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اهلل. صفوة  آدم  وارث  يا  عليك  السالم 

اهلل. نيب  نوح  وارث  يا  عليك  السالم 

إبراهيم خليل اهلل. وارث  يا  السالم عليك 

اهلل. كليم  موسى  وارث  يا  عليك  السالم 

اهلل. روح  عيسى  وارث  يا  عليك  السالم 

وارث حممد حبيـب اهلل. يا  السالم عليك 
الســــــــــــالم عليــــــــك يـــــــــــا وارث
 أميـــــــــر املؤمنيـــــــــن ولــــــــي اهلل.

املصطفـى. حممد  ابن  يا  عليك  السالم 

املرتضـى. علي  ابن  يا  عليك  السالم 

الزهراء. فاطمة  ابن  يا  عليك  السالم 

الكبـرى. خدجيـة  ابن  يا  عليك  السالم 

ثاره. وابن  اهلل  ثار  يا  عليك  السالم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تأكد زيارة
 اإلمام الحسين عليه السالم 
يوم األربعين وهو يوم 

العشرين من صفر

علي  بن  احلسن  حممد  أبي  عن   -1
قال:  أنه  السالم  عليهما  العسكري 
اإلحدى  صالة  مخس:  املؤمن  »عالمات 
وزيارة  اخلمسني[،  ]صالة  واخلمسني 
وتعفري  باليمني،  والّتخّتم  األربعني، 
الرمحن  اهلل  ببسم  واجلهر  اجلبني، 

الّرحيم«. )تهذيب األحكام:52/6(

خرجت  قال:  العويف  عطّية  عن   -2
رمحه  األنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر  مع 
اهلل زائرين قرب احلسني بن علي عليهما 
السالم، فلما وردنا كربالء دنا جابر من 
بإزار  ائتزر  ثم  فاغتسل  الفرات  شاطئ 
سعد  فيها  ُصّرة  فتح  ُثّم  بآخر،  وارتدى 
فنثرها على بدنه، ثّم مل خيط خطوة إاّل 
ذكر اهلل تعاىل، حّتى إذا دنا من القرب قال: 
أملسنيه، فأملسته، فخّر على القرب مغشّيًا 
عليه، فرششت عليه شيئًا من املاء فأفاق، 
يا  يا حسنُي  يا حسني  قال:  أفاق[  ]فلما 
حسنُي - ثالثًا - ثّم قال: حبيٌب ال جييب 
َشَخَبْت  وقد  باجلواِب  لك  وأّنى  حبيبه!! 
بدنك  بني  وُفرِّق  أثباجك،  على  أوداُجك 
وابُن  النَّبيِّنَي،  ابُن  أنَّك  فأشهد  ورأسك، 
سيِِّد املؤمنني، وابُن حليِف الّتقوى، وسليل 
وابُن  الكساء،  أصحاب  وخامس  اهلدى، 
سيِِّد النُّقباء، وابُن فاطمة سيِّدة الّنساء، 
كفُّ  غّذتك  وقد  هكذا،  تكون  ال  وماَلَك 
املّتقني،  وُربيت يف حجر  املرسلني،  سيِّد 
وُفطمت  اإلميان،  ثدي  من  ورضعت 
مّيتًا، غرَي  باإلسالم، فطبَت حّيًا وطبت 
أّن ُقلوَب امُلؤمنني غرُي طّيبة لفراِقك، وال 
اهلل  فعليك سالم  لك،  اخِلرَيَِة  يف  شاكٌَّة 
ما  على  مضيت  أّنك  وأشهد  ورضوانه، 

مضى عليه أخوك حييى بن زكرّيا.
ثّم جال ببصره حول القرب وقال:

 ĊƠűǪ Ćƭ Ǽ ĈƢűǩƗ ćƫƗǷ ĊƷȁƗ ƘǶŲǽƍ ĊǬ ćǦ ĊǾĆǪ ĆǕ ćǫȆ űƾǩƗ))
 ĊƠ ĆƱƘǱƍĆǷ ÛǫȆ űƾǩƗ ĈǴ ĊǾĆǪ ĆǕ Ĉǰ ĊǾ Ćƾ ćƮǩƗ ĈƸ ĊƜ Ćǡ ĈƊƘǲ ĈǞ Ĉƛ
 ćǬ ćƢ ĊǾĆơƋĆǷ ÛĆƝȆ űǆǩƗ ćǬ ćƢ ĊǮ Ćǡƍ ĊǬ ćǦűǱƍ ćƴ ĆǶ Ċǁƍ Û ĈǴ ĈǪ ĊƭĆƸ Ĉƛ

 Ĉǰ ĆǕ  ĊǬ ćƢ ĊǾ ĆǶĆǱĆǷ  Û ĈǛǷ ćƸ Ċǖ ĆǮǩƘ Ĉƛ  ĊǬ ćơ ĊƸ ĆǭƍĆǷ  ÛĆƝƘǥűƺǩƗ
 ćǬ ćơ ĊƴĆƜ ĆǕĆǷ  Û Ćǰǽƴ ĈƮĊǪ ćǮ ĊǩƗ  ćǬ ćơ Ċƴ ĆǵƘƩĆǷ  Û ĈƸ ĆǦ Ċǲ ćǮǩƗ
 ĆƤ ĆǖĆƛ  ǻ ĈƶűǩƗĆǷ  Û ćǰǾ ĈǢĆǾǩƗ  ćǬ ćǥƘơƍ  ǺűƢ Ćƭ  ĆŻƗ
 Ƙ ĆǮǾ Ĉǝ  ĊǬ ćǥƘĆǲ ĊǥĆƷƘ Ćǁ  Ċƴ ĆǢĆǩ  ųǠ ĆƮǩƘĆƛ  Ÿƴ űǮ ĆƮ ćǭ

.(( ĈǴǾ Ĉǝ ĊǬ ćƢ ĊǪ ĆƱĆƳ
قال عطية: فقلت جلابر: كيف ومل نهبط 
واديًا، ومل َنْعُل جباًل، ومل نضرب بسيف، 
وأبدانهم  ُرُؤوسهم  بني  ُفرِّق  قد  والقوُم 
وأوالدهم، وأرِملت األزواج؟ فقال لي: يا 
َرسوَل اهلل صلى  عطيُة، مسعُت حبييب 
اهلل عليه وآله وسلم يقول: »من أحبَّ قومًا 
ُحِشر معهم، ومن أحبَّ عمل قوم أشِرَك 
يف عملهم«، والذي بعث حممدًا باحلقِّ إنَّ 
نّييت ونّية أصحابي على ما مضى عليه 
احلسني وأصحابه عليهم السالم، ُخُذوني 

حنو أبيات كوفان.
فلّما صرنا يف بعض الّطريق قال لي: يا 
عطّية هل أوصيك وما أظنُّ أّنين بعد هذه 
الّسفرِة مالقيك؟ أحبب حمبَّ آِل حمّمد 
أحبَّهم،  ما  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
وأبِغض ُمبغَض آل حمّمد صلى اهلل عليه 
َصوَّامًا  كان  وإن  أبغضهم  ما  وسلم  وآله 
ٍد؛ فإّنه إن  َقوَّامًا، وأرِفق مُبِحبِّ آل حممَّ
له أخرى  َلُه قدم بكثرة ذنوبه ثبتت  تزلَّ 
اجلّنة،  إىل  يعود  فإنَّ حمبَّهم  مبحّبتهم، 
ومبغَضُهم يعود إىل النار. )نور العني يف 

املشي إىل زيارة احلسني:363( 

* إعداد: حممد رزاق صاحل
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بعثة  ينالوا كما هلم من خالل  وان  القرب اإلهلي،  أن يصلوا اىل درجات  وأراد هلم  تعاىل عباده،  خلق اهلل 
هو  وأوصيائهم  االنبياء  إليه  أرشد  ومما  وارشاداتهم،  هديهم  على  والسري  السالم،  عليهم  والرسل  االنبياء 
املداومة على العمل الصاحل وان كان ذلك قلياًل فلذا ورد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: )يف اتباع 

اآلثار والسنن وان قل، أرضى هلل وانفع عنده يف العاقبة من االجتهاد يف البدع واتباع األهواء(.
ففي هذا احلديث اشارة صرحية بضرورة املداومة على العمل حتى لو كان ذلك العمل قلياًل كصالة ركعتني 
لرب الوالدين مثال، كما أن احلديث أرشد اىل ترك االجتهاد بالرأي يف اخرتاع اعمال ليس فيها نص صادر 

عن النيب او الوصي احلق ملا يف ذلك من ابتداع يف الدين.
ووردت بعض الروايات عن أئمة اهل البيت عليهم السالم تؤكد هذا املعنى كما يف: 

1 . قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: )افضل االعمال أدومه وان قل(.
2 . قول االمام علي عليه السالم: )قليل تدوم عليه، أرجى من كثري حملول منه(.

3 . قول االمام الباقر عليه السالم: أحب االعمال اىل اهلل عز وجل ما داوم عليه العبد، وان قل.
الكثري  العمل  من  اهلل  عند  افضل  اليقني،  على  القليل  الدائم  العمل  السالم:  عليه  الصادق  االمام  قول   .  4

غري يقني.
وهناك كثري من االحاديث والروايات اليت تشري اىل ان االستمرار يف العمل الصاحل القليل خري من العمل 
ينبغي  املدة اليت  النفور ثم االنقطاع، ولذلك ارشد االمام الصادق عليه السالم اىل  الذي يبعث فيك  الكثري 
سنة،  عليه  فليدم  اخلري  اعمال  من  عماًل  عمل  )من  السالم:  عليه  فقال  فيها  القليل  العمل  يكرر  ان  بالعامل 

وال يطعه دونها(.
تعاىل  اهلل  لكي يسجل عند  أكثر  أو  ملدة سنة  به  يعمل  وردًا  لنفسه  ان جيعل  باملؤمن  ينبغي  النصيحة  فلهذه 

من أهل هذا العمل السيما عند جميئ ليلة القدر وهو يعمل به.

المداومة  فضل 
الصالح العمل  على 
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غزوة حمراء األسد
األسد)1(  محراء  غزوة  كانت  ثم 
قال أبان بن عثمان: مّلا كان من الغد 
من يوم ُأحد نادى رسول اهلل صلى 
املسلمني  يف  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
فأجابوه فخرجوا على عّلتهم وعلى 
علّيًا  وقدم  القرح  من  أصابهم  ما 
حّتى  املهاجرين  براية  يديه  بني 
رجع  ثمَّ  األسد  محراء  إىل  انتهى 
فيهم  نزل  الذين  وهم  املدينة  إىل 
هِ  لِلَّ اسَْتجَابُوا  }الَّذِينَ  تعاىل:  قوله 
وَالرَّسُوِل مِنْ بَعْدِ مَا َأصَابَهُمُ الَْقرْحُ{. 

)آل عمران/172(
كان  عددهم  أّن  سعد  ابن  وروى 
الكربى:  عشر.)الطبقات  مثانية 

)153/3
أنها  احلسكاني:  احلاكم  وروى 

وذلك  السالم  عليه  علي  يف  نزلت 
)شواهد  اجلراحات.  من  أصابه  ملا 

التنزيل:171/1(
انتهى  حّتى  سفيان  أبو  وخرج 
يهمُّ  وهو  بها  فأقام  الروحاء  إىل 
صلى  اهلل  رسول  على  بالرجعة 
قد  ويقول:  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
رجعنا  فلو  القوم  صناديد  قتلنا 
استأصلناهم، فلقي معبد اخلزاعّي 
فقال: ما وراءك يا معبد؟ قال: قد 
وهم  وأصحابه  حمّمدًا  تركت  واهلل 
حيرقون عليكم، وهذا عليُّ بن أبي 
يف  مته  مقدَّ على  أقبل  قد  طالب 
كان  من  عليه  اجتمع  وقد  الّناس 
إىل  ذلك  دعاني  وقد  عنه،  ختّلف 
سفيان:  أبو  قال  شعرًا،  قلت  أن 

وماذا قلت؟ قال: قلت:
ǼƢǪƭƗƷ ƟƗǸǅȁƗ ǰǭ ĉƴǶơ ƟƳƘǥ

ǨǾƛƘƛȁƗ ƳƸƪǩƘƛ ǇƷȁƗ ƠǩƘƽ ƵƑ
ƞǪƛƘǲơ  ȅ  ǫƗƸǥ  ƴƽ ćƎƛ  ǻƳƸơ

ǨǽƹƘǖǭ  ǟƸƱ  ȅǷ  ƊƘǢ ĉǪǩƗ  ƴǲǕ
معه،  ومن  سفيان  أبا  ذلك  فثنى 
القيس  عبد  من  مركب  به  مرَّ  ثمَّ 
فقال  املدينة،  من  املرية  يريدون 
أردت  قد  أّني  حمّمدًا  أبلغوا  هلم: 
الستأصلهم  أصحابه  إىل  الرَّجعة 
إذا وافيتم  زبيبًا  وأوقر لكم ركابكم 
وهو  إليه  ذلك  فأبلغوا  عكاظ، 
واملسلمون  فقال  األسد.  حبمراء 

معه: حسبنا اهلل ونعم الوكيل.
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  ورجع 
وآله وسلم إىل املدينة يوم اجلمعة، 
ومّلا غزا رسول اهلل صلى اهلل  قال: 
األسد  محراء  وسلم  وآله  عليه 
يقال  خطمة  بين  من  فاسقة  وثبت 

النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم غزوات 
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املنذر  بن  املنذر  ُأمُّ  العصماء  هلا: 
متشي يف جمالس األوس واخلزرج 
الّنيّب  على  حترض  شعرًا  وتقول 
يومئذ مسلم  وليس يف بين خطمة 
إاّل واحٌد يقال له: عمري بن عدّي، 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  رجع  فلّما 
عمري  عليها  غدا  وسلم  وآله  عليه 
صلى  اهلل  رسول  أتى  ثمَّ  فقتلها، 
»إّني  فقال:  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
قتلت أمَّ املنذر ملا قالته من هجو«.

اهلل  صلى  اهلل  رسول  فضرب 
عليه وآله وسلم كتفيه وقال: »هذا 
رجل نصر اهلل ورسوله بالغيب أما 

إّنه ال ينتطح فيها)2( عنزان«.
فأصبحت  عدّي:  بن  عمري  قال 
يدفنونها  وهم  ببيتها  فمررت 
ومل  منهم  أحد  إلّي  يعرض  فلم 
للطربسي:  الورى  )إعالم  يكّلمين. 

)183/1
الرجيع غزوة 

بعث  الرَّجيع  غزوة  كانت  ثمَّ 
مرثد  أبي  بن  مرثد  اهلل  رسول 
بن  وخالد  محزة،  حليف  الغنوي 
بكري، وعاصم بن ثابت بن األفلج، 

وخبيب بن عدي، وزيد بن دثنة)3(، 
القوم  وأمري  طارق،  بن  اهلل  وعبد 
من  رهٌط  عليه  قدم  مّلا  مرثد 
معنا  ابعث  وقالوا:  والّديش  عضل 
القرآن  يعّلموننا  قومك  من  نفرًا 
مع  فخرجوا  الّدين  يف  ويفّقهوننا 
ماء  وهو  الّرجيع  بطن  إىل  القوم 
يقال  هذيل  من  حيٌّ  فقتلهم  هلذيل 

هلم: بنو حليان وُأصيبوا مجيعًا.
قتلت  حني  هذياًل  أنَّ  أبان  وذكر 
عاصم بن ثابت أرادوا رأسه ليبيعوه 
كانت  وقد  سعد  بنت  سالفة  من 
بُأحد  ابناها  ُأصيب  حني  نذرت 
يف  لتشربنَّ  رأسه  على  قدرت  لئن 
الّدبر)4(،  فمنعتهم  اخلمر  قحفه 
قالوا:  وبينه  بينهم  حالت  فلّما 
عنه  فتذهب  منسي  حّتى  دعوه 
عاصمًا  فاحتمل  الوادي  اهلل  فبعث 
أعطى  عاصم  كان  وقد  به  فذهب 
وال  مشركًا  ميسَّ  ال  أن  عهدًا  اهلل 
ميّسه مشرك أبدًا يف حياته فمنعه 
يف  منه  امتنع  مّما  وفاته  بعد  اهلل 

حياته. )تاريخ الطربي: 213/2(
غزوة بئر معونة

رأس  على  معونة  غزوة  كانت  ثمَّ 
أنَّ  وذلك  ُأحد  من  أشهر  أربعة 
جعفر  بن  مالك  بن  عامر  براء  أبا 
رسول  على  قدم  األسّنة  مالعب 
اإلسالم  عليه  فعرض  باملدينة  اهلل 
بعثت  إن  حمّمد  يا  وقال:  فأسلم 
رجااًل إىل أهل جند فدعوهم إىل 
لك  يستجيبوا  أن  رجوت  أمرك 

فقال: »أخشى عليهم أهل جند«.
جار  هلم  أنا  براء:  أبو  فقال 
عمرو  بن  املنذر  اهلل  رسول  فبعث 
وقيل:  رجاًل  وعشرين  بضعة  يف 
سبعني  يف  وقيل:  رجاًل  أربعني  يف 
وقيل:  املسلمني  خيار  من  رجاًل 
البن  النبوية  )السرية  أربعني. 

هشام: 677/3(
وحرام  الصّمة  بن  احلارث  منهم 
فهرية)5(  بن  وعامر  ملحان  ابن 
معونة  بئر  نزلوا  حّتى  فساروا 
ة  وحرَّ عامر  بين  أرضي  بني  وهي 
بعثوا  نزلوها  فلّما  سليم،  بين  من 
اهلل  رسول  بكتاب  ملحان  بن  حرام 
أتاه  فلّما  الّطفيل،  بن  عامر  إىل 
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حّتى  كتابه  يف  [عامر]  ينظر  مل 
اهلل  فقال:  فقتله  الرَّجل  على  عدا 
دعا  ثمَّ  الكعبة،  ورّب  فزت  أكرب 
أن  فأبوا  قتاهلم  إىل  عامر  بين 
جييبوه وقالوا: ال خنفر أبا براء)6( 
سليم  بين  من  قبائل  فاستصرخ 
عصّية ورعاًل وذكوان)7( وهم اّلذين 
فأجابوه  ولعنهم  النيّب  عليهم  قنت 
فلّما  رحاهلم  يف  بالقوم  وأحاطوا 
وقاتلوا  أسيافهم  أخذوا  رأوهم 
آخرهم  عن  قتلوا  حّتى  القوم 
بن  عمرو  القوم)8(  سرح  يف  وكان 
األنصار  من  ورجل  الّضمري  ُأمّية 
إاّل  القوم  بينهما مبصاب  يكن  فلم 
فقاال:  العسكر،  على  حتوم  الّطري 
فأقبال  لشأنًا  الّطري  إّن هلذا  واهلل 
دمائهم،  يف  القوم  فإذا  لينظرا 
ترى  ما  لعمرو:  األنصاري  فقال 
اهلل  برسول  نلحق  أن  أرى  قال: 
وآله وسلم فنخربه  صلى اهلل عليه 
مل  لكيّن  األنصاري:  فقال  اخلرب، 
أكن ألرغب بنفسي عن موطن فيه 
القوم  فقاتل  قتل  عمرو  بن  املنذر 
املدينة  إىل  ورجع عمرو  قتل  حّتى 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  فأخرب 

وآله وسلم فقال: 
 ƗƶǶǩ Ơǲǥ ƴǡ ƊƗƸƛ Ǽƛƍ ǨǮǕ Ɨƶǵ

.ŷǵƷƘǥ
عليه  فشقَّ  براء  أبا  ذلك  فبلغ 
من  أصاب  وما  إّياه  عامر  إخفار 
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله وسلم ونزل عليه املوت فحمل 
بن  عامر  على  براء  أبي  بن  ربيعة 
الّطفيل وطعنه وهو يف نادي قومه 
فخذه  فأصاب  مقاتله  فأخطأه 
أبي  عّمي  عمل  هذا  عامر:  فقال 
براء إن متُّ فدمي لعّمي ال تطلبوه 
فيه.  رأيي  فسأرى  أعش  وإن  به 
شهر:  البن  طالب  أبي  آل  )مناقب 

)169/1

ثّم كانت غزوة بين الّنضري وذلك 
وآله  عليه  اهلل  أنَّ رسول اهلل صلى 
األشرف  بن  كعب  إىل  وسلم مشى 
يا  بك  »مرحبًا  فقال:  يستقرضه 

أبا القاسم وأهاًل«.
فجلس رسول اهلل صلى اهلل عليه 
كأّنه  فقام  وأصحابه  وسلم  وآله 
نفسه  ث  وحدَّ طعامًا  هلم  يصنع 
فنزل جربئيل عليه السالم فأخربه 
فقام  الغدر،  من  القوم  به  همَّ  مبا 
ال  أّنهم  وعرف  حاجة  يقضي  كأّنه 
فأخذ  حيٌّ  وهو  أصحابه  يقتلون 
الطّريق حنو املدينة فاستقبله بعض 
أرسل  كان  الذين  كعب  أصحاب 
اهلل  رسول  على  بهم  يستعني  إليهم 
املسلمون  فسار  بذلك  كعبًا  فأخرب 
راجعني، فقال عبد اهلل بن صوريا 
رّبه  إنَّ  واهلل  اليهود:  أعلم  وكان 
الغدر  من  أردمتوه  ما  على  أطلعه 
إاّل  يأتيكم  ما  أّول  واهلل  يأتيكم  وال 
باجلالء  عنه  يأمركم  رسول حمّمد 
ال خري يف  فأطيعوني يف خصلتني 
على  فتأمنوا  تسلموا  أن  الّثالثة 
يأتيكم  فإّنه  وإاّل  وأموالكم  دياركم 
من يقول لكم اخرجوا من دياركم، 
أّما  قال:  إلينا،  أحبُّ  هذه  فقالوا: 
إنَّ اأُلوىل خرٌي لكم منها ولوال أّني 
حمّمد  بعث  ثمَّ  ألسلمت  أفضحكم 
ابن مسلمة إليهم يأمرهم بالرَّحيل 
وأمواهلم  ديارهم  عن  واجلالء 
يؤّجلهم يف اجلالء ثالث  وأمره أن 

ليال)9(. )حبار األنوار: 189/20(
غزوة بني لحيان

وهي  حليان  بين  غزوة  كانت  ثّم 
صالة  فيها  صّلى  اّليت  الغزوة 
اخلرب  أتاه  حني  بعسفان  اخلوف 
املشركون.  به  همَّ  مبا  الّسماء  من 
بعد  كانت  الغزوة  هذه  إنَّ  وقيل: 
البن  )املناقب  قريظة.  بين  غزوة 

شهر آشوب: 170/1(
وقال ابن عبد الرب: وأقام رسول 

قريظة  بين  فتح  بعد  باملدينة  اهلل 
وصفرا  واحملرم  احلجة  ذي  بقية 
وخرج  اآلخر  وربيعًا  األول  وربيعًا 
األوىل  مجادى  يف  السالم  عليه 
بين  فتح  من  السادس  الشهر  يف 
قريظة وهو الشهر الثالث من السنة 
إىل  قاصدًا  اهلجرة  من  السادسة 
بن  بثأر عاصم  بين حليان مطالبا 
ثابت وخبيب بن عدي وأصحابهما 
عليه  فسلك  بالرجيع  املقتولني 
من  الشام  طريق  على  السالم 
املدينة على جبل يقال له غراب ثم 
أخذ ذات الشمال ثم سلك احملجة 
حتى  السري  فأخذ  مكة  طريق  من 
أمج وعسفان  بني  وادي غران  أتى 
فوجدوهم  بين حليان  منازل  وهي 
رؤوس  يف  ومتنعوا  حذروا  قد 
صلى  اهلل  رسول  فتمادى  اجلبال 
راكب  مائيت  يف  وسلم  عليه  اهلل 
اهلل  وبعث صلى  عسفان  نزل  حتى 
أصحابه  من  رجلني  وسلم  عليه 
ثم  الغميم  كراع  بلغا  حتى  فارسني 
عليه  اهلل  صلى  ورجع  ورجعا  كرا 
املدينة ويف غزوة  وسلم قافاًل إىل 
املدينة  األنصار  قالت  حليان  بين 
وال  عنها  بعدنا  وقد  منا  خالية 
نأمن عدوًا خيالفنا إليها فأخربهم 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن 
على أنقاب املدينة مالئكة على كل 
اهلل  بأمر  حيميها  ملك  منها  نقب 

عز وجل.
بعد  الّرقاع  ذات  غزوة  كانت  ثمَّ 
قال  بشهرين  الّنضري  بين  غزوة 
خيرب  بعد  كانت  إّنها   : البخاريُّ
ومل  غطفان  من  مجعًا  بها  لقي 
يكن بينهما حرب وقد خاف الّناس 
بعضهم بعضًا حّتى صّلى رسول اهلل 
صالة اخلوف ثمَّ انصرف بالّناس، 
الّرقاع  ذات  مسيت  إمّنا  وقيل: 
وسود  محرة  يقع  فيه  جبل  ألّنه 
وبيضاء فسّمي ذات الّرقاع، وقيل: 
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مّسيت  إمّنا 
ألنَّ  بذلك 

فيها،  نقبت  أقدامهم 
أرجلهم  على  يلقون  فكانوا 

اخلرق، وكان على شفري واد نزل 
املشركني  من  رجل  فرآه  أصحابه، 
أنا  لقومه:  فقال  غورث  له:  يقال 
سيفه  فأخذ  حممدًا،  لكم  أقتل 
ميّن  ينجيك  من  وقال:  حنوه  وحنا 

يا حمّمد؟ قال: 
.Ǽ ĉƛƷ  ǼǲǾƪǲǽ  ǤǪǽǷ

فسقط على صدره، فأخذ رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم سيفه 

وجلس على صدره ثمَّ قال: 
من ينجيك ميّن يا غورث؟ 

حمّمد  يا  وكرمك  جودك  قال: 
أنت  واهلل  يقول:  وهو  فقام  فرتكه، 

أكرم ميّن وخري.
بدر  غزوة  عشر:  السابعة  املسألة 

األخرية
ابن اسحاق: كانت غزوة بدر  قال 
األخرية يف شعبان. خرج رسول اهلل 
بدر  وآله وسلم إىل  عليه  اهلل  صلى 
مليعاد أبي سفيان فأقام عليها مثاني 
ليال وخرج أبو سفيان يف أهل تهامة 

فلّما 
ل  نز

يف  له  بدا  الظهريان 
الّرجوع وأوقف رسول اهلل صلى اهلل 
السوق  وأصحابه  وسلم  وآله  عليه 
رحبًا  بها  وأصابوا  وباعوا  فاشرتوا 

حسنًا. )تاريخ الطربي: 229/3(
ـــــــــــــــــــــــ

األسد  محراء  القاموس:  يف  قال   )1(
موضع على مثانية أميال من املدينة.

)2( ال ينتطح فيها عنزان أي يذهب هدرًا 
ال ينازع يف دمها رجالن ضعيفان أيضًا ألن 

النطاح من شأن التيوس والكباش.
)3( مرثد - كمسكن -؛ وخبيب - كزبري 

- والدثنة - ككلمة -.
)4( القحف - بكسر القاف وسكون احلاء 
انفلق  ما  أو  الدماغ؛  فوق  الذي  العظم   :-
من اجلمجمة فانفصل؛ والدبر - بالفتح -: 

مجاعة النحل.
)5( يف اجملمع عامر بن فهرية هو موىل 

أبي بكر.
)6( اخلفر ــ نقض العهد.

)7( عصيةـ ـ كسميةـ ـ ورعلـ ـ كطفلـ ـ وذكوان 
ــ كسبحانـ ـ بطون من بين سليم. وقوله: -قنت- 

كذا أي دعا ولعله تصحيف والصواب.

 
)8( -يف سرح القوم- أي عند دوابهم حيث 

ذهبت للرعي.
)9( نقل العالمة اجمللسي - رمحه اهلل - 
عن الكازروني أنه كانت غزوة بين النضري يف 
ربيع األول وكانت منازهلم بناحية الفرع وما 
واالها بقرية يقال هلا: زهرة وأنهم ملا نقضوا 
النيب  حرب  على  املشركني  وعاقدوا  العهد 
صلى اهلل عليه وآله وسلم خرج عليه السالم 
يوم السبت وصلى يف مسجد قبا ومعه نفر 
من أصحابه، ثم أتى بين النضري فكلمهم أن 
يعينوه يف دية رجلني كان قد آمنهما فقتلهما 
نفعل  فقالوا:  يعلم،  ال  وهو  أمية  بن  عمرو 
وهموا بالغدر به فقال عمرو بن جحاش أنا 
أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة فقال 
ليخربن  فواهلل  تفعلوا  ال  مشكم:  ابن  سالم 
مبا هممتم فجاء جربئيل فأخربه صلى اهلل 
عليه وآله وسلم فخرج راجعًا إىل املدينة ثم 
دعا عليًا وقال: ال تربح من مكانك فمن خرج 
عليك من أصحابي فسألك عين فقل: توجه 
إىل املدينة، ففعل ذلك ثم حلقوا به فبعث 
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم حممد بن 

مسلمة إليهم وأمرهم باجلالء اخل.

* بقلم: السيد نبيل احلسين
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1. حمل ماء زمزم
بن  علي  الّدين  نور  احلافظ  روى 
أبي  بن  حبيب  عن  اهليثمي  بكر  أبي 
ماء  أمحل  عطاء:  سألت  قال:  ثابت 
اهلِل  َرُسوُل  َلُه  مَحَ َقْد  فقال:  زمزم؟ 
َلُه  َومَحَ َوَسلََّم  وآَلِه  َعَلْيِه  اهلُل  َصلَّى 
َلُه  َومَحَ  - الُم  السَّ َعَلْيِه   - َسُن  احْلَ

الُم -. احْلَُسنْيُ - َعَلْيِه السَّ

2. قطع الّطواف في الحج
احلسني،  بن  علي  بن  حمّمد  عن 
حبيب  عن  عثمان،  بن  مّحاد  عن 
طواف  يف  ابتدأت  قال:  مظاهر  بن 

فإذا  واحدًا،  شوطًا  فطفت  الفريضة 
فأدماه،  أنفي  أصاب  قد  إنسان 
فابتدأت  جئت  ثّم  فغسلته،  فخرجت 
الّطواَف، فذكرت ذلك ألبي عبد اهلل 
 Ƙǭ ĆƼ ĊƖ Ĉƛ¼ :احلسني عليه السالم فقال
 ǺǪ ĆǕ ĆǼ Ĉǲ ĊƜĆơ  Ċǯƍ  ĆǤĆǩ  ǼǚĆƜ ĊǲĆǽ  ĆǯƘǥ  ĆƠ ĊǖĆǲ Ćǅ
 Ƙǭƍ¼ :ǫȆƾǩƗ ǴǾǪǕ ǧƘǡ ĉǬƥ Û¬ ĆƠ ĊǞ ĈǍ Ƙǭ

.¬ ĄƊ ĊǼ Ćǁ ĆǤĊǾĆǪ ĆǕ ĆƼĊǾĆǩ ćǴ ĉǱƑ

3. رمي الجمار
اإلمام  عن  األنوار  حبار  يف  جاء 
عليه  أبيه  عن  السالم  عليه  الرضا 
السالم قال: سأل ابن عباس احلسني 

اهلل  عبد  أبا  يا  فقال:  السالم  عليه 
أخربني عن احلصى اّلذي يرمى منه 
كذا  مذ  نرميها  نزل  مل  فإّنا  اجلمار، 

وكذا، فقال احلسني عليه السالم:
 ćǴĆƢ ĊƮĆơ ĆǷ  ĉȅƑ  ąƝ ĆƸ ĊǮ ĆƩ  Ċǰ Ĉǭ  ĆƼĊǾĆǩ  ćǴűǱƑ¼
 ćǰ Ĉǭ ĊƐ ćǮ ĊǩƗ  Ǻ ĆǭĆƷ  ƗƵƒǝ  Û ĄǯƘǎĊǾ ĆǁĆǷ  ĄǤĆǪ Ćǭ
 Û ĈƊƘǮ űƾǩƗ  ǺǩƑ  ćǴ Ćǖ Ćǝ ĆƸ Ćǝ  ĆǤĆǪ ĆǮ ĊǩƗ  ćǴ ĆǮ ĆǢĆƢ ĊǩƗ
 Û ćǯƘǎĊǾ űǂǩƗ  ćǴĆǩ  ĆǧƘǡ  ćƸ ĈǝƘǦ ĊǩƗ  ǺǭĆƷ  ƗƵƑ ĆǷ

.¬ ĆƠǾ ĆǭĆƷ  Ƙ Ćǭ  ĆǤ ĈƢ Ċƽƒƛ

الّتلبية 4. ملّح قطع 
عن عكرمة قال: دفعت مع احلسني 
ابن علي عليهما السالم من املزدلفة، 

ما روي عن اإلمام الحسين عليه السالم
الديـــــن فـــروع  بعــــض   في 
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 űǬ ćǶǪǩƗ  ĆǤĊǾűƜĆǩ¼ يقول:  أمسعه  أزل  فلم 
اجلمرِة،  إىل  انتهى  حّتى   Û¬ ĆǤĊǾűƜĆǩ
فقلت له: ما هذا اإلهالل يا أبا عبد 
 Ǽƛƍ ćƠ Ċǖ ĈǮ Ćƽ¼ :اهلل؟ فقال عليه السالم
 ǺǶĆƢ ĊǱƗ  Ǻ ĉƢ Ćƭ  ŲǨ ĈǶ ćǽ  ąƚ ĈǩƘǍ  Ǽƛƍ  Ćǰ Ċƛ  űǼǪ ĆǕ
 ĈŻƗ  ĆǧǸƽƷ  ĉǯƍ  Ǽǲ Ċƥ űƴ ĆƭĆǷ  Û ĈƝ ĆƸ ĊǮ Ćƪ ĊǩƗ  ǺǩƑ
 Ǻ ĉƢ Ćƭ űǨǵƍ  ĆǬűǪ ĆƽĆǷ  ĈǴ ĈǩƋǷ  ĈǴ ĊǾĆǪ ĆǕ  ćŻƗ  ǺűǪ Ćǅ

.¬ƘǶ ĊǾĆǩƑ  ǺǶĆƢ ĊǱƗ
وعن عكرمة أيضا قال: أفضت مع 
من  السالم  عليهما  علي  بن  احلسني 
حّتى  يليّب  أمسعه  أزل  فلم  املزدلفة 
فقال:  فسألته  العقبة،  مجرة  رمى 
 Ćǰ Ĉǭ  ćǫȆ űƾǩƗ  ĈǴ ĊǾĆǪ ĆǕ  Ǽƛƍ  Ćǔ Ćǭ  ćƠ ĊǊĆǝƍ¼
 Ǻ ĉƢ Ćƭ Ǽ ĉƜĆǪ ćǽ  ćǴ ćǖ ĆǮ Ċƽƍ  ĊǧĆƹƍ  ĊǬĆǪ Ćǝ  Ĉƞ ĆǞĆǩ ĆƳ Ċƺ ćǮ ĊǩƗ
 : ĆǧƘǢĆǝ  ćǴ ćƢ ĊǩƎ ĆƾĆǝ  ĈƞĆƜ ĆǢ Ćǖ ĊǩƗ  ĆƝ ĆƸ ĊǮ ĆƩ  ǺǭĆƷ
 ǴǾǪǕ ŻƗ ǺǪǅ ŻƗ ǧǸƽƷ ǔǭ ƠǊǝƍ
 Ǻ ĉƢƭ Ǽ ĉƜǪǽ ǴǖǮƽƍ ǧƹƍ ǬǪǝ ǬǪƽǷ ǴǩƋǷ
وأبو  رواه أمحد   .¬ƞƜǢǖǩƗ  ƝƸǮƩ ǺǭƷ

يعلى.
اهلل  عبد  عن  الثوري  سفيان  وقال 
مع  كنت  عكرمة:  بن  احلسن  ابن 
السالم،  عليهما  علي  بن  احلسني 

فلبى حتى رمى مجرة العقبة.

5. دفن الّشعر بمنى
عن عبد اهلل بن جعفر، عن السندّي، 
بن  جعفر  عن  البخرتي،  أبي  عن 
أبيه عليهما السالم قال:  حممد، عن 
 ćǫȆ űƾǩƗ ƘǮ ĈǶ ĊǾĆǪ ĆǕ Ćǰ ĊǾ Ćƾ ćƮ ĊǩƗ ĆǷ Ćǰ Ćƾ ĆƮ ĊǩƗ űǯƑ¼
.¬Ǻǲ ĈǮ Ĉƛ  ƘǮ Ĉǵ ĈƷǸ ćǖ ćǁ Ĉǰ Ċǝ Ćƴ Ĉƛ  ĈǯƗƸ ćǭƎĆǽ  ƘǱƘǥ

6. وجوه الجهاد
السالم  عليه  احلسني  اإلمام  ُسئل 
فقال  فريضة؟  أو  سّنة  اجلهاد  عن 

السالم: عليه 
 ĈǯƗƳƘǶ ĈƪĆǝ : ąǴ ćƩ ĊǷƍ Ĉƞ ĆǖĆƛ ĊƷƍ ǺǪ ĆǕ ćƳƘǶ Ĉƪ ĊǩƗ¼
 Ćǔ Ćǭ  ĉȅƑ  ćǫƘǢ ćǽ  ȅ  Ąƞűǲ ćƽ  ĄƳƘǶ ĈƩĆǷ  Û ĄǇ ĊƸ Ćǝ

: Ąƞűǲ ćƽ ĄƳƘǶ ĈƩĆǷ Û ąǇ ĊƸ Ćǝ

 ĈǨ ćƩűƸǩƗ  ćƳƘǶ ĈƪĆǝ  Ĉǰ ĊǾ Ćǉ ĊƸ ĆǞ ĊǩƗ  ćƴ Ćƭƍ  Ƙ ĉǭƎ Ćǝ
 ĈǬ Ćǒ ĊǕƍ Ċǰ Ĉǭ ĆǸ ćǵĆǷ ÛŻƗ Ǽ ĈǅƘǖ Ćǭ Ċǰ ĆǕ ćǴ Ćƾ ĊǞĆǱ
 Ćǰ Ĉǭ  ĊǬ ćǦĆǱǸ ćǪĆǽ  ĆǰǽƶűǩƗ  ćƝ Ćƴ ĆǵƘƪ ćǭĆǷ  ĈƳƘǶ Ĉƪ ĊǩƗ

. ĄǇ ĊƸ Ćǝ  ĈƷƘ ĉǞ ćǦǩƗ
 ćǫƘǢ ćǽ ȅ Ąƞűǲ ćƽ ĆǸ ćǵ ǻƶűǩƗ ćƳƘǶ ĈƪǩƗ Ƙ ĉǭƍǷ
 ųǷ ćƴ Ćǖ ĊǩƗ  ĆƝ Ćƴ ĆǵƘƪ ćǭ  űǯƒ Ćǝ  Û ąǇ ĊƸ Ćǝ  Ćǔ Ćǭ  ĉȅƑ
 ƗǸ ćǥ ĆƸĆơ  ĊǸĆǩ  Û Ĉƞ űǭȁƗ  ĈǔǾǮ ĆƩ  ǺǪ ĆǕ  ĄǇ ĊƸ Ćǝ
 Ċǰ Ĉǭ ĆǸ ćǵ ƗƶǵĆǷ Û ćƙƗƶ Ćǖ ĊǩƗ ćǬ ćǵƘơȁ ĆƳƘǶ Ĉƪ ĊǩƗ
 Û ĈǫƘǭȃƗ  ǺĆǪ ĆǕ  Ąƞűǲ ćƽ  ĆǸ ćǵĆǷ  Ĉƞ űǭȁƗ  ĈƙƗƶ ĆǕ
 Ĉƞ űǭȁƗ  Ćǔ Ćǭ  űǷ ćƴ ĆǖǩƗ  ĆǼ ĈơƎǽ  Ċǯƍ  ćǳ Ųƴ ĆƭĆǷ

. ĊǬ ćǵ Ćƴ ĈǵƘƪ ćǾ Ćǝ
 ąƞűǲ ćƽ ŲǨ ćǦ Ćǝ Ąƞűǲ ćƽ ĆǸ ćǵ ǻƶűǩƗ ćƳƘǶ Ĉƪ ĊǩƗ Ƙ ĉǭƍ ĆǷ
 ƘǶ ĈƢ ĆǭƘǡƑ  Ǽǝ  Ćƴ ĆǵƘƩĆǷ  ćǨ ćƩűƸǩƗ  Ƙ ĆǶ ĆǭƘǡƍ
 ćǼǖ űƾǩƗ ĆǷ  ćǨ ĆǮ ĆǖǩƘ Ćǝ  ÛƘǶ ĈƕƘǾ ĊƭƑ ĆǷ  ƘǶ ĈǙǸ ćǪ ćƛ ĆǷ
 ćƊƘǾ ĊƭƑ ƘǶűǱȁ Ü ĈǧƘǮ ĊǕȁƗ ĈǨ ĆǊ Ċǝƍ Ċǰ Ĉǭ ƘǶǾǝ
 ćŻƗ  Ǻ ĉǪ Ćǅ  ĈŻƗ  ćǧǸ ćƽĆƷ  ĆǧƘǡ  Ċƴ Ćǡ ĆǷ  Û ąƞűǲ ćƽ
 ƞĆǲ Ćƾ Ćƭ  ăƞűǲ ćƽ  űǰ Ćƽ  Ċǰ Ćǭ  ĆǬűǪ ĆƽĆǷ  ĈǴ ĈǩƋ ĆǷ  ĈǴ ĊǾĆǪ ĆǕ
 ǺǩƑ  ƘǶ Ĉƛ  ĆǨ ĈǮ ĆǕ  Ċǰ Ćǭ  ćƸ ĊƩƍ ĆǷ  Ƙǵ ćƸ ĊƩƍ  ćǴĆǪ Ćǝ
 Ċǰ Ĉǭ  ĆǄ ĈǢ Ċǲ ćǽ  Ċǯƍ  ĈƸ ĊǾ ĆǙ  Ċǰ Ĉǭ  Ĉƞ ĆǭƘǾ ĈǢǩƗ  Ĉǫ ĊǸĆǽ

.¬ŷƖ ĊǾ Ćǁ  ĊǬ Ĉǵ ĈƷǸ ćƩƍ

7. مباشرة علي عليه السالم 
للقتال وعدم أخذه السلب

عبد  أخربنا  اجلعفريات:  يف  ورد 
موسى  حدثين  حممد،  أخربنا  اهلل، 
ّجده  عن  ابيه،  عن  أبي،  حّدثنا  قال: 
عن  أبيه،  عن  حممد،  بن  جعفر 
عليهم  احلسني  بن  علي  عن  جّده، 
 ĆǯƘǥ  ćǫȆ űƾǩƗ  ĈǴ ĊǾĆǪ ĆǕ  ŷ ĉǾ ĈǪ ĆǕ  űǯƍ¼ السالم: 
 ćƶ ćƱƎĆǽ  ȅ  ĆǯƘǥĆǷ  Û ĈǴ Ĉƾ ĊǞĆǲ Ĉƛ  ĆǧƘƢ ĈǢ ĊǩƗ  ćƸ ĈǁƘƜ ćǽ

.¬ ĆƚĆǪ űƾǩƗ

الّتوسعة في  8. استحباب 
الخيل اإلنفاق على 

عن  حممد،  عن  اهلل،  عبد  عن 
السالم  عليهما  جعفر  بن  موسى 
 ǳ ĉƴƩ ǰǕ ÛǴǾƛƍ ǰǕ ÛǼƛƍ Ƙǲƥ ĉƴƭ¼ :قال
 ǳ ĉƴƩ ǰǕ ÛǴǾƛƍ  ǰǕ ÛƴǮƮǭ ǰƛ ƸǞǖƩ
 ÛǰǽƴƛƘǖǩƗ  ǰǽƹ  ǰǾƾƮǩƗ  ǰƛ  ǼǪǕ

 ǬǶǾǪǕ  ǼǪǕ  ǰƛ  ǰǾƾƮǩƗ  ǴǾƛƍ  ǰǕ
 Ǻ ĉǪ Ćǅ  ĈŻƗ  ĆǧǸ ćƽĆƷ  űǯƑ¼  :ǧƘǡ  ǫȆƾǩƗ
 ĉ ąǼ ĈǪ ĆǕ  Ćǔ Ćǭ  ĆƤ ĆǖĆƛ  ĆǬűǪ ĆƽĆǷ  ĆǴ ĈǩƋǷ  ĈǴ ĊǾĆǪ ĆǕ  ćŻƗ
 ĈƝƗƺ ĆǙ  Ǽǝ  ŷƽĆƸ Ćǝ  ĆǰǾƥȆĆƥ  ćǫȆ űƾǩƗ  ĈǴ ĊǾĆǪ ĆǕ
 ĆǤĊǾĆǪ ĆǕ  ƗǸ ćǪ Ċơƍ  ĉǼ ĈǪ ĆǕ  Ƙǽ  : ĆǧƘǢĆǝ  Û ĈǨ ĈƽȆ űƾǩƗ
ĈǨ }الَّذِينَ يُنْفُِقونَ  ĊǾ ĆƲ ĊǩƗ Ĉƞ ĆǢ ĆǞĆǱ Ǽǝ ăƞĆǽƋ
 Ƙǽ وَعَلَنِيًَة{  سِرًّا  وَالنَّهَاِر  يِْل  بِاللَّ َأمْوَاَلهُمْ 
 ćǠ ĈǞ Ċǲ ćǽ  ĈǨ ĊǾ ĆƲ ĊǩƗ  ǺĆǪ ĆǕ  ćƞ ĆǢ ĆǞűǲǩƗ  ĆǼ Ĉǵ  ĉǼ ĈǪ ĆǕ

.¬ ăƞĆǾ ĈǱȆ ĆǕĆǷ  Ÿ ĉƸ Ĉƽ ĆǨ ćƩűƸǩƗ

9. حكم األسير، وإعطاء 
الّصبي حّقه، وجواز الّشرب 

قائمًا
عن احلسني بن علي عليهما السالم 
 ǺǪ ĆǕ ĈǬ ĈǪ Ċƾ ćǮ ĊǩƗ  ĈƸǾƽȁƗ ćǣƘǦ Ĉǝ¼ أنه قال: 

.¬ƘǶ ĊǾĆǪ ĆǕ ĆǨĆơƘǡ ǼƢ ĉǩƗ ĈǇĊƷȁƗ ĈǨ Ċǵƍ
وروى سفيان بن عيينة عن عبد اهلل 
قال:  غالب  بن  بشر  عن  شريك  بن 
يسأل حسني  وهو  الزبري  ابن  مسعت 
عبد  أبا  يا  السالم:  عليهما  علي  بن 
على  األسري،  فكاك  يف  تقول  ما  اهلل 
 ǺĆǪ ĆǕ¼ السالم:  عليه  قال  هو؟  َمن 
قال:  ورمبا   ¬ ĊǬ ćǶĆǱƘǕƍ  ĆǰǽƶűǩƗ  Ĉǫ ĊǸ ĆǢ ĊǩƗ

.¬ ĊǬ ćǶ Ćǖ Ćǭ  ĆǨĆơƘǡ¼
أهل  مع  يقاتل  يعين  سفيان:  قال 
الّذمة فيفك من جزيته، قال: ومسعته 
جيب  متى  اهلل  عبد  أبا  يا  يقول: 
 ƗƵƑ¼ :عطاء الصيب؟ قال عليه السالم

.¬ ćǴ ćǡ Ċƹ ĈƷ ĆǷ  ćǳ ćƏƘǎ ĆǕ Ćƚ ĆƩĆǷ ǺǪ ĊǮĆƢ ĊƽƗ
فدعا  قائمًا؟  الّشرب  عن  وسأله 
َلُه   - ناقة  أي   - ِبِلْقَحٍة  السالم  عليه 
وكان  َوناَوَلُه«.  قاِئمًا،  َوَشِرَب  َفُحِلَبْت 
منها  فيطعمنا  مصلية  الشاة  يعّلق 

وحنن منشي معه.

* إعداد: السيد نبيل احلسين
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قال تعاىل: بسم اهلل الرمحن الرحيم
ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ))ڱ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ے   ھ  ھ  ھ  ھ    ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۓۓ  ے 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ 

ۅ((.
أهل  أئمة  عن  الروايات  استفاضت 
 ƸƜƩ ȅ¼ : البيت عليهم السالم أنهم قالوا

.¬ǰǽƸǭƍ ǰǾƛ Ƹǭƍ Ǩƛ ǈǽǸǞơ ȅǷ
انصرف  ملا  طرق  بعدة  العيون  ويف 
عليه  أبي طالب  بن  املؤمنني علي  أمري 
شيخ ممن  إليه  قام  من صفني  السالم 
شهد الواقعة معه فقال يا أمري املؤمنني 
أخربنا من مسرينا هذا أبقضاء من اهلل 

وقدر، فقال له أمري املؤمنني:
 ƞǖǪơ  ǬơǸǪǕ  Ƙǭ  ŻƗǸǝ  ưǾǁ  Ƙǽ  ǨƩƍ¼
 ŻƗ ǰǭ ƊƘǊǢƛ ĉȅƑ ƳƗǷ ǰǎƛ ǬƢǎƜǵ ȅǷ

.¬ƷƴǡǷ
فقال الشيخ عند اهلل احتسب عنائي 

يا أمري املؤمنني فقال عليه السالم:
 ƊƘǊǡ  ǰǒơ  ǤǪǖǩ  ưǾǁ  Ƙǽ  ȆǶǭ¼
 ǨǎƜǩ Ǥǩƶǥ ǯƘǥ Ǹǩ ÛƘǭƹȅ ƗƷƴǡǷ ƘǮƢƭ
 ÛƸƩƺǩƗǷ ǼǶǲǩƗǷ ƸǭȁƗǷ ƙƘǢǖǩƗǷ ƙƗǸƦǩƗ
 ǬǩǷ  ÛƴǾǕǸǩƗǷ  ƴǕǸǩƗ  Ǻǲǖǭ  ǌǢƾǩǷ
 ǰƾƮǮǩ  ȅǷ  ƞǮƕȅ  ƊǼƾǭ  ǺǪǕ  ǰǦơ
 ƞǮƕȆǩƘƛ ǺǩǷƍ ǰƾƮǮǩƗ ǯƘǦǩǷ ÛƝƴǮƮǭ
 ǯƘƾƭȃƘƛ  ǺǩǷƍ  ƚǱƶǮǩƗǷ  ƚǱƶǮǩƗ  ǰǭ
 ǯƘƥǷȁƗ ƝƴƜǕ ƞǩƘǢǭ ǤǪơ ÛǰƾƮǮǩƗ ǰǭ
 ƞǭȁƗ  ǳƶǵ  ƞǽƷƴǡǷ  ǰǮƭƸǩƗ  ƊƘǮǆƱǷ

.ƘǶƽǸƪǭǷ
 ǺǶǱǷ  ƗƸǾǾƲơ  ǜǪǥ  ŻƗ  ǯƑ  ưǾǁ  Ƙǽ
 ǬǩǷ ƗƸǾƦǥ ǨǾǪǢǩƗ ǺǪǕ ǺǎǕƍǷ ÛƗƸǽƶƮơ
 ǬǩǷ  ƘǵǷƸǦǭ  ǔǎǽ  ǬǩǷ  ÛƘƛǸǪǚǭ  Ǆǖǽ
 ƘǮǶǲǾƛ  ƘǭǷ  ǇƷȁƗǷ  ƟƗǷƘǮƾǩƗ  ǠǪƲǽ

.ȆǍƘƛ
َفوَيٌْل  َكَفرُوا  الَّذِينَ  َظنُّ  }َذلِكَ 

ذِينَ َكَفرُوا مِنَ النَّاِر{«. لِلَّ
أقول: قوله: بقضاء من اهلل وقدر إىل 

قوله: عند اهلل أحتسب عنائي.
ليعلم أن من أقدم املباحث اليت وقعت 
واإلبرام،  للنقض  موردا  اإلسالم  يف 
الكالم  مسألة  األنظار  فيه  وتشاغبت 
صوروا  وإذ  والقدر  القضاء  ومسألة 
معنى القضاء والقدر واستنتجوا نتيجته 
فإذا هي أن اإلرادة اإلهلية األزلية تعلقت 

بكل شيء من العامل فال شيء من العامل 
إن  بل  اإلمكان،  وصف  على  موجودا 
اإلرادة  لتعلق  فبالضرورة،  موجودا  كان 
عن  تعاىل  مراده  ختلف  واستحالة  بها 
إرادته، وان كان معدوما فباالمتناع لعدم 
موجودة،  لكانت  وإال  بها  اإلرادة  تعلق 
وإذا اطردت هذه القاعدة يف املوجودات 
االختيارية  األفعال  يف  اإلشكال  وقع 
النظر  بادي  يف  نرى  فانا  منا  الصادرة 
أن نسبة هذه األفعال وجودا وعدما إلينا 
متساوية، وإمنا يتعني واحد من اجلانبني 
بتعلق اإلرادة به بعد اختيار ذلك اجلانب 
يف  مؤثرة  واإلرادة  اختيارية،  فأفعالنا 
فرض  ولكن،  إجياده،  يف  سبب  حتققه 
املستحيلة  األزلية  اإلهلية  اإلرادة  تعلق 
الفعل  اختيارية  يبطل  بالفعل  التخلف 
أوال، وتأثري إرادتنا يف وجود الفعل ثانيا 
وحينئذ مل يكن معنى للقدرة قبل الفعل 
على الفعل، وال معنى للتكليف لعدم القدرة 
اخلالف  صورة  يف  وخاصة  الفعل  قبل 
والتمرد فيكون تكليفا مبا ال يطاق، وال 
املطيع باجلرب ألنه جزاف  معنى إلثابة 
قبيح، وال معنى لعقاب العاصي باجلرب 
ألنه ظلم قبيح إىل غري ذلك من اللوازم، 
وقد التزم اجلميع هؤالء الباحثون فقالوا 
القدرة غري موجودة قبل الفعل، واحلسن 
والقبح أمران غري واقعيني ال يلزم تقيد 
أفعاله تعاىل بهما بل كل ما يفعله فهو 
حسن وال يتصف فعله تعاىل بالقبح، فال 
مانع هناك من الرتجيح بال مرجح، وال 
من اإلرادة اجلزافية، وال من التكليف مبا 
ال يطاق، وال من عقاب العاصي وإن مل 
يكن النقصان من قبله إىل غري ذلك من 

التوالي تعاىل عن ذلك.
بالقضاء والقدر  القول  وباجلملة كان 
يف الصدر األول مساوقا الرتفاع احلسن 
ولذلك  باالستحقاق  واجلزاء  والقبح 
كون  السالم  عليه  منه  الشيخ  مسع  ملا 
قال وهو يف مقام  وقدر  بقضاء  املسري 
التأثر واليأس: عند اهلل أحتسب عنائي 
فاقدة اجلدوى  وإرادتي  إن مسريي  أي 
من حيث تعلق اإلرادة اإلهلية بها فلم يبق 
لي إال العناء والتعب من الفعل فأحتسبه 
عند ربي فهو الذي أتعبين بذلك فأجاب 
 ǯƘǥ Ǹǩ¼ :عنه اإلمام عليه السالم بقوله

ƙƘǢǖǩƗǷ ƙƗǸƦǩƗ ǨǎƜǩ Ǥǩƶǥ¬ اخل.
اليت  العقالئية  باألصول  أخذ  وهو 

واستدل  عليها  مبين  التشريع  أساس 
 ǬǩǷ¼ :يف آخر كالمه عليه السالم بقوله
 ƘǮǶǲǾƛ  ƘǭǷ  ǇƷȁƗǷ  ƟƗǷƘǮƾǩƗ  ǠǪƲǽ

ȆǍƘƛ¬ اخل.
وذلك ألن صحة اإلرادة اجلزافية اليت 
يوجب  االختيار  ارتفاع  لوازم  من  هي 
إمكان حتقق الفعل من غري غاية وغرض 
عن  الغاية  ارتفاع  إمكان  يوجب  وهو 
اخللقة واإلجياد، وهذا اإلمكان يساوق 
التقدير  هذا  على  غاية  فال  الوجوب، 
للخلقة واإلجياد، وذلك خلق السماوات 
واألرض وما بينهما باطال، وفيه بطالن 
عليه  وقوله  حمذور،  كل  وفيه  املعاد 
 ǔǎǽ  ǬǩǷ  ƘƛǸǪǚǭ  Ǆǖǽ  ǬǩǷ¼ السالم 
ƘǵǷƸǦǭ¬ كان املراد مل يعص واحلال أن 
عاصيه مغلوب باجلرب ومل يطع واحلال 

أن طوعه مكروه للمطيع.
ويف التوحيد والعيون عن الرضا عليه 
السالم قال: ذكر عنده اجلرب والتفويض 

فقال - عليه السالم -:
 ȅ  Ȇǅƍ  Ɨƶǵ  Ǽǝ  ǬǦǮǪǕƍ  ȅƍ¼
 ƴƭƍ ǴǾǪǕ ǬǦǮǅƘƲǽ ȅǷ ǴǾǝ ǯǸǞǪƢƲơ

ÝǳǸǮơƸƾǥ ȅƑ
عليه   - فقال  ذلك،  رأيت  إن  قلنا 

السالم -:
 ǬǩǷ ÛǳƗƸǥƒƛ ǔǎǽ Ǭǩ ǨƩǷ ƺǕ ŻƗ ǯƑ¼
 ÛƞǦǪǭ Ǽǝ ƳƘƜǖǩƗ ǨǮǶǽ ǬǩǷ ƞƜǪǚƛ Ǆǖǽ
 Ƙǭ ǺǪǕ ƷƳƘǢǩƗǷ ÛǬǶǦǪǭ ƘǮǩ ǤǩƘǮǩƗ Ǹǵ
 ǴƢǕƘǎƛ ƳƘƜǖǩƗ ƸǮƢƕƗ ǯƘǝ ǴǾǪǕ ǬǵƷƴǡƍ
 ƘǖǱƘǭ ƘǶǲǭ ȅǷ ÛƗƳƘǅ ƘǶǲǭ ŻƗ ǰǦǽ Ǭǩ
 ǧǸƮǽ  ǯƍ  ƊƘǂǝ  ǴƢǾǆǖǮƛ  ƗǷƸǮƢƕƗ  ǯƗǷ
 ǨƮǽ  Ǭǩ  ǯƗǷ  ÛǨǖǝ  ǤǩƵ  ǰǾƛǷ  ǬǶǲǾƛ
.¬ǴǾǝ ǬǶǪƱƳƍ ǻƶǩƗ Ǹǵ ƼǾǪǝ ǳǸǪǖǝ

ثم قال عليه السالم:
 ƴǢǝ  ǫȆǦǩƗ  Ɨƶǵ  ƳǷƴƭ  ǌƜǊǽ  ǰǭ¼

.¬ǴǞǩƘƱ ǰǭ ǬǆƱ
أقول: قد عرفت أن الذي ألزم اجملربة 
أن قالوا مبا قالوا هو البحث يف القضاء 
فيهما  واللزوم  احلتم  واستنتاج  والقدر 
النتيجة  وكذلك  صحيح  البحث  وهذا 
أيضا نتيجة صحيحة غري أنهم أخطأوا 
يف تطبيقها، واشتبه عليهم أمر احلقائق 
الوجوب  عليهم  واختلط  واالعتباريات، 
القضاء  أن  ذلك  توضيح  13واإلمكان، 
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أن  ينتجان  ثبوتهما  تقدير  على  والقدر 
األشياء يف نظام اإلجياد واخللقة على 
واللزوم فكل موجود من  الوجوب  صفة 
املوجودات وكل حال من أحوال املوجود 
مقدرة حمدودة عند اهلل سبحانه، معني 
له مجيع ما هو معه من الوجود وأطواره 
وأحواله ال يتخلف عنه وال خيتلف، ومن 
الواضح أن الضرورة والوجوب من شؤون 
العلة فإن العلة التامة هي اليت إذا قيس 
إليها الشيء صار متصفا بصفة الوجوب 
وإذا قيس إىل غريها أي شيء كان مل 
فانبساط  باإلمكان،  متصفا  إال  يصر 
سريان  هو  العامل  يف  والقضاء  القدر 
العلية التامة واملعلولية يف العامل بتمامه 
حكم  سريان  ينايف  ال  وذلك  ومجيعه، 
القوة واإلمكان يف العام من جهة أخرى 
وبنظر آخر فالفعل االختياري الصادر عن 
إذا فرض منسوبا إىل  بإرادته  اإلنسان 
مجيع ما حيتاج إليه يف وجوده من علم 
وإرادة وأدوات صحيحة ومادة يتعلق بها 
الفعل وسائر الشرائط الزمانية واملكانية 
كان ضروري الوجود، وهو الذي تعلقت 
به اإلرادة اإلهلية األزلية لكن كون الفعل 
ضروريا بالقياس إىل مجيع أجزاء علته 
التامة ومن جهتها ال يوجب كونه ضروريا 
التامة  إذا قيس إىل بعض أجزاء علته 
دون  الفاعل  إىل  الفعل  قيس  إذا  كما 
بقية أجزاء علته التامة فإنه ال يتجاوز 
حد اإلمكان، وال يبلغ البتة حد الوجوب 
القضاء  عموم  أن  زعموه  ملا  معنى  فال 
وتعلق اإلرادة اإلهلية بالفعل يوجب زوال 
اإلرادة  بل  االختيار،  وارتفاع  القدرة 
اإلهلية إمنا تعلقت بالفعل جبميع شؤونه 
وخصوصياته الوجودية ومنها ارتباطاته 
أخرى  وبعبارة  وجوده،  وشرائط  بعلله 
تعلقت اإلرادة اإلهلية بالفعل الصادر من 
زيد مثال ال مطلقا بل من حيث أنه فعل 
اختياري صادر من فاعل كذا يف زمان 
كذا ومكان كذا فإذن تأثري اإلرادة اإلهلية 
يف الفعل يوجب كون الفعل اختياريا وإال 
ختلف متعلق اإلرادة اإلهلية عنها فإذن 
تأثري اإلرادة اإلهلية يف صريورة الفعل 
ضروريا يوجب كون الفعل اختياريا أي 
كون الفعل ضروريا بالنسبة إىل اإلرادة 
إىل  بالنسبة  اختياريا  ممكنا  اإلهلية 
فاإلرادة يف  الفاعلية،  اإلنسانية  اإلرادة 

حتى  عرضها  يف  وليست  اإلرادة  طول 
تتزامحا، ويلزم من تأثري اإلرادة اإلهلية 
بطالن تأثري اإلرادة اإلنسانية فظهر أن 
فيه  أخطأوا  فيما  اجملربة  خطأ  مالك 
عدم متييزهم كيفية تعلق اإلرادة اإلهلية 
اإلرادتني  بني  فرقهم  وعدم  بالفعل، 
العرضيتني  اإلرادتني  وبني  الطوليتني 
يف  العبد  إرادة  تأثري  ببطالن  وحكمهم 

الفعل لتعلق إرادة اهلل تعاىل به.
يف  اجملربة  خالفت  وإن  واملعتزلة 
اختيارية أفعال العبد وسائر اللوازم إال 
يقصر  ال  إثباته مسلكا  إنهم سلكوا يف 
من قول اجملربة فسادا، وهو أنهم سلموا 
للمجربة أن تعلق إرادة اهلل بالفعل يوجب 
بطالن االختيار، ومن جهة أخرى أصروا 
على اختيارية األفعال االختيارية فنفوا 
باألفعال  اإلهلية  اإلرادة  تعلق  باآلخرة 
إثبات خالق آخر لألفعال وهو  فلزمهم 
اهلل  هو  خالق غريها  أن  كما  اإلنسان، 
ثم  الثنوية،  حمذور  فلزمهم  سبحانه 
وقعوا يف حماذير أخرى أشد مما وقعت 

فيه اجملربة، كما قال عليه السالم:
 ŻƗ ƗǸǞǆǽ ǯƍ ƗǷƳƗƷƍ ƞǽƷƴǢǩƗ ǰǾǥƘƾǭ¼
.¬ǴǱƘǎǪƽǷ ǴơƷƴǡ ǰǭ ǳǸƩƸƱƎǝ Ǵǩƴǖƛ

املوالي  من  املوىل  مثل  هذا  فمثل 
العرفية خيتار عبدا من عبيده ويزوجه 
إحدى فتياته ثم يقطع له قطيعة وخيصه 
بدار وأثاث وغري ذلك مما حيتاج إليه 
حمدود  حني  إىل  حياته  يف  اإلنسان 
وإن  املوىل  إن  قلنا  فإن  مسمى،  وأجل 
ملك  ما  وملكه  أعطى  ما  لعبده  أعطى 
فإنه ال ميلك وأين العبد من امللك كان 
للموىل  أن  ذلك قول اجملربة، وان قلنا 
بإعطائه املال لعبده ومتليكه جعله مالكا 
وانعزل هو عن املالكية وكان املالك هو 
العبد كان ذلك قول املعتزلة، ولو مجعنا 

بني امللكني حبفظ املرتبتني وقلنا:
وللعبد  املولوية  يف  مقامه  املوىل  أن 
إمنا ميلك  العبد  وإن  الرقية  مقامه يف 
يف ملك املوىل، فاملوىل مالك يف عني أن 
العبد مالك فهنا ملك على ملك كان ذلك 
البيت  أهل  أئمة  رآه  الذي  احلق  القول 
هذا  الربهان  عليه  وقام  السالم،  عليه 
ويف االحتجاج فيما سأله عباية بن ربعي 
عليه  علي  املؤمنني  أمري  عن  األسدي 
السالم يف معنى االستطاعة، فقال أمري 

املؤمنني عليه السالم:

.¬ÝŻƗ ǔǭ Ƿƍ ŻƗ ǯǷƳ ǰǭ ƘǶǦǪǮơ¼
 Ƙǽ Ǩǡ¼ :فسكت عباية بن ربعي فقال له
ƞǽƘƜǕ¬، قال: وما أقول يا أمري املؤمنني؟ 
 ƘǶǦǪǮǽ ǻƶǩƗ ŻƘƛ ƘǶǦǪǮơ ǧǸǢơ¼ قال: 
 ǰǭ  ǤǩƵ  ǯƘǥ  ƘǶǦǦǪǭ  ǯƒǝ  ǤǱǷƳ  ǰǭ
 ǴƕȆƛ ǰǭ ǤǩƵ ǯƘǥ ƘǶǦƜǪƽ ǯƑǷ ǴƕƘǎǕ
 Ƙǭ ǺǪǕ ƷƳƘǢǩƗǷ ǤǦǪǭ ƘǮǩ ǤǩƘǮǩƗ ǸǵǷ

.¬ǣƷƴǡƍ ǴǾǪǕ
وقد  قال:  للمفيد  العقائد  شرح  ويف 
روى عن أبي احلسن الثالث عليه السالم 
إنه سئل عن أفعال العباد أهي خملوقة 

هلل تعاىل؟ فقال عليه السالم:
.¬ƘǶǲǭ ƍƸƜơ ƘǮǩ ƘǶǩ ƘǢǩƘƱ ǯƘǥ Ǹǩ¼

من  برئ  اهلل  إن  سبحانه:  قال  وقد 
املشركني ومل يرد الرباءة من خلق ذواتهم 

وإمنا تربأ من شركهم وقبائحهم.
ثبوت  جهة  جهتني:  لألفعال  إن 
الفاعل،  إىل  االنتساب  وجهة  ووجود؛ 
تتصف  اليت  هي  الثانية  اجلهة  وهذه 
أو  معصية  أو  طاعة  بأنها  األفعال  بها 
ال  والزنا  النكاح  فإن  سيئة  أو  حسنة 
والتحقق،  الثبوت  بينهما من جهة  فرق 
وإمنا الفرق الفارق هو أن النكاح موافق 
للموافقة  فاقد  والزنا  تعاىل،  اهلل  ألمر 
املذكورة، وكذا قتل النفس بالنفس وقتل 
النفس بغري نفس، وضرب اليتيم تأديبا 
جلهة  فاقدة  فاملعاصي  ظلما،  وضربه 
أو  أو ملوافقة األمر  من جهات الصالح 
الغاية االجتماعية خبالف غريها، وقد 
هُ خَالِقُ ُكلِّ شَيْءٍ{.  قال تعاىل: }اللَّ

)الزمر/62(
والفعل شيء بثبوته ووجوده، وقد قال 

عليه السالم:
 ǸǶǝ  ƊǼǁ  ǬƽƗ  ǴǾǪǕ  ǔǡǷ  Ƙǭ  Ǩǥ¼

.¬ŻƗ ȆƱ Ƙǭ ǟǸǪƲǭ
ثم قال تعاىل: }الَّذِي َأحْسَنَ ُكلَّ 

شَيْءٍ خََلَقهُ{. )السجدة/7(
فتبني أن كل شيء كما أنه خملوق فهو 
يف أنه خملوق حسن، فاخللقة واحلسن 
متالزمان متصاحبان ال ينفك أحدهما 
مسى  تعاىل  إنه  ثم  أصال،  اآلخر  عن 
جَاءَ  }مَنْ  فقال:  سيئة  األفعال  بعض 
بِالْحَسَنَةِ َفَلهُ عَشْرُ َأمَْثالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيَِّئةِ 

َفلَ يُجْزَى إِلَّ مِْثَلهَا{. )األنعام/ 160(
اإلنسان  يفعلها  اليت  املعاصي  وهي 
من  أنها  بذلك  وعلمنا  اجملازاة،  بدليل 
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خملوقة  غري  عدمية  معاص  أنها  حيث 
وإال كانت حسنة، وقال تعاىل: }مَا َأصَابَ 
مِنْ مُصِيبَةٍ فِي اأْلَرِْض وََل فِي َأنُْفسُِكمْ إِلَّ 
فِي كَِتاٍب مِنْ َقبِْل َأنْ نَبْرََأهَا{. )احلديد/ 

)22
مُصِيبَةٍ  مِنْ  َأصَابَ  }مَا  تعاىل:  وقال 
هِ يَهْدِ َقْلبَهُ{.  هِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّ إِلَّ بِِإْذِن اللَّ

)التغابن/ 11(
مِنْ  َأصَابَُكمْ  }مَا  وجل:  عّز  وقال 
مُصِيبَةٍ َفِبمَا َكسَبَتْ َأيْدِيُكمْ وَيَعُْفو عَنْ 

َكثِريٍ{. )الشورى/ 30(
َأصَابَكَ  }مَا  وتعاىل:  سبحانه  وقال 
هِ وَمَا َأصَابَكَ مِنْ سَيَِّئةٍ  مِنْ حَسَنَةٍ َفمِنَ اللَّ

َفمِنْ نَْفسِكَ{. )النساء/ 79(
ُتصِبْهُمْ حَسَنٌَة  }وَإِنْ  وجل:  عّز  وقال 
هِ وَإِنْ ُتصِبْهُمْ سَيَِّئٌة  اللَّ يَُقوُلوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ 
يَُقوُلوا هَذِهِ مِنْ عِنْدَِك ُقْل ُكلٌّ مِنْ عِنْدِ 
هِ َفمَاِل هَؤَُلءِ الَْقوِْم َل يََكادُونَ يَْفَقهُونَ  اللَّ

حَدِيًثا{. )النساء/ 78(
علمنا بذلك أن هذه املصائب إمنا هي 
املَنعَّم  اإلنسان  أن  نسبية مبعنى  سيئات 
والسالمة  كاألمن  اهلل  نعم  من  بنعمة 
والصحة والغنى يعد واجدا فإذا فقدها 
لنزول نازلة وإصابة مصيبة كانت النازلة 
بالنسبة إليه سيئة ألنها مقارنة لفقد ما 
وعدم ما، فكل نازلة فهي من اهلل وليست 
سيئة  هي  وإمنا  سيئة  اجلهة  هذه  من 
نسبية بالنسبة إىل اإلنسان وهو واجد، 
فكل سيئة فهي أمر عدمي غري منسوب 
من هذه اجلهة إىل اهلل سبحانه البتة وإن 
كانت من جهة أخرى منسوبة إليه تعاىل 

باإلذن فيه وحنو ذلك.
ويف قرب اإلسناد عن البزنطي، قال: 
أصحابنا  إن  السالم  عليه  للرضا  قلت: 
وبعضهم  باجلرب،  يقول:  بعضهم 

باالستطاعة فقال لي:
 ǫƳƋ ǰƛ Ƙǽ :ǺǩƘǖơǷ ǣƷƘƜơ ŻƗ ǧƘǡ ÛƚƢǥƍ¼
 Ƙǭ ǤƾǞǲǩ ƊƘǂơ ǻƶǩƗ ƠǱƍ Ơǲǥ ǼƢǾǂǮƛ
 ǼƢǮǖǲƛǷ ǼǊƕƗƸǝ ǼǩƑ ƠǽƳƍ ǼơǸǢƛǷ ƊƘǂơ
 ƘǖǾǮƽ  ǤƢǪǖƩ  ǼƢǾǆǖǭ  ǺǪǕ  ƠǽǸǡ
 ǰǮǝ ƞǲƾƭ ǰǭ ǤƛƘǅƍ Ƙǭ ÛƘǽǸǡ ƗƸǾǆƛ
 ÛǤƾǞǱ ǰǮǝ ƞƖǾƽ ǰǭ ǤƛƘǅƍ ƘǭǷ ÛŻƗ
 ƠǱƍǷ  Ǥǲǭ  ǤơƘǲƾƮƛ  ǺǩǷƍ  ǼǱƍ  ǤǩƵǷ
 ǧƎƽƍ ȅ ǼǱƍ ǤǩƵǷ ÛǼǲǭ ǤơƘƖǾƾƛ ǺǩǷƍ
 Ǥǩ ƠǮǒǱ ƴǢǝ ÛǯǸǩƎƾǽ ǬǵǷ Ǩǖǝƍ ƘǮǕ

.¬ƴǽƸơ ƊǼǁ Ǩǥ

عامية  بطرق  مروي  يقربه  ما  أو  وهو 
ال  فالذي  وباجلملة  أخرى  وخاصية 
تنسب إىل اهلل سبحانه من األفعال هي 
خاصة،  معاص  أنها  جهة  من  املعاصي 
وبذلك يعلم معنى قوله عليه السالم يف 
الرواية السابقة، لو كان خالقا هلا ملا تربأ 
شركهم  من  تربأ  وإمنا  قوله  إىل  منها 

وقبائحهم.
ويف التوحيد: عن أبي جعفر وأبي عبد 
 ǨƩǷ ƺǕ ŻƗ ǯƑ¼ :اهلل عليهما السالم قاال
 ǺǪǕ  ǴǢǪƱ  ƸƜƪǽ  ǯƍ  ǰǭ  ǴǢǪƲƛ  ǬƭƷƍ
 ǰǭ ƺǕƍ ŻƗǷ ÛƘǶǾǪǕ ǬǶƛƶǖǽ Ǭƥ ƙǸǱƶǩƗ

.¬ǯǸǦǽ Ȇǝ ƗƸǭƍ ƴǽƸǽ ǯƍ
بني  هل  السالم  عليهما  فسئال  قال: 
 ǬǖǱ¼ قاال:  ثالثة؟  منزلة  والقدر  اجلرب 

.¬ǇƷȁƗǷ ƊƘǮƾǩƗ ǰǾƛ ƘǮǭ ǔƽǷƍ
عجالن،  بن  حممد  عن  التوحيد  ويف 
السالم  عليه  اهلل  عبد  ألبي  قلت  قال: 
 ŻƗ¼ قال:  العباد؟  إىل  األمر  اهلل  فوض 

.¬ǬǶǾǩƑ ǇǸǞǽ ǯƍ ǰǭ ǫƸǥƍ
أفعاهلم  على  العباد  اهلل  فأجرب  قلت: 
 ǺǪǕ ƗƴƜǕ ƸƜƪǽ ǯƍ ǰǭ ǧƴǕƍ ŻƗ¼ :فقال

.¬ǴǾǪǕ Ǵƛƶǖǽ Ǭƥ Ǩǖǝ
ويف التوحيد أيضا عن مهزم، قال: قال 
 ƘǮǕ ǼǱƸƜƱƍ¼ :أبو عبد اهلل عليه السالم
 ،¬ƘǲǾǩƗǸǭ  ǰǭ  ǤǞǪƱ  ǰǭ  ǴǾǝ  ǜǪƢƱƗ
قال:  والتفويض؟  اجلرب  يف  قلت:  قال: 
على  العباد  اهلل  أجرب  قلت:   ،¬ǼǲǩƎƽƘǝ¼
 ¬ǤǩƵ ǰǭ ǬǶǩ ƸǶǡƍ ŻƗ¼ :املعاصي؟ قال
 ǬǶǾǪǕ Ʒƴǡƍ ŻƗ¼ :قلت: ففوض إليهم؟ قال
هذا،  شيء  فأي  قلت  قال   ¬ǤǩƵ  ǰǭ
أو  يده مرتني  أصلحك اهلل؟ قال: فقلب 
.¬ƟƸǞǦǩ ǴǾǝ ǤƢƜƩƍ Ǹǩ¼ :ثالثا ثم قال
 ǰǭ ǬǶǩ ƸǶǡƍ ŻƗ¼ :فقوله عليه السالم
ǤǩƵ¬، معناه أن اجلرب إمنا هو لقهر من 
الفاعلة،  القوة  مقاومة  به  يبطل  اجملرب 
وقوع  املريد  يريد  أن  وأقوى  منه  وأقهر 
جمرى  من  فاعله  من  االختياري  الفعل 
اختياره فيأتي به من غري أن يبطل إرادته 
إرادة  الفاعل  إرادة  ينازع  أو  واختياره 

اآلمر.
ويف التوحيد أيضا عن اإلمام الصادق 
 ǺǪǅ - ŻƗ ǧǸƽƷ ǧƘǡ¼ :عليه السالم قال
 ŻƗ ǯƍ ǬǕƹ ǰǭ¼ :- ǬǪƽǷ ǴǩƋǷ ǴǾǪǕ ŻƗ
 ǺǪǕ ƙƶǥ ƴǢǝ ƊƘǂƮǞǩƗǷ ƊǸƾǩƘƛ ƸǭƎǽ
 ƞǾǂǭ ƸǾǚƛ ƸǂǩƗǷ ƸǾƲǩƗ ǯƍ ǬǕƹ ǰǭǷ ÛŻƗ

.¬ǴǱƘǎǪƽ ǰǭ ŻƗ ƧƸƱƍ ƴǢǝ ŻƗ

كتب إىل  يوسف  بن  أن احلجاج  روي 
عبيد  بن  عمرو  وإىل  البصري  احلسن 
وإىل واصل بن عطاء وإىل عامر الشعيب 
إليهم  وصل  وما  عندهم  ما  يذكروا  أن 
احلسن  إليه  فكتب  والقدر،  القضاء  يف 
ما  إلي  انتهى  ما  أحسن  أن  البصري 
مسعت أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

عليه السالم، أنه قال:
 ƘǮǱƑǷ  ÝǣƘǵƳ  ǣƘǶǱ  ǻƶǩƗ  ǯƍ  ǰǒơ¼
 ǰǭ  ƊǻƸƛ  ŻƗǷ  ÛǣȆǕƍǷ  ǤǪǞƽƍ  ǣƘǵƳ

.¬ǣƗƵ
ما  أحسن  عبيد  بن  عمرو  إليه  وكتب 
أمري  قول  والقدر  القضاء  يف  مسعت 
املؤمنني علي بن أبي طالب عليه السالم:
 ǯƘǦǩ ƘǭǸƢƮǭ ǨǅȁƗ Ǽǝ ƷǷƺǩƗ ǯƘǥ Ǹǩ¼

.¬ƘǭǸǪǒǭ ǃƘǆǢǩƗ Ǽǝ ƷǷƺǮǩƗ
وكتب إليه واصل بن عطاء أحسن ما 
أمري  قول  والقدر  القضاء  يف  مسعت 
املؤمنني علي بن أبي طالب عليه السالم:
 ǤǾǪǕ  ƶƱƎǽǷ  ǠǽƸǎǩƗ  ǺǪǕ  Ǥǩƴǽƍ¼

.¬ÝǠǾǊǮǩƗ
الشعيب أحسن ما مسعت  إليه  وكتب 
يف القضاء والقدر قول أمري املؤمنني علي 

ابن أبي طالب عليه السالم:
 ÛǤǲǭ  ǸǶǝ  Ǵǲǭ  ŻƗ  ƟƸǞǚƢƽƗ  ƘǮǪǥ¼

.¬Ǵǲǭ ǸǶǝ ǴǾǪǕ ŻƗ ƟƴǮƭ ƘǮǪǥǷ
فلما وصلت كتبهم إىل احلجاج ووقف 
 ǰǾǕ  ǰǭ  ƘǵǷƶƱƍ  ƴǢǩ¼ قال:  عليها 

.¬ƞǾǝƘǅ
بن  جعفر  سأل  رجال  أن  أيضًا  وروي 
حممد الصادق عليه السالم عن القضاء 

والقدر فقال:
 ǸǶǝ ǴǾǪǕ ƴƜǖǩƗ ǫǸǪơ ǯƍ ƠǖǎƢƽƗ Ƙǭ¼
 ǴǾǪǕ ƴƜǖǩƗ ǫǸǪơ ǯƍ ǔǎƢƾơ Ǭǩ ƘǭǷ ÛǴǲǭ
 Ǭǩ :ƴƜǖǪǩ ŻƗ ǧǸǢǽ ÛŻƗ Ǩǖǝ ǰǭ ǸǶǝ
 ÛƸǮƲǩƗ  ƠƛƸǁ  Ǭǩ  ÛƠǢƾǝ  Ǭǩ  ÛƠǾǆǕ
 Ǵǩ ǧǸǢǽ ȅǷ ÛƴƜǖǩƗ Ǩǖǝ ƗƶǶǝ ÝƠǾǱƹ Ǭǩ
 Ǭǩ ÛƠǊǊǾƛƗ Ǭǩ ÛƟƸǆǡ Ǭǩ ÛƠǉƸǭ Ǭǩ
.¬ǺǩƘǖơ ŻƗ Ǩǖǝ ǰǭ ǴǱȁ ÝƟƳƳǸƽƗ

يف النهج سئل عليه السالم عن التوحيد 
 ÛǴǮǵǸƢơ  ȅ  ǯƍ  ƴǾƭǸƢǩƗ¼ فقال:  والعدل 

.¬ǴǮǶƢơ ȅ ǯƍ ǧƴǖǩƗǷ
15* إعداد: السيد نبيل احلسين
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اجلوانب  ندرس  أن  ميكن  ال 
احتواه  الذي  النفس  علم  من  التحليلية 
نهج البالغة إال بإملامنا باملواضيع األخرى 
ذات العالقة املتممة للدراسة وأبرز هذه 
املواضيع هي كيفية خلق العامل وما يتعلق 

باخللق والظروف احمليطة باإلنسان..
وتوابعها  البيئية  التأثريات  من  وهي 
يتعلق  وما  الوراثية  إضافة إىل اجلوانب 
شغل  الذي  لالهتمام  ذلك  ويعود  بها، 
النفس والذي  الباحثني يف جماالت علم 
يف  الوراثي  بالتأثري  منهم  فريق  ينادي 
اإلنسان،  )نفسية(  سايكولوجية  تكوين 
وطبيعة  الوعي  ومستوى  بالشخصية 

السلوك... اخل.
ذلك  إىل  أوعز  الذي  الثاني  والفريق 
سايكولوجية  لتكوين  البيئية  بالتأثريات 

اإلنسان.

والفريق 
بني  مزج  الذي  الثالث 

لتكوين  والوراثي  البيئي  التأثريين 
كل  وضعت  وما  اإلنسان  سايكولوجية 
وتطبيقية  نظرية  دراسات  من  األطراف 
)ميدانية( حتاول إثبات ما آمنت به أو ما 

توصلت إليه يف ذلك.
بدء  على  تطلعنا  ضرورة  سيكون  لذا 
اجلوانب  بعض  دراسة  بدء  قبل  العامل 
الرئيسية يف علم النفس، لنرى ما حييط 
ما  فلنتفحص  وخلقه وظروفه،  باإلنسان 
جاء يف السطور اجلليلة من العمق العلمي 
والدقة يف البعد األخالقي هذا املوضوع 
عليه  يقول  حيث  العميقة،  وبالبالغة 
 ǳƍƴƢƛƗǷ  ÛƊƘǂǱƑ  ǠǪƲǩƗ  ƎǂǱƍ  ...¼ السالم: 

.¬ƘǶǩƘƩƍ ƞǽǷƷ Ȇƛ ÛƊƗƴƢƛƗ
فالروية هو الفكر، وأجاهلا أي أدارها 

و  أ
خلق  أنشأ  وتعاىل  سبحانه  فإنه  رددها؛ 
اإلنسان، وابتدأ خبلقه من غري أن يفكر أو 
يردده إليه عّز وجل فكر اإلنشاء واالبتداء 
احلسنة  الصورة  بهذه  اإلنسان  خلق  يف 
كما قال تعاىل: }َلَقدْ خََلْقنَا اْلِنْسَانَ فِي 
َأحْسَِن تَْقِويٍم{. )التني/4( وجاء يف نسخة 

أحاهلا باملهملة أي صرفها.
 ƞƛƸƪơ  ȅǷ¼ السالم:  عليه  وقال 
 ƞǭƘǮǵ ȅǷ ÛƘǶƥƴƭƍ ƞǥƸƭ ȅǷ  ÛƘǵƳƘǞƢƽƗ

.¬ƘǶǾǝ ƙƸǎǉƗ ƼǞǱ
اهتمامها  اهلاء  بفتح  النفس  فهمامة 

باألمر وقصدها إليه.
فاإلمام سالم اهلل عليه يبنّي يف كالمه 
أنه تعاىل ال متر عليه جتربة كي يستفيد 
منها يف خلق البشر، كما متر علينا هذه 

خلق العامل يف
نهــج البــــالغة
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طيلة  أو  اليومية،  حياتنا  يف  التجارب 
عمرنا.

 ƊƘǾǁȁƗ  ǧƘƭƍ¼ السالم:  عليه  فقال 
.¬ƘǶơƘǡǷȁ

مكان  إىل  مكان  من  الشيء  إحالة  إن 
يستغرق وقتًا ولو كان بضع ثواٍن، فكيف 
الوجود  إىل  العدم  من  األشياء  بإحالة 
فهذه ال تكون إال بيد اهلل عّز وجل، فحول 
اإلنسان من العدم إىل الوجود يف أوقاتها.

وقيل هو من حال يف منت فرسه أي وثب 
وأحاله غريه أوثبه، ومن أقر األشياء يف 
أحيانها صار كمن أحال غريه على فرسه.
 ǰǾƛ  ǫȁǷ¼ السالم:  عليه  وقال 

.¬ƘǶơƘǞǪƢƲǭ
وهي  الروحانية  النفس  اقرتان  وهو 
الروح املوجودة يف اإلنسان باجلسد املادي 
اإلنسان  وأعضاء  الوجه  من  املتكون  وهو 
وباقي  والرأس  والرجلني  كاليدين  املادية 
األعضاء اليت خلقها اهلل سبحانه وتعاىل 

من العدم فأوجدها يف أوقاتها.
 ÛƘǵƺƕƗƸǙ  ƹƸǙǷ¼ السالم:  عليه  وقال 

.¬ƘǶƭƘƜǁƍ ƘǶǭƺǩƍǷ
الطبيعة  وهي  غريزة  مجع  الغرائز 
املوجودة يف كل إنسان، خلقها اهلل تعاىل 
يستطيع  كي  علينا  ورمحة  منه  حتننا 

اإلنسان العيش السليم.
وغرز الغرائز كضوأ األضواء أي سبحانه 
فيها  أودع  واملراد  غرائز،  جعلها  وتعاىل 
من  وغريهما  والبغض  كاحلب  طبائعها 

الغرائز.
ألزم  أي  أشباحها  الغرائز  فألزم 
غريزة  على  مطبوع  كل  ألن  أشخاصها 

الزمته، فالشجاع ال يكون خوارا مثاًل.
لكل  فجعل  الشجاع،  ضد  هو  واخلوار 
عن  مانعًا  ليكون  ضده،  هو  ما  غريزة 
حال  يف  لإلنسان  والسيئات  احملرمات 
اهلل  قبل  من  املخلوقة  للغرائز  استخدامه 
يتجنب  أن  لإلنسان  دافعًا  فيكون  تعاىل، 
احملرمات والسيئات يف حال وجود أشباح 

للغرائز املخلوقة.
 ǨƜǡ  ƘǶƛ  ƘǮǩƘǕ¼ السالم:  عليه  فقال 
 ÛƘǶƕƘǶƢǱƗǷ  ƘǵƳǷƴƮƛ  ƘǎǾƮǭ  ƘǶƕƗƴƢƛƗ

.¬ƘǶƕƘǲƭƍǷ ƘǶǲƕƗƸǢƛ ƘǝƷƘǕ
فاحناء مجع حنو بالكسر أي اجلانب، 
أو ما أعوج من الشيء بدنا كان أو غريه، 

كناية عما خفي.
أو من قوهلم أحناء األمور أي مشتبهاتها 

وقرائنها ما يقرتن بها من األحوال املتعلقة 
بها والصادرة عنها.

عليه  املؤمنني  أمري  اإلمام  وصف 
ابتداء  قبل  وجل  عّز  الباري  علم  السالم 
اإلنسان وهي حميطة حبدود خلقه  خلق 
قبلها  األشياء  بكل  عامل  فهو  وانتهائها، 
وبعدها، قبل خلقها وبعدها، وقبل إنشائها 

وبعدها، وقبل ابتدائها وبعدها.
إذا أراد اإلنسان أن يصنع شيئا ما، أو 
البحث  الضروري  فمن  اخرتاعا،  خيرتع 
من  وهذا  الخرتاعه،  مشابه  هو  عما 
يكون  كي  وذلك  والعاقل،  العقل  شروط 
فريدًا يف صنع هذا الشيء أو يكون األول 

واألخري يف اخرتاعه.
وكما نعلم أن البحث يف زمننا هذا قد 
يكون سهاًل وذلك بسبب سهولة التواصل 
النقل أو برامج  االجتماعي، عرب وسائل 
كان  ملا  خالفا  االجتماعي؛  التواصل 
اآلخرين  مع  التواصل  من صعوبة  سابقا 

يف املناطق البعيدة خارج البالد.
السالم  عليه  املؤمنني  أمري  فاإلمام 
العامل  هو  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن  يبنّي 
بابتداء خلق اإلنسان وهو احمليط حبدوده 
خلقه  بقرينة  أيضا  وعارفا  وانتهائه، 
ومشابهه؛ ألنه هو خالق الكون وخالق كل 
شيء، خالق احلجر واملدر، خالق األرض 
والسماء، والريح واهلواء، فكيف ال يكون 

عاملا خبلقه، هذا.
 ǴǱƘƮƜƽ  ƎǂǱƍ  Ǭƥ¼ السالم:  عليه  قال 

.¬ƊƗǸƩȁƗ ǠƢǝ
الرتتيب والرتاخي يف قول اإلمام عليه 
السالم ال يف الصنع اإلهلي كما ال خيفى.

الفضاء  هذا  وهو  جو  مجع  واألجواء 
العالي بني السماء واألرض.

السالم  عليه  كالمه  من  استفيد  وقد 
كما  قوم  الفضاء خملوق وهو مذهب  أن 
استفيد منه أن اهلل خلق يف الفضاء ماء 
محله على منت ريح فاستقل عليها حتى 
املاء  ذلك  فوق  خلق  ثم  له  مكانا  صارت 
رحيا أخرى سلطها عليه فموجته متوجيا 
األجرام  منه  فخلق  ارتفع  حتى  شديدا 

العليا.
الفالسفة  من  قوم  يذهب  هذا  وإىل 
منهم يقولون إن املاء أي اجلوهر السائل 
متكاثفه  من  كثيفها  األجسام  كل  أصل 
ولطيفها من شفائفه، واألرجاء اجلوانب 

واحدها رجا كعصا.

 ƊƘƩƷȁƗ  ǠǁǷ¼ السالم:  عليه  فقال 
.¬ƊƗǸǶǩƗ ǤƕƘǦƽǷ

وهي  بالضم  سكاكة  مجع  والسكائك 
حنو  وبابها  السماء  عنان  املالقي  اهلواء 

ذؤابة وذوائب.
وهذا الصنع من اهلل تعاىل هو خدمة 
لإلنسان، اهلل سبحانه وتعاىل خلق هذه 
أن  أجل  من  اإلنسان،  أجل  من  األشياء 
يرتقي، من أجل أن يكون املثل األعلى يف 

هذه الدنيا قبل رحيله إىل عامل اآلخرة.
فجعل اهلل تعاىل هذه األشياء وخلقها 
من أجل اختبار اإلنسان، من أجل اختيار 
وتعاىل:  قال سبحانه  لإلنسان،  األفضل 
رِْض  وَاأْلَ السَّمَاوَاتِ  خَْلِق  فِي  }إِنَّ 
الَّتِي  وَالُْفْلكِ  وَالنَّهَاِر  يِْل  اللَّ وَاخْتِلَفِ 
هُ  تَجِْري فِي الْبَحِْر بِمَا يَنَْفعُ النَّاسَ وَمَا َأنْزََل اللَّ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ َفَأحْيَا بِهِ اأْلَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا 
الرِّيَاِح  دَابَّةٍ وَتَصِْريفِ  فِيهَا مِنْ ُكلِّ  وَبَثَّ 
وَاأْلَرِْض  السَّمَاءِ  بَيْنَ  ِر  الْمُسَخَّ وَالسَّحَاِب 

يَاتٍ لَِقوْمٍ يَعْقُِلونَ{. )البقرة/ 164( َلَ
 ƊƘǭ  ƘǶǾǝ  ǹƸƩƎǝ¼ السالم:  عليه  وقال 
 ǴǪǮƭ  ÛǳƷƘƱƹ  ŷǮǥƗƸƢǭ  ÛǳƷƘǾơ  ƘǮǍȆƢǭ
 ǓƺǕƺǩƗǷ  ÛƞǞǅƘǖǩƗ  ƬǽƸǩƗ  ǰƢǭ  ǺǪǕ

.¬ ǳƳƸƛ ƘǵƸǭƎǝ ÛƞǞǅƘǢǩƗ
فالتيار هو املوج.

واملرتاكم ما يكون بعضه فوق بعض.
االمتداد  أي  الزخر  الشديد  والزخار 

واالرتفاع.
والريح العاصفة الشديدة اهلبوب كأنها 

تهلك الناس بشدة هبوبها
وكذلك الزعزع كأنها تزعزع كل ثابت. 

وتقصف أي حتطم كل قائم.
ألن  اهلبوط  من  منعه  أي  برده  أمرها 
املاء ثقيل وشأن الثقيل اهلوى والسقوط 
وسلطها على شده أي وثاقه كأنه سبحانه 
أوثقه بها أو منعه من احلركة إىل السفل 

اليت هي من لوازم طبعه.
وقرنها إىل حده أي جعلها مكانا له أي 
جعل حد املاء املذكور وهو سطحه األسفل 
مماسا لسطح الريح اليت حتمله أو أراد 
من احلد املنع أي جعل من لوازمها ذلك.

* إعداد: الشيخ وسام البلداوي
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سيد  زيارة  فضل  يف  األخبار  إن 
عليه  احلسني  اهلل  عبد  أبي  الشهداء 
عّدها  لقد  حتى  مستفيضة  السالم 
املذهب  ضروريات  من  علمائنا  بعض 
كالم  ومييل  اجلواهر  صاحب  مثل 
كما   ( الوجوب  على  منهم  آخر  بعض 

صرح صاحب احلدائق الناضرة(.
أهل  عن  الروايات  إىل  نظرنا  وإذا 
ذلك  نالحظ  السالم  عليهم  البيت 
اإلمام  عن  جاء  ما  مثاًل  واضح  بشكل 
 ƘǲƢǖǾǁ  ƗǷƸǭ¼ السالم:  عليه  الباقر 
 ƘǮǶǾǪǕ  ǼǪǕ  ǰƛ  ǰǾƾƮǩƗ  ƸƜǡ  ƝƷƘǽƺƛ
 Ǩǥ  ǺǪǕ  ǇƸƢǞǭ  ǴǱƘǾơƑ  ǯƒǝ  ǫȆƾǩƗ
 ǴǾǪǕ  ǰǾƾƮǪǩ  ƸǢǽ  ƞǲǭƐǭǷ  ǰǭƐǭ

.¬ŻƗ ǰǭ ƞǝȆƲǩƘƛ ǫȆƾǩƗ
السالم  عليه  الصادق  اإلمام  وعن 
هلا:  قال  األمحسية  سعيد  أم  خياطب 
 ǰǾƾƮǩƗ  ƝƷƘǽƹ  ǯƒǝ  ǴǽƷǷƹ  ƴǾǖƽ ǫƍ  Ƙǽ¼

.¬ƊƘƾǲǩƗǷ ǧƘƩƸǩƗ  ǺǪǕ ƞƜƩƗǷ
الزيارة مطلقًا فضل 

األئمة  زيارة  فضل  يف  واألخبار 
وثوابها  السالم  عليهم  املعصومني 

اإلمام  والسيما 

على  وفضلها  السالم  عليه  احلسني 
احلج والعمرة أكثر من أن حتصى فعن 
قال:  أنه  السالم  عليه  الصادق  اإلمام 
»زيارة قرب احلسني عليه السالم تعدل 
عشرين  من  وأفضل  حجة  عشرين 

وحجة«. عمرة 
على  زيارتهم  فضل  يف  السر  ولعل 
تلك العبادات أن يف زيارتهم صلة وبرًا 
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  ولرسول  هلم 
الزهراء  وفاطمة  املؤمنني  وأمري  وسلم 
وجتدد  هلم،  وإجابة  السالم  عليهما 
وتبكيتًا  ألمرهم  وإحياًء  لواليتهم،  عهد 
لعدوهم، وهذا عادة حمصور بشيعتهم 
هلم  واملخلصني  املوالني  وخبصوص 
العارفني من قدرهم ما جهله غريهم.

وأما احلجة والعمرة والغزوة وغريها 
من العبادات فإنها وإن كان فيها إنفاق 
وهجران  أبدان  واشخاص  أموال 
ليست  أنها  إال  مشاق  وحتمل  أوطان 
تأتي  إمنا  املثوبة، فهي  املثابة يف  بتلك 
ناصبيًا  كان  وإن  للسالم  مدع  كل  من 
اإلمام  يقول  هذا  ويف  تلك،  خبالف 
 ǫƘǭƑ  ǨǦǩ  ǯƑ¼ السالم:  عليه  الرضا 
 ǰǭ ǯƑǷ ǴƢǖǾǁǷ ǴƕƘǾǩǷƍ ǠǲǕ Ǽǝ ŸƴǶǕ

 ƝƷƘǽƹ  ƊƗƳȁƗ  ǰƾƭǷ ƴǶǖǩƘƛ  ƊƘǝǸǩƗ  ƞǽƋ
 ǬǶơƷƘǽƹ  Ǽǝ  ƞƜǙƷ  ǬǵƷƗƹ  ǰǮǝ  ǬǵƷǸƜǡ
 ǬǶƢǮƕƍ  ǯƘǥ  ǴǾǝ  ƗǸƜǙƷ  ƘǮƛ  ŷǢǽƴǆơǷ

.¬ƞǭƘǾǢǩƗ  ǫǸǽ  ǬǵƊƘǖǞǁ
زيارة العشرين من صفر

أن  لنا  لتبني  الروايات  جاءت  قد 
سيد  زيارة  فيها  يستحب  أوقاتًا  هناك 
الشهداء اإلمام احلسني عليه السالم.

زيارته  األوقات  تلك  من  فكان 
صفر  من  العشرين  يف  السالم  عليه 
من  هي  واليت  األربعني(  )زيارة  وهي 
عالمات  من  بل  األكيدة  املستحبات 

اإلميان.
مصباحه  يف  الكفعمي  ذكر  وكما 
وذلك ألربعني يومًا مضى من استشهاد 
وهو  السالم  عليه  احلسني  اإلمام 
عبد  بن  جابر  فيه  ورد  الذي  اليوم 
صلى  النيب  صاحب  األنصاري  اهلل 
إىل  املدينة  من  وسلم،  وآله  عليه  اهلل 
الشهيد  السبط  قرب  لزيارة  كربالء 

السالم. احلسني عليه 
العسكري  اإلمام  عن  روي  فقد 
 ǰǭƐǮǩƗ  ƟƘǭȆǕ¼ السالم:  عليه 
 ƝƷƘǽƹǷ  ÛǰǾƾǮƱǷ  ǹƴƭƑ  ƝȆǅ :ƼǮƱ

فضل زيارة األربعني
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 ƸǾǞǖơǷ  ÛǰǾǮǾǩƘƛ  ǬƢƲƢǩƗǷ  ÛǰǾǖƛƷȁƗ
 ǰǮƭƸǩƗ  ŻƗ  ǬƾƜƛ  ƸǶƪǩƗǷ  ÛǰǾƜƪǩƗ

.¬ǬǾƭƸǩƗ
تأكيد  إىل  علمائنا  معظم  ذهب  وقد 
استحباب زيارة األربعني لإلمام احلسني 
عليه السالم معتمدين على هذه الرواية 
ذلك  إىل  أضف  الروايات  من  وغريها 
صفر  من  العشرين  يف  السبايا  جميء 
مع اجلسد  ودفنه  الشريف  الرأس  ورد 
صفر  من  العشرين  يف  أيضًا  الطاهر 
الشيخ  صرح  كما  الشيعة  بإمجاع 
عمل  أن  طاووس  ابن  والسيد  القرشي 
من  ذلك  غري  إىل  ذلك  على  الطائفة 

التأكيدات.
نعم زيارة اإلمام احلسني عليه السالم 
إليها  يدعو  مما  قتله  من  األربعني  يوم 
عليهم  البيت  ألهل  اخلالص  اإلميان 
احلسيين،  الشوق  ويؤكدها  السالم 
الزيارة  هذه  استحباب  ذكر  وقد 
الشيخ  أمثال  علمائنا  كبار  باخلصوص 
احللي  والعالمة  الطوسي،  جعفر  أبي 

يف كتاب املنتهى، والعالمة اجمللسي يف 
املزار، والشيخ عباس القمي يف مفاتيح 
مسار  يف  املفيد  والشيخ  اجلنان، 
التذكرة  يف  احللي  والعالمة  الشيعة، 
يف  الفيض  حمسن  ومال  والتحرير، 
يف  البهائي  والشيخ  احملسنني،  تقويم 

املقاصد. توضيح 
اإلمام  حديث  إىل  نظرنا  وإذا 
أن  جند  السالم  عليه  العسكري 
العالمات اليت حتدث عنها اإلمام عليه 
السالم هي مما اختص به الشيعة دون 
للتشيع  شعارًا  أصبحت  حبيث  غريهم 

بها اآلخرون. يعرفون بها وخيالفهم 
باليمني  والتختم  اجلبني  تعفري  من 
الرحيم  الرمحن  اهلل  ببسم  واجلهر 
اإلمام  عن  روي  وقد  األربعني  وزيارة 
خاصة  مراسم  السالم  عليه  الصادق 
بالزيارة  خاص  ووداع  األربعني  لزيارة 
وأن أول من زاره عليه السالم هو جابر 
التقى  حيث  األنصاري  اهلل  عبد  بن 
زين  اإلمام  مع  السبايا  مبوكب  هناك 

العابدين.
لي  قال  قال:  اجلمل  صفوان  وعن 
زيارة  يف  السالم  عليه  الصادق  موالي 
 :ǧǸǢơǷ  ƷƘǶǲǩƗ  ǓƘǞơƷƗ  ǧǷƺơ¼ األربعني: 
وذكر   ¬...ǴƜǾƜƭǷ  ŻƗ  ǼǩǷ  ǺǪǕ  ǫȆƾǩƗ
 ǰǾƢǖǥƷ  ǼǪǆơǷ¼ قال:  أن  إىل  الزيارة 

.¬ǛƸǆǲơǷ ƠƜƜƭƍ ƘǮƛ  ǸǕƴơǷ

ويف هذا يقول الشاعر:
ƴǮƮǭ  ǼǮǁƘǶǩƗ  ǌƜƽ  ƸƜǡ  Ʒƹ

ƳƘøøøøøøǱ  ƘøøøøøøǲǾƾƭƗǷ  ŷǱƺƭ  ǴøøøǽƴǩǷ
ƘǶƛ  ǠƥǷ  ǰǾǖƛƷȁƗ  Ǽǝ  ǳƸƜǡ  Ʒƹ

ƳƗƺøøøøøøøøøǩƗ  ƸǾƱ  ǼǶǝ  ƞǭƘǾǢǩƗ  ǫǸǽ
ǫƴǲǮƛ  ǤǾƢǪǢǭ  ǔǭƗƴǭ  ǛƷƵƍǷ

ƳƗǸøøøøøøøøøøƾƛ  ƘøøøøøøƜƜǪƪƢǭ  ƗƸøøøøøƜǖƢƾǭ
Ǻơƍ  ƘøøøøøøøøǮǩ  ƸƛƘƩ  ǤøøøøøøǱƎǥ  ǺƢƭ

ƳƘøøøøøøøøøøƪƾǩƗ  ƴøøøøøøøøƛƘǖǪǩ  ăȆøøøøøƜǢƢƾǭ
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الحقيقة األولى: حقيقة 
اإلنسان بين التحضر والتمدن

املدن  جمتمع  هو  املتمدن  اجملتمع 
الكبرية اليت يتسم دورها بالبناء الفاخر 
وحياتها  الفاخرة  باألثاث  ومنازهلا 
كالكهرباء  اجليدة  واحليوية  باخلدمات 
واملاء ووسائل التقنية واللباس أو كل ما 

مييزها عن القرى واألرياف والبوادي.
عليه  يصطلح  الذي  هو  املعنى  وهذا 
مبوجبها  احلياة  فيسمون  خطًأ  الناس 
احلضر  كان  وان  واحلضر،  بالتحضر 
وهو  املعنى  ذات  إىل  يشري  اللغة  يف 
احلضور يف املدينة والعيش بها، ومنها 

تأتي كلمة احلواضر واحلضارة.
املدينة  يعيش  جمتمعنا  جتد  وقد 
وارتباك  الفوضى  من  حبالة  ولكن 
احلياة كالقتل والسلب والنهب وانتهاك 
احلرمات والتعدي على احلدود وإفساد 

احلياة على اإلنسان واإلنسانية.
جمتمع  يف  يعيش  إنسانا  جتد  وقد 
قيما  معها  وميتلك  البادية  أو  القرية 
وتسلب  وترعى حرماته  اإلنسان  حتمي 
حقوقه، وتعتدي على أعراضه، وتنتهك 
فهل  الصورتني  هاتني  ومع  مقدساته، 
همجا  والثانية  متحضرا  األول  يسمى 

رعاعا أم العكس؟
التحضر  إن  العكس،  سيكون  قطعا 
يف  القيم  حضور  يف  يتحقق  احلقيقي 
وجوده  وحتمي  ترعاه  مبا  اإلنسان 
التحضر  وليس  واالجتماعي،  الفردي 
همجية  مع  املدينة  يف  اإلنسان  حضور 
التعامل مع اإلنسان وإسقاط إنسانيته.

ومن هنا يكون التحضر يف االصطالح 
اإلنسان  نفس  يف  القيم  حضور  مبعنى 
يدفع  الذي  احلضور  وذلك  واجملتمع، 
احلقيقة  تركيز  إىل  واجملتمع  بالنفس 
التعارف  وهي  اجملتمع  منها  خلق  اليت 

حياة  بناء  اجل  من  واالجتماع  والتآلف 
االستقرار والرفاه والسعادة.

التعارف:  هذا  عن  تعاىل  قال  وقد 
}يَا َأيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خََلْقنَاُكمْ مِنْ َذَكٍر 
لَِتعَارَُفوا  وََقبَائَِل  شُعُوبًا  وَجَعَْلنَاُكمْ  وَُأنَْثى 
إِنَّ  َأتَْقاُكمْ  هِ  اللَّ عِنْدَ  َأْكرَمَُكمْ  إِنَّ 

هَ عَلِيمٌ خَِبريٌ{. )احلجرات/ 13( اللَّ
هذا  يف  املنشودة  احلقيقة  فكانت 
التكاثر البشري والتنوع اللوني واللغوي 
ويتعرفوا  بعضا  بعضهم  يعرف  أن  هو 
االعرتاف  غاية  لتكون  بقدراتهم، 
هي  اآلخر  الطرف  واحرتام  والتعارف 
قال  كما  وليس ختريبها  األرض  عمارة 
رِْض  اأْلَ مِنَ  َأنْشََأُكمْ  }هُوَ  تعاىل: 

وَاسَْتعْمَرَُكمْ فِيهَا{. )هود/ 61(
إىل  حتتاج  األرض  عمارة  أن  علما 
تبين  اليت  واملناهج  بالقيم  االلتزام 
هو  كما  أو ختربها  تفسدها  وال  احلياة 
حال األمم اليوم، تلك القيم اليت مساها 

مفهوم اإلنسان عن التحضر،
التحضر بالعالقات االجتماعية
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قال  احلياة،  إىل  بالدعوة  تعاىل  اهلل 
هِ  تعاىل: }يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا اسَْتِجيبُوا لِلَّ
يُحِْييُكمْ{.  لِمَا  دَعَاُكمْ  إَِذا  وَلِلرَّسُوِل 

)األنفال/ 24(
الحقيقة الثانية: ارتباط 

التحضر بالعالقات االجتماعية
عمارة  من  اإلنسان  يتمكن  لكي 
االستقرار،  قيم  أساس  على  األرض 
وبناء احلياة على أساس مناهج احلياة 
القيم حنو  تلك  تدفعه  ألن  فانه حيتاج 
وليس  واالعرتاف،  والتعارف  التآلف 
واالعرتاك،  والتناكر  االختالف  إىل 
العالقات  ومن هنا فقد نشأت ضرورة 

االجتماعية يف بناء اجملتمع املتحضر.
يتعلق  ما  تعين  اللغة  يف  و)العالقة( 
هو  الشيء  وعالقة  ويرتبط،  الشيء  به 
تنفرط  دونها  ومن  به،  ميسك  الذي 

االستفادة منه.
الوسائل  هي  االجتماعية  والعالقات 
والوشائج اليت يرتبط اجملتمع بها بعضه 
حيا،  االجتماع  ليكون  فتمسكه  ببعض، 

والرتابط نافعا.
وملا كانت غاية التنوع اإلنساني والتلون 
البشري أن يعرف اجملتمع بعضه بعضا 
املستقرة،  احلياة  ويبين  معه  فيتآلف 
كان ضرورة حضور قيم التآلف ومناهج 
نفس  يف  الرتابط  ومبادئ  التعارف 

اإلنسان واجملتمع.
فأصبح مبقدار ما يكون يف جمتمع ما 
من قيم حية تبعث على االجتماع يكون 
اجملتمع متحضرا بنسبته، وكلما اشتدت 
نسبة حضور تلك القيم يف النفوس على 
الصعيد الفردي واالجتماعي، والسياسي 
أكثر،  حتضره  نسبة  تكون  واالقتصادي 

ويكن حظه من احلضارة أوفر.
أما إذا كان اجملتمع ميتلك كافة وسائل 
الراحة والرفاه مع توافر التقنية بشكلها 
االجتماعي،  التدهور  حدة  مع  اجليد 
القوي  وينتقم  بعضا،  بعضهم  فيبغض 
الثري  ويستضعف  الضعيف،  من  فيهم 
الفقري، وحيتقر الناس بعضهم بعضا على 
أساس أعراق اآلباء وألوان األجداد، ولغة 
األمهات، ويسقط اجملتمع بعضه بعضا 
على موازين تضعها هلم فئات متسلطة 

على مقدرات اإلنسان واإلنسانية.
عن  بعيدا  جمتمعا  يكون  أن  فالبد 

التحضر متنكسا على أم رأسه يف أوحال 
اجلاهلية والتخلف والتدهور والرتدي.

عالقاته  اإلنسان  يؤسس  ولكي 
تضع  سليمة  أسس  على  االجتماعية 
إنسان  وكل  املناسب،  موضعه  شيء  كل 
عالقاته  بناء  من  البد  الالئق،  موقعه 
قواعد  توضحها  قيمية،  أسس  على 
رصينة، تبني فيها الوشائج اليت تضبط 
بعضا، وجتمع  بعضها  وتربط  عالقاته، 
قدراته  بها  وتأتلف  املبدعة،  طاقاته 
متميزا  جمتمعًا  منه  فتصنع  اخلالقة، 
عامال على التكامل، باحثا عن التطور، 
كرمية  حلياة  مؤسسا  للتقدم،  صانعا 

مرفهة سعيدة.
جاهدا  حاولت  الدراسة  هذه  ويف 
الن أضع بني يدي القارئ تلك القواعد 
الالزمة لذلك البناء احلضاري الرصني 

للمجتمع القوي الفيت األمني.
الفشل في العالقات 

االجتماعية
يف  مبيادينه  اإلنسان  يفشل  ما  عادة 
احلياة ما مل يكن عارفا خبصوصياتها، 

وحميطا بقواعدها ومستلزماتها.
ملما  األعمال  رجل  يكن  مل  فإذا 
ونوع  حبركته  عارفا  االقتصاد،  بقوانني 
رجل  هو  إمنا  للسوق،  اخلفية  الدوافع 

أعمال فاشل.
قوانني  جيهل  الذي  والسياسي 
اخلفية  القوى  ونوع  ونظامها،  السياسة 
السياسة، فان ممارساته  لعامل  احملركة 
السياسية ال شك أن تكون هي األخرى 

فاشلة.
كذلك ما مل يكن رجال احلروب وقادة 
وقواعد  القتال  بفنون  ملمني  اجليوش 
اهلجوم وضوابط الدفاع وظروف إدامة 
املعركة لكسب احلرب، فإنهم يصبحون 
رجال حرب متهورين، وان كانوا شجعانا 

ال يهابون املوت.
ثم إن املرء يف ميدان االجتماع ما مل 
بضوابط  حميطا  بقوانينه،  عارفا  يكن 
بأصول  مضطلعا  االجتماعي،  العمل 
وأحكامها،  االجتماعية  العالقات 
عالقاته  يف  فاشال  رجال  يصبح  فانه 

االجتماعية يف احلياة.
ميدان،  كل  يف  ضرورية  املعرفة  والن 
وان موقع اإلنسان ودوره يف امليدان تابع 

بعمله  مرهون  وهذا  وحيويته،  لنشاطه 
وخربته ومعرفته بذلك امليدان، وصارت 

قيمة اإلنسان هي معرفته يف احلياة.
املؤمنني  أمري  اإلمام  قال  كما  أو 
 ǳƷƴǡǷ  ƓƸǭƗ  Ǩǥ  ƞǮǾǡ¼ السالم:  عليه 

.¬ǴƢǝƸǖǭ
 ĉȅƑ ƞǥƸƭ ǰǭ Ƙǭ¼ :وقال عليه السالم

.¬..ƞǝƸǖǭ ǺǩƑ ƘǶǾǝ ƧƘƢƮǭ ƠǱƍǷ
فاجلاهل يف علم االقتصاد ال شأن له 
واجلاهل يف  التجاري؛  العمل  ميدان  يف 
علم السياسة ال موقع له بني السياسيني؛ 
واجلاهل يف علم احلرب ال خطوة له يف 

سجل احملاربني.
ثم اجلاهل يف علم االجتماع وقوانينه 
العالقات  يف  له  نصيب  ال  وأحكامه 
االجتماعية الناجحة، سواء على صعيد 
االجتماعي  امليدان  أو  وخارجها  األسرة 

الكبري.
لذلك لزم على اإلنسان بشكل عام أن 
يكون عارفا بنظام علم االجتماع، وعلى 
حميطا  يكون  أن  خاص  بشكل  املؤمن 
نظام  وقوانني  ولوازم  ومقدمات  بشؤون 
اإلسالم يف ميدان االجتماع، بعبارة أدق؛ 
االجتماع  بعلم  وملما  حميطا  يكون  أن 

اإلسالمي.
وملا كان لالقتصاد علم، نشأت الثقافة 
االقتصادية، كما أن وجود السياسة بلور 
األمر  كذلك  السياسية،  الثقافة  معامل 
بالنسبة إىل العلوم العسكرية فانه افرز 

ثقافة عسكرية.
املنظور  ووفق  االجتماع  علم  إن  ثم 
ثقافة  يطرح  أن  ينبغي  اإلسالمي، 
لإلنسان  تضع  إسالمية،  اجتماعية 
ثقافة  أمام  االجتماعي  حميطه  يف 
بناء عالقاته  اجتماعية ترسم له كيفية 
وأهدافه  اإلسالم  تعاليم  يناسب  مبا 
رصني،  إسالمي  جمتمع  لبناء  الرامية 
وبالتالي  متماسكة،  إسالمية  وأمة 
تؤسس  )كيف  قوية.  إسالمية  حضارة 

لعالقات اجتماعية سليمة:15(
* إعداد: حممد رزاق صاحل
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من  السابقة  األعداد  يف  ذكرناه  ما 
العالج  هو  إمنا  الكرب  لعالج  اجمللة 
أن  فهو  العملي،  العالج  أما  العلمي؛ 
يتواضع بالفعل ولسائر اخللق، ويواظب 
نفسه  ويكلف  املتواضعني،  أخالق  على 
على ذلك إىل أن تقطع عن قلبه شجرة 
ويصري  وفروعها،  بأصوهلا  الكرب 

التواضع ملكة له.
وللقطع الكلي وحصول ملكة التواضع 
امتحانات يعرفان بها، فال بد أن ميتحن 
متواضع،  بأنه  يطمئن  حتى  بها  نفسه 
وتدعي  التواضع  تضمر  قد  النفس  إذ 
الواقعة  وقعت  فإذا  الكرب،  من  الرباءة 

عادت إىل طبعها ونسيت وعدها:
العالج األول

أن يناظر مع أقرانه يف بعض املسائل، 
فإذا ظهر شيء من احلق على لسانهم، 
واالهتزاز  السرور  مع  به  اعرتف  فإن 

إياه على ما غفل  لتنبيههم  والشكر هلم 
عنه فهو عالمة التواضع، وإن ثقل عليه 
القبول واالعرتاف ومل يسر بظهور احلق 
بعد  الكرب  بقاء  دليل  فهو  لسانهم  على 
فليعاجله من حيث العلم بأن يتذكر سوء 
عاقبته وخسة نفسه وخباثتها، من حيث 
حيث  ومن  عليها،  يثقل  احلق  قبول  أن 
يثقل  ما  على  نفسه  يكلف  بأن  العمل 
وإطالق  باحلق  االعرتاف  من  عليها 
على  واإلقرار  والشكر،  بالثناء  اللسان 
ما  ويقول:  والقصور؛  بالعجز  نفسه 
إىل  أرشدتين  لقد  فطانتك!  أحسن 

احلق، فجزاك اهلل خريا.
فإذا واظب على ذلك مرات متوالية، 
احلق  ثقل  وسقط  طبعا،  له  ذلك  صار 
يثقل  وإن مل  قبوله،  له  قلبه وطاب  عن 
املأل،  يف  عليه  وثقل  اخللوة  يف  عليه 
فليعاجل  رياء،  فيه  بل  كرب،  فيه  فليس 

مبا يأتي يف معاجلة الرياء.
العالج الثاني

أن يقدم األقران واألمثال على نفسه 
يف احملافل، وميشي خلفهم يف الطرق، 
فإن مل يثقل ذلك عليه فهو متواضع، وإال 
وجيلس  بالتكلف،  فليقدمهم  فمتكرب، 
حتتهم، ويظهر السرور واالرتياح بذلك، 

حتى يسقط عنه ثقله.
قال أبو عبد اهلل اإلمام الصادق عليه 
 ƼǪƪǽ  ǯƍ  ǔǉƗǸƢǩƗ  ǰǭ  ǯƑ¼ السالم: 

.¬ǴǝƸǁ ǯǷƳ ǨƩƸǩƗ

 ǔǉƗǸƢǩƗ ǰǭ¼ :وقال عليه السالم أيضًا
 ǯƍǷ ÛƼǪƪǮǩƗ ǯǷƳ ƼǪƪǮǩƘƛ ǺǉƸơ ǯƍ
 ƊƗƸǮǩƗ ǣƸƢơ ǯƍǷ ÛǺǢǪơ ǰǭ ǺǪǕ ǬǪƾơ
 ǺǪǕ ƴǮƮơ ǯƍ ƚƮơ ȅǷ ÛƘǢƮǭ Ơǲǥ ǯƑǷ

.¬ǹǸǢƢǩƗ
مكانا  إذا مل جيد  من  املتكربين  ومن 
أو  النعال،  صف  يف  جيلس  الصدر  يف 
األراذل  بعض  األقران  وبني  بينه  جيعل 
ذلك  من  وغرضهم  حتتهم،  جيلس  وال 
تركهم  أن  إيهام  أو  األقران  استحقار 
أشد  فهو  بالتفضل،  هو  إمنا  للصدر 

أنواع التكرب.
العالج الثالث

إىل  ومير  الفقري،  دعوة  جييب  أن 
واألقارب،  الرفقاء  حاجة  يف  السوق 
وجيعل حاجتهم وحاجة نفسه منه إىل 
البيت، فإن مل يثقل عليه ذلك يف اخللوة 
ثقل  وإن  ورياء،  كرب  فيه  فليس  واملأل 
ثقل  وإن  ورياء،  كرب  ففيه  فيهما  عليه 
اخللوة  دون  الناس  مشاهدة  عند  عليه 

ففيه رياء دون الكرب.
 ȅ¼ السالم:  عليه  املؤمنني  أمري  قال 
 Ƙǭ  ǴǩƘǮǥ  ǰǭ  ǨǭƘǦǩƗ  ǨƩƸǩƗ  ǄǢǲǽ

.¬ǴǩƘǾǕ ǺǩƑ ƊǼǁ ǰǭ ǨǮƭ
قال:  أنه  السالم  عليه  عنه  وروي 
يف  فحمله  بدرهم  حلما  اشرتى  »أنه 

ملحفته«.
فقال له بعضهم: أمحل عنك يا أمري 
 !ȅ¼  :- السالم  عليه   - فقال  املؤمنني؟ 

العالج العملي للكبر
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.¬ǨǮƮǽ ǯƍ Ǡƭƍ ǧƘǾǖǩƗ Ǹƛƍ
وروي عن اإلمام الصادق عليه السالم 
قد  املدينة  أهل  من  رجل  إىل  نظر  أنه 
فلما  حيمله،  وهو  شيئا  لعياله  اشرتى 
رآه الرجل استحى منه، فقال له اإلمام 
 ǴƢǽƸƢǁƗ¼ السالم:  عليه  اهلل  عبد  أبو 
 ȅǸǩ  ŻƗǷ  Ƙǭƍ  ÛǬǶǾǩƑ  ǴƢǪǮƭǷ  ǤǩƘǾǖǩ
 ǼǩƘǾǖǩ ǻƸƢǁƍ ǯƍ ƠƜƜƭȁ ƞǲǽƴǮǩƗ Ǩǵƍ

.¬ǬǶǾǩƑ ǴǪǮƭƍ Ǭƥ ƊǼǂǩƗ
العالج الرابع

أن يلبس ثيابا بذلة، فإن مل يثقل عليه 
ذلك أصال فليس فيه كرب ورياء، وإال كان 
متكربا أو مرائيا، قال رسول اهلل صلى 
 ƸǾǖƜǩƗ ǨǢƢǕƗ ǰǭ¼ :اهلل عليه وآله وسلم
.¬ƸƜǦǩƗ ǰǭ ƓƸƛ ƴǢǝ ǛǸǆǩƗ ƼƜǩǷ

وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم أيضًا: 
 ƼƜǩƗǷ  ÛǇƷȁƗ  Ǽǝ  ǨǥƋ  ƴƜǕ  ƘǱƍ  ƘǮǱƑ¼
 ÛǼǖƛƘǅƍ ǠǖǩƗǷ ÛƸǾǖƜǩƗ ǨǢǕƗǷ ÛǛǸǆǩƗ
 ǰǕ  ƚǙƷ  ǰǮǝ  ÛǣǸǪǮǮǩƗ  ƝǸǕƳ  ƚǾƩƍǷ

.¬Ǽǲǭ ƼǾǪǝ ǼƢǲƽ
وقيل لسلمان: مل ال تلبس ثوبا جديدا؟ 
فقال: )إمنا أنا عبد، فإذا أعتقت يوما 
العتق يف  به إىل  لبست جديدا(: أشار 

اآلخرة.
وآله  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  وقال 
 ƻƘƜǪǩƗ ǰǭ ǯǷƴǩƗ ǻƍ - ƝƵƗƶƜǩƗ¼ :وسلم

.¬ǯƘǮǽȃƗ ǰǭ -
وعوتب أمري املؤمنني عليه السالم يف 
 ǰǭƐǮǩƗ Ǵƛ ǻƴƢǢǽ¼ :إزار مرقوع، فقال

.¬ƙǸǪǢǩƗ Ǵǩ ǔǂƲơǷ
العالج الخامس

فإن مل  وغلمانه،  يأكل مع خدامه  أن 
يثقل عليه فهو متواضع وإال فمتكرب.

كنت  قال:  بلخ،  أهل  من  رجل  وروى 
إىل  سفره  يف  السالم  عليه  الرضا  مع 
فجمع  مبائدة،  يوما  فدعا  خراسان، 
وغريهم،  السودان  من  مواليه  عليها 
هلؤالء  عزلت  لو  فداك!  جعلت  فقلت: 
 ǺǩƘǖơ ƙƸǩƗ ǯƑ¼ :مائدة، قال عليه السالم
 ƙȁƗǷ ÛƝƴƭƗǷ ǫȁƗǷ ÛƴƭƗǷ ǰǽƴǩƗǷ ÛƴƭƗǷ

.¬ǧƘǮǕȁƘƛ ƊƗƺƪǩƗǷ ÛƴƭƗǷ
االمتحانات لبقاء الكبر

ليست  الكرب  لبقاء  واالمتحانات 

كأن  كثرية:  هي  بل  ذكر،  مبا  منحصرة 
قال  يديه،  بني  أو  له  الناس  قيام  حيب 
 ǯƍ ƳƗƷƍ ǰǭ¼ :أمري املؤمنني عليه السالم
 ƸǒǲǾǪǝ  ƷƘǲǩƗ  Ǩǵƍ  ǰǭ  ǨƩƷ  ǺǩƑ  Ƹǒǲǽ
.¬ǫƘǾǡ ǫǸǡ Ǵǽƴǽ ǰǾƛǷ ƴǕƘǡ ǨƩƷ ǺǩƑ

وقال بعض الصحابة: )مل يكن شخص 
إذا  وكانوا  اهلل،  رسول  من  إليهم  أحب 
رأوه مل يقوموا له ملا يعلمون من كراهته 

لذلك(.
وأن حيب أن ميشي خلفه غريه، وقد 
اهلل  من  يزداد  العبد  يزال  ال  )أنه  روي 

بعدا ما مشي خلفه(.
وآله  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  وكان 
وسلم يف بعض األوقات ميشي مع بعض 
األصحاب، فيأمرهم بالتقدم وميشي يف 
يف  كان  وإن  غريه،  يزور  وأال  غمارهم، 

زيارته فائدة دينية.
الفقراء  جمالسة  من  يستنكف  وأن 

واملعلولني واملرضى.
صلى  اهلل  رسول  على  دخل  أنه  روي 
اهلل عليه وآله وسلم رجل وعليه جدري 
أصحابه  من  ناس  وعنده  تقشر،  قد 
يأكلون، فما جلس عند أحد إال قام من 
عليه  اهلل  صلى  النيب  فأجلسه  جنبه، 

وآله وسلم إىل جنبه.
يف  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  وكان 
إذ  بينه،  يف  يأكلون  أصحابه  من  نفر 
دخل عليهم رجل به زمانة تنكره الناس 
ألجلها، فأجلسه رسول اهلل على فخذه 
وقال له: »أطعم«، وكأن رجال من قريش 
امشأز منه وتكره، فما مات ذلك الرجل 

حتى كانت به زمانة مثلها.
بن  علي  اإلمام  الساجدين  سيد  ومر 
السالم  عليه  العابدين  زين  احلسني 
محاره،  راكب  وهو  اجملذومني  على 
الغداء، فقال  يتغدون، فدعوه إىل  وهم 
 ǬƕƘǅ ǼǱƍ  ȅǸǩ  ǼǱƑ  Ƙǭƍ¼ السالم:  عليه 

.¬ƠǪǖǞǩ
بطعام  أمر  منزله  إىل  صار  فلما 
فصنع، وأمر أن يتنوقوا فيه، ثم دعاهم 
على  وقس  معهم..  وتغدى  عنده  فتغدوا 

هذه غريها من االمتحانات.
صلى  اهلل  رسول  سرية  كانت  ولقد 

ما  جلميع  جامعة  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
بريئة عن مجيع ما  التواضع  به  ميتحن 
يصدر من الكرب من األفعال واحلركات، 

فينبغي لكل مؤمن أن يقتدي به.
صفات النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم

)أنه  اخلدري:  سعيد  أبو  روى  وقد 
يعلف  كان  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
البيت،  ويقم  البعري،  ويعقل  الناضح، 
ويرقع  النعل،  وخيصف  الشاة،  وحيلب 
عنه  ويطحن  خادمه،  مع  ويأكل  الثوب، 
السوق،  من  الشيء  ويشرتي  أعيا،  إذا 
وال مينعه احلياء أن يعلقه بيده أو جيعله 
يف طرف ثوبه وينقلب إىل أهله، يصافح 
الغين والفقري والصغري والكبري، ويسلم 
مبتدئا على كل من استقبله من صغري أو 
كبري أسود أو أمحر حر أو عبد من أهل 
له حلة ملدخله وال حلة  ليست  الصالة، 
إذا  أن جييب  من  يستحيي  ال  ملخرجه، 
دعي، وإن كان أشعث أغرب، وال حيقر ما 
دعي إليه، وإن مل جيد إال حشف الرقل، 
لغداء،  عشاء  وال  لعشاء  غداء  يرفع  ال 
الطبيعة،  كريم  اخللق  لني  املؤنة،  هني 
مجيل املعاشرة، طلق الوجه، بساما من 
عبوس،  غري  من  غري ضحك، حمزونا 
شديدا يف غري عنف، متواضعا يف غري 
مذلة، جوادا من غري سرف، رحيما لكل 
ومسلم،  ذمي  كل  من  قريبا  قربى،  ذي 
رقيق القلب دائم اإلطراق، مل يبسم قط 

من شبع، وال ميد يده إىل طمع(.
هذا وقال أبو احلسن عليهما السالم: 
»التواضع: أن تعطي الناس ما حتب أن 

تعطاه«.
وسئل عن حد التواضع الذي إذا فعله 
العبد كان متواضعا، فقال عليه السالم: 
 ƊƸǮǩƗ ǛƸǖǽ ǯƍ ƘǶǲǭ :ƟƘƩƷƳ ǔǉƗǸƢǩƗ¼
 ǬǾǪƽ ƚǪǢƛ ƘǶƢǩƺǲǭ ƘǶǩƺǲǾǝ ÛǴƾǞǱ Ʒƴǡ
 Ƙǭ  ǨƦǭ ȅƑ  ƴƭƍ  ǺǩƑ  ǼơƎǽ  ǯƍ  ƚƮǽ ȅ
 ÛƞǲƾƮǩƘƛ ƘǵƍƷƳ ƞƖǾƽ ǹƍƷ ǯƑ ÛǴǾǩƑ ǺơƐǽ
 ŻƗǷ  ÛƻƘǲǩƗ  ǰǕ  ǛƘǕ  ǐǾǚǩƗ  ǬǑƘǥ

.¬ǰǾǲƾƮǮǩƗ ƚƮǽ
23* إعداد: سيد نبيل احلسين
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موقف المتكلمين والفالسفة 
من حقيقة القضاء والقدر

يف البداية ينبغي اإلشارة إىل املعاني 
كذلك  تكون  أن  هلا  يراد  اليت  اللغوية 
املتكلمون  تداوهلا  والقدر  للقضاء 
يوجد  وال  سواء،  حد  على  والفالسفة 

هناك فرق جوهري ينبغي ذكره.
والذي ميكن اإلشارة إليه - يف حماولة 
ملعرفة هاتني املدرستني هنا - هو املعنى 
االصطالحي للقضاء والقدر، وما يالزم 
وألفاظ،  معان  من  االصطالحني  هذين 
اإلرادة،  حبث  أو  واإلضالل  كاهلداية 
املباحث  ضمن  إليها  اإلشارة  سيأتي 

القادمة.
إن ما يظهر من كلمات بعض املتكلمني 
هو  والقدر  القضاء  نظام  أن  املتقدمة 

نظام داخل يف عامل اإلمكان متصل به، 
دائما، وهو  فهو -عندهم - نظام فعلي 
اإلنسان،  بسلوك  واتصال  مساس  على 
سبحانه  اهلل  وعالقة  اختياره،  وإمكانية 
بذلك إمنا هي األمر بالطاعة والنهي عن 

املعصية.
 ǧƘǖǝȁƗ ƸǽƳƘǢǮƛ ŻƗ ǬǪǕ Ǹǵ :ƷƴǢǩƘǝ

.ƘǶǪǪǕǷ ƘǶƛƘƜƽƍǷ ƘǵƳǷƴƭǷ
 ƸǭȁƗǷ ƞǕƘǎǩƘƛ ǫƗƺǩȃƗ Ǹǵ :ƊƘǊǢǩƗǷ
.ƘǶǲǕ ƸƩƺǩƗǷ ƞǕƘǎǩƗ ǰǕ ǼǶǲǩƗǷ ÛƘǶƛ

كلماتهم،  من  تقدم  مما  واضح  وهذا 
فالصدوق رمحه اهلل قال: )إن قضاء اهلل 
- عز وجل - يف املعاصي حكمه ومشيئته 
يف املعاصي نهيه عنها، وقدره فيها علمه 
ذلك  من  وقريب  ومبالغها(.  مبقاديرها 

ما ذكره املفيد وغريه من املتكلمني.
إىل  تعرضوا  حينما  املتكلمني  إن  ثم 

يف  يضعونه  جندهم  مل  القضاء  تفسري 
مراتب العلم اإلهلي أو مصاديقه ومعانيه، 

ومل يصرحوا بان له عالقة واضحة.
موقف المتكلمين والفالسفة 

من حقيقة اإلرادة
األمر األول: معنى اإلرادة االنسانية.

االمر الثاني: معنى االرادة االهلية
اهلل  ارادة  تعلق  حقيقة  الثالث:  االمر 

بارادة االنسان وفعله.
أن  فيمكن  اإلنسانية:  اإلرادة  معنى 
املتكلم  بني  املشرتكة  النقاط  من  يكون 
اإلنسانية  اإلرادة  إن  حيث  والفيلسوف، 
بإرادة  عالقتها  عن  النظر  صرف  مع 
والعرض  الكيفيات  من  عندهم  تعد  اهلل 
النفساني الذي يطرأ على ذات اإلنسان 
يدعو  وهو  واألسباب،  للدواعي  متبعا 

إىل تصور الشيء املالئم للطبع.
هذا  أن  على  تتفقان  املدرستني  وكال 

املعنى غري جائز وحمال على ذات اهلل.
حقيقة اإلرادة اإللهية

عن  تقدم  ما  خالل  من  القول  ميكن 
عز  الباري  اتصاف  أن  املتكلمني  بعض 
باب  من  هو  إمنا  اإلرادة  بصفة  وجل 
االتصاف  وليس  واملساحمة،  اجملاز 
)إن  قالوا:  ولذا  احلقيقة،  وجه  على 
الفعل(،  نفس  هي  لفعله  اهلل  إرادة 

القضاء والقدر بين علم الكالم االمامي والفلسفة
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وقد ظهر ذلك من كالم السيد مرتضى 
والعالمة احللي. املفيد  والشيخ 

اإلرادة  معنى  إن  قالوا  إنهم  ثم 
وحقيقتها هو ختصيص الفعل يف وقت 
إىل  الداعية  للمصلحة  تبعا  آخر  دون 
إجياده، وان اختلفوا يف حلوقها بصفة 
الشيخ املفيد، أو عدم  كما عليه  العلم، 

حلقوها به، كما عليه العالمة احللي.
ومنعوا أن تكون قدمية أو حادثة، وان 
معتربا  ذلك  املرتضى يف  السيد  خالف 
حتققها على سبيل املثال واحلدوث عند 

بالفعل. تعلقها 
إىل  الفالسفة  بعض  ذهب  وقد  هذا 
حلوق  أن  من  املتكلمون  إليه  ذهب  ما 
باهلل سبحانه إمنا هي من  الصفة  هذه 
باب  من  وليس  والتسمية  اجملاز  باب 
كلمات  من  ذلك  يظهر  كما  احلقيقة، 
النصري الطوسي والعالمة الطباطبائي، 
ولكن ذهب األول إىل كونها راجحة إىل 

صفة العلم للثاني.
يف  املتكلمني  من  األول  نوافق  وقد 
وخمصصة  مميزة  صفة  اإلرادة  كون 
الذي   - الثاني  خبالف  الفعل،  لتحقق 
حيث   - فعلية  اإلرادة صفة  بكون  جزم 
توافق  هو  اإلرادة  أن حقيقة  إىل  ذهب 
وتعاضدها  للشيء  املقتضية  األسباب 

على وقوعه.
هذا، وقد ذهب الشيخ الرئيس واملال 
حقيقية  صفة  اإلرادة  كون  إىل  صدرا 
جمازًا  بها  متصفًا  الباري  وليس 
واعتبارًا، بل إن اهلل مريد حقيقة، وعلى 
هذا أثبتنا كون هذه الصفة منتزعة من 
)إن  الفعل  مقام  من  وليس  الذات  حاق 
املشيئة والقدرة هي عني الذات من دون 

مغايرة بني الذات واملشيئة(.
الداعي  نفس  اإلرادة  جعلوا  وعليه، 

مبعنى نفس العلم بالنظام األصلح.
األخري  العلمني  رأي  ومبالحظة 
نعرف افرتاق املنهج الذي قال به أهل 
به  قال  الذي  الثاني  املنهج  عن  الكالم 

الفالسفة.

حقيقة تعلق إرادة اهلل 
بإرادة اإلنسان

اهلل  إرادة  أن  على  املتكلمون  امجع 
حال  يف  وفعله  اإلنسان  بإرادة  متعلقة 
إمنا  بإرادته  عالقتها  وان  االختيار، 
هي بأمره بالطاعة ونهيه عن املعصية، 
وهو عني املعنى املتقدم يف القضاء وان 
اختلفت عبائرهم يف ذلك، فعرب الشيخ 
اهلل  مشيئة  )بأن  اهلل:  رمحه  الصدوق 
بها  األمر  الطاعات  يف  وإرادته  تعاىل 
عنها  النهي  املعاصي  ويف  والرضا، 

بالزجر والتحذير(.
قيد  بإضافة  ذلك  مثل  املفيد  وعرب 

االختبار يف الطاعة واملعصية.
الشريف  عرب  ذلك  جانب  واىل 
املرتضى بان تعلق إرادة اهلل بفعل العبد 
هو بلوى واختيار وليس قسرًا وإجبارًا.

للفعل  اهلل  إرادة  بني  ذلك  بعد  وفرق 
على  )القوة  فقال:  له،  العبد  وإرادة 

اإلرادة فعل اهلل واإلرادة فعل العبد(.
عادًا  احللي  العالمة  سار  ذلك  وعلى 
استقالل العبد يف إرادته أمرًا ضروريًا 
انه  يف  العاقل  يشك  )وهل  وبديهيًا 

مريد...(.
بناًء على ذلك، نفهم أن هناك إرادة له 
سبحانه يف الفعل سواء كانت على سبيل 
أو  املعصية  عن  والنهي  بالطاعة  األمر 
على سبيل البالء واالختيار، وبناًء على 
ومقابل  فعلية،  اإلرادة صفة  تكون  ذلك 
هناك  أن  أيضا  كلماتهم  أن  نفهم  ذلك 
إرادة واختيارًا هلذا اإلنسان مستقلة يف 
الفاعلية عن إرادته سبحانه، ولذا اثبت 
لإلنسان،  واحلرية  االختيار  املتكلمون 
إىل  نصل  عندما  أكثر  ذلك  وسيتضح 

املبحث الثالث.
فذهب  الفالسفة،  اختلف  ولكن 
العالقة  هذه  حقيقة  أن  على  بعضهم 
هي األمر بالطاعة والنهي عن املعصية، 
وهو مذهب احملقق الطوسي، فقال: إن 
عبيده  ألفعال  تعاىل  اهلل  إرادة  معرفة 

هو أمرهم بها.
العالمة  ذهب  ذلك  من  وقريب 

العالقة  أثبت  وان  فانه  الطباطبائي، 
وإرادة  اإلهلية  اإلرادة  بني  الوثيقة 
لفعل  اهلل  إرادة  قيد  لكنه  اإلنسان 
تعلق  )وأما  وإرادته  باختياره  اإلنسان 
اإلرادة الواجبة بالفعل مع كون اإلنسان 
اإلرادة  تعلقت  فإمنا  فيه،  خمتارا 
الواجبة بالفعل مع كون اإلنسان خمتارا 

فيه...(.
اإلرادة  أن  إىل  طريقة  وجدنا  ولذا، 
بها  أمره  اإلنسان  فعل  وهي  للطاعة 

ومشيئته يف املعصية نهيه عنها.
األبرز  املعارض  يبقى  ولكن  هذا، 
للنهج الكالمي هو الشيخ الرئيس وتبعه 
ما  على  فبناًء  املتأهلني،  صدر  ذلك  يف 
تقدم أن اإلرادة عندهم صفة ذاتية هلل 
ثابتة له باحلقيقة، ذهبوا إىل أن إرادة 
اهلل واإلنسان متحدتان وهما عبارة عن 
مشككًا،  اختالفا  ختتلف  واحدة  إرادة 

قوية يف اخلالق ضعيفة يف املخلوق.
وبناء عليه، يصعب - إذا مل ينعدم - 
تشخيص مذهب االختيار الذي مر عن 
استقاللية  كل  تنعدم  وتكاد  املتكلمني، 
اإلنسان يف احلرية واإلرادة، فاملتكلمون 
اإلرادة  عن  الدفاع  على  الذين حرصوا 
حيرص  االختيار،  وعن  اإلنسانية 
الفالسفة من جهة أخرى على احلفاظ 
وإطالقها  اإلهلية  اإلرادة  عمومية  على 
اهلل  إرادة  يف  اإلنسان  إرادة  واندكاك 

سبحانه.
واملتكلمون وان اثبتوا اإلرادة والقدرة 
جانب  إىل  لكن جند  تعاىل،  له  العامة 
ملزمة  إرادته  لعدم جعل  دؤوبة  حماولة 

ومقيدة حلرية العبد وإرادته.
على  الفالسفة  يصر  ذلك  مقابل  يف 
جعل إرادة اإلنسان متالشية ومضمحلة 
النقص  دخول  من  حذرًا  اهلل،  إرادة  يف 
املقدسة،  الذات  إىل  احلدوث  وسريان 
شأنه  وهو  أال  شأن  الوجود  يف  فليس 
وال إرادة إال إرادته، بل ال يريد إال ذاته 

ونفسه.
25* إعداد: الشيخ وسام البلداوي
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العالمة الشهيد الشهري احلاج مريزا 
ابراهيم الدنبلي اخلوئي قدس اهلل تربته 

وأعلى رتبته.
الشهيد،  والفقيد  الرشيد  السعيد  هو 
العالمة اإلمام الراشد السديد إبراهيم بن 
احلسني بن علي بن عبد الغفار الدنبلي 
وقام  سعيدا  اهلل  رمحه  عاش  اخلوئي، 

باألمر رشيدا ومات مظلوما شهيدا.
هو من العصابة اليت أصيبت من أعالم 
الدين وخيار رجال العلم والتقى، يف فتنة 

النهضة العامة يف إيران.
وكلمة )دنبل( على وزن )قنفذ( قلعة يف 
ضواحي موصل، سكن فيها بعض أجداد 
الربامكة  أوالد  من  األمراء،  من  أسرته 
البغداديني، فنسبت، وهلم تاريخ مبسوط 

وآثار مجيلة. 
وأسرة  نبالة  بيت  من  اهلل  وكان رمحه 
رجال  من  له  املغفور  والده  كان  كرمية، 
الدولة الناصرية وشرفاء امللك، تعني يف 
وغريها  تارة  يزد  مدينة  حلكومة  دولته 
نظرته  وطيب  همته  لعلو  ولكنه  أخرى، 
إىل  وأكب  احلكومة  خدمة  من  انصرف 
خدمة ملك امللوك، رب العزة، يف أواخر 
العراق،  أئمة  أعتاب  إىل  فهاجر  عمره، 
املقدسة  العلوية  احلضرة  إىل  وعكف 
املشهد الغري، حتى تويف فيها ودفن فيها، 
جوادا،  خريا،  صاحلا،  بارا  ملّيا  وكان 
امللكات  صاحب  ناسكا،  جليال،  شريفا، 
الفاضلة وكريم الشيم، وكان وجيها معهودا 
والكرامة  واجلود  بالنبالة  العامة  عند 

والسرية احملمودة.
حتصيل  املرتجم  إىل  اهلل  حبب  وقد 
العلم والعرفان من صباوته، ومل يعهد ذلك 
يف بيتهم قبله، فشرع يف التحصيل يف بدر 
أمره، جمتنبا عن غريه، حتى حاز املقام 
األسنى يف العلم والتقى واملرجعية العامة.

والدته رحمه اهلل
ولد املرتجم يف مدينة خوي يف حدود 

سنة 1240 يف حجر والده ونشأ فيها وربي 
يف حجره نشو بر وتربية، وقرأ فيها مبادئ 
أمره، ثم قرأ فيها يف الفقه االستداللي 
وأصوله على جدنا العالمة األعلى احلاج 
حسني امام اجلمعة واجلماعة وغريه من 

أعالم عهده.
ثم يف حدود عام 1262 هاجر إىل مركز 
الدياني  علومها  وسائر  الشيعة  فقاهة 
حتى  األشرف  النجف  الروحانية  وينبوع 
حضر فيها مدرسة حضرة شيخ الطائفة 
وقرأ  األنصاري  املرتضى  االمام  العالمة 
على العالمة اإلمام الناسك الورع احلاج 
الطهراني  الرازي  اخلليلي  علي  موىل 
النجفي يف فن احلديث والرجال والدراية؛ 
مضافا اىل الفقه واصوله وغريه، وقرأ 

على غريه من أعالم وقته أيضًا.
قال رمحه اهلل يف كتابه ملخص املقال 

ترمجة  يف  الرجال  احوال  حتقيق  يف 
استاذه األنصاري:

على  األشرف  النجف  يف  )وقرأت 
مخسة من أركان مشايخ الوقت وعدهم(.

حتى حاز رمحه اهلل مقاما ساميا يف 
العلم وموقعا رفيعا يف الفضل والعرفان، 
إىل  بالرجوع  أساتيذه  له  أذن  ووقتئذ 
موطنه، فرجع إليها وتقمص فيها بالزعامة 
الدينية  بالوظايف  فيها  وقام  واملرجعية، 

أحسن قيام وأمجله وأمتنه.
متضلعا،  رجاليا  اصوليا،  فقيها  كان 
الفاضلة واحملاسن  الشيم  وكان صاحب 
عصره  علماء  أجلة  من  وكان  اجلميلة، 
يف قطر آذرباجيان، وكان وجيها مطاعا 
يف الدولة والرعية، وكان إذا وقعت فيها 
بني  اختالف  أو  عظيمة  حادثة  أو  فتنة 
الدولة والرعية كان هو املرجع فيها ومسلم 
احلكومة عند الكل، وكان رمحه اهلل فريد 
وقلة  النفس  التواضع وهضم  عصره يف 
والوقار  والعفة  الدائم  والصمت  الكالم 
والسكينة والوفاء بالعهد والوعد واالصرار 

واالسرار باالحسان.

ومال  عظيمة  ثروة  صاحب  مليًا  كان 
خطري يبلغ، عوائد أمالكه وعقاره يف كل 
سنة إىل مئة وعشرين ألف قران بنقد 

يصرف  كان  وما  أزيد،  أو  عصره 
منها على نفسه وعائلته ويف بيته، 

منه،  أقل  أو  عشرة  من  أزيد 
منها  الباقي  يصرف  فكان 

واملساكني  الفقراء  يف 
واملصاحل  واملربات 

النوعية.
كان له بعض 

االنفاقات 
السرية 

 ، صة خلا ا
كان  أنه  ومنها 

إذا تشّرف بالنجف 
األشرف كان يأمر بعض 

بياع احلنطة أن يعطى لكل 
من يشرتي منه حنطة مبقدار 

حقة أو حقتني جمانا وأن ال يأخذ 
مثنه منه على حسابه، وكان له نظري 

هذا العمل كثريا، من دون أن يعلم أنه من 
طرف أي شخص ذلك.

كثري  متعبدا،  ناسكا  اهلل  رمحه  وكان 
الصمت وقليل الكالم، وكان ال يفوته شيء 
من الرواتب اليومية، وكان يكثر بأداء نافلة 
الليل وكان يف الثلث األخري من الليل قائما 
دائما ال يفوته شيء من ذلك يف أيام عمره، 

الشهيد مري زا إبراهيم الدنبلي اخلوئي
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وكان رمحه اهلل حريصا باعانة الضعفاء 
مباله ومقامه، وكان كثري املراجعة بكتب 

األخالق مراقبا لرتبية نفسه.
وزيارة  احلج  إىل  السفر  كثري  وكان 
أعتاب أئمة العراق املقدسة ومشهد الرضا 
عليهم السالم، وإذا غلب عليه الشيخوخة 
فكان  بنفسه،  احلج  عن  عجز  والضعف 
يستنيب ملشهد الرضا ايضا، وكان يتشرف 
لزيارة أئمة العراق بنفسه يف كل سنة 

أو سنتني مرة.
وصيته

أوصى إىل ابن اخته يف 
وأوقافه  أموره  مجيع 
وله  ماله،  وثلث 
اهلل  رمحه 
آثار جليلة 
منها 

ما 

ها  بنا
من 

جد  ملسا ا
سل  ملغا ا و
والقناطري واملرابط 
ويف  بلده  يف  وحنوها 
وبعض  األشرف  النجف 
الطرق والشوارع، وله مكتبة يف 
بلدة خوي وقفها لعامة طلبة العلوم، 
تشتمل على أنواع الكتب يف أحناء الفنون 
من املخطوط واملطبوع، وهي اليوم موجودة 
يف بلدة خوي على أحسن ترتيب يستفيد 

منها عامة أهل االستفادة.
أوقافه

له أوقاف مجة وقفها ألمور خاصة من 
املصاحل النوعية واألمور العامة يعمل بها 
بها  أوصى  ما  على حسب  وصيه  بتولية 

قدس سره وله من املؤلفات كالتالي:
حتقيق  يف  املقال  )ملخص  كتاب   )1
أحوال الرجال(، يقرب من عشرين ألف 

بيت، طبع يف تربيز يف حياة مؤلفه.
2( كتاب )شرح نهج البالغة( يف جزأين 
وطبع يف تربيز يف جزء واحد مكررا، وهو 
)الدرة  مساه  لغوي  أدبي  خمتصر  شرح 

النجفية(.
يف  طبع  الفقه(  )أصول  يف  كتاب   )3

تربيز.
العامة  رسائل  على  )حاشية  كتاب   )4
األنصاري( وهو أستاذه الذي مل يطبع إىل 

اآلن.
يف  طبع  حديثا(  )األربعني  كتاب   )5
تربيز يف حياة مؤلفه ولعل كتابه هذا هو 
أرقى مؤلفاته يدل على غزارة علمه وطول 
باعه وسعة اطالعه وتتبعه وتبحره، وهو 

كتاب نفيس لطيف يف بابه.
6( كتاب )تلخيص حبار األنوار( للعالمة 
اجمللسي خلصه حبذف األسانيد وبعض 
على  يشتمل  حبيث  الزائدة  اجلمالت 
مبراتبها  املطالب  من  لألصل  ما  مجيع 

وجزئياتها.
ولكن أخصر من األصل لفظًا وكتابة، 
غرضه  وكان  وطبعه،  نسخه  يسهل  كي 
كان صعب  ملا  الكتاب  أصل  أن  ذلك  من 
النشر والطبع لبسطه وتفصيله، فأراد أن 
يلخصه ليمكن له طبعه، وملا أقدم احلاج 
حممد حسن أمني دار الضرب االصبهاني 
الطهراني من خرية جتار عصره وأعظمهم 
مل  طهران،  يف  الكتاب  أصل  لطبع  ماال 
املذكور،  تلخيصه  على  موقع  حينئذ  يبق 
فلم يتم، ولكن عمل منه رمحه اهلل قسمة 

معظمة من جملدات الكتاب.
املقام  يف  بالذكر  يليق  ما  طريق  ومن 
أنه  عزمه  وقوة  رأيه  وحيكى عن صالبة 
على  املستحقني  لبعض  اهلل  رمحه  كتب 
يكتب  أن  وأراد  بعطاء  السوق  يف  عامله 
غفلة  من  تومان(   50( فكتب  )5تومان( 
القلم، فلما عرضه الشخص املزبور على 
عامله مل ير هو تناسبا بني املبلغ املزبور 
الكتاب  فأخذ  له،  احملال  والشخص 
وعرضه على املرتجم استفسارا، فلما رآه 
املرتجم املغفور له قال إنه من سهو القلم، 

ولكن ال ينبغي حمو ما كتبناه، فاعطه ما 
كتبناه هو له.

وحدثنا غري واحد من األعالم والثقات 
موىل حممد  احلاج  الصاحل  الرجل  عن 
باقر التسرتي النجفي وكان ثقة صاحلا 
رجالية  مسألة  يف  يوما  استشكلت  قال: 
األجل  املوىل  املنام  يف  ليلة  ذات  فزرت 
األستاذ احلاج موىل علي الرازي الطهراني 
اخلليلي املغفور له، وكان استاذه يف حياته 
فسألته املسألة، فأجابين بأن هذه املسألة 
قد ذكرها احلاج مريزا ابراهيم اخلوئي 

يف رجاله.
قال الرجل وما مسعت إىل ذاك اليوم 
بامسه واسم كتابه ابدا قال: فلما انتبهت 
منزلي  من  وخرجت  قمت  نومي  من 
متفحصا عن الكتاب املذكور، فاذا له كتاب 
املسألة  فيه  فاذا  به،  ظفرت  الرجال  يف 

املستقصاة.
استشهاده 

الدستورية  العامة  النهضة  وقعت  وملا 
نظام  بها  واختل   1324 عام  ايران  يف 
امللك لضعف احلكومة االستبدادية وعدم 
امللكية،  الدستورية  احلكومة  استقرار 
استفاد االشرار بسوء فطرتهم من العثرة 
كما ال يزال هو العادة اجلارية، فاغتنموا 
بنهب  البالد  يف  الفساد  الثارة  الفرصة 
النفوس  وقتل  األعراض  وهتك  األموال 
وسفك الدماء، ومحل على املرتجم بعض 
األشرار وهو قاعد يف بيته على غيلة من 
ظلما  وخفره  وأعوانه  وخدمه  حواشيه 
شعبان  شهر  من  مضني  لست  وعدوانا، 
إىل  نعشه  ومحل   1326 عام  يف  املعظم 
وبناه  عينه  الذي  احملل  يف  ودفن  الغري 
لنفسه يف حياته خارج باب الكوفة يسار 
الكوفة  إىل  للمتوجه  احلديدية  احملجة 
مالصقا لقرب استاذه العالمة احلاج موىل 
علي الرازي اخلليلي، وله بقعة خمصوصة 
ظاهر معلوم فيها يزوره الناس، وينسب إليه 

بعض الكرامات يف حياته وبعد مماته.

* إعداد: الشيخ وسام البلداوي
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عليه  اهلل  كان مقام رسول اهلل صلى 
وآله وسلم يف الغار ثالثًا وانطلق لوجهه 
صلوات  علي  مبيت  وكان  املدينة،  يؤم 

اهلل عليه على الفراش أول ليلة.
قال عبيد اهلل بن أبي رافع: وقد قال 
علي بن أبي طالب عليه السالم شعرا 
ومقام  الفراش  على  مبيته  فيه  يذكر 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 

يف الغار ثالثا.
ƘǆƮǩƗ ƔǍǷ ǰǭ ƸǾƱ ǼƾǞǲƛ ƠǾǡǷ

ƸƪƮǩƘƛǷ ǠǾƢǖǩƗ ƠǾƜǩƘƛ ǛƘǍ ǰǭǷ
Ǵƛ ƗǷƸǦǮǽ ǯƍ ǛƘøøøøøøøøøøøƱ ƘǮǩ ƴǮƮǭ

ƸǦǮǩƗ  ǰǭ  ǧȆƪǩƗ  ǷƵ  ǼƛƷ  ǳƘǡǸǝ
ǼǲǱǷƸǂǲǽ ǺƢǭ ǬøøøøøǶǾǕƗƷƍ ƠøøøøøøøøøøøƛǷ

ƸƽȁƗǷ ǨƢǢǩƗ ǺǪǕ ǼƾǞǱ ƠǲǍǷ ƴǡǷ
ƘǲǭƋ  ƷƘǚǩƗ  Ǽǝ  ŻƗ  ǧǸƽƷ  ƟƘƛǷ

ƸƢƽ  ǼǝǷ  ǴǩȃƗ  ǐǞƭ  ǼǝǷ  ǣƘǲǵ
Ơøøøøøøøøøøøøøøøǭƹ  Ǭøøøøøøøøøøøøøƥ  ƘøøøøøøøøƥȆƥ  ǫƘøøøøøøøøǡƍ

ǻƸǞơ ƘǮǲǽƍ ƘǆƮǩƗ ǰǽƸǞǽ ǄƕȆǡ
للربوجردي:  الشيعة  أحاديث  )جامع 

)476/5
لعل إيراد رواية شيخ الطائفة الشيخ 
الطوسي رمحه اهلل عن حممد بن عمار 
بن ياسر، وعبد اهلل بن أبي رافع كليهما 
تعاىل  اهلل  ياسر رضوان  بن  عمار  عن 
اليت  العلة  للقارئ  أظهرت  قد  عليه 
موقف  إخفاء  يف  الرواة  هؤالء  دفعت 
أو  قبوله  يف  السالم  عليه  علي  اإلمام 

رفضه ألمر النيب صلى اهلل عليه وآله 
ليلة  يف  فراشه  على  املبيت  يف  وسلم 

خروجه مهاجرًا إىل املدينة.
هذا  يف  العلة  أي:  كانت،  واليت 
اإلخفاء، هو تضييع منقبة الفداء اليت 
أبي طالب  بن  علي  بها سوى  مل حيَظ 
ستتضح  كانت  واليت  السالم  عليه 
بشكل  وللمسلم  عام  بشكل  للقارئ 
بأمانة  الرواة  رواها  لو  فيما  خاص 

وصدق.
مبتورة  أوردوها  األسف  ومع  ولكن 
فإنهم  ذلك  عن  فضاًل  وناقصة، 
الذين  احلفاظ  بعض  َوْهِم  إىل  عمدوا 
قد  أخرى  روايات  هناك  أن  وجدوا 
أنهم  متوهمني  أخرى،  حقيقة  أظهرت 
خيفوا  أن  األسلوب  بهذا  استطاعوا 
للباحثني  وأعطوا  واالستفهام  احلقيقة 
والتحقيق  والدراسة  البحث  احلافز يف 
إىل  هؤالء  دفع  الذي  السبب  ملعرفة 
والتعصب  والتزمت  التدليس  هذا 
الرجوع  بإمكانه  ليس  القارئ  وكأن 
أقواهلم  عند  الوقوف  أو  غريهم  إىل 
البحث  ملناقشتها وعرضها على طاولة 
أن  النتيجة  فكانت  واملوضوعي  العلمي 
هؤالء الذين مكروا مجيعا قد جهلوا أن 
ليلة املبيت على فراش النيب صلى اهلل 
عليه وآله وسلم قد أوالها اهلل سبحانه 
عنايته وتكفل بها مبشيئته منذ أن عزم 
اهلل  صلى  بالنيب  باملكر  كفروا  الذين 
أو  يقتلوه  أو  ليثبتوه  وسلم  وآله  عليه 

هُ  بقوله: }وَاللَّ خيرجوه، فتوعدهم اهلل 
الْمَاكِِرينَ{. خَيْرُ 

فأّنى هلم باملكر يف أحداث هذه الليلة 
وحماربة اهلل ورسوله ومن شرى نفسه 

ابتغاء مرضاة اهلل.
شبهة ابن تيمية والحلبي 
وتعيين مرتكزاتها الواهية

الباحث يف السرية  إن مما يستوقف 
النبوية هو مروره بآراء كثرية ملن كتبوا 
عليه  اهلل  صلى  املصطفى  سرية  يف 
وآله وسلم ال تنسجم مع جوهر القرآن 
للمنهج  أنها خمالفة  الكريم فضاًل عن 

العلمي واملوضوعي.
الباحث أن كثريًا من هذه  بل: ليجد 
املنهج  ختالف  إنها  فقط  ليس  اآلراء 
تعمد  فيها  وإمنا  واملوضوعي  العلمي 
الرأي  هذا  صاحب  فيكون  الكذب 
األخالقي  املنهج  يف  اجلهل  مجع  قد 

والعلمي واملوضوعي.
بني  حوت  اليت  األمثلة  هذه  ومن 
هو  اآلراء،  من  النموذج  هذا  جنباتها 
النبوية  قول احلليب - صاحب السرية 
اختص  اليت  الفداء  لفضيلة  رده  يف   -
السالم  عليه  طالب  أبي  بن  علي  بها 
اهلل صلى  رسول  فراش  املبيت يف  ليلة 
خدجية  دار  يف  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
ابن  إمامه  بقول  استشهاده  بعد  فيقول 

تيمية:
أوحى  تعاىل  اهلل  أن  روي  ما  )وأما 

    ابن تيميــة والحلبـي 
    في رد فضيلة الفداء، 
   شبهــــة واهيـــة 
الكريم للقـرآن  ومخالفة 
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آخيت  قد  إني  وميكائيل  جربائيل  إىل 
أطول من  أحدكما  بينكما وجعلت عمر 
باحلياة  صاحبه  يؤثر  فأيكما  اآلخر 
اهلل  فأوحى  احلياة  كالهما  فاختار 
إليهما أال كنتما مثل علي بن أبي طالب 
بينه وبني حممد صلى اهلل عليه  آخيت 
ليفديه  فراشه  على  فبات  وسلم  وآله 
إىل  اهبطا  باحلياة  ويؤثره  بنفسه 
األرض فاحفظاه من عدوه فنزال فكان 
عند  وميكائيل  رأسه  عند  جربائيل 
رجليه فقال: جربائيل بخ بخ من مثلك 
يا ابن أبي طالب باهى اهلل بك املالئكة 
وأنزل اهلل عز وجل: }وَمِنَ النَّاِس مَنْ 
هِ...{.  اللَّ مَرَْضاةِ  ابْتَِغاءَ  نَْفسَهُ  يَشِْري 

)البقرة/207(
باتفاق  كذب  إنه  تيمية:  ابن  فيه  قال 

أهل العلم باحلديث والسري(.
)قد  للحليب-:  والقول   - وأيضًا 
له  الصادق  بقول  الطمأنينة  له  حصلت 
لن خيلص إليك شيء تكرهه منهم فلم 
يكن فيه فداء بالنفس وال إيثار باحلياة، 
هي  البقرة  سورة  يف  املذكورة  واآلية 
يف  نزلت  إنها  قيل  وقد  باتفاق،  مدنية 
صهيب ملا هاجر، أي كما تقدم؛ لكنه يف 
اإلمتاع مل يذكر أنه صلى اهلل عليه وآله 
وسلم قال لعلي: ما ذكر، وعليه: فيكون 
للنيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  فداؤه 
بنفسه واضحًا وال مانع من تكرر نزول 
املصطفى  حق  ويف  علي  حق  يف  اآلية 
حق  ويف  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
صهيب مبعنى اشرتى نفسه مباله هذه 
عن  البقرة  سورة  خيرج  ال  مبكة  اآلية 
كونها مدنية ألن احلكم يكون للغالب(. 

)السرية احللبية: 192/2(
احلليب  أطلقها  اليت  الشبهة  وهذه 
تيمية  ابن  إمامه  رأي  تضمنت  واليت 
وتبنيه هلذا الرأي فهي خمالفة للمنهج 
األخالقي والقرآني والعلمي كما سيمر 
هذا  يف  واملسائل  املباحث  خالل  بيانه 
الفصل، ولكن قبل املضي يف ذلك حندد 

وهي  الواهية،  الشبهة  هذه  مرتكزات 
كاآلتي:

1. إن حديث نزول جربائيل وميكائيل 
قال  السالم  عليه  علي  اإلمام  حلفظ 
العلم  أهل  باتفاق  كذب  تيمية  ابن  فيه 

باحلديث والسري.
بقول  الطمأنينة  له  حصل  قد   .2
شيء  إليك  خيلص  لن  له  الصادق 
تكرهه منهم فلم يكن فيه فداء بالنفس 

وال إيثار باحلياة.
النَّاِس  }وَمِنَ  املذكورة:  اآلية  إن   .3
هُ  وَاللَّ هِ  اللَّ مَرَْضاةِ  ابْتَِغاءَ  نَْفسَهُ  يَشِْري  مَنْ 
هي  البقرة  سورة  يف  بِالْعِبَادِ{،  رَءُوفٌ 

مدنية باتفاق.
هاجر  ملا  صهيب  يف  نزلت  أنها   .4
فيكون فداؤه للنيب صلى اهلل عليه وآله 

وسلم بنفسه واضحًا.
يف  اآلية  نزول  تكرار  من  مانع  ال   .5
اهلل  املصطفى صلى  حق  ويف  علي  حق 
عليه وآله وسلم ويف حق صهيب مبعنى 

اشرتى نفسه مباله.
سورة  خيرج  ال  مبكة  اآلية  هذه   .6
البقرة عن كونها مدنية ألن احلكم يكون 

للغالب.
اتضاح كذب ابن تيمية

إن ما أطلقه ابن تيمية وتبناه احلليب 
صراح  كذب  فهو  بإمامته  إمتامًا 
وخمالف لألخالق؛ ألن الكذب من أسوأ 
صفات اإلنسان على أي دين كان وذلك 

ملا يأتي:
أوالً: كيف حصل ابن تيمية 

على العلم باتفاق أهل العلم 
بالحديث والسير

كيف  للقارئ  يوضح  مل  تيمية  فابن 
حصل له العلم بأن )أهل العلم باحلديث 
والسري قد اتفقوا على أن هذا احلديث 

كذب(.
فهل سافر إىل مجيع أقطار املسلمني 
بهم  فالتقى  العلماء  عن  أهلها  وسأل 

له  فقالوا  احلديث  هذا  عن  وسأهلم 
هو  فهذا  نعم،  قيل:  فإن  كذب؟  انه 
عمره  سيقضي  تيمية  ابن  ألن  الكذب 
كله بالسفر إىل أقطار املسلمني يبحث 
لن  وعندها  باحلديث  العلم  أهل  عن 
ومل  ولن  أقواهلم  لنا  أن جيمع  يستطيع 
اتفاقهم وان قيل: ال فهذا  حيصل على 
أهل  بأن  قوله:  يف  كاذب  بأنه  إقرار 

العلم قد اتفقوا.
ثانيًا: لم يقدم ابن تيمية 

القاعدة في تحديد أهل العلم
ما هو امليزان الذي اعتمده ابن تيمية 
يف حتديد أهل العلم كي نتعرف عليهم 
ونصّدق قول ابن تيمية يف انهم من أهل 
ولذا  العلم،  أهل  من  فإبليس  العلم؛ 
َأْغوَيَْتنِي  َفِبمَا  }َقاَل  العاملني:  رب  قال هلل 
ُثمَّ   )16( الْمُسَْتقِيمَ  صِرَاَطكَ  َلهُمْ  ْقعُدَنَّ  أَلَ
خَْلفِِهمْ  وَمِنْ  َأيْدِيِهمْ  بَيِْن  مِنْ  تِيَنَّهُمْ  َلَ
تَِجدُ  وََل  شَمَائِلِِهمْ  وَعَنْ  َأيْمَانِِهمْ  وَعَنْ 
األعراف/  شَاكِِرينَ{.  َأْكَثرَهُمْ 

)17-16
فعلم إبليس بالصراط املستقيم ميكنه 
إبليس  إن  بل  عنه،  الناس  تضليل  من 
املستقيم  بالصراط  تيمية  ابن  أعلم من 
ولذا فهو سبب ضالل البشرية منذ أن 

أدخل آدم وحواء اجلنة.
العلم  أهل  من  األحبار  كعب  أن  كما 
باحلديث، بل إن كل فرقة من املسلمني 
من  هم  وزعماءها  أئمتها  بأن  تعتقد 
أهل العلم باحلديث ولذا فهم يعتقدون 
األمة  هذه  من  الناجية  الفرقة  بأنهم 
فعلى سبيل املثال: )يعتقد اخلوارج أنهم 
من الناحية الدينية ميثلون الفئة القليلة 
وأن  مساومة،  احلق  يف  تقبل  ال  اليت 
والفقهاء  القراء  مجاعة  من  زعماءهم 
بالكتاب  االلتزام  على  احلريصون  وهم 
والسنة دون مواربة أو تأويل(.)املوسوعة 

العربية العاملية، اخلوارج: 1(
29وال أدري أي كتاب أو سنة جتيز قتل 
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علي 
أبي  بن 
عليه  طالب 

السالم؟!
ابن  ولذلك: مل يصرح 
الضوابط  أو  بالقاعدة  تيمية 
اليت لديه يف معرفة أهل العلم كي 
نعتقد بأنه ينطبق عليهم هذا الوصف 

وكي نأخذ بكالمه.
ثالثًا: أين مواضع هذا االتفاق الذي 

ادعاه ابن تيمية عند أهل العلم؟
ثم ملاذا مل يرشدنا إىل مواضع اتفاق أهل 
يف  مدونًا  أكان  أقواهلم  على  ويدلنا  العلم 
فسمعه  حلقاتهم  يف  حتديثا  أم  مصنفاتهم 

ابن تيمية من تالمذتهم؟ فعلم أنه كذب؟
رابعًا: أي قسم من أهل العلم 
في هذه األمة بتعدد فرقها علم 

بقولهم ابن تيمية
أقرت  الذين  باحلديث  العلم  أهل  أما 

هلم األمة اإلسالمية فهم قسمان:
الشيعة  علماء  فهم  األول:  القسم 
ومن  تيمية  ابن  فيهم  يرى  ال  الذين 
العلم  أهل  من  بأنهم  له  إمامًا  اختذه 
العلم  أهل  من  بأنهم  نؤمن  إننا  إال 
على رغم أنف ابن تيمية ومن تواله 
عندنا  صدقهم  ثبوت  يكفي  إذ 

كثبوت كذب ابن تيمية.
الثاني: فهم علماء  القسم  وأما 
اتفقوا  وهؤالء  واجلماعة  السنة 
على كذب ابن تيمية الذي نسب 
وتقّول  به  ينطقوا  مل  ما  إليهم 
وكي  يقولوا،  مل  ما  عليهم 
تيمية  ابن  كذب  للقارئ  نثبت 
نزول  حديث  حول  قوله  يف 
عليهما  وميكائيل  جربائيل 
السالم حلفظ علي بن أبي 
النيب  فدى  حينما  طالب 
صلى اهلل عليه وآله وسلم 
بنفسه؛ الذي قال عنه ابن 
باتفاق  كذب  )إنه  تيمية: 

أهل  فهؤالء  والسري(  باحلديث  العلم  أهل 
بأمسائهم  ندرجهم  والسري  باحلديث  العلم 

كي يتضح كذب ابن تيمية.
نذّكر  العلم  أهل  أمساء  نورد  أن  وقبل 
القارئ الكريم بأّننا يف صدد احلديث القائل 
علي  اإلمام  مبيت  ليلة  يف  املالئكة  بنزول 
اآلية يف  اختصاص  وليس يف  السالم،  عليه 
علي عليه السالم وحصرها فيه فهذا سريد 

بيانه.
رواية أهل العلم بالحديث 
والسير في مدرسة العترة 

النبوية لنزول جبرائيل وميكائيل 
لحفظ علي عليه السالم ليلة 

المبيت
اهلل  رمحه  الكويف  عقدة  ابن  احلافظ   .1
بإسناده،  رواه  وقد  333هـ(  سنة  )املتوفى 
رسول  موىل   - رافع  وأبي  عباس،  ابن  عن 
بن  وهند   - وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
أبي هالة أنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل 
جربائيل  إىل  اهلل  »أوحى  وسلم:  وآله  عليه 
)فضائل  بينكما...«.  آخيت  إني  وميكائيل 
عقدة  البن  السالم  عليه  املؤمنني  أمري 

الكويف: 181(
اهلل  رضوان  الطوسي  الشيخ  أخرجه   .2
يف  هـ(   460 سنة  )املتوفى  عليه  تعاىل 
األمالي بإسناده فقال: أخربنا مجاعة، عن 
العباس أمحد  أبو  قال حدثنا  املفضل،  أبي 
إحدى  سنة  الثقفي  عمار  بن  اهلل  عبيد  ابن 
بن  مائة، قال: حدثنا علي  وعشرين وثالث 
مخسني  سنة  النوفلي  سليمان  بن  حممد 
أبو  بن محزة  قال حدثين احلسن  ومائتني، 
العباس بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب، 
عن الزبري بن سعيد اهلامشي، قال: حّدثنيه 
أبو عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر رضي 
اهلل عنه بني القرب والروضة، عن أبيه وعبيد 
اهلل بن أبي رافع مجيعًا عن عمار بن ياسر 
رضي اهلل عنه وأبي رافع موىل النيب صلى 

اهلل عليه وآله وسلم.
أبي  بن  سنان  وحدثنيه  عبيدة:  أبو  قال 
سنان: أن هند بن هند بن أبي هالة األسدي 
حدثه عن أبيه هند بن أبي هالة ربيب رسول 
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وأمه  وسلم   وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
خدجية زوج النيب صلى اهلل عليه وآله 
اهلل  صلوات  فاطمة  ألمه  وأخته  وسلم 

عليها.
الثالثة  هؤالء  وكان  عبيدة:  أبو  قال 
بن  وعمار  رافع  وأبو  هالة  بن  هند 
أمري  هجرة  عن  حيدثون  مجيعًا  ياسر 
صلوات  طالب  أبي  بن  علي  املؤمنني 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  إىل  عليه  اهلل 
عليه وآله وسلم باملدينة وبيته قبل ذلك 
على فراشه. )األمالي للشيخ الطوسي: 

)463
املالئكة  نزول  حديث  أما  أقول: 
عليه  طالب  أبي  بن  علي  حلراسة 
به  حّدث  فقد  املبيت  ليلة  السالم 
عمار  اليقظان  أبو  املنتجب  الصحابي 
ابن ياسر كما صرح به الشيخ الطوسي 

يف الصفحة 469 من أماليه.
وأما ما قاله أبو عبيدة بن حممد بن 
عمار بن ياسر: »وحدثنيه سنان بن أبي 
هالة  أبي  بن  هند  بن  هند  أن  سنان: 
أبي  بن  هند  ابيه  عن  حدثه  األسدي 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  ربيب  هالة 
النيب  زوج  خدجية  وأمه  وسلم  وآله 
ألمه  وأخته  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 

فاطمة صلوات اهلل عليها.
زواج  صحة  عدم  الثوابت  من  فهو 
قبل  السالم  عليها  خدجية  املؤمنني  أم 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
احتضنته  أختها  ابن  هو  هذا  هند  وان 
برعايته  وتكفلت  خدجية  املؤمنني  أم 
وأم  زينب  كحال  حاله  دارها  يف  فنشأ 
عرفت  كما  بابنها  فعرف  ورقية،  كلثوم 
بنت  )خدجية  ببناتها.  النسوة  هؤالء 

خويلد أّمة مُجعت يف امرأة: 88/1(
3. احلافظ ابن شهر آشوب املازندراني 
)املتوفى سنة 588 هـ( قال: قال الثعليب 
يف تفسريه، وابن عقب يف ملحمته، وأبو 
السعادات يف فضايل العرتة، والغزالي 
أيضًا  السعادة  كيمياء  ويف  األحياء  يف 

ومجاعة  اليقظان،  أبي  عن  برواياتهم 
حنو:  إلينا  ينتمي  ومن  أصحابنا  من 
والكليين،  شاذان،  وابن  بابويه،  ابن 
والطوسي، وابن عقدة، والربقي، وابن 
فياض، والعبدلي، والصفواني، والثقفي 
رافع  وأبي  عباس  ابن  عن  بأسانيدهم 
احلديث«. وساق  هالة...  أبي  بن  وهند 
للمازندراني:  طالب  أبي  آل  )مناقب 

)340/1
شهر  ابن  كالم  يف  الظاهر  أقول: 

رمحه اهلل أمور منها:
هذا  قوله  يف  مجع  قد  أنه   .1
والشراء يف علي  الفداء  آية  اختصاص 
ابن أبي طالب عليه السالم بشكل عام 
املالئكة  نزول  ذكر  مع  إيرادها  وبني 
اآلية  اختصاص  إن  إذ  السالم،  عليهم 
عن  العلماء  رواها  السالم  عليه  بعلي 
ابن عباس كما سيمر، واختصاص نزول 
اليقظان  أبي  عن  العلماء  رواه  املالئكة 
عمار بن ياسر )رضي اهلل تعاىل عنه(.
2. قد يكون احلافظ ابن شهر آشوب 
مصنفات  يف  احلديث  هذا  وجد  قد 
هذه  وان  زمانه  يف  العلماء  أولئك 
املصنفات مل تنشر بعد فهي مازالت يف 
أروقة حصائن املخطوطات املنتشرة يف 
أعثر  مل  الواقع  ويف  اإلسالمية،  البالد 
على احلديث فيما توفر من نشر لبعض 

مصنفات ابن بابويه رمحه اهلل وغريه.
قد وجد هذا  يكون احلافظ  وقد   .3
احلديث يف ضمن مصنفات علماء العامة 
الذين ذكرهم اال ان هذه املصنفات قد 
مرور  بعد  والتزوير  للحذف  تعرضت 
حدث  كما  عام  مثامنائة  من  أكثر 
أشرنا  كما  التزوير  من  مسلم  لصحيح 
يف مبحث منزلة خدجية يف السنة وانها 

من رواة احلديث الشريف.
أهل  أمساء  إيراد  فغرضنا  وعليه: 
علماء  من  والسري  باحلديث  العلم 

الشيعة رمحهم اهلل تعاىل.
اهلل  رمحه  طاووس  ابن  السيد   .4

تعاىل )املتوفى سنة 664هـ(. قال رمحه 
اهلل: )قال الثعليب بعد كالم ذكره: ففعل 
ذلك علي عليه السالم فأوحى اهلل إىل 
السالم...(.  عليهما  وميكائيل  جربائيل 
الطوائف  )الطرائف يف معرفة مذاهب 

البن طاووس: 37(
اهلل  رمحه  الطربسي  الشيخ   .5
الرواية  أورد  وقد  هـ(   548 )املتوفى 
تفسري  يف  البيان  )جممع  اجملمع.  يف 

امليزان: 57/2(
اهلل  رمحه  كرامة  ابن  احلافظ   .6
التنبيه.  يف  رواه  وقد  494هـ(  )املتوفى 
الطالبني  فضائل  عن  الغافلني  )تنبيه 

للمحسن ابن كرامة: 24(
اهلل  رمحه  البطريق  ابن  احلافظ   .7
)خصائص  هـ(.   600 سنة  )املتوفى 
البطريق:  ابن  للحافظ  املبني  الوحي 

)120
8. احلافظ ابن أبي حامت رمحه اهلل 
النظيم  )الدر  هـ(.   664 سنة  )املتوفى 

البن أبي حامت: 321(
ابن جرب رمحه اهلل )من  9. احلافظ 
)نهج  للهجرة(.  السابع  القرن  أعالم 

اإلميان البن جرب: 305(
اهلل  رمحه  العاملي  احلر  الشيخ   .10
سنة  املتوفى  الوسائل  صاحب  تعاىل 
)اجلواهر  جواهره.  يف  رواه   1104

السنية للحر العاملي: 308(
رمحه  البحراني  هاشم  السيد   .11
)حلية  هـ(.   1107 سنة  )املتوفى  اهلل 

األبرار: 129/1(
اهلل  رمحه  اجمللسي  العالمة   .12
األنوار:  )حبار  1111هـ(.  )املتوفى 

)87/19
اهلل  رمحهم  العلماء  من  وغريهم 

تعاىل.
* بقلم: السيد نبيل احلسين
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الَقْهُر: الَغَلبة واأَلخذ من فوق.
قيل:  وجل.  عز  اهلل  من صفات  والَقهَّاُر 
بسلطانه  َخْلَقه  َقَهَر  الَقّهار،  القاهُر  واهلل 
طوعًا  َأراد  ما  على  وَصرَّفهم  وقدرته 

وكرهًا، والَقهَّار للمبالغة.
وقال ابن اأَلثري: القاهر هو الغالب مجيع 

اخللق.
والغلبة،  السيطرة  هو  اللغة  يف  القهر 

واالسم )قاهر(. )لسان العرب(
املبالغة  صيغة  وزن  على  اسم  والقهار 
)فعال( وهو اسم من أمساء اهلل احلسنى 
وهو يعين أنه ال شيء يف الكون خيرج عن 
سيطرته وغلبته.. كل شيء خاضع ألمره يف 
أن  ملخلوق  ميكن  وال  سكونه،  ويف  حركته 
خيرج عن هذه السيطرة اإلهلية حبال من 

األحوال.
عز  احلق  يقول  اإلهلي  القهر  هذا  وعن 
هَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَاأْلَرْضَ  وجل: }إِنَّ اللَّ
مِنْ  َأمْسََكهُمَا  إِنْ  َزاَلَتا  وََلئِنْ  تَزُوَل  َأنْ 
َغُفورًا{.  حَلِيمًا  َكانَ  إِنَّهُ  بَعْدِهِ  مِنْ  َأحَدٍ 

)فاطر/ 41(
وال يتصور أحد أن اإلمساك املشار إليه 
يف هذه اآلية الكرمية هو إمساك باليد وما 
إىل ذلك من التصورات املادية.. 
والغلبة..  بالقهر  إمساك  بل هو 
فيكون(..  )كن  الكلمة  إمساك 
ينحل  ال  الكوني  الثبات  وهذا 
يقول  ولذلك  أيضا  بالكلمة  إال 
اأْلَرْضُ  َأخََذتِ  إَِذا  }حَتَّى  وعال:  جل 
َقادِرُونَ  َأنَّهُمْ  َأهُْلهَا  وََظنَّ  يَّنَتْ  وَازَّ ُزخْرَُفهَا 
عََليْهَا َأتَاهَا َأمْرُنَا َليْلً َأوْ نَهَارًا َفجَعَْلنَاهَا حَصِيدًا 
ُنَفصُِّل  َكَذلِكَ  بِاأْلَمِْس  تَْغنَ  َلمْ  َكَأنْ 

رُونَ{. )يونس/ 24( يَاتِ لَِقوْمٍ يََتَفكَّ اْلَ
صفة  على  يدل  حيتويه  ما  بكل  والكون 
القهر لدى اهلل عز وجل.. فإذا نظرت نظرة 
خملوق  كل  أن  وجدت  الكون  إىل  عابرة 
من  اهلل  أرادها  اليت  للغاية  وفقا  يسري 
وإىل  والقمر..  الشمس  إىل  انظر  خلقه.. 
اهلل  أخربنا  كما  أنها  جتد  والنهار،  الليل 
َلهَا  لِمُسَْتَقرٍّ  تَجِْري  }وَالشَّمْسُ  وجل:  عز 
َقدَّرْنَاهُ  وَالَْقمَرَ   )38( الْعَلِيِم  الْعَِزيِز  تَْقدِيرُ  َذلِكَ 
َل  الَْقدِيِم )39(  مَنَاِزَل حَتَّى عَادَ َكالْعُرْجُوِن 
يُْل  الشَّمْسُ يَنْبَغِي َلهَا َأنْ ُتدِْرَك الَْقمَرَ وََل اللَّ
سَابِقُ النَّهَاِر وَُكلٌّ فِي َفَلكٍ يَسْبَحُونَ{. 

)يس/ 40-39(

فلك  يف  هلا  ملستقر  جتري  فالشمس 
خاص بها.. والقمر يف فلكه اخلاص.. وليس 
للشمس أن تقرتب من مداره وال للقمر أن 
يف  يسري  منهما  كل  مدارها..  من  يقرتب 
اخلط املرسوم وال خيرج عنه، مما حيول 
ينطبق  األمر  وهذا  بينهما..  التصادم  دون 
على حركة األفالك مجيعا وليس الشمس 
وجل حني  عز  اهلل  ولكن  فحسب..  والقمر 
واضح  هو  مبا  يضربها  األمثال  يضرب 
يتعاقبان  والنهار  الليل  وكذلك  للعيان، 
بانتظام.. فال يأتي النهار قبل ميعاده أو حيل 
الظالم قبل أوانه ويف ذلك يقول جل وعال: 
السَّمَاوَاتِ  خََلقَ  الَّذِي  هُ  اللَّ رَبَُّكمُ  }إِنَّ 
الْعَرِْش  عََلى  اسَْتوَى  ُثمَّ  َأيَّامٍ  ةِ  سِتَّ فِي  وَاأْلَرْضَ 
يَْل النَّهَارَ يَْطُلبُهُ حَثِيًثا وَالشَّمْسَ وَالَْقمَرَ  يُْغشِي اللَّ
مْرُ  رَاتٍ بَِأمِْرهِ َأَل َلهُ الَْخْلقُ وَاأْلَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ

هُ رَبُّ الْعَاَلمِنيَ{. )األعراف/ 54( تَبَارََك اللَّ
اإلهلي  للقهر  وخاضع  مسخر  شيء  كل 
أو  كفر  فمن  العباد،  أعمال  حتى  املطلق، 
إطار  عن  فإنه مل خيرج  أو عصى  أشرك 
هذا القهر، ويف ذلك يقول جل وعال: }وََلوْ 
هُمْ  ُكلُّ اأْلَرِْض  فِي  مَنْ  مَنَ  َلَ رَبُّكَ  شَاءَ 
يَُكوُنوا  حَتَّى  النَّاسَ  ُتْكِرهُ  َأَفَأنْتَ  جَمِيعًا 

مُؤْمِنِنيَ{. )هود/ 99(
فاحلق سبحانه وتعاىل قادر على هدايتنا 
مجيعا، ويستطيع أن يقهرنا على اإلميان، 
ولكنه مل يشأ ذلك وشاء أن مينحنا االختيار، 

وخيضعنا لالختبار.
فاملسلم خيترب يف افعل وال تفعل، وغري 
قدره  حق  اهلل  سيقدر  هل  خيترب  املسلم 
فيبحث عن طريق اهلداية واحلق أم يعرض 
ويتناسى، وحتى يكون االختبار حقيقيا فتح 
اهلل عز وجل اجملال أمام املعاصي ليعصي 
فالكل  ليشرك..  واملشرك  ليكفر  والكافر 
إذن يف ظالل دائرة القهر.. والكل مل خيرج 

عن اإلرادة اإلهلية.
ومن اآليات القرآنية اليت أثارت جدال يف 
هُ  هذه القضية قول احلق عز وجل: }وَاللَّ

خََلَقُكمْ وَمَا تَعْمَُلونَ{. )الصافات/ 96(
إذ أراد البعض أن جيعلها دليال على أن 
القهر  اإلنسان يسري سريا مطلقا يف ظل 
اإلهلي.. ويكون بذلك جمربا يف كل أفعاله، 
بزعم أن أعمالنا خملوقة كما أشارت اآلية 
خاطئ،  فهم  هذا  أن  واحلقيقة  الكرمية.. 
أن  هب  مبثال..  اآلية  هذه  معنى  ونوضح 
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صاحبه  وقتل  منزل  إىل  قفز  إنسانا 
وسرق ما به من مال.. فهل هذا يعين 
فعل  خلق  الذي  هو  وجل  عز  اهلل  أن 
القتل الذي قام به هذا الشخص وفعل 
كال.. ألن  بالقطع  آتاه..  الذي  السرقة 
إمكانية  اهلل عز وجل هو  الذي خلقه 
القيامة بفعل معني وليس فعال حمددا 

بذاته.
يدا  أعطاك  الذي  وجل  عز  اهلل  إن 
قد  عليها  تسري  ورجال  بها  تبطش 
تسرق،  أو  تقتل  أن  إمكانك  يف  جعل 
تصلي  أن  إمكانك  يف  جعل  كما 
بيدك  إنسانا  قتلت  فإذا  وتتصدق، 
وقيل: إن اهلل هو الذي خلق هذا القتل 
فإن هذا يعين أنه جال وعال قد جعل 
يف إمكانية يدك أن تقتل، وليس معنى 
ذلك أنه هو الذي دفعك وقهرك على 

قتل من قتلت.
إذا صليت فإن اهلل عز وجل  كذلك 
مبعنى  للصالة  فعلك  خلق  الذي  هو 
يؤدي  أن  بدنك  إمكان  يف  جعل  أنه 
أنه قهرك  ذلك  معنى  وليس  الصالة، 

على أدائها.
قد جعل يف  وجل  اهلل عز  أن  فلوال 
استطاع  ملا  يكفر  أن  اإلنسان  إمكان 
أن  إمكانه  ولو مل جيعل يف  يكفر،  أن 
كشأن  يعصي  أن  استطاع  ملا  يعصي 

املالئكة.
وبهذا املعنى فإن مشيئة اإلنسان مل 
خترج عن مشيئة اهلل عز وجل، وعمل 

اإلنسان مل خيرج عن القهر اإلهلي.
للبعض  أوحت  اليت  اآليات  ومن 
بأن اإلنسان مقهور على أعماله قوله 
فِي  مُصِيبَةٍ  مِنْ  َأصَابَ  }مَا  تعاىل: 
اأْلَرِْض وََل فِي َأنُْفسُِكمْ إِلَّ فِي كَِتاٍب 
هِ  نَبْرََأهَا إِنَّ َذلِكَ عََلى اللَّ َقبِْل َأنْ  مِنْ 

يَسِريٌ{. )احلديد/ 22(
فقالوا: إن قوله جل وعال: )يف كتاب 
من قبل أن نربأها( يعين من جهة أن 
هذه املصيبة من خلق اهلل، كما يعين 

أنها مكتوبة من قبل أن تقع.
يتعلق  فيما  إنه  عليهم:  ردا  ونقول 
فقد  خملوقة  املصيبة  هذه  بكون 
قوله  شرح  يف  املعنى  هذا  أوضحنا 
تعملون(،  وما  خلقكم  )واهلل  تعاىل: 

أن  قبل  مكتوبة  بكونها  يتعلق  وفيما 
نبادر  ولكن  صحيح..  فهذا  حتدث 
فنقول: إن هذه الكتابة قد بنيت على 
عز  اهلل  به  ينفرد  الذي  الغيب  علم 

وجل.
فاحلق تبارك وتعاىل عامل باألحداث 
بعد  كتبها وحدثت  فإذا  تقع..  أن  قبل 
ما  ننفذ  أننا  يعين  ال  هذا  فإن  ذلك 

كتبه اهلل علينا قهرا.
ولتوضيح ذلك، هب أن شخصا قام 
على  دينية  أو  علمية  حلقة  بتسجيل 
نقول  أن  ميكن  فهل  فيديو،  شريط 
على  تأثري  له  كان  الشخص  هذا  إن 
جمريات هذه احللقة، هذا مع األخذ 
املثال  الشاسع بني  الفرق  يف االعتبار 
ألن  اإلهلية؛  الكتابة  وحقيقة  السابق 
الصلة  منقطع  ليس  وجل  عز  اهلل 
بأعمال العباد.. فهو الذي يزيد الذين 
الطغاة  الذي ميد  اهتدوا هدى.. وهو 
يعمهون، هذا فضال عن  يف طغيانهم 
أن هناك أحداثا تقع باإلرادة املطلقة 
له عز وجل، مبعنى أنه قدرها وكتبها 
لتحدث.. أي ليست الكتابة املبنية على 

كشفه عز وجل للغيب املستور.
ومن هذه األحداث.. امليالد واملوت.. 
الطبيعية  الكوارث  واملرض..  الصحة 

من زالزل وبراكني وخالفه.
ومن اخلطأ اجلسيم أن يزعم إنسان 
أن اهلل عز وجل قد كتب عليه مقدما 
اجلنة،  أهل  من  أو  النار  أهل  من  أنه 
وأنه مهما فعل لن يغري املكتوب؛ ألنه 
وكما ذكرنا من قبل أن هذه الكتابة مل 
إن اهلل عز  بل  أعمالنا..  تفرض علينا 
وجل قد كشف الغيب املستور وشاهد 
بعلمه  فسجلها  تقع  أن  قبل  األعمال 
أن يشغل  اإلنسان  للغيب، وليس على 
يف  يضع  أن  املسألة وجيب  بهذه  باله 
هُ  ذهنه قول اهلل عز وجل: }يَمْحُوا اللَّ
الْكَِتاِب{.  ُأمُّ  وَعِنْدَهُ  وَيُْثِبتُ  يَشَاءُ  مَا 

)الرعد/ 39(
ألنين  اجلزئية  هذه  على  وأؤكد 
ما  يقول:  شخصا  أمسع  ما  كثريا 
اهلل  كان  إذا  الصاحلة  األعمال  فائدة 
عز وجل قد كتب علي من البداية أنين 

من أهل النار؟

ونقول  هراء،  حمض  الكالم  وهذا 
الذي  ما  أدراك  الذي  ومن  لقائله: 
كتبه اهلل لك؟ وملاذا افرتضت أنك من 
املدرجني مع أهل النار وليس مع أهل 

اجلنة؟
مسبقا  احملتوم  املصري  فكرة  إن 
إىل اجلنة أو إىل النار فكرة خاطئة، 
ومادمت أنك على قيد احلياة فتؤمن أن 
مصريك مل يتحدد بعد، ولو كان العلم 
املعنى  بهذا  باألحداث  املسبق  اإلهلي 
اخلاطئ الذي يفهمه هذا الشخص ملا 
سََأَلكَ  }وَإَِذا  وجل:  عز  املوىل  قال 
عِبَادِي عَنِّي َفِإنِّي َقِريبٌ ُأِجيبُ دَعْوَةَ الدَّاِع 
بِي  وَلْيُؤْمِنُوا  لِي  َفْليَسَْتِجيبُوا  دَعَاِن  إَِذا 

هُمْ يَرْشُدُونَ{. )البقرة/ 186( َلعَلَّ
عز  اهلل  يستجيب  أن  معنى  ما  إذ 
وجل للدعاء واملصري حمتوم ومعلوم؟ 
وملاذا قال أيضا يف احلديث القدسي: 
 ǼǲơǸƩƷǷ ǼǲơǸǕƳ Ƙǭ ǤǱƑ ǫƳƋ ǰƛƗ Ƙǽ¼
 Ƙǽ ÛǼǩƘƛƍ ȅǷ Ǥǲǭ ǯƘǥ Ƙǭ Ǥǩ ƟƸǞǙ
 ƊƘǮƾǩƗ ǯƘǲǕ ǤƛǸǱƵ ƠǚǪƛ Ǹǩ ǫƳƋ ǰƛƗ
 ǫƳƋ ǰƛƗ Ƙǽ ÛǤǩ ƟƸǞǙ ǼǲơƸǞǚƢƽƗ Ǭƥ
 ƘǽƘǎƱ ǇƷȁƗ ƙƗƸǢƛ ǼǲƢǾơƍ Ǹǩ ǤǱƑ
 ǤƢǾơȁ ƘƖǾǁ Ǽƛ ǣƸǂơ ȅ ǼǲƢǾǢǩ Ǭƥ
ƝƸǞǚǭ ƘǶƛƗƸǢƛ¬ فما معنى أن نستغفر 
على الذنوب واملصري حمتوم ومعلوم؟

إنه ال تعارض مطلقا بني القهر اإلهلي 
املطلق وبني االختيار البشري.. وندعو 
اهلل عز وجل أن يفتح بصائرنا لنفهم 

هذه األمور على وجهها الصحيح.
)القهار( قد ورد مقرتنا  واسم اهلل 
بامسه )الواحد( يف العديد من اآليات 
هُ  اللَّ }ُقِل  تعاىل:  قوله  منها  القرآنية 
خَالِقُ ُكلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الَْقهَّارُ{. 

)الرعد/ 16(
وقوله تعاىل: }َأنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إَِلهٍ 

هُ الْوَاحِدُ الَْقهَّارُ{. )ص/ 65( إِلَّ اللَّ
وهو جل شأنه القهار منذ األزل إىل 
األبد.. وسوف ينادي يوم القيامة ويرد 
على نفسه قائال: }لِمَِن الْمُْلكُ الْيَوْمَ 

هِ الْوَاحِدِ الَْقهَّاِر{. )غافر/ 16( لِلَّ

33* إعداد: حممد رزاق صاحل
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عن علي بن حممد، عن بعض أصحابنا 
بن  حممد  حّدثنا  قال:  امسه  ذكر 
حممد  بن  موسى  أخربنا  قال:  إبراهيم، 
بن إمساعيل ابن عبد اهلل بن العباس بن 
علي بن أبي طالب، قال: حّدثين جعفر بن 
زيد بن موسى، عن أبيه، عن آبائه عليهم 

السالم قالوا:
اهلل  صلى  النيب  إىل  أسلم  أّم  جاءت 
سلمة  أّم  منزل  يف  وهو  وسلم  وآله  عليه 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  عن  فسألتها 

وآله وسلم، فقالت:
خرج يف بعض احلوائج والساعة جييء، 
صلى  جاء  حتى  سلمة  أّم  عند  فانتظرته 

اهلل عليه وآله وسلم.
فقالت أم أسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول 
اهلل إّني قد قرأت الكتب وعلمت كل نيب 
له وصي يف حياته  كان  ووصيه، فموسى 
ووصي بعد موته وكذلك، فمن وصّيك يا 

رسول اهلل؟ فقال هلا:
وبعد  حياتي  يف  وصيي  أسلم  أّم  »يا 

مماتي واحد«.
ثّم قال هلا: »يا أم أسلم من فعل فعلي 

فهو وصيي«.
األرض  من  إىل حصاة  بيده  ثّم ضرب 
ففركها بإصبعه فجعلها شبه الدقيق، ثم 

عجنها، ثم طبعها خبامته، ثم قال:
يف  وصيي  فهو  هذا  فعلي  فعل  »من 

حياتي وبعد مماتي«.
فخرجت من عنده فأتيت أمري املؤمنني 
أنت  أنت وأمي  بأبي  السالم فقلت:  عليه 
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  وصي 

وسلم؟ قال: »نعم يا أّم أسلم«.
ففركها  حصاة  إىل  بيده  ضرب  ثم 
فجعلها كهيئة الدقيق، ثم عجنها وختمها 
خبامته، ثم قال: »يا أّم أسلم من فعل فعلي 

هذا فهو وصيي«.
السالم وهو غالم  عليه  فأتيت احلسن 
أبيك؟  وصي  أنت  سّيدي  يا  له:  فقلت 

فقال: »نعم يا أّم أسلم«.
بها  ففعل  حصاة  وأخذ  بيده  وضرب 

كفعلهما.
فخرجت من عنده فأتيت احلسني عليه 
له:  فقلت  لسّنه  أستصغره  وإّني  السالم 
بأبي أنت وأّمي أنت وصي أخيك؟ فقال: 
»نعم يا أّم أسلم، ائتيين حبصاة«، ثم فعل 

كفعلهم.
بن  بعلي  حلقت  حتى  أسلم  أّم  فعمرت 
احلسني  قتل  بعد  السالم  عليه  احلسني 
أنت  فسألته  منصرفه  يف  السالم  عليه 
وصي أبيك؟ فقال: »نعم«، ثم فعل كفعلهم 
صلوات اهلل عليهم أمجعني. )مدينة املعاجز 

للسيد البحراني:2/ 18، 29(
* إعداد: حممد رزاق صاحل

من عالمات ويص رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم
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)خرب من خزانة موالنا مفرتض الطاعة على اخللق أمجعني 
أمري املؤمنني علّي بن أبي طالب عليه الّسالم: حّدثنا أبو عبد 
اهللَّ بن زكرّيا عن ابن جوهر بن األسود عن حمّمد بن سابغ 

يرفعه إىل سلمان الفارسي رضي اهلل عنه أّنه قال:
ذات  الّسالم  عليه  املؤمنني  أمري  موالنا  عند  جلوسا  كنا 
يوم أنا وولداه احلسن واحلسني عليهما الّسالم، وحمّمد بن 
بن  ومقداد  ياسر،  بن  وعّمار  بكر،  أبي  بن  وحمّمد  حنفية، 
أسود الكندي، فإذا التفت إليه احلسن عليه الّسالم وقال: »يا 
أمري املؤمنني إّن سليمان بن داود قال: فهب لي من لدنك ملكا 
ال ينبغي ألحد من الّناس وأعطاه اهلل تعاىل ذلك، فهل ملكت 

شيئا من ملك سليمان؟«.
فقال له أمري املؤمنني: »واّلذي فلق احلّبة وبرأ الّنسمة لقد 

ملك أبوك ملكا ال ميلك أحد قبله وال بعده«.
فقال احلسن عليه الّسالم: »إّنا حنّب أن ننظر مما مّلكه اهلل 

إّياك من امللكوت ليزداد الّناس إميانهم«.
قال عليه الّسالم: »نعم وكرامة«.

نراه،  داره وحنن  ثّم ذهب إىل صحن  وقام وصّلى ركعتني 
فمّد يده حنو املغرب حّتى بان لنا من كّفه سحابة وهو ميّدها 
سحابة  السحابة  تلك  جانب  وإىل  الّدار،  على  أوقفها  حّتى 

أخرى، ثّم أشار إىل ريح وقال: »اهبطي إلينا أّيتها الّريح«.
فو اهللَّ العظيم لقد رأينا الّسحاب والّريح قد هبطا يقوالن: 
أّن  ونشهد  له  شريك  ال  وحده  اهللَّ  إاّل  إله  ال  أن  )نشهد 
حمّمدا عبده ورسوله ونشهد أّنك وصّي رسول 
شّك  من  ولّيه،  وأنت  اهللَّ  رسول  حمّمد  كريم 
بك فقد سلك  و من متّسك  فقد هلك  فيك 
سبيل الّنجاة(؛ ثّم تطاطات الّسحابتان حّتى 
صارتا كأنهما بساطان ورائحتهما كاملسك 
عليه  املؤمنني  أمري  لنا  فقال  األذفر 
فجلسنا  الغمام  على  اجلسوا  الّسالم: 
وأخذنا مواضعنا، ثّم قال سلمان: إّن 
أمري املؤمنني قال: »أّيتها الّريح 

ارفعينا«.
رفيعا  رفعا  فرفعتنا 
وأمري  حنن  فاذا 
املؤمنني يف تلك 
كرسّي  على 
نور  من 
عليه  و
ن  با ثو

أصفران وعلى رأسه تاج من ياقوتة صفراء ويف رجليه شراك 
من ياقوت يتألأل ويف يده خامت من دّرة بيضاء يكاد نور وجهه 
كان  داود  بن  إّن سليمان  أبتاه  »يا  له:  فقال  األبصار،  يذهب 

يطاع خبامته وأمري املؤمنني عليه الّسالم مبا ذا يطاع؟«.
فقال عليه الّسالم: »يا ولدي أنا وجه اهلل، وعني اهلل، ولسان 
، وأنا ولّي اهلل، وأنا نور اهلل، وأنا كنز اهلل يف األرض، وأنا  اهللَّ
القدرة املقّدرة، وأنا اجلّنة والّنار، وأنا سّيد الفريقني، يا ولدي 

أحتّب أن أريك خامت سليمان بن داود؟«.
ثيابه واستخرج خامتا عليه  يده حتت  »نعم«. فأدخل  قال: 
فّص من ياقوت مكتوب عليها أربعة أسطر، وقال: »هذا واهللَّ 
خامت سليمان بن داود«. قال سلمان: فبقينا متعّجبني من ذلك 
إّني  العجب  هذا  وما  تعجبون  أّي  »من  الّسالم:  عليه  فقال 
بعدي«. فقال احلسن  يره أحد قبلي وال  اليوم ما مل  ألريتكم 
يأجوج  ترينا  أن  حنّب  إّنا  املؤمنني  أمري  »يا  الّسالم:  عليه 

ومأجوج والّسد«.
فقال عليه الّسالم للّريح: »سريي«.

تلك  دخلت  قوله  الريح  مسعت  مّلا  اهلل  فو  سلمان:  فقال 
يف  شامخ  جبل  إىل  أتينا  حّتى  اهلواء  إىل  ورفعنا  الّسحاب 
اهلواء وعليه شجرة جافة وتساقط أوراقها فقلنا: ما بال هذه 

الشجرة قد جّفت وماتت، قال: »سلوها فإنها ختربكم«.
فقال احلسن عليه الّسالم: »ما بالك أّيتها الشجرة قد حّل 

بك ما نراه منك؟«.
 :- السالم  عليه   - املؤمنني  أمري  هلا  فقال  أجابت،  فما 

»حبّقي عليك أّيتها الشجرة أجيبيهم«.
قال سلمان: فو اهللَّ لقد مسعناها وهي تقول لّبيك لّبيك يا 
يا  للحسن:  فقالت  بعده حّقا،  وخليفته من  اهللَّ  وصّي رسول 
أبا حمّمد إّن أباك أمري املؤمنني جييئين يف كّل ليلة و يسّبح 
عندي هلّل عّز وجّل ويستظّل بي فإذا فرغ من تسبيحه جاءته 
غمامة بيضاء تفوح منها مسك وعليها كرسّي فيجلس عليها 
ثّم يسري به فال أراه إىل وقته ذلك، وكان يتعاهدني كّل ليلة 
وكنت أعيش من رائحته فقطعين منذ أربعني ليلة مل أعرف 
له خربا والذي تراه ميّن مّما أنكرته من فقده والغّم واحلزن 
فاسأله يا سيدي حّتى يتعاهدني جبلوسه عندي فقد عشت 

من راحيته يف هذا الوقت وبنظري إليه.
قال: فبقينا متعّجبني من ذلك فقام عليه الّسالم ومسح يده 
املباركة عليها قال سلمان: واهللَّ الذي نفسي بيده لقد مسعت 
وأمثرت  ورقا  أنبتت  حّتى  ختضر  وهي  أراها  وأنا  أنينا  هلا 
بقدرة اهللَّ عّز وجّل وبربكاته عليه الّسالم، فأكلنا فكانت أحلى 

من الّسكر. )حبار األنوار:24/ 221(
* إعداد: حممد رزاق صاحل

لقد ملك علي عليه السالم ملكًا ال يملك أحد قبله وال بعده
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مصنفه  عن  الكتاب  خيتلف  ال 
شهرة وإجالاًل لدى علماء اإلماميني 
الذي  أن  إال  شرفهم،  يف  اهلل  زاد 
هو  الكتاب  هذا  عن  للحديث  دفعنا 
جملة  من  العدد  هذا  صدور  تزامن 
الوارث مع شهر األحزان واملصائب 
السالم  عليه  احلسني  حرم  وعودة 
عليه  اهلل  صلى  حممد  آل  وسبايا 
العابدين  زين  اإلمام  مع  وسلم  وآله 
يف  كربالء  إىل  السالم  عليه 

من شهر صفر. العشرين 
ومصنفه  الكتاب  عن  واحلديث 

اآلتية: النقاط  يتضمن 
بالكتاب التعريف  أواًل: 

من  الزيارات  كامل  كتاب  يعد 
املشهورة  احلديثية  الكتب  أهم 
أخذ  ولقد  اإلمامية  علماء  لدى 
الطوسي  كالشيخ  العلماء  كبار  عنه 
يف  العاملي  واحلر  التهذيب  يف 
املصدر  الكتاب  بات  حتى  الوسائل 
فقه  الذين صنفوا يف  للعلماء  األول 
اتيان  وآداب  والدعاء  الزيارات 
املشاهد الطاهرة لألئمة املعصومني 

عليهم أمجعني. اهلل  صلوات 

اشتمل  فقد  ذلك  عن  فضاًل 
أجالء  الروائية  أسانيده  يف  الكتاب 
الشريف  احلديث  ومحلت  مشايخ 
السالم،  عليهم  األئمة  عن  الوارد 
سنديًا  مرجعًا  يعد  فهو  ثم  ومن 
الرجال،  علم  يف  للعلماء  مهما 

على حد سواء. والفقهاء 
بالمصنف  التعريف  ثانيًا: 

والرضوان الرحمة  عليه 
جعفر  القاسم  أبو  الشيخ  هو 
بن  موسى  بن  جعفر  بن  حممد  ابن 
العلماء  اتفق  وقد  القمي،  قولويه 
يف  وتبحره  ووثاقته  جاللته  على 
والرجال،  احلديث  وعلم  الفقه  علم 
حينما  بكلماتهم  عليه  أثنوا  وقد 

فقالوا: برتمجته،  مروا 
1. قال الشيخ النجاشي يف رجاله: 
)جعفر بن حممد بن جعفر بن موسى 
أبوه  وكان  القاسم،  أبو  قولويه،  ابن 
يلقب مسلمة بن خيار، من أصحاب 
ثقات  من  القاسم  أبو  وكان  سعد، 
احلديث  يف  وأجالئهم  أصحابنا 
عن  وأخيه  أبيه  عن  روى  والفقه، 
سعد، وقال: ما مسعت من سعد إال 

أحاديث. أربعة 
وكل ما يوصف به الناس من مجيل 

فهو  وفقه  وثقة 
كتاب حسان(. وله  فوقه، 

يف  الطائفة  شيخ  قال   .2
بن  حممد  بن  )وجعفر  الفهرست: 
القاسم،  أبا  يكنى  القمي،  قولويه 
عدد  على  كثرية  تصانيف  له  ثقة، 

الفقه(. أبواب 
عن  نقال  طاووس  ابن  وقال   .3
الربهان:  ملم  كتاب  املفيد يف  الشيخ 
القاسم  أبو  الفقيه  الثقة  )شيخنا 
جعفر بن حممد بن قولويه أيده اهلل 

تعاىل(.
لسان  يف  حجر  ابن  قال   .4
بن جعفر  بن حممد  )جعفر  امليزان: 
القاسم  أبو  قولويه  بن  موسى  ابن 
الشيعة  كبار  من  الشيعي،  السهمي 

املشهورين(. وعلمائهم 
مؤلفاته ثالثًا: 

ذكر الشيخ الطوسي يف الفهرست 
أن له تصانيف كثرية على عدد كتب 
)كتاب  فيه:  كتبه  من  وعد  الفقه، 
الفطرة،  كتاب  واجلماعة،  اجلمعة 
مبلك  الوطي  كتاب  الصرف،  كتاب 

تصنيف الشيخ جعفر بن حممد بن قولويه 
)املتوفى سنة 367هـ(
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كتاب  الرضاع،  كتاب  اليمني، 
األضاحي(.

)كتاب  عليها:  النجاشي  وزاد 
بيان  كتاب  الصداق،  كتاب  الصالة، 
كتاب  حمرمه،  من  احليوان  حل 
كتاب  احلج،  كتاب  الزكاة،  قسمة 
كتاب  األحكام،  وآداب  القضاء 
كتاب  العقيقة،  كتاب  الشهادات، 

يتمه(. النساء - مل 
)كتاب  والنجاشي:  الشيخ  وذكر 
النجاشي  واختص  اجلسد(،  مداراة 
كتاب  الليل،  قيام  )كتاب  بذكر: 
الورد، كتاب العدد يف شهر رمضان، 
عدد  يف  داود  ابن  على  الرد  كتاب 
شهر رمضان، كتاب يوم وليلة، كتاب 
تاريخ الشهور واحلوادث فيها، كتاب 

النوادر(.
والنجاشي  الشيخ  يقصد  مل 
الشيخ  نص  مع  كتبه،  استقصاء 
ويؤيده  الفقه،  كتب  عدد  على  بأنها 
قائال:  رجاله  يف  عنونه  الشيخ  أن 
بعض  ذكرنا  قد  مصنفات  )صاحب 
وان  والنجاشي  الفهرست(،  كتبه يف 
أيضا  يستقصها  مل  لكنه  فأكثر  ذكر 
كتب  من  كثري  عن  ذكره  ما  لقصور 

وأبوابه. الفقه 
املكثرين،  املؤلفني  من  فاملرتجم 
وان ذهب عنا شطر مهم من أمساء 

. كتبه
الشيخ  ذكره  فقد  الكتاب  هذا  أما 
يف الفهرست بعنوان جامع الزيارات، 
الزيارات،  كتاب  بعنوان  والنجاشي 
الزيارات،  كامل  كتاب  منها  واملراد 
وهو امسه الذي مساه به، وهو كتاب 
مشهور معروف بني األصحاب، وقد 
والرجاليني  احملدثني  اتفاق  حصل 

املرتجم. املؤلف  نسبته إىل  على 
كامل  )وكتاب  البحار:  يف  قال 
واخذ  املعروفة،  األصول  من  الزيارة 
من  وغريه  التهذيب  يف  الشيخ  منه 
احلر  مصادر  من  وهو  احملدثني(، 

من  وعده  الوسائل،  يف  العاملي 
بصحتها  شهد  اليت  املعتمدة  الكتب 
القرائن  وقامت  وغريهم،  مؤلفوها 
مؤلفيها،  عن  وتواترت  ثبوتها،  على 
مل  حبيث  إليهم،  نسبتها  وعلمت 
كوجودها  ريب،  وال  شك  فيها  يبق 
خبطوط أكابر العلماء، وتكرر ذكرها 
بنسبتها  وشهادتهم  مصنفاتهم  يف 
الكتب  لروايات  مضامينها  وموافقة 

املتواترة.
من  حازه  ما  تعرف  ذكرناه  ومبا 
لدى  األكيدة  والثقة  الكربى  األهمية 
الشيعة مجعاء، وذلك ملوقف صاحبه 
الصدق،  من  وحمله  الضبط  من 
من  ومقامه  السداد،  من  ومكانته 

األمانة.
اإلمام  رابعًا: مكرمة من 

صاحب األمر عجل اهلل تعالى 
المؤلف نالها  الشريف  فرجه 

اخلرائج  يف  الراوندي  ذكر 
نقلها،  أحببت  مكرمة  عنه  واجلرائح 
أي  )ومنها:  لفظه:  هذا  ما  فقال 
عليه  الزمان  صاحب  معجزات 
القاسم  أبي  عن  روي  ما  السالم: 
جعفر بن حممد بن قولويه، قال: ملا 
وثالثني  تسع  سنة  يف  بغداد  وصلت 
اليت  السنة  وهي  للحج،  وثالمثائة 
رد القرامطة فيها احلجر إىل مكانه 
الظفر  همي  أكرب  كان  البيت،  من 
يف  ميضي  ألنه  احلجر،  ينصب  مبن 
ينصبه  وانه  أخذه  قصة  املنت  أثناء 
الزمان، كما يف  يف مكانه احلجة يف 
العابدين  زين  وضعه  احلجاج  زمان 

فاستقر. مكانه  السالم يف  عليه 
منها  خفت  صعبة  علة  فاعتللت 
على نفسي، ومل يتهيأ لي ما قصدت 
هشام  بابن  املعروف  فاستنبت  له، 
فيها  اسأل  خمتومة،  رقعة  وأعطيته 
يف  املنية  تكون  وهل  عمري  مدة  عن 
هذه العلة أم ال، وقلت: همي إيصال 
يف  احلجر  واضع  إىل  الرقعة  هذه 

أندبك  وإمنا  جوابه  واخذ  مكانه 
هلذا.

هشام:  بابن  املعروف  فقال  قال: 
إعادة  على  وعزم  مبكة  حصلت  ملا 
مجلة  البيت  لسدنة  بذلت  احلجر 
أرى  حبيث  الكون  من  معها  متكنت 
وأقمت  مكانه،  يف  احلجر  واضع 
ازدحام  عين  مينع  من  منهم  معي 
لوضعه  إنسان  عمد  فكلما  الناس، 
غالم  فاقبل  يستقم،  ومل  اضطرب 
فتناوله  الوجه،  حسن  اللون  أمسر 
مل  كأنه  فاستقام،  مكانه  يف  ووضعه 
األصوات،  لذلك  وعلت  عنه،  يزل 
الباب،  من  خارجا  وانصرف 
وادفع  اتبعه،  مكاني  من  فنهضت 
حتى  ومشاال،  ميينا  عين  الناس 
ظن بي االختالط يف العقل، والناس 
يفرحون لي، وعيين ال تفارقه، حتى 
أسرع  فكنت  الناس،  عن  انقطع 
تؤده  على  ميشي  وهو  خلفه  السري 

وال أدركه.
يراه  أحد  ال  حبيث  حصل  فلما 
فقال:  إلي  والتفت  وقف  غريي، 
الرقعة،  فناولته  معك«،  ما  »هات 
فقال من غري أن ينظر فيها: قل له: 
»ال خوف عليك يف هذه العلة ويكون 

ما ال بد منه بعد ثالثني سنة«.
مل  حتى  الزمع  على  فوقع  قال: 

وانصرف. وتركين  أطق حراكا، 
بهذه  فأعلمين  القاسم:  أبو  قال 
وستني  تسع  سنة  كان  فلما  اجلملة، 
يف  ينظر  فأخذ  القاسم  أبو  اعتل 
أمره وحتصيل جهازه إىل قربه وكتب 
ذلك،  يف  اجلد  واستعمل  وصيته 
أن  ونرجو  اخلوف  هذا  ما  له:  فقيل 
فما  بالسالمة،  تعاىل  اهلل  يتفضل 
السنة  هذه  فقال:  خموفة،  عليك 

فيها، فمات من علته. اليت خوفت 
نبيل احلسين السيد  إعداد:   *37
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الكاتب والمفكر الهندي )سيد أمير علي(
قال: )إن مذحبة كربالء قد هزت العامل اإلسالمي هزا 

عنيفا، ساعد على تقويض دعائم الدولة األموية..(.
المفكر الغربي )مايكل أنجلو(

قال: )مل يكن احلسني يرغب أن يتوىل السلطة ليحكم 
بل إنه أراد أن يعطي دروسًا للحكام املستبدين الذين ظنوا 
أنهم باقون إىل األبد، فإنه بثورته املهمة البد وأن يقعوا يف 

قبضة شعوبهم املقهورة(.
الكاتب األمريكي الشهير )أرنست 

همنغواي(

بالديانة  ملع امسه يف األوساط األدبية األمريكية يدين 
املسيحية، قال:

يف  يلتهب  ظل  احلسني  مصرع  سببه  الذي  احلزن  )إن 
قلوب الناس املتنورين بسبب الفاجعة األليمة اليت اقرتفها 

تلك الزمر املتعطشة لدماء األبرياء(.
العالم واألديب المسيحي )جورج جرداق(

وإراقة  احلسني  لقتل  الناس  يزيد  جند  )بينما  قال: 
أنصار  أما  املال؟  من  لنا  تدفع  كم  يقولون:  كانوا  الدماء، 
احلسني فكانوا يقولون لو أننا نقتل سبعني مرة، فإننا على 

استعداد ألن نقاتل بني يديك ونقتل مرة أخرى أيضًا(.
الكاتب والمؤرخ اإلنكليزي )جارلس ديكنز(

قال: )إن كان اإلمام احلسني قد حارب من أجل أهداف 
دنيوية، فإنين ال أدرك ملاذا اصطحب معه النساء والصبية 

آثار واقعة الطف على مّر األجيال
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ألجل  فقط  ضحى  أنه  حيكم  فالعقل  إذن  واألطفال؟ 
اإلسالم(.

وقال يف كتابه )تاريخ إيران ص542(: )إن اإلمام احلسني 
املوت،  حتى  الكفاح  على  عزموا  املؤمنة  القليلة  وعصبته 
وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عرب 

القرون حتى يومنا هذا..(.
الكاتب والمفكر المسيحي )أنطوان بارا(

قال:
بانتصار  انتهت  عسكرية  موقعة  تكن  مل  كربالء  واقعة   .1
بالصراع  له  دخل  ال  أمسى  ملوقف  رمزًا  كانت  بل  وانكسار 
كانت  ما  بقدر  والرماح  العضالت  بني  والضعف،  القوة  بني 

صراعًا بني الشك واإلميان بني احلق والظلم.
اإلنسانية  جده  أمة  صالح  السالم  عليه  احلسني  آثر   .2
عاشوراء  يف  فكان  حياته،  على  به  العادلة  باحلق  اهلادية 

رمزًا لضمري األديان على مر العصور.
راية،  أرض  كل  يف  له  لنشرنا  منا،  احلسني  كان  لو   .3
وألقمنا له يف كل أرض منربًا، ولدعونا الناس إىل املسيحية 

باسم احلسني.
بيضون( )لبيب  المسيحي  الكاتب 

قال:
1. ما أظن أن إنسانًا يف مسرح التاريخ والبطولة، استطاع 
أو يستطيع أن تكون له مثل هذه الكفاءات العالية، واملواهب 
الفريدة النادرة.. غري اإلمام احلسني )عليه السالم( ليمثل 
هذا الدور اجلوهري اخلطري يف قيادة حركة اإلميان وإحياء 

دعوة اإلسالم.
بالغة  عميقة  دروس  السالم  عليه  احلسني  دروس  إن   .2
األثر والتأثري، تعلمنا - إضافة لدروس التضحية والبطولة 
عميقة  مديدة،  بعيدة  نظرة  األمور  إىل  ننظر  أن  والفداء 
لألجيال  قربانًا  وفداؤنا  جهادنا  فيكون  مرتامية،  حميطة 
عابرًا،  قربانًا  يكون  أن  ال  املتالحقة،  واألحقاب  املتحدرة 

يستهدف اللحظة الراهنة.

العالمة السيد هادي المدرسي

قال:
1. ال يقاس احلسني بالثوار، بل باألنبياء، وال تقاس كربالء 
باملدن، بل بالسماوات، وال تقاس عاشوراء حبوادث الدهر، بل 

مبنعطفات الكون.
2. مع احلسني كل هزمية انتصار، وبدون احلسني كل انتصار 

هزمية.
3. قصة عاشوراء مل تكتمل فصوهلا، فإن كل يوم عاشوراء، 

وكل أرض كربالء.
4. أيها الناس.. إن الشهادة تزيد يف أعمار املستشهدين، أال 
ترون كيف أن )عبد اهلل الرضيع( يعترب اليوم من كبار عظماء 

الرجال؟
5. اعتمد احلسني على قّوة املنطق، واعتمد عدوه على منطق 
وكان  احلسني،  منطق  انتصر  عدوه،  قوة  سقطت  وملا  القوة، 

انتصاره أبديًا.
6. قبل عاشوراء، كانت كربالء امسًا ملدينة صغرية، أما بعد 

عاشوراء فقد أصبحت عنوانًا حلضارة شاملة.
يركع!  ومل  أشالؤه..  ومتزق  تنكس!  ومل  رايته..  متزقت   .7
وذحبوا أوالده وإخوانه وأصحابه.. ومل يهن! إنها عّزة اإلميان 

يف أعظم جتلياتها.
8. كان ما فعله احلسني وأصحابه صعبًا عليهم: أن يقاتلوا أو 

يقتلوا.. ولكنهم لو مل يفعلوا ما صنعوا، لكان عليهم أصعب.
9. احلسني ليس شخصًا، بل هو مشروع.. وليس فردًا، بل هو 

منهج.. وليس كلمة، بل هو راية.
10. لو شاء احلسني أن يعتذر عن اجلهاد، لوجد كل األعذار 
للتقاعس عنه، وجدها جمتمعة،  الناس  اليت يتوسل ببعضها 
فأعلن  الشهادة،  اهلل  من  وكرامته  عادة  له  املوت  رأى  لكنه 

اجلهاد، وكان ذلك من أعظم إجنازاته.
11. مهما قلنا عن احلسني، ومهما كتبنا عنه، فلن نتجاوز 
فيه ما قاله رسول اهلل: »مكتوب على ساق العرش: إن احلسني 

مصباح اهلدى وسفينة النجاة«.
12. كلما حاولت أن أعرب عن احلسني بالكلمات، وجدت أن 
الكلمة عاجزة عن التعبري عن نفسها فيه.. قلت عنه أنه احلق.. 
قلت أنه الكوثر.. وقلت أنه الفضيلة.. فوجدته أكثر من ذلك! 
فرجوت اهلل تعاىل أن يلهمين كلمة تعرب عن حقيقة احلسني، 

فأهلمين أن أقول أن احلسني.. هو احلسني وكفى!
* إعداد: حممد رزاق صاحل
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قال اإلمام زين العابدين عليه 
 ǻ ĈƶűǩƗ  ĈŻ  ćƴ ĊǮ ĆƮ ĊǩƗĆǷ  Û...) السالم: 

 Ċǰ Ĉǭ ĉȅƑ Ƙ Ćǵ Ċƴ ĈǞ ćǱ ĊǬĆǩ Ǽ ĈƢűǩƗ ĈƞĆƛ ĊǸűƢǩƗ ǺĆǪ ĆǕ ƘĆǲűǩĆƳ
.(...Û ĈǴ ĈǪ ĊǊĆǝ

بدأ اإلمام زين العابدين عليه السالم 
إلرشاده  وذلك  وجل  عّز  هلل  بالتحميد 
على  دله  وقد  للتوبة.  اخلالئق  تعاىل 

الطريق.
واإلفادة  أرشده؛  أي  داللة:  ويدله 

بالكسر من االستفادة.
يف  التوبة  وجل  عّز  اهلل  ذكر  فقد 
مواضع كثرية من القرآن الكريم يف دعوة 
هلا وترغيب وحث عليها مع بيان منافعها. 
)حبوث يف الصحيفة السجادية للطائي: 

)21
ثم أنعم اهلل سبحانه مرة أخرى فيسر 
لنا اختاذها سبيال ووسيلة لطلب عفوه 

ونيل مرضاته، فقال تعاىل:
هِ جَمِيعًا َأيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ  }...وَُتوبُوا إَِلى اللَّ

{. )النور/31( ُكمْ ُتْفلِحُونَْ َلعَلَّ
فقد وردت هذه اآلية يف القرآن الكريم 
سلوك  املسلمة  احلرة  املرأة  لتجتنب 

الطرق على اختالط بالرجال، وأن ال 

إال  معهم  تسلكها 
على اضطرار إىل ذلك دون االختيار.

من  فلتبعد  ذلك  إىل  اضطرت  وإذا 
سلوكها عن الرجال، وال تقاربهم، وحتتفز 
بالرجل  االختالط  عدم  على  جبهدها 

األجنيب.
بضم  ُنِفْدَها«،  »ملْ  السالم:  عليه  قال 
من  الدال،  وإسكان  الفاء  وكسر  النون 
اإلفادة مبعنى االستفادة، ال مبعنى إعطاء 

الفائدة.
قال يف املغرب: أفادني مااًل أعطاني، 
وأفاده مبعنى استفاده، ومنه بعد ما أفدت 
الفرس وجدته وحصلته، وهو أفصح من 

استفدت.
وقال يف اجململ: يقال أفدت غريي أي 
علمته، وأفدت من غريي أي تعلمت منه.

نعتّدها،  مل  إدريس:  ابن  رواية  ويف 
أي مل نعددها. )تعليقات على الصحيفة 

السجادية للفيض الكاشاني: 18(
وقيل: بكسر الفاء وفتحها، قال يف 

 : س مو لقا ا
استفدته  املال  أفدت 
كسر  رواية  فعلى  ضد،  وأعطيته 
مبعنى  اإلفادة  من  مأخوذا  يكون  الفاء 
االستفادة، وعلى رواية الفتح يكون مبعنى 
نعددها  أي  نعتدها  اإلعطاء، ويف )س( 
من العد. )موسوعة اإلمام زين العابدين 

عليه السالم للسيد اجلزائري: 22/6(
أي  دلنا(  الذي  هلل  )واحلمد  وقيل 
أرشدنا )على التوبة( فإنه سبحانه الذي 
فتح باب التوبة للعاصي وأرشد العصاة 
إال  نفدها  اليت مل   ( أنبيائه  لسان  على 
من فضله( إذ فضله هو الذي سبب أن 
نستفيد بالتوبة ولوال فضله لكان العقاب 
جزاء املعصية بدون فائدة للتوبة يف رفعه. 
)شرح الصحيفة السجادية للسيد حممد 

الشريازي:26(
إن احلصول على منافع وفوائد التوبة 
ال تكون إال بفضل اهلل ورمحته ومنه عّز 

وجل.
املؤمن  بني  األساسية  الفوارق  ومن 
وامللحد، أّن املؤمن يشعر من أعماقه أن 

الرشاد الهلي
        يف توبة النسان
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عليه رقيبا حيفظ، ويسجل مجيع أقواله، 
اخللوات،  يف  بها  أتى  ولو  حتى  وأفعاله 
والظلمات، وأنه مسؤول عنها، وحماسب 
عليها، ومكافأ، إن خريا فخري، وإن شرا 

فشر.
وال إنسانية إال مع هذا الشعور الذي 
جيعل الفرد هو السائل، واملسؤول يف آن 

واحد.
أما امللحد فإنه يسخر من هذا الشعور، 
واإلميان، ويراه جهالة، ومحاقة، ومن هنا 
ال يطلب العفو إن أذنب إال إذا خاف من 
املؤمن  عكس  على  اجملتمع،  أو  الدولة، 
الذي يعرتف بالذنب، ويقول بكل جرأة: 
على  آمن  وهو  وأقلعت  وأسأت،  فعلت، 
قوة،  كل  من  وعرضه  وماله،  نفسه، 
وسلطة ويطلب من اهلل العفو، والرمحة، 
فتح  اليت  الشرعية  التوبة  هي  هذي 

سبحانه بابها لعباده وقال هلم:
إَِليْهِ  ُتوبُوا  ُثمَّ  رَبَُّكمْ  اسَْتْغفِرُوا  }وََأِن 
مُسَمًّى  َأجٍَل  إَِلى  حَسَنًا  مََتاعًا  يُمَتِّعُْكمْ 
وْا  تَوَلَّ وَإِنْ  َفْضَلهُ  َفْضٍل  ذِي  ُكلَّ  وَيُؤْتِ 
َفِإنِّي َأخَافُ عََليُْكمْ عََذابَ يَوْمٍ َكِبريٍ{. 

)هود/3(
أي يقبل التوبة وميتعكم يف الدنيا بالنعم 
واألمن  والدعة،  اخلفض  يف  السابغة 
والسعة، إىل الوقت الذي قدر لكم أجل 
على غريه  إفضال  ذي  ويؤت  فيه  املوت 
أو  إفضاله  أو عمل جزاء  كالم  أو  مبال 
كل ذي عمل صاحل ثوابه على قدر عمله، 
لكن هيهات أال إنهم يثنون صدورهم... . 

)حبار األنوار: 103/9(
وقوله تعاىل:

إَِذا  حَتَّى  ُفوا  خُلِّ الَّذِينَ  لَثَةِ  الثَّ }وَعََلى 
وََضاَقتْ  رَحُبَتْ  بِمَا  اأْلَرْضُ  عََليِْهمُ  َضاَقتْ 
هِ إِلَّ  عََليِْهمْ َأنُْفسُهُمْ وََظنُّوا َأنْ َل مَْلجََأ مِنَ اللَّ
وَّابُ  هَ هُوَ التَّ إَِليْهِ ُثمَّ تَابَ عََليِْهمْ لِيَُتوبُوا إِنَّ اللَّ

الرَّحِيمُ{. )التوبة/ 118(
الثالثة  بسبب  اآلية  هذه  نزلت  قيل 
الذين ختلفوا عن غزوة تبوك ومل خيرجوا 
مع النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ال عن 
نفاق، لكن عن توان، ثم ندموا، فلما ورد 

جاءوا  وسلم  وآله  عليه  اهلل  النيب صلى 
اهلل  صلى  النيب  يكلمهم  فلم  اعتذروا، 
عليه وآله وسلم وتقدم إىل املسلمني بأن 
ال يكلمهم أحد منهم فهجرهم الناس حتى 
الصبيان وأهاليهم وجاءت نساؤهم إىل 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 

تعتزهلم، فقال: »ال ولكن ال يقربونكن«.
املدينة، فخرجوا إىل  عليهم  فضاقت 
جييئون  أهاليهم  فكان  اجلبال،  رؤوس 
هلم بالطعام ويرتكونه هلم وال يكلمونهم، 
الناس  لبعض: قد هجرنا  فقال بعضهم 
وال يكلمنا أحد، فهال نتهاجر حنن أيضا، 
وثبتوا  اثنان،  منهم  ومل جيتمع  فتفرقوا 
على ذلك نيفا وأربعني يوما، وقيل سنة 
إليه،  ويتوبون  تعاىل  اهلل  إىل  يضرعون 
وانزل  توبتهم،  حينئذ  تعاىل  اهلل  فقبل 
بن  كعب  هم  والثالثة  اآلية  هذه  فيهم 
مالك وهالل بن أمية وفزارة بن ربيعة.... 
. )التبيان يف تفسري القرآن للطوسي:5/ 

)316
فهو تعاىل جعل التوبة للمذنب، وكذلك 
فباإلمكان  وجل،  عّز  بيده  التوبة  قبول 
أن يقبل التوبة وأن ال يقبلها، لكنه غفور 
رحيم وهو غافر الذنوب كلها، يقول عّز 

وجل يف حمكم كتابه الكريم:
وِْب شَدِيدِ الْعَِقاِب  نِْب وََقابِِل التَّ }َغافِِر الذَّ
الْمَصِريُ{.  إَِليْهِ  هُوَ  إِلَّ  إَِلهَ  َل  وِْل  الطَّ ذِي 

)غافر/3(
التوبة  يقبل  الَّذي  هو  تعاىل  فاهلل 
وباب  السّيئات،  عن  ويعفو  عباده  عن 
إىل  وأرشده  أمره  حيث  االستعتاب 
توبته، ألنه أرحم  طلب الرضا عنه بعد 
إىل  أرشدنا  فربمحته  الرامحني، 
ظالل  )يف  نعصيه.  كنا  بعدما  التوبة 
الصحيفة السجادية للشيخ حممد جواد 

مغنّية:68(
من  نفدها(  »مل  السالم:  عليه  وقوله 
أفاده  يقال:  اإلغتناء،  مبعنى  اإلفادة 
أي: اغتناه، ال من اإلفادة مبعنى إعطاء 

الفائدة.
أفادني  املغرب:  يف  املطّرزي  قال 

استفاده،  مبعنى  وأفاده  أعطاني،  مااًل: 
ومنه بعد ما أفدت الفرس، أي: وجدته 

وحصلته، وهو أفصح من استفدت.
بـ)من(،  يستعمل  الثاني  باملعنى  وهي 

كما يف قوله عليه السالم: »من فضله«.
قال ابن فارس يف جممل اللغة: يقال: 
من  وأفدت  علمته،  أي:  غريي  أفدت 
الفائدة:  وقال:  منه.  تعّلمت  أي:  غريي 
له  فادت  وقد  واخلري،  املال  استحداث 
أفدت  يقال:  مال.  له  حدث  إذا  فائدة 
أفدت غريك.  إذا  وأفدت  استفدت،  إذا 
وأفدت من غريي.  أفدت غريي  ويقال: 

)جممل اللغة:708/3(
أساس  يف  زخمشر  عالمة  وقال 
البالغة: أفدت منه خريا استفدته منه، 
وفادت له من عندنا فائدة أي: حصلت. 

)أساس البالغة:486(
أيضا  الصحاح  يف  اجلوهري  وكالم 
مفاده ذلك، ولكن يلتبس مغزاه على غري 

احملصل. )الصحاح:518/1(
وباجلملة قوله عليه السالم: »مل نفدها 
الدال،  واسكان  الفاء  وكسر  النون  بضّم 
املضبوط يف مجيع  املتواتر  هو  ما  على 
النسخ على صيغة املعلوم اجملزوم بـ)مل(، 
من باب اإلفعال، مبعنى االستفادة ملكان 
إال  نستفدها  مل  أي:  بـ)من(  االستعمال 
من فضله، على ما قد أفدناه وأوضحناه 

مبّينا مفّصاًل.
على  النسخ  بعض  يف  يرى  ورمبا 
اإلعراب  مضبوط  نفدها(  )مل  اهلامش 
بضم النون وإسكان الفاء وفتح الدال، إذا 
صحت النسخة، أي: على التوبة اليت مل 
نفد بها من عذاب اهلل إاّل من فضله، ومل 
تكن فدية لنا من املعاصي واآلثام، وفداًء 
دار  يف  اهلالك  من  وأرواحنا  ألنفسنا 
وجل.  عّز  من رمحته  إال  األبدية  احلياة 
)شرح الصحيفة السجادية للسيد حممد 

باقر الداماد:86(
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اّن قضية االمام احلسني عليه السالم 
هلا تأثريها االجيابي يف مجيع جماالت 

احلياة ورمبا هو احد اسرار خلودها.
أواًل: الجانب الفكري والحضاري

أ. حترير االنسان من القيود املصطنعة 
طبيعية  سليمة  نشأة  لينشأ  واملخاوف... 

دون ضغوط وهمية سلبية هّدامة.
بصوت  متّثل  الذي  املرأة  صوت  ب. 
السيدة زينب عليها السالم والذي رسم 
كيانها  اىل  بها  تصل  خارطة  للمرأة 
االفكار  من  املدفون  كنزها  أو  احلقيقي 
اطارها  وحّدَد   . النبيلة  والعواطف 

ومهّمشًا  مشوشًا  كان  الذي  االنساني 
السالم  عليها  زينب  السيدة  فأسست 
كل  منها  تتعلم  عظيمة   ً مدرسة  للمرأة 
خبدمة  فتستمر  بروحها...  مايرتقي 
اآلخرين لكن بالشكل احلضاري الفعـّال.

ج. تعلمنا قضية االمام احلسني عليه 
السالم انَّ االخالص والوفاء للقيم العليا 
هي اليت ترتقي بالذات االنسانية... فلو 
مل تكن الكليات بالنسبة لالمام احلسني 
عليه السالم هو )اهلل واحلق واالنسان( 
الوقت  هذا  اىل  حية  ثورته  بقيت  ملا 
حقيقية  ومبادئ  قيمًا  تشكل  ان  فيجب 
ُعليا )الكليات( بالنسبة لنا وليس جمرد 

لنا  التحتية  البنية  تكون  لكي  جزئيات... 
نكتفي  ان  ميكن  فال  راسخة..  صلبة 
هلذه  اجلاري  النهر  يف  الزائل  بالزبد 
اية  يف  معه  وجيرفنا  فينجرف  احلياة 

حلظة.
ما..  غريزة  االنسان  حتكم  فعندما 
أو  والسلطة  اجلاه  أو  مثاًل  املال  كُحبِّ 
له  بالنسبة  فستمثل  ما  ألمر  الشهوة 
عنده  ستكون  االمور  وباقي  )الكليات( 
ما  بالطبع  وهذا  )اجلزئيات(..  مبثابة 
جيعلُه يدور يف متاهة املادة ويتجرد شيئا 

فشيئا من الروح الشفافة الراقية.
وهكذا احلال مع بقية االمور احلياتية 
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االخرى فالسعي وراء اهداف واهية هو 
ان  فالجيب  خادع  سراب  اىل  كالسعي 
فتأخذ  وتكرب  تكرب  اجلزئيات  جنعل 
حجم الكليات وبذلك خنسر انفسنا وكل 

شيء مجيل من حولنا.
ثانيًا: الجانب االنساني

مساعنا االقاويل من هنا وهناك ترتدد 
وتشكك يف امر اصطحاب االمام احلسني 
عليه السالم للنساء واالطفال اىل ساحة 
حبياتهم...  مغامرة  مبثابة  هو  القتال... 
يف  اصطحبهم  انه  مجيعًا  نعلم  لكننا 
شهر حُمّرٍم وهو حمرم فيه القتال )شهر 
عاشوراء(... وكان االمام عليه السالم قد 
اعتمد احلوار منهجه وسالحُه األول يف 
هذه الرحلة حتى الرمق االخري لُه... ولكن 
حكمة االله الذي يعلُم ما يف السرائر وما 
خُتّلَد  أْن  اقتضْت  فيها  اعلن  وما  اخفي 
الكماة  االبطال  هلؤالء  الطيبة  النوايا 
الطاهرة  احلرة  ارواحهم  خترج  واْن 
حيــّا  نرباسًا  لتكون  اجسادهم  من 
للعاملني وقنديال فردوسيًا يضيء طريق 
الرسالة  لتلك  سبحانه  بتحريره  احلرية 
الزكية...  بدمائهم  كتبوها  اليت  العظيمة 
فكأن احلسني عليه السالم جييبهم عن 
كل  يف  األخرى  وأسألتهم  هذا  سؤاهلم 
عام... ويرد عليهم جبواب العبد الصاحل 
)اخلضر( عليه السالم لنيب اهلل موسى 
عليه الصالة والسالم حني قال له )انك 
تصرب  وكيف  صربا  معي  تستطيع  لن 
على ما مل حتط به خربا(... وهو تشبيه 
جمازي طبعًا... فالالئمون يعلمون ظاهرًا 
علٍم  ذي  كل  وفوق  الدنيا..  احلياة  من 
ابراهيم  النيب  يسأل  كمن   فهم  عليم... 
السيدة  اصطحاب  سبب  عن  اخلليل 
يف  هلما  وتركه  امساعيل  وابنها  هاجر 

صحراء موحشة.
إنسانية  أبعادًا  الثورة  هذه  فأخذت 
األفراد  مرتامية األطراف وكل فرد من 
عليه  احلسني  االمام  اصطحبهم  الذين 
ال  مهم  واثر  دور  لُه  كان  معه  السالم 
ينوب  او  آخر  به شخص  يقوم  ان  ميكن 

عنه يف تأسيس مدرسة خالدة فّعالة بعد 
واملرتبصون  اليهود  عدة خيشاها  قرون 
السماوية  وبالرساالت  باالسالم 

واالنسانية...
حتى الطفل الرضيع لُه رسالة عظيمة 
شاهدًا  واصبح  لسان  بغري  بها  نطق 
تارخييًا على مقدار الظلم الذي ميكن ان 

حيتويه قلب بشري..
اذا ما حتجر اصبح كالصخرة الصلدة 
والصخور  احلجارة  بعض  ان  رمبا  بل 
يهبط  ملا  منها  وان  املاء  منها  يتفجر 
الناس  بعض  قلوب  لكن  اهلل  خشية  من 
منها  قسوة  اشد  تكون  الشديد  لألسف 
متذرعني بذرائع الظروف القاهرة اليت 
واليت  أخطاءهم  عليها  عّلقوا  طاملا 
دفعتهم اىل مثل هذه االعمال وحولتهم 

من بشر اسوياء اىل وحوش وجمرمني.
ان  ميكن  االخطاء  كل  ليس  ولكن 
اىل  تنظروا  اْن  ميكنكم  وطبعًا  تغتفر... 
لتجدوا  القضية  من  االخر  اجلانب 
احلسني  لقاتلي  مشوهة  صورة  فيها 
عليه  اهلل  صلى  حممد  الرسول  حفيد 
ثّم  ادعائهم  حسب  رسوهلم  وسلم  وآله 
العربية  والشيم  القيم  خالفوا  قد  أنهم 
السماوية يف هذه  االسالمية  القيم  قبل 
املعركة )الطف(... فحتى املاء منعوه عن 
يف  خيامهم  وحرقوا  والنساء...  االطفال 
مشهد مروع يندى له أي جبني ميتلك ذرة 

واحدة فقط من اميان...
منه  يعاني  ما  ارهابهم هذا هو  اليس 
بن  علي  وشيعة  عام  بشكل  اليوم  العامل 

أبي طالب عليه السالم بشكل خاص.
فكيف ال متس اذن هذه القضية اعمق 
نقطة يف الذات االنسانية مبساس السهم 
الرضيع...  قلب  نقطة يف  امللعون ألعمق 
مالمح  يف  القبح  تلمسوا  ان  ولكم 
بيته  وأهل  احلسني  قاتلي  شخصية 
من  بأنفسكم  السالم  عليهم  واصحابه 
خالل ابنائهم واحفادهم الذين اورثوهم 
لعنًة على هذه االرض يعيثون فيها فسادًا 

ويهلكون احلرث والنسل...

لذا مل تعد هذه القضية قضية املسلمني 
حر  انسان  كل  قضية  هي  بل  فحسب 
باحث عن احلقيقة... صادق مع ذاته اوال 

وآخرًا.. وال يعاني من عقدة ازدواجية.
ثالثًا: ثورة اجتماعية

دائما تروى لنا أروع قصة عن االيثار 
احلسني  أصحاب  بني  ما  يف  والتفاني 
عليه السالم واهل بيته... ومل يكْن االمام 
والتضحية  معه  اخلروج  على  ليجربهم 

حبياتهم يف سبيل اهلل اويف سبيله.
فكأمنا  مرضيني  راضني  جاءوا  بل 
بينهم  ربطْت  اليت  الرحم  صلة  وشائج 
اجساد  يف  واحدة  روحًا  جعلتهم  مجيعًا 
األلباب  ألولي  ذلك عربٌة  ويف  متعددة... 
فنالحظ عالقة االمام بأصحابه وموّدتُه 
فال  املألوف  تتجاوز  لُه  ومودتهم  هلم 

يفرقهم عن أخوته...
بل انظر كيف انهم بذلوا مهجهم دون 
اهلل  فجزاهم  مقابل...  بدون  احلسني 
صربوا  مبا  اجلزاء  خري  انفسهم  عن 
واحتسبوا فنعم عقبى الدار... ويف مقابل 
هذه الضفة اليت تفيض قداسة نرى يف 
الضفة االخرى صورة معتمة صورة من 
باملال  وذممهم  الناس  ضمائر  اشرتى 
وبالوعود باملناصب الزائلة... او بسياسة 
مع  استخدمها  اليت  واخلوف  االرهاب 
متنع  اليت  السياسة  وهي  منهم...  كثري 
آمنة  حياة  يعيشوا  ان  من  اآلن  الناس 
مستقرة.. ولكن حاشا ان يطفئوا نور اهلل 

بأفواههم او بأفعاهلم.
اهلل  رسول  بيت  آل  مدرسة  فبقيت 
بعد  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  حممد 
آالف السنني وسلم تهدي وترشد وتعلم 
وستبقى  االرض  بقاع  شتى  يف  الناس 
اىل يوم القيامة... تبعا للحديث الشريف 
يوم  اىل  اميت  يف  اخلري  )سيبقى 

القيامة(.

43* بقلم: سحر سامي

راء
لق

ة ا
رك

شا
م



األدب المهاجر 
)MIGRANTE Litterature(

أدب  ظهر  املنفى  أدبي  جانب  إىل 
)أدب  أو  املهاجر(  )األدب  مسي 

املهجر( أو )أدب املهاجرين(.
األدباء  على  يشتمل  فإنه 
هجرة  عن  تعرب  اليت  واملوضوعات 
التطور  عليها  شّجع  واسعة  سكانية 

الرأمسالي الغربي.
مثاقفة  عرف  الذي  األدب  فهذا 
طرح  قد  املقصود  البلد  يف  كبرية 
من  كان  خمصوصًا،  هوياتيًا  سؤاال 
نتاج املهاجرين أنفسهم، ثم من أبناء 
أبنائهم  من  والثالث  الثاني  اجليلني 

وأحفادهم.
أوقاتًا  املهجري  األدب  عرف  وقد 
الثورة  أثناء  التاريخ:  عرب  ذهبية 
)العامل  اعمار  وخالل  الفرنسية، 

اجلديد( ويف القرن التاسع عشر.
لكن الذي نسميه يف الواقع )األدب 

املهاجر( هي ظاهرة حديثة العهد.
الرأمسالي  العامل  عرف  وقد 
العشرين بشكل  القرن  الغربي، خلل 
اهلجرة  موجات  من  سلسلة  خاص 

املتتابعة.
فعرفت يف أمريكا الشمالية الطاقة 
األنغلو - ساكسونية من معني بشري 
واسع من أوروبا الوسطى، واجلنوب 
 - واهلندو  واآلسيوي  األمريكي، 

باكستاني بشكل خاص.
ويف العامل الفرنكوفوني األوروبي، 
جنوب  على  اهلجرات  تدفقت 

أوروبا.
)إيطاليا،  األمر  أول  يف  فكان 
والربتغال بشكل أساسي(  إسبانيا، 

وذلك يف مرحلة ما بني احلربني.
املاضي  القرن  ستينيات  ويف 
أقل  وبنسبة  أفريقيا،  مشلت مشال 

احلوض الشرقي للمتوسط.
األدبية  النصوص  غالبية  نشرت 

عام  بعد  السياق  هذا  كتبت يف  اليت 
.1970

صورًا  املهجري  األدب  يعرض   
واقعني  إىل  تنتمي  لشخصيات 
لغة  خيتلفان  ما  غالبًا  ثقافيني 
وألنه  ودينية.  تارخيية  وموروثات 
ال  اجتماعية  جمموعات  يتناول 
يتصدى  فإنه  معزولني،  أفرادًا 
وبالتالي  قوية.  هوياتية  لعالقات 
يف  الكتاب  اندماج  قضية  يطرح  ال 
بقدر ما يطرح مسألة  ثقافة جديدة 
ما  غالبا  هنا  من  حقيقية.  )مثاقفة( 
جند فيه موضوع العودة العابرة إىل 

بلد املنشأ.
الشاب  للمهاجر  الرحلة  وتسمح 
بلد  أن  يدرك  بأن  خاص  بشكل 
ما  غالبًا  الذي  وأمهاته،  آبائه 
إىل  أقرب  اجلماعية  الذاكرة  جتعله 
وال  به  ترحيبًا  أكثر  ليس  األسطورة، 
استقبله.  الذي  البلد  من  ألفة  أكثر 
األدب  جيرب  أيضًا  السبب  وهلذا 
حول  التساؤل  على  الكتاب  املهجري 

اللغة اليت يستخدمون.
عن  التعبري  حولوا  منهم  وكثريون 
بني  عانوها  اليت  التوترات  مدى 
اللهجات  أو  املتغرية  املمارسات 
والعرف  العائلي  لوسطهم  احمللية 

الفرنسي الذي التزموه يف الدراسة.
من  العديد  املهاجر  األدب  وّلد 
فهو  القومي،  األدب  مع  التوترات 
غريب عنه يف قسم منه، وتشكل هذه 
من  ولكنه  خاصة،  أرضية  )الغربة( 
جهة ثانية ال ميتلك من أدوات النشر 
له  يسمح  ما  الرمزية  السلطة  ومن 
بفرض أدبائه على أدب عاملي ال يزال 
قومية،  بفضاءات  يرتبط  اآلن  حتى 
وبالتالي عليه االخنراط حتت لوائها. 
وختتلف طريقة االندماج بشكل كبري 
تتقبل  بالد  يف  إليها  النظرة  حسب 
الفئة األتنية كما يف أمريكا الشمالية، 
أو تلك اليت ترفضها كما يف فرنسا، 
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هناك حلقة من التسميات اليت ترسم 
احلدود أو متيز الفئات ال تزال موضع 
مناقشات حامية، وهلذا يفضل البعض 
إلبراز  مهاجرة(  )كتابة  عن  الكالم 
خارج  كتابة  القوميات:  املتعدد  البعد 

املكان، ال منفى وال اقتالع.
بالضرورة  املهاجر  األدب  وال ميتلك 
هذه  يف  فاشكاليته  لالنكفاء،  أرضية 
ما  أدب  إشكالية  عن  ختتلف  احلالة 
اآلداب  خمتلف  أو  االستعمار  بعد 
قضايا  أن  رغم  األخرى  الفرنكوفونية 
االندماج واهلوية اليت يطرحها تقربه 

منها.
األدب الهامشي 

)PARALITTERATURE(
للداللة  اليوم  اللفظة  هذه  تستخدم 
التسلية  يتوخى  مطبوع  نتاج  على 
األدبية.  املؤسسة  بتقدير  حيظى  وال 
وتستخدم يف هذا اجملال أيضًا تعابري 
)أدب شعيب(، أو )أدب اجلمهور(، أو 
)أدب استهالكي(،  أو  )أدب جتاري(، 

وأحيانًا )نقيض األدب(.
ويتعلق األمر بشكل أساسي بروايات 
التوسع  من  وبشيء  مصورة،  وقصص 
ونصوصًا  أناشيد  أيضًا  يتناول 
أفالم  أو سيناريوهات  اجلادة،  ملسرح 

سينمائية أو درامات تلفزيونية.
)حمادثات  كرست   1967 عام  يف 
اهلامشي( يف سرييزي  األدب  تناولت 
ورأت  اللفظة،  هذه  استخدام  سال 
والراهنية  التارخيية  األهمية  أن 
بإهمال  تسمح  تعد  مل  الظاهرة  هلذه 

حتليلها.
أو  كتبت  شعبية  أشكال  هناك 
عشر  التاسع  القرن  قبل  عرضت 
أدب  أو  هرجات،  أو  )أعاجيب   -
أن  غري  أناشيد(.  أو  اإللصاق، 
للفضاء  الثنائي  باالنشقاق  االحساس 
القرن  يف  أقوى،  بشكل  جتلى  األدبي 
قامت  اليت  الثورة  مع  عشر،  التاسع 
االنتشار:  الواسعة  الصحافة  بها 

حاول املثقفون الوقوف يف وجه انتشار 
ما مساه سانت )األدب الصناعي(.

كتبها  اليت  امليلودراما  وشكلت 
لدى  الشعبية  واألغنية  بيكسرييكور، 
أن  غري  األوىل،  أزاهريه  برياجنيه، 
الرواية املتسلسلة اليت فرضت نفسها 
بقوة يف أربعينيات القرن التاسع عشر، 
املعادية  الفعل  ردة  أوجدت  اليت  هي 

هذه.
يف  الغالب  النوع  هي  الرواية  إن 
األشكال  تتخذ  اهلامشي، حيث  األدب 
للرواية - املتسلسلة، والرواية  الكبرية 
املتتابعة، أو اجملزأة، الرواية املصورة، 
والبست - سيلر. فالرواية - املسلسلة 
اليت عرفت فرتة جناحها يف الدوريات 
ما بني عام 1840 وصواًل إىل ثالثينيات 
القرن املاضي، ومل تعد واردة اآلن إال 

يف شكلها املتلفز.
للقرن  الثاني  النصف  من  وانطالقًا 
اجملزأة  الرواية  واجهت  التاسع عشر، 
ببنية  للمسلسالت،  الطويل  النسيج 
يف  تطبع  ألن  صاحلة  اختصارًا  أكثر 

كتاب رخيص.
القرن  منعطف  عند  حددت 
لألدب  األساس  األنواع  العشرين، 
اهلامشي املعاصر: العاطفي كـ)ديللي(، 
والبوليسي كـ)كونان دوال(، والوسرتن 
واجلساسي  ايكلري(،  كـ)سلسلة 

كـ)بيكان(، واخليال أو العلمي.
أبصرت  اليت  املصورة  واحلكايات 
النور على يد رودولف توبفري يف نهاية 
عشرينيات القرن التاسع عشر، غدت 
حوالي  األطفال  أدب  يف  مهمًا  نوعًا 
إما  نهج  القرن ضمن  نفس  تسعينيات 

واقعي وإما مرح.
القرن  أربعينيات  من  وانطالقا 
موجه  نتاج  إليها  اضيف  العشرين، 
باسم  الراشد،  النسائي  اجلمهور  إىل 
الرواية  وظهرت  املصورة(.  )الرواية 
كامتداد  الوقت  نفس  يف  املصورة 
فيما  ظهرت  اليت  السينمائية  للرواية 

نفس  إىل  واملوجهة  احلربني،  بني 
اجلمهور. واختذت من اخلط العاطفي 
فحوالي  للنجاح.  وسيلة  امليلودرامي 
ظهرت  املاضي،  القرن  ستينيات 
ما  جتمع  )للراشدين(  مصورة  قصة 
واجلنس.  واملغامرات،  الفكاهة،  بني 
نفسها  سيلر  البيست  فرضت  وأخريًا 
القرن  بدءًا من مخسينيات  فرنسا  يف 

املاضي.
اليت  األحباث  تهتم  ال  بدت  فقد 
عرضيًا  إال  اهلامشي  األدب  تتناول 
باألشكال الشعبية للمسرح، واألغنية، 
الطفل.  وأدب  األفالم  وسيناريوهات 
على  اليوم  األساس  الرهان  يرتكز 
حول  الدائر  الصراع  يف  الرواية 
تقريظه.  أو  اهلامشي  األدب  استبعاد 
النصوص  ابتعاد  يفسر  ما  وهذا 
املعتربة أدبًا هامشيًا من احلقل األدبي 
يف  السائدة  املعايري  وفق  تقوم  لكونها 
بعض  رغم  أنه  والواقع  األخري.  هذا 
ما  ابرز  فإن  املعزولة  التقديرات 
ال  أنها  ينشرونها  الذين  الكتاب  مييز 
املعنية،  لآلثار  شرعية  قيمة  تكسب 
ستينيات  حتى  االنتظار  علينا  وكان 
الباحثون  يهتم  كي  املاضي،  القرن 
لتأطريها  مغايرة  بطريقة  بالظاهرة، 
سرييزي  مع  عليها  الرقابة  فرض  أو 
وتغيري الرؤية اليت عربت عنها. ومنذ 
حول  النقاش  يتوقف  مل  احلني،  ذلك 
تغطيها،  اليت  واملساحة  التسمية  هذه 
باحلكم  القائمة  املفارقة  تغذيه  نقاش 
تقليدية،  أدبية  معايري  إىل  استنادًا 
تستند  أنها  الواضح  من  نصوص  على 
حقل  ومبادئ  مغايرة،  مبادئ  إىل 
داللة  ذو  أمر  فهو  اإلعالمية.  الثقافة 
مستهلكوها  وال  اآلثار  هذه  منتجو  ال 

جيدون أنفسهم يف هذا اللفظ.
* إعداد: السيد نبيل احلسين
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عن  تزيد  شاسعة  مسافات  قطعنا 
أمواج احمليط  ألف ميل، وشاهدنا  مئة 
السماء،  تالمس  كجبال  تنتصب  العاتية 
نائية...  غريبة  مناطق  العني  رأي  ورأينا 
فيما كانت أشرعة سفننا املهيبة غماما 
أبيض يقودنا بسرعة الربق نهارا وليال 
فتمخر  املضطرب.  البحر  جلة  يف 
سفننا عباب البحر وكأنها تعرب شارعا 

مزدمحا.
تشينغ  إىل  ُينسب  نقش 

خه  تشينج  أو  خه 
من   )Zhen he(
عشر  اخلامس  القرن 

يف  موجود 

بالصني.  فوجيان  مقاطعة  تشانغله،  
وامسه العربي الذي كتب على قربه هو 

حجي حممود مشس.
مسلمة  أسرة  يف  1371م  عام  ولد 
مبقاطعة  هوي  قومية  من  )ما(  تدعى 
يونان يف جنوب غربي الصني وتربى يف 
مينغ،  أسرة  من  دي  تشو  األمري  بالط 

أمري منطقة يان )بكني حاليا(.
من أمجاد الشيعة في 

الصين )تشينغ خه(
يف  هادئة  بقعة  يف 

تقع  صغرية  مدينة 
على ضفاف 

كبري  ببحر نهر  متصل 
العظيم  الصني 
)تشينغ  ولد 

خه(.
نعرف  ال  قد 
أيام  يف  سريته  عن 
ملا  القليل  إال  طفولته 
هذه  سكان  له  تعرض 
اضطهاد  من  املنطقة 
مئات  منذ  استمر  عظيم 
الشيوعية  زمن  وحتى  السنني 
منهم  تبقى  ما  استأصلت  اليت 
إال أمساء متناثرة بقيت متسرتة 
يف أحناء هذه اململكة اإلسالمية 
على  بصماتها  تركت  اليت 
العامل على  البحار يف  تاريخ 
يد الشاب الشيعي املغامر 

)تشينغ خه(.
ما هي قصة هذا 

المغامر البطل؟
فّعال  واثر  كبري  فضل  للشيعة 
الرسول  وفاة  منذ  البشرية  مسرية  يف 
حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وحتى 

يومنا هذا.
ال بل إن تأثري الشيعة على األحداث 
عقيدة  مسألة  حول  يتمحور  الكونية 
املهدي عليه السالم املصلح العاملي 
حيث  منهم  ينبثق  سوف  الذي 
يأتي منقذا عندما تشعر البشرية 
}حتى  تعاىل:  يقول  كما  باليأس 
قد  أهنم  وظنوا  الرسل  استيئس  إذا 
فنجّي  نصرنا  جاءهم  كذبوا 

من نشاء{.
الشيعة  آثار 
تأثريهم  و
متد  ا

المغامر الشيعي تشينغ خه
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ليشمل كل زوايا األرض، حيث برزت 
مملكة )تشانغله( الشيعية يف مقاطعة 
ساكنة  كانت  واليت  بالصني  فوجيان 
أسرة  قيام  زمن  حتى  طويال  زمنا 
بينهم  من  برز  حيث  القوية  )مينغ( 
اإلمرباطوران )يونغ لو Yung-lo( و 
سواندي حيث قام هذان اإلمرباطوران 
ببناء أضخم أسطول حبري يف العامل 
القرون اخلمسة  األكرب على مر  وهو 
تستطع  مل  حبيث  حكمهما  تلت  اليت 
أي امة أن تبين أسطوال بهذا احلجم 
 )200( من  أكثر  يضم  كان  الذي 
سفينة حربية وسفن إمداد يعمل على 
)27,000( حبار  األسطول  هذا  ظهر 
جتار،  )جنود،  صنوفهم  على خمتلف 

عمال صيانة( وغريهم.
األوىل  العاملية  احلرب  زمن  وحتى 
على  األكرب  هو  األسطول  هذه  كان 
مر التاريخ والذي بلغ به )تشينغ خه( 
واحمليط  األقصى  الشرق  يف  مرافئ 

اهلندي وصوال إىل شرق أفريقيا.
رحالت  بسبع  األسطول  هذا  قام 
 1423 ـ   1405 عامي  بني  كبرية 
قام  السابعة،  رحلته  ويف  ميالدية؛ 
مسلمي  من  عدد  بنقل  خه  تشينج 
وسومطرة  ملقا  إىل  بنجاح  الصني 
وأماكن  اندونيسيا  يف  وسورابيا 

أخرى.
تعليميا  مركزا  ملقا  وأصبحت 
إسالميا وأيضا مركزا جتاريا إسالميا 

ضخما للمناطق اجلنوبية.
دين  هو  ما  يعرف  أحد  يكن  مل 
الشديد  للتكتم  نظرا  املنطقة  هذه 
الذي كان يقوم به ملوك هذه األسرة 
على  كانت  التنصريية  احلمالت  ألن 
يف  الوثنيون  األباطرة  وكان  أشدها 
عليهم  للقضاء  حوهلم  من  مع  صراع 
على  ولكن  الوثين  للدين  حتويلهم  أو 
ما يبدو أن الدين اإلسالمي والتشيع 
املنطقة  هذه  إىل  تسلل  باخلصوص 
نظرا لقربها من شواطئ حبر الصني 
كيلومرتات  عدة  بعد  على  تقع  حيث 

منه على شاطئ نهر كبري كانت متخر 
حبر  حنو  وإيابا  ذهابا  السفن  فيه 
للتجار  فكان  الصيين  والعمق  الصني 
هذه  يف  وجوالت  صوالت  اإليرانيني 

املنطقة.
هذا  ببناء  اإلمرباطوران  أمر 
التجار  بسفن  الشبيه  األسطول 
األسطول  اكتمال  وعند  اإليرانيني 
وأخيه سواندي  يونغ  اإلمرباطور  أمر 
واليت  خه(  )تشينغ  املغامر  البحار 
كان  انه  على  املراجع  كل  أكدت 
وانه كان  الساعد األمين لإلمرباطور 

مسلما من جنوب غرب الصني.
محل هذا الشاب رسالة اإلمرباطور 
للنوايا  سفريا  كان  فقد  العامل  إىل 
حاولت  قوية  دولة  ولثقافة  احلسنة 
يف  املسلمني  بإخوانهم  االتصال 
البقاع األخرى من العامل ، فقد قدم 
ودعما  رائعة  هدايا  خه(  )تشينغ 
به  املرحبني  احلكام  كل  إىل  سياسيا 
وعلى اثر هذه الرحلة أرسل عشرات 
احمليط  أصقاع  خمتلف  من  احلكام 
اهلندي وما خلفه سفراء إىل الصني 
إلقامة عالقات طيبة مع هذه اململكة 
أن  خه   تشينغ  استطاع  وقد  القوية. 
ينقل للعامل عظمة احلضارة الصينية 
اخلامس  القرن  يف  املنطقة،  تلك  يف 

امليالدي. عشر 
فيها  زار  عديدة  برحالت  قام 
البلدان اليت تقع على سواحل احمليط 
وأفريقيا  آسيا  وجنوب  اهلندي 
والبحر  اخلليج  منطقة  إىل  ووصل 
يف  ذلك  وكان  املكرمة  ومكة  األمحر 
 28 استغرقت  حبرية  رحالت  سبع 
من  كثرية  بضائع  معه  حامال  عامًا 
واجملوهرات  احلريرية  املنسوجات 

الصينية. الطبية  والعقاقري 
اململكة  هذه  صيت  انتشار  أن  إال 
ينتبهون  )الكونفوشيوسيني(  جعل 
هلا حيث قضت عليها محالت هؤالء 
استطاعوا  وبذلك  املتتالية،  الوثنيني 
أن يسدلوا الستار عن عظمة اململكة 

وقاموا  مينغ،  ألسرة  اإلسالمية 
ذلك  واستمر  سجالتها  كل  بتدمري 
يف  الصيين  االنفراج  زمن  حتى 
للعامل  ظهر  حيث  التسعينات  أوائل 
هذه  من عظمة  كان خمفيا  ما  بعض 
تشينغ  أسطول  على  وتعرفوا  املنطقة 

خه  البحار الصيين املسلم.
سابقة  خه  تشينغ  رحالت  تعد 
كريستوفر  اإليطالي  البحار  لرحالت 
فاسكو  الربتغالي  والبحار  كوملبس 
ماجيالن  الربتغالي  والبحار  دجياما 
قبل  أمريكا  سواحل  إىل  وصل  فقد 
كولومبس وإىل اسرتاليا قبل  كوك، 
مبرور   2005 عام  الصني  واحتفلت 
600 سنة على أوىل رحالته الضخمة 
احمليط،  بها  عرب  اليت  البحرية 
العالقة  ذات  اآلثار  بعض  بعرض 
بهذه  الطوابع  من  جمموعة  وإصدار 
املناسبة، معتربة إياه )رسول املهمات 
الذي  الدبلوماسية( و)رجل السالم( 
حربًا  يشعل  ومل  احمليطات  جاب 
فعله  ما  يفعل  ومل  أحدًا،  يقتل  ومل 
سكان  احلمر،  باهلنود  كولومبوس 
كوك  فعله  ما  وال  األصليني  أمريكا 
األوائل  أسرتاليا  بسكان  الربيطاني 

األبورجنيني!
ـــــــــــــــــــــ

خه  تشينغ  إمرة  حتت  مينغ  أسطول  قام   *
 -  1405 عامي  بني  ملحمية  رحالت  بسبع 

 .1433
* لرمبا ضم األسطول 200 مركب أو أكثر،  
من ضمنها سفن حربية وسفن تنقل املؤن واملاء 
 27،000 من  أكثر  متنها  على  وكان  واألحصنة.  
عامل  تاجر،   جندي،   حكومي،   رمسي  حبار،  

صيانة،  وغريهم. 
العاملية  احلرب  قبل  امة  أية  تستطع  مل   *
األوىل بناء أسطول يضاهي أسطول تشينغ خه  
واحمليط  األقصى  الشرق  يف  مرافئ  بلغ  الذي 

اهلندي،  وصوال إىل شرق أفريقيا. 
* دوَّن ثالثة شهود عيان خدموا حتت إمرة 
عن  الكثري  مستقلة ختربنا  روايات  خه  تشينغ 

رحالته. 

* إعداد: صفوان ضياء
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معنى نصرة 
اإلمام الحسين عليه السالم

مبحبة  التزامنا  خالل  من  تعّودنا 
إقامة  على  السالم  عليهم  البيت  أهل 
املواليد  احتفاالت  الدينية من  الشعائر 
أو إقامة جمالس التعزية على أرواحهم 
اخلطباء  أن  وامُلالحظ  الطاهرة، 
يبدؤون قراءتهم دائمًا بقوهلم: )يا ليتنا 
كّنا معكم فنفوز واهلل فوزًا عظيما...(.

أداة  )ليت(  فإّن  معروف  هو  وكما 
البعد  حاجز  هل  والسؤال:  متّن، 
احلسني  اإلمام  وبني  بيننا  الزماني 

عليه السالم عذر كاف لعدم النصرة؟
شرعيًا  مكلفني  زلنا  ما  إننا  أم 
هذا  أداء  ميكننا  وكيف  بالنصرة؟ 

التكليف وحنن يف هذا العصر؟
بالنصرة  مكّلف  الكلُّ  تعاىل:  بسمه 
ويف كل زمان، إال أن النصرة يف زمانه 
عن  خيتلف  بنحٍو  كانت  السالم  عليه 
زماننا  يف  السالم  عليه  له  النصرة 

هذا.
عليه  احلسني  اإلمام  نصرة  فإن 
ذكر  عن  عبارة  هذا  زماننا  يف  السالم 
من  وسيلة  بكل  ُظالمته  وتبليغ  جهاده 
الدين أعز من كل  التبليغ، فإن  وسائل 
شيء، فقد بذل األنبياء واألئمة عليهم 
يف  الزكية  الطاهرة  أنفسهم  السالم 

سبيل بقائه.
مع  للشهداء  اخلاصة  املرتبة  نعم 

إليها،  نصل  ال  السالم  عليه  احلسني 
لنصل  معهم  نكون  أن  نتمنى  ولذلك 
اهلل  وّفقنا  أعماهلم...  ثواب  بعض  إىل 

وإياكم هلذه النصرة إنه مسيع جميب.
قراءة الزيارة في غير وقتها

الزيارة  بقراءة  بسمه تعاىل: ال بأس 
يف غري وقتها برجاء املطلوبية أو بقصد 

مطلق الزيارة، واهلل أعلم.
الترتيب في أعمال الزيارات

األطهار  األئمة  زيارات  بعض  تتذيل 
ويف  الزيارة،  صالة  السالم  عليهم 
بعضها تسبق هذه الصالة الزيارة، فهل 
جيب إتيانها على النحو الوارد يف نفس 

الزيارة من ناحية التقديم والتأخري؟
األوىل  األحوط  تعاىل:  بسمه 
الزيارة  يف  الوارد  الرتتيب  مالحظة 

والدعاء والصالة، واهلل أعلم.
ما درجة صحة زيارة عاشوراء 

ودعاء الندبة؟
بسمه تعاىل: بعض الزيارات معتربة 
كزيارة أمني اهلل وزيارة عاشوراء املروية 
للمشهدي، ومضمونها  املزار  كتاب  عن 
الزيارات  بعض  وكذا  قطعًا؛  صحيح 
املعروفة،  اجلامعة  كالزيارة  األخرى 
الندبة،  كدعاء  األدعية  بعض  وكذا 

واهلل أعلم.
الزينبية الزيارة 

الزينبية،  الزيارة  نّص  يف  رأيكم  ما 
هل هو صادر عن املعصوم؟

املباركة  البقاع  زيارة  تعاىل:  بسمه 

بهم  يتعلق  ومن  السالم  عليهم  لألئمة 
للتقرب إليهم أمر مرغوب إليه شرعًا، 
يف  املنقول  بل  املزارات  يف  واملعروف 
مجلة منهم، السالم على صاحب القرب 

بكيفية خاصة مشرتكة أو خمتصة.
وأما ما ورد من كيفية خاصة يف زيارة 
السيدة زينب عليها السالم فيقرأ رجاء 
يف  ورد  ما  بعنوان  أي  عام،  بعنوان  أو 
زيارة من يتعلق باألئمة عليهم السالم، 

واهلل أعلم.
المشي لزيارة األئمة عليهم السالم

مسألة  يف  الشريف  رأيكم  هو  ما 
عليه  الرضا  اإلمام  لزيارة  املشي 
سيد  أربعني  مبناسبة  وذلك  السالم، 
أن  العلم  مع  السالم؟  عليه  الشهداء 
بعض اجلهلة أخذوا يسخرون من هذا 

العمل.
عليهم  األئمة  زيارة  تعاىل:  بسمه 
عليه  اهلل  صلى  النيب  كزيارة  السالم 
وآله وسلم من العبادات املستحبة عند 
اهلل  )رضوان  اإلمامية  علماء  مجيع 
الروايات  ذلك  وردت يف  وقد  عليهم(، 
والكتب  املزار  كتب  يف  املروية  املتواترة 

األربعة.
على  مشيا  زيارته  إىل  واإلتيان 
يف  ذلك  ورد  وقد  مستحب،  األقدام 
زيارة موالنا أمري املؤمنني عليه السالم 
خطوة  بكل  له  اهلل  يكتب  باملشي  وأنه 
حجة وعمرة، وإن رجع ماشيا كتب اهلل 

له بكل خطوة حجتني وعمرتني.

الحسينية ومفاهيمها القضية 
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والروايات الواردة يف املشي إىل زيارة 
احلسني  اهلل  عبد  أبي  الشهداء  سيد 
عليه السالم كثرية جدًا، وقد عقد يف 
املشي  فضل  يف  مستقال  بابا  الوسائل 
يف  وورد  السالم،  عليه  زيارته  إىل 
اليت  الوشاء  بن علي  صحيحة احلسن 
ثواب  يف  سره  قدس  الصدوق  رواها 
األعمال ورواها أيضًا ابن قولويه قدس 
صحيح،  بسند  املزار  كتاب  يف  سره  
ملن  ما  السالم:  عليه  للرضا  قلت  قال: 

أتى قرب أحد من األئمة؟
قال عليه السالم: »له مثل ما ملن أتى 

قرب أبي عبد اهلل عليه السالم«.
احلسن  أبي  قرب  زار  ملن  ما  قلت: 

عليه السالم؟
قال عليه السالم: مثل ما ملن زار قرب 

أبي عبد اهلل عليه السالم.
من  القريب  الرواية  هذه  وظاهر 
إىل  راجع  األول  السؤال  أن  التصريح 
ثواب اإلتيان، فإذا كان املشي يف اإلتيان 
لزيارة أبي عبد اهلل عليه السالم أفضل 
إىل  أشرنا  كما  لزيارته،  الركوب  من 
الروايات فيه، فيكون الثواب يف اإلتيان 
لزيارة سائر األئمة عليهم السالم مشيًا 
اهلل  عبد  أبي  لزيارة  كاإلتيان  وركوبًا 

عليه السالم.
الزيارة فال يستفاد  ثواب أصل  وأما 

ثواب  يستفاد  وإمنا  الرواية  صدر  من 
ثواب  عن  الراوي  سأل  ولذا  اإلتيان، 
زيارة أبي احلسن موسى بن جعفر عليه 
عليه  اإلمام  وأجابه  ذلك،  بعد  السالم 
عبد  أبي  قرب  زار  من  مثل  له  السالم 

اهلل عليه السالم.
وسوسة  إىل  يصغى  فال  هذا  وعلى 
فضل  ينكرون  الذين  اجلهلة  بعض 
عليه  الرضا  اإلمام  زيارة  إىل  املشي 
مدارك  عن  غافلون  فإنهم  السالم 
ومواضع  املستحبة  والعبادات  األحكام 
بأقواهلم  يعتنى  ال  وكذلك  االستظهار، 
هداهم  الدين.  أمور  يف  عقائدهم  وال 
اهلادي  وهو  والصواب  الرشد  إىل  اهلل 
رب  هلل  واحلمد  السبيل،  سواء  إىل 

العاملني.
أوثق المصادر في قضية 

كربالء
املصادر  أوثق  إن  الكلمات:  بعض  يف 
هو  السالم  عليه  احلسني  قضية  يف 
الطفوف(  قتلى  يف  )اللهوف  كتاب 
للسيد ابن طاووس قدس سره، فما هو 

رأيكم يف ذلك؟
كربالء  حوادث  ثبوت  تعاىل:  بسمه 
بالتواتر  حاصل  اإلمجال  حنو  على 
وباألخبار املعتربة الواردة عن أهل البيت 
وأّما تفاصيل احلوادث  عليهم السالم، 

الكايف  ومنها  متعددة،  كتب  فُتطلب من 
وكتب املزار لعلمائنا األبرار.

وأما كتاب اللهوف وكتاب أبي خمنف 
هو كسائر كتب التاريخ اخلاضعة مليزان 

البحث العلمي، واهلل العامل.
بعض المسابقات الحسينية

أحد  يف  قصصية  مسابقة  أقيمت 
فرضنا  أننا  لو  موضوعها:  املآمت، 
السالم  عليه  احلسني  اإلمام  أن  جداًل 
عن  يقل  ماال  يف  أكتب  يزيد...  بايع 
العواقب  عن  توقعاتك  صفحات  أربع 
األمة  على  ستحل  اليت  الوخيمة 
اإلسالمية وأثرها املنعكس على واقعنا 

احلالي وعلى املستقبل البعيد؟
هذه  مثل  طرح  جيوز  هل   .1 سؤال: 
املسابقة  بأن  العلم  مع  الفرضيات؟ 
نظرة  على  الضوء  إلقاء  إىل  تهدف 
باختاذه  رأيه  وسداد  وأبعادها  اإلمام 

مثل هذه املواقف؟
2. هل ُيشّكل هذا تعّديا على عصمة 
اإلمام )ألن بعض األخوة رآها من جهة 
مبثل  يقوم  ال  أن  تقتضي  العصمة  أن 
هذا العمل(، فال جيوز طرح مثل هذه 
املواضيع مع العلم بأنها كانت فرضية؟

من  املقصود  كان  إن  تعاىل:  بسمه 
اإلجابة  وطلب  الفرضيات  هذه  49طرح 
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أوجب لسيد  من األشخاص توضيح ما 
مع  اخلروج  السالم  عليه  الشهداء 
إىل  السالم  عليهم  بيته  وأهل  أصحابه 
الواقعة  تلك  يف  واستشهادهم  العراق، 
العظيمة، وما جرى على أهل بيته عليهم 
املؤملة،  احلوادث  من  ذلك  بعد  السالم 
الواقعة،  ليتبنّي لألشخاص عظمة هذه 
ويظهر هلم أنه كان يف ذلك جناة الدين 
وحفظ الشريعة وبقاء أحكام الدين، كما 
ينبئ عن ذلك ما روي عنه عليه السالم 
السالم،  عليهم  املعصومني  سائر  وعن 

فال بأس به.
هذه  طرح  يكون  ال  أن  البد  ولكن 
أن  األذهان  يف  يقع  حبيث  الفرضيات 
اإلمام عليه السالم يفعل كسائر الناس، 
وإن احلسني عليه السالم رّجح اخلروج 
جملرد حدس حصل له، كما يفعل سائر 
الناس يف احلوادث؛ ألن ذلك غري صحيح 
وال يناسب شأن اإلمام عليه السالم، بل 
ما قام به احلسني عليه السالم إمّنا كان 

لتكليف إهلي.
يعلم مبا سيجري  السالم  وكان عليه 
السالم،  عليهم  بيته  أهل  وعلى  عليه 
ومع ذلك أقدم على العمل لكونه مأمورا 
بذلك، وإن كان الغرض من هذا التكليف 
واألمر  األمة  وإصالح  الدين  حفظ 

باملعروف والنهي عن املنكر.
كما يدل على ذلك ما ُروي من كلماته 
مثل  املتعددة،  املواقف  السالم يف  عليه 

قوله عليه السالم:
»إمنا خرجت لطلب اإلصالح يف أمة 
جدي؛ أريد أن آمر باملعروف وأنهى عن 
املنكر وأسري بسرية جدي وأبي علي بن 

أبي طالب«.
األمة  ُبلَيت  »وإذ  السالم:  عليه  وقوله 
براٍع مثل يزيد، فعلى اإلسالم السالم«، 

واهلل العامل.
كسوف الشمس لشهادة 

سيد الشهداء عليه السالم
كيف نوفق بني ما ُروَي من أن الشمس 
عليه  الشهداء  سيد  ملَِقتل  انكسفت 
السالم، وما بني ما روي من قوله صلى 
اهلل عليه وآله وسلم من أن كسوفها آية 

ومل ُتكسف ملوت أحد؟
الشمس  أّن  َوَرَد من  ما  تعاىل:  بسمه 
تنكسفان  ال  اهلل  آيات  من  آيتان  والقمر 
املتعارف،  املوت  يف  هو  إمنا  أحد  ملوت 
كما يف موت ولده إبراهيم عليه السالم، 
عليه  اهلل  صلى  تعبريه  ذلك  على  ويدّل 
وآله وسلم ال تنكسفان ملوت أحد وحياة 

أحد ال بالقتل والشهادة.
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  قوله  ويف 
الدعاية  باب  سّد  هي  عامة  ملصحٌة 
أحد  ميوت  أن  ميكن  حيث  الباطلة؛ 
يوم  يف  والطغاة  والفجار  الفساق  من 
فيه  خيسف  أو  الشمس  فيه  تنكسف 
القمر، فيجعلون موته عند إحدى هاتني 

اآليتني.
األئمة  وسائر  الشهداء  سيد  وقضية 
عامة  قضيٌة  السالم  عليهم  املعصومني 
مجيع  أصابت  اإلسالم  يف  وصدمة 
ُيعد  وهلذا  بأحد،  ختتص  ومل  املؤمنني 
السالم من شعائر  ذكرهم عليهم  إحياء 

املذهب.
السالم  عليهم  مظلوميتهم  أن  ومعلوم 
تؤثر يف الكون، حيث إنه سبحانه وتعاىل 
يريد بذلك إظهار مظلوميتهم ومظلومية 
أهل بيت النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم 

وأصحابه الذين استشهدوا معه، وإظهار 
فسق الطغاة وعظم جرمهم.

وقد جرى قريب ذلك يف قضية النيب 
حييى عليه السالم، حيث ورد يف الرواية 
لسيد  وقع  وما  لقتله،  بكت  السماء  أن 
خصوص  ليس  السالم  عليه  الشهداء 
أخرى  آيات  وقعت  بل  الشمس،  كسوف 
كما ورد أنه يف يوم عاشوراء بعد قتلهم 
عليهم السالم ما ُرفع حجر إاّل كان حتته 
دم، وقد يتغري لون بعض األحجار يف يوم 
عاشوراء حتى يف زماننا هذا، أو غريها 
صراط  إىل  اهلادي  واهلل  اآليات،  من 

النجاة.
اإلمام الحسين عليه السالم بين 

الوجوب والخيار
السالم  عليه  اإلمام احلسني  كان  هل 
ًا بني اخلروج وعدمه، أم كان األمر  ريَّ خُمَ

واجبًا عليه؟
احلسني  اإلمام  كان  تعاىل:  بسمه 
عليه السالم خمرّيًا يف اخلروج واختيار 
كربالء،  إىل  وصوله  بعد  حتى  الشهادة 
ولكن َعِهد من جّده وأبيه بأّن له منزلة ال 

يناهلا إاّل باختيار الشهادة، واهلل أعلم.
بعض ما ورد في حق اإلمام 

الحسين عليه السالم
ورد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

وسلم: »حسني مين وأنا من حسني«.
اجملتبى  احلسن  إمامنا  عن  ورد  كما 
عليه السالم: »ال يوَم كيومَك يا أبا عبد 

اهلل«.
عليها  زينب  سيدتنا  عن  ورد  وكما 
جدي  مات  »اليوم  كربالء:  يوم  السالم 
علي  أبي  مات  اليوم  املصطفى،  حممد 
فاطمة  أمي  ماتت  اليوم  املرتضى، 
احلسن  أخي  مات  اليوم  الزهراء، 
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اجملتبى«.
أال نستطيع أن نقول إن ما قدمه اإلمام 
احلسني عليه السالم يف كربالء مل يقدم 
مثله نيب أو وصي حتى جده رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وآله وسلم؟
املنقولة  العبارات  هذه  تعاىل:  بسمه 
وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  لسان  عن 
الطاهرين  الطيبني  بيته  وأهل  وسلم 

حتتمل وجوهًا.
يف  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  فقوله 
حق ولده احلسني عليه السالم: »حسني 
اإلمام  حركة  أن  حسني«  من  وأنا  مين 
احلسني عليه السالم ودعوة النيب صلى 
اهلل عليه وآله وسلم ودينه يكمل بعضها 
بعضًا، ولوال حركة اإلمام احلسني عليه 
السالم ملا بَقي هذا الدين، فهو حافٌظ 
لدين جّده رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

وسلم.
اإلمام  عن  الواردة  العبارة  أّن  كما 
احلسن اجملتبى عليه السالم حبق أخيه 
احلسني عليه السالم »ال يوم كيومكم يا 
أبا عبد اهلل« أن املصائب اليت جرت على 
اإلمام احلسني عليه السالم وأهل بيته مل 
جتِر على أحد من األئمة عليهم السالم، 

وإن كان كلهم مظلومني مقهورين.
السالم  عليها  زينب  السيدة  وكلمة 
»اليوم مات جدي...« أن اإلمام احلسني 
عليه السالم آخر األنوار اخلمسة وآخر 
أهل العباء، فبعد َفْقِده مل يبَق أحٌد منهم، 
فأعادت مصيبُته مصائَبهم صلوات اهلل 
وسالمه عليهم أمجعني، وعلى كل حال 
فهم عليهم السالم أعلم مبا قالوا، واهلل 

املسّدد.
مواقف السيدة زينب عليها السالم 

في كربالء
السالم  عليها  زينب  السيدة  أن  ُيقال 
مل خترج أبدًا من اخليمة يف حياة اإلمام 
مصرع  عند  إال  السالم  عليه  احلسني 

علي األكرب عليه السالم.

حينما  خرجت  )أنها  ُيقال  الذي  وأن 
خاليًا  السالم  عليه  احلسني  جواد  رأت 
الشمر  ورأت  مصرعه  إىل  وذهبت 
السالم  عليه  اإلمام  صدر  على  جالسًا 
أغشي  حتى  بالسوط  أملها  الشمر  وأن 
استدلوا  وأنهم  بصحيح،  ليس  عليها( 
برواية مسوها برواية التضليل، ما رأي 

مساحتكم بذلك؟
قضايا  من  جرى  ما  تعاىل:  بسمه 
ما  وهو  املسّلمات  من  بعضها  كربالء 
وصل إلينا بطريق معترب عن أهل البيت 
زينب  السيدة  ومنهم  السالم  عليهم 
عليها السالم، ومن هذه األمور املسّلمة 
زينب  السيدة  والصحيحة قضية خطبة 
عليها السالم يف جملس ابن زياد وجملس 
أكذوبتهم  أبطلت  حيث  الشام  يف  يزيد 

وفضحتهم وهيجت الرأي العام عليهم.
يظهر  وأمثاهلا مل  هذه اخلطبة  ولوال 
يزيد الندم ويلعن ابن زياد وعمر بن سعد 
مع إعالن أهل الشام يوم قدوم السبايا 
على  يزيد  بانتصار  وسرور  فرح  يوم 

اخلوارج!
وبعض القضايا املنقولة إلينا من قضية 
كربالء ُنقلت إلينا عن طريق كتب السرية 
القضايا  كسائر  فهي  التارخيية  والكتب 
وال  والصدق،  الصحة  التارخيية حتتمل 
بأس بنقلها عن هذه الكتب وينال بنقلها 
واهلل  كذبها،  ُيعلم  مل  ما  والثواب  األجر 

العامل.
السجدة في زيارة عاشوراء

 اختلف بعض املؤمنني يف أن السجدة 
املوجودة يف آخر زيارة عاشوراء لإلمام 
تكون  أن  جيب  السالم  عليه  احلسني 
كربالء،  اجتاه  بنفس  أو  القبلة  باجتاه 

فما هو الصحيح أو األصح؟
بسمه تعاىل: الصحيح أن السجود هو 
باجتاه  وكونه  تعاىل  هلل  الشكر  سجود 
إىل  االجتاه  بني  فرق  وال  أوىل،  القبلة 

كربالء وغريها، واهلل العامل.
تقديم الصالة أم مواصلة 

العزاء
ما هو املقّدم يف أيام عزاء سيد الشهداء 
عليه السالم، الصالة أم مواصلة إقامة 

العزاء؟
عليه  الشهداء  سّيد  إّن  تعاىل:  بسمه 
الدين  إقامة  سبيل  يف  ُقِتَل  السالم 
احلنيف، وإبطال التحريفات الواقعة يف 
الدين من قبل الظلمة واملعاندين للدين، 
والصالة عمود الدين، وأول ما حياسب 

به العبد الصالة.
أثناء  الصالة  أقام  السالم  عليه  وهو 
مُيهلوه  مل  الدين  أعداء  أن  مع  املعركة 
إلقامتها، وقد ُقتل بعض أصحابه دفاعًا 
للصالة،  السالم  عليه  إقامته  عنه حني 

واهلل العامل.
الزواج في محرم وصفر

اهلل(  )حفظهم  الشيعة  عادة  جرت 
حمرم  شهر  يف  يتزاوجوا  ال  أن  على 
إىل  رجعنا  لو  املظفر.  وصفر  احلرام 
يف  فهل  والشرعية،  الفقهية  الناحية 
الزواج حمذور؟ ولو رجعنا إىل الناحية 
عظيما  ُقبحًا  ذلك  يف  فإن  العرفية 
أن  فنريد  الشيء،  يرتكب هذا  على من 
نعرف هل الشاعر املقدس يأخذ العرف 
كدعامة يف أحكامه؟ وما هو نظركم مبن 

يفعل هذا؟
بسمه تعاىل: ال بركة يف الزواج يف أيام 
والشيعة...  السالم  عليهم  األئمة  أحزان 
وهذا  أعدائهم،  شرور  من  اهلل  حفظهم 
هو  وإمّنا  بالعرف  مربوطًا  أمرًا  ليس 
مستفاٌد من بعض الروايات الواردة عنهم 

عليهم السالم واهلل اهلادي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى مساحة آية اهلل الشيخ مريزا جواد 
التربيزي )قدس سره(.

* إعداد: السيد نبيل احلسين
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يف  أساسي  بشكل  يتواجدون  الشيعة 
منطقة سينكيان الصينية ذات األغلبية 
يف  هلا  آثار  هناك  بينما  اإلسالمية، 
مقاطعات قانسو ونينغشيا وتشينغهاى.

الشيعة في منطقة 
سينكيان الصينية

يعيش 30 ألف نسمة من أبناء قومية 
املؤمنة  اإلمساعيلية  أتباع   - الطاجيك 
طاشيكورقند،  من  كل  يف  بالشيعة، 
ويارقند، وتزى بو، ويه تشنغ وغريها من 

األماكن األخرى يف منطقة شينجيانغ.
يلتف  راح  عشر  السابع  القرن  يف 
الطاجيك  قومية  أبناء  من  املسلمون 
حول  طاشيكورقند  منطقة  القاطنني 
راية اإلمساعيلية حيث أن رجال إيراني 
انتقل  شارخان  سعيد  يدعى  اجلنسية 

اإلمساعيلة  فروع  أحد  )خبارى(  من 
التاريخ  ذلك  من  و  املنطقة،  هذه  إىل 
أخذ يعتصم مجيع أبناء قومية الطاجيك 

بدعاوى هذا الفرع الديين.
العشرين  القرن  منتصف  وعند 
قومية  أبناء  من  املسلمني  غالبية  راح 
يؤمنون  طاشيكورقند  يف  الطاجيك 
بـ)االجنحية( ظنا منهم بانها )معصومة 

عن األخطاء( و)حق مطلق(.
منطقة  يف  الطاجيك  قومية  فمعظم 
طاشيكورقند من البدو ورعاة املواشي، 
من  املسلمني  إخوانهم  إىل  وقياسا 
تكون  أن  تكاد  األخرى  القوميات  أبناء 
أنشطتهم الدينية قليلة جدا، وجوامعهم 
ليست بكثرية، فعدا بعض املسنني الذين 
يلتزمون بفريضة الصالة ملرتني يوميا يف 
بيوتهم، بينما عامة املسلمني اآلخرين ال 

يؤدون الصالة إاّل يف املناسبات الدينية 
إىل  واألضحى  الفطر  كعيد  الكبرية 
الفعاليات  بعض  يف  مشاركتهم  جانب 

االحتفالية األخرى.
الصالة  يؤدون  فهم  ذلك  واىل جانب 
من   15 تصادف  اليت  )الرباءة(  ليلة 

شعبان حسب التقويم اهلجري.
شينجيانغ  مبنطقة  يارقند  ففي 
املسلمني  من  املئات  يعيش  الصينيةـ، 
اإلثين  الشيعة   مذهب  يعتنقون  الذين 
أبناء  بأنهم من  - عشرية، وهم يدعون 

)قومية كشمري(.
ويف الواقع أنهم عدا اختالف املذهب 
على املستوى الديين، ال خيتلفون بشيء 
حيث  من  الويغورية  القومية  أبناء  عن 
اللغة والكتابة ومنط احلياة االقتصادية 
رواياتهم،  وتقول  والتقاليد..  والعادات 

هل في الصين شيعة؟
بقلم: ليو شو فانغ
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بني  يتنقلون  كانوا  أجدادهم  إن 
ثم  جتارية،  ألغراض  ويارقند  الباكستان 
استقر بهم املقام يف يارقند سنة )1000( 

هجري أي عام 1591 ميالدي.
من  يعتاشون  كانوا  1949م  عام  قبل  و 
من  كل  مع  التجارة  على  األساس  حيث 
اهلند وباكستان ومنطقة كشمري، إذ كانوا 
ويصدرون  اخلارج  من  األدوية  يستوردون 
واألحجار  الزراعية  واملنتجات  احلرير 

الكرمية.
وبعد ممارسة سياسة املعتقدات الدينية 
عن  جهرا  كشفوا   1976 عام  الصني  يف 
اإلسالمية،  وعقيدتهم  الديين  انتمائهم 
 )Jamaat( مجاعات  مذهب  فأسسوا 
عشرية  اإلثين  الشيعة  طريقة  على  وهو 
وأقاموا  األتباع،  من  مئات  يضم  والذي 
ومساحة  للصالة،  وبيتا  متواضعا  مسجدا 
هذا املسجد ضيقة جدا حيث ال يسع إال 

لعشرات من املصلني.
وجل  عز  باهلل  إميانهم  جانب  إىل 
وبرسوله صلى اهلل وآله وسلم ويوم البعث، 
مبادئ  أهم  من  و)العدالة(  )األئمة(  فان 
بشرعية  يعرتفون  وال  الدينية،  عقيدتهم 
اخللفاء الثالثة األوائل، ويؤمنون إن اإلمام 
على بن أبي طالب عليه السالم هو الوريث 
الشرعي والوحيد للرسول حممد صلى اهلل 

عليه وآله وسلم.
ويف بداية مثانينات القرن املاضي، عثر 
العامل الشاب تشن دا شنغ على خمطوطة 
األمر  الصني،  يف  الشيعة  آثار  إىل  تشري 
الذي ساعد على دفع الوصول إىل احلقيقة 
مت  ما  آخر  إن  قال  إذ  األمام،  إىل  خطوة 
اكتشافه حتى يومنا هذا هو ذلك النصب 
يف  العربية  باألحرف  املنقوش  التذكاري 
تشيوانتشو  مدينة  مساجد  من  مسجد 

)الزيتون(.
يتيمة تسجل ما  ويعد كوثيقة خمطوطة 
تبقى من آثار الشيعة يف الصني علما بان 
 710 عام  بناؤه  مت  التذكاري  النصب  ذلك 

هجري )1311م(.
النصب  هذا  على  نقش  ما  ضوء  وعلى 

األخرى  التارخيية  الوثائق  جانب  إىل 
األولية  الصورة  يرسم  تشن  السيد/  راح 
للمذاهب اإلسالمية والنزاع الذي دار بينها 

يف مدينة الزيتون إذ قال:
اليت  اإلسالمية  املذاهب  أهم  تارخييا، 
السنة  هما  الزيتون  مدينة  يف  تواجدت 
وقت  يف  آثارهما  وجدت  حيث  والشيعة، 
يعود إىل ما قبل حكم أسرة سونغ،  مبكر 
غري أن أّيًا منهما مل تظهر بشكل املسيطر 
بل مل جتدا مفرا من  النافذة، ال  القوة  أو 

التعايش السلمي يف بالد الغربة.
اجلنوبية  سونغ  أسرة  حكم  أواخر  ويف 
مدينة  يف  يتعاظم  السنة  شأن  اخذ 
حتتكر  نافذة  أصبحت  حتى  تشيوانتشو 
املدينة،  يف  واالقتصادية  السياسية  احلياة 

ومن ثم أخذت تزاحم القوى الشيعية.
ثالثة  أرسل  قد  يوان  أسرة  بالط  وكان 
أمنها،  لضمان  املدينة  إىل  جندي  آالف 
حكم  من  عشرة  السابعة  السنة  يف  وذلك 
يوان تشنغ ألسرة يوان 1341م، وكان غالبية 
هؤالء اجلنود من الشيعة الذين حضروا من 
بالد فارس، مما زاد من عدد وقوة الشيعة 
قوة  أضعف  ظلت  ذلك  ومع  املدينة،  يف 

ونفوذا من السنة.
وملا جاءت السنة التاسعة عشر من حكم 
يوان تشنغ ألسرة يوان هبت الرياح فنزعت 
السنة  أيدي  من  والنفوذ  السلطة  زمام 
واستولوا على سلطة املدينة مبا فيه زمام 

اهليمنة على حركة املالحة.
اليت  التخمينات  بان  التسليم  وينبغي 
بالغة  داشنغ  تشن  السيد  إليها  توصل 
اجلرأة وتتسم بالروح اخلالقة مع افتقارها 

إىل احلجج املقنعة.
وقوع  العلماء  ترجيح  من  الرغم  وعلى 
والشيعي يف  السين  املذهبني  بني  نزاعات 
بعض املناطق الصينية )كما وقع يف مدينة 
الزيتون، تشيوانتشو( إال أن كليهما - سنة 
السلمي معا  التعايش  وشيعة - استطاعوا 
البعض  بعضهما  يف  واالندماج  واالنصهار 

يف عموم البالد وبعيدا عن االقتتال.
* إعداد: صفوان ضياء قاسم
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في الكذب والّصدق
 ćǟƴ ĉ ĈǆǩƗ¼ :قال احلسني عليه السالم
 Û ĄƞǱƘǭƍ  ĉ ćƸ ĈƾǩƗǷ  Û ĄƺƪǕ  ćƙƶ ĈǦǩƗǷ  Û ĉ Ąƺ ĈǕ
 Û ĄƞǡƗƴ Ćǅ  ćƞǱǸǖǮǩƗǷ  Û ĄƞƛƗƸ Ćǡ  ćƷƗǸ ĈƪǩƗǷ
 ćǰ Ćƾ ĆƮǩƗ  ćǠ ĊǪ ćƲǩƗǷ  Û ĄƞĆƛƸƪĆơ  ćǨǮ ĆǖǩƗǷ
 Û ĄƸǢǝ  ĉ ćƬ ĉ ćǂǩƗǷ  Û Ąǰ ĊǽĆƹ  ćƠǮ ĉĆǆǩƗǷ  Û ĄƝƳƘƜ ĈǕ

.¬ ĉ Ąƚ ćǩ  ćǠǝ ĉ ĈƸǩƗǷ ÛǺ ăǲ ĈǙ ćƊƘƲ ĉĆƾǩƗǷ
في االحتياط في التكّلم

قال  عباس،  بن  اهلل  عبد  روى 
 ÛƻƘƜǕ ĆǰƛƗ Ƙǽ¼ :احلسني عليه السالم
 ǛƘƱƍ ǼǲǱƒǝ ĆǤǾǲ Ċǖ ćǽ ȅ ƘǮƛ ĉǰǮ ĉǪǦƢơ ȅ
 ǤǾǲǖ ćǽ ƘǮƛ ĉǰǮ ĉǪǦƢơ ȅǷ ÛĆƷƹ ĈǸǩƗ ĆǤǾǪǕ
 Ǭ ĉǪǦƢǭ  ĉĆƙ ćƸ Ćǝ  ÛŷǖǉǸǭ  Ǵǩ  ǹƸĆơ  ǺƢƭ
 ĉǰĆǽƷƘǮơ  ȅǷ  Û ĆƚǾǖĆǝ  ĉ ąǠƮƛ  ĆǬ ĉǪǦơ  ƴǡ
 ĆǬǾǪƮǩƗ  ĉǯƒǝ  ÛŷǶǾǞƽ  ȅǷ  ŷǮǾǪƭ
 ĉǰĆǩǸǢơ  ȅǷ  ÛǤǽƳƸ ćǽ  ǴǾǞ ĉƾǩƗǷ  Û ĆǤǾǪǢǽ
 ĆǨƦǭ ȅƑ  Û ĆǤǲǕ ǹƷƗǸơ  ƗƵƑ  ąƴƭƍ  ĆǜǪ ĆƱ
 ĆƠ ĊǽĆƷƗǸơ  ƗƵƑ  ĆǤǲǕ  ĆǧǸǢǽ  ǯƍ  ĉ ćƚƮ ćơ  Ƙǭ
 Ǵ ĉǱƍ  ćǬĆǪǖĆǽ  ąƴƜǕ  ĆǨǮ ĆǕ  ǨǮǕƗǷ  ÛǴǲǕ
 ÛǯƘƾƭȃƘƛ  Ąǻƺƪ ćǭ  ǫƗƸƩȃƘƛ  ĄƵǸƱƎǭ

.¬ǫȆ ĉƾǩƗǷ
في إنفاق المال

 ĆǤ ćǩƘǭ¼ :وقال احلسني عليه السالم
 Ǵ ĈǢƜ ćơ Ȇǝ ÛŷǢ ĈǞǲ ćǭ Ǵǩ ĆƠǲǥ ĆǤǩ ǰǦǽ ĊǯƑ
 ǯǸǦơǷ  Ćǣ ĈƸǾ Ćǚ Ĉǩ  ăƝƸǾƱƵ  ǰ ćǦĆǾ Ćǝ  ǣƴǖƛ
 ÛǴƛƘƾƮƛ  ƵǸƱƎǮǩƗ  Ǵƛ  ƚĆǩƘǎ ćǮǩƗ  ĆƠǱƍ
 ǺǢƜǽ  ȅǷ  ÛǴǩ  ǺǢƜơ  ȅ  ǤĉǱƍ  ǬǪ ĆǕƗ ĆǷ

.¬ǤĆǪ ćǥƎĆǽ  ǯƍ ĆǨƜǡ Ǵ ĊǪ ćǦ Ćǝ  ĆǤǾǪǕ
الُشكر في 

 Ćǣ ćƸǦ ćǁ¼ :قال احلسني عليه السالم
.¬ ăƞǞǱƋ  ăƞǮǖǱ  ǼǊƢǢǽ  ąƞǞ ĈǩƘƽ  ąƞǮǖ Ĉǲ Ĉǩ

فق الرِّ في 
 ǰ Ćǭ¼ السالم:  عليه  احلسني  قال 

 ćǨĆǾ ĈƮǩƗ  ĈǴ Ĉƛ  ĊƠĆǾĆǾ ĆǕǷ  ǻƍƸǩƗ  ĈǰǕ  ĆǬƪ Ċƭƍ
.¬Ǵ ĆƭƘƢǞǭ ćǠǝ ĉ ĈƸǩƗ  ǯƘǥ

في صلة الّرحم
 ǰ Ćǭ¼ :قال احلسني عليه السالم
 Ǽǝ ƳƗƳƺ ćǽǷ ĈǴǪƩƍ Ǽǝ Ǝ Ćƾ Ċǲ ćǽ ǯƍ ǳ ĉĆƸ Ćƽ

.¬ ćǴ ĆǮ ĈƭĆƷ  Ǩ ĈǆĆǾ ĊǪ Ćǝ  ǴǡƹƷ
الصبر في 

 ƸƜǅƗ¼ السالم:  عليه  احلسني  قال 
 ÛǠƮǩƗ  ĆǤ ćǭ ĈƺǪ ćǽ  ƘǮǾǝ  ǳ ĆƸǦĆơ  Ƙǭ  ǺǪǕ
 ǴǾǩƑ  ĆǣǸǕƴǽ  ƘǮǾǝ  ĉ ćƚ ĈƮ ćơ  Ƙ ĉǮǕ  Ƹ ĈƜǅƗǷ

.¬ǹǸǶǩƗ
الغيبة في 

لرجل  السالم  عليه  احلسني  قال 
 ǰǕ ĉĆǜ ćǥ  Ɨƶǵ Ƙǽ¼ اغتاب عنده رجاًل: 

.¬ƷƘ ĉǲǩƗ ĈƙȆǥ ćǫƗƳƑ ƘǶ ĉǱƒǝ ĈƞƜǾǚǩƗ
اّتباع  في التحذير من 

الهوى
 ƗǸǢ ĉơƗ السالم:  عليه  احلسني  قال 
 ƞĆǩȆǊǩƗ  ƘǶ ćǕƘǮ ĈƩ  ǼƢǩƗ  ĆƊƗǸǵȁƗ  ǳƶǵ

.¬ƷƘǲǩƗ  Ƙǵ ćƳƘǖǾǭǷ
العاصي في موعظة 

عليهما  علي  بن  احلسني  أّن  ُروي 
رجل  أنا  وقال:  رجل  جاَءه  السالم 
املعصية،  عن  أصرب  وال  عاص 
السالم:  عليه  فقال  فِعظين مبوعظٍة 
 Û ĆƠƖ Ĉǁ Ƙǭ ƚ ĈǱ ĊƵƗǷ ƊƘǾǁƍ ĆƞƾǮƱ ǨĆǖǝƗ¼
 ƚ ĈǱƵƗǷ  ŻƗ  ĆǟƹƷ  Ǩ ćǥƎơ  ȅ  :ǤǩƵ  ćǧ ĉǷƎǝ
 ĈƞǽȅǷ  ǰǭ  Ƨ ćƸ ĊƱƍ  :ǼǱƘƦǩƗǷ  Û ĆƠ ĊƖǁ  Ƙǭ
 ƚ ćǪǍƍ  :ƤǩƘƦǩƗǷ  Û ĆƠƖ Ĉǁ Ƙǭ Ċƚ ĈǱ ĊƵƗ ĆǷ  ŻƗ
 Û ĆƠƖǁ Ƙǭ ƚ ĈǱƵƗǷ ŻƗ ĆǣƗƸĆǽ ȅ ŷǖ ĈǉǸǭ
 ĆǈƜǢĆǾ Ĉǩ ĈƟǸǮǩƗ ćǤǪǭ ĆƊƘƩ ƗƵƑ :ǔƛƗƸǩƗǷ
 Ƙǭ  ƚ ĈǱƵƗǷ  ĆǤ Ĉƾ ĊǞĆǱ  ǰǕ ćǴǖ ĆǝƳƘǝ  ĆǤƭǷ ćƷ

 ĆǤǩƘǭ  ĆǤĆǪ ĆƱ ĊƳƍ  ƗƵƑ  :ƼǭƘƲǩƗǷ  Û ĆƠƖǁ
 ƚ ĈǱƵƗǷ  ƷƘǲǩƗ  Ǽǝ  Ǩ ćƱƴơ  Ȇǝ  ƷƘǲǩƗ  Ǽǝ

.¬ƠƖǁ Ƙǭ
الكبير توقير  في 

عن اإلمام احلسن بن علي بن أبي 
اهلل  رسول  قال  السالم  عليهم  طالب 
 ƗƵ  ĆƸ ĉǡ ĆǷ  ǰ Ćǭ¼ وآله:  عليه  اهلل  صلى 
 ǫǸǽ Ǔƺǝ ǰ Ĉǭ ŻƗ ǴǲǭƋ  ÛǴƢƜǾǂǩ ąƞƜǾǁ

.¬ƞǭƘǾǢǩƗ
في فعل المعروف

السالم:  عليه  احلسني  اإلمام  عن 
 : ąƳƘǲǭ  ǹƳƘǱ  ƞǭƘǾǢǩƗ  ǫǸǽ  ǯƘǥ  ƗƵƑ¼
 ŻƗ  ǺǪǕ  Ǵǩ  ǯƘǥ  ǰǭ  ÛƻƘǲǩƗ  ƘǶ ĉǽƍ
 ćǨǵƍ  ȅƑ  ǫǸǢǽ  Ȇǝ  ÛǬǢĆǾ ĊǪ Ćǝ  ĄƸƩƍ

.¬ǛǷƸǖǮǩƗ
في التحّبب إلى الناس

السالم  عليه  احلسني  اإلمام  عن 
عن علي بن أبي طالب عليهما السالم 
 ǴǾǪǕ ŻƗ ǺǪǅ ŻƗ ǧǸƽƷ ǧƘǡ¼ :قال
 ǯƘǮǽȃƗ ƴǖƛ ǨǢǖǩƗ ƻƍƷ :ǬǪƽǷ ǴǩƋǷ

.¬ƻƘǲǩƗ ǺǩƑ ƚ ćƜƮ ĉƢǩƗ ŻƘƛ
الفرق بين الشيعي  في 

والُمِحّب
بن علي عليهما  للحسني  قال رجل 
من  أنا  اهلل  رسول  ابن  يا  السالم: 
 ŻƗ ĈǠ ĉơƗ¼ :شيعتكم، قال عليه السالم
 ĆƠ Ċƛ ĈƶĆǥ Ǥǩ ŻƗ ćǧǸǢǽ ŷƖǾǁ ĉǰĆǾ ĈǕ ĉƴơ ȅǷ
 ǰǭ  ƘǲĆƢ ĆǖǾǁ  ĉǯƑ  Û ĆǣƗǸǕĆƳ  Ǽǝ  ĆƟ ĊƸ ĆƪĆǝǷ
 ĉ ąǨ ĈǙĆǷ  ĉ ąǀ ĈǙ  ĉǨǥ  ǰ Ĉǭ  ĊǬ ćǶ ćƛǸ ćǪ ćǡ  ĊƠ ĆǮ ćǪ Ćƽ
 ĊǬ ćǦǾǩƗǸǭ  ǰǭ  ƘǱƍ  Ǩ ćǡ  ǰǦǩǷ  Û ąǨ ĆǙĆƳǷ

.¬Ǭ ćǦǾƜƮ ćǭ  ǰǭǷ
* إعداد: حممد رزاق صاحل
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هل تعلم ؟
* هل تعلم بأن كلمة )بنك( هي كلمة التينية معناها املائدة.

هل تعلم ؟
النظام  يف  كوكب  أكرب  هو  املشرتي  كوكب  أن  تعلم  هل   *
الشمسي يدور حول نفسه يف اقل من عشر ساعات, أي إن 

اليوم فيه أقل من 10 ساعات.

هل تعلم ؟
* هل تعلم إن اوغسطس هو أول إمرباطور روماني.

هل تعلم ؟
* هل تعلم أن أول من أخرتع مكيف اهلواء هو األمريكي 

)ويليس هافيالند كاريري( علم 1928م.

هل تعلم ؟
من  هما  األسود  والزيتون  األخضر  الزيتون  أن  تعلم  هل   *

فصيلتني خمتلفتني وبذورهما كذلك خمتلفة.

هل تعلم ؟
العامل هي االناكوندا حيث  * هل تعلم أن أضخم أفعى يف 
طول  ويصل  كغم.   250 اىل  منها  البالغة  وزن  معدل  يصل 

بعضها إىل أكثر من 9 أمتار.

هل تعلم ؟
تتألف من 171 حرفا  العامل  تعلم بأن أطول كلمة يف  *هل 
املسرحي  للكاتب  اجلمعية(  )نساء  مسرحية  يف  وجدت 
Lopad وهي:  طعام  طبق  مكونات  تصف  أرسطوفانيس 
o¬temakho¬selakho¬galeo¬kranio¬leip
sano¬drim¬ypo¬trimmato-silphio¬kara
bo¬melito¬katakekhy¬meno¬kikhl¬epi
¬kossypho¬phatto¬perister¬alektryon -
opto¬kephallio¬kigklo¬peleio-lagōio¬sirai

.o¬baphē¬tragano¬pterýgōn

هل تعلم ؟
*هل تعلم بأن أول من عرف نظام االمتحانات كان الصينيون 

حوالي 2200 ق.م.
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صدر عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية الكتاب الموسوم:

 بـ)دور الخطاب الديني 

في تغيير البنية الفكرية بين االصالح واالفساد(

تأليف السيد نبيل الحسني


