��ري امل��ح��ت��وم أن���ب���أين ج��دي

من ال���ب���ق���اع  ه����ذه  َخ����َل����ْت  ن��ا أزه����اراإن  األزه�����ار مت��يس ق��ب��ورحُ

هت��اوت الصعيد  ع��ىل  ن��ج��وم��ًا  األن�����واراأو  ��ط��ل��عحُ  تحُ ال���دي���اج���ري  يف 

ص��وٍب ��ل  كحُ م��ن  األك��ب��ادحُ  ف��وَق��ه��ا وال��ع��ي��ونحُ هت��م��ي اّدك����اراتتالقى 

مَحَّ�����ل ال����ري����َح ق��ل��بحُ��ه تِ���ذك���اراَم����ْن رآه����ا ب��ك��ى وم���ن مل ي��زره��ا

حم��ج��ًا س��ت��ص��ب��ح��ني   !! وت���ص���ريي���ن ك����اهل����واِء ان��ت��ش��اراك���رب���الء 

سيغدو األل��ي��م  امل��ف��ج��ع  اشتهاراذك����رِك  ال��ض��ي��اِء  م��ث��َل  ال��رباي��ا  يف 

ه��دي��ًا رام  مل���ن  اهل����دى  وف����خ����ارًا مل���ن ي�����رومحُ ال��ف��خ��اراف��ي��ك��ون 

���ذك���ر احل���س���نيحُ ش��ه��ي��دًا ���ّل���ام يحُ ��ن��ب��ت األح����راراكحُ م��وك��بحُ ال��ده��ر يحُ

بعدي الكون  يف  األح��رار  ال��غ��ب��ارافيجيءحُ  ي��ل��ث��م��ون  رستحُ  ح��ي��ث��ام 

حيدي ال��ظ��ل��م  دول����َة  ال��ش��ع��اراوي���ن���ادون  احل��س��ني  ع��ن  نقلنا  ق��د 

ت����وارىف��ل��ي��م��ت ك�����لُّ ظ������املٍ م��س��ت��ب��دٍّ ق��ت��ي��اًل  ي��م��ت  مل  ف�����إذا 

ح����ول ه��ام��اهت��م س���ن���اًء وغ����اراوي����ع����ودون وال���ك���رام���ةحُ َم����ّدت

َخ���ّل���َد احل����قحُ ل���ألحُس���ود ان��ت��ص��اراف�����إذا أحُك����ره����وا وم���ات���وا ل��ي��وث��ًا

حسنٍي م��ق��اَل  زي��ن��بحُ  ال����دواراَس��ِم��َع��ْت  قلتيها  محُ يف  ف��أح��س��ْت 

سقفًا املفّضض  األزرَق  ي��ن��ه��اراخ��ال��ِت  أن  ال��ن��ج��ومحُ  أم��س��ك��تحُ��هحُ 

حزٌن ص��اّمَء  وه��ي  األرَض  مح�����ًأ حت�����َت رِج���ل���ه���ا َم�������ّواراخالِت 

كوكب الفرد
بولس سالمة 

العدد التاسع/محرم الحرام ١٤٤١هـ- أيلول ٢٠١٩ م76



�����تُّ ي���ا ح���س���نيحُ ف��ل��ْم احتضارال��ي��ت��ن��ي محُ َعليه  أرى  َكالمًا  اسمع 

��ن��ي��ْت ِع�����رتةحُ ال���رس���وِل ف��أن��َت ال��ك��وك��بحُ ال��ف��ردحُ ال ي����زالحُ م��ن��ارافحُ

ت ال����وردةحُ ال� صغارام��ات ج��دي ف��اهن��دَّ وخلَّفتنا  ح��زن��ًا،  زه����راءحُ 

شهيدًا ال��ع��ظ��ي��محُ  ال���وال���دحُ  ف��اس��ت��ب��ّد ال���زم���انحُ وال���ظ���لُّ ج��اراوم���يض 

مسمومًا ف��ق��دن��اهحُ  ال���ذي  ��ك��ارىوأخ���وك  ف��ب��ت��ن��ا م���ن اخل���ط���وِب سحُ

منّا ت��ف��دي��َك  ح��س��نيحُ  ي��ا  حُ����ْت  مَت األوزاراال  ت���ق���رب  مل  ���ه���ج���اٌت  محُ

نرخيها واهلحُ���دب  اجل��ف��ونحُ  س���ت���ارافتقيَك  امل����ن����ون  دون  ون���ل���ق���ي 

���ط���ف���ئ ن����اراف���دع���اه���نَّ الص���ط���ب���اٍر ح��س��نٌي ف����ك����أنَّ امل����ي����اه تحُ

ل��ك��ّن ف���ال���ع���زاءحُ  م���تُّ  إن  إم��ط��اراق����ال:  ج����وده  م���ن  ��ع��ط��ي  يحُ اهلل 

الصرب لباَس  احلكيمحُ  العاقلحُ  ك���ب���ارايلبسحُ  اخل����ط����وبحُ  ك����ان����ِت  إن 

صيٍف س��ح��اب��ةحُ  ال��دن��ي��ا  ه���ذه  وم���ت���ى ك���ان���ت ال���غ���ي���ومحُ ق����راراإّن 

��ل��ب��سحُ امل���وَت ذالً ��ّب��َي امل���وتحُ يحُ م��ث��ل��ام ي��ك��س��فحُ اهّل���ي���بحُ ال��ب��خ��اراححُ

77 العدد التاسع/محرم الحرام ١٤٤١هـ- أيلول ٢٠١٩ م



حادينا ل��ل��ش��ام  ب��ن��ا  امل��ط��اي��ا  أع���ادي���ن���اس���اق  إاّل  ل���ن���ا  حم�����ام  وال 

فيحمينا ح��ام  إخ���ويت  م��ن  يبق  تدانينامل  من  بديال  التنائي  أضحى 
وجار حكم الليايل بعدهم فينا

أرقا بعدهم  الليايل  نقيض  حرقافسوف  تذكارهم  من  القلب  ونمأل 

فرقا مجعنا  ف��أض��ح��ى  مجيعا  مفرتقاك��ن��ا  الشمل  ذاك  عاد  ما  رسعان 
وناب عن طيب لقيانا جتافينا

صباحهمحُ عن  هي  ليل  ينجيل  رواح��ه��محُهل  عقبى  غ���دوة  هل��م  وه��ل 

بانتزاحهموكيف واالرض فاضت من جراحهمحُ امللبسينا  م��ب��ل��غحُ  َم���ْن 
وجدا يبزُّ كرانا من مآقينا

لتسلبنا ْت  ���دَّ محُ بعدهم  ي��ٍد  من  جلببناكم  السوط  ورضب  الوجوه  سرت 

مرشبنا ال��دم��ع  ف��ع��اد  أعقبناوأظ��م��ؤون��ا  ال��ص��رب  رداء  خلعنا  وق��د 
ثوبا من احلزن ال يبىل ويبلينا

ظام الفرات  جنب  إىل  تفانوا  من  دمايا  الكفاح  يوم  يف  البيض  وا  وروَّ

اخلذما وا  روَّ ولكن  عطاشى  فاممضوا  ال��غ��امم  ص��وب  عهدكم  ليسق 
سقاكم النهر عذب املاء ظامينا

نعام ق��د  العيش  وك��ان  وكنتم  مبتسامكنا  ك���ان  ال��ل��ي��ايل  وث��غ��ر  ب��ك��م 

ك��ن��ت��م ألن��ف��س��ن��ا أن��ف��اس��ه��ّن وم��اك��ن��ا ل��ك��م ي��ا أح��ب��اء ال��ن��ف��وس كام
كنتم ألرواحنا إاّل رياحينا

ساق المطايا بنا للشام حادينا 
السيد رضا الهندي 

على لسان زينب عليها السالم 
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يبارحنا ال  ال��ل��ي��ايل  ط���ول  يصابحناف��اهل��مُّ  يامسينا  ال  إن  وال��ذك��ر 

كاشحنا ال��ي��وم  فينا  ال��ش��امت��ة  جوانحنان��ال  اب��ت��لَّ��ت  ف��ام  وب��نَّ��ا  ب��نْ��تحُ��ْم 
كال وال أورقت يوما أمانينا

تطرقنا ال��ده��ر  ح��ادث��ات  وال  ت��رم��ق��ن��اكنا  ب�������األرزاء  ل��ي��ال��ي��ه  وال 

تفرقناواليوم عادت سهام اخلطب ترشقنا ��ش��ى  خيحُ وال  ك��نّ��ا  ب��األم��س 
واليوم نحن وال يرجى تالقينا

وك��م ب��دور ب��أب��راج ال��رم��اح بدتكم أنجم منكم و فوق الثرى ركدت

سعدت كربال  وفيكم  أفلتم  فغدتوق��د  أي��ام��ن��ا  لفرقتكم  ح��ال��ت 
سودا وكانت بكم بيضا ليالينا
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اعمري دنياك بقدر حمياك، ودبري أمر عقباك التي هي مأواك بقدر مثواك، فام 
الدنيا إال دار غرور، وجرس مرور، فام أسخر من خيم عىل اجلرس فال جيوز، وما درى 
أن القعود عىل طرقات املارة ال جيوز، املخدوع من وضع لبنة عىل لبنة، واملخذول 
من ادخر تبنة عىل تبنة، وبال املرء مال أعد، أو درهم عدد، وشقاء الغافل بيت يبنيه، 
ويعمره لبنيه، فامحيل من الدنيا زاد الرضورة، واحرمي إىل اآلخرة إحرام الرصورة. 
واعلمي: أن الدنيا بئر هاروت، أو هنر طالوت، وأن اهلل مبتيل اخللق به فمن تربض 
التوى ]أي اهلالك[، إال من  ارتوى، أرشف عىل  ومل يصب ريا، رشب مريا، ومن 

نضح نفاضة عىل كبده، أو اغرتف غرفة بيده. 

يا نفس:

ما أراك تتوانني عن النظر لنفسك، والتمهيد لرمسك إال لكفر خفي أو حلمق 
جيل، فأما الكفر اخلفي فهو ضعف إيامنك بيوم احلساب، وقلة معرفتك بعظيم قدر 
الثواب والعقاب، وأما احلمق اجليل فاعتامدك عىل عفوه تعاىل وسرته، من غري التفات 

إىل معاجلته ومكره، فال تضيعي أوقاتك، وال تأيس عن ما فاتك. 

شعر:

دي��ن��ه امل�������رء  ع����ىل  ال���دن���ي���ا  أب����ق����ت  إذا 
ف������ام ف�����ات�����ه م����ن����ه����ا ف����ل����ي����س ب���ض���ائ���ر 
فأنفاسك معدودة، وأوقاتك حمدودة، فإذا مىض منك نفس فقد ذهب بعضك، 

ومارت سامؤك ورخت أرضك. شعر:

ع��ق��ل��ه ي����ذه����ب  ك���ي���ف  آدم  اب������ن  وي������ح 
وهن����������اره ب����ل����ي����ل����ه  ي����س����ت����ل����ذ  أو 

ي���م���يس وق������د أم������ن احل�����������وادث ب��غ��ت��ة
أس������ح������اره يف  ط�����رق�����ت�����ه  ول�������رب�������ام 

أط����راف����ه يف  امل��������وت  وك������ف  ي���ض���ح���ي 
ج������زاره ي������دي  يف  ي���ل���ع���ب  ك���ال���ك���ب���ش 

]محاسبة النفس اللوامة[
للشيخ الكفعمي 


