
صدر عن شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية حبث جديد بعنوان، رسـالتان يف اإلمام املهدي وقـد تناول املؤلف يف هذا 

الكتاب مناقشـة قـضيتني أثريتا يف اآلونة األخرية من قبــل بــعض من ادعى االرتبــاط والســفارة اخلاصة عن اإلمام املهدي عليه 

السـالم، فحـاول يف الرسـالة األوىل إبـطال ان يكون لإلمام املهدي عليه السـالم زوجة وذرية يف عصر الغيبــة الكربى، وإيضاح 

هشاشة أدلة من ادعى يف عصرنا بأنه ابن اإلمام املهدي، وحاول املؤلف أيضا يف الرسالة الثانية مناقشة موضوع املنامات والرؤى 

واألحالم الذي استغله كل من ادعى السفارة والنيابة عن اإلمام املهدي عليه السالم فحاول كشف الغطاء عن حقيقـة األحـالم 

يف القرآن وكلمات املعصومني عليهم السالم وحتديد ما ميكن االستفادة منها وتبيان حدود حجيتها إن كان هلا حجية أصالً.
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قطوف دانية من السيرة الحسينية / الحسين في حرب الجمل

اهتمام اإلمام الحسين عليه السالم بالشعر والشعراء

على ضفاف نهج البالغة / المجتمع والطبقات االجتماعية في نهج البالغة
القسم الخامس: التجار والصناع

محطات ثقافية / المثقف والسلطة

عبر من التاريخ / من أسرار االستخارة

أخالقك هويتك / األقوال في الخير

مباحث عقائدية /
من هو النبي ومن هو الرسول وأفضلية األنبياء على المالئكة

أعالم الشيعة / الشيخ محمد بن علي الصدوق
المولود بدعاء اإلمام المهدي   

شؤون األسرة / بعض اضطرابات النوم عند الطفل

معارف عامة / سرعة الضوء

معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم
خبر المرأة وابن أبي روح مع اإلمام المهدي

قطوف دانية من السيرة العلوية
مولد اإلمام أمير المؤمنين عليه السالم

في رحاب علوم القرآن / النسخ في القرآن

نلفت عناية األخوة املؤمنني إىل أن هذه النشــــــــرة 

حتتوي على كلمات مقدسة لذا نرجو عدم رميها يف 

أماكن ال تليق ا أو حرقـها أو اسـتخدامها فيما يعد 

إنتهاكـاً هلـذه الكلمـات ولكـم األجـر والثــواب...

مطبعة دار الضياء

اإلخراج الفني
أحمد محسن جواد

شهر رجب من األشهر اليت هلا الفضل الكبري على غريها من األشهر، حيث انه من األشهر احلرم اليت يقدسـها املسـلمون، 

إال أن املتأمل يف أحـداث هذا الشـهر يرى العجب، إذ يعيش فيه شـيعة أهل البـيت عليهم السـالم السـرور واحلزن معاً فتراهم 

يفرحـون ويغمرهم السـرور يف يوم إىل الليل فينقـلب السـرور إىل احلزن فيصبحـون يف اليوم الثاين بـاكني مغمومني وبــالعكس، 

ولكي يطمئن القارئ الكرمي ملا أقول أدعوه للتأمل فيما يلي:

يف اليوم األول من رجب فرح وسرور بوالدة اإلمام الباقر عليه السالم.

يف اليوم الثاين من رجب فرح وسرور بوالدة اإلمام اهلادي عليه السالم.

يف اليوم الثالث من رجب حزن وبكاء لشهادة اإلمام اهلادي عليه السالم.

نعيش فرحاً بـوالدة اإلمام اهلادي عليه السـالم من صبـاح اليوم الثاين إىل الليل فينقـلب حـزناً لشـهادة نفس اإلمام عليه السـالم يف 

صبيحة اليوم الثالث.

مث نعيش فرحاً يف اليوم العاشر بوالدة اإلمام اجلواد عليه السالم.

 ونعيش فرحاً يف اليوم الثالث عشر بوالدة أمري املؤمنني عليه السالم مث ينقلب الفرح حزناً بعد يوم واحد فقـط لوفاة السـيدة العقـيلة 
زينب بنت أمري املؤمنني عليهما السالم يف اخلامس عشر من رجب ووفاة إبـراهيم بـن رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم يف الثامن 

عشر منه.

وأما العكس يف هذا الشـهر نعيش حـزناً لشـهادة اإلمام الكاظم عليه السـالم يف اخلامس والعشــرين منه، ووفاة ناصر النيب 

صلى اهللا عليه وآله وسـلم ومؤمن قـريش أيب طالب يف السـادس والعشــرين منه مث ينقــلب احلزن إىل فرح وســرور يف اليوم 

السابع والعشرين حيث البعثة النبوية الشريفة.

ففي هذا الشهر يطبق شيعة أهل البيت عليهم السالم عملياً قول األئمة األطهار «شيعتنا يفرحون لفرحـنا وحيزنون 

حلزننا». وتتجلى املواالة بـأى صورها، فهنيئاً لكم هذه املواالة، ونبـارك لكم هذه املشـاعر حبزا وفرحــها إذ إا 

متثل املودة للقرىب، والطاعة ألويل األمر، والوفاء ألهل بيت العصمة عليهم السالم.

المشرف العام

العجب فی رجب کلمۀ العددکلمۀ العدد



قطوف دانية من السيرة العلوية

مولد اإلمام أم اِّـؤمن عليه السالممولد اإلمام أم اِّـؤمن عليه السالم

أمه الطاهرة عليها السالم

تواتر أخبار والدة اإلمام علي عليه السـالم 

في جوف الكعبة

كفالة النبـي صلى اهللا عليه واله وسـلم 

وتربيته لعلي عليه السالم

دخول فاطمة بنت أسـد الكعبـة لوالدة 

أمير المؤمنين عليه السالم

تيمن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم بسنة 

والدته عليه السالم

خياطب فيها بشيء. وهذه السنة هي السنة اليت ابـتدأ  احلرام فأكلت من مثار اجلنة وأرزاقها، فلما أردت أن 

فيها بالتبتل واالنقـطاع والعزلة يف جبـل حـراء، فلم  أخرج هتف يب هاتف: يا فاطمـة، مسيـه عليـا، فهـو  هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن 

يزل به حىت كوشف بالرسـالة، وأنزل عليه الوحـي.  علي، واهللا العلي األعلى يقــول: إين شققــت امسه  قصي وهي أول هامشية ولدت هامشيا. وعن أيب عبـد 

وكان رســول اهللا صلى اهللا عليه وآله يتيمن بـــتلك  من امسي، وأدبـــته بـــأديب، ووقــــفته على غامض  اهللا عليه السالم قـال: «إن فاطمة بـنت أسـد أم أمري 

السنة وبوالدة علي عليه السالم فيها، ويسميها سنة  علمي، وهو الذي يكســـر األصنام يف بـــييت، وهو  املؤمنني عليه الســـالم كانت أول امرأة هاجرت إىل 

اخلري وسـنة الربكة. وقـال ألهله ليلة والدته...:لقـد  الذي يؤذن فوق ظهر بـــييت، ويقدســــين وميجدين،  رســــول اهللا صلى اهللا عليه وآله من مكة إىل املدينة 
ولد لنا الليلة مولود يفتح اهللا علينا به أبوابا كثرية من (١) فطوىب ملن أحبـــــــه وأطاعه، وويل ملن أبـــــــغضه  . على قدميها»

النعمة والرمحة. وكان كما قــال صلى اهللا عليه وآله (٣) . وعصاه» وملا ماتت كفنها رســول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

وسلم؛ فإنه عليه السالم كان ناصره، واحملامي عنه،  يف قميصه ومحل جنازا على عاتقـه، فلم يزل حتت 

وكاشـــف الغماء عن وجهه، وبســـيفه ثبـــت دين  جنازا حـىت أوردها قــربها ونزل يف قــربها ومترغ يف 
(٧). اإلسالم، ورست دعائمه، ومتهدت قواعده» قال احلاكم النيسابوري: «وقد تواترت األخبار حلدها فقيل له يف ذلك فقال: إن أيب هلك وأنا صغري 

أن فاطمة بنت أسـد ولدت أمري املؤمنني علي بـن أيب فأخذتين هي وزوجها فكانا يوســعان علي ويؤثراين 
(٢)(٤) . .على أوالدمها فأحببت أن يوسع اهللا عليها قربها طالب كرم اهللا وجهه يف جوف الكعبة»

ملا ولدت فاطمة بنت أسد عليا كان لرسـول اهللا  وقـال أمحد بـن عبـد الرحـيم الدهلوي الشــهري 

صلى اهللا عليه وآله ثالثون سـنة، فأحبـه رسـول اهللا  بشـــاه ويل اهللا والد عبــــد العزيز الدهلوي مصنف 

صلى اهللا عليه وآله حبـا شـديدا، وقـال هلا: اجعلي  «التحفة االثين عشرية يف الرد على الشيعة» فقـال يف  روي الشـــيخ الصدوق يف األمايل بســـنده عن 

مهده بقـرب فراشـي. وكان صلى اهللا عليه وآله يلي  كتابــه «إزالة اخلفاء»: «تواترت األخبـــار إن فاطمة  سعيد بن جبري، قـال: قـال يزيد بـن قـعنب: «كنت 

أكثر تربـــيته، وكان يطهر عليا يف وقـــت غســــله،  بنت أسـد ولدت أمري املؤمنني عليا يف جوف الكعبـة  جالسا مع العبـاس بـن عبـد املطلب وفريق من عبـد 

ويوجره اللنب عند شربـــه، وحيرك مهده عند نومه،  فإنه ولد يف يوم اجلمعة ثالث عشـر من شــهر رجب  العزى بـإزاء بـيت اهللا احلرام، إذ أقبـلت فاطمة بـنت 
(٨)

. ويناغيه يف يقظته، وجيعله على صدره بعد عام الفيل بـثالثني سـنة يف الكعبـة ومل يولد فيها  أسد أم أمري املؤمنني عليه السالم، وكانت حـاملة بـه 
وعن احلسني بن زيد بن علي بن احلسني عليهما (٥) . أحد سواه قبله وال بعده» لتسـعة أشـهر وقـد أخذها الطلق، فقـالت: رب إين 

السـالم قـال: «مسعت زيدا أيب يقـول: كان رسـول  وقـال اآللوســي: «وكون األمري كرم اهللا وجهه  مؤمنة بك ومبا جاء من عندك من رسل وكتب، وإين 

اهللا صلى اهللا عليه وآله ميضغ اللحـمة والتمرة حــىت  ولد يف البـــيت أمر مشـــهور يف الدنيا وذكر يف كتب  مصدقة بكالم جدي إبـراهيم اخلليل عليه السـالم، 

تلني، وجيعلهما يف فم علي عليه السـالم وهو صغري  ـ إىل أن قـال ــ: ومل يشـتهر  الفريقني السنة والشيعة ـ وإنه بىن البيت العتيق، فبحق الذي بـىن هذا البـيت، 
(٩) . يف حجره» وضع غريه كرم اهللا وجهه كما اشــتهر وضعه بــل مل  وحبق املولود الذي يف بـطين ملا يســرت علي والديت. 

تتفق الكلمة عليه، وما أحرى بإمام األئمة أن يكون  وعن زيد بن علي قال: «كان رسول اهللا صلى  قـال يزيد بـن قـعنب: فرأينا البـيت وقــد انفتح عن 

اهللا عليه وآله أخذ عليا من أبــيه وهو صغري يف ســنة  وضعه فيما هو قبـلة للمؤمنني؟ وسبحــان من يضع  ظهره، ودخلت فاطمة فيه، وغابـت عن أبــصارنا، 
قحـط أصابــت قريشــا، وأخذ محزة جعفرا، وأخذ (٦) . األشياء يف مواضعها وهو أحكم احلاكمني» والتزق احلائط، فرمنا أن ينفتح لنا قــفل البــاب فلم 

العباس طالبـا؛ ليكفوا أبـاهم مؤنتهم، وخيففوا عنه  ينفتح، فعلمنا أن ذلك أمر من أمـر اهللا عـز وجـل مث 

ثقلهم، وأخذ هو عقيال مليله كان إليه. فقال رسـول  خرجت بـــعد الرابــــع وبــــيدها أمري املؤمنني عليه 

اهللا صلى اهللا عليه وآلـه: اختـرت مـن اختـار اهللا يل  قال ابن أيب احلديد يف شرح ج البالغة: «روي السالم، مث قـالت: إين فضلت على من تقـدمين من 
( )١٠. عليكم؛ عليا» أن السـنة اليت ولد فيها علي عليه السـالم هي السـنة النساء، الن آسية بنت مزاحـم عبـدت اهللا عز وجل 

واإلمام علي عليه الســالم يف خطبــته املســماة  اليت بــدئ فيها برســالة رســـول اهللا صلى اهللا عليه سرا يف موضع ال حيب أن يعبد اهللا فيه إال اضطرارا، 

بالقـاصعة يوضح هذا املعىن فيقـول: «وقــد علمتم  وآله، فأمسع اهلتاف من األحـــــجار واألشـــــجار، وإن مرمي بـنت عمران هزت النخلة اليابســة بــيدها 

موضعي من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله بالقرابـة  وكشـف عن بـصره، فشـاهد أنوارا وأشـخاصا، ومل حــىت أكلت منها رطبــا جنيا، وإين دخلت بــيت اهللا 

القريبــة، واملرتلة اخلصيصة؛ وضعين 

يف حــــــــــجره وأنا ولد يضمين إىل 

عن أيب هريرة قــال: «رأيت معاذ صدره، ويكنفين يف فراشـه، وميسـين 

ابـن جبــل يدمي النظر إىل علي بــن أيب جسده، ويشـمين عرفه، وكان ميضغ 

طالب، فقــلت: ما لك تدمي النظر إىل الشيء مث يلقمنيه، وما وجد يل كذبة 

علي، كأنك مل تره؟ فقــــــال: مسعت يف قــول، وال خطلة يف فعل. ولقــد 

رســــــــول اهللا صلى اهللا عليه [وآله] قــرن اهللا بــه صلى اهللا عليه وآله من 

وســـلم يقـــول: النظر إىل وجه علي لدن أن كان فطيما أعظـم ملـك مـن 
( )١٨ .مالئكته؛ يسـلك بــه طريق املكارم،  عبادة»

قال الزخمشري عن ابن األعرايب: وحماســن أخالق العامل، ليله واره. 

ـ ولقـد كنت أتبـعه إتبــاع الفصيل أثر  ـ يعين عليا عليه الســـالم ـ «إذا بــرز ـ

قـال الناس: ال إله إال اهللا، ما أشــرق أمه، يرفع يل يف كل يوم من أخالقــه 

هذا الفىت!، ما أعلمه!، ما أكرمه!، ما علما، ويأمرين باالقـتداء بـه. ولقــد 

أحـلمه!، ما أشــجعه!، فكانت رؤيته كان جياور يف كل ســــنة حبراء، فأراه 

حتمل على النطق بالعبــادة، فيا هلا من وال يراه غريي. ومل جيمع بيت واحـد 
( )١٩ .يومئذ يف اإلســـالم غري رســـول اهللا  سعادة!»

فســــــــــالم عليه يوم ولد ويوم صلـى اهللا عليـه وآلـه وخدجيـة وأنــا 

استشهد ويوم يبعث حيا.ثالثهما، أرى نور الوحي والرسـالة، 
( )١١. ـــــــــــــــــــــــــــــوأشم ريح النبوة» ما القضاء! فضرب بـيده يف صدري، مث قـال: اللهم 

. ، ص  ٦٣٤(١) احلدائق الناضرة للمحقق البحراين : ج  ٢٢ اهدِ قلبه، وثبت لسـانه. فما شـككت بـعد يف قـضاء 
. ٤٦٩(٢) علل الشرائع للشيخ الصدوق : ج ٢، ص  ( )١٤

. بني اثنني»
. ـ  ١٩٥(٣) األمايل للشيخ الصدوق: ص  ــ ١٩٤

.٤ . وقــــال رســــول اهللا صلى اهللا عليه وآله: ١ . قــــال النيب صلى اهللا عليه وآله وســـــلم:  ٤٨٣(٤) املستدرك للحاكم النيسابوري: ج ٣، ص 
( )١٥ .«اللهم أقول كما قال أخي موسـى: اللهم اجعل يل  .«رحم اهللا عليا، اللهم أدر احلق معه حيث دار» ٢٢(٥) نقال عن كتاب الغدير للشيخ األميين: ج ٦، ص 

(٦) املصدر السابق.وزيرا من أهلي، علياً أخي، اشـــــدد بــــــه أزري،  ٥ . وقـــال صلى اهللا عليه وآله وســـلم أيضا: 
(٧) شـــرح ج البــــالغة البــــن أيب احلديد املعتزيل: ج٤،  «اللهم وال من وااله، وعاد مـن عـاداه، وأعـن مـن وأشـــركه يف أمري، كي نسبحــــك كثريا، ونذكرك 

( )١٢. ١١٥ص . أعانـه، وانصـر مـن نصـره، واخــذل مــن خذلــه، كثريا، إنك كنت بنا بصريا»
. ٢٩(٨) حلية األبرار للسيد هاشم البحراين: ج ٢، ص 

واخذل عدوه وكن له ولولده، واخلفـه فيهـم خبـري، ٢ . عن اإلمام علي عليه السـالم قــال: «كنت 
. ، ص  ٣٢٤(٩) حبار األنوار للعالمة السي: ج  ٣٨

.وبـارك هلم فيما تعطيهم، وأيدهم بــروح القــدس، أدخل على رســــــــول اهللا صلى اهللا عليه وآله ليال  ) مقاتل الطالبيني أليب الفرج األصفهاين: ص  )١٥ ١٠
.واحـــفظهم حــــيث توجهوا من األرض، واجعل وارا، وكنت إذا سألته أجابين، وإن سكت ابتدأين.  ، ص  ) شرح ج البالغة البن أيب احلديد: ج  )١٩٧ ١٣ ١١

١٤٣ . وتاريخ ١٢ ) الكامل لعبـد اهللا بــن عدي: ج ٢، ص  ) اإلمامة فيهم، واشــــــكر من أطاعهم، وأهلك من وما نزلت عليه آية إال قــــرأا وعلمت تفســـــريها 
( )١٦. ، ص  ٥٢مدينة دمشق البن عساكر: ج  ٤٢ .وتأويلها. ودعا اهللا يل أن ال أنسـى شـيئا علمين إياه،  عصاهم، إنك قريب جميب»

. ، ص  ) تاريخ مدينة دمشق البن عساكر: ج  )٣٨٦ ٤٢ ١٣ ٦ . عن جعفر بن إبراهيم اجلعفري عن أبيه عن فما نســـيته؛ من حـــرام وال حــــالل، وأمر وي، 
. ) تاريخ اإلسالم للذهيب: ج ٢، ص  )٦٩١ ١٤

.جعفر قـال: «مسعت أبـا ذر وهو مسـتند إىل الكعبــة وطاعة ومعصية. ولقـــــــد وضع يده على صدري  ) الغدير للشيخ األميين: ج ٣، ص  )١٧٩ ١٥
) عيون أخبــار الرضا عليه الســالم للشــيخ الصدوق: وهو يقول أيها الناس استووا أحدثكم مما مسعت من وقال: اللهم امأل قلبـه علما وفهما وحـكما ونورا.  )١٦

.مث قـال يل: أخربين ريب عز وجل أنه قـد اسـتجاب يل  ٦٥ج١، ص  رسول اهللا صلى اهللا عليه [وآله] وسـلم يقـول لعلي 
( )١٣ . ، ص  ) تاريخ مدينة دمشـق البــن عســاكر: ج  )٥٤ ٤٢ ١٧ . بن أيب طالب كلمات لو تكون يل إحداهن أحب إيل فيك»

. ١٠٩وراجع لسان امليزان البن حجر: ج ٦، ص  من الدنيا وما فيها مسعت رســــول اهللا وهو يقــــول ٣ . وعن اإلمام أمري املؤمنني أيضا قال: «بـعثين 
. ) غاية املرام للسيد هاشم البحراين: ج ٦، ص  )١٩٤ ١٨

اللهم أعنه واسـتعن بــه اللهم انصره وانتصر له فإنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إىل اليمن، فقلت: يا 
) فيض القـــدير شــــرح اجلامع الصغري للمناوي: ج ٦،  )١٩

( )١٧ .رسول اهللا، تبعثين وأنا شاب أقضي بـينهم وال أدري  .عبدك وأخو رسولك» ٣٨٨ص

بــعض فضائل أمير المؤمنين 

عليه السالم

بعض أدعية النبي األعظم صلى اهللا عليه 

وآله وسلم له عليه السالم

هـ٢٢ هـ١٤٣١رجب األصب  ١٤٣١٣٣رجب األصب  م م٢٠١٠تموز  ٢٠١٠تموز 



قطوف دانية من السيرة الحسينية

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وأديت الزكاة  فقــــال أمري املؤمنني: واهللا ما كان عندي مؤمتناً  روى الشيخ املفيد عن الكاتب، عن الزعفراين، 

على عهده، وقــاتلت أهل الردة من بـــعده، أردت  وال ناصحاً، ولقد كان الذين تقدموين استولوا على  عن الثقـفي، عن إمساعيل بـن أبـان، عن عمرو بــن 
بــــذلك ما عند اهللا، وعلى اهللا ثواب من أحســـــن (١) ، ولقـد  مودته وولوه وسلطوه بـاإلمرة على الناس مشر، قـال: مسعت جابــر بــن يزيد اجلعفي يقــول: 

واتقــى، وقــد بـــلغنا أن رجاالً من أهل مكة نكثوا  أردت عزله فسـألين اِألشــتر فيه وأن أقــره فأقــررته  مسعت أبا جعفر حممد بن علي عليه السـالم يقـول: 

بـــــــــيعتك وخالفوا عليك ظاملني فأتيناك لننصرك  على كره مين له، وعملت على صرفه من بعد. حدثين أيب عن جدي، قال:

بـاحلق، فنحـن بـني يديك فمرنا مبا أحببـت مث أنشــأ  قــال: فهو مع عبــد اهللا يف هذا وحنوه إذ أقبــل  «ملا توجه أمري املؤمنني عليه الســــالم من املدينة 

يقول: سـواد كثري من قبــل جبــال طيء فقــال أمري املؤمنني  إىل الناكثني بالبــصرة نزل الربــذة، فلما ارحتل منها 

فنحـــن نصرنا اهللا من قبـــل ذاكم عليه السـالم: أنظروا ما هذا السـواد؟ وقـد ذهبـت  لقيه عبـد اهللا بـن خليفة الطائي وقـد نزل مبرتل يقـال 

وأنت حبق جئتنا فســـــــــــــننصر اخليل تركض فلم تلبث أن رجعت فقيل: هذه طيء  له: «قائد» فقربه أمري املؤمنني عليه السـالم فقـال له 

سـنكفيك دون الناس طراً بـنصرنا قد جاءتك تسـوق الغنم واإلبـل واخليل، فمنهم من  عبـــد اهللا: احلمد هللا الذي رد احلق إىل أهله ووضعه 

وأنت بــه من ســـائر الناس أجدر جاءك داياه وكرامته، ومنهم من يريد النفوذ معك  يف موضعه، كره ذلك قـوم أم سـروا بــه، فقــد واهللا 

فقال أمري املؤمنني عليه السالم: جزاكم اهللا من  إىل عدوك. فقـال أمري املؤمنني عليه السـالم: جزى  كرهوا حممداً صلى اهللا عليه وآله وسـلم، و نابــذوه 

حي عن اإلسالم وأهله خرياً، فقد أسلمتم طائعني،  اهللا طياً خـرياً، «وقـــاتلوه، فرد اهللا كيدهم يف حنورهم، وجعل دائرة 
وقاتلتم املرتدين، ونويتم نصر املسلمني.(٢) ، فلما انتهوا إليه سلموا عليه. الســــوء عليهم، واهللا لنجاهدن معك يف كل موطن  «

وقـام سـعيد بـن عبــيد البــختري من بــين خبتر  قـال عبـد اهللا بـن خليفة: فسـرين واهللا ما رأيت حـــفظاً لرســـول اهللا صلى اهللا عليه وآله وســـلم، 
فقال: يا أمري املؤمنني إن من الناس من يقـدر أن يعرب  من مجاعتهم وحسن هيئتهم، وتكلموا فأقـروا واهللا فرحب بـه أمري املؤمنني وأجلسـه إىل جنبـه، وكان له 
بلسـانه عما يف قلبـه، ومنهم من ال يقـدر أن يبـني ما  لعيين ما رأيت خطيباً أبلغ من خطيبهم. حبيبا و ولياً، وأخذ يسائله عن الناس، إىل أن سـأله 
جيده يف نفسـه بلسـانه، فإن تكلف ذلك شــق عليه،  وقـام عدي بـن حــامت الطائي فحــمد اهللا وأثىن عن أيب موسى األشعري فقال: واهللا ما أنا واثق به، 
وإن سكت عما يف قلبه برح به اهلم والربم، وإين واهللا  عليه، مث قال: أما بعد فإين كنت أسـلمت على عهد وما آمن عليك خالفه إن وجد مساعداً على ذلك!!
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السالم قال: يلحقــنا فليلحقـــنا، ومن أحـــب أن يرجع فلريجع  ما كل ما يف نفســي أقـــدر أن أوديه إليك بلســـاين، 

دخل احلســني بــن علي عليهما الســـالم على  مأذوناً له غري حرج». فقام احلسـني عليه السـالم إليه  ولكن واهللا ألجهدن على أن أبـــــــني لك واهللا ويل 

معاوية فقــال له: ما محل أبــاك على أن قـــتل أهل  فقـال: «يا أبـة (أو يا أمري املؤمنني) لو كنت يف جحـر  التوفيق، أما أنا فإين ناصح لك يف السر 

البصرة مث دار عشيا يف طرقهم يف ثوبني؟ وكان للعرب فيك حـاجة ألتتك حـىت يسـتخرجوك  والعالنية، ومقـــــــــــاتل معك األعداء يف كل 

فقال عليه السـالم: محله على ذلك علمه أن ما  منه».  موطن، وأرى لك من احلق مـا مل أكـن اراه ملـن كـان 

أصابه مل يكن ليخطئه وأن ما أخطأه مل يكن ليصيبه. فخطب علي وقـال: «الذي يبـتلي من يشـاء مبا  قبلك، وال ألحـد اليوم من أهل زمانك، لفضيلتك 

قال: صدقت. يشاء ويعايف من يشاء مما يشاء، أما واهللا لقـد ضربـت  يف اإلسالم وقرابتك من الرسول، ولن أفارقك أبـداً 

قــال وقــيل ألمري املؤمنني عليه الســالم ملا أراد  هذا األمر ظهراً لبـــــطن وذنبـــــاً لرأس، فو اهللا إن  حىت تظفر أو أموت بني يديك.

قـتال اخلوارج: لو احــترزت يا أمري املؤمنني، فقــال  وجدت له إال القـتال أو الكفر بـاهللا !!! حيلف بــاهللا  فقال أمري املؤمنني عليه السـالم يرمحك اهللا فقـد 
عليه السالم:(٤) . علي !!» أدى لســــانك ما جيد ضمريك لنا، و نســــأل اهللا أن 

أي يومي من املوت أفر أيوم مل يقدر أم يوم قدر روى أنه ملا اخذ مروان بـــن احلكم أســــرياً يوم  يرزقك العافية ويثيبك اجلنة.

يوم ما قــدر ال أخشــى الردى وإذا قــدر مل يغن  اجلمل، فتكلم فيه احلسـن واحلسـني عليهما السـالم  وتكلم نفر منهم، فما حــفظت غري كالم هذين 
(٧)(٦). احلذر فخلى سبيله، فقاال له: «يبايعك يا أمري املؤمنني». الرجلني.

ــــــــــــــــــــــــــ فقال: «أمل يبايعين بعد قتل عثمان، ال حـاجة يل  مث أرحتل أمري املؤمنني و اتبعه منهم ستمائة رجل 
١. جاء يف هامش أمايل املفيد: يعين عمر وعثمان، ألنـه كـان (٣) يف بيعته، أما إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه، وهو أبـو  . حىت نزل «ذاقار» فرتهلا يف ألف وثالمثائة رجل»

والياً على البـــــــــصرة يف أيامهما، وكان عامل علي عليه  األكبش األربعة، وستلقـى األمة منه ومن ولده موتاً  أخربنا أبـو القاسـم الشحـامي، أنبـأنا أبـو بــكر 
السالم على الكوفة، فعزله و وىل عليها قرظة بن كعب.  (٥). أمحر، فكان كما قال عليه السالم العمري.

٢ . النساء: ٩٥. 
٣. أمايل املفيد: ٢٩٥، أمايل الطوســـــــــــي: ٦٨:١، حبار وأخربنا أبو الفتح املصري، وأبـو نصر الصويف، 

األنوار:  ١٠١:٣٢ حديث ٧٢.  روى الصدوق عن محزة بـن حممد بـن أمحد بـن وأبــو علي الفضيلي، وأبــو حممد حــفيد العمريي، 

٤. تاريخ ابـــن عســـاكر (ترمجة اإلمام علي عليه الســـالم)  جعفر بن حممد بن زيد بن علي بن احلسـني بـن علي وأبـو القاسـم منصور بـن ثابـت، وأبـو معصوم بـن 
١٧٦:٣ حديث ١١٩٥. ابـن أيب طالب عليهم الســالم، وأمحد بــن احلســن صاعد، وأبو املظفر بن عبد امللك، وأبـو حممد خالد 

 . ٥١٨٧ . إعالم الورى  حبار األنوار  حديث  ٢٣٥:٣٢ ٥٧١ القطان، و حممد بن إبراهيم بن امحد املعاذي، قالوا: ابن حممد، قالوا: أنبـأنا عبـد اهللا بـن حممد البـغوي، 
، نور الثقلني   ٦٢٨:٢. التوحيد للصدوق:  حديث  ١٩ ٣٧٤

، إىل قوله صدقت. حـدثنا أمحد بـن حممد بـن سـعيد اهلمداين موىل بــين أنبأنا العالء بن موسى، أنبأنا سوار بن مصعب، عن  ١٠٤حديث 
٧ . موســوعة كلمات اإلمام احلســني عليه الســـالم: معهد هاشم، قال: حدثنا عمرو بـن مجيع، عن جعفر بـن عطية العويف، عن مالك بـن احلويرث، قــال: قــام 

. علي بـن أيب طالب بالربــذة فقــال: «من أحــب أن  ـ  ١٤١حتقيقات باقر العلوم، ص  ١٧٣ حممد، قال: حدثين أيب، عن أبـيه، عن جده عليهما 

علم أمیر المؤمنین علیه السالم

هـ٤٤ هـ١٤٣١رجب األصب  ١٤٣١٥٥رجب األصب  م م٢٠١٠تموز  ٢٠١٠تموز 

اهتمام اإلمام الحسین علیه السالم بالشعر والشعراء
دیوان االمام الحسین بن علی بـن 

أبی طالب علیه السالم

هذا وقــد حــاولنا احلصول على نســـخة منه من  يتخلص يف شعره بـ«ضيائي».

مظانه يف إيران دون جدوى، كما أنه مل يـرد لـه ذكـر يف  هذا ويبـدو أن الديوان كان يف متناول يد اخليابــاين 

فهارس املكتبـات العامة يف إيران كاملكتبـة الرضوية يف  ًال: «ذكره اخليابـاين يف هامش  حـيث ذكر الطهراين قـائ لقـد أورد الشـيخ الطهراين يف كتابـه الذريعة إىل 

مشـهد، ومكتبـة املرعشـي يف قـم، ومكتبـة الس يف  وقائع األيام» حيث هو اآلخر مجع شعر اإلمام احلسني  ٥٠٧تصانيف الشــيعة حتت رقــم  كتابــاً بــالعنوان 
طهران، وال يف ااميع اليت نشرت عرب االت اخلاصة (١)  عليه السالم ضمن أشعار املعصومني عليهم السالم. املتقدم وذكر أنه للشيخ حممد حسني بن حممد باقـر

بــذلك، مما يبــدو أنه ال زال يف أيدي أبــناء جامعه ومل  ويظهر أيضاً من حـــديث الطهراين عن الديوان  البــــريجندي القــــائين والذي كان هو وأبـــــوه من 
(٢). يظهر بشكل واسع ليكون مبتناول عامة الناس أنه جمرد مجع لألشـعار دون شـرح أو تعليق حـيث مل  معاصري الشـيخ الطهراين وقـد عاش والده ما بــني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يذكر عن ذلك شــــــــــيئاً، رغم أن ديدنه ذكر هذه  هـ) ما يعـين أن والدة جامـع  ـ  ١٣٥٢عامي ( ـ ١٢٧٦
١. حممد باقر: هو بان حممد حسن بن أسد اهللا بن عبـد اهللا بـن 

التفاصيل، ولعله مل يشــاهده ألنه أحــجم أيضاً عن  علي حممد الشـــريف، كان من الفضالء العلماء، له كتاب: بــــغية الديوان كانت على الظاهر يف أوائل القــرن الرابـــع 
ذكر ســائر التفاصيل كعدد الصفحـــات وما ورد يف  الطالب فيمن رأى اإلمام الغائب.عشـــــــــر للهجرة، ويظهر من كالم الطهراين: أن 

٢. ديوان اإلمام احلســـــــني عليه الســــــــالم: حممد صادق  بدايته وما اختتم به. صاحب الديوان كان أديباً شاعراً حيث يقـول: فإنه 
. ـ ص ـ ج١  ٢٨الكرباسي، 

ء



في رحاب علوم القرآن

هـ٦٦ هـ١٤٣١رجب األصب  ١٤٣١٧٧رجب األصب  م م٢٠١٠تموز  ٢٠١٠تموز 

ـ  خبالف النسخ يف التشريع الوضعي حيث يكتشـف  تستبـدهلا مبادة أخرى مع االحـتفاظ بالقـانون نفسـه  حــــــني نريد أن نتعرف على فكرة النســـــــخ 

ـ عن جهل بالواقــــع املوضوعي  يف أكثر األحـــيان  كمنهج عام للتنظيم االجتماعي. «موضوعة البحث» حيسـن بـنا أن نفهمها من خالل 

الذي وضع التشــــريع ملعاجلته. وعندما ينكشــــف  وهذان النوعان من النســخ: نســـخ القـــانون  مشااا يف حياتنا االجتماعية املعاصرة.

ختلف التشـريع عن حتقـيق غاياته.. ينسـخ بتشــريع  للقانون ونسخ مادة ملادة من القـانون نفسـه ميكن أن  فإننا نشــاهد أن بــعض الدول أو اتمعات قــد 

آخر يف سبـــــــيل حماولة لتحقـــــــيق تلك الغايات  نتصورها يف التشريع اإلهلي بأن تنسخ شريعة مساوية  تضع قــانونًا لتنظيم عالقــة الناس بــعضهم ببــعض 

واألهداف. نعم يف القـــوانني الوضعية قـــد يوضع  شريعة أخرى أو مادة يف شريعة مساوية مادة من تلك  حــكامًا أو حمكومني، مث نراها بــعد تطبيقـــه مدة من 

القـانون منذ البـداية بشـكل مؤقـت، مث ينســخ عند  الشريعة. الزمان تستبــدل له قـــانونًا آخر يتكفل تنظيمًا جديدًا 

انتهاء وقــته كما يف الدســاتري املؤقــتة عند حــصول  ولكن يوجد فارق أساســـي بـــني النســــخ يف  للعالقــات بــني الناس. وحــينئذ ميكن أن يقـــال إن 

تغيريات أساسية يف اتمع، وهذا النوع يشبه إىل حد  التشـريع اإلهلي والنســخ يف التشــريعات الوضعية.  ًال عنه. القانون اآلخر نسخ القانون األول وأصبح بد

كبـري النسـخ يف الشـريعة اإلهلية حــيث يكون احلكم  ذلك أن النسـخ يف التشـريع اإلهلي ال يكون إال بـعد  كما نشـــاهد أيضاً أن بـــعض الدول تضع مادة 

املنسوخ فيها منذ البداية مؤقتاً يف الواقع.   علم مسبق بوقـوعه يف ظروفه املعينة ويف وقـته احملدد  معينة يف القــــانون الذي جيري تطبيقــــه مث ترى أن 

النســخ: رفع أمر ثابــت يف الشــريعة املقدســة  ليس يف الواقع من األمهية بقـدر حتديد املعىن اللغوي 

بـارتفاع أمده وزمانه ســواء أكان ذلك األمر املرتفع  الذي ينســجم مع فكرة النســخ ذاا. وذا الصدد 

ـ أم من  ـ كالوجوب واحلرمة  من األحـكام التكليفية  جند أن اإلزالة هي أوفق املعاين اللغوية انسـجاماً مع 

األحكام الوضعية كالصحة والبطالن. وسواء أكان  الفكرة اليت عرضناها عن النســـــــخ، خصوصاً إذا 

من املناصـب اإلهليـة أم مـن غريهـا مـن األمـور الـيت  الحظنا أن فكرة النسخ يف القـرآن الكرمي ورد التعبـري 

ترجع إىل اهللا تعاىل مبا انه شارع. عنها مبوارد خمتلفة تنسجم كلها مع اإلزالة، ألن كل 

ويالحـظ يف هذا التعريف، أن الرفع يف النســخ  واقعة ال ميكن أن ختلو من احلكم الشـرعي فإذا أزيل 

إمنا يكون ألمر ثابـــت يف أصل الشـــريعة. ولذا فال  حكم فالبد أن حيل حمله حـكم آخر. وأما يف القـرآن 

يكون شــــامالً ملثل ارتفاع احلكم الشــــرعي الذي  كقـوله تعاىل: « 

يكون بسبــــــــب انتهاء موضوعه كارتفاع وجوب  ». وقــــوله تعاىل: «
الصوم بانتهاء شهر رمضان أو ارتفاع ملكية شخص 

ملاله بسبــب موته فإن هذا النوع من ارتفاع احلكم ال 
». جنـــــــد 

يســــــمى نســـــــخاً. وال جند من خيالف يف إمكانه 
اإلزالة هي املعىن الذي ينســجم مع احملو والتبـــديل 

ووقـوعه. وقـد أوضح السـيد اخلوئي لنا الفرق بـني 
أيضاً. 

االرتفاع الذي يكون نســــــــخاً واالرتفاع الذي ال 
ب. االصطالح: وحني نالحظ كلمة النسخ يف 

يكون من النسخ يف شيء وذلك بالبيان التايل:
إطالقـات علماء القـرآن واملفسـرين جند الكلمة قـد 

إن احلكم اعول يف الشـــــريعة املقدســــــة له 
مرت مبراحـل متعددة من التطور، حـىت انتهى األمر 

مرحلتان من الثبوت:
ا إىل خصوص الفكرة اليت عرضناها سابقاً.

ـ ثبوت احلكم يف عامل التشـريع واإلنشـاء  األوىل 
وهذه املراحـــل تبــــدأ منذ العصور األوىل هلذا 

واحلكم يف هذه املرحــــلة يكون مشــــرعاً على حنو 
العلم حيث كان يطلق بعض الصحابة كلمة النسـخ 

«القضية احلقيقية» حيث ال يفرق يف صدقها وثبـوا 
على جمرد خمالفة آية ألخرى يف الظهور اللفظي حـىت 

وجـود املوضـوع يف اخلـارج وعـدم وجــوده. وإمنــا 
لو كانت هذه املخالفة على حنو العموم واخلصوص 

يكون قوام ثبوت احلكم ووجوده فيها بفرض وجود 
من وجه أو حنو التخصيص، أو كانت إحـــــــــدى 

املوضوع. 
اآليتني مطلقة واألخرى مقيدة.

فإذا قـال الشــارع. شــرب اخلمر حــرام «مثالً» 
وهذه السعة يف اإلطالق قد تكون نتيجة للتوسـع 

فليس معناه ان هنـا مخـراً يف اخلـارج وان هـذا اخلمـر 
يف فهم أصل الفكرة كما ميكـن أن تكـون نتيجـة فهـم 

حمكوم باحلرمة يف الشـريعة سـواء كان يف اخلارج مخر 
ســـاذج لبـــعض اآليات القــــرآنية. ومن هنا وقــــع 

بــــــــالفعل أم مل يكن ورفع مثل هذا احلكم يف هذه 
االختالف بني علماء القرآن يف تعيني اآليات املنسوخة 

املرحلة من ثبوته ال يكون إال بالنسخ. النسخ لغة واصطالحا
واآليات الناسـخة فنجد بــعضهم يتوســع يف تعدادها 

ـ ثبـوت احلكم يف اخلارج بـأن يتحـول إىل  الثانية  أ. اللغة: للنســـخ معان متعددة ذكرت يف كتب 
وبعضهم اآلخر يقتصر على كمية حمدودة منها. 

حكم فعلي بسبب فعلية موضوعه وحتققـه خارجا.  اللغة وهي تدور بـني «النقـل» و «اإلبـطال» فتقــول 
ولكن بعد مضي مدة من الزمن على الدراسات 

كما إذا حتقـق وجود اخلمر خارجاً يف مثالنا السابـق.  «نسخ زيد الكتاب؛ إذا نقـله عن معارضه». ونسـخ 
القرآنية نرى بعض العلماء حياول أن مييز بني النسـخ 

فإن احلرمة اعولة يف الشـريعة للخمر حــال مخريته  النخل؛ إذا نقله من خلية إىل أخرى، وتقول: نسـخ 
وبـني «التقـييد» و«التخصيص» و«البـيان» ويقــصر 

وحتل حملها احللية للخل. الشــيب الشــاب؛ إذا أزاله وحــل حمله. وتقـــول: 
النسـخ على الفكرة اليت عرضناها سابقـاً. وقـيل أن 

وهذا االرتفاع للحكم ليس من النسخ يف شـيء  نســـخت الريح آثار القــــوم؛ إذا ابــــطلتها وعفت 
(٢)أول حماولة يف ذلك كانت من قبل «الشافعي». (١). وليس ألحد شك يف جوازه وال يف وقوعه . واللغويون حـــــــــني يذكرون هذه املعاين  عليها

وقـــد ذكر األصوليون للنســــخ تعاريف كثرية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ املتعددة خيتلفون يف أي واحد منها هو املعىن احلقيقي 

أصبحت بـعد ذلك جماالً واسـعاً للمناقشـة والنقـد. 
طـ: بوالق. ـ  ١٢٨. راجع ذا الصدد لسان العرب، ٤  للكلمة أو اا بأمجعها معانٍ حقيقية؟.

.  ولكننا نقــتصر هنا على ما ذكره الســـيد اخلوئي من  ـ  ٢١٦١. علوم القرآن: حممد باقر احلكيم، ص  ١٥٧ ومتييز املعىن احلقيقـــي للكلمة عن املعىن اازي 
تعريف للنسخ ألنه يفي باملقصود.
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على ضفاف نهج البالغةعلى ضفاف نهج البالغة

خذ يصنع ما يرضي حاســة اجلمال أيضاً. وقــامت  نضرب هلذا مثال حبالة املقـاطعات الفرنســية يف  إذا كانت الزراعة هي ينبوع النشاط االقتصادي 

املشاريع الصناعية الكربى فنشـأت الربجوازية املالية  عصر اإلقطاع، مث حبالة هذه املقـاطعات بـعد ضعف  يف العصور القـدمية، فإن التجارة هي املظهر األكمل 

والربجوازية الصناعية. وهكذا ارتفع مســـــــــتوى  أمر اإلقطاع ونشوء الربجوازية. هلذا النشاط يف مجيع العصور.

اإلنتاج بسبب نشاط احلركة التجارية.  ففي عهد اإلقـطاع الذي سـاد أوروبـا منذ ايار  إذن فطبقــة التجار تشـــكل وحـــدة اجتماعية 

وعندما نبحث عن أسبـاب التدهور الذي حـل  إمرباطورية شـــــارملان إىل ما بــــــعد احلركة األوىل  عظيمة القـيمة، بــعيدة األثر يف الكيان االجتماعي. 

بفرنسا وغريها من دول أوروبا يف عصر اإلقطاع جند  للحــــروب الصليبــــية ضعفت احلركة التجارية يف ولو أن اضطرابـاً أمل بنشــاط هذه الطبقــة الضطرب 

أ  

 

أسباباً خمتلفة.  أوروبــا ضعفاَ عظيماً فتبـــعها اإلنتاج يف اهلبـــوط،  اتمع كله، فتحــدث ااعات يف بــعض األطراف 

منها عـدم وجـود الطـرق التجاريـة الصاحلـة يف  واكتفى ســـكان كل إقـــطاعية بــــإنتاج ما يلزمهم  بــــــينما تتكدس املوارد الغذائية يف أطراف أخرى، 

مجيع األوقات بني خمتلف أحناء البالد. ويكفيهم من املوارد الغذائية واقــــتصروا منها على  وبـــــينما توجد يف بــــــعض املناطق ســــــلع كثرية 

ومنها قـــطاع الطرق، وعصابــــات اللصوص  أنواع خاصة تسـد حـاجتهم. وال تسـتدعيهم بــذل  لالســتهالك، توجد مناطق أخرى نقــصاً يف ســلع 

والقتلة اليت تترصد القوافل التجارية. جهد كبـري فلم يكن شـيء سـوى سـد احلاجة مطلبـاً  االستهالك.

ومنها عدم وجود ســلطة مركزية تبــث األمن،  هلم. نعم كانت مثة اســـتثناءات خاصة يف الســـالح  ـ يف كالم اإلمام على قســمني:  وهؤالء التجار 

وتضرب على أيدي املفســـــــدين يف األرض، ألن  والثياب واألثاث للزعيم، وكانت هذه تنقـــــل من  منهم املقــيم املستقـــر مباله وجتارته. ومنهم املتجول 

السلطة املركزية يف عصر اإلقطاع كانت واهنة وكان  أقــاليم بـــعيدة نسبـــياً. وهكذا كانت املقـــاطعات  املضطرب مباله بـني البـلدان يرصد حــاجة كل بــلد 

السلطان الفعلي بـأيدي اإلقـطاعيني وكان هؤالء يف  الفرنســـية كلها، جتنح يف االقـــتصاد حنو سياســــة  فيتجر فيه بالسلعة اليت يفتقر إليها.

حـالة حــرب دائمة فيما بــينهم يف شــغل عن تأمني  االكتفاء الذايت، وعدم إنتاج ما يزيد على احلاجة. وأما الصناع فيجب أن ندخلهم يف طبقـة التجار 

السبل والضرب على أيدي املفسدين. ولكن ما أن التهبـت شــرارة احلروب الصليبــية  ونفهمهم على أم منها هنا، وذلك ألمرين.

ومنها الرسـوم اجلمركية الفاحشــة، والضرائب  اليت ذهبـت بـكثري من النبـالء واإلقــطاعيني، وما أن  األول: أن لكل من هؤالء الصناع عمالً خاصاً 

البـاهظة اليت تفرض على البـضاعة عند حــدود كل  حــــــــدثت تطورات اجتماعية أخرى كالرتوح من  مستقالً يتجر به وحده أو يشاركه فيه غريه فهو يتمتع 

مقــاطعة، وعند كل جســـر ومعرب مما يرتفع بـــثمن  الريف إىل املدينة، وتأييـد امللـك، واختـراع املدافـع  بـــنتيجة عمله وليس مســـتخدماً عند غريه كما هو 

السـلعة إىل مبـلغ كبــري ال يقــوى عليه الفرد احملدود  الذي ذهب بقـــيمة احلصون... ما أن حــــدث هذا  حال العامل اآلن. 

الدخل. عادت التجارة فنشــطت نشــاطاً عظيماً، ونشـــأت  الثاين: إن الوجدان الطبقـــــــــــي عند التجار 

هذه األمور أضعفت احلركة التجارية وحصرا  طبقـة الربجوازيني التجارية اليت يتنقــل أفرادها بــني  والصناع واحـد كما سـنرى. وامليزان يف عد طائفتني 

يف نطاق شديد الضيق. البــلدان، واستتبــع ذلك ارتفاع مســـتوى اإلنتاج،  من الناس طبقـة واحـدة هو حـدة الوجدان الطبقـي 

ولكن الوضع تغري عندما حــــــدثت التطورات  فزرع الـزراع أنواعـاً جديـدة مل يكـن ليزرعهـا لـوال  فيهما. 

االجتماعية اليت أشـرنا إليها. فلقــد استتبــع ضعف  طلب التجار هلا، واشـترى أشــياء جديدة «مالبــس  هناك تالزم وثيق بني االزدهار االقتصادي وبني 

شـــأن اإلقـــطاعيني حتول الشـــعب إىل تأييد امللك  وأسلحـة، وآنية، وأدوات زينة» مل يكن ليقــدر على  التجارة، فكلما نشطت حركة التجارة ارتفعت نسبة 

فاشتد سـاعد السـلطة املركزية، وعند ذلك ضربـت  شـــــرائها لوال نشـــــاطه اجلديد، وتفنن الصانع يف  اإلنتاج، وكلما ضعف أمر التجارة هبـــــــطت هذه 

هذه الســلطة على أيدي اللصوص وقــطاع الطرق  صنعه، فلم يعد يصنع ما يســد احلاجة فقـــط، وإمنا  النسبة، وتبعتها يف اهلبوط املكانة االقتصادية لألمة.

يف التاجر والصانع إىل حـــــــــــد أا تدفع ما إىل  مساملة ال خيشى منها شر، خبالف من كان سـلطام  ومهدت السبــــــل التجارية وأمنتها، ووحــــــدت 

ـ عندما حيدث هذا  التماس الثروة من أقـرب الطرق  على اإلنسان، فإم يرتعون إىل الشر والتسلط. الضرائب فاتسع جمال التجارة، وجنم عنها االزدهار 

جتنح هذه الطبقـــة إىل التســــلط والســــيطرة على  وهو يرى أن الربجوازية الصناعية والتجارية قد  االقتصادي الذي أشرنا إليه.

اإلنسان بصورة غري مباشـرة، ولكنها بـالغة الضرر،  حققتا انقالباً هائالً يف نظرة اإلنسان إىل وسـيلة مجع  وما نشــك يف أن اإلمام كان على وعي هلذا كله 

وذلك باالحـتكار والتوسـل بــه إىل الســيطرة على  املال، وبدلتا املفاهيم االقتصادية اليت سـيطرت على  يوم كتب لألشتر عهده الذي عهده إليه.

األســواق والتحــكم باألســـعار، وبـــالتطفيف يف  العقل اإلنساين آالف السنني. فقد اسـتوصاه بـالتجار خرياً، وأمره بـأن يوصي 

املوازين، وبـالغش وبـيع األصناف الرديئة، وبــكل  فبـينما كانت هذه املفاهيم تقـضي بـأن أحســن  بذلك والته وعماله.

طرق يضمن رحباً وفرياً يف مقابل رأمسال قليل. الوســـائل جلمع املال هي الســـيطرة على طائفة من  وما هذا اخلري الذي أراده هلم إال تســــــــــــهيل 

عندما حيدث هذا االحنراف يف عمل هذه الطبقة  الناس واستخدامها، نرى هذه الطبقة الناشـئة تؤكد  مهمتهم، ليـؤدوا خدماـم للمجتمـع علـى الوجـه 

تصـري خطــراً. وإذن فكمــا جتــب معونتهــا، جيــب  أن السبــيل األفضل لذلك هو الســـيطرة على املادة  األكمل، فـال جيـوز أن تكـون املكـوس والضرائـب 

مراقبـتها أيضاً لئال تنحـرف احنرافاً يضر بالشــعب،  وتسخريها حلاجات اإلنسان بواسطة قوى العلم. باهظة تستصفي الربح كله، أو تبقي منه شيئاً ال يسد 

وحيرم الفقري من بلغة عيشة، فحينما ترتفع األسـعار  ويرى ســــــيمون أن من الضروري للتقــــــدم  احلاجة، وال حيمل صاحبه على املخاطرة، ألن ذلك 

وتبقــى األجور كما هي حتدث أزمة عند من ال تفي  اإلنســـاين أن تتاح هلذه الطبقـــة مجيع فرص النمو،  يلجئه إىل أن جيمد ماله فال ينميه بـالتجارة، ويلحـق 

أجورهم باألسعار اجلديدة. لتعم ثروا املبـاركة على النظرة التقـليدية لوســائل  باتمع من ذلك ضرر كبـري ينشـأ من توقـف حـركة 

هذه الظاهرة، ظاهرة انقــالب هذه الطبقــة إىل  مجع املال وهذه الفكرة بــديهية. وقـــد أكدت مجيع  العرض والطلب اليت ينجم عنها هبــوط املســـتوى 

خطر، الحـــظها اإلمام، وتقـــدم إىل عامله بــــأن  التجارب صحتها. االقتصادي.

يالحظها، وبني له العالج. وال يصعب علينا أن نتبــني روح هذه الفكرة يف  وجيب أن تكون الطرق التجارية صاحلة يف مجيع 

فعندما حيدث االحنراف يتعني على احلاكم بــأن  عهد اإلمام، فقـــــد رأيت أنه قـــــد أوصى احلاكم  األمكنة ليتيسـر للتجار التنقـل بـني أطراف البــالد، 

يقوم بتدبـري زجري يرجع األمور إىل نصاا، وذلك  بالتجار والصناع، وأمره أن يرعى شـؤوم ويتفقـد  وليتمكنوا من تلبــــية الرغبـــــات يف مجيع األحناء، 

إما مبنع احملتكر من االحـتكار، وإجبـاره على البــيع  أحــواهلم، ويفســح هلم يف ااالت ليتســـىن هلم أن  وليستطيعوا نقل فائض اإلنتاج من منطقة فيسدوا به 

بالســعر املعقــول، وإما بــتعميم املادة احملتكرة على  يسـامهوا مســامهة خصبــة يف رفع مســتوى اإلنتاج  حاجة منطقة أخرى تعاين نقصاً فيه.

جتار عديدين يبــيعوا بالســعر العادل بالنسبــة إىل  وإمناء احلياة االقتصادية. وجيب أن يســـتتب األمن، لئال ميســـك اخلوف 

الفريقـني؛ البـائع واملسـتهلك، فإذا ما احــتكر تاجر  وتأمل يف قوله: «... فإم سلم ال ختاف بائقـته  التاجر عن التنقـل، ويقـعد بــه الفرق من أن يذهب 

بعد النهي عوقب لريتدع. وصلح ال ختشـــــــــى غائلته» فإنه يؤكد يف وجوب  ضحية العدوان.

وأمر عامله أن جيعل األسـعار على مســتوى ال  العناية م والرعاية هلم، ألم ال خيشى منهم شـر،  قال عليه السالم:«مث اسـتوص بـالتجار وذوي 

يعجز عنه أوساط الناس، وال خيسر به التاجر. فطبـــيعة عملهم، والوجدان الذي يدفعهم إىل هذا  الصناعات وأوص م خرياً، املقـــــــــــــيم منهم، 

وأمره أن يضبـط املكاييل واملوازين لئال يبـخس  العمل فيهما خري اتمع ورفاهه. واملضطرب مباله، واملترفق ببدنه، فإم مواد املنافع، 

البائع املبتاع.  وأما قــــوله: «وتفقــــد أمورهم حبضرتك ويف  وأسبـاب املرافق، وجالا من املبـاعد واملطارح، يف 

قال عليه السالم: حواشي بالدك» بعد أن أمره وأمر عماله بـرعايتهم،  بــرك حبرك، وســهلك وجبــلك، وحــيث ال يلتئم 

«واعلم مع ذلك ان يف كثري منهم ضيقاً فاحشـاَ،  فإنه يشبـــه أن يكون أمراً بإنشـــاء دائرة خاصة تعىن  الناس ملواضعها، وال جيترئون عليه، فإم ســلم ال 

وشحـــاَ قبيحـــا، واحــــتكاراً للمنافع، وحتكماً يف  بشؤون التجار. ختاف بائقـــته، وصلح ال ختشـــى غائلته، وتفقــــد 

البــياعات، وذلك بـــاب مضرة للعامة وعيب على  قـلت: إننا ال يصعب علينا أن نتبــني روح هذه  أمورهم حبضرتك، ويف حواشي بالدك».

الوالة فامنع من االحتكار فإن رسـول اهللا صلى اهللا  النظرية يف عهد اإلمام ولكن يف هذا العهد مالحـظة  ذهب «سـان سـيمون» إىل أن الوجدان الطبقـي 

عليه وآله وسـلم منع منه، وليكن البـيع بـيعاً مسحــاً  عميقــة واعية غفل عنها ســـان ســـيمون، وأولتها  الذي مييز طبقـــة الصناع والتجار هو اإلنتاج، وإمناء 

مبوازين عدل وأسعار ال جتحف بالفريقني من البائع  األحباث االجتماعية احلديثة عناية كبرية. الثروة الفردية عن طريق تشـــــــكيل املادة على حنو 

واملبتاع، فمن قـارف حـكرة بـعد يك إياه فنكل بـه  وذلك أنه إذا كان من احلق أن نعترف بـأن طبقـة  ينتفع به اإلنسان، أو عن طريق االجتار ذه املادة.
(١) . وعاقبه يف غري إسراف» التجار والصناع طبقــة حمبــة للســلم، طبقـــة يعود  وهم، ذا، خيالفون طبقـة احلاكمني ألن هؤالء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشـاطها على اتمع بـاخلري، فإن من احلق أن نعترف  جيعلون مظهر سلطام على اإلنسان «كان سـيمون 

(١) دراســـات يف ج البــــالغة: حممد مهدي مشس الدين،  أيضاً أا تصري يف بعض األحيان ذات نشـاط عدواين  » أما التجار والصناع فقـد  ١٨١٨يكتب هذا يف سـنة 
   . ـ  ١٢٨ص  ١١٩ مضر بـاتمع فعندما تستحـكم «العقـلية التجارية»  جعلوا ســــلطام على املادة، ولذلك فهم طبقــــة 

هـ٨٨ هـ١٤٣١رجب األصب  ١٤٣١٩٩رجب األصب  م م٢٠١٠تموز  ٢٠١٠تموز 

الطبقات االجتماعية في نهج البالغة:الطبقات االجتماعية في نهج البالغة:

القسم الخامس: التّجار والصنّّاعالقسم الخامس: التّجار والصنّّاع



محطات ثقافية

إىل تابــعة أو خادمة للنخب كثرياً ما تثار قـــضية العالقــــة بــــني املثقــــف 

احلاكمـة، وكـل ذلـك جيعـل والسياســــي، فهما يســــريان يف خطني متوازيني ال 

من استقـــالل أكثر املثقـــفني يلتقـيان إال يف أرضية التعاطي مع الواقــع؛ فكالمها 

العرب عن دوهلم أمراً بــــــالغ يريد أن يتشـــــــكل العامل كما يفكر ويتصور، وكل 

الصعوبـة إن مل يكن مستحــيالً، منهما يعمل على احـتواء اآلخرين، وخلق منظومة 

فال جمال لتجنب الســـلطة، ومن خاصة بـه، ويسـتمد كالمها شـرعيته بـاالتكاء على 

هنا فإن املثقــف يعيش دائماً بـــني مرجعيات تارخيية وحــضارية، ويشــترك االثنان يف 

االنعــزال، واالحنيــاز، وإن كـــان نشـــــدان التنمية عند التعاطي مع اتمع، ولكنهما 

الرفض واملعارضة هو األكثر حــضوراً يف مواقـــف خيتلفان يف الوســـــــائل، ومن هنا صار لكل منهما 

املثقف، إىل درجة أن بـعضهم يرى أنه من النادر مســار مغاير لآلخر، يتعاركان ويتصاحلان بقــدر ما 

أن جند مثقـــــفني ميينيني أو يســــــاريني خيضع احدمها للثاين.

يدافعون عن الوضع الراهن كما فاملثقــف يرى أنه هو الذي ينتج الوعي، وعليه 

أنه من اخلطأ االعتقاد بـأن رفض أن خيرج عن صمته ويقتحــم؛ وهو ليس يف حــاجة 

املؤسســات القـــائمة متأصل يف نفوس إىل إذن من أحــــــد كي ميارس دوره التوعوي، من 

ـ يبــدأ احــتكاكه  ـ االتصال بــاجلماهري  املثقفني والزب لنشاطهم.هذه النقــطة 

من يتصاحل مع السـلطة يسـتند إىل مبــدأ حتليلي املباشر بالشأن السياسـي، وكل حـاالته معها جتسـد 

عقلي عام، إذ يرفض أن يكون هنالك شي مطلق يف مواقفه فإما أن يكون مع السـلطة أو ضدها، واحلياد 

حقيقـته، بـل األمر نسـيب؛ وهلذا مينع تســمية جانب أيضاً يعد منه موقـــفاً ألنه يســـاوي بــــني احلكومة 

بريئاً واآلخر شريداً، والسلطة ال خيرج تقـييمها عن واملعارضة، وتدرك السـلطة ذلك، ويصبـح املوقـف 

ذلـك أيضـاً، وهلـذا نـرى عـرب األزمنــة أن أي تغيــري يف العالقة بـينهما متأزما، فالسياسـي يعتقـد بـأنه ال 

سياسـي أو إيديولوجي أو طبقـي أو عسـكري، جيد يكتسـب ثقـة املثقــف، وال يأمن جانبــه كلياً إال إذا 

من بــني املثقــفني من يدافع عنه، بـــل ومن ينظر له احـتواه واستوعبــه، «املثقــف» قــد خييل إليه أنه ال 

ويفلسف وجوده، وعليه ال بد من جتسري الفجوة بني يستقــل بـــذاته وال حيتمي يف كيانه إال إذا احـــترف 

احلاكم واملثقف جبسر ذهيب أو فضي أو خشيب، وهذا االعتراض املطلق حـيال كل ما يأيت بـه السياســي، 

مينع أن يكون هنالك مثقــفون مضطهدون من جهة فاملسألة بالنسبة للمثقف تتعدى اخليار لتصبح مسألة 

ـ معبود سياسـي من  احلاكم، كما مينع أن يتحـول الشــق اآلخر إىل شــق وجود، وهلذا يرفض أن خيضع ل

ســـــــــــــائر يف ركاا يعملون يف خدمتها كأجهزة أي نوع كان، وضد اإلميان مبثل هذا اإللـه فهـو غـري 

الدعايـة ال إيديولوجية يزينون أفعاهلا ويدافعون عن فشــــــلها مؤهل بطريقة أو بأخرى للتدجني.
الصياغـــــــة، وهزائمها، ويربرون ما احدثته من تبـديد للموارد أو ما سبـق يطرح إشـكالية استقــالل املثقــف، إذ 
وألن املثقــــــف ميثل تدمري للمكتسبات.يرى بـعض الباحـثني أن ما يعيشـه العامل اإلسـالمي 
ضمري األمة، فإن حــــــركة ومن يتصادم مع السلطة ير أا فاقدة الشـرعية، والعريب من اران مقـدراته بـيد النخبـة احلاكمة قـد 
التغيري حتتاج إىل املثقـــف يف بـــناء حـيث أقـامت سـلطتها على شــرعية داخلية تعتمد جعل أكثر املؤسسـات الثقـافية واإلعالمية تتحــول 

ومشكلتها أا تغالط الواقـع من حـوهلا فتعمل على  قضائياً، واملطاردين من أجهزة املخابرات، مثقفون،  مناذجها، إذ إن املعارضـة للدولـة 

إحـداث شبــكة من العالقــات املأزومة مع الثقــافة  وقد برهنت لديهم كل جتارب التقـارب مع السـلطة  ورجاهلــا ال تتمكــن يف نفــوس 

واملثقــفني. ويســتعري النظام اآللية نفســـها اليت كان  عدم جدوى ذلك؛ فاملثقـفون الذين قبـلوا بــالعمل  الناس وال تنتشـــــــــــر إال إذا 

يسـتخدمها حــكام الدولة األموية ، أي االســتمالة  معها وجدوا أنفســـهم ينخرطون يف ســـلطة ال تعرب  ارتبـــــطت بــــــرموز ومناذج 

السياســــية. والنتيجة هي توليد مثقــــفني يتمتعون  عنهم متاماً، وأم شـــرعوا خيدمون ســــلطة قــــد  وشـــعارات تعني البــــديل. 

بــــامتيازات معينة، ويتحــــدد وجودهم املبــــدئي  تتعارض مع أفكارهم بشكل كامل فأقل ما ميكن أن  واملثقـــــف احلقيقــــــي هو 

واســتمرارهم الالحــق بـــامتناع النظام عن وأدهم  يصفوا أنفسهم به أم مثقفون اعتذاريون، وأقسـى  النموذج املعني؛ ألنـه يـرى 

وبالتصاقهم مبؤسساته وشخوصه. ما يصفهم بـــــه اآلخرون أم حمامو الشــــــيطان.  أن جتنــــب املخاطـــــر يف 

واملشكلة مع األنظمة املستبدة ال تقـف عند هذا  والتجســــري ال جدوى منه لسببـــــني؛ األول: ألنه  مواجهة الســــلطة عار، 

احلد، بـل تضيق على املثقـف عيشــه، إذ تســتخدم  اقتراح ثقايف ال تسـتخدمه السـلطة إال حـني احلاجة،  ومــن هنــا فــإن أكثـــر 

الوظائف، وهي حـــق يكفله الدســـتور للمثقـــف  والثاين إذا اســتخدمته وكانت حباجة إليه: فهو يعين  الشـهداء، واملعتقـلني، 

بـوصفه مواطناً قبـل كونه مثقـفاً، سالحــاً من أجل  عندها فتح بـاب االرتزاق على مصراعيه. واملقابـل  واملنفيـــــــــــــني، 

احتواء املثقفني أو ميشـهم أو تدجينهم، وتزامحهم  صمت أو تواطؤ مرحلي من قبل املثقف. واملالحقــــني 

يف مهنتهم إذ أصبـح العسـكر أدبـاء وشـعراء ونقـاداً  عند حتليل مسوغات التصادم مع السـلطة، جند 

ومدراء للجامعات وعلى رؤوس املؤسســــــــــات  أن جانبـاً منها يعود إىل طبـيعة املثقــف، ولكن اجلزء 

الثقــافية واإلعالمية، والنتيجة ال صوت يعلو على  األكرب يرجع إىل ممارسـات الســلطة وإىل طبــيعة 

صوم، وال ثقافة إال ثقـافة احلاكم الذي مت إخضاع  نظرا للمثقف وحماولتها املستمرة إقصاءه 

اجلميع لرؤيته؛ ألا احلل النهائي واألخري. كشـــريك هلا يف مقــــامسة األرضية 

ضمن صراعهمـا علـى األرضيـة االجتماعيـة،  االجتماعية، كما يسـتند شـق كبـري 

يرى بـعض الدارسـني أن قــيادة اتمع ليســت هم  علـى احلـق العـام. يف اجلانـب األول يتماهــى أكثــر 

الساســة فقــط، وإمنا يف أس اهتمام املثقـــف احلق،  املثقـفني مع بــندا الذي يطلب من املثقــفني تعريض 

ولذلك ال مربر على استحـواذ الســلطة بــاجلماهري.  أنفسـهم للخطر يف مواجهة السـلطة، وأن يكونوا يف 

وقد كان ذلك مؤثراً يف املثقف كثرياً، إذ إن عزله عن  حـــالة معارضة شبـــه دائمة للوضع الراهن، وهذا 

مجاهريه وعن اتمع عامة، معناه أن الدولة تقــــف  ـ أن دوره اإلجيايب يتضح  ـ عند بعض الباحـثني  معناه 

ضد حتقـــيق مشـــروعاته. ويف احلق العام، فإن أول  عندما يكون راديكالياً باملعىن الدقيق للعبـارة أياً كان 

مطلب للمثقـف ضمن هذا اجلانب، هو عودة احلياة  مثن هذه الراديكالية، ويعـزز ذلـك، الفهـم اجلمعـي 

السياسـية لالنتظام وفق منظومة طبــيعية بــعيداً عن  لكلمة املثقــــف، اليت حتيل يف اســــتعماالا العامة 

احلالة االستثنائية اليت أوصلت العسكر إىل السـلطة،  ـ إىل معارضة  ـ كما يرى بــعض الباحـــثني  واخلاصة 

فهؤالء جيـب أن يعـودوا إىل ثكناـم، وال ميكـن أن  السلطة، وهذا راجع إىل أن احلرية بـصفة عامة لدى 

يسـمح هلم بـاختراق اتمع املدين، ومن اإلمكانات  املثقــفني العرب تنبـــع من مفهوم التحـــرر من كل 

الكبــرية اليت يتيحــها احلق العام للمثقـــف وغريه أن  الضغوط اليت متارس على الفرد أو اجلماعة.

املواطنني من حقهم حماسبة حكومام ومن واجبـها  ويف اجلانب اآلخر أي األسبـــاب اليت ترجع إىل 

أن تضمن هلم هذا احلق، أما أن تفعل العكس حبيـث  طبـيعة النظام السياسـي، فإن املثقـف يرى أن معظم 

ال توجد إال سياقـات ال تسـمح حبرية الفكر والعلم  األنظمة عندنا فاقــدة للشـــرعية؛ توارث بـــعضها 

إال ما خيدم النخبة احلاكمة، فهذا ما يدفع إىل رفضها  احلكم نتيجة ظروف تارخيية أو بواســطة انقالبـــات 
(١)

. ومقاومتها عسـكرية، فهي إما قــمعية أو مشولية، ومن هنا فهي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تصادر حق املثقف يف فهم ما جيري بل مش دوره؛ 
١. متثيالت املثقـف يف السـرد العريب احلديث: د. حممود حممد  ألا تعتقـد أا أكثر قـدرة على الفهم من املثقـفني. 

 . ـ  ٥٦املودة، ص  ٥١

هـ١٠١٠ هـ١٤٣١رجب األصب  ١٤٣١١١١١رجب األصب  م م٢٠١٠تموز  ٢٠١٠تموز 

المثقف
السلطة

و



أخالقك هويتك

هـ١٢١٢ هـ١٤٣١رجب األصب  ١٤٣١١٣١٣رجب األصب  م م٢٠١٠تموز  ٢٠١٠تموز 

لبـداهة حــصوهلا ملن اســتجمع الفضائل بأســرها،  األعوان واألنصار، والبخت املسعود، وغري ذلك مما  اعلم ان الغايـة يف ذيـب النفـس عـن الرذائـل 

واشتغل بتكميل غريه. وما أقبح أن يقال مثله ناقص  ال يرجع إىل النفس، ولذا قســـموا الســـعادة إىل ما  وتكميلها بالفضائل هو الوصول إىل اخلري والسعادة. 

وإذا مات يصري تاماً، فالســـعادة هلا مراتب، وحيصل  يتعلق بالبـــدن من حـــيث هو كالصحـــة واعتدال  والسلف من احلكماء قالوا: إن «اخلري» على قسـمني 

للنفس الترقي يف مدارجها بااهدة إىل أن تصل إىل  املزاج، وإىل ما يتوصل بــــه إىل إفشــــاء العوارف،  مطلق ومضاف، واملطلق هو املقــــــــصود من اجياد 

أقصاها وحينئذ حيصل متامها وإن كان قبل املفارقـة،  ومثله مما يوجب استحقـــــــــاق املدح كاملال وكثرة  الكل، إذ الكل يتشوقـــــــــــــه وهو غاية الغايات، 

وتكون باقية بعدها أيضاً. األعوان، وإىل ما يوجب حســـن احلديث وشـــيوع  واملضاف ما يتوصل بـه إىل املطلق. و«السـعادة» هو 

مث املتأخرون عن الطائفتني من حكماء اإلسالم  احملمدة، وإىل ما يتعلق بـإجناح املقــاصد واألغراض  وصل كل شـــخص حبركته اإلرادية النفســـانية إىل 

قـالوا ان السـعادة يف األحـياء ال تتم إال بــاجتماع ما  على مقـــتضى األمل، وإىل ما يرجع إىل النفس من  كماله الكامن يف جبلته. وعلى هذا فالفرق بـني اخلري 

يتعلق بـالروح والبــدن، وأدناها ان تغلب الســعادة  احلكمة واألخالق املرضية، وقالوا كمال السعادة ال  والسعادة أن اخلري ال خيتلف بالنسبـة إىل األشـخاص 

البــدنية على النفســية بــالفعل، إال أن الشــوق إىل  حيصل بـدون هذه اخلمســة، وبقــدر النقــصان فيها  والسعادة ختتلف بالقياس اليهم. 

الثانية، واحلرص على اكتســـــــــاا يكون أغلب،  تنقـص. قــالوا وفوق ذلك ســعادة حمضة ال تدانيها  مث الظاهر من كالم ارســـــــــطاطاليس أن اخلري 

وأقصاها أن تكون الفعلية والشـوق كالمها يف الثانية  سعادة، وهو ما يفيض اهللا سبحانه على بعض عباده  املطلق هو الكماالت النفســــــية واملضاف ما يكون 

أكثر، إال انه قد يقـع االلتفات إىل هذا العامل وتنظيم  من املواهب، واالشراقـات العملية، واالبــتهاجات  معدا لتحـــصيلها كالتعلم والصحــــة، أو نافعاً فيه 

أموره بالعرض.  العقلية بدون سبب ظاهرة. كاملكنة والثروة. وأما الســعادة فعند األقـــدمني من 

وأما يف األموات فيختص مبا يتعلق بالنفس فقط  مث األقـدمون لذهام إىل نفي الســعادة للبــدن  احلكماء راجعة إىل النفوس فقــــط، وقــــالوا ليس 

السـتغنائهم عن األمور البـدنية، فتختص الســعادة  صرحـوا بــأن الســعادة العظمى ال حتصل للنفس ما  للبـــــدن فيها حـــــظ، فحــــــصروها يف األخالق 

فيهم بــامللكات الفاضلة، والعلوم احلقــة اليقــينية،  دامت متعلقة بالبدن، وملوثة بالكدورات الطبـيعية،  الفاضلة،واحـتجوا على ذلك بـأن حقيقـة االنسـان 

والوصول إىل مشـاهدة مجال األبــد، ومعاينة مجال  والشواغل املادية، بـل حـصوهلا موقـوف عنها، ألن  هي النفس الناطقـة والبـدن آلة هلا، فال يكون ما يعد 

الســرمد. وقـــالوا إن االوىل لشـــوا بـــالزخارف  الســـعادة املطلقـــة ال حتصل هلا ما مل تصر مشرقــــة  كماال له سعادة لالنسان. 

احلسـية، والكدورات الطبــيعية ناقــصة كدرة، وأما  باالشراقات العقلية، ومضيئة بـاألنوار اإلهلية، حبيث  وعند املتأخرين منهم كأرســــطو ومن تابــــعه 

الثانية فلخلوها عنها تامة صافيـة، ألن املتصـف ـا  يطلق عليها اسم التام، وذلك موقوف على ختليصها  راجعة إىل الشخص حيث التركيب، سـواء تعلقـت 

يكون أبــداً مســـتنرياً بـــاألنوار اإلهلية، مســـتضيئاً  التام عن الظلمة اهليوالنية، والقصورات املادية.  بنفسـه أو بـدنه، ألن كل ما يالئم جزءاً من شـخص 
بــاألضواء العقــلية، مستهتراً بـــذكر اهللا انســـه، (١) وأما املعلم األول واتبــاعه فقــالوا إن الســعادة  معني فهو سـعادة جزئية بالنسبـة اليه، مع انه يتعسـر 

مستغرقاً يف حبر. العظمى حتصل للنفس مع تعلقـــها بالبـــدن أيضاً،  صدور األفعال اجلملية بـــــدون اليســــــار، وكثرة 

ومثله لو تكلف الصرب والرضا وتشبـــــه ظاهراً  وأخوان الظاهر من أهل املقــال، حـــيث ذهبـــت  عظمته وقدســــــــه، وليس له التفات إىل ما 

بالسعداء لكان يف الباطن متأملاً مضطربـاً، وهذا ليس  «الفرقة األوىل» إىل ان حقيقـة السـعادة هو العقـل  سوى ذلك، وال يتصور له حتسر على فقـد لذة أو 

ســــعادة ألن الســــعادة الواقــــعية امنا هو صريورة  والعلم، و «الثانية» إىل اا العشـق، و«الثالثة» إىل  حمبوب، وال شـوق إىل طلب شـيء مرغوب، وال 

األخالق الفاضلة ملكات راســـخة حبيث ال تغريها  اا الزهد، وترك الدنيا. رغبــة إىل أمر من االمور، وال رهبــة من وقـــوع 

املغريات ظاهراً وباطناً. بلغنا اهللا ومجيع الطالبـني إىل  حمذور، بل يكون منصرفاً جبزئه العقلي مقـصوراً 

هذا املقام الشريف.  مهـه علـى االمـور اإلهليــة مــن دون التفــات إىل 
ال حتصل السـعادة إال بــاصالح مجيع الصفات  غريها. وهذا القـول ترجيح لطريقـة املعلم األول 
صرح احلكماء بـــأن غاية املراتب للســـعادة أن والقــوى دائماً، فال حتصل باصالحــها بــعضاً دون  من حيث اثبات سعادة للبدن، ولطريقة األقدمني 
يتشبـه االنســان يف صفاته باملبــدأ: بــأن يصدر عنه بعض، ووقتاً دون وقت، كما ان الصحـة اجلسـمية،  من حـيث نفى حـصول السـعادة العظمى للنفس 
اجلميـل لكونـه مجيـال، ال لغـرض آخـر مـن جلــب وتدبـري املرتل، وسياسـة املدن ال حتصل إال بـاصالح  ما دامت متعلقـــة بالبــــدن. وهو «احلق املختار» 
منفعة، أو دفع مضرة، وإمنا يتحقـق ذلك إذا صارت مجيع األعضاء واألشـــــــخاص ولطوائف يف مجيع  عندنـا، إذ ال ريـب يف كــون مــا هــو وصلــة إىل 
حقيقـته املعرب عنها بالعقــل اإلهلي والنفس الناطقــة األوقـات، فالســعيد املطلق من أصلح مجيع صفاته  الســـعادة املطلقـــة ســـعادة اضافية. ومعلوم أن 
خرياً حمضاً، بأن يتطهر عن مجيع اخلبائث اجلسمانية، وأفعاله على وجه الثبـــــوت والدوام حبيث ال يغريه  غرض القائل يكون متعلقات األبـدان كالصحـة 
واألقـــذار احليوانية، وال حيوم حــــول شــــيء من تغري األحـــــوال واألزمان، فال يزول صربه حبدوث  واملال واألعوان سـعادة إذا جعلت آلة لتحــصيل 
العوارض الطبــيعية، واخلواطر النفســانية، وميتلىء املصائب والفنت، وال شكره بـورود النوائب واحملن،  السعادة احلقيقـة ال مطلقـاً، إذ ال يقـول عاقـل إن 
من األنوار اإلهلية، واملعارف احلقيقــــية، ويتيقــــن وال يقــينه بـــكثرة الشبـــهات، وال رضاه بـــاعظم  الصحة اجلسـمية، واحلطام الدنيوي سـعادة، ولو 
باحلقـائق احلقـة الواقـعية، ويصري عقــالً حمضاً حبيث النكبــات، وال احســانه باالســـاءة، وال صداقـــته  جعلت وسـيلة إىل اكتسـاب سـخط اهللا وعقابـه، 
يصري مجيع معقــوالته كالقــضايا األولية، بــل يصري بـالعداوة. وبـاجلملة: ال حيصل التفاوت يف حــاله،  وحاجبـــة عن الوصول إىل دار كرامته وثوابـــه. 
ظهورها أشــد، وانكشــافها أمت، وحــينئذ يكون له ولو ورد عليه ما ورد على ايوب النيب عليه الســـالم  وكذا ال ريب يف أن النفس ما دامت متعلقــــــــــة 
اسوة حسنة باهللا سبحـانه، يف صدور األفعال وتصري أو على بــرناس احلكيم، لشـــهامة ذاته، ورســـوخ  بالبدن مقيدة يف سجن الطبيعة ال حيصل هلا العقل 
إهلية أي شبــيهة بــأفعال اهللا سبحــانه يف أنه لصرافة اخالقه وصفاته، وعدم مباالته بـعوارض الطبـيعة،  الفعلي، وال تنكشــف هلا احلقـــائق كما هي عليه 
حسـنه يقــتضي احلســن، وحملوضة مجاله يصدر عنه وابـتهاجه بـنورانيته وملكاته الشـريفة. بـل الســعيد  انكشافا تاماً، وال تصل إىل حقيقة ما يترتب على 
اجلميـل مـن دون داع خارجـي، فتكـون ذاتـه غايــة الواقعي لتجرده وتعاليه عن اجلسمانيات خارج عن  العلم والعمل من االبـتهاجات العقـلية واللذات 
فعله، وفعله غرضه بعينه، وكلما يصدر عنه بالذات تصرف الطبــائع الفلكية، متعال عن تأثري الكواكب  احلقيقــية. ولو حــصلت لبـــعض املتجردين عن 
وبالقــــــــصد األول فامنا يصدر ألجل ذاته، وذات واالجرام األثريية فال يتأثر عن سعدها وحنسها، وال  جلبــاب البـــدن يكون يف آن واحـــد ومير كالربق 
الفعل وان ترشحــــت منه الفوائد الكثرية على الغري ينفعل عن قمرها ومشسها. أهل التسبيح والتقـديس  اخلاطف. 
بالقـصد الثاين وبـالعرض. قـالوا وإذا بـلغ االنسـان ال يبـالون بـالتثليث والتسـديس، ورمبا بـلغ جتردهم  هذا وقــد ظهر من كلمات اجلميع أن حقيقـــة 
هذه املرتبة فقد فاز بالبـهجة اإلهلية، واللذة احلقيقـية وقوة نفوسهم مرتبـة حتصل هلم ملكة االقـتدار على  اخلري والســـــعادة ليســـــت إال املعارف احلقـــــة، 
الذاتية، فيشمئز طبـعه من اللذات احلسـية احليوانية، التصرف يف موارد الكائنـات، ولـو يف األفـالك ومـا  واألخالق الطيبــــــة، واألمر وإن كان كذلك من 
ألن من أدرك اللذة احلقيقــــــــية علم اا لذة ذاتية، فيها، كما حــصل لفخر األنبــياء وســـيد األوصياء  حيث ان حيقـتهما ما يكون مطلوبـاً لذاته، وباقـياً 
واحلســية ليســـت لذة باحلقيقـــة لتصرمها ودثورها صلوات اهللا عليهما وآهلما من شــــق القـــــمر ورد  مع النفس أبـــدا ومها كذلك، إال انه ال ريب يف ان 

وكوا دفع أمل. الشمس.  ما يترتب عليهما من حـــــــــب اهللا وانســـــــــه، 
وأنت خبري بأن هذا التصريح حمل تأمل ملخالفته وقــد ظهر مما ذكر ان من جيزع بــورود املصائب  واالبــتهاجات العقـــالئية، واللذات الروحـــانية 

(٢) . الدنيوية، ويضطرب من الكدورات الطبــــــــيعية،  ظواهر الشرع فتأمل مغاير هلما من حـــــيث اإلعتبــــــار، وان مل ينفك 
عنهما، ومطلوبيته لذاته أشد وأقـوى، فهو باسـم  ــــــــــــــــــــــــــويدخل نفســــه يف معرض مشاتة األعداء وترحــــم 
١. مستهتراً به على بناء اسم املفعول أي مولع به.األحباء، خارج عن زمرة السـعداء، لضعف غريزته  اخلري والسعادة أوىل وأحرى، وإن كان اجلميع خرياً 

ـ  ٢. جامع الســعادات: حممد مهدي النراقــي، ج١، ص٤٨  وغلبـــة اجلنب على طبـــيعته، وعدم نيله بــــعد إىل  وسعادة. وبـذلك حيصل اجلمع بـني أقـوال أربـاب 
٥٣   . االبتهاجات اليت تدفع عن النفس امثال ذلك. النظر واالسـتدالل، وأصحـاب الكشـف واحلال، 

ال تحــصل الســـعادة إال بـــا صالح جميع 

الصفات والقوى دائما

غاية السعادة التشبه بالمبدأ



مباحث عقائدية

هـ١٤١٤ هـ١٤٣١رجب األصب  ١٤٣١١٥١٥رجب األصب  م م٢٠١٠تموز  ٢٠١٠تموز 

التعريف يف كتابـــه (رياض الســـالكني يف شــــرح  وعرف السيد عبـد اهللا شـرب يف (األنوار الالمعة  بــــــعد أن أمتمنا الكالم عن أصلني من أصول 

صحـيفة سـيد الســاجدين عليه الســالم) بقــوله:  ) النبــوة بقـــوله:  يف شــرح الزيارة اجلامعة ص ٤٠الدين مها (التوحــيد والعدل) نشــرع مع القـــارئ 

(وفيـه حبـث ألن لوطـا وإمساعيـل وأيـوب ويونـس  (والنبوة يف األصل مبعىن الرفعة ومسي النيب نبـيا ألنه  العزيز يف إيضاح عدة مباحــــث تتعلق بـــــاألصل 

وهارون كانوا مرســـــــلني كما ورد يف الترتيل، ومل  ارتفع وشرف على سائر اخللق). الثالث (النبــوة)، راجني من اهللا التوفيق وللقــارئ 

يكونوا أصحاب كتب مستقلة). أقـــــول: وال اختالف يف مجيع هذه التعاريف  الفائدة واملنفعة.

٢: وقيل إن الرسـول هو: (من بـعثه اهللا تعاىل  وميكن لنا اجلمع فيما بــــــينها، فالنيب هو املخرب عن 

بشريعة جديدة يدعو الناس إليها، كعيسى وموسى  السماء بغري واسـطة بشـرية وهو املأمور من قبـل اهللا  وردت عدة تعاريف ملصطلح النيب خنتار منها ما 

ونبـــينا حممد صلى اهللا عليه وآله وســـلم فان لكل  سبحــانه بــإصالح أحــوال الناس وإرشـــادهم ملا  أورده ابـن ميثم البحـراين يف (قــواعد املرام يف علم 

هؤالء شــريعة، أما النيب فهو من يبــعثه اهللا لتقــرير  يصلح أحـــــــواهلم املادية واملعنوية، وهو الذي إمنا  ) حيث قال: (إنه اإلنسـان املأمور  ١٢٢الكالم ص 

شريعة سابقة كأنبـياء بـين إسـرائيل الذين كانوا بـني  انتخب من دون الناس مجيعا واصطفي بسبــــــــب  من الســماء بــإصالح أحــوال الناس يف معاشــهم 

موسى وعيسى عليهم السالم). ارتفاع مرتلته وعلو شرفه على سائر اخللق. ومعادهم العامل بــكيفية ذلك، املســتغين يف علومه، 

٣: وقـــيل ان الرســـول هو: (من يأتيه امللك  وأمره من السـماء العن واســطة البشــر، املقــترنة 

بالوحـي عيانا ومشـافهة، والنيب هو من يوحـى إليه  وردت يف تعريف الرســول والتمييز فيما بـــينه  دعواه للنبوة بأمور خارقة للعادة).

يف املنام) وهذا املعىن مروي عـن اإلمامـني الصـادق  وبني النيب عدة أقوال منها:  وقـد عرفه العالمة احللي يف كتابــه (النافع يوم 

والباقــر صلوات اهللا وســالمه عليهما، فقــد روى  ١: ان الرســـــول هو الذي معه كتاب ككتاب   ( ـ  ٨٢احلشر يف شـرح البـاب احلادي عشـر ص  ـ ٨١

الشـــــيخ الكليين رضوان اهللا تعاىل عليه يف (الكايف  التوراة واإلجنيل والقـرآن وغريها من كتب األنبــياء  بقــوله: (بــأنه اإلنســان املخرب عن اهللا تعاىل بـــغري 

) عن بـريد ، عن أيب جعفر وأيب عبـد  ١٧٧ج١ ص  صلوات اهللا وســــــالمه عليهم، فكل من له كتاب  واسطة أحد من البشر، فبقيد اإلنسان خيرج امللك، 

اهللا عليهما الســـــالم يف قــــــوله عز وجل: ( فهو رســـــول، وكل من ليس لديه كتاب فهو نيب،  وبقــيد املخرب عن اهللا خيرج املخرب عن غريه، وبقـــيد 

هكذا قال غري واحد من املفسرين. ) ... قلت: عدم واسطة بشر خيرج اإلمام والعامل، فإما خمربان 

وقد استشكل السـيد علي خان املدين على هذا  جعلت فداك ليســـت هذه قـــراءتنا فما الرســــول عن اهللا تعاىل بواسطة النيب ( صلى اهللا عليه وآله ).

من هو النبی؟

من هو الرسول؟

ٱڈٱٱ

Yٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱٱٱٱکٱٱ

آمنوا بـه وعزروه ونصروه واتبـعوا النور الذي أنزل  ووافق مجهور أهل الســنة فكرة كون األنبـــياء  والنيب...؟ قــــال: الرســــول الذي يظهر له امللك 

معه أولئك هم املفلحون. صلوات اهللا وســـــــالمه عليهم أمجعني أفضل من  فيكلمـه والنـيب هــو الــذي يــرى يف منامــه ورمبــا 

وجيب أن يعتقــــد أن اهللا تعاىل مل خيلق خلقــــا  املالئكة، ويف هذا الصدد يقـول النووي يف  شرحــه  اجتمعت النبوة والرسالة لواحد).

أفضل من حممد صلى اهللا عليه وآله وســـــلم ومن  لصحيح مسلم (ج١٧ ص٣): (ومذهب أصحابـنا  وعن زرارة قـــال: (ســـألت أبــــا جعفر عليه 

بعده األئمة صلوات اهللا عليهم، وأم أحب اخللق  وغريهم ان األنبـياء أفضل من املالئكة لقــوله تعاىل  السالم عن قول اهللا عز وجل : " وكان رسوال نبيا" 

إىل اهللا عز وجل وأكرمهم عليه، وأوهلم إقرارا به ملا  يف بــين إســرائيل وفضلناهم على العاملني واملالئكة  ما الرســـول وما النيب ؟ قـــال : النيب الذي يرى يف 

أخذ اهللا ميثاق النبـــيني يف الذر...وأن اهللا أعطى ما  من العاملني). منامه ويسمع الصوت وال يعاين امللك ، والرسـول 

أعطى كل نيب على قدر معرفته لنبينا صلى اهللا عليه  ـ  وقــــال الرازي يف تفســــريه (ج ٢ ص ٢١٥ ـ الذي يسـمع الصوت ويرى يف املنام ويعاين امللك ، 

وآله وسلم ، وسبقه إىل اإلقـرار بـه. ويعتقـد أن اهللا  ٢١٦): (قـال أكثر أهل السـنة: األنبـياء أفضل من  قلت: اإلمام ما مرتلته؟ قـال : يسـمع الصوت وال 

تبـــارك وتعاىل خلق مجيع ما خلق له وألهل بـــيته  املالئكة وقــــالت املعتزلة بـــــل املالئكة أفضل من  يرى وال يعاين امللك). 

صلى اهللا عليه وآله وســـلم ، وأنه لوالهم ما خلق  األنبـياء . وهو قـول مجهور الشــيعة، وهذا القــول  وعلى أي األحوال فانه يتقرر لنا ان صفة النبوة 

اهللا الســماء واألرض ، وال اجلنة وال النار ، وال آدم  اختيار القـاضي أيب بـكر الباقـالين من املتكلمني منا  صفة مشـتركة فيما بـني الرسـول وبــني نفس النيب، 

وال حــــواء ، وال املالئكة ، وال شـــــيئا مما خلق ،  وأىب عبد اهللا احلليمي من فقهائنا). بــعكس صفة الرســـالة فاا صفة خاصة ببـــعض 

صلوات اهللا عليهم أمجعني) انتهـى كالمـه رفـع اهللا  وقد استدل احملقق احللي يف كتابـه (املسـلك يف  األنبـياء دون البـعض اآلخر، فكل رســول هو نيب، 

يف اجلنة مقامه. ) علـى أفضليـة  ـ  أصول الديــــن ص  ـ ٢٨٩وليس كل نيب هو رســـــول، وكذلك يتقــــــرر ان  ٢٨٨

وقال الشـيخ املفيد رضوان اهللا تعاىل عليه أيضا  األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم على املالئكة  الرسول أعلى وارفع رتبـة من النيب، وليس هنا حمل 

): (وجيب أن يعتقـــــد  ـ  يف (املقـــــنعة ص ـ بعدة أدلة خنتار منها قوله رضوان اهللا تعاىل عليه:  ٣٢تفصيل هذه املسالة. ٣٠

التصديق لكل األنبياء عليهم السـالم وأم حـجج  (طاعة البشـر أشــق من طاعة امللك، فيكون أكثر 

اهللا على من بـعثهم إليه من األمم ، والسـفراء بــينه  ـ وهو ان طاعة البشـر اشـق من  ثوابـا. أما األوىل ـ

وبينهم ، وأن حممد بن عبد اهللا بـن عبـد املطلب بـن  ـ فألن اإلنســان ينازع شـــهواته إىل  طاعة امللك ـ اجتمعت كلمة الشيعة على ان األنبياء صلوات 
هاشـم بــن عبــد مناف صلى اهللا عليه وآله خامتهم  املالذ احملرمة، ويدافع نفراته عن األوامر الالزمة،  اهللا وسـالمه عليهم أمجعني أفضل من املالئكة وقـد 
وسيدهم وأفضلهم ، وأن شريعته ناسخة ملا تقدمها  فيحصل مصادمة طبيعية تستلزم املشقـة ال حمالة،  نقـــل الســــيد املرتضى هذا اإلمجاع يف (رســــائل 
من الشــــرائع املخالفة هلا ، وأنه ال نيب بـــــعده وال  ـ  ـ وهوان طاعة البشـــر أكثر ثوابــــا ـ وأما الثانية ـ ) بقــــوله: (وقـــــد  ـ  ١١٠املرتضى ج١ ص١٠٩ ـ
شـريعة بـعد شـريعته ، وكل من ادعى النبـوة بـعده  ـ : (أفضل العبـــادات  ـ عليه الســـالم ـ فلقــوله ـ أمجعت اإلمامية بال خالف بينها على أن كل واحـد 
فهو كاذب على اهللا تعاىل...وجيب اعتقـــاد نبــــوة  أمحزها) أي أشقها...) . من األنبــياء أفضل وأكثر ثوابــا من كل واحــد من 
مجيع من تضمن اخلرب عن نبـــــوته القــــــرآن على  املالئكة . وذهبوا يف األئمة عليهم السـالم أيضا إىل 
التفصيل ، واعتقـــــاد اجلملة منهم على اإلمجال ،  مثل ذلك. وإمجاع اإلمامية حـــجة على ما بـــيناه ، 
ويعتقــد أم كانوا معصومني من اخلطأ ، موفقـــني  قال الشـيخ الصدوق رضوان اهللا تعاىل عليه يف فيجب القطع ذه احلجة على أن األنبياء أفضل من 
للصواب ، صادقـــني عن اهللا تعاىل يف مجيع ما أدوه  ): (أن النبوة حق كما اعتقدنا املالئكة على مجاعتهم). ٢١كتابه (اهلداية ص
إىل العبــــاد ويف كل شــــئ أخربوا بــــه على مجيع  أن التوحـيد حـق...وأن قـوهلم قـول اهللا ، وأمرهم وقـال يف (ج٢ ص١٥٦): (واملعتمد يف القـطع 
األحـــــــــوال ، وأن طاعتهم طاعة هللا ومعصيتهم  أمر اهللا، وطاعتهم طاعـة اهللا ، ومعصيتهـم معصيـة على أن األنبــياء أفضل من املالئكة إمجاع الشـــيعة 
معصيــة هللا...وأن حممــدا صلــى اهللا عليــه وآلـــه  اهللا، وأم مل ينطقـوا إال عن اهللا تبـارك وتعاىل وعن اإلمامية على ذلك، ألم ال خيتلفون يف هذا ، بــل 

سيدهم وأفضلهم ، كما قدمناه). وحــيه. وأن ســادة األنبــياء مخســة ، الذين عليهم يزيدون عليه ويذهبون إىل أن األئمة عليهم السالم 
وقـال الشـيخ جعفر كاشـف الغطاء يف (كشـف  دارت الرحى ، وهم أصحاب الشرائع ، وهم أولوا أفضل من املالئكة . وإمجاعهم حـجة ألن املعصوم 
): (ويدخل يف حـــكم الكافر  ٤٣٨الغطاء ج٢ ص العزم: نوح ، وإبــراهيم، وموســى ، وعيســـى ، يف مجلتهم).
األصلي املنكر لوجود الصانع واملشــرك واجلاحــد  وحممد صلوات اهللا عليهم.وقال الشيخ الصدوق يف كتابه (االعتقـادات يف 
واملنافق واملعاند وكافر النعمة وعبــــــدة بــــــعض  وأن حممدا صلى اهللا عليه وآله وسـلم ســيدهم دين اإلمامية ص٨٩): (اعتقـــــادنا يف األنبــــــياء 

املخلوقات ومنكر النبوة واملعاد). وأفضلهم، وأنه جاء باحلق، وصدق املرسـلني ،وأن والرســــل واحلجج صلوات اهللا عليهم أم أفضل 

الذين كذبـــوه ذائقــــوا العذاب األليم، وأن الذين من املالئكة).

األنبیاء صلوات اهللا وسالمه علیهم أفضل 

من المالئكۀ علیهم السالم

وجوب االعتقاد بالنبوة کأصل ثالث من 

أصول الدین

ءء

من هو النّبی؟ 

ومن هو الرّسول؟ 

وأفضلیۀ االنبیاء على المالئکۀ؟

من هو النّبی؟ 

ومن هو الرّسول؟ 

وأفضلیۀ االنبیاء على المالئکۀ؟



أعالم الشيعة

حبيث ال يقاســان بــغريمها يف املرتبــة وال يوازن ما اسمه ونسبه النجاشـي جمموع ما صنفه الصدوق رمحه اهللا غري أنه 
أحد يف الدرجة...).هو الشـيخ األجل األقـدم أبـو جعفر حممد بــن  يقـول: له كتب كثرية، مث يذكر أمساء ما يقـرب ٢٠٠ 
٤: املوىل حممد تقــي الســـي: (وثقـــه مجيع علي بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي، ويعرف  منها. وقد صرح الشيخ الصدوق رمحه اهللا يف مقدمة 
األصحاب ملا حكموا بصحـة أخبـار كتابـه، بـل هو بـالصدوق، وابـن بابــويه، ويطلق عليه وعلى أبــيه  الفقيه أن مؤلفاته بـلغت ٢٤٥، والفقـيه هو املصنف 
ركن من أركان الدين جزاه اهللا عن اإلســـــــــــالم الصدوقان وابـنا بابـويه والفقـيهان، وإذا قـيل: ابـن  ٢٤٦ من مصنفاته.
واملسلمني أفضل اجلزاء). كلمات األعالم في شأنه بابويه مطلقا فاملراد به الصدوق، وكذا إذا قيل: قال 

لقد أسهب علماء الرجال وأساطني الفقهاء منذ  ٥: العالمة حممد باقـر السـي: (الصدوق من ابـن بابـويه يف كتابــه، فاملراد بــالكتاب كتاب من ال 
عصر الشــــيخ الصدوق رمحه اهللا حــــىت يومنا هذا  عظماء القـدماء التابـعني آلثار األئمة النجبـاء الذين حيضره الفقيه.وكانت أمه جارية ديلمية.

ال يتبـعون اآلراء واألهواء، ولذا يرتل أكثر أصحابـنا بــالثناء عليه واإلشـــادة مبا يدل على جاللة قـــدره إخبـــــار اإلمام المهدي عليه الســــــالم 
كالمه وكالم أبــــــــيه رضي اهللا عنهما مرتلة النص وعظمة شأنه لديهم، وهنا نشري إىل شذرات مما قـاله بوالدته وفقاهته وبركته

روى النجاشي يف رجاله ان علي بن احلسني بـن 
املنقول واخلرب املأثور).أساطني العلماء حبقه:

موسى بـن بابـويه رمحه اهللا والد الشـيخ الصدوق ملا 
وفاته ومدفنه رضوان اهللا تعالى عليه١: قال الشيخ النجاشـي: (حممد بـن علي بـن 

قدم إىل العراق اجتمع مع احلسني بـن روح رمحه اهللا 
تويف رمحه اهللا يف الري ســــنة إحـــــدى ومثانني  احلسني بن موسى بن بابويه القـمي أبـو جعفر، نزيل 

النائب اخلاص لإلمام املهدي صلوات اهللا وســالمه 
وثالمثائة عن عمر ناهز السبعني ودفن قريبـا من قـرب  الري، شــيخنا وفقــيهنا ووجه الطائفة خبراســـان، 

عليه، ومل يكن آنذاك له ولد «وسأله مسائل مث كاتبـه 
الســـيد عبـــد العظيم احلســـين رمحه اهللا املوجود يف  وكان ورد بغداد سنة مخس ومخسني وثالمثائة، ومسع 

بعد ذلك على يد علي بن جعفر بـن األسـود يسـأله 
منطقـة شـهر ري يف إيران وقـربه معروف عليه قبــة،  منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن).

أن يوصل له رقـــعة إىل الصاحـــب عليه الســــالم 
وقال العالمة املامقاين يف تنقيح املقال بـذيل ترمجته:  ٢: وقــال شــيخ الطائفة الطوســي يف رجاله: 

ويسـأله فيها الولد فكتب إليه: " قــد دعونا اهللا لك 
ومما يشهد جباللته مضافا إىل ما مر، ما روي يل بسند  (حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القـمي يكىن أبـا 

بــذلك، وســترزق ولدين ذكرين خريين ". فولد له 
صحـيح قبـل أربـعني ســنة عن العدل الثقــة األمني  جعفر جليل القـدر، حـفظة بـصري بالفقـه واألخبـار 

أبو جعفر وأبو عبد اهللا من أم ولد. وكان أبو عبد اهللا 
الســيد إبــراهيم اللواســاين الطهراين قــدس ســره  والرجال... مل ير يف القــميني مثله يف حـــفظه وكثرة 

ـ الشيخ  احلسني بن عبيد اهللا يقول: مسعت أبا جعفر ـ
[املتوىف سـنة  ] أن يف أواخر املائة الثالثة بــعد  ١٣٠٩علمه).

ـ يقول: " أنا ولدت بدعوة صاحب األمر  الصدوق ـ
األلف هدم السيل قربه وبان جسده الشريف، وكان  ٣: وقـال السـيد حممد باقـر املعروف مبريداماد: 

عليه السالم " ويفتخر بذلك».
هو ممن دخل القرب ورأي أن جسده الشريف صحيح  (الصدوق عروة اإلســالم أبــو جعفر ابــن بابـــويه 

 آثاره العلمية
سـامل مل يتغري أصال وكأن روحــه قــد خرجت منه يف  القـــمي فإنه جليل القـــدر، عميق الغور، حـــافظ 

 بلغ عدد مصنفات الشيخ الصدوق رمحه اهللا ما 
ذلك اآلن وإن لون احلناء بلحــيته املبـــاركة وصفرة  لألحاديث، بـصري بـالرجال، ناقـد لألخبـار بـالغ يف 

يناهز ثالمثائة كتاب، وقد ذكر الشيخ الطوسي رمحه 
حـناء حتت رجليه موجودة وكفنه بـال، وقـد نســج  حفظه وضبطه ونقـده وكثرة علمه األمد األقـصى، 

اهللا يف الفهرسـت أن عدد كتب الصدوق يقـرب من 
على عورته العنكبــوت، أنظر يرمحك اهللا تعاىل إىل  وهو وجه الطائفة ورأســـها وفقــــيه األصحــــاب 

٣٠٠ كتاب مث مسى ما يربــــو على الســـــتني منها، 
كرامتني للرجل، إحـــدامها: عدم بــــلي جســــده  وشـــــيخهم) وقـــــال يف وصفه ووصف أبـــــيه: 

ويقــول يف رجاله: له مصنفات كثرية. كما أن ابـــن 
الشـريف يف مدة تسـعمائة ســنة تقريبــا وعدم تغريه  (الصدوقـان الفقـيهان األقـدمان البابــويهان: أبــو 

شـهر آشـوب ذكر بــأن مصنفات الصدوق رمحه اهللا 
أصال واألخرى نسج العنكبوت بـأمر رب امللكوت  جعفر حممد وأبـــوه أبـــو احلســــن علي «رضي اهللا 

٣٠٠ مصنفا مسى منها أكثر من سبــــــعني. ومل حيدد 
على عورته حىت ال ترى وال تزول حرمته). عنهما»...ومها يف املعرفة باألخبــار يف األحـــاديث 

هـ١٦ ١٤٣١١٧رجب األصب  م ٢٠١٠تموز 

عبٌر من التاريخ

مسعت آية اهللا احلاج الســــيد حممد علي املدادي 

ـ نقالً عن  ـ وهو من علماء مشهد املقدسة  «دام ظله» 

آية اهللا احلاج الســيد موســى زجناين الشبـــريي «دام 

ـ أن العامل الورع  ـ وهو من علماء قـم املقدســة  ظله» 

املرحوم احلاج الشيخ إبراهيم كلباسـي كان يسـتخري 

اهللا تعاىل يف كل شيء، فذات مرة دعاه أحد املؤمنني 

إىل مائدة ودعا على شـــرفه مجعاً من األشـــخاص 

والوجهاء، فوافق الشيخ وهو ناس لالسـتخارة كما 

كانت عادته. 

ولكنه تذكرها قبــل أن حيني املوعد، فاســتخار 

وجـاءت خريتـه للذهـاب إىل الدعـوة غــري جيــدة، 

فاعتـذر للرجـل عـن اـيء، اال أن عالمـات عـدم 

االرتياح ظهرت على وجه الرجل، فقـال أنا دعوت 

أولئك اجلمع على شــــــرفك، فكيف اخربهم اآلن 

بانتفاء الدعوة!

وكأين بــــك أيها القـــــارئ ترفع صوتك على 

الشيخ تضامناً مع شـعور صاحـب الدعوة فتقـول: 

أهذا وقت االستخارة يا شيخ؟!

ولكن الشـيخ تدارك املوقـف وقــدر إحســاس 

الرجل فقال له: إذن قـل هلم إنّ الدعوة قـد انتقـلت 

إىل بـيتنا، فاتوين مجيعاً، وكان هذا هو احلل الوســط 

حيث ال ينفي الدعوة فينحـرج الرجل مع املدعوين 

وال خيالف الشيخ استخارته.

والعجيب بل املدهش انه وبـينما كان املدعوون 

قـــد انتهوا من األكل يف بـــيت الشـــيخ، وإذا بنبـــأ 

يدامههم، وهو أن سقـــف احلجرة يف بـــيت الرجل 

الداعي واليت كان الضيوف يفترض جلوســهم فيها 

قد سقط واارت احلجرة! فاجلميع ومبا فيهم الرجل 

رفعوا أيديهم شكراً هللا تعاىل ام مل يكونوا حتته.

وبالطبع قبلوا يد الشيخ كلباسي وزاد اعتقادهم 

يف استخارته، وهل زاد اعتقادك أنت أيضاً؟ 
عليه الســالم، وكان معه مجع من األدبــاء والعلماء 

صار يل من فرط ضعفي       وطـن يف كـل وادي  ـ ــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـ
(١) وملا وصلوا إىل احد منازل الطريق، استراحوا ساعة 

ودمــوعـي صـيـرت يل        بـقـعـة يف كـل نادي
من التعب، مث أرادوا مواصلة املســـري لضيق وقـــت شعر على الدرب

ـــــــــــــــــــــــــ
، مـع تصــرف الزيارة، فلم يتمكن الســـيد حبر العلوم من مواصلة سافر املرحوم آية اهللا العظمى السـيد مهدي حبر  ـ ص ٦٤ـ١. معـارف الرجـال: ج١ 
ـ «طاب  ه ـ املتوىف ســـنة  بسيط.الدرب لضعفه وحنافة جســـمه، فارجتل بـــيتني من ١٢١٢العلوم الطباطبـــائي 
الشعر:ثراه» من النجف االشـرف إىل كربــالء مشــيا على 
األقـدام وذلك لزيارة اإلمام احلسـني سـيد الشـهداء 

الشيخ محمد بن علي الصدوق 

fاِّـولود بدعاء اإلمام اِّـهدي 



شؤون األسرة

الطفل يعتـاد عليهـا وال ينـام دوـا، وهلـذه األخـرية 1 . أهمیۀ النوم للطفل تكون نوبــــات الصراخ يف الليل، وأحــــياناً أخرى 

ضرر صحي له. وقـد يصرخ الطفل حـينما نضعه يف يعد النوم عملية على جانب كبـري من األمهية يف  تكون يف النهـار. وهنالـك طفـل علـى العكـس مـن 

فراشه لذلك ننصح بـأال نقـوم بـترضيته باألرجحـة حياة اإلنسان بشـكل عام، ويف حـياة الطفل بشـكل  ذلك. ومن أسبــــاب رفض الطفل للنوم صالبـــــة 

وخصوصــاً يف عامــه األول. ألن هــذا يعـــوده أن خاص. فهو ضروري من أجل احـــتفاظ جســــمه  الفراش الذي ينام عليه، أو ثقـل األغطية املوضوعة 

يستيقـــظ ليالَ ويطالب باألرجحـــة ليظل أكثر فترة بطاقته ونشـاطه. ومن أجل جتديد هذه الطاقـة وهذا  فوقـه. هذه األسبـاب تتحـول بــالتدريج إىل تكوين 

ممكنة مع أمه.النشاط. فالطفل يسـتطيع أن يتمتع مبا يهيئه له النوم  عادات فقـــــــــدان النوم، وعدم اإلغراق فيه ومن 

هنا علينا وضع الطفل بســـريره دون االكتراث من فوائد و مزايا إذا تكونت لديه العادات الطيبـــــة  أسبـاب نوبـات القـلق لطفل ما قبـل العامني ارتفاع 

بـــالصراخ، وبـــعد ثالثة أيام ستحـــل املشـــكلة، اخلاصة بــالنوم. وتكوين هذه العادات يصبــح أمراً  درجة حرارته، أو ضيق تنفسه، أو ظهور أسنانه، أو 

ولألطفال الذين تعدوا العام األول أمر آخر، فقــــد بسـيطاً وسـهالً جداً يف السـنوات األوىل اليت تسبــق  التهوية السيئة لغرفة النوم، أو اخلوف من الظالم.

يرفضون النوم بسبــب التوتر بـــني الطفل وأمه، أو دخول الطفل إىل املدرسـة، وبـناء على ذلك ينبــغي  أما األطفال الذين بــــلغوا الثالثة من العمر فما 

اإلحســاس بــالذنب ألنه ارتكب بـــعض األخطاء غرس عادات النوم منذ والدة الطفل، والســــــؤال  فوق فقـــد يرفضون النوم مبفردهم، ويصرون على 

الصغرية، أو مرت برأسـه بـعض األفكار السـيئة عن الذي يطرح نفســــه اآلن كم ســـــاعة جيب أن ينام  مصاحبــة آبــائهم. ويرفضون النوم يف غرفة مظلمة 

أحــد أفراد أســرته. وقــد يكون السبــب هو الغرية الطفل؟. نتيجة ألحــــــــالم خميفة تنتام يف الليل، أو نتيجة 

والتنافس بني األطفال. وتبقـى هنالك حقيقـة البـد وللجواب عن هذا السؤال ال بـد من العودة إىل  للقصص املخيفة اليت يسمعوا عن العفاريت مثالً. 

أن نتعرفها هو أن الطفل مرآة ألســــــرته يف عادات الكتب واملراجع الطبـية اليت تنص على أن الطفل يف  كما أن النعزال اآلبـــــاء عن األطفال اراً أكثر من 

النوم، ذلك أن اآلباء حيبون دائماً أن ينقلوا ألطفاهلم الشـــهور األوىل حيتاج إىل ســــاعات نوم تصل إىل  املعقول دوراً يف رفض الطفل للنوم.

نظام حــيام الذي عاشـــوه يف طفولتهم. وهنالك سـت عشــرة ســاعة، وترتفع أحــياناً إىل عشــرين  ومن املالحــــــظ أن الكثري من األمهات اللوايت 

آبـاء يعلنون الرفض ألسبـاب التربــية أو نظام النوم سـاعة. وعندما يتم عامه األول فإنه حيتاج إىل أربـع  يسـتعملن النوم كعقـاب أو ديد، أو يعهدن بتربـية 

الذي نشــؤوا عليه. ولذلك جندهم يتركون احلبـــل عشرة ساعة نوم، قد ترتفع إىل ست عشـرة سـاعة،  الطفل للخدم أو املربــيات اللوايت بــدورهن يدفعن 

على الغارب إذا صح التعبـــري ألطفاهلم يف مســــألة ويف عامه الثاين قد ينام أربع عشرة ساعة فقط، وقـد  الطفل للنوم بشىت الوسـائل اليت قـد تكون ضارة له. 

النوم. عدد كبـري من األمهات يف خمتلف بــالد الدنيا تصل بـعد ذلك إىل اثنيت عشـرة ســاعة عندما يصل  يضاف إىل ذلك اجتاهات الوالدين اخلاطئة عـن مـدة 

تأيت عليهم حلظة يصبــح فيها نوم الطفل أمالً صغرياً إىل السادســــة من عمره. مث تنخفض إىل إحــــدى  النوم ومتطلباته، وإجبار الطفل على النوم يف وقـت 

تتمىن األم أن يتحقــــق لتنجز ما وراءها من أعمال. عشـرة سـاعة عندما يصبـح عمره تســعة أعوام، مث  حمدد حسب ظروف حيام.

هـذا إىل جانـب أن هـذا النـوع مـن األمهـات يؤمـن تصبح عشـر سـاعات عندما يبـلغ الثانية عشـرة من 

إن مســـــــــألة النوم جيب أال مل، وأال تترك  أيضاً بـأن النوم مسـألة هامة وأساسـية لنمو الطفل. عمره. وهكذا نرى أن علـى الطفـل أن يذهـب مـن 

للطفل ليتحـــــــــكم ا، فالطفل مييل إىل الصمود  وعندما تضع األم طفلها يف ســـريره يبــــدأ يف إثارة الثامنة مســـاءً إىل الفراش ليستيقـــظ يف السادســـة 

ويرفض النوم، لذلك البــد من خلق جو مناســـب  املتاعب ورفض النوم. وتكون األم يف غاية اإلرهاق صباحاً إذا كان يف سن الدراسة.  

لنوم الطفل منذ امليالد واألشهر األوىل حىت يسـتفيد  والتوتر، ألا قضت اليوم بطوله يف العمل أو القـيام إال أنه لعلماء التربــية رأي آخر: إذ يرى هؤالء 

من هذا النوم. والبــد أن يألف ســريره ويوضع فيه  بــاألعمال املرتلية. وجتد ان الطفل ال يرحــم، إنه ال وجود اختالف بـني األطفال بالنسبـة لعدد سـاعات 

لينام مبفرده دون معونة أحد. يعي أن أمه مرهقـــة كما أنه يريد أن يتابـــع اللعب. النوم اليت جيب أن ينامها الطفل بعد امليالد، والسبب 

وليس هنالك ضرورة ملحة ألرجحته أو غرس  وتزداد األم غيظاً وضيقاً وجند هذا الغيظ والضيق يف يف هذا االختالف بـــني طفل وآخر هو أمر يعود إىل 

عــادات كهــذه، ألن يف هــذا أذى لــه ولآلخريــن  صوا حـينما تقـوله له. سأعاقبـك على كل شــيء طبـيعة الطفل، خصوصاً يف الشـهرين األول والثاين 

القـائمني على تربـيته. كما أنه ينبـغي أال يعتاد النوم  فعلته طوال النهار. وســـــــــأمنعك من اخلروج إىل من عمره. ذلك بسبب نوبـات من املغص والصراخ 

على زجاجة احلليب. أو ما نســــــميه املصاصة ألن  احلديقة، وسـأجعل والدك يضربـك عندما يعود ... ناجتة عن اجلو اجلديد الذي خيتلف عن رحــــم أمه. 

2. رفض الطفل للنوم

سأفعل ذلك إذا مل تنم. 

وهنا األم دد طفلها، وتضع نفسها يف مواجهة 

الطفل كهدف للعناء. وهنا يشعر الطفل بـعداء لألم 

ورغبـة يف عنادها، ال لشـيء إمنا ألا حــولت النوم 

إىل موضوع للعناد وأسلوب من أسـاليب العقـاب. 

ويصبـــح النوم جائزة ال مينحـــها الطفل ألمه. ألنه 

يظل مستيقــــظاً. إن هذه األم خمطئة بالطبــــع، وأم 

أخرى مرهقـة عصبـياً تقـول لطفلها بـغضب شـديد 

واضح من نربات صوا: إن وقـت النوم قـد حــان 

منذ ســـــاعة عليك أن تذهب إىل ســـــريرك. وهنا 

يتحـول الطفل إىل حمام جييد املناقشــة والدفاع، ألنه 

أصبـــح يعرف نقـــاط الضعف يف أمه. ويتمادى يف 

الدفاع عن حقه والسهر، وتستمر املناقشة بينه وبـني 

أمه يومياً، وتستغرق كل يوم ساعة على األقـل كان 

جيب أن يقضيها الطفل يف النوم. وقـد تنجح األم يف 

إقناع طفلها بالنوم يف بعض األحيان وقـد ال تنجح. 

ألن النوم هو أحــد املواقـــف اليت نعامل من خالهلا 

الطفل، واألسلوب الناجح يف إقـناع الطفل يتوقـف 

على أســـــلوب معاملتنا معه طوال الوقــــــت ويف 

ااالت كافة. 

وقـد نسـمح للطفل يف بـعض األحـيان بالسـهر 

معنا مث ال نسمح له وهذا خطأ. على أية حال هذا ال 

يعين فشلنا يف التربية، فالتربـية حتتاج لصرب وقـدر من 

اإلصرار واملثابـــرة وعدم التردد يف حســـم األمور، 

ولذلك حــىت يعرف الطفل أنه ليســـت هنالك ثغرة 

والعطف لينام نوماً عميقاً. وجيب أال نترك الطفل يف  يستيقـــظ طفلها حـــىت ال يشـــعر أا خبدمته، وأا  يفلت منها إىل حياة بال نظام. 

املرتل مبفرده بــــعد أن ينام، ألن هذا يترك عليه آثاراً  متوترة ألجله، فالتغافل قــــــليالً جيعله يعود للنوم  وال يعد الضجيج سببــــــاً يف عدم نوم الطفل، 

سلبــية ومواقــف عدائية جتاه النوم. ومن اهلام جداً  مبفرده. ومســألة النوم ليســـت غاية يف التعقـــيد أو  وخاصة األصوات العادية يف املرتل كصـوت التلفـاز 

عدم الســماح للطفل بــالنوم بـــعد الظهر ألن هذا  الصعوبة، إال أا مسـألة ختضع جلدول حمدد كما مر  أو صوت أفراد األسـرة، وهذا يتعلق بطبـيعة الطفل 

جيعله يســهر، وإن استيقــاظ الطفل مبـــكراً وعدم  معنا سابقــاً، وحـــاجة النوم ختتلف من طفل آلخر  وحساســـــيته لألصوات. إذ خيتلف األمر من طفل 

السـماح له بـالنوم ظهراً ولو ليوم واحــد جيعله ينام  حسب طبيعته اخلاصة به.  آلخر ويف سـنواته األوىل ميكن أن ندربــه على النوم 

باكراً ويعتاد ذلك. وسـط أية ظروف. وتعد حلظة االستيقــاظ مشــكلة 

إن النوم مبا له من أمهية كبــرية بالنسبــة لصحــة إن األم الواعية تدرب طفلها على النوم بوقــت  بالنسبـة لبـعض األمهات. إذ يستيقـظ الطفل مبـكراً 

الطفل اجلسمية والنفسـية، يكتسـب قـيمة، لذا جيب حمدد وكذلك االستيقاظ، وتسـري على نفس النظام،  وقـد يزعج هذا األمر األهل ألم ما زالوا حيتاجون 

أن نتجنـب أي اضطـراب فيـه، ولــو عملنــا علــى وتكيف ظروفها مع الطفل حىت ال خيل بـالنظام وأال  للنوم. فيأمرون الطفل بـالنوم مزيداً من السـاعات، 

تكوين عادات النوم الســليمة منذ األيام األوىل من جترب طفلها على النوم أكثر من حاجته حىت ال تسبب  ألن وقت االستيقاظ مل حين بعد. وعلى األمهات أن 
(١) .له العناد والدفاع عن النفس. واألسرة الواعية تبـعد  حياته حنصل على نتائج جيدة تترك الطفل يستيقـظ بـاكراً ألن ذلك ســيجعله ينام 

ــــــــــــــــــــــــــ عن طفلها كل املؤثرات السلبـــــية. وال مانع من أن  باكراً.
ـ د. ســلوى مرتضى،  ١. تربــية الطفل مشــكالت وحــلول  تنام األم جبانبـه قــليالً لتمنحــه االستقــرار واألمن  وعلى األم أال رع مســــرعة بـــــالليل عندما 

 . ـ  ٣٥ص  ٣١

3. دور األم فی تدریب الطفل على النوم

هـ١٨١٨ هـ١٤٣١رجب األصب  ١٤٣١١٩١٩رجب األصب  م م٢٠١٠تموز  ٢٠١٠تموز 

بعض اضطرابات النوم عند األطفال



معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

هـ٢٠ ١٤٣١٢١رجب األصب  م ٢٠١٠تموز 

وبقـياس الزاوية من االســطوانة هلذه البقــعة، متكن  خبطأ ال يتعدى ٠،٠٠١%. تلك القيمة ستكون من  بـأواخر القــرن التاســع عشــر، كان اكتشــاف 

ميكلســـــــون من حتديد املســــــــافة اليت دارت ا  الدقـة ما يوافيها بـأغراض احلسابـات اهلامة للفيزياء  السـرعة احلقيقـية للضوء حيظى بالقــليل من األمهية 

االسطوانة يف الوقت الذي أكملت فيه نبـضة الضوء  النووية. نظرًا لتفرد الفلكيني باسـتعمال هذا الرقــم (تقــاس 

رحـلتها، والذي مكن ميكلسـون بــدوره من حتديد  قبلها بأربع سنوات، استعان مايكلسون بـصانع   Lightاملسـافات عرب الفضاء بالسـنوات الضوئية  
السرعة اليت انتقل ا الضوء. (٣) اجلريوسكوب املشـهور، إيلمر سبـريي ليطور على  ـ املسافة اليت يقطعها الضوء يف مدة سنة   years–أو 

بينما يبدو كل شيء بسيطاً يف هذه التجربـة، إال  املعدات املتوفرة لقياســاته. واآلن يف عام ١٩٢٨م،  واحدة). وطاملا كانت قياسـام جمرد مقاربـات بـأية 
اا عانت أعواماً من العمل لتحســـــــــني املعدات  كانت ثالث وآخر دفعة من التطويرات قـــد أجريت  طريقة أخذت، فقد قبلوا اخلطأ بنسبـة ٥% (أو حـىت 
الضرورية إلجرائها. فقد صنع سبـريي ضوءاً أفضل  على املعدات، ممثلة باســــطوانة ذات مثانية أضلع مت  %١٠) من قيمة سرعة الضوء.
يستطيع االنتقال ٤٤ميالً، كما صنع حمرك دفع أكثر  حتميلها تواً يف صندوق شحـن حمشـو جيداً، ليصعد  ـ  جاء بعدها ألربت آينشتاين ليقدم معادلته الطاقية 
دقـة حبيث يعلم ميكلســون بالضبــط الســرعة اليت  ا على الطريق الترايب الوعر املؤدي إىل قـمة جبــل  ٢، اليت رفعت من أسـهم   املادية الشـهرية، طا = ك س

كانت االسطوانة الصغرية تدور ا يف كل مرة. ـ مكان اختبارات ميكلسون. بالدي بكاليفورنيا  ـ باعتبــارها ضرورية يف  ســرعة الضوء (س) يف احلال 
صمم سبـريي عدســات تركيزية ملســاء أكثر،  مل تكن التجربــــة اليت عمل ميكلســـــون على  ـ وقــفز اكتشــاف قــيمتها  عدد ضخم من احلسابـات 
ـ حبيث  وكذلك اسـطوانة أفضل مزودة مبرآة أحسـن  تصميمها باملعقــــــــــــــدة. إذ أنار ضوءاً على هذه  احلقيقية إىل قمة األولويات. أصبحـت سـرعة الضوء 

ال تتمايل أو تتشـوه جوانبـها املرآتية بــفعل القــوى (١) االسطوانة الصغرية املزودة مبرآة، بينما تدور بسـرعة   ، إحــدى أهم قـــيمتني ثابـــتتني يف الفيزياء بـــرمته
اهلائلة للدوران عايل الســـــرعة. مبجرد تشــــــغيل  عالية بـفعل حمرك (اخترعه سبـريي أيضاً)  مبقـدوره  واسـتعظم اخلطأ فيها بنسبــة ١% (أو حــىت ٠١%)، 
ميكلسون للمحرك والضوء، انطلق السيل الضوئي  احلفاظ على سـرعة مضبـوطة للدوران. يف نقــطة ما  فأصبـح غري مقبـول فجأة يف حسابــات الفيزياء. لكن 
خارجاً إىل جبل سـان أنطونيو ومن مث رجع، ارتطم  عند اسـتدارا، كانت املرآة سـتصطف متاماً لعكس  كانت هنالك عقبات مجة يف طريق اكتشـاف السـرعة 
ـ كل  باالسطوانة الدائرة وسقـط على اجلدار البـعيد  هذه احلزمة الضوئية باجتاه مرآة مقوسة ساكنة بـآخر  ـ سـرعة أكرب من أن تقيسـها أية سـاعة  احلقيقية للضوء 

هذا بأسرع من تدارك البصر. الغرفة. على أية حال، كانت املرآة الدائرة ستعكس  كانت أو يتقـــــصاها أي جهاز كان. ابــــــتكر الربت 
من سرعة دوران االسطوانة وموقع تلك اإلشارة  الضوء على املرآة السـاكنة جلزء صغري جداً من الثانية  ميكلســون بــضعة أجهزة دقــة جديدة وكان، بـــعد 
على احلائط، حسب ميكلسون سـرعة الضوء لتكون  قبل أن تواكب دوراا بعيداً عن هذه نقطة.  مخسني عامًا من احملاوالت املتكررة، أول إنسان يقيس 
ـ  ـ خمالفا التقــــدير احلديث بــــ ًال للثانية  ١٨٦٢٨٤ مي وهكذا حـــصلت هذه املرآة املعلقـــة بـــاحلائط  سـرعة الضوء بدقـة وإحــكام. منح هذا االكتشــاف 

(٤)
(٢) . % ٢ميل / سـا فقـط، وهو خطأ أقــل من  ٠،٠٠١اخللفي للغرفة على نبــضات قــصرية من الضوء من  . صاحبه أول جائزة نوبل تعطى لفيزيائي أمريكي

بـــفضل هذا االكتشـــاف، متكن العلماء يف حقـــول  كل وجه من أوجه املرآة الدائرة. انعكست كل نبضة 
    

الفيزياء والفيزياء النووية وفيزياء الطاقـــــة العالية من  من خالل عدســــة تركيزية، لتخرج عرب فتحــــة يف 
كان هذا مثاالً الكتشـــاف يعتمد على ابـــتكار 

(٥)
. االستمرار حبسابات أدت إىل الطاقة النووية اجلدار وتنطلق ملســـافة ٢٢ميالً إىل جبــــل ســــان 

ـ متاماً كاعتماد غاليليـو  تكنولوجيا ومعدات جديدة 
ـــــــــــــــــــــــــ أنطونيو. هناك، ارتدت بـــــعد ارتطامها مبرآة، لتعرب 

ـ املترجم.على ابتكار التلسكوب يف اكتشافه ألقمار الكواكب  ١. لعل اآلخر هو ثابت اجلذب العام لنيوتن أو ثابت بالنك 
من خالل عدســة تركيزية ثانية فتعود مباشـــرة إىل 

٢. على أية حـال، حـصل ميكلسـون على جائزة نوبــل يف الفيزياء  األخرى.
عام ١٩٠٧م، أي على سابـــــق حماوالته واكتشـــــافاته يف جمال جبـل بـالدي. هنا، وقـعت نبــضة الضوء على مرآة  يف عام ١٩٢٨م، كان العجوز ألربت ميكلسون 

ـ موريل الشــهرية، اليت  البـصريات «خصوصاً جتربــة ميكلســون  اجلدار اخللفي من جديد، وأخرياً انعكســــت راجعة 
ـ (٧٤) عامـاً يكافـح   Albert Michelson.ـ املترجم دحضت مفهوم األثري»  إىل االسطوانة الدائرة. رغم أن كل نبضة من الضوء 

٣. اجلريوســكوب هو جهاز لقــياس االجتاه أو احلفاظ عليه، طبقــا  للقيام بآخر حماولة لقياس سـرعة الضوء واكتشـاف 
ـ املترجم.كملت رحلة األربـعة واألربـعني ميالً هذه بأقـل من  ملبادئ الزخم الزاوي 

ـ (س) يف معادلة آينشـتاين الشـهرية.  القيمة احلقيقية ل
٤. تبـــــلغ ســـــرعة الضوء يف الفراغ حســـــب التقــــــدير احلايل  ١/ ٤٠٠٠ من الثانية، إال أن االسطوانة كانت تدور 

٢٩٩٧٩٢٤٥٨ م/ثا بالضبـــط، أي حــــوايل ٣٠٠٠٠٠كم / ثا كان قــد سبـــق له أن صمم ومول وأجنز العديد من  بعض الدوران يف وقت رجوع كل نبـضة ضوئية من 
ـ املترجم. كأقرب تقدير  احملاوالت على مر مخســني عاماً فائتاً. أما هذه املرة، 

جبــل ســـان أنطونيو، فانعكس الضوء الراجع عن 
ـ كيندال هيفن.  ٥١٠٠. قصة أعظم  اكتشاف علمي على مر الزمن  فقد عقد ميكلسون عزمه على قياس سـرعة الضوء 

.  املرآة الدائرة وارتطم ببقــــــــــعة من جدار الكوخ.  ـ  ٢٣٣ص  ٢٣١

شـــراؤها بعشـــرة دنانري، فادفع ذلك إىل خادمتنا  وجلسـت، فقـال: ألك حـاجة؟ قـلت: هذا مال  روى الراوندي: عن أمحد بـن أيب روح قـال: 

فالنة، فإنا قـد وهبـناه هلا، وصر إىل بــغداد وادفع  دفع إيل ال ادفعه إليك حــــىت ختربين كم هو؟ ومن  وجهت إيل امرأة من أهل دينور، فأتيتها فقــالت: 

املال إىل احلاجز وخذ منه ما يعطيك لنفقــــتك إىل  دفعه إيل؟ فإن أخربتين دفعته إليك. قــال: مل أؤمر  يا بـــــن أيب روح أنت أوثق من يف ناحــــــيتنا ديناً 

مرتلك. بأخذه، وهذه رقـعة جاءتين بـأمرك، وإذا فيها: ال  وورعاً، وإين أريد أودعك أمانة أجعلها يف رقبـتك 

وأما العشــــــــــرة الدنانري اليت زعمت أن أمها  تقبل من أمحد بن أيب روح، وتوجه به إلينا إىل سـر  تؤديها وتقوم ا، فقلت: أفعل إن شاء اهللا تعاىل.

استقرضتها يف عرسها وهي ال تدري من صاحبها،  من رأى فقـــلت: ال إله إال اهللا هذا أجل شــــيء  فقــالت: هذه دراهم يف هذا الكيس املختوم، 

بـــل هي تعلم ملن، هي لكلثوم بـــنت أمحد، وهي  أردته. ال حتله وال تنظر فيه حــــىت تؤديه إىل من خيربك مبا 

ناصبية، فتحـرجت أن تعطيها إياها، وأوجبـت أن  فخرجت ووافيت سر من رأى، فقـلت: ابـدأ  فيه، وهذا قرطي يساوي عشـرة دنانري، وفيه ثالث 

تقسمها يف إخواا، فاستأذنتنا يف ذلك، فلتفرقها يف  جبعفر، مث تفكرت فقــلت: أبـــدأ م، فإن كانت  حبات لؤلؤ تساوي عشرة دنانري، ويل إىل صاحـب 

ضعفاء إخواا، وال تعودن يا بـــــــن أيب روح إىل  احملنة من عندهـم وإال مضيـت إىل جعفـر فدنـوت  الزمان عليه السـالم حـاجة أريد أن خيربين ا قبـل 

القـــــــول جبعفر واحملنة له، وارجع إىل مرتلك فإن  ـ يعين بـاب دار  من باب دار أيب حممد عليه السالم ـ أن أسأله عنها.

عدوك قد مات، وقد ورثك اهللا أهله وماله. اإلمام احلســــن العســــكري ــ، فخرج إيل خادم  فقــلت: وما احلاجة؟ قــالت: عشـــرة دنانري 

فرجعت إىل بــغداد وناولت الكيس حـــاجزاً  فقال: أنت أمحد بن أيب روح؟ قلت: نعم، قـال:  استقـــــــرضتها أمي يف عرســــــــي ال ادري ممن 

فوزنه فإذا فيه ألف درهم ومخسون ديناراً، فناولين  هذه الرقعة اقرأها، فقرأا فإذا فيها مكتوب: استقــرضتها وال أدري إىل من أدفعها، فإن أخربك 

ثالثني ديناراً وقال: أمرت بدفعها إليك لنفقتك.  بســـم اهللا الرمحن الرحــــيم يا بــــن أيب روح  ا فادفعها إىل من يأمرك ا، قــــال: فقــــلت يف 

فأخذا وانصرفـت إىل املوضـع الـذي نزلـت  أودعتك عاتكة بنت الديراين كيسـاً فيه ألف درهم  ـ يقـصد بـه  نفسي: وكيف أقول جلعفر بـن علي، ـ

فيه ، فإذا أنا بـفيج قـد جاءين من مرتيل خيربين بــأن  بـــزعمك، وهو خالف ما تظن، وقـــد أديت فيه  جعفر ابــــــــن اإلمام علي اهلادي املعروف جبعفر 

محوي قد مات وأهلي يأمروين باالنصراف إليهم،  األمانة ومل تفتح الكيس ومل تدر ما فيه، وفيـه ألـف  ـ فقـلت  الكذاب الذي ادعى اإلمامة زورا وكذبـا ـ

فرجعت فإذا هو قد مات، وورثت منه ثالثة آالف  درهم ومخســـون ديناراً صحـــاح، ومعك قـــرط  هذه احملنة بيين وبني جعفر.
(١) . دينار ومائة ألف درهم  زعمت املرأة انه يسـاوي عشـرة دنانري، صدقــت،  فحـملت املال وخرجت حـىت دخلت بـغداد، 

ـــــــــــــــــــــــــــــ مع الفصني اللذين فيه وفيه ثالث حبــــــات لؤلؤ  فأتيت حــاجز بــن يزيد الوشــاء، فســلمت عليه 
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صدر عن شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية حبث جديد بعنوان، رسـالتان يف اإلمام املهدي وقـد تناول املؤلف يف هذا 

الكتاب مناقشـة قـضيتني أثريتا يف اآلونة األخرية من قبــل بــعض من ادعى االرتبــاط والســفارة اخلاصة عن اإلمام املهدي عليه 

السـالم، فحـاول يف الرسـالة األوىل إبـطال ان يكون لإلمام املهدي عليه السـالم زوجة وذرية يف عصر الغيبــة الكربى، وإيضاح 

هشاشة أدلة من ادعى يف عصرنا بأنه ابن اإلمام املهدي، وحاول املؤلف أيضا يف الرسالة الثانية مناقشة موضوع املنامات والرؤى 

واألحالم الذي استغله كل من ادعى السفارة والنيابة عن اإلمام املهدي عليه السالم فحاول كشف الغطاء عن حقيقـة األحـالم 

يف القرآن وكلمات املعصومني عليهم السالم وحتديد ما ميكن االستفادة منها وتبيان حدود حجيتها إن كان هلا حجية أصالً.
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