ت

وزّ
ع
جم

ÐÍ
اناً

جمادي األولى  1432هـ
نيسان 2011م
نشرة شهرية دينية ثقافية تصدر عن
شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية
في العتبة الحسينية المقدسة

ŠǀƴǀƀŰƫřşźǀƀƫřƲƯŠǀƳřŵƝƺƐƣ
ŠƴƿŶưƫřƲƯũƹźŴƬƫŐǀƸŤƿƭǈƀƫřƶǀƬƗƲǀƀŰƫř
ƱōźƤƫřƭƺƬƗśŚůŹƾƟ
ĽřŠƟźƘƯ
ŠƛǈŞƫřŪƸƳƝŚƠƋƼƬƗ
ŠƣŹŚŴƫřŠƛǈŞƫřŪƸƳŠǀŝŷŚū
ŠƿƺŞƴƫřşźŤƘƫřŠſŹŶƯƾƟŠƿźƨƟšřŹřŶƯ
ƭǈƀƫřƮƸǀƬƗŢǀŞƫřƪƷŏŶƴƗƽƺŝźŤƫřŪƸƴưƫř
ƦŤƿƺƷƦƣǈųŏ
ŠǀƳŚŨƫřŠƤƬŰƫřƪŗŚƌƠƫřƩřŶŤƗœƒƠŰƫƢƿźƐƫř
ŠƿŶŗŚƤƗŦůŚŞƯ
ŠǀƳŚŨƫřŠƤƬŰƫřŠƴƀƫřƪƷŏƹŠƘǀƄƫřƲǀŝƭŚƯǅřšŚƠƇřƺƯƹƍƹźƃ
ŠƘǀƄƫřƭǈƗŏ
ƾŗŚƐƫřƮţŚůƲŝƽŶƗ
ƮƸţŚƯřźƧƹƭǈƀƫřƮƸǀƬƗŢǀŞƫřƪƷŏżūŚƘƯ
ƮǀƬƀŤƫŚŝƱŚŤǀŰƫřơŚƐƳřƹƼƜƏƲǀůšřźƠƫřƱŚƈƤƳ
ƭǈƀƫřƶǀƬƗƲǀƴƯŒưƫřźǀƯǃ
ŌŚƗŶƫřŠſŹŶƯśŚůŹƾƟ
ŠǀƳŚŨƫřŠƤƬŰƫřŠƿŵŚŬƀƫřŠƠǀŰƈƫřŭźƃ
şźſǃřƱƹŒƃ
ƲƿŶƫřƺƫřźË ŝŠǀƳŚŨƫřŠƤƬŰƫřŚƸŝřŵōƹşźſǃřƶƤƟ
ŲƿŹŚŤƫřƲƯÆźŞƗ
ƼƫŚƘţƹƶƳŚŰŞſĽřƲƯŪŗřƺŰƫřŜƬƏ
ŠƯŚƗƝŹŚƘƯ
ƮǀŧřźŬƫřƼƬƗśźŰƫř

ÐÏÓÑÖÖƞţŚƷ
ÏÑÏƾƬųřŵÐÏÎÔÔÓŠƫřŶŝ
www.imamhussain.org ŠŞŤƘƫřƖƣƺƯ
www.imamhussain-lib.org ƮƀƤƫřƖƣƺƯ
Info@imamhussain-lib.org ƮƀƤƫřŶƿźŝ

Ï
Ñ
Ó
Õ
ÎÍ
ÎÏ
ÎÑ
ÎÓ
ÎÔ
ÎÕ
ÏÍ
ÏÎ

ŹřŶƇœ
ŠǀƟŚƤŨƫřƹŠƿźƨƠƫřƱƹŒƄƫřƮƀƣ
ŠſŶƤưƫřŠǀƴǀƀŰƫřŠŞŤƘƫřƾƟ
ƢŗŚŧƺƫřƹŜŤƨƫřŹřŵƾƟƕřŶƿǅřƮƣŹ
ÎÏÎÎ - ÏÍÍÖŠƴƀƫŠƟŚƤŨƫřşŹřŻƹ

اإلشراف العام
الشيخ علي الفتالوي
هيئة التحرير
السيد نبيل احلسين
الشيخ وسام البلداوي
التدقيق اللغوي
خالد جواد جاسم
التنضيد األلكرتوني
حممد رزاق صاحل
التصميم واإلخراج الفين
السيد علي ماميثة
أمحد حمسن املؤذن

الكعبة ال تزين علي ًا عليه السالم
عندما يتأمل احملب لعلي أمري املؤمنني عليه الس�ل�ام ما ورد عن والدته يف الكعبة املش ��رفة يلمس حرص ًا من
فريق يريد أن جيعل الوالدة يف الكعبة فضيلة يرفع هبا علي ًا عليه السالم ،وفريق آخر حياول طمس هذه الفضيلة
بطريق ��ة وأخ ��رى ،فتارة يك � ّ�ذب الرواية وأخرى جيعل هلا مثيالً مع غريه ،وثالثة يفس ��رها بأهنا ال تعد فضيلة وان
وقعت ،وغري ذلك من احملاوالت.
ولكي نقف على ما هو احلق ،نقول:
إن علي ًا سيد األوصياء وحجة اهلل تعاىل وخليفة الرسول األكرم وزوج البتول وأبو السبطني وإمام املتقني وسيد
البلغاء املتكلمني وقائد الغر احملجلني ويعسوب الدين ومفرتض الطاعة وباب مدينة العلم وهارون األمة واألقضى
واألعلم واألشجع بعد أخيه املصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم.
و ...و ..إىل أن تنتهي األوراق وتكل األقالم عن ذكر فضائله ،فكيف يس ��تطيع املبغض أن يطمس
هذه الشخصية اإلهلية؟ و َ
مل خياف احملب أن تتزعزع منزلة علي عليه السالم ومرتبته؟
فإذا عرفت ذلك فأعلم :أن اهلل تعاىل جعل والدة علي عليه السالم يف الكعبة ،ألنه علم منه أنه سيكون
عب ��د ًا كم ��ا حيب مواله تعاىل ويكون أس ��وة وق ��دوة كما يريده س ��بحانه ،ويؤدي دوره كحج ��ة ،ووظيفته
كإم ��ام للن ��اس عل ��ى ما أراد جل وع�ل�ا ..أفبعد كل هذا تكون ال ��والدة يف الكعبة هي م ��ن يرفع علي ًا عليه
السالم أم ما له من اخلصال والصفات وما عليه من العبودية هلل تعاىل؟
أو لي ��س ه ��و القائ ��ل «كفاني فخ ��ر ًا أن أكون لك عب ��د ًا وكفاني زه ��و ًا أن تك ��ون يل رب ًا ،فأنت
كم ��ا أح ��ب فاجعل�ن�ي كما حت ��ب»؟ فال أقول جدي ��د ًا إذا قل ��ت إن علي ًا عليه الس�ل�ام هو من زي ��ن الكعبة
وليس ��ت الكعبة هي من زينت علي ًا عليه الس�ل�ام ،وهذا ما أش ��ار إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم «حرمة
املؤمن أعظم من حرمة الكعبة» فكيف إذا كان علي ًا أمري املؤمنني عليه السالم؟!.
املشرف العام

قطوف دانية من السيرة الحسينية

ع���ن جاب���ر ب���ن عب���د اهلل قال :مل���ا عزم
احلس�ي�ن ب���ن عل���ي عليهم���ا الس�ل�ام عل���ى
اخل���روج إىل الع���راق أتيت���ه فقل���ت له :أنت
ولد رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس���لم
وأح���د س���بطيه ،ال أرى إال أنك تصاحل كما
صاحل أخوك عليه السالم ،فإنه كان مو ّفقا
رشيدًا.
فقال لي:
(ي���ا جاب���ر قد فعل أخي ذل���ك بأمر اهلل
تعاىل ورس���وله صلى اهلل عليه وآله وس���لم،
وأن���ا أيضًا أفعل بأمر اهلل تعاىل ورس���وله،
أتري���د أن استش���هد رس���ول اهلل صل���ى اهلل
عليه وآله وسلم وعليا وأخي احلسن عليهما
السالم بذلك اآلن).
ث���م نظر إىل الس���ماء فإذا الس���ماء قد
انفتح بابها وإذا رس���ول اهلل صلى اهلل عليه

Ï

وآله وس���لم وعلي واحلس���ن ومحزة وجعفر
عمنا ،وهم نازلون
عليهم الس�ل�ام وزيد ابن ّ
منه���ا حت���ى اس���تقروا عل���ى األرض ،فوثبت
فزع���ًا مرعوب���ًا ،فقال لي رس���ول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم:
(يا جابر أمل أقل لك يف أمر احلسن قبل
احلس�ي�ن ،ال تكون مؤمنًا حتى تكون ألئمتك
مس���لمًا ،وال تكون معرتض���ًا ،أتريد أن ترى
مقع���د معاوية ومقعد احلس�ي�ن ابين ومقعد
يزيد قاتله)؟
قلت :بلى يا رسول اهلل.
فض���رب برجله األرض فانش���قت وظهر
حب���ر فانفل���ق ،ث���م ظه���رت أرض فانش���قت
هكذا انش���قت س���بع أرضني وانفلقت سبعة
أحب���ر ،ورأيت م���ن حتت ذلك كّل���ه النار قد
قرنت يف سلسلة الوليد بن مغرية وأبو جهل

ومعاوية ويزيد وقرن بهم مردة الش���ياطني،
فهم أشد أهل النار عذابا.
ثم قال رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم:
(أرفع رأسك).
فرفعت فإذا أبواب الس���ماء مفتّحة وإذا
اجلن���ة أعاله���ا ،ثم صعد رس���ول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وس���لم ومن معه إىل السماء،
فلما صار يف اهلواء صاح باحلسني:
(يا بين احلقين).
فلحقه احلس�ي�ن وصعدوا حت���ى رأيتهم
إلي
دخل���وا اجلن���ة م���ن أعاله���ا ،ث���م نظ���ر ّ
رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم من
هناك وقبض على يد احلسني عليه السالم
وقال:
(ي���ا جابر ه���ذا ولدي معي ه���ا هو هنا،

فسلم له أمره وال تشك فتكون مؤمنًا).
ق���ال جاب���ر :فعمي���ت عين���اي إن مل أك���ن
رأيت ما قلت من رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم.
كالمهعليه السالم مع نساء بني هاشم
قبل الخروج
حدث�ن�ي أبي ومجاعة
ق���ال اب���ن قولويهّ :
مش���اخيي ع���ن س���عد بن عب���د اهلل ب���ن أبي
خل���ف ،عن حمم���د بن حييى املع���اذي ،قال:
حدث�ن�ي احلس�ي�ن ب���ن موس���ى األص���م ،عن
عمرو ب���ن مشر اجلعفي ،عن جابر بن يزيد
اجلعفي ،عن حممد بن علي عليهما السالم
قال:
(ملا ه ّم احلسني عليه السالم بالشخوص
ع���ن املدينة ،أقبلت نس���اء ب�ن�ي عبد املطلب
فاجتمعن للنياحة حتى مشى فيهن احلسني
عليه الس�ل�ام فقال( :أنشدكن اهلل أن تبدين
هذا األمر معصية هلل ولرسوله).
قال���ت له نس���اء بين عب���د املطلب :فلمن
نس���تبقي ه���ذه النياحة والب���كاء ،فهو عندنا
كي���وم مات فيه رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه
وآله وسلم وعلي عليه السالم وفاطمة عليها
الس�ل�ام ورقي���ة وزينب وأم كلثوم ،فننش���دك
اهلل جعلن���ا اهلل ف���داك من امل���وت فيا حبيب
األبرار من أهل القبور.
ثم إن نساء بين هاشم أقبلن إىل أم هاني
عمة احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام وقلن هلا :يا أم
هاني أنت جالسة واحلسني عليه السالم مع
عياله عازم عل���ى اخلروج ،فأقبلت أم هاني
فلما رآها احلسني عليه السالم قال:
(أما هذه عميت أم هاني)؟
قيل :نعم ،فقال:
(يا عمة ما الذي جاء بك وأنت على هذه
احلالة).
فقال���ت :وكي���ف ال آت���ي وق���د بلغ�ن�ي أن
كفي���ل األرامل ذاهب عين ،ث���م أنها انتحبت
باكي���ة ومتثلت بأبي���ات أبيها أبي طالب عليه
السالم.
وابيض يستسقى الغمام بوجهه
مثال اليتامى عصمة لألرامل
تطوف به اهلالك من آل هاشم
فهم عــــنده يف نعــمة وفواضل
ثم قالت :س���يدي وأنا متطرية عليك من
هذا املسري هلاتف مسعت البارحة يقول:
وإن قتيل الطــــف من آل هاشم
ّ
ّ
ّ
اذل رقـــابا من قـــريش فذلت
حبيب رسول اهلل مل يك فاحشًا
ابانت مصيبته األنوف وخّلت
فقال هلا احلسني عليه السالم:
(ي���ا عمة ال تقولي من قريش ولكن قولي

(أذل رق���اب املس���لمني فذلت) ،ث���م قال( :يا
عم���ة كل ال���ذي مقدر فهو كائ���ن ال حمالة)،
وقال عليه السالم:
وما هم بقوم يغلبون ابن غالب
ولكن بعلم الغيب قد قدر األمر
فخرج���ت أم هاني من عن���ده باكية وهي
تقول:
وما أم هاني وحدها ساء حاهلا
خروج حسني عن مدينة جده
ولكنما القـــــرب الشريف ومن به
ومنربه يبكون من أجل فقده.
كتابه عليه السالم إلى بني هاشم
أيوب ب���ن نوح ،عن صف���وان ،عن مروان
اب���ن إمساعي���ل ،عن محزة ب���ن محران ،عن
أبي عبد اهلل عليه السالم قال :ذكرنا خروج
احلس�ي�ن عليه السالم وختّلف ابن احلنفية،
فقال أبو عبد اهلل عليه السالم:
(يا محزة إني سأخربك حبديث ال تسأل
عن���ه بعد جملس���ك ه���ذا ،إن احلس�ي�ن عليه
متوجه���ا ،دع���ا بقرطاس
الس�ل�ام ملا فص���ل ّ
وكتب فيه.
(بس���م اهلل الرمحن الرحيم من احلسني
ابن علي بن أبي طالب إىل بين هاش���م ،أما
بع���د ،فإن من حلق بي منكم استش���هد ،ومن
ختلف مل يبلغ مبلغ الفتح والسالم).

قد خرج من دار احلس�ي�ن عليه السالم وهو
طوي���ل القام���ة وعل���ى خ���ده عالم���ة ووجهه
كالقم���ر الطال���ع وه���و يق���ول :تنح���وا يا بين
هاش���م ،وإذا بأمرأتني ق���د خرجتا من الدار
وهم���ا جتران أذياهلما على األرض حياًء من
الن���اس ،وق���د حفّت بهم���ا إماؤهم���ا ،فتقدم
ذل���ك الش���اب إىل حمم���ل من احمل���امل وجثا
عل���ى ركبتي���ه ،واخ���ذ بعضديهم���ا وأركبهما
احململ ،فس���الت بعض الن���اس عنهما فقيل:
أما احداهما فزينب ،واألخرى أم كلثوم بنتا
أمري املؤمنني.
فقل���ت :ومن هذا الش���اب؟ فقيل لي :هو
قمر بين هاشم العباس ابن أمري املؤمنني.
كأن اهلل تعاىل
ثم رأيت بنتني صغريتني ّ
مل خيل���ق مثلهم���ا فجع���ل واح���دة م���ع زينب
واألخرى مع أم كلثوم ،فس���ئلت عنهما فقيل
لي :هما س���كينة وفاطمة بنتا احلسني عليه
السالم.
وق���د خرج غالم آخر كأنه البدر الطالع،
ومع���ه امرأة ،وقد حفّت بها اماؤها ،فاركبها
ذل���ك الغ�ل�ام احملم���ل ،فس���ألت عنه���ا وعن
الغ�ل�ام فقيل لي :أما الغالم فهو علي األكرب
ابن احلسني عليه السالم ،واالمرأة أمه ليلى
زوجة احلسني عليه السالم.
ثم خرج غالم ووجهه كفلقة القمر ،ومعه
امرأة ،فسألت عنها فقيل لي :أما الغالم فهو
القاسم بن احلسن اجملتبى ،واالمرأة أمه.
ث���م خرج ش���اب آخ���ر وهو يق���ول :تنحوا
عين يا بين هاشم ،تنحوا عن حرم أبي عبد
اهلل ،فتنحى عنه بنو هاشم ،وإذا قد خرجت
ام���رأة م���ن ال���دار وعليها آثار املل���وك ،وهي
متش���ي عل���ى س���كينة ووقار ،وق���د حفّت بها
اماؤها ،فس���ألت عنها فقيل لي :أما الشاب
فه���و زين العابدين ابن اإلم���ام ،وأما اإلمرأة
فهي أمه ش���اه زنان بنت امللك كس���رى زوجة
اإلم���ام ،فأت���ى بها واركبها عل���ى احململ ،ثم
اركبوا بقية احل���رم واألطفال على احملامل،
فلما تكاملوا نادى اإلمام عليه السالم:
(أي���ن أخي ،أي���ن كبش كتيب�ت�ي أين قمر
بين هاشم).
فأجابه العباس :لبيك لبيك يا سيدي.
فقال له اإلمام عليه السالم:
(قدم لي يا أخي جوادي).
ّ
فأت���ى العب���اس باجلواد إلي���ه وقد حفّت
به بنو هاش���م ،فأخذ العباس بركاب الفرس
حتى ركب اإلمام ،ثم ركب بنو هاشم ،وركب
العباس ومحل الراية أمام اإلمام(.)1

تهيئته عليه السالم للخروج
تهيأ احلس�ي�ن ب���ن علي عليهما الس�ل�ام
وع���زم على اخل���روج من املدين���ة ومضى يف
جوف الليل إىل قرب أمه فصلى عند قربها
وودعه���ا ،ثم قام ع���ن قربها وصار إىل قرب
أخيه احلس���ن ففعل مث���ل ذلك ،ثم رجع إىل
منزله.
وروى عب���د اهلل ب���ن س���نان الك���ويف ،عن
أبي���ه ،عن ج���ده أنه قال :خرجت بكتاب من
أهل الكوفة إىل احلس�ي�ن عليه السالم وهو
يومئ���ذ باملدين���ة فأتيته فقرأه فع���رف معناه
فقال:
(أنظرني إىل ثالثة أيام).
فبقي���ت يف املدينة ثم تبعته إىل أن صار
عزمه بالتوجه إىل العراق ،فقلت يف نفس���ي
امض���ي وأنظر إىل ملك احلجاز كيف يركب
وكيف جاللته وش���أنه ،فأتيت إىل باب داره
فرأي���ت اخلي���ل مس���رجة والرج���ال واقف�ي�ن
واحلس�ي�ن عليه السالم جالس على كرسي،
وبنو هاشم حا ّفون به ،وهو بينهم كأنه البدر
ليل���ة متامه وكماله ،ورأي���ت حنوًا من أربعني
حمم ً
ال وقد زّين���ت احملامل مبالبس احلرير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والديباج ،قال :فعند ذلك أمر احلسني عليه ( )1موس���وعة كلمات اإلمام احلس�ي�ن عليه السالم:
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في رحاب علوم القرآن

أي موجوٍد تت ّم بإحدى
ّ
إن معرفة ّ
صورتني :إحداهما املعرفة الشخصية
واألخرى املعرفة الكّلية ،فاملعرفة
الشخصية بالنسبة للمحسوسات تت ّم
احلواس،
حسي وبوساطة
بشكل إدراك
ّ
ّ
أما يف غري احملسوسات فهي ممكنة
فقط بصورة العلم احلضوري والشهودي،
واملعرفة الكّلية حتصل بوساطة املفاهيم
العقلية بالنسبة جلميع املوجودات ،وتتعلق
هذه املعرفة يف الواقع باملاهّيات والعناوين
الكّلية للموجودات ،وتنسب بالعرض
لألفراد واألشخاص.
فمث ّ
ال وعي اإلنسان = (أنا املدرك)
وبطاقاته الداخلية وأفعاله وانفعاالته
تعد من
النفسية كإرادته وحّبه ــ كل هذه ّ
املعرفة الشخصية احلضورية ،أما علمه
باأللوان اليت يراها واألصوات اليت يسمعها
حسية ،وتبقى معرفته
فهو معرفة شخصية ّ
حلسن وعلي وإبراهيم ومحزة بعنوان
(إنسان) أي موجود حي يتمتع بالقدرة
على التعقل وسائر اخلصائص اإلنسانية،
فهذه معرفة كّلية ألنها تتعلق أصالة مباهّية
(اإلنسان) ثم تنسب بالعرض حلسن وعلي
و ...وكذا معرفة (الكهرباء) بعنوان أنها
تتبدل إىل نور وحرارة ،وتكون علة
طاقة ّ
لوجود كثري من الظواهر املادية ،فهي
معرفة كّلية أيضًا ألنها تتعلق أصالة بعنوان
كّلي،ثم تنسب العرض لكهرباء معينة.
جل وعال ُيتصور أيضاً
ويف مورد اهلل ّ
لونان من املعرفة:
إحداهما املعرفة احلضورية اليت تتم
بدون وساطة املفاهيم الذهنية ،واألخرى
املعرفة الكّلية اليت حتصل بوساطة
املفاهيم العقلية ،وهي ال تتعلق مباشرة
بالذات اإلهلية.
وكل العلوم احلاصلة بوساطة الرباهني
العقلية هي معارف كّلية وحصولية وبوساطة
املفاهيم الذهنية ،ولكنه إذا حصلت املعرفة
احلضورية الشهودية لشخص فإنه يصل

Ñ

إىل املعلوم بدون وساطة املفاهيم الذهنية،
ّ
ولعل املقصود من (الرؤية القلبية) املشار
إليها يف بعض اآليات والروايات هو املعرفة
الشهوديةّ ،
بد أن
ولعل املراد من أن (اهلل ال ّ
يعرف بنفسه ال مبخلوقاته) ،هو مثل هذه
املعرفة ،وكذا كثري من اإلشارات األخرى
()1
الواردة يف بعض الروايات.
إن االلتفات إىل هذه املالحظة يصوننا
ّ
من األحكام املسبقة بالنسبة لآليات
الواردة يف معرفة اهلل ،فيمنعنا من محلها
مجيعًا ومن دون تثّبت على املعرفة الكّلية
العقلية ،ويدفعنا للتعمق يف مضمونهاّ ،
لعل
بعضها ناظر إىل عالقة القلب الشهودية
باهلل واملوجودة بصورة واعية أو نصف
واعية ،وهي من ألوان املعرفة الشهودية
واحلضورية الشخصية.
أن املعرفة احلضورية ليست
ومن املسلم ّ
قابلة للتعليم والتعّلم ،ألن التعليم والتعلم
حيصالن بوساطة األلفاظ واملفاهيم،
ويقدمان معاني خاصة لذهن السامع
ّ
واملفكر ،بينما العلم احلضوري ليس من
قبيل املعاني الذهنية وليس قاب ً
ال للنقل
واالنتقال لآلخرين ،وحتى البيان القرآني
أيضًا ال يستطيع بذاته أن مينحنا العلم
والشهودي ،ولكنه يستطيع
احلضوري
ّ
ّ
أن يدّلنا على الطريق الذي نصل منه
الشهودي باهلل تعاىل ،أو نرفع
إىل العلم
ّ
بفضله معرفتنا الالواعية أو نصف الواعية
إىل منزلة الوعي التام.
البد من استعمال الد ّقة يف هذا
إذن ّ
اجملال ملعرفة :هل أن هدف القرآن هو أن
يعلمنا املعرفة الكلية باهلل تعاىل وأمسائه
وصفاته فقط ،كما يقول بذلك الفالسفة
واملتكلمون؟
أم للقرآن هدف أرفع من ذلك أيضاً
وهو أنه يريد أن يع ّرف قلوبنا باهلل ويهدينا
إىل املعرفة احلضورية والشهودية؟
أما األمساء اإلهلية واأللفاظ املستعملة
يف اللغات املختلفة يف مورد اهلل تعاىل على

قسمني:
بعضها بعنوان أنه (اسم خاص) وحسب
شخصي) ،وبعضها
االصطالح( ،علم
ّ
بعنوان أنه اسم عام أو صفة عامة ،وقد
يستعمل لفظ واحد بشكلني :أحيانًا بشكل
(اسم خاص) وأحيانًا بشكل (اسم عام)
أن فيه لونًا من (االشرتاك اللفظي).
أي ّ
ولفظ (خدا) يف اللغة الفارسية (أي
لفظ اجلاللة) وما يشبهه يف اللغات
األخرى ( )Godيف اللغة اإلجنليزية هو
من هذا القبيل.
ويف اللغة العربية يستعمل اسم اجلاللة
شخصي،
(اهلل) بصورة اسم خاص وعلم
ّ
ويستعمل (الرمحن) بصورة صفة خاصة
أما سائر أمساء اهلل وصفاته فهي
باهللّ ،
ليست كذلك ،ومن هنا فهي جتمع وتطلق
على غري اهلل أيضًا مثل (رب ــ أرباب)( ،إله
ــ آهلة)( ،خالق ــ خالقني)( ،رحيم ــ رمحاء
ورامحني) و ...كما جاء يف اآلية ( )128من
سورة التوبة حيث استعملت صفتا (رؤوف)
و(رحيم) للنيب األكرم صلى اهلل عليه وآله
وسلم:
((ﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗ
()2
ﯘﯙﯚ)).
قد يوضع االسم اخلاص منذ البدء
ملوجود معني فال تكون له سابقة يف املعنى
العام ،وقد يستعمل بصورة اسم أو صفة
عامة قبل أن يصبح (علمًا شخصّيا مثل
ّ
إن هلما سابقة يف
حيث
وعلي
حممد
ّ
الوصفّية ،مثل هذه األمساء عندما توضع
وضعًا جديدًا بعنوان أنها (علم شخصي)
فإن هلا حكم الفئة األوىل.
ّ
وبناًء على هذا فإن لفظ اجلاللة (اهلل)
سواء أكان جامدًا أو مشتقًا ،يستعمل اآلن
بصورة (علم شخصي) وليس له من معنى
سوى الذات اإلهلية املقدسة ،ولكن ملّا كانت
الذات اإلهلية غري قابلة للمشاهدة فلمعرفة
معنى (اهلل) يقدمون عنوانًا خيتص باهلل

تعاىل مثل( :الذات اجلامعة إذن البحث
حول مادة هذه الكلمة وهيئتها ال ميكن أن
يساعدنا على فهم معناها بعنوان أنها علم
شخصي.
لفظ (خدا) يف اللغة الفارسية وإن كان
خمفف (خودآ) كما يقولون وهو مرادف
تقريبًا لـ(واجب الوجود) ولكن بالرجوع إىل
مشابهاته من قبيل (خداوند) و(كد خدا)
إن معناه اللغوي يشبه معنى
ميكن القول ّ
(الصاحب) و(املالك) ،واملعنى الذي يفهم
منه عرفًا يشبه معنى اخلالق واملبدع.
أما يف القرآن الكريم فإن أكثر
التعبريات شيوعًا يف مورد اهلل تعاىل هي
و(رب) وقد استعملت كلمة (إله) يف
(إله) ّ
شعار التوحيد (ال إله إ ّال اهلل) ،ومن هنا
فإن من املناسب أن نتناول هاتني الكلمتني
ّ
بالتوضيح:
(إله) على وزن (فعال) مبعنى
(مفعول) ،مثل (كتاب) مبعنى (مكتوب)،
ومعناها اللغوي هو (املعبود) ولكنه ميكن
أن يقال إن (إله) قد لوحظ فيها معنى
الشأنية واللياقة مثل كثري من املشتقات،
فيكون معناها (املؤهل أو الالئق للعبادة)،
وبناء على هذا فال حنتاج إىل تقدير صفة
أو متعلق يف مجلة (ال إله إ ّال اهلل).
بينما إذا كان معنى (اإلله) هو املعبود
فإن معنى كلمة التوحيد حينئذ هو (ال
يوجد معبود سوى اهلل) ،وهذا خمالف
للواقع ،ألن أشخاصًا وأشياء كثرية قد
عبدت يف هذا العامل ،وهلذا فقد اضطروا
لتقدير صفة أو متعلق وقالوا مل جيد وال
يوجد معبود حبق سوى اهلل ،وأما إذا كان
معنى (اإلله) هو املستحق للعبادة أي أنه
لوحظ فيه معنى الشأنية فلسنا حباجة
أي تقدير.
حينئذ إىل ّ
وقد يثار هنا سؤال آخر وهو :إذا كان
معنى اإلله هو الالئق للعبادة فكيف مجع
يف القرآن نفسه وأطلق على املعبودات
بغري حق ،كما ورد تعبري (إهلك) بالنسبة
السامري ،وتعبري (آهلتك) بالنسبة
لعجل
ّ
ملعبودات فرعون؟
واجلواب على هذا السؤال هو أن
مثل هذه اإلطالقات تكون حسب عقيدة
املخاطبني أو نق ً
ال عن لسان املشركني،
ويصبح معناها يف الواقع :ذلك الشخص
أو الشيء الالئق للعبادة حسب ظن القائل
أو السامع ،إذن حتى يف مثل هذه املوارد
أيضًا ميكن القول إن معنى الشأنية ملحوظ
فيها ولكن حسب عقيدة القائل أو السامع
ال حبسب الواقع.
(رب) اليت ترتجم يف اللغة
وأما ّ
الفارسية إىل (بروردكار) فلها يف األصل
معنى يشبه (صاحب االختيار) كما يفهم

(رب اإلبل) و(رّبة
من موارد استعماهلا مثل ّ
الدار) ،وهذه الكلمة وإن كانت هلا مناسبة
مع مادة (بي) حبسب االشتقاق الكبري
ولكن معناها ليس هو عني معنى (املرّبي)،
وعلى هذا فال تصبح ترمجتها إىل
(بروردكار) دقيقة ،وهذ تطلق على الباري
ّ
جل وعال بلحاظ أنه صاحب االختيار
بالنسبة ملخلوقاته ،وهو يف التصرف
وتدبري أمورهم ليس حباجة إىل إذن أو
إجازة أحد ال تكوينًا وال تشريعًا.
إذن معنى االعتقاد بربوبية أحد هو
أنه يستطيع مستق ً
ال ومن دون حاجة إىل
أي شأن
أي أحد آخر أن يتصرف يف ّ
إذن ّ
من شؤون مربوبه ،واالعتقاد بالتوحيد
الربوبي يعين االعتقاد بأن اهلل وحده الذي
ّ
يستطيع بصورة مستقلة ومن دون حاجة
أي إذن أو إجازة أن يتصرف يف مجيع
إىل ّ
شؤون خملوقاته (كل العامل) وأن يديرها
ويدّبرها.
و(الرب)
وبالتأمل يف معنى (اإلله)
ّ
ألن
الربوبية
أن األلوهية تستلزم
ّ
يتضح لنا ّ
العبادة ال تكون إال ملن هو صاحب االختيار
ويتصف بالربوبية واملالكية ويستطيع أن
يتص ّرف يف شؤون مربوبه مستق ً
ال وأن
مينحه خريًا أو يبتليه بض ّر.
الدليل العقلي على وجود اهلل في
القرآن
إن أّول مسألة تطرح للبحث يف باب
معرفة اهلل يف القرآن هي:
ّ
استدل القرآن الكريم على إثبات
هل
وجود اهلل أم ال؟
كثري من املفسرين ــ والسّيما من كانت
عد آيات كثرية
له يد يف علم الكالم منهم ــ ّ
من القرآن هادفة إىل إثبات وجود اهلل،
وأخرجوها بصورة براهني ميكن إعادة
أغلبها إىل (برهان النظام).
ووقفت فئة أخرى من املفسرين يف
أن القرآن الكريم،
مقابل هؤالء معتقدة ّ
يعد وجود اهلل مستغنيًا عن االستدالل،
ّ
وهو مل حياول إثبات ذلك على اإلطالق،
تدعيها الفئة األوىل
ومجيع الرباهني اليت ّ
إما أن تكون يف مقام إثبات التوحيد
فهي ّ
وإما أن ال تكون موجودة يف
الشرك
ونفي
ّ
القرآن بصورة برهان ،وإمنا املفسرون هم
الذين أخذوا بعض اآليات القرآن وضموا
مقدمات أخرى ثم أخرجوها بصورة
إليها ّ
برهان.
وحماكمة هذه اآلراء الختيار الصحيح
الدقيق منها حتتاج إىل دراسة مفصلة
وشاملة ،ال تتناسب مع هذا البحث
املضغوط ،ولكن الذي ميكن ذكره بعنوان
وجه للجمع أو للتقريب بني هذين القولني

هوّ :
لعل القرآن الكريم مل حياول إثبات
يعد وجود
إما ألنه ّ
وجود اهلل بصورة مباشرة ّ
اهلل أمرًا يقرب إىل البديهي وليس حباجة
وإما ألنه مل يواجه منكرًا
إىل استداللّ ،
ذا بال ،وقد يؤدي طرح هذا املوضوع إىل
الوسوسة وهو خالف احلكمة ،ولكنه على
أي حال ميكن استخراج بعض االستدالالت
ّ
على هذا املوضع من البيانات القرآنية.
وال يبعد أن يكون القرآن نفسه قاصدًا
هلذه االستدالالت عن طريق غري مباشر،
مث ً
ال ال مانع من أن تكون هناك آية واردة
إلثبات وحدانية اهلل بصورة مباشرة ،ولكنها
تثبت بشكل غري مباشر أصل وجود اهلل
أيضًا ،أو آية واردة يف مقام االحتجاج على
املشركني واملنكرين لنبّوة رسول اإلسالم
صلى اهلل عليه وآله وسلم وهي تبني يف
أثناء ذلك موضوعًا يثبت وجود اهلل أيضًا.
وللمثال نذكر اآلية ( )35من سورة
(الطور) فهي يف مقام االحتجاج على الكفار
املمتنعني عن اإلميان بالرسول األكرم صلى
اهلل عليه وآله وسلم ،وهي تطرح سؤاالت
بصورة (االستفهام االنكاري) ،ومن مجلتها
قوله تعاىل:
()3
((ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ))
ال ّ
أن هذه اآلية ليست يف مقام
شك ّ
إثبات وجود اهلل صراحة ،ولكن ميكن
استنباط برهان هلذا املوضوع من مضمونها
إما أن يكون قد
بهذا الشكل :إن اإلنسان ّ
جاء بذاته ومن دون خالق ،وإما أن يكون
وإما أن يكون له خالق
هو الذي خلق نفسهّ ،
آخر ،ومن الواضح جدًا بطالن الفرضني
األول والثاني ،فالعاقل ال يستطيع أن يقبل
البد أن يكون الفرض
شيئًا منهما ،إذن ّ
أن له خالقاً.
الثالث هو الصحيح وهو ّ
ويتوقف هذا االستنباط على أن يكون
مصداق (شيء) املذكور يف اآلية الشريفة
هو (اخلالق) ،فيصبح معنى اآلية :أم خلق
الكافرون من دون خالق أم هم اخلالقون
وبديهي أن الفرضني غري
ألنفسهم؟
ّ
صحيحني ،واجلواب على كال السؤالني
البد أن نعتقد بوجود
بالنفي ،إذن
ّ
اخلالق(.)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1من قبيل ما ينقل عن اإلمام الباقر عليه
السالم( :كل ما ميزمتوه بأوهامهم يف ّ
أدق معانيه
خملوق مصنوع مثلكم مردود إليكم)؛ وما يروى
عن اإلمام الصادق عليه السالم( :ومن زعم أنه
يعبد بالصفة ال باإلدراك فقد أحل على غائب...
إن معرفة عني الشاهد قبل صفته ومعرفته صفة
الغائب قبل عينه).
( )2سورة التوبة ،اآلية.128 :
( )3سورة الطور ،اآلية.35 :
( )4معارف القرآن ألستاذ حممد تقي املصباح:
ص 21ــ .28

Ò

على ضفاف نهج البالغة

لق���د ش���عر مجي���ع م���ن تعام���ل م���ع نهج
البالغة ـ من قبل أشياع علي(عليه السالم)
أو سائر العلماء وا ُالدباء املسلمني ومن سائر
األدي���ان ـ دون اس���تثناء بوج���ود ق���وة كامن���ة
تشدهم إليه وجتعلهم يتأثرون به ويتكهربون
بأجوائه.
إن مثل هذه اجلاذبة اليت اتسمت
واحلق ّ
به���ا كافة خطبه ورس���ائله وكلماته هى اليت
دفع���ت بفريق من العلماء لتناول هذا الكتاب
النفيس بالش���رح والتفسري وتدوين املقاالت
واألحب���اث واالس���تغراق يف خمتل���ف جوانب
ش���خصية اإلمام علي(عليه السالم) .بدورنا
ع���دة دوافع،
ن���رى أن ه���ذه اجلاذب���ة ختتزن ّ
ميكن إجياز أهمها يف ما يلي:
 1ـ لق���د ش���حن نه���ج البالغ���ة باألق���وال
ال�ت�ي تص���رح مبواس���اة الطبق���ات احملرومة
واملس���تضعفة ،إىل جان���ب احلدي���ث ع���ن
جمابه���ة الظل���م والطغي���ان ومقارع���ة حكام
اجل���ور والطواغي���ت .فق���د تع���رض يف عهده
الذي عهده إىل مالك األشرت حني واله مصر
إىل اخلطط والربامج اليت ينبغي اعتمادها
يف كيفية إدارة ش���ؤون الب�ل�اد .يتحدث(عليه
الس�ل�ام) يف هذا العهد عن حقوق ووظائف
الطبق���ات االجتماعية الس���بع ،حت���ى إذا بلغ
الطبق���ة احملروم���ة م���ن الن���اس أفص���ح عن
مكنون���ات نفس���ه وس�ي�رته يف التعام���ل معها
فيوصي عامله قائ ً
ال له« :اهلل اهلل يف الطبقة
الس���فلى من الذين ال حيلة هلم من املساكني
واحملتاج�ي�ن وأهل البؤس���ى والزمن���ى ،»...ثم
يؤكد عليه« :فال يشغلنك عنهم بطر فاّنك ال
تعذر بتضييعك التافه إلحكامه الكثري املهم.
فال تش���خص همك عنه���م ،وال تصعر خدك
هل���م ،وتفق���د اُمور م���ن ال يصل إلي���ك منهم

مم���ن تقتحمه العي���ون ،وحتقره الرجال» ومل
تقتص���ر وصاياه(عليه الس�ل�ام)بهذا اجملال
يف ه���ذا العه���د فحس���ب ،بل مل ينف���ك يؤكد
ذل���ك يف كل خطب���ة من خطب���ه وموعظة من
مواعظه لعماله ووالته.
 2ـ لقد س���لك نهج البالغة سبيل حترير
اإلنسان من أسر اهلوى والشهوات اليت تؤدي
به إىل البؤس والش���قاء ،وكذلك حتريره من
قي���ود الطواغيت والظلمة ،فهو يس���تفيد من
كل فرصة لتحقيق هذا اهلدف املقدس ،إىل
جان���ب تأكي���ده على أّنه ما جاع فقري إ ّال مبا
متع به غ�ن�ي ،وأن تراكم الثروة يفيد تضييع
احلق���وق وعدم العم���ل باألحكام الش���رعية.
( اإلم���ام عل���ي ص���وت العدال���ة اإلنس���انية
.)177/3
«أما
ويص���رح اإلم���ام (علي���ه الس�ل�ام)ّ :
والذي فلق احلبة ،وبرأ النسمة ،لوال حضور
احلاض���ر وقي���ام احلج���ة بوج���ود الناص���ر،
وم���ا أخ���ذ اهلل عل���ى العلم���اء أن ال يق���اروا
عل���ى كظة ظامل ،وال س���غب مظلوم ،أللقيت
حبلها على غاربها ،ولس���قيت آخرها بكأس
أوهل���ا ،وأللفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من
عفط���ة عنز»! فهو يؤكد على ش���دة تنمره يف
إع���ادة روح احلرية والعدالة واملس���اواة اليت
ال يع���رف املهادنة فيها ،بل أبعد من ذلك يف
أّن���ه ال ي���رى االمرة واحلكومة س���وى وس���يلة
ووظيف���ة لتحقي���ق ه���ذه األه���داف (اخلطبة
الشقشقية اخلطبة .)3
أن علي���ًا (علي���ه
وخيط���ئ كل م���ن يظ���ن ّ
السالم) ميكنه أن يتهاون يف هذا األمر ،ومل
يعرف عمق شخصية علي; األمر الذي أكده
يف رس���الته إىل عثم���ان بن حنيف(الرس���الة
رقم .)45

 3ـ النفح���ات العرفاني���ة اليت ينبض بها
نه���ج البالغ���ة إنمّ ا تناغم األرواح املتعطش���ة
للحكم���ة فتس���قيها الش���راب الطه���ور الذي
يسكرها بالعلم واملعرفة!
ف�ل�ا يرى القارئ خلطبه يف اهلل وصفاته
اجلمالي���ة واجلاللي���ة س���وى أّن���ه حيل���ق مع
املالئك���ة ليخ�ت�رق حج���ب املعرف���ة والكمال
(اخلطب���ة األوىل وخطب���ة األش���باح 91 /
وسائر اخلطب بهذا الشأن).
ام���ا إذا حت���دث ع���ن أه���وال القيام���ة
ّ
وسكرات املوت والعاقبة اليت تنتظر اإلنسان
ف�ل�ا ت���راه إ ّال وكأّنه أمس���ك بقبضة الغافلني
وأخذ يسوقهم حنو املصري الذي منه يهربون
والعاقب���ة اليت عنه���ا الهون (.اخلطب  109ـ
 111ـ  113وما شابهها)
 4ـ ق���وة اجلاذبي���ة ا ُالخرى اليت خيتزنها
نه���ج البالغ���ة وال�ت�ي أش���رنا إليه���ا س���ابقًا
أّنه(علي���ه الس�ل�ام) أم�ي�ر ال���كالم يف كل
موض���وع يطرق���ه مب���ا جيعل���ك تتص���ور أّن���ه
ب���ارع يف هذا املوض���وع وقد أفن���ى عمره يف
بيان عناصره ومقوماته وس���ائر جوانبه ،وال
حيس���ن ش���يئًا آخر سواه وس���رعان ما يتبدد
ه���ذا التص���ور ح�ي�ن تطالعه وق���د حتدث يف
موضوع آخر ـ فاذا تناول ـ على س���بيل املثال
ـ قضية التوحيد وش���رح أمساء اهلل وصفات
اجلالل ،خيل إليك أّنه فيلسوف رباني سرب
أغوار التوحيد وانهمك فيه لسنوات متمادية
وليس له مثل هذا العمق فيما س���واه; فليس
للتجسم من سبيل إىل حديثه ،وال من سبيل
إىل س���لبه الصف���ات ،ب���ل يق���دم ص���ورة عن
التوحيد جتعل اإلنس���ان ي���رى رّبه ببصريته
يف كافة الس���موات واألرض�ي�ن حاضرًا فيها
ويف نفس���ه فيمتل���ئ قلب���ه حّب���ًا هلل ومعرف���ة

ب���ه .بينما ال تكاد الع�ي�ن تقع على خطبته يف
اجله���اد ،حت���ى ال تغيب عنه���ا صورته كآمر
ش���جاع ومقاتل باس���ل مغوار قد ارتدى بزته
العسكرية وأخذ يس���تعرض أساليب احلرب
وفنون القتال وسرتاتيجية الدفاع واهلجوم،
وكأّنه أفنى عمره يف ميادين الوغى وساحات
القتال ومل تدعه يفكر يف ما سواها.
ف���إذا تصفحن���ا نه���ج البالغ���ة وطالعتنا
خطب���ه ووصاي���اه لعمال���ه ووالته ح�ي�ن أخذ
بزم���ام ا ُالم���ور وتزع���م قي���ادة ا ُال ّم���ة ،رأيناه
يكشف النقاب عن عناصر تألق احلضارات
وازدهاره���ا وأس���باب س���قوطها وانهياره���ا،
إىل جانب استعراض مصري األقوام الظاملة
وا ُالم���م املس���تبدة باالضاف���ة إىل االس���س
واملب���ادئ ال�ت�ي م���ن ش���أنها ضمان س�ل�امة
األنظم���ة االجتماعية والسياس���ية احلاكمة،
مب���ا جيعلك تظن بأّنه عكف عمرًا على هذه
ا ُالم���ور وخيت���ص به���ا دون االهتمام بس���ائر
ميادي���ن احلياة ونواحيها .ثم نقلب صفحات
النهج لن���راه زعيمًا أخالقيًا هاديًا البش���رية
حن���و تهذي���ب النف���س وم���كارم األخ�ل�اق.
يلتقي���ه أحد األصفياء م���ن أصحابه ويدعى
«هم���ام» ال���ذي يس���أله أن يصف ل���ه املتقني.
فيع���دد له(عليه الس�ل�ام) ما يقارب املئة من
صفاتهم بعب���ارات أحكم صياغتها وبالغتها
كأّنه جلس عمرًا لدروس األخالق والتهذيب
وتربي���ة النف���وس حت���ى يصعق هم���ام صعقة
إن ه���ذه األحباث
كان���ت نفس���ه فيه���ا .حق���ًا ّ
العميقة الفريدة املتنوعة اليت شحن بها نهج
تعد من اخلصائص واملميزات اليت
البالغة ّ
اتصف بها هذا الكتاب العجيب.

أقوال العظماء بشأن جاذبية نهج
البالغة
األقوال اليت ساقها كبار جهابذة العلماء
خبص���وص اجلاذبية الكامنة يف نهج البالغة
تع���د م���ن الش���واهد اليت تع���زز م���ا أوردناه
ّ
سابقًا بهذا الشأن:
فالسيد الرضي جامع نهج البالغة الرائد
يعد من مشاهري ا ُالدباء العرب يصرح
الذي ّ
أحيان���ًا ح�ي�ن نقل���ه لبع���ض اخلط���ب ببعض
العبارات اليت تكش���ف عن عمق افتتانه مبا
ي���ورد وعدم متالكه لنفس���ه جتاه قوة س���بك
عبارات صاحب النهج .ومن ذلك أّنه قال إثر
نقله للخطبة رقم « »83من نهج البالغة «ويف
اخلرب أّنه ملا خطب بهذه اخلطبة اقش���عرت
ل���ه اجلل���ود وبكت العي���ون ورجف���ت القلوب»
ونق���رأ يف خطب���ة املتق�ي�ن ـ حني س���أله ذلك
العارف «همام» عن صفات املتقني ـ أّنه حني
بل���غ ذل���ك املوضع من اخلطب���ة ،صعق همام
صعقة كانت نفسه فيها ،فقال أمرياملؤمنني
«اما واهلل لقد خفتها عليه،
(عليه السالم)ّ :
هكذا تفعل املواعظ البالغة يف أهلها».
كما علق السيد الرضي على اخلطبة رقم
« »28ليعرب عن عمق أثرها يف روحه وعقله
فقال« :إّن���ه لو كان كالم يأخذ باالعناق إىل
الزه���د يف الدنيا ،ويضطر إىل عمل اآلخرة
ل���كان هذا ال���كالم ،وكفى به قاطع���ًا لعالئق
اآلم���ال ،وقادحًا زناد االتع���اظ واالزدجار»...
وأضاف« :ومن أعجبه قوله(عليه الس�ل�ام):
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن اليوم املضمار وغدا السباق ،والسبقة
«أال ّ
حبث مس���تل من كتاب نفحات الوالية يف ش���رح
اجلنّ���ة والغاي���ة الن���ار» ف���ان فيه م���ع فخامة نهج البالغة للشيخ ناصر مكارم الشريازي.
اللفظ ،وعظم ق���در املعنى ،وصادق التمثيل
وواقع التش���بيه س���رًا عجيبًا ومعنى لطيفًا...
فتأم���ل ذلك فان باطن كالمه عجيب ،وغوره
بعي���د لطي���ف ،وكذل���ك أكث���ر كالمه(علي���ه
السالم)».
«إن يف هذا
وق���ال يف ذيل اخلطبة «ّ :»16
الكالم األدنى من مواقع االحسان ماال تبلغه
مواق���ع االستحس���ان ،وان ح���ظ العجب منه
أكث���ر من حظ العجب ب���ه» .وفيه ـ مع احلال
ال�ت�ي وصفن���ا ـ زوائد م���ن الفصاحة ال يقوم
بها لسان ،وال يطلع فجها إنسان ،وال يعرف
م���ا أق���ول إ ّال م���ن ض���رب يف ه���ذه الصناعة
حب���ق ،وجرى فيها على عرق «وما يعقلها إ ّال
العاملون».
وهك���ذا نقل م���ا أورده املفس���ر واحملدث
املع���روف «اب���ن عب���اس» ح�ي�ن ألق���ى اإلم���ام
خطبت���ه الشقش���قية حني قام إلي���ه رجل من
أه���ل الس���واد فناول���ه كتاب���ًا ،فأقب���ل ينظ���ر
في���ه ،فقال له :يا أم�ي�ر املؤمنني ،لو أطردت
خطبت���ك من حيث أفضي���ت .فقال« :هيهات
يابن عباس! تلك شقش���قة هدرت ثم قرت».
قال ابن عباس« :فو اهلل ما أسفت على كالم
قط كأس���في على هذا الكالم أال يكون أمري
املؤمنني(عليه السالم) بلغ منه حيث أراد».
فق���د ق���ال ابن أب���ي احلديد« :هو س���يد
اجملاهدين وأبلغ الواعظ�ي�ن ورئيس الفقهاء
واملفس���رين وإمام أه���ل الع���دل واملوحدين».
( ش���رح نه���ج البالغة البن أب���ي احلديد /7
 202بتلخيص).

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

املنهج الرتبوي عند
أهل البيت عليهم السالم
مم ّيزات المنهج التربوي عند أهل
عليهم السالم
البيت
اخت���ص منه���ج أه���ل البي���ت (عليه���م
ّ
السالم) خبصائص امتاز بها عن غريه من
تعد احلجر األس���اس يف بناء
املناهج ،وهي ّ
الشخصية ملن يلتزم بها ،ومن أهمها:
ربان ّية المنهج التربوي
أه���ل البي���ت (عليه���م الس�ل�ام) عن���وان
مضيء يف حياة اإلنس���انية ،وعنوان ش���امخ
يف حركة التاريخ واملس�ي�رة اإلنسانية ،وهم
أع�ل�ام اهلدى وقدوة املتق�ي�ن ،عرفوا بالعلم
واحلكم���ة واإلخ�ل�اص والوف���اء والص���دق
واحللم وسائر صفات الكمال يف الشخصية
اإلس�ل�امية ; فكان���وا قدوة املس���لمني ورواد
احلركة االصالحية والتغيريية يف املس�ي�رة
اإلس�ل�امية ،وكان هل���م مقامه���م الكري���م
ودوره���م الس���امي عند الفقهاء واملفس���رين
والرواة واملؤرخني واألدباء والشعراء ،وعند
العابدين والزاهدين واألولياء.
وق���د مّثل رس���ول اهلل (صل���ى اهلل عليه
وآله وس���لم) أه���ل البيت (عليهم الس�ل�ام)

Õ

إن مثل أهل بييت
بس���فينة ن���وح فق���ال« :أال ّ
فيكم مثل س���فينة نوح ...من ركبها جنا ومن
ختّل���ف عنها غرق »( .راجع االمالي للش���يخ
الطوسي ص.)60
ووصفهم أمري املؤمنني (عليه الس�ل�ام)
ً
قائ�ل�ا « :ه���م عي���ش العل���م وم���وت اجله���ل
خيربك���م حلمه���م ع���ن علمه���م ،وظاهره���م
ع���ن باطنه���م ،وصمتهم عن حك���م منطقهم
ال خيالف���ون احل���ق وال خيتلف���ون فيه ،وهم
دعائم اإلس�ل�ام ووالئج االعتصام ،بهم عاد
احلق إىل نصابه ...عقلوا الدين عقل وعاية
ّ
ورعاية ال عقل مساع ورواية »( .نهج البالغة
ج 2ص.)232
وق���ال اإلم���ام جعف���ر الص���ادق (علي���ه
الس�ل�ام) « :واهلل م���ا نق���ول بأهوائن���ا ،وال
نق���ول برأين���ا ،وال نق���ول إ ّال م���ا ق���ال رّبنا».
(األمالي للشيخ املفيد ص.)60
تق���دم ميك���ن القول :ان
وعل���ى ضوء ما ّ
منهج أهل البيت(عليهم السالم) الرتبوي هو
رب
منه���ج رباني مبعنى انه موضوع من قبل ّ
اإلنس���ان وخالقه وليس من وضع اإلنس���ان،
فق���د وضعه من له إحاط���ة تامة بالعامل كّله

وباألرض كّلها وبالناس كّلهم ; يعلم سكنات
النفس وم���ا ختفي الصدور ،وهو س���بحانه
وتعاىل أودع الغرائز والرغبات يف اإلنسان،
ولذل���ك فهو أعلم بكيفية إش���باعها وبكيفية
الت���وازن بينه���ا ،فيك���ون املنه���ج الرتب���وي
املوض���وع من قبله تعاىل كام ً
ال ال نقص فيه
وال ضعف ،فيس���تجيب له االنسان مطمئناً
أما املناهج
بأّن���ه املنهج األمثل يف الرتبي���ةّ ،
الوضعي���ة فه���ي ص���ادرة م���ن البش���ر الذي
يتص���ف بالضع���ف وع���دم االحاط���ة التامة
باحلي���اة ،ويتص���ف مبحدودية فك���ره وكثرة
أخطائ���ه اضاف���ة إىل حتك���م األه���واء ب���ه،
فتك���ون ناقصة وقابلة ّ
للتبدل والتغيرّ لتغيرّ
آراء وتصورات واضعيها.
وق���د أثب���ت منه���ج أه���ل البيت(عليه���م
الس�ل�ام) الرتبوي قدرته على بناء اإلنسان
بن���اًء متكام ً
ال ،فقد خت���رج على هذا املنهج
مئات الشخصيات اليت كانت قمة يف السمو
الروح���ي والتكام���ل النفس���ي والس���لوكي،
وق���دوة جلميع بين اإلنس���ان الستش���عارها
وربان���ي املصدر،
رباني النش���أة
ّ
ب���أن املنهج ّ
وبعد أن واكبت تعاليمه وإرشاداته وقواعده

من���ذ بداية احلياة الزوجية باختيار ش���ريك
احلي���اة املتدّي���ن الص���احل ،وم���رورًا مبرحلة
احلم���ل والطفولة جبمي���ع مراحلها ،وكانت
تل���ك الش���خصيات ق���دوة جلمي���ع ب�ن�ي
اإلنسان.
شمولية المنهج التربوي
ميتاز منهج أهل البيت(عليهم الس�ل�ام)
الرتب���وي بالش���مول ،فه���و يراعي اإلنس���ان
يف مجي���ع مقومات���ه ،وينظر إلي���ه من مجيع
جوانب���ه ،فهو خملوق م���زدوج الطبيعة روح
وعق���ل وغرائ���ز ،وجس���د متعدد اجل���وارح،
وهو موضوع لإلنسان ككل فال انفصال بني
حاجات اجلسد وحاجات الروح ،فهو يدعو
إىل إش���باع حاج���ات اإلنس���ان لك���ي يتقبل
م���ا يلق���ى إليه م���ن قواع���د وأس���س تربوية
وتوجيهية وإرشادية.
واملنه���ج الرتب���وي أله���ل البي���ت (عليهم
الس�ل�ام) يواك���ب حركة االنس���ان يف مجيع
مراحله���ا ابت���داًء باختي���ار ش���ريك احلي���اة
املناس���ب م���رورًا مبرحلة االق�ت�ران وانعقاد
اجلنني ومراح���ل الطفولة األخ���رى ،ويضع
لكل مرحلة تعاليم وتوجيهات منس���جمة مع
عم���ر الطفل الزمين والعقلي ،ومع حاجاته
املادي���ة والروحية ،ثم تأتي التكاليف حينما
يص���ل الطف���ل إىل مرحل���ة م���ن النض���ج
اجلس���دي والعقلي ; لتك���ون هي املوجهة له
يف حركته الواقعية يف احلياة.
واملنهج ال يقتصر على تعاليم وإرشادات
خاصة يف جمال معني بل انها شاملة جلميع
اجملاالت ،وكل ما يس���هم يف تربية اإلنس���ان
بش���كل أو بآخ���ر ،حي���ث يبدأ املنه���ج بربط
اإلنس���ان وخصوص���ًا يف مرحل���ة الطفول���ة
باملفاهيم والتصورات اإلسالمية األساسية،
كاإلمي���ان باهلل تعاىل ،وبالث���واب والعقاب،
وذكر اهلل ع���ن طريق قراءة القرآن والدعاء
والعبادة ،وذكر املوت ،والرضا بالقضاء.
واملنه���ج يتدخ���ل يف مجي���ع املؤث���رات
الرتبوي���ة ،فيدع���و إىل إص�ل�اح احملي���ط
الرتب���وي املتمث���ل باألس���رة واألصدق���اء
وحلق���ات الذكر واملس���جد والعلماء وأجهزة
الدولة.
وال يقتص���ر املنه���ج على إلق���اء التعاليم
واإلرش���ادات ،ب���ل يدعو إىل خل���ق األجواء
الس���ليمة ال�ت�ي تس���هم يف تطبي���ق تفاصيل
املنه���ج ،وه���ي تعمي���ق املودة داخل األس���رة،

ومراع���اة احلق���وق والواجب���ات ،وجتنّ���ب
املشاكل واخلالفات ،وإشباع حاجات الطفل
إىل احلب واحلنان والتكريم وإشعاره بذاته،
وإش���باع حاجاته إىل الرفاهية وإىل اللعب
وإىل احلري���ة وإىل الس���لطة الضاغط���ة
املوجهة.
واملنه���ج الرتب���وي ش���امل يف اس���تخدام
أس���اليب الل�ي�ن والش���دة ومراع���اة احلقوق
والواجب���ات ،وه���و ش���امل ملعرف���ة األف���كار
وتنميتها ،وتنمية العواطف ،وتنمية االرادة،
وتربية الس���لوك ،ويتصاع���د املنهج الرتبوي
بتكثي���ف الرتبي���ة والتمرين عل���ى الطاعات
املختلف���ة حس���ب الق���درة ودرج���ة التلق���ي
وتفاوت األعمار.
واملنه���ج ش���امل يف اختي���ار املرب�ي�ن
واملصلح�ي�ن م���ن حيث خصائصه���م الذاتية
وخصائصه���م العملي���ة لك���ي تك���ون الرتبية
ناجحة ومنسجمة مع املنهج اإلهلي العام.
واملنه���ج ش���امل يف اختي���ار األس���اليب
الناجح���ة واليت تؤثر عل���ى العقول والقلوب
بع���د أن تس���تجيب إليه���ا النس���جامها م���ع
ظروف الناس وأحواهلم.
واقعية المنهج التربوي
راعى املنهج الرتبوي ألهل البيت(عليهم
الس�ل�ام) واقع اإلنس���ان من مجيع جوانبه،
فه���و كائ���ن ذو ش���طرين ذك���ر وأنث���ىّ ،
ولكل
منهما خصائصه الفسيولوجية والسلوكية،
وهو كائن ضعيف حم���دود القدرة بالقياس
إىل خالق���ه ،وهو كائ���ن ذو قدرات بالقياس
لغريه من املخلوق���ات ،وهو كائن ذو جندين
حيمل يف جواحنه نوازع اخلري والش���ر معًا،
وهو كائن يؤثر ويتأثر باحمليط الذي يعيشه
سلبًا أو اجيابًا.
وراع���ى املنه���ج الرتب���وي أله���ل البي���ت
(عليهم الس�ل�ام) واقع اإلنس���ان ناظرًا إىل
مجي���ع جوانب���ه داعيًا إىل اش���باعها بتوازن
حبي���ث ال يطغ���ى جان���ب عل���ى جان���ب ،وال
ناحي���ة على ناحي���ة ،وقد وضع ل���كل جانب
مقوماته وحدوده الواقعية فال تقييد مطبق
وال إطالق العنان دون تناه.
وه���و منهج تتقبله العق���ول والنفوس بال
ح���رج وال مش���قة ،واإلنس���ان حينم���ا يلتزم
بقواع���ده يش���عر مبناغاتها له وانس���جامها

م���ع كيانه املزدوج ،وهي س���هلة التطبيق ملن
اس���تعد هل���ا وتهيأت ل���ه األرضية املناس���بة
ّ
عن طريق الوراث���ة واحمليط االجتماعي يف
مجيع مراحله.
ومن واقعيته اّنه راعى دور الوراثة ودور
احمليط الرتبوي يف البناء الرتبوي
لإلنس���ان ،وراع���ى دور التقيي���م الذاتي
والتقييم االجتماعي يف الرتبية ،وراعى دور
القدوة يف الرتبية ومجيعها أمور واقعية.
وم���ن واقعية منه���ج أهل البي���ت (عليهم
الس�ل�ام) الرتب���وي اّن���ه ثاب���ت يف أصول���ه
وأسس���ه متط���ور يف أس���اليبه ووس���ائله كما
روي عن أمري املؤمنني(عليه السالم) قوله:
« ال تقس���روا أوالدك���م عل���ى آدابك���م ،فاّنهم
خملوقون لزمان غري زمانكم »( .ش���رح نهج
البالغة البن ابي احلديد ج 20ص.)267
وم���ن واقعيت���ه اّن���ه ال كلف���ة في���ه وال
تكّل���ف وان أسس���ه وقواع���ده منس���جمة مع
طاق���ات اإلنس���ان يف مجيع مراح���ل حياته،
وهل���ذا راعى واقع اإلنس���ان يف تكاليفه ويف
إرش���اداته ويف أوامره ونواهي���ه ،فلم يطلب
من���ه االنقط���اع للعب���ادة ً
مث�ل�ا ،فق���د جع���ل
العب���ادات حمدودة توصل���ه برّبه وال تقطعه
ع���ن جمتمع���ه ،وراع���ى الظ���روف الطارئ���ة
لإلنس���ان فنّوع العبادة ،يف احلضر والسفر
واملرض ،وجعل العبادات املندوبة منسجمة
مع اختيار اإلنس���ان ورغبته ،فراعى طاقته
احملدودة وتبدل اإلقبال يف نفسه ويف واقعه
اخلارج���ي ،ويف ذل���ك ق���ال أم�ي�ر املؤمن�ي�ن
«إن للقلوب ش���هوة وإقباال
(عليه الس�ل�ام)ّ :
وإدبارا ،فاتوها من قبل ش���هواتها وإقباهلا،
ف���ان القل���ب إذا اك���ره عمي»( .حب���ار األنوار
ّ
للمجلسي ج 67ص.)61
فإن املنهج
ويف مجيع الظروف واألحوال ّ
الرتب���وي راع���ى طبيعة اإلنس���ان م���ن حيث
ضعفه وحمدوديته ،فهو تركيب من حلم ودم
وأعصاب ،ومن عقل ونفس وروح ،ومن غرائز
وشهوات ،وله رغبات وأوضاع نفسية كاحلب
والبغض ،والرجاء واخلوف ،واألنا والتنافس
وما شابه ذلك ،وهلذا راعى الضعف البشري
والدوافع البشرية واحلاجات البشرية ،فجاء
منس���جمًا مع اإلنس���ان مقب���و ًال لديه ال كلفة
فيه وال عناء(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1حبث مس���تل من كت���اب املنهج الرتبوي عند
أهل البيت للسيد سعيد كاظم العذاري.
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أخالقك هويتك

معالجة الرذائل المتعلقة بالقوة العاقلة
اجلرب���زة وعالجه���ا ــ اجله���ل البس���يط وعالجه ــ ش���رف العلم
واحلكم���ة ـ���ـ آداب التعلم والتعلي���م ــ العلم اإلهل���ي واألخالق والفقه
أشرف العلوم ــ أصول العقائد اجملمع عليها ــ اجلهل املركب والشك
ـ���ـ اليق�ي�ن ــ عالمات صاحب���ه ــ مراتب اليقني ــ الش���رك ــ التوحيد ــ
الت���وكل عل���ى اهلل ــ حق التوكل مباذا حيصل ــ مناجاة الس���ر ألرباب
القلوب ــ اخلواطر النفس���انية والوس���اوس ــ أقسام اخلواطر ومنها
اإلهلام ــ املطاردة بني جندي املالئكة والشياطني يف معركة النفس ــ
العالئم الفارقة بني اإلهلام والوسوسة ــ عالج الوساوس ــ ما يتم به
عالج الوساوس ــ ما يتوقف قطع الوساوس عليه ــ حديث النفس ال
مؤاخذة عليه ــ اخلاطر احملمود والتفكر ــ جماري التفكر يف العوامل
واملخلوقات.

الجربزة
هي التدقيق يف األشياء اليت ال حتتاج إليه.
وه���ي املوجب���ة للخ���روج يف الفكر ع���ن احلد الالئ���ق وعدم
اس���تقامة الذهن على ش���يء بل ال يزال يس���تخرج أمورًا دقيقة
غري مطابقة للواقع ويتجاوز عن احلق وال يس���تقر عليه ،ورمبا
أدى يف العقلي���ات إىل اإلحل���اد وفس���اد االعتق���اد ،بل إىل نفي
حقائق األش���ياء رأسًا كما للسوفس���طائية ،ويف الشرعيات إىل
الوسواس.
وعالج���ه بعد تذكر قبحه وإجيابه للهالك ،أن يكلف نفس���ه
على االس���تقامة على مقتضى األدلة املعتربة عند أولي األفهام
املس���تقيمة ،وال يتج���اوز ع���ن املعتق���دات أهل احل���ق املعروفني
بالتحقيق واس���تقامة القرحية ،وال يزال يكلف نفس���ه على ذلك
حتى يعتاد القيام على الوسط ،ورمبا كان لالشتغال بالتعليمات
نفع يف ذلك.
الجهل البسيط
وقد عرفت أنه من باب التفريط ،وهو خلو النفس عن العلم
من دون اعتقاد بكونها عاملة ،وهو يف البداية غري مذموم لتوقف
التعل���م علي���ه ،إذ ما مل تعتقد النف���س جهلها باملعارف مل تنهض
لتحصيلها ،وأما الثبات عليه فهو من املهلكات العظيمة.
والطري���ق يف إزال���ة أم���ور( :األول) أن يتذك���ر م���ا يدل على
ً
عق�ل�ا ،وه���و أن يعل���م أن اجلاهل ليس إنس���انًا
قبح���ه ونقص���ه
ً
باحلقيقة ،وإمنا يطلق عليه اإلنس���ان جمازا ،إذ فضل اإلنس���ان
ع���ن س���ائر احليوانات إمنا هو إدراك الكل���ي املعرب عنه بالعلم،
ملش���اركتها معه يف س���ائر األمور من اجلسمية والقوى الغضبية
والش���هوية والص���وت وغري ذل���ك ،فلوال علمه حبقائق األش���ياء
وخواصها لكان حيوانًا باحلقيقة ،ولذا ترى أن من كان يف حمل
حم���اورات العلم���اء وكان جاه ً
ال بأقواهلم مل يكن فرق بينه وبني
البهائم بالنسبة إليهم ،وأي هالك أعظم من اخلروج عن حدود
اإلنسانية والدخول يف حد البهيمية.
(الثان���ي) أن يتذكر ما ورد يف الش���ريعة م���ن الذم عليه مثل
قوله صلى اهلل عليه وآله وسلم:
(س���تة يدخلون النار قبل احلس���اب لس���تة) وعد منهم أهل
الرساتيق باجلهالة.
ال ونق ً
(الثال���ث) أن يتذك���ر ما يدل على فضيل���ة العلم عق ً
ال
كما نذكره وإذا وقف على مجيع ذلك فليتيقظ عن سنة الغفلة،
ويص���رف يف إزالته اهلمة وجيته���د يف حتصيل العلم عن أهليه،
ويصرف فيه أيامه ولياليه.
شرف العلم والحكمة
قد علم أن ضد اجلنسني ــ أي اجلربزة والسفسطة واجلهل
ـ���ـ هو احلكمة ،أعين العلم حبقائق األش���ياء ،فلنذكر أو ًال بعض
ال ونق ً
ما يدل على ش���رافته عق ً
ال ترغيبًا للطالبني على الس���عي
يف حتصيله وإزالة اجلهل عن نفوسهم ،فنقول:
ال ري���ب يف أن العل���م أفض���ل الفضائ���ل الكمالي���ة وأش���رف
النعوت اجلمالية ،بل هو أجل الصفات الربوبية وأجل السمات
األلوهي���ة ،وه���و املوصل إىل جوار رب العاملني والدخول يف أفق
املالئك���ة املقرب�ي�ن ،وه���و امل���ؤدي إىل دار املقامة ال�ت�ي ال تزول
وحم���ل الكرام���ة اليت ال حت���ول ،وق���د تطابق العق���ل والربهان
وإمج���اع أرب���اب األديان على :أن الس���عادة األبدي���ة والقرب من
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اهلل س���بحانه ال يتيس���ران بدونه ،وأي شيء
أفضل مما هو ذريعة إليهما.
وأيض���ًا ق���د ثب���ت يف احلكم���ة املتعالي���ة
أن العل���م والتج���رد متالزم���ان ،فكلما تزداد
النف���س علمًا ت���زداد جت���ردًا ،وال ريب يف أن
التجرد أشرف الكماالت املتصورة لإلنسان،
إذ ب���ه حيص���ل التش���به بامل�ل�أ األعل���ى وأهل
القرب من اهلل تعاىل.
وم���ن مجلة العلوم معرف���ة اهلل اليت هي
السبب الكلي إلجياد العامل العلوي والسفلي،
كما دل عليه اخلرب القدسي:
(كن���ت كن���زًا خمفي���ًا فأحبب���ت أن أعرف
فخلقت اخللق).
على أن العلم لذيذ يف نفس���ه حمبوب يف
ذات���ه ،وما حيصل من���ه من الل���ذة واالبتهاج
قلما حيصل من غريه ،والسر فيه أن إدراك
األش���ياء واإلحاط���ة بها نوع متل���ك وتصرف
هل���ا ،إذ تتق���رر يف ذات امل���درك حقائقه���ا
وصورها ،ومثل هذا التملك لدوامه وجزئية
امل���درك مل���درك أق���وى م���ن ملكي���ة األعي���ان
املباينة ل���ذات املالك الزائلة عنه .والتحقيق:
إن إط�ل�اق امللكي���ة علي���ه جم���ازي ،والنف���س
لكونها من س���نخ ع���امل الربوبية حتت القهر
واالس���تيالء عل���ى األش���ياء واملالكية هلا بأي
حنو كان ،إذ معنى الربوبية التوحيد بالكمال
واالقتدار والغلبة على األشياء.
ثم من فوائد العلم يف الدنيا العز واالعتبار
عند األخيار واألش���رار ،ونف���وذ احلكم على
امللوك وأرباب االقتدار ،فإن طباع األنام من
اخلاص والعام جمبولة علىتعظيم أهل العلم
وتوقريهم ووجوب إطاعتهم واحرتامهم ،بل
مجيع احليوانات من البهائم والسباع مطيعة
لإلنس���ان مس���خرة ل���ه ،الختصاص���ه بق���وة
اإلدراك ومزي���د التمييز ،ولو تصفحت آحاد
الن���اس مل جت���د أح���دًا له تفوق وزي���ادة على
غ�ي�ره يف ج���اه أو مال أو غري ذل���ك إال وهو
راجع إىل اختصاصه مبزيد متييز وإدراك،
ولو كان من باب املكر واحليل.
ه���ذا وم���ا يدل عل���ى ش���رافة العل���م من
اآلي���ات واألخب���ار أكثر م���ن أن حتصى نبذة
منها قوله تعاىل:
()1
((ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ)).
وقوله تعاىل:
()2
((ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ)).
وقوله تعاىل:
((ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
()3
ﯯ)).
وقوله تعاىل:
((ﮣ ﮤ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
()4
ﮫ)).

وقول النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم:
(اللهم ارحم خلفائي).
قيل :يا رسول اهلل! من خلفاؤك؟ قال:
(الذي���ن يأتون من بع���دي ويروون حديثي
وسنيت).
وقول���ه صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم ألبي
ذر:
(جلوس س���اعة عند مذاك���رة العلم أحب
إىل اهلل تع���اىل من قيام ألف ليلة يصلي يف
كل ليلة ألف ركعة وأحب إليه من ألف غزوة،
وم���ن قراءة القرآن كله اثين عش���ر ألف مرة
وخري من عبادة سنة صام نهارها وقام ليلها
وم���ن خ���رج من بيت���ه ليلتمس بابًا م���ن العلم
كت���ب اهلل ع���ز وجل ل���ه بكل قدم ث���واب نيب
من األنبياء ،وثواب ألف ش���هيد من ش���هداء
بدر ،وأعطاه اهلل بكل حرف يس���مع أو يكتب
مدين���ة يف اجلن���ة وطال���ب العل���م حيب���ه اهلل
وحتبه املالئك���ة والنبيون ،وال حيب العلم إال
الس���عيد وطوب���ى لطال���ب العل���م ،والنظر يف
وج���ه العامل خ�ي�ر من عتق أل���ف رقبة ،ومن
أحب العلم وجبت له اجلنة ،ويصبح وميسي
يف رض���ى اهلل ،وال خي���رج م���ن الدني���ا حتى
يش���رب من الكوث���ر ويأكل من مث���رة اجلنة،
وال يأكل الدود جسده ويكون يف اجلنة رفيق
خضر عليه السالم).
وقول أمري املؤمنني عليه السالم:
(إن كم���ال الدين طلب العل���م والعمل به،
وإن طل���ب العلم أوجب عليك من طلب املال،
وإن امل���ال مقس���وم مضم���ون لكم قد قس���مه
عادل بينكم ،وقد ضمنه وسيفي لكم ،والعلم
خمزون عند أهله فاطلبوه).
وقوله عليه السالم:
(إذا مات مؤمن وترك ورقة واحدة عليها
علم ،تكون تلك الورقة سرتًا بينه وبني النار،
وأعط���اه اهلل بكل حرف عليها مدينة أوس���ع
من الدنيا سبع مرات).
وقول سيد الس���اجدين علي بن احلسني
عليه السالم:
(لو يعلم الناس ما يف طلب العلم لطلبوه،
ولو بسفك املهج وخوض اللجج).
وقول الباقر عليه السالم:
(ع���امل ينتف���ع بعلم���ه أفضل من س���بعني
ألف عابد).
وقول الصادق عليه السالم:
(ل���و يعلم الناس م���ا يف فضل معرفة اهلل
تعاىل ما مدوا أعينهم إىل ما متع به األعداء
م���ن زه���رة احلي���اة الدني���ا ونعيمه���ا ،وكانت
دنياه���م أق���ل عندهم مما يط���ؤون بأرجلهم،
ولتنعموا مبعرفة اهلل وتلذذوا بها تلذذ من مل
يزل يف روضات اجلنان مع أولياء اهلل.
إن معرفة اهلل تعاىل أنس من كل وحشة،

وصاح���ب من كل وح���دة ،ونور من كل ظلمة،
وقوة من كل ضعف وش���فاء من كل سقم ،قد
كان ق���وم قبلكم يقتلون وحيرقون وينش���رون
وتضي���ق عليه���م األرض برحبها ،فما يردهم
عما هم عليه شيء مما هم فيه من غري ترة
وت���روا م���ن فعل ذلك به���م وال أذى مبا نقموا
منهم.
قال اهلل تعاىل:
((ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
()5
ﭷ)).
فاس���ألوا ربكم درجاتهم ،واصربوا على
نوائب دهركم تدركوا سعيهم).
وعن الرضا عليه السالم عن آبائه عليهم
السالم عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
أنه قال:
(طل���ب العل���م فريض���ة عل���ى كل مس���لم،
فاطلب���وا العل���م يف مظان���ه ،واقتبس���وه م���ن
أهل���ه ،ف���إن تعلمه هلل تعاىل حس���نة ،وطلبه
عبادة واملذاكرة به تسبيح ،والعمل به جهاد،
وتعليم���ه م���ن ال يعلمه صدق���ة ،وبذله ألهله
قرب���ة إىل اهلل ،ألنه معامل احلالل واحلرام،
ومن���ار س���بيل اجلن���ة واملؤنس يف الوحش���ة،
والصاح���ب يف الغرب���ة والوح���دة ،واحمل���دث
يف اخلل���وة ،والدليل على الس���راء والضراء،
والسالح على األعداء.
والزين عند األخالء ،يرفع اهلل به أقواما،
وجيعله���م يف اخلري ق���ادة ،تقتب���س آثارهم،
ويقتدى بأفعاهلم وينتهى إىل آرائهم ،ترغب
املالئكة يف خلتهم ،وبأجنحتها متس���هم ،ويف
صالته���ا تب���ارك عليه���م ،ويس���تغفر هلم كل
رط���ب ويابس حت���ى حيتان البح���ر وهوامهم
وسباع الرب وأنعامه.
إن العل���م حي���اة القل���وب م���ن اجله���ل،
وضي���اء األبص���ار م���ن الظلمة وق���وة األبدان
م���ن الضع���ف ،يبل���غ بالعب���د من���ازل األخيار
وجمالس األبرار والدرجات العلى يف اآلخرة
واألوىل.
الذك���ر في���ه يع���دل بالصيام ومدارس���ته
بالقي���ام ،به يط���اع الرب ويعب���د ،وبه توصل
األرح���ام ،ويع���رف احل�ل�ال واحل���رام العل���م
إمام والعمل تابعه ،يلهمه الس���عداء وحيرمه
األش���قياء ،فطوب���ى مل���ن مل حيرم���ه اهلل من
خلقه)(.)6
---------( )1سورة فاطر ،اآلية.28 :
( )2سورة الزمر ،اآلية.9 :
( )3سورة البقرة ،اآلية.269 :
( )4سورة العنكبوت ،اآلية.43 :
( )5سورة الربوج ،اآلية.8 :
( )6جامع الس���عادات للم���وىل النراقي :ج ،1ص84
.87 -
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مباحث عقائدية

م���ر علين���ا يف احللقت�ي�ن الس���ابقتني ان
الش���يعة اإلمامي���ة وأه���ل الس���نة اتفقوا على
ان لإلم���ام ال���ذي يت���وىل منص���ب اخلالف���ة
والزعامة بعد رحيل النيب األعظم صلى اهلل
عليه وآله صفات خاصة جيب أن يتحلى بها،
وقد اتفق الطرفان على بعض هذه الشروط،
واختلف���وا يف بعضه���ا اآلخر ،وق���د ذكرنا يف
األعداد السابقة بعض هذه الشروط وموطن
االختالف فيها واالتفاق ،واآلن سنس���تعرض
ش���رطا جدي���دا أطل���ق علي���ه يف مصطل���ح
أه���ل البي���ت وأتباعهم بـ (العصم���ة) ،وأطلق
علي���ه يف مصطلح أهل الس���نة ب���ـ (العدالة)،
وسنس���تعرض أوال رأي أه���ل الس���نة يف هذا
الش���رط امله���م ،وس���نؤجل البحث م���ن وجهة
نظ���ر أتب���اع أهل البي���ت عليهم الس�ل�ام إىل
العدد القادم إن شاء اهلل تعاىل.
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تعريف العدالة
العدالة صفة كامنة يف النفس توجب على
اإلنسان اجتناب الكبائر والصغائر والتعفف
عن بعض املباح���ات اخلارمة للمروءة ،وهي
جمموعة صفات أخالقية من التقوى والورع
والص���دق واألمان���ة والع���دل ورعاي���ة اآلداب
االجتماعية ومراعاة كل ما أوجبت الشريعة
االلت���زام ب���ه( .راج���ع اإلمام���ة العظمى عند
أهل الس���نة واجلماعة لعبد اهلل بن عمر بن
سليمان الدميجي).
وبن���اء على هذا الش���رط فال جيوز تولية
الفاسق وال من فيه نقص مينع الشهادة قال
القاض���ي عياش« :وال تنعقد لفاس���ق ابتداء»
(ش���رح الن���ووي عل���ى صحيح مس���لم/ 12 :
.)229
وذك���ر مثل���ه احلاف���ظ يف الفت���ح وق���ال
القرط�ب�ي« :وال خ�ل�اف بني األم���ة يف أنه ال

جي���وز أن تعق���د اخلالف���ة لفاس���ق» (اجلامع
ألحكام الق���رآن ،270/1 :وأنظر السياس���ة
الشرعية البن تيمية.)21 :
ومن األدلة على اش�ت�راط هذا الش���رط
ما يلي:
الدليل األول:
م���ا ورد يف قصة إبراهيم عليه الس�ل�ام
حينما قال له ربه« :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ».
عن جماهد« :أنه أراد أن الظامل ال يكون
إمام���ا( .»...أح���كام الق���رآن للجصاص/ 1 :
.)69
وق���ال الفخ���ر ال���رازي« :احت���ج اجلمهور
على أن الفاسق ال يصلح أن تعقد له اإلمامة
به���ذه اآلي���ة « ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ» ووج���ه
االس���تدالل به���ا على م���ا بينا أن قول���ه « :ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ» ج���واب لقول���ه« :ﯔ

ﯕ» طلب لإلمامة اليت ذكرها اهلل تعاىل،
فوجب أن يكون املراد بهذا العهد هو اإلمامة
ليكون اجلواب مطابقا للسؤال فتصري اآلية
كأن���ه تعاىل قال :ال ين���ال اإلمامة الظاملون،
وكل ع���اص فإنه ظامل لنفس���ه ،فكانت اآلية
دالة على ما قلناه»( .التفس�ي�ر الكبري للفخر
الرازي.)46 /4 :
وبنح���وه ذه���ب الش���وكاني فق���ال« :وقد
استدل بهذه اآلية مجاعة من أهل العلم على
أن اإلمام البد أن يكون من أهل العدل والعمل
بالش���رع كم���ا ورد ألن���ه إذا زاغ عن ذلك كان
ظامل���ا ،وميكن أن ينظ���ر إىل ما يصدق عليه
اس���م العه���د وما تفيده اإلضاف���ة من العموم
فيشمل مجيع ذلك اعتبارًا بعموم اللفظ من
غ�ي�ر نظر إىل الس���بب وال الس���ياق .»...إىل
أن ق���ال« :ف���األوىل أن يق���ال :إن هذا اخلرب
يف معن���ى األم���ر ألن أخباره تع���اىل ال جيوز
أن تتخل���ف ،وقد علمنا أنه قد نال عهده من
اإلمام���ة وغريه���ا كثري من الظامل�ي�ن»( .فتح
القدير للشوكاني.)138 /1 :
قال الفقي���ه احلنفي أبو بكر اجلصاص:
«فثب���ت بدالل���ة ه���ذه اآلي���ة بط�ل�ان إمام���ة
الفاس���ق وأنه ال يكون خليفة»(.أحكام القرآن
للجصاص.)70 / 1 :
الدليل الثاني:
ومنها قوله تع���اىل« :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ( .»...سورة احلجرات:
 .)6فاهلل سبحانه وتعاىل أمر يف هذه اآلية
بالتب�ي�ن عن���د ق���ول الفاس���ق «وال جي���وز أن
يك���ون احلكم مما ال يقبل قوله وجيب التبني
عن���د حكمه ،وألن الفاس���ق ال جيوز أن يكون
ش���اهدًا فألن ال يكون قاضيًا أوىل»( .املعين
والشرح الكبري.)382 / 11 :
الدليل الثالث:
ومنه���ا قول���ه تع���اىل«:ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓ
ﯔ»( .س���ورة ا لش���عراء 151 :ـ���ـ .)152
ف���اهلل س���بحانه وتعاىل ينهان���ا يف هذه اآلية
ع���ن طاع���ة املس���رف ويف موطن آخ���ر يأمر
بطاع���ة اإلم���ام يف غري معصي���ة ،فوجب أال
يك���ون اإلم���ام مم���ن قد نه���ى اهلل ع���ز وجل
طاعتهم.

الدليل الرابع:
ً
واس���تدل عل���ى ذل���ك أيضا ب���أن املقصد
األساس���ي م���ن نصب اخلليفة ه���و رفع ظلم
الظ���امل ،ال تس���ليط الظ���امل عل���ى الن���اس،
والظ���امل خيتل به أمر الدي���ن والدنيا فكيف
يصلح للوالية وما الوالية إال لدفع شره! قال
اجلوي�ن�ي« :واألب الفاس���ق عل���ى فرط حبه
وإش���فاقه على ول���ده ال يعتم���د يف مال ولده
فكي���ف يؤمتن يف اإلمامة العظمى فاس���ق ال
يتق���ي اهلل وم���ن مل يقاوم عقله هواه ونفس���ه
األم���ارة بالس���وء ومل ينه���ض رأي���ه بسياس���ة
نفس���ه فأن���ى يصلح خطة اإلس�ل�ام»( .غياث
األمم.)68 :
وق���ال اب���ن خلدون« :وأم���ا العدالة فألنه
منص���ب ديين ينظر يف س���ائر املناصب اليت
هي ش���رط فيه���ا ،ف���كان أوىل باش�ت�راطها
فيه»( .مقدمة ابن خلدون.)193 :
وقال البغدادي« :وأقل ما جيب له من هذه
اخلصل���ة أن يكون ممن جيوز قبول ش���هادته
حتمال وأداء»( .أصول الدين.)277 :
واحلقيق���ة أن���ه إذا كان اهلل تع���اىل ق���د
جع���ل العدال���ة ش���رطا يف أصغر م���ا يتصور
من الواليات واألحكام مثل حضانة الصغري
واحلك���م يف ج���زاء الصي���د ،وأن الفاس���ق ال
يصل���ح أن يك���ون واليا على صغ�ي�ر أو يتيم،
وال حكم���ًا يف مس���ألة قياس���ية فكيف يصلح
والي���ا على األمة مجع���اء ،وحكما يف قضايا
يف غاي���ة اخلطورة( .راج���ع اإلمامة العظمى
عند أهل السنة واجلماعة لعبد اهلل بن عمر
ابن سليمان الدميجي).
أق���ول :وال خيفى ان ش���رط العدالة عند
القوم وحبس���ب ما صاغ���وه يف عباراتهم هو
العصمة نفس���ها تقريب���ا ،واالختالف لفظي
فحس���ب ،والعدال���ة مبعناه���ا الذي س���بق ال
حتق���ق هل���ا إال يف الش���خص املعص���وم م���ن
كل ذن���ب ،فم���ا م���ن ب�ن�ي آدم إال وقد عصى
معصي���ة كب�ي�رة أو صغ�ي�رة ،إال األنبي���اء
والرس���ل واألئم���ة ،وعليه فال حيق إلنس���ان
مهم���ا كان أن يتقدم عليهم يف اإلمامة ،ومن
يتق���دم عليه���م فيها يكون غاصب���ا ،الن هذا
املنصب أعطاه من قبل اهلل سبحانه وكما يف
اآليات الس���ابقة لألشخاص الذين مل يصدر

عنهم ظلم ،صغريا كان أو كبريا.
وال خيف���ى ان أه���ل الس���نة ذهب���وا إىل
اشرتاط العدالة باملعنى الذي تقدم من حيث
الوجه���ة النظرية البحت���ة ،وإال فهم يقدمون
وم���ن حيث اجلنب���ة العملية م���ن يصدر عنه
الذنب ويفعل الكبائر ويرتكب املوبقات ،فما
م���ن خليفة م���ن خلفائهم وأئمتهم باس���تثناء
أم�ي�ر املؤمنني عليه الس�ل�ام إال وقد ارتكب
حمرما وفعل فسقا ،بل وبعضهم قتل النفس
احملرتمة وشرب اخلمر وزنى كمعاوية ويزيد
وملوك بين العباس وأمية.
لذل���ك وللخ���روج من هذا امل���أزق العلمي
اخلط�ي�ر أسس���وا قاع���دة جدي���دة امسه���ا
قاع���دة االضط���رار ،فجوزوا والية الفاس���ق
الفاج���ر فيم���ا لو تع���ذر وجود الع���ادل ،فإذا
اضط���رت األم���ة إىل والي���ة الفاس���ق «ج���از
ذلك ،ولذا قال ابن عبد الس�ل�ام :لو تعذرت
العدال���ة يف األئمة قدمنا أقلهم فس���قا ،قال
األذرع���ي :وهو متعني إذ ال س���بيل إىل جعل
الن���اس فوضى»( .نهاية احملتاج للرملي/ 7 :
.)409
وق���د كان امح���د ب���ن حنبل يق���ول« :ومن
غلبه���م بالس���يف حت���ى ص���ار خليفة ومسي
أمري املؤمنني ال حيل ألحد يؤمن باهلل واليوم
اآلخ���ر أن يبيت وال يراه إماما عليه ،ب ّرا كان
أو فاج���رًا فه���و أم�ي�ر املؤمن�ي�ن»( .األح���كام
السلطانية ألبي يعلى.)20 :
وكان يقول أيضا« :فإن كان أمريا ُيع َرف
بشرب املس���كر والغلول يغزو معه ،إمنا ذلك
له يف نفسه»( .نفس املصدر السابق).
وه���ذه القاع���دة واقص���د به���ا قاع���دة
االضط���رار اىل والية الفاس���ق منفية عندنا
حن���ن اإلمامي���ة ،ألنن���ا نعتق���د وبالدلي���ل أن
األرض ال ختل���و م���ن إم���ام معص���وم حلظ���ة
واحدة وهو املس���مى يف األحاديث والروايات
باحلج���ة ولواله أي احلجة لس���اخت األرض
بأهلها ،ومع وجوده تبطل قاعدة االضطرار
إىل إمامة الفاس���ق الن مع وجود املعصوم ال
اضطرار إىل تعيني ذلك الفاس���ق ،وس���يأتي
تفصي���ل أكثر للموضوع يف العدد الالحق إن
شاء اهلل تعاىل.

ÎÐ

أعالم الشيعة

أسمه وكنيته
الطائي ابن عبد اهلل...
حات
ّ
هو َع ِد ّي بن مِ
َ
ابن َيع��� ُرب بن قحطانُ .يكنّى بـ(أبي طريف)
و(أبي َوهب).
والدته
أن عمره حني وفاته  120سنة،
بناًء على ّ
تكون والدته ما بني سنة  51ـ  54قبل اهلجرة
النبوّية املباركة .
نشأته
ح���ات من���ذ طفولته يف
نش���أ َع ِ
���د ّي ب���ن مِ
اجلاهلّي���ة وس���ط بي���ت يش���خص في���ه والده
املعروف بالكرم؛ فقد كان أحد الثالثة الذين
ض���رب بهم املَث���ل يف اجلود زم���ن اجلاهلّية.
ُ
تزّوج حامت ام���رأة تُدعى النَّوار ،كانت تلومه
عل���ى كرم���ه ،فت���زّوج ماوّي���ة بنت عف���زر من
حتب الكرم وتو ّقر
بن���ات ملوك اليمن وكانت ّ
الكرماء ،فأجنبت له َع ِدّيًا .
وق���د ورث َع ِد ٌّي تل���ك اخلصال احلميدة
ع���ن أبيه ..الذي روى فيه اإلما ُم الرضا عليه
الس�ل�ام أن رس���ول اهلل صّلى اهلل عليه وآله
ّ
لع���ديُ :رفع عن أبيك العذاب بس���خاوة
قال
ّ
نفسه.
ِ

ونش���أ على تل���ك املكارم حتّ���ى ّ
هذبها له
اإلسالم ،فانتهت إليه رئاسة طّيئ بعد أبيه..
ويف ذلك يقول الشاعر:
		
حاتًا َع ِد ٌّي يف ال َك َر ْم
شاَبَه مِ
ومـن ُيـشاِب ْه أَب ُه فما ظَل ْم
َ
وم���ن أخبار ُج���ود َع ِد ّي أّن���ه مسع رجالً
تصدقوا على
م���ن األعراب يق���ول :يا ق���ومّ ،
ش���يخ ُمعيل ،وعاب ِر س���بيلَ ،شِهد له ظاه ُره،
ٍ
ومسع ش���كواه خالقُه ..بدُن���ه مطلوب ،وثوُبه
مسلوب.
عديَ :من أنت ؟ قال :رج ٌل من
فق���ال له ّ
ب�ن�ي س���عد يف ديٍة َل ِز َمتْين .ق���ال :فكم هي ؟
عدي :دَون َكها يف بطن
ق���ال :مائة بعري ،قال ّ
الوادي.
���دي
وأرس���ل األش���عث ب���ن قي���س إىل َع ّ
يس���تعري من���ه ُق���دوَر ح���امت أبيه ،فأم���ر بها
عدي ف ُمِلئت ،ومحلها الرجال إىل األشعث،
ّ
نمّ
فأرس���ل األش���عث إليه :إ ا أردناها فارغة،
عدي :إّنا ال ُنعريها فارغة.
فأرسل إليه ّ
وم���ن هن���ا وصفه اب���ن عب���د ال�َب�رَّ بأّنه:
(كان س���ّيدًا شريفًا يف قومه ،فاض ً
ال كرميًا،
خطيب���ًا حاضر اجلواب)( .االس���تيعاب البن
عبد الرب ج 3ص.)1057

العس���قالني يع ّرفهَ( :وَلد
وقال ابن حجر
ّ
اجل���واد املش���هور ،أبو َطري���ف ،وكان جوادًا.
وق���ال اب���ن األث�ي�ر :وكان ج���وادًا ش���ريفًا يف
قوم���هَّ ،
معظم���ًا عنده���م وعن���د غريه���م).
(االصابة البن حجر ج 4ص.)388
الزركلي( :ع���دي بن حامت بن عبد
وق���ال
ّ
اهلل بن سعد بن احلشرج الطائي  ،أبو وهب
وأب���و طريف  :أمري  ،صحابي  ،من األجواد
العق�ل�اء  .كان رئي���س طي���ئ يف اجلاهلي���ة
واإلس�ل�ام  .وقام ابن األثري  :خري مولود يف
أرض طي���ئ وأعظمه بركة عليهم)( .األعالم
خلري الدين الزركلي ج  4ص.)220
صفته
ً
رج�ل�ا جس���يمًا،
ع���دي ب���ن ح���امت
كان
ّ
أع���ور...ومل يك���ن الَع���َور ِخلقًة في���ه ،بل طرأ
علي���ه أثناء حروب���ه إىل جانب أمري املؤمنني
السالم ،فقد شهد واقعة اجلمل وفيها
عليه ّ
ِّ
ذهب���ت إح���دى عينيه ،وش���هد وقع���ة ِصفني
فذهبت فيها ُ
األخرى.
أن ذهاب العني مل يكن كام ً
ال ،ألن
ويبدو ّ
عدّي���ًا اش�ت�رك يف معركة النه���روان وعاصر
لكن العرب يعبرّ ون
م���ا بعدها من األحداثّ ،
ع���ن انق�ل�اب اجلفن وما ش���ابهه من العيوب

ال�ت�ي تُصيب الع�ي�ن وال تذه���ب بالبصر كّله
بـ (الَعَور).
قصة إسالمه
ّ
عدي قبل البعثة على دين النصرانّية
كان ّ
أو الركوس���ّية (وه���و دي���ن ب�ي�ن النصرانّي���ة
والصابئّية) ،ومل يكن وثنّيًا ،وكانت له زعامة
قوم���ه ورئاس���تهم ..وق���د ح���اول أن حيتف���ظ
لكن
مبنصب���ه يف طّيئ وب�ي�ن قبائل الع���ربّ ،
ا ُ
خل َ
النبوي جعله يدخل اإلس�ل�ام ويعتنقه
لق
ّ
وجنان.
قلب َ
ويعتقده اعتقاد ٍ
أعد من إبله
قصة إس�ل�امه أّنه ّ
وكان من ّ
غالمه أن إذا مسع
أمجا ًال مِسانًا أوصى بها َ
النيب صّل���ى اهلل عليه وآله قد وطئ
جبي���ش ّ
فلم���ا قدم اجليش رأى أن
خيربه.
الب�ل�اد أن
ّ
يلتح���ق بأه���ل دينه من النصارى يف الش���ام،
فس���لك َ
اجل ْوش���ّية وخّل���ف بنت���ًا حل���امت هي
(سفّانة) اليت َقدمت يف سبايا من طّيئ.
وقد م ّر رس���ول اهلل صّلى اهلل عليه وآله
بالسبايا فقامت إليه ـ وكانت َجزلة ـ فقالت:
وغ���اب الوافد،
يا رس���ول اهللَ ،هَلك الوالد،
َ
ومن واف ُد ِك
فامُن ْن عَل َّي َم ّن اهلل عليك .قالَ :
حات .قال :الفاّر من اهلل
؟ قال���تَ :ع ِ
���د ّي بن مِ
ورسوله ؟! قالت سفّانة :ث ّم مضى رسول اهلل
وتركين ،حتّى إذا كان من الغد م ّر بي ،فقلت
له مثل ذل���ك ،وقال لي مثل ما قال باألمس.
يئس���ت
حتّ���ى إذا كان بع���د الغ���د م ّر بي وقد
ُ
رجل من خلف���ه أن قومي
���ي ُ
من���ه ،فأش���ار إَل ّ
فكّلمي���ه .قالت :فقمت إليه فقلت :يا رس���ول
اهللَ ،
هل���ك الوالد وغاب الوافد ،فامنن عَل ّي
���ن اهلل علي���ك .فقال صّل���ى اهلل عليه وآله:
َم ّ
فعل���ت ،فال تَعجلي خب���روج حتّى جتدي
قد
ُ
ً
ّ
ِم���ن قوم���ك َم���ن يكون ل���ك ثقة حتّ���ى يبلغك
فس���ألت عن الرجل
إىل ب�ل�ادك ث��� ّم آذنيين
ُ
���ي أن أُ
ّ
علي بن
فقي���ل:
مه،
ل
ك
ّ
ال���ذي أش���ار إَل ّ
أبي طالب.
َ
رس���ول اهلل صّل���ى اهلل
فجئ���ت
فقال���ت:
ُ
علي���ه وآل���ه فقل���ت :يا رس���ول اهلل ،ق���د َق ِدم
رهط من قومي ل���ي فيهم ثقة وبالغ ،قالت:
فكس���اني رس���ول اهلل صّل���ى اهلل علي���ه وآله
���ت معهم
ومحل�ن�ي وأعطان���ي نفق���ة ،فخرج ُ
هلل إّني
حتّ���ى
ُ
قدمت الش���ام .قال ّ
عدي :ف���وا ِ
َ
َ
َ
رت إىل ظعينٍة تصوب
َلقاع ٌد يف أهلي إذ نظ ُ
تؤمنا ،فقلت :ابنة حامت ،فإذا هي هي،
���ي ّ
إَل ّ
فلم���ا و َق َف���ت عَل ّي انس���حلت تق���ول :القاطع
ّ
وتركت بقّية
وولدك
بأهلك
احتملت
الظامل،
َ

وال���دك وعورتك! قل���ت :أي أُخّية ،ال تقولي
صنعت
هلل مالي من ُعذر ،لقد
ُ
إ ّال خريًا ،فوا ِ
ذكرت.
ما ِ
قال :ث ّم نزلت فأقامت عندي ،فقلت هلا
ـ وكان���ت ام���رأة حازم���ة ـ :م���اذا َت َرين يف أمر
هلل أن تلحق به
ه���ذا الرجل ؟ قال���ت :أرى وا ِ
س���ريعًا ،فإن يكن الرجل نبّيًا فللس���ابق إليه
فضل���ه ،وإن يكن ملكًا فلن ّ
تذل يف ع ّز اليمن
إن هذا هو الرأي.
هلل ّ
وأنت أنت .قلت :وا ِ
النيب
وخي���رج
ّ
ع���دي حتّ���ى يق���دم عل���ى ّ
ّ
األك���رم صّل���ى اهلل علي���ه وآله وس���لم ،فريى
في���ه تواضعًا ورمحة ،ويراه يعل���م ما يجُ َهل..
نيب مرسل ،فُيسِلم .
فيعرف أّنه ّ
وكان للمعامل���ة الطّيب���ة ال�ت�ي عامل بها
الس�ل�ام َم���ن س���باهم،
عل���ي علي���ه ّ
اإلم���ام ٌّ
ُ
النب���وي الرفي���ع مع عوائل الش���رف
وللخل���ق
ّ
والك���رم ..أك�ب�ر األث���ر يف دخ���ول الن���اس يف
عدي نفس���ه بع���د أن ألقى
اإلس�ل�ام ،يق���ول ّ
النيب له وس���ادة وأجلس���ه عليه���ا وجلس هو
ّ
مت
صّل���ى اهلل عليه وآله على األرض :فما ِر ُ
حتّى هداني اهلل لإلسالم ،وس ّرني من إكرام
رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله.
وقبل ذلك قال ملّا قدم عليه :فقام رسول
اهلل صّل���ى اهلل علي���ه وآل���ه فانطل���ق بي إىل
بيته ،فواهلل إّنه َلعام ٌد بي إليه إذ َلقيتْه امرأة
ضعيفة كبرية ،فاستَو َقفتْه فوقف هلا طوي ً
ال
هلل ما
تُكّلمه يف حاجتهاُ ،
فقلت يف نفسي :وا ِ
النيب صّلى اهلل
هذا مبِلك .وكان وفوده على ّ
عليه وآله يف ش���عبان س���نة  9هجرّية ،وقيل
سنة  10هجرّية.
وقائع وأدوار
مهمة أس���همت
كان ّ
لعدي بن حامت أدوار ّ
يف تغيري وجه األحداث ،منها:
أوال :ثبات���ه هو وقومه وقبيلته طّيئ على
النيب األعظم
اإلس�ل�ام ومل ّ
يرتدوا بعد وفاة ّ
صّل���ى اهلل علي���ه وآل���ه وس���ّلم يف بع���ض من
ارتد.
ّ
فتح العراق ووقعة القادسّية
ثانيا :شهوده َ
اجلس���ر ..وكان له فيه
ووقع���ة ِمهران ،وي���وم ِ
بالءٌ َح َسن.
ثالث���ا :وثوب���ه على الوليد ب���ن ُعقْبة حني
ش���رب اخلمر وأس���اء الس�ي�رة ،فش���ارك يف
عزله عن والية الكوفة.
رابع���ا :كان م���ن املعارض�ي�ن للسياس���ة
اخلاطئة اليت َس َرت أيام عثمان .

خامس���ا :كان م���ن املس���ارعني لبيع���ة
الس�ل�ام واملناصرين له
أم�ي�ر املؤمن�ي�ن عليه ّ
واملؤازرين ،وكان له الباع األطول يف حتشيد
الق���وات من طّيئ وتس���يريها ألمري املؤمنني
السالم.
عليه ّ
اجلم���ل ..أن���اط به
سادس���ا :ويف معرك���ة َ
مهمة،
الس�ل�ام مواق���ع ّ
أم�ي�ر املؤمن�ي�ن عليه ّ
���د ب���ن أب���ي بكر عل���ى القلب،
فجعل���ه
وحمم َ
ّ
ً
ً
رجالتها.
حمم���دا عل���ى اخليل وعدّي���ا عل���ى ّ
ّ
كم���ا جعله يف موقع آخر عل���ى خيل ُقضاعة
اجلمل هو
ّ
ورجالته���ا ،ث ّم اش�ت�رك يف َعق���ر َ
َ
واحل ُماة حتّى َعرقبوه.
عل���ي علي���ه
ويف ِصفّ�ي�نّ ..
أم���ره اإلم���ام ّ
السالم على طّيئ .حتّى إذا كان التوادع إىل
ّ
أن ينس���لخ احمل ّرم ،أرسل أمري املؤمنني عليه
الس�ل�ام عدّيًا يف مجاعة ليدعَو معاوية إىل
ّ
عدي مقامًا مشكورًا أثنى فيه
الطاعة .فقام ّ
وهدد
السالمّ ،
على أمري املؤمنني ٍّ
علي عليه ّ
وأشده.
بأمر القتال
ّ
معاوّيَة ِّ
َ
ضد
ث ّم ق���اد اجلي���ش
العل���وي وجحافله ّ
ّ
اجليش ُ
األموي بقيادة عبد الرمحن بن خالد
ابن الوليد يوم  8صفر سنة  37هجرّية ،وقد
ّ
أش���داَء ِرجاله ،ف���كان النصر
حش���د معاوية ّ
عدي ،وف ّر عب���د الرمحن وتوارى يف
حلي���ف ّ
الَعجاج وعاد إىل معاوية مقهورًا.
الن���اس اإلم���ام
س���ابعا :وعندم���ا باي���ع
ُ
الناس ودعاهم
السالم ..خطب َ
احلسن عليه ّ
عدي بن
إىل قت���ال معاوية فتخاذل���وا ،فقام ّ
ح���امت فخطبه���م ووبخّ ه���م ،ث��� ّم كان أّول من
مسح بطاعته وأبدى استعداده ،حيث مضى
إىل النُّخيلة فكان أّول الناس عسكرًا.
عدي من املؤّيدين لثورة ُح ْجر
ثامنا :كان ّ
فتوس���ط ودافع
دي
ّ
بن َع ّ
الكندي وأصحابهّ ،
عنه عند زياد بن أبيه دون جدوى ،ث ّم تعاطف
بع���د مقتله م���ع عبداهلل بن خليف���ة الطائي ـ
أح���د أصح���اب حجر ـ تعاطفًا ش���ديدًا وأبى
أن يسّلمه البن زياد.
وفاته
عدي بن
تراوح املؤّرخون يف حتديد وفاة ّ
حامت بني أربع س���نني :م���ن  66ـ  69هجرّية،
حيدد الس���نة وإنمّ ���ا اكتفى بأّنه
وبعضهم مل ّ
ً
أن املختار
ُتوفيّ يف أّيام املختار
الثقفي ،علما ّ
ّ
كان���ت حكومت���ه عل���ى الكوف���ة مثانية عش���ر
ش���هرًا :من ربيع األّول س���نة  66إىل النصف
من شهر رمضان سنة  67هجرية.
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ق���ال اب���ن ش���هر آش���وب :واس���تفاض ب�ي�ن
أن أهل الكوف���ة فزعوا إىل
اخل���اص والع���اّم ّ
ّ
أمري املؤمنني ــ عليه الس�ل�ام ــ من الغرق ملّا
زاد الفرات (فأتى ــ عليه الس�ل�ام ــ بش���اطئ
الفرات) ،وأسبغ الوضوء وصّلى منفردًا ،ث ّم
تق���دم إىل الفرات متوّكئًا على
دع���ا اهلل ،ث ّم ّ
قضي���ب بيده حت���ى ضرب به صفح���ة املاء،
ٍ
وقال:
انقص بإذن اهلل ومش���يئته ،فغاض املاء حتى
بدت احليتان ،فنطق كثري منها بالسالم عليه
بإم���رة املؤمن�ي�ن ،ومل ينطق منها أصناف من
والزمار،
الس���مك ،وهي اجل��� ّري واملارماهي ّ
فتعج���ب الن���اس لذلك وس���ألوه ع���ن عّلة ما
ّ
نطق وصمت ما صمت.
فق���ال ــ عليه الس�ل�ام ــ :أنط���ق اهلل (لي) ما
طهر من الس���موك ،وأصمت عنيّ ما ح ّرمه
ّ
وجنسه وأبعده.
ويف رواي���ة أب���ي (حمم���د) قي���س ب���ن أمحد
القطيفي ،عن
البغدادي وأمحد بن احلس���ن
ّ
احلس���ن بن ذك���روان الفارس���ي الكن���دي أّنه
ض���رب (الفرات ضرب���ة) بالقضي���ب فقال:
اس���كن ي���ا أب���ا خالد ،فنق���ص ذراع���ًا ،فقال
أحس���بكم؟ فقالوا :زدنا (ي���ا أمري املؤمنني)
فبس���ط وط���أه وصّلى ركعتني ،وض���رب املاء
(ضربة) ثانية ،فنق���ص املاء ذراعًا ،فقالوا:
حسبنا يا أمري املؤمنني.
فقال :واهلل لو شئت ألظهرت (لكم) احلصى
(وذل���ك كحنني اجل���ذع وكالم الذئب للنيب ــ
صلى اهلل عليه وآله وسلم ــ).
وع���ن أبي بص�ي�ر :عن أبي عب���د اهلل ــ عليه
مد الف���رات عندهم بالكوفة
الس�ل�ام ــ قالّ :
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مصب إىل طريق املسلمني،
وروشن وميزاب
ّ
ٍ
وتسدوا بالليعكم فيها.
ّ
قال���وا :نفع���ل ي���ا أم�ي�ر املؤمن�ي�ن ،وكس���روا
جملس���هم ،وفعل���وا كم���ا أمره���م به ،وس���ار
حت���ى انتهى إىل الفرات وهو يزجر بأمواجه
كاجلبال ،فسقط الناس لوجوههم وصاحوا:
اهلل اهلل ي���ا أمري املؤمن�ي�ن يف رعّيتك ،فنزل
وأخ���ذ قضيب رس���ول اهلل ــ صل���ى اهلل عليه
وآله وس���لم ـ���ـ فق���رع الفرات قرع���ة واحدة،
فقال :اسكن يا أبا خالد ،فانزجر املاء حتى
ظه���رت األرض يف بطن الفرات ،حتى كأّنها
مل يك���ن فيه���ا ماء ،وص���اح الن���اس :يا أمري
املؤمن�ي�ن اهلل (اهلل) يف رعّيت���ك ّ
لئ�ل�ا ميوتوا
عطشى.
فق���ال أمري املؤمن�ي�ن ــ عليه الس�ل�ام ــ :اجر
قدر يا فرات ال زائدًا وال ناقصًا ،ووجد
على ٍ
رمانة وقع���ت على
عل���ى اجلس���ر ف���وق امل���اء ّ
فمد
اجلس���ر عظيمة مل ير مثلها يف الدنياّ ،
الناس أيديه���م ليحملوها إىل أمري املؤمنني
ــ عليه الس�ل�ام ـ���ـ (فلم تصل أيديهم ،فس���ار
فمد
إليه���ا أم�ي�ر املؤمنني ــ عليه الس�ل�ام ــ) ّ
رمانة م���ن ُر ّمان
ي���ده فأخذها ،فق���ال :هذه ّ
نيب أو
ميس���ها وال ي���أكل منه���ا إ ّال ّ
اجلنّ���ة ال ّ
ن�ب�ي فلوال ذل���ك لقس���متها عليكم يف
وص���ي ّ
ّ
بيت مالكم.
ويف ذل���ك اليوم كانت قتلة عبد اهلل بن س���بأ
والعش���رة الذين قالوا ما قالوا ،وقتلهم أمري
املؤمنني ــ عليه الس�ل�ام ــ يف (صحراء) أحد
()1
عشر.

على عهد أمري املؤمنني ــ عليه السالم ــ وهو
م���دًا عظيمًا حت���ى طغى وعال
به���ا (مقي���م) ّ
وص���ار كاجلبال (الرواس���ي) بإزاء ش���رفات
الكوف���ة ،وكان أمري املؤمنني ــ عليه الس�ل�ام
ـ���ـ يف ذلك اليوم قد خ���رج على ظهر النجف
ومع���ه نفس م���ن أصحابه ،فنظ���ر إىل بطن
ال���وادي ،وقال للنف���ر الذين كان���وا معه :إّني
أن امل���اء ق���د طغ���ى يف
أرى النج���ف خي�ب�ر ّ
وأن
الكوفة،
منازل
عل���ى
الفرات حتى أوفى
ّ
ضجوا ،وفزع���وا إلينا ،قوموا بنا
الن���اس قد ّ
إليهم.
فأقب���ل ه���و والنف���ر الذي���ن كان���وا مع���ه إىل
الكوفة ،فتلقّاه أهلها يس���تغيثون ،فقال هلم:
ما ش���أنكم طغ���ى عليك���م املاء م���ن الفرات؟
قالوا :نعم يا أمري املؤمنني.
ق���ال :ال ب���أس عليكم وم���ا كان اهلل ّ
ليعذبكم
وأنا فيكم ،وسار يريد الفرات والناس حوله
حت���ى ورد عل���ى جمل���س لثقي���ف ،فتغامزوا
عليه ،فأش���ار إليه بع���ض أحداثهم ،فالتفت
إليهم ــ عليه السالم ــ مغضبًا ،فقال :معاشر
ثقيف صغار اخلدود( ،لئام اجلدود) قصار
العم���ود ،بقاي���ا مث���ود ،عبي���د وأبن���اء عبيد،
م���ن يش�ت�ري ثقيف برغي���ف ،فإّنهم (عبيد)
زيوف.
فق���ام إلي���ه مش���ائخهم ،فقال���وا :ي���ا أم�ي�ر
إن ه���ؤالء ش���ّبان ال يعقل���ون ،فال
املؤمن�ي�نّ ،
ّ
تؤاخذنا ،فو اهلل إنا هلذا كارهون ،وما أحد
يرضى به فاعف عنّا ،عفا اهلل عنك.
فقال (هلم أمري املؤمنني) ــ عليه الس�ل�ام ــ:
ال) على أن ال أعود إىل ------
لس���ت أعفو عنكم (إ ّ
وكل منظر ( )1مدين���ة املعاج���ز للس���يد هاش���م البحراني :ج،2
الفرات ،أو تهدوا جملسكم هذاّ ،
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الدعاء األول
(احلمد هلل األول بال أول كان قبله).....
(األول بال أول كان قبله)
األّول :ض���د اآلخ���ر ،وأّول أصل���ه أوءل
عل���ى أفع���ل مهموز الوس���ط ،كما ذه���ب إليه
اجلوه���ري ،والعلماء املراجي���ح يف فنون علم
األدب ال ووءل عل���ى فوع���ل كم���ا زعمه بعض
األدبيني.
فقوله عليه السالم:
(بال أول).
إم���ا بفت���ح ال�ل�ام عل���ى النص���ب ،كما يف
رواي���ة (س) على أنه أفعل التفضيل ،أو أفعل
وإما بالتنوين
الصف���ة على اعتبار الوصفّي���ةّ ،
على اجل ّر ،كما يف أصل الرواية على أّنه أفعل
الصفة ،منسلخًا عن معنى الوصفّية.
وضابط القول على ضرب من التفصيل:
أّن���ك إذا أخذت���ه أفع���ل التفضي���ل مل يس���عك
أن تصرف���ه بوج���ه م���ن الوج���وه؛ إذ ال يتصّور
أن ينس���لخ حينئ���ذ عن كونه وصف���ًا ملوصوف
أص ً
ال ،وليس يسوغ استعماله إذن إ ّال بتقدير
املفضل عليه يف جهة القول ،أو
(من) واعتبار ّ
طي الطّية.
يف ّ
وأما إذا أخذته أفعل الصفة ،فإن اعتربت
ّ
في���ه معنى الوصفية وجعلت���ه وصفًا امتنع أن
ينص���رف ،تقول :حججت عام���ًا أّول ويف عام
أّول بالنصب فيهما ،وهذا عاّم أّول بالرفع.
وإن سلخته عن الوصفّية واستعملته على
أّن���ه ظ���رف ،كان مبنّيًا على الض��� ّم أبدًا ،كما
(يف) س���ائر الظ���روف املقطوع���ة باإلضافة،
فتقول :إن أتيتين أّول فلك كذا.
وإن اس���تعملته مبعن���ى الب���داءة واالبتداء
صرفت���ه وأعربت���ه ،تقول :ليس ل���ه أّول وآخر
عل���ى تنوي���ن الرف���ع ،أي :لي���س لوج���وه بداءة
وابتداء ،وال نهاية وانتهاء.
ّ
حم���ل النص���ب ،أثبت ل���ه أّو ًال
وتق���ول يف
ً
ومنتهى ،ويف مقام
وآخ���ر ،أي ابتداًء ومب���دءا
ً
اجل��� ّر :الدائ���رة ّ
خط مس���تدير من غ�ي�ر أّول
وآخ���ر ،أي :م���ن غ�ي�ر بداي���ة ونهاي���ة ومب���دأ
ومنتهى حبسب الوضع.
ً
ً
ف���إذن قولك :قلت ل���ك أّوال وآخرا ،معناه
ابتداًء وانتهاًء ،والنصب على التمييز ،أو على
أّن���ه من���زوع اخلاف���ض ،ال على الظ���رف كما
يتوهم.
ّ
قال يف جممل اللغة :األّول ابتداء الشيء،
وربمّ ا يس���تعمل مبعنى آخ���ر وينصرف أيضًا
علي أّو ًال وآخرًا.
كما تقول :أنعمت ّ

وآخ���رًا ،أي :قدميا وحديثًا ،وكذلك أفعل
الصف���ة إذ ج ّرد ع���ن الوصفّي���ة ،وجعل علمًا
شخصيًا مث ً
ال ،كان ممتنع الصرف.
ث ّم إذا ن ّكر وانس���لخ عن العلمّية انصرف،
ون���ّون على النصب أو الرف���ع أو اجل ّر ،تقول:
رأي���ت أمحدًا من األمحدي���ن ،وجاءني أمح ٌد
بأمحد من األمحدين.
من األمحدين ومررت
ٍ
وإذا حتقّقت ما تلوناه عليك اس���تبان لك
مغزى قول املغرب :فعلت هذا عامًا أّول على
وأي رجل
الوص���ف ،وعام األّول على إضافةّ ،
الض ّم ،كما يف
مبين على ّ
دخ���ل أّول فله كذاّ ،
م���ن قبل ومن بعد ،ومعناه دخل أّول ّ
كل أحد،
وقبل ّ
كل أحد ،وموضعه باب الواو.
وكذل���ك قول املفردات والفائق وغريهما:
ويس���تعمل أّول ظرفًا فيبنى على الض ّم ،حنو
جئت���ك أّول ،ويقال :مبعن���ى قديم حنو جئتك
()1
أو ًال وآخرًا ،أي :قدميا وحديثا.
وقي���ل( :األول) على وزن أفعل ــ تأس���يس
بنائ���ه م���ن (هم���زة وواو والم) عل���ى مذه���ب
مجه���ور البصريني ،لكنهم اختلفوا ،فأكثرهم
على أنه من (وول) ــ على وزن فعل ــ ،فأصله
عل���ى ه���ذا (أ ْوَول) ،أدغمت الف���اء يف العني،
قال���وا :ومل يس���تعملوا ه���ذا الرتكي���ب إ ّال يف
األول ومتصرفاته.
وبعضه���م عل���ى أّنه م���ن (آل ي���ؤول أوال)،
أي :رجع ،ألن كل ش���يء يرجع إىل أوله ،فهو
()3
مبعنى املفعول ــ كأشهر وأمحد ــ.
وقوله عليه السالم( :بال أول كان قبله).
متعلق مبحذوف حاال عن األول ،و(الباء)
للمالبس���ة ،أي :متلّبس���ا بال أول ،و(ال) عند
الكوفية اسم مبعنى غري.
فقيل :نقل إعرابها إىل ما بعدها ــ لكونها
على صورة احل���رف ــ ،وقيل :إن اجلار داخل
عليها نفسها ،وإن ما بعدها خفض باإلضافة،
واآلخ���ر األول بكس���ر اخلاء عل���ى وزن فاعل،
وهو خالف األول.
أن أوليت���ه ـ���ـ تع���اىل ــ عني
قي���ل:
ّ
واحل���ق ّ
آخريته ،وآخريته عني أوليته من غري اختالف
يف ذاته وصفاته؛ خبالف أوليتنا ،ألن من كان
منا أوال ال يكون آخرا ،وكذا بالعكس.
بيان ذلك :إن األولية واآلخرية قد يكونان
مبعنى كون الش���يء فاعال وغاي���ة ،وقد تقرر
يف وضع���ه أن ذات���ه ــ تع���اىل ــ غاي���ة الغايات
ونهاية الرغبات ،وليس لفعله ــ سبحانه ــ ملية
غ�ي�ر ذاته ،وأنه ــ تعاىل ــ تاٌم بذاته من مجيع
اجلهات واحليثيات واحد ال كثرة فيه بوجه من

الوجوه.
وال
شيء قبله وال
مع���ه وال يف مرتبة
ذات���ه ،وذاته ـ���ـ تعاىل ــ مع
وحدته مت ّم فاعليته؛ فذاته بذاته
وإن جهة
فاع��� ٌل وغاي���ٌة للوج���ود كّل���ه؛ ّ
فاعلّيته بعينه هي جهة غائّيته.
فأوليته عني آخريته ــ سبحانه ــ من حيث
أنه يفيد األشياء فاعل هلا ،ومن حيث افادته
لوجوده���ا ــ ألج���ل علمه بنظ���ام اخلري فيها،
الذي هو عني ذاته احملبوبة لذاته ــ غاية ،وهو
م���ن هذه احليثية الداعي���ة إىل الفعل متقدم
عل���ى االش���ياء وأول؛ وم���ن حيث كون���ه خريًا
وفائ���دة يقصده األش���ياء ويتش���ّوق إليه طبعا
وإرادة ،متأخ���ر عنه���ا وآخ���ر ،كم���ا هو ش���أن
الغايات م���ن تقدمها على األفع���ال وتأخرها
باعتبارين.
ّ
فثبت أن الباري ــ جل امسه ــ أول األوائل
م���ن جه���ة كونه فاع ً
ال لألش���ياء وعّل���ة غائية
وغرضًا هلا؛ وهو بعينه آخر األواخر من جهة
كونه غايًة وكما ًال يقصده األشياء وينحو حنوه
ويتش���ّوق إليه طبعًا وإرادة ،فهو ــ تعاىل ــ أول
مبا هو آخر ،وآخر مبا هو أول.
ويؤك���د ما ذكرن���ا قول حممد ب���ن يعقوب
الكلي�ن�ي ــ رمح���ه اهلل ــ باس���ناده عن امليمون
البان قال :مسعت أبا عبد اهلل عليه الس�ل�ام
وق���د س���ئل ع���ن قول���ه ع ّز وج���ل( :ه���و األول
واآلخر) ،فقال عليه السالم:
أول كان قبل���ه وال ع���ن بدء
(األول ال ع���ن ٍ
س���بقه ،واآلخ���ر ال ع���ن نهاية كم���ا يعقل من
صف���ة املخلوقني،ولك���ن قدي���م أول آخ���ر مل
ي���زل وال يزال بال ب���دء وال نهاية ،ال يقع عليه
احلدوث ،وال حيول من حال إىل حال ،خالق
()5()4
ّ
كل شيء).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ش���رح الصحيفة الس���جادية للس���يد حممد
باقر املشتهر بالداماد :ص 77ــ .78
( )3لوام���ع األنوار العرش���ية يف ش���رح الصحيفة
السجادية للسيد حممد باقر احلسيين :ص.218
( )4التوحيد للكليين :ص.306
( )5نور األبصار يف ش���رح الصحيفة الس���جادية
للسيد نعمة اهلل اجلزائري :ص 25ــ .26
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شؤون األسرة

فقه األسرة وآدابها
الحلقة الثانية

ب ّر ا
لوال
دين

وش���دد
اهت��� ّم س���بحانه بش���أن الوالدين
ّ
عل���ى حقوقه���م ورعايته���م ،حتّ���ى جن���ده يف
ثالث آيات قرن ذلك بنفس���ه فبعد أن حصر
العبادة به تعاىل قضى باإلحسان للوالدين،
وكذلك قرن الشكر له بالشكر هلما.
حتّى قال إمامنا الصادق عليه السالم:
()1
ين لمَ ْ َي ْش ُك ِر اهلل).
َ
(م ْن لمَ ْ َي ْش ُك ِر الواِل َد ِ
فاإلحس���ان إىل الن���اس ابت���داًء م���ن
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مس���تلزمات اإلس�ل�ام فكي���ف إذا كان ج���زءًا
تقدم���ه ،ويتأكد هذا اإلحس���ان يف
إلحس���ان ّ
حق الرحم وباألخص يف حق األبوين ،ويشتد
التأكي���د ويتعمق فيمن كانت نعمه أظهر وهلا
صل���ة باحلفاظ عل���ى أصل وجود الش���خص
()2
نفسه.
ث ّم أوصى س���بحانه يف ثالث آيات أخرى
بالوالدي���ن وصّي���ة حس���نة أو حس���نى ،وبني

ذلك يعطيهما س���بحانه وتعاىل ح ّقًا عظيمًا
نفصله.
واحرتامًا كبريًا كما سوف ّ
وحدي���ث إمامن���ا علي بن احلس�ي�ن عليه
يفصل قوله تعاىل:
السالم ّ
()3
((ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ))
محلت���ه وأطعمت���ه من نفس���ها ووقته ّ
بكل
جوارحه���ا ،تدافع عنه ّ
بكل ما أوتيت من قّوة
وأساليب.

يقتص���ر اإلمام عليه الس�ل�ام فيما يتعلق
حبق األم على بيان آالمها وتضحياتها ،ولعله
ّ
عليه السالم يرتك لإلنسان أن يقدر كم هي
مس���ؤوليته أمام أمه اليت عانت وحتملت كل
ه���ذه اآلالم ،وبذلت كل هذا العطاء من أجل
أن ترعى ولدها وتنشئه وحتافظ عليه.
فمن يس���تطيع أن يعوض األم عن آالمها
ح�ي�ن محله���ا اجلنني وه���ي تغذوه م���ن دمها
ويش���اركها يف طعامه���ا وش���رابها ،فينغ���ص
عليه���ا راحته���ا ونومه���ا وكل ملذاته���ا ،ويف
إش���ارات الق���رآن املع�ب�رة ما يكف���ي إلدراك
معان���اة األم يف محله���ا ووضعه���ا ،وذل���ك يف
قوله تعاىل:
((ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ
()4
ﭘ ﭙ ﭚ))
ويف آية أخرى:
((ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
()5
ﭻ ﭼ ﭽ))
وال خيف���ى تعلي���ق الوصي���ة بالوالدي���ن
عل���ى ما تعاني���ه األم من آالم احلمل والوالدة
باعتباره من أبرز مصاديق التضحية ،وحتمل
اآلالم.
ع���ن بري���دة أن رج ً
ال قال :يا رس���ول اهلل
إن���ي محل���ت أمي عل���ى عنقي فرس���خني يف
رمض���اء ش���ديدة ل���و ألقيت فيه���ا بضعة من
حل���م لنضج���ت! فهل أدي���ت ش���كرها؟ قال:
«لعله أن يكون بطلقة .قال:
(ال وال طلقة)(.)6
ف���األم ..الكلم���ة العذبة ..الكلم���ة الندية..
العط���ف ..احلن���ان ..احل���ب ..اإلخ�ل�اص..
التضحي���ة ..اإليث���ار ..اإلنس���انية برحابته���ا
وس���عتها ..العط���اء مبدلول���ه اإلس�ل�امي
الرباني.
يف األم تتجس���د كل املعاني اخلرية ،فهي
تقدم عن نفس
���ن وال جزاء ب���ل ّ
ّ
تق���دم دون َم ّ
تق���دم ألبنائه���ا حياته���ا
راغب���ة يف العط���اءّ ..
وراحته���ا واطمئنانها وهدوءها وس���عادتها..
تقدم قلبها ونفسها وكل ما تطاله يدها. ...
وكالم اإلمام عليه الس�ل�ام حيمل الكثري
م���ن اإلحياء بصعوب���ة احلمل وما يرافقه من
آالم وعطاء ،إذ يقول عليه السالم:
«محلت���ك حي���ث ال حيم���ل أح��� ٌد أح���دا،
وأطعمت���ك من مث���رة قلبها م���ا ال يطعم أح ٌد
أحدا ،وإنها وَقت َ
ْك بسمعها وبصرها ...حمتملة
ملا فيه مكروهها وأملها وثقلها وغمها.)..
إنه���ا محل���ت وليدها وهو جن�ي�ن ،محلته

علي من بـــــرٍد
بس���رور وفرح وابته���اج ،وأطعمت���ه من مثرة ختاف ّ
قلبها وهذا ش���يء ال يقوم عليه أحد غريها،
ومن حر فـــــتحميين
كان يتغذى منها ويرتوي من نفس���ها ،فكانت ومن أمل ومن مــــرض
تضعف ليق���وى وتذبل ليش���تد وينهض ،إنها
أنـــــــــــاديها فتأتيين
ش���غلت مسعه���ا وبصره���ا ويده���ا ورجله���ا بروحي سوف أفديها
وبشرها ومجيع جوارحها يف سبيل وليدها،
كما بالروح تفديين
حيث استنفرت كل ذلك من أجله لئال يتضرر وأسعى يف هــــــناءتها
أو يتأذى أو ميسه سوء من جراء شيء يناله
كما تسعى وترضيين
بغتًة ودون انتباه منها. ...
اهلل س���بحانه وتع���اىل جع���ل إطاع���ة
إّنها ّ
سخرت لصاحله مسعها خوفًا عليه الوالدين بعد إطاعته س���بحانه ،فعلى الذرية
م���ن صيحة أو صوت يس���بب موت���ه ،وكذلك إطاعة الوالدين يف مجيع األمور إال الش���رك
ّ
س���خرت بصرها ويدها ورجلها دفعًا لطارئ باهلل تعاىل ،وكلما أحسن إىل والديه ،كذلك
ق���د يط���رأ م���ن اخل���ارج فيصيبه بس���وء ،بل ذريته حيسنون له وكلما أساء لوالديه فتكون
ّ
س���خرت كل جوارحها لتدف���ع عنه كل آفة أو اإلساءة من ذريته له.
مصيبة.
ق���ال املرح���وم الش���يخ عب���د الزه���راء
ّ
وكل ما أوتي به اإلنسان من خري وفضائل الكعيب:
ف���إن أصله وأساس���ه هو
م���ررت يف طريق���ي عل���ى بس���تان فرأيت
يف احلي���اة الدني���اّ ،
الوالدان ،فينبغي لإلنسان أن ال ينسى ذلك ،الناع���ور الذي يرب���ط حبمار أو بغل أو فرس
ويس���تمر يف الدعاء لوالديه يف صلواته ،وأن مربوط���ًا بإنس���ان كهل يدور حت���ى مينح املاء
يش���كر اهلل والوالدي���ن على ه���ذه النعم اليت إىل الس���اقية فتأث���رت هل���ذا املنظ���ر تأث���رًا
أنعما عليه بها(.)7
بالغًا.
ج���اء يف حب���ار األن���وار ع���ن العالم���ة
وأخ���ذت أصي���ح م���ن يف البس���تان ،وإذا
اجمللس���ي أعلى اهلل مقامه عن أبي عبد اهلل بش���اب ج���اء وق���ال :م���اذا تري���د؟ قل���ت :من
عليه الس�ل�ام قال :إن رس���ول اهلل صلى اهلل ه���ذا ومن أن���ت؟ قال :إني ابن ه���ذا الرجل،
عليه وآله وسلم حضر شابًا عند وفاته فقال فتقدم���ت إىل الول���د أريد تأديب���ه لكن الولد
صلى اهلل عليه وآله وسلم:
ه���رب وفكك���ت رب���اط الوال���د ع���ن الناع���ور
(قل ال إله إال اهلل ،قال :ماعتقل لس���انه وجلس���ت معه أس���ليه وأخذت ألهاجم الولد
م���رارا ،فق���ال صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم :فق���ال الوالد :يا ش���يخ عبد الزه���راء ــ وكان
المرأة عند رأس���ه :هل هل���ذا أم؟ قالت :نعم يعرفين ــ إن هذا جزائي العادل فإني ربطت
أنا أمه.
وال���دي بنفس ه���ذا الناعور أبان كنت ش���ابا
ق���ال صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم :وكان وال���دي كه�ل�ا وقد ت���ويف والدي (رمحه
أفس���اخطة أنت علي���ه؟ قالت :نعم ،ما كلمته اهلل) قب���ل م���دة فورثت البس���تان وكرب هذا
منذ س���ت حج���ج ،قال صل���ى اهلل عليه وآله الولد وأخذ يفعل بي الفعلة اليت كنت أفعلها
وس���لم هل���ا :إرضي عن���ه ،قال���ت :رضي اهلل مع والدي(.)8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برضاك يا رس���ول اهلل ،فقال له رس���ول اهلل
صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم :ق���ل ال إله إال ( )1شجرة طوبى :ج ،2ص.372
( )2ش���رح رسالة احلقوق لإلمام زين العابدين عليه
اهلل ،قال :فقاهلا.
ورن جرس احلقيقة على لس���ان الطفل ،السالم ،للسيد عباس املوسوي :ص.124
ّ
يصور حنان األم والعطف الذي تبديه فأنشأ ( )3سورة لقمان ،اآلية.14 :
قائ ً
( )4سورة األحقاف ،اآلية.15 :
ال:
( )5سورة لقمان ،اآلية.14 :
أحب الـــناس لي أمي
ومن بالروح تفديين ( )6كنز العمال :ج ،16ص.472
( )7فق���ه األس���رة وآدابه���ا للس���يد عل���ي عاش���ور:
فكم مــــن ليلة قامت
على مهدي تغطيين ص.8
( )8األخالق واآلداب اإلسالمية لعبد اهلل اهلامشي:
بصـــــوت هادئ عذب
وإنشـــــــــــــاد تغنيين ص.120
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عبر من التاريخ

يق���ول آية اهلل الس���يد رضي الش�ي�رازي :آي���ة اهلل ّ
م�ل�ا عل���ي اهلمدان���ي إىل طه���ران
قب���ل عش���رين عام���ًا تقريب���ًا ،ج���اء املرحوم ألج���ل الع�ل�اج ،فذهب���ت لعيادته م���ع أحــــد
األصدق���اء ،جلس���ـــــــــنا عن���ده ثالثني دقيقة
تقريب���ًا وكان حديثنا يدور حول مس���ألة
فقهية ،وبعد ذلك عرفين له صديقي
قائ ً
ال :إن هذا هو الشريازي.
ولك���ن املرح���وم اهلمدان���ي م���ا
استذكر شيئًا يف وقته ،وملا وّدعناه
وتقدم���ت حن���و الباب اس���توضح
عنـــــــــ���ي م���ن
صديــــــــق���ي،
فقال لـــه :إنه
الس���يد رضـــي
اجملـــــدد
حفي���د
ّ
ا لش���يـــــــــــر ا ز ي
الكبري!
فــــنـــــــــــــــادان���ي
املرحوم اهلمداني،
واعت���ذر م���ن ع���دم
تذك���ره ح���ا ًال ،ث���م
قال :اجلس ألس���رد
جدك
قصة عن ّ
لك ّ
الشريازي:
(كنت يف طهران
أدرس عن���د املرحوم
الش���يخ عبـــ���د النيب
الن���وري ،نــــــق���ل ل���ي
الش���يخ أن���ه مل���ا كان
حيضــــــــــــــــــ���ر دروس
ج���دك يف
املرحـــــ���وم ّ
س���امراء كان يأتي���ه
بعــــ���ض املـــــ���ال من
أهلـــــ���ه م���ن مدينة
(ن���ور) فم���ع راتبه
ال���ذي يعطيه
اجمل���د د
ّ
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يسد حوائجه وال يزيد.
الشريازي كان ّ
واس���تمر األم���ر على ه���ذا املن���وال حتى
انقط���ع امل���ال ال���ذي كان يأتيه م���ن أهله ،يف
الوقت الذي كان قد دفع لكاتب يستنس���خ له
كتاب (وس���ائل الش���يعة) ،ــ وهو كتاب ضخم
ُطبع حديثًا يف عش���رين جزء ال يستغين عنه
طالب العلوم الدينية ــ ،فاس���تقرض الش���يخ
لذلك مبلغًا قدره مائة وعشرون (تومانًا).
وعلى أثر ذلك صار الشيخ كاسف البال
���دد هذا الدين الثقيل ومن
ال يدري كيف يس ّ
يؤم���ن س���ائر حاجات���ه ،إذ أن ما يعطيه
أي���ن ّ
اجملدد الشريازي ال يكفيه وال يغطي
أستاذه ّ
حاجات���ه كله���ا ،فأخذ الش���يخ يف ذلك اليوم
توس���ل بأه���ل البيت
يصل���ي يف حجرت���ه ،ثم ّ
وخصص
حاله،
إليهم
عليهم الس�ل�ام وش���كا
ّ
اخلط���اب إىل اإلم���ام احلج���ة ب���ن احلس���ن
املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف.
يقول الش���يخ :غلبين النع���اس وبينما أنا
استغرقت يف النوم وإذا بي أرى
بهذه احلالة
ُ
يف املنام مجال س���يدنا رسول اهلل صلى اهلل
علي���ه وآله وس���لم ،كان جالس���ًا وعلى رأس���ه
الشريف عمامة خضراء.
علي الس�ل�ام
د
فر
،
ُ
دخل���ت عليه مس���ّلمًا ّ ّ
وقال:
(يا شيخ عبد النيب ،هناك مائة وعشرون
وسدد بها دينك)!
(تومانًا) ،خذها ّ
أتأمل
ُ
فاس���تيقظت من النوم وبينما كنت ّ
قمت
يف رؤي���اي ه���ذه ،وإذا بالب���اب ُيط���رق! ُ
وفتح���ت الب���اب ،وكان الط���ارق (نصر اهلل)
ُ
للمجدد الش�ي�رازي ،فقال:
اخل���ادم اخلاص
ّ
فأس���رعت ودخلت عليه،
يطلبك!
إن الس���يد
ُ
وكان جالسًا يف السرداب.
فلم���ا وقعت علي���ه عي�ن�ي ،وإذا هو على
ذات اهليئ���ة واهليب���ة اليت رأي���ت فيها النيب
حممدًا يف رؤياي!
فس���ّلمت علي���ه ،فرّد علي س�ل�امي وقال
فورًا:
(يا شيخ عبد النيب ،هناك مائة وعشرون
وسدد بها دينك)!
تومانًا ،خذها ّ
ي���ا س���بحان اهلل إنه���ا نف���س اجلملة
اليت قاهلا لي رسول اهلل يف الرؤيا!!!
وهن���ا أردت أن أنق���ل للس���يد
الش�ي�رازي رؤياي اليت رأيتها ،فقال
الس���يد :ال حاج���ة! وكأن���ه كان يعلم
بها.

معارف عامة

قب���ل الق���رن التاس���ع عش���ر قض���ى عدد
كب�ي�ر من الن���اس يف أوروبا نتيج���ة إصابتهم
بأم���راض انتقل���ت إليه���م بس���بب ظ���روف
املعيش���ة غ�ي�ر الصحيح���ة ،وكث�ي�را م���ا كان
العملي���ات اجلراحية مميتة لعدم اس���تكمال
الش���روط الصحي���ة ،مم���ا كان يق���ود إىل
اإلصاب���ة بالغرغرينا (تعفن خاليا اجلس���م)
وتس���مم ال���دم ،وقد ط���ورت خ�ل�ال القرنني
التاسع عشر والعشرين طرق أفضل ملعاجلة
األمراض.
الجراثيم والمرض
ّ
متك���ن أ .ف���ان لويفنهوك ع���امل هولندي
م���ن مش���اهدة اجلراثي���م (ميكروب���ات مث���ل
البكتريي���ا) ألول مرة مبجهره ومع هذا فإنه
مل ي���درك أهمي���ة ه���ذه اجلراثيم م���ن حيث
تسبيبها لألمراض.
ب�ي�ن ل���وي باس���تور ع���امل فرنس���ي أن
اجلراثي���م ال�ت�ي تس���اعد يف عملي���ة التخمر
ميك���ن القضاء عليها باحل���رارة دون أن يؤثر
على ذلك املذاق ،وتس���مى هذه العملية اليوم
البسرتة ،وتستخدم يف معاجلة احلليب.
ونشر لوي باس���تور نظريته يف األمراض
تن���ص عل���ى أن اجلراثيم
اجلرثومي���ة ال�ت�ي ّ
ميكن أن تسبب األمراض.
التلقيح والتطعيم
حض���ر إِ .جنَ���ز الع���امل الربيطان���ي ألول
ّ
م���رة لقاحا فع���اال ضد اجل���دري ،إال أنه مل
يكن يعرف بالضبط كيف يعمل هذا اللقاح،
واس���تنبط ل���وي باس���تور لقاح���ا ض���د داء
الكل���ب ،وقد برهن عل���ى أن اللقاحات ميكن
حتضريه���ا م���ن جراثي���م ضعيف���ة تس���اعد
اجلسم على مهامجة املرض بصورة معتدلة،
مما يثري نظام الدفاع يف اجلسم ويولد عند
الشخص مناعة ضد املرض.
وطور العامل الفرنسي لقاحا ضد مرض
الس���ل ،وأع���د ج .س���وك ع���امل أمريكي أول
لقاح ضد الشلل فتك بالعديد من الناس يف
اخلمسينات.

المطهرات
ّ
أج���رى ج .لس�ت�ر الع���امل الربيطاني أول
عملي���ة تطهري مس���تخدما رذاذا من حامض
الكربولي���ك لقت���ل اجلراثي���م يف اجل���و وعلى
جسم املريض ،والتطهري هو طريقة للقضاء
على اجلراثيم.
التعقيم
صم���م س .تش���امريالند ع���امل فرنس���ي
جه���ازا للتعقيم ،وهو صن���دوق معدني مغلق
لتعقيم األدوات والضمادات باستخدام خبار
ضغ���ط عال ،وكان ذل���ك اجلهاز أول أمنوذج
ألجه���زة التعقي���م ،والتعقيم ه���و طريقة ملنع
اجلراثي���م من الوص���ول إىل اجلروح ،وطور
ع���امل أملاني مفه���وم الع�ل�اج الكيميائي ،أي
اس���تخدام األدوي���ة املرّكب���ة للقض���اء عل���ى
جراثيم معينة يف خاليا اجلسم.
وحض���ر الع���امل األملان���ي دواء يس���مى
ّ
الربونتوس���يل لقت���ل اجلراثي���م املس���ببة
لألم���راض كاحلم���ى القرمزي���ة ،وكان ه���ذا
ال���دواء ه���و األول ضمن سلس���لة من األدوية
اليت تس���مى عقاق�ي�ر الس���لفا ،وتعتمد هذه
العقاق�ي�ر يف ع�ل�اج ع���دد م���ن األم���راض
كالته���اب الس���حايا (م���رض يصي���ب قش���رة
الدماغ).
المضادات الحيوية
أم���ا املض���اد احلي���وي عب���ارة ع���ن عقار
يس���تحضر م���ن كائن���ات حي���ة (الفطريات)
للقض���اء عل���ى كائن���ات حي���ة أخرى تس���بب
األم���راض ك���ذات الرئ���ة ،وه���ي مركب���ات
كيميائي���ة ذات وزن جزئ���ي صغري جدا يقدر
بامليكروج���رام ومهمته���ا هي قت���ل البكترييا
املمرض���ة او ايقاف منوها والتمهيد للخاليا
التابع���ة جله���از املناع���ة ملهامج���ة البكرتي���ا
والقضاء عليها.
امله���م هو ان جمموع ما تنفقه دول العامل
يف اس���تهالك املض���ادات احليوي���ة ..يبلغ 29
مليار دوالر سنويا..
���د املضادات احليوي���ة أهم جمموعة
وُتَع ّ
دوائي���ة عل���ى اإلط�ل�اق  ..من���ذ اكتش���افها
منتصف القرن املاضي.
واجلدي���ر بالذكر أن املض���ادات احليوية
فاعل���ة ضد البكترييا ،ولكنها ليس���ت كذلك

بالنس���بة للفريوس���ات (كاحلصب���ة مث�ل�ا)،
ولوح���ظ أن نوع���ا م���ن الفطري���ات يس���مى
البنسيليوم يوقف انتشار البكترييا.
أما ما يظن البعض أن املضادات احليوية
تع���اجل ح���االت األنفلونزا وه���ذا مفهوم غري
صحي���ح فاإلنفلونزا مرض فريوس���ي وليس
بكتريي فتناول املضادات احليوية ال يساعد
عل���ى ع�ل�اج ح���االت ال�ب�رد ب���ل يض���ر عرب
األع���راض اجلانبي���ة للمض���ادات احليوي���ة..
عالج حاالت الربد هو الراحة فقط..
كم���ا يظ���ن البعض أن اجلس���م يكتس���ب
مناع���ة ضد املضادات احليوية بعد فرتة من
تكرار اس���تخدامها واحلقيقة أن من تكتسب
املناعة هي البكترييا وليس اجلس���م ..فهي ــ
البكترييا ــ تتطور لتحمي نفسها من املضادات
احليوية وليس اجلسم من يرفضها..
يس���تخدم البعض املض���اد احليوي لفرتة
حم���دودة ي���وم أو يوم�ي�ن وه���ذا مفه���وم غري
صحيح متاما ..فاملضادات احليوية تستخدم
لفرتة من  5إىل  7أيام على األقل ..عادة.
كم���ا ان البع���ض يكث���ر م���ن اس���تخدام
املض���ادات احليوية عامة وه���ذا امر خطري
فللمض���ادات احليوي���ة اض���رار كث�ي�رة مث���ل
التغ�ي�ر يف مكون���ات ال���دم او تل���ف الكب���د
او توق���ف الكلي���ة ع���ن العم���ل ،كم���ا ان هذا
يعرضك ملشكلة اكثر خطورة وهي انك بكثرة
اس���تخدامك للمضادات احليوية اإلعتيادية
تكتس���ب البكرتي���ا مناعة ت���ؤدي اىل اختيار
الطبيب ملض���ادات حيوية م���ن النوع املتطور
مث���ل اجليل الثال���ث للسيفالوس���بورين وهي
ذات اعراض جانبية كثرية وخطرية.
المسكّ نات
أنتج ف.هوفمان الدكتور األملاني أول تركيبة
لألسربين ،ويوجد األسربين (حامض إسيتيل
الساليس���ليك) يف الطبيعة يف بعض النباتات
واألش���جار ،وهو يعمل على ختفي���ف الصداع
واحلمى بتخفيض درجة حرارة اجلس���م ،كما
يساعد يف التخفيف من الروماتيزم من خالل
ختفيف االلتهاب والورم(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1املوسوعة املصورة كنز املعرفة :ص.5

ÏÎ

صدر حديثًا
عن قس ��م الش ��ؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلس ��ينية املقدسة كتاب
الظاهرة احلسينية ،تأليف السيد حممد علي احللو .
فه ��ي دراس ��ة اجتماعية ،تارخيية ،سياس ��ية ،اقتصادية ،اىل غ�ي�ر ذلك من األبعاد
احلياتية ،وهي دراسة ترتبط بالشعور العام لدى أتباع أهل البيت عليهم السالم.

