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أحيوا أمرنا
عند االطالع على األحداث اليت جتري يف هذا الش ��هر الش ��ريف جن ��د أحداثا متفاوتة
كما يف ش ��هادة الس ��يدة الزهراء عليها الس�ل�ام ووالدهتا يف هذا الشهرنفسه ،وجند أيض ًا شهادة

اإلمام اهلادي عليه الس�ل�ام ووفاة ولده الس ��يد حممد سبع الدجيل سالم اهلل عليه ،وهناك رواية
بزواج عبد اهلل بن عبد املطلب والد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بآمنة بنت وهب.
فهذه املناسبات احملزنة واملفرحة هي مناسبات عزيزة على قلوب شيعة أهل البيت عليهم
الس�ل�ام ،فالب ��د م ��ن إحياء هذه املناس ��بات وإعادة ذكراه ��ا ملا يف ذلك من إحي ��اء ألمر أهل
البيت عليهم السالم إذ أمرونا بإحياء أمرهم ،فقالوا« :أحيوا أمرنا رحم اهلل من أحيا أمرنا».
وال شك يف أن احلرص على إحياء هذه املناسبات فيه فوائد كثرية منها:
 1ــ الوقوف على سرية هذه الشخصيات املقدسة وإستلهام الدروس منها.
 2ــ التذكري مبظلومية أهل البيت عليهم السالم وأحقيتهم يف قيادة األمة.
 3ــ ربط األجيال املعاصرة هبذه الش ��خصيات لكي ال تنسى خدماهتم لألمة ولكي
يُرد اإلحسان باإلحسان.
 4ـ� �ـ إعط ��اء ص ��ورة لألم ��م األخرى حب ��رص حميب أه ��ل البيت عليهم الس�ل�ام عل ��ى تعظيم
العظم ��اء وختلي ��د ذكراهم مل ��ا يف ذلك من س ��لوك أخالقي وحض ��اري ،إذ إن األمم اليت
حترتم عظماءها هي أمم حيّة وواعية.
 5ـ� �ـ تش ��جيع أبناء األم ��ة على االقتداء هب ��ذه الش ��خصيات العظيمة والتمس ��ك مبنهجهم
اإلهلي.
وهناك فوائد كثرية يضيق املقام عن ذكرها.
							

املشرف العام

قطوف دانية من السيرة الحسينية

عليه السالم

اإلمام الحسين
في أرض كربالء
احللقة األوىل

نزوله عليه السالم في نينوى
ملّا أصبح اإلمام سالم اهلل عليه ،نزل
عجل الركوب
وصّلى بأصحابه الغداة ،ث ّم ّ
أخذ يتياسر بأصحابه يريد أ ْن يف ّرقهم،
فيأتيه احل ّر بن يزيد فريّده وأصحابه،
فجعل إذا رّدهم حنو الكوفة رّدًا شديدًا
امتنعوا عليه فارتفعوا ،فلم يزالوا يتسايرون
كذلك حتّى انتهوا إىل نينوى.
باملكان الذي نزل به احلسني عليه
السالم ،فإذا راكب على جنيب له عليه
سالح متن ّكبًا قوسًا مقب ً
ال من الكوفة،
فلما انتهى إليهم
فوقفوا مجيعًا ينتظرونهّ ،
سّلم على احل ّر وأصحابه ومل يسّلم على
احلسني عليه السالم وأصحابه ،ودفع إىل
احل ّر كتابًا من عبيد اهلل بن زياد لعنه اهلل
فإذا فيه:
أما بعد فجعجع باحلسني حني بلغك
ّ
كتابي هذا ويقدم عليك رسولي ،وال تنزله
إ ّال بالعراء يف غري خضر وعلى غري ماء،
أمرت رسولي أن يلزمك وال يفارقك
وقد
ُ
حتى يأتيين بإنفاذك أمري والسالم.
احلر :هذا
فلما قرأ الكتاب قال هلم
ّ
ُّ
كتاب األمري عبيد اهلل يأمرني أن أجعجع
بكم يف املكان الذي يأتيين كتابه ،وهذا
رسوله وقد أمره أن ال يفارقين حتى أنفذ
أمره فيكم.
الكندي ــ وكان
فنظر يزيد بن مهاجر
ّ
مع احلسني عليه السالم ــ إىل رسول ابن
أمك ماذا جئت
زياد فعرفه ،فقال له :ثكلتك ّ
فيه.
قال :أطعت إمامي ووفيت ببيعيت.

Ï

فقال له ابن املهاجر :بل عصيت رّبك
وأطعت إمامك يف هالك نفسك وكسبت
العار والنّار ،وبئس اإلمام ،قال اهلل تعاىل:
((ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ
()1
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ)).
فإمامك منهم.
وأخذهم احل ّر بالنزول يف ذلك املكان
على غري ماء وال يف قرية ،فقال له احلسني
عليه السالم:
َ
ُ
ُ
َ
هذِه
و
أ
ة
ي
ر
ق
ال
ه
هذ
يف
ل
ز
ن
ن
ك
ي
ْ
ِ ِ َْ ِ ْ ِ
«َد ْعنا َو حَْ ِ
هذِه».
ــ يعين نينوى والغاضرية ــ أ ْو ِ
يعين شفّية ،قال :ال واهلل ما أستطيع
علي.
إلي عينًا ّ
ذلك ،هذا رجل قد بعث ّ
فقال له زهري بن القني :إّني واهلل ال
مما
أرى أن يكون بعد الذي ترون إ ّال ّ
أشد ّ
إن قتال هؤالء القوم
ترون يا بن رسول اهلل ّ
الساعة أهون علينا من قتال َمن يأتينا ِمن
ّ
بعدهم ،فلعمري ليأتينا من بعدهم ما ال
ِقبل لنا به.
فقال احلسني عليه السالم:
تال».
«ما ُكنْـُت َألبْ َد ُ
أه ْم ِبالِْق ِ
ث ّم نزل وذلك اليوم يوم اخلميس وهو
اليوم الثاني من احمل ّرم سنة إحدى وستّني.
ثم أقبل ــ سالم اهلل عليه ــ على أصحابه،
فقال:
ْ
ين َلِع ٌق َعلى
الد
و
يا
ن
الد
د
بي
ع
ّاس
ن
«ال
ُ َ ُ ُّ َ ّ ُ
ي ُ
وطوَن ُه ما َدَّر ْت َمعاِي ُش ُه ْمَ ،فإذا
ألْ ِسَنِتِه ْم ،حَ ُ
ون».
الدّياُن َ
صوا ِبالَبالِء َق َّل َّ
حُ ِّ
مُ
ثم قال:
«أهذِه َك ْرَبالء؟».
ِ
فقالوا :نعم يا بن رسول اهلل.

فقال عليه السالم:
«هذا َم ْو ِض ُع َك ْر ٍب َوَبالٍء ،ه ُهنا َمنا ُخ
م ُّط ِرحاِلناَ ،و َم ْقَت ُل ِرجاِلنا،
ِركاِبناَ ،و حَ َ
َو َم ْس َف ُك ِدماِئنا».
قال :فنزل اليوم وأقبل احل ّر حتى نزل
حذاء احلسني عليه السالم يف ألف فارس،
ث ّم كتب إىل ابن زياد لعنه اهلل خيربه بنزول
احلسني عليه السالم بكربالء.
ويف رواية عن أبي خمنف يف مقتله
باسناده عن الكليب أنه قال :وساروا مجيعًا
إىل أن أتوا إىل أرض كربالء وذلك يف يوم
األربعاء فوقف فرس احلسني عليه السالم
من حتته فنزل عنها وركب أخرى فلم ينبعث
من حتته خطوة واحدة ومل يزل يركب فرسًا
وهن
فرس حتى ركب سبعة افراس ّ
بعد ٍ
على هذا احلال فلما رأى اإلمام ذلك األمر
الغريب ،قال:
ض؟».
«ما ُيقا ُل لهِ َذه األ ْر ْ
قالوا :أرض الغاضرية ،قال:
اسٌم َغيرُْ هذا».
« َفَه ْل لهَ ا ْ
قالوا :مسي نينوى ،قال:
اسٌم َغيرُْ هذا».
َ
«ه ْل لهَ ا ْ
قالوا :تسمى بشاطي الفرات ،قال:
اسٌم َغيرُْ هذا».
َ
«ه ْل لهَ ا ْ
َ
تسمى كربال ،فتنفّس الصعدا
قالواّ :
وقال:
ض َك ْر ٍب َوَبالٍء».
«أ ْر ُ
ث ّم قال:
ُ
َ
هلل
« ِقفُوا َوال َت ْر َحلوا ِمنْها ،فها ُهنا َوا ِ
هلل َسف ُ
ْك ِدماِئنا،
َمنا ُخ ِركاِبناَ ،و َها ُهنا َوا ِ
هلل َهت ُ
هلل
ميناَ ،وها ُهنا َوا ِ
َوها ُهنا َوا ِ
ْك َح ِر ِ

هلل ِذبْ ُح ْ
أطفاِلناَ ،وها
َقتْ ُل ِرجاِلناَ ،وها ُهنا َوا ِ
التَبِة َو َعدني
هلل تُزا ُر ُقُبوِرناَ ،وِب ِ
هذِه رُّ ْ
ُهنا َوا ِ
ُ
هلل وال ُخلْ َف ِل َق ْوِلِه».
ا
ل
و
س
ِ
َج ّدي َر ُ
وقال القندوزي :فساروا مجيعًا إىل
أن انتهوا إىل أرض كربالء ،إذ وقف جواد
احلسني ــ عليه السالم ــ ،وكّلما حّثه على
املسري مل ينبعث من حتته خطوة واحدة،
فقال اإلمام ــ عليه السالم ــ:
ض؟».
«ما ُيقا ُل لهِ ذِه األ ْر ِ
ُسمى كربالء ،فقال:
قالوا :ت ّ
َ
هاهنا ُت ْقَت ُل
ال،
ب
و
ب
ر
ك
ض
ر
أ
ُ
ِ
ُ
ْ ٍ ََ
«هذِه َوا ِ
هلل ْ
الر ُ
م ُل ُقُبوِرنا
جال َوُت ْر َم ُل النِّساُءَ ،و ُ
هاهنا حَ َ
ِّ
أخربني َج ّدي َصلَّى اهللُ
م َش ُرناَ ،وِبهذا ْ َ
َو حَ ْ
َعَليِْه َوآِلِه َو َسَلَّم».
وقال ــ عليه السالم ــ:
َ
هاهنا َواهلل َمنا ُخ
« ِقفُوا َوال َتبرَْ ُحواُ ،
هاهنا
م ُّط ِرحاِلناَ ،و ُ
ِركاِبناُ ،
هلل حَ َ
وهاهنا َوا ِ
ُ
َباح
ُس َف ُك ِدماؤناَ ،و ُ
هاهنا َوا ِ
َوا ِ
هلل ُي ْست ُ
هلل ت ْ
ُّ
ُ
هاهنا
نا،
ر
و
ب
ق
ل
م
هلل
ا
و
نا
هاه
و
نا،
مي
ُ
َحر ُ َ ُ َ ِ حَ َ ُ ِ
م َش ُرنا َو َمن َ
ْش ُرنا».
َوا ِ
هلل حَ ْ
وكتب ابن زياد لعنه اهلل إىل احلسني
أما بعد يا حسني فقد بلغين
عليه السالمّ :
إلي أمري املؤمنني
كتب
وقد
نزولك بكربال،
ّ
أتوسد الوثري ،وال
يزيد ــ لعنه اهلل ــ أن ال ّ
أشبع من اخلمري ،أو أحلقك بالّلطيف
اخلبري ،أو ترجع إ ىل حكمي وحكم يزيد
والسالم.
ابن معاوية ّ
فلما ورد كتابه على احلسني عليه السالم
ّ
وقرأه رماه من يده ثم قال:
ُسِه ْم َعلى
«ال أ ْفَل َح َق ْوٌم آَث ُروا َم ْرضاَة أنْف ِ
َم ْرضاِة اخلاِل ُق».

فقال له الرسول :جواب الكتاب أبا عبد
اهلل؟ فقال:
َ
َّ
َّت َعَليِْه
ق
ح
د
ق
ه
ألن
؛
واب
ج
ْدي
ن
ع
ُ
ْ َ ْ
َ ٌ
«ما َل ُه ِ
ذاب».
َكِل َم ُة الَْع ِ
فرجع الرسول إليه فخبرّ ه بذلك ،فغضب
أشد الغضب.
عدّو اهلل من ذلك ّ

ُسلِّ ُموني َو َال خَ ْ
ت ُذُلوني،
ِبَبيَْعِت ُك ْمَّ ،أن ُك ْم ال ت َ
َّ
ُ
ُ
َ
أصبُْت ْم َحظك ْم
َفإ ْن َو َفيُْت ْم لي ِبَبيَْعِتك ْم ف َق ْد َ
ُس ُك ْم ،وأ ْهلي َوَوَلدي
َو ُر ْش َد ُك ْمَ ،وَنفْسي َم َع أنْف ِ
أسَوةٌ ،إ ْن لمَ ْ
َم َع أ ْهلي ُك ْم َوأ ْوالِد ُك ْمَ ،فَل ُك ْم بي ْ
ضُت ْم ُع ُهوَد ُك ْم َو َخَل ْعُت ْم َبيَْعَت ُك ْم،
َت ْفَعل ُوا َوَن َق ْ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َفَلَع ْمري ما ِه َي ِمنْك ْم ِبُنك ٍر ،ل َق ْد فَعلُت ُموها
ت
ِبأبي َوأخي َوابْ ِن َع ّميَ ،والمَْ ْغ ُرو ُر َم ِن ا ْغرَ َّ
أخ مُ ْ
ِب ُك ْمَ ،ف َح ُّظ ُك ْم ْ
طأتَ ،وَنصيَب ُك ْم َضَّي ْعُت ْم،
َو َم ْن َن َك َث َف مَّ
ْسِهَ ،و َسُي ْغنيِ َ
إنا َينْ ُك ُث َعلى َنف ِ
ُ
السال ُم».
اهلل َعنْ ُك ْم َو َّ
ثم طوى الكتاب وختمه ودفعه إىل قيس
ابن مسهر الصيداوي ،وملّا بلغ احلسني عليه
السالم قتل قيس استعرب باكيًا ،ثم قال:
ْد َك َمنِْز ًال
اجَع ْل َلنا ِلشيَعِتنا ِعن َ
«اللَّ ُه َّم ْ
َكرميًاَ ،واجمْ َ ْع َبيَْننَا َوَبيَْن ُه ْم يف ُمسَت َق ٍر ِم ْن
دير».
َر مْ َ
حِت َك َّإن َك َعلى ُك ِّل َش ْيٍء َق ٍ
إن احلسني عليه السالم أمر بنصب
ثم ّ
اخليام للحريم واألوالد ،وجعل يصلح سيفه
وآلة حربه وهو يبكي ويقول هذه األبيات:

كتابه عليه السالم إلى أشراف
الكوفة
نزل احلسني عليها لسالم يف موضعه
ذلك ،ونزل احل ّر بن يزيد حذاءه يف ألف
فارس ،ودعا احلسني عليه السالم بدواة
وبيضاء وكتب إىل أشراف الكوفة ممن كان
يظن أنه على رأيه:
ّ
ُ
لحْ
س
ا
ن
م
،
يم
ح
الر
ن
ح
الر
هلل
ا
م
س
ب
«
ِ ْ ِ ِ َّ مْ ِ َّ ِ ِ ِ َ
َ ينْ ِ
ص َرٍدَ ،والمُْ َسِّي ِب
لي إلىَ ُسَليْ َ
مان بْ ِن ُ
ابْ ِن َع ٍّ
هلل بْ ِن
ابْ ِن نجَ ْ َبِةَ ،و ُر َ
فاعِة بْ ِن َش َّداِدَ ،و َعبْ ِد ا ِ
َ
أما َب ْع ُد ف َق ْد َعِل ْمُت ْم
وال ،وَجمَ َ
اعِة المُْؤ ِ
ْمننيَّ ،
ِ
ُ
َ
هلل َصلَّى اهلل َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم
ا
ول
س
ر
َّ
ِ
أن َ ُ
َ
(م ْن َراى ُسلْطانًا جاِئرًا
:
ه
ت
يا
ح
يف
قال
د
َق
ْ
َ ِِ َ
ً
ً
َح ًّ
هلل ،مخُ اِلفا
��راق َه�� ْل َل�� ُك�� ْم َخليل
هلل ،ناِكثا ِلَع ْه ِد ا ِ
ال لحِ ُ َرِم ا ِ
ُم ْست ِ
أه�� ُل ال��ِع ِ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
هلل ِباإلث ِم
ضيل
هللَ ،ي ْع َمل فيِ ِعباِد ا ِ
ول ا ِ
َول���ك��� ْم ِب���اإلش ِ
ِل ُسَنِة َر ُس ِ
���راف ال َف ِ
َ
لمَ
ْ
َ
َ
غ
ي
م
كان َحقيقًا
،
ل
ع
ف
ال
و
ل
و
ق
ب
وان ُث َّ ُ يرِّ ْ ِ ْ ٍ َ ِ ْ ٍ َ
َوال ُع ْد ِ
َواأل ْم������� ُر يف ذِل َ
هلل أ ْن ُي ْد ِخَلهَُ ،م ْد َخَلهُ)َ ،و َق ْد َعِل ْمُت ْم
ليل
َعَلى ا ِ
�����ك ِللْ َج ِ
ُ ُّ
������ي س����اِل ُ
طاعَة َّ
طان،
بيل
َّ
أن ه ُؤالِء الَْق ْوِم َق ْد َل ِز ُموا َ
الشيْ ِ
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في رحاب علوم القرآن

ما زال قطاعات
من األمة تعاني من اآلثار السلبية حتى اآلن
لتفسري القرآن حسب اآلراء الشخصية،
وحتريفه عن الواقع.
مث ً
ال
يفسرون قوله تعاىل...(( :وال ُت ْل ُقوا ﮦ
ﮧ ﮨ ،))...بأن على الفرد أن ال يعمل،
وال جياهد ،وال يتح ّرك ،ألن ذلك يعين
(التهلكة) اليت قد نهانا اهلل عنها.
وقوله تعاىل(( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ،))...
بأن مسؤولية الفرد حمصورة يف إطار ذاته،
وال شأن له باآلخرين؟ فليذهب العامل كله
إىل اجلحيم! ليس ذلك مهمًا! هلم أن
حيافظ الفرد على صومه وصالته ،وبعض
آخر من الواجبات الفردية وليس أكثر من
ذلك.
ويقول شاعرهم يف ذلك:
وما أبالــــي إذا نفســـــي تطاولين
على النجاة مبن قد ضل أو هلكا
ويفسرون (الصرب) الذي رد األمر
به كثريًا يف القرآن الكريم والسنة
الشريفة ،بأنه يعين :اخلضوع للطواغيت،
واالستسالم هلم.
و(التقية) بأنها تعين :اجلمود
والتوقف.
و(التوكل) بأنه يعين :إيكال املسؤوليات
إىل اهلل ،واجللوس يف زوايا البيوت دون
أي عمل.
و(الزهد) بأنه يعين :اعتزال الدنيا،
وترك (الفاسقني) و(الكفار) ميرحون

Ñ

الشبهات يف القرآن الكريم
فيها ويلعبون،
وانتظار ثواب
اهلل يف اآلخرة،
بد ًال من ذلك ،وهكذا
وهلم جرًا.
وهذا هو أحد مصاديق (التفسري
بالرأي) املنهي عنه يف الروايات ،والذي
يعين محل آيات القرآن الكريم على طبق
(اآلراء) اليت تكونت لإلنسان من خالل
أهوائه وشهواته.
إن القضية تبدأ بـ(هوى) يسعى خلفه
اإلنسان.
وعلى مر الزمن :يتحول هذا (اهلوى)
إىل رأي ــ ونظرية.
ثم حياول اإلنسان ــ تطويع (الدين)
ليأتي مؤّيدًا ،بل ومشجعًا على هذا
(الرأي).
وهنا يأتي احلديث الشريف:
«من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده
من النار».
املرتسبة يف
ثانيا :املسبقات الفكرية
ّ
عقلية الفرد.
فهنالك كثريون يقرأون القرآن وأدمغتهم
مشحونة باألفكار ،والرؤى واملفاهيم
املسبقة ،ولذلك فهم ال يرون القرآن إال من
خالل أفكارهم ،وال جيدون يف القرآن إال
ما يؤيد هذه األفكار.
متاما ،كالذي يضع على عينيه نظارة
سوداء ،إنه يرى مجيع األشياء بلون
نظارته!
وكذلك هؤالء ،فهم يرون آيات القرآن
بلون املفاهيم القابعة يف عقوهلم.
إنهم حياولون فهم القرآن كما تقتضي
اجتاهاتهم وأفكارهم ،بدل أن يكونوا
(تالمذة) متواضعني بني يديه.
إنهم حياولون توجيه القرآن على حسب
ما تقتضيه أفكارهم،بدل أن حياولوا تهذيب

أفكارهم على حسب ما تقتضيه مفاهيم
القرآن الرفيعة ،وهذا هو عني اخلطأ.
وهذا هو أيضا أحد مصاديق التفسري
بالرأي املنهي عنه.
وجند يف التاريخ ،كما يف التاريخ
املعاصر :أمثلة كثرية على ذلك.
وأول ما جنده يف هذا اجملال هو:
تفسري القرآن الكريم على حسب (األفكار
العقائدية) املسبقة ،كما نلمس ذلك يف
أصحاب مذاهب من أمثال (األشاعرة) أو
(الباطنية) أو (الكرامّية) أو غريهم.
هذه الطوائف كانت حتمل آراء خاصة
يف (اهلل) و(صفاته الثبوتية) و(صفاته
السلبية) وغري ذلك ،وعندما اصطدمت
عقائدها بالقرآن أخذت تفسري اآليات
القرآنية على حسب آرائها السابقة.
وجند كذلك :تفسري آيات القرآن
حسب (الفكر الصويف) و(الذوق العرفاني)
ــ بشكله املنحرف ــ ،والذي جاء من أجل:
تدعيم أفكار هذين االجتاهني وإعطائهما
صبغة (شرعية).
فمثال :باعتبار أن مذهب بعض العرفان
هو (وحدة الوجود) ،لذلك فهم يفسرون ــ
قول هارون عليه السالم ألخيه موسى
عليه السالم(( :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ.))...
يفسرونه بأن موسى عليه السالم :بعد
أن عاد من (الطور) ورأى قومه قد عبدوا
العجل ،عاتب أخاه هارون عليه السالم
قائ ً
ال له( :ملاذا مل تدع الناس يعبدون
العجل؟ أال تعلم أن اهلل سبحانه حُي ّب أن
يعبد يف أية صورة كان املعبود!
وكذلك أيضًا يفسر بعض العرفاء قوله
تعاىل(( :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ)) ،بأن
املقصود من (فرعون) ليس شخصًا معينًا،
بل املقصود به (القلب القاسي) ،وهذه اآلية
تشري ــ إىل جماهدة هذا القلب.
وهنالك تفسري القرآن الكريم حسب
(الفكر املادي) ،والذي حدث متأّثرًا
بالفرتة اليت أخذت احلضارة الغربية

ختطو فيها خطوات واسعة يف اجملاالت
العلمية التكنولوجية ،مما أبهر بريقها عيون
بعض املسلمني.
هؤالء أخذوا يفسرون القرآن بطريقة
خاصة ،ترك االجتاه املادي بصماته واضحة
عليها.
فاملالئكة واجلن والشياطني فسروها
بـ(القوى الطبيعية) اليت تسيرّ اإلنسان
والكون.
ومعاجز األنبياء أخذت تعطي مدلوالت
جديدة ،وتفسر بشكل جديد.
وهكذا وهلم جرا.
إن كل هذه األنواع من التالعب مبعاني
القرآن الكريم وتوجيه اآليات القرآنية
على حسب األفكار (العقائدية املسبقة)
أو (األفكار الصوفية والعرفانية) أو
(االجتاهات املادية) ،كل هذه تعترب من
أنواع التفسري بالرأي ــ املرفوض أساسًا من
قبل الدين.
أما االحتمال اآلخر يف معنى (التفسري
بالرأي) فهو:
التسرع يف تفسري اآليات القرآنية على
حسب ما يظهر للفرد يف بادئ الرأي،
ووفق ما توحي إليه ظنونه األولية من دون
االستيقان ،ومن دون الرجوع إىل سائر
اآليات والروايات الواردة يف ذلك املوضوع.
ذلك ألن الرأي يف اللغة يعين( :الظن)
و(التخمني) ،فالتفسري بالرأي يعين :أن
يفسر القرآن بسبب بعض الظنون النيئة،
اليت مل تنضج بعد ،رغم( :أن الظن ال يغين
من احلق شيئًا).
ومما جيدر ذكره يف هذا اجملال ،هو
أن امرأة على عهد عمر بن اخلطاب كانت
متارس اجلنس مع مملوكها وهذا بالطبع
أمر حمرم يف نظر اإلسالم.
فذكر ذلك لعمر ،فأمر أن يؤتى بها،
وملا جاءت سأهلا :ما محلك على ذلك؟
فقالت :تأولت آية من كتاب اهلل(( :ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ.))...
ويف بعض الروايات( :كنت أراه حيل لي
مبلك مييين كما حيل للرجل املرأة مبلك
اليمني) إىل آخر القصة.
ومن هذا القبيل :أن يقرأ اإلنسان
قوله تعاىل(( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ))،

اآليات ــ بشكل مستقل وبعيدًا عن أهل
البيت أو بدون توفر القاعدة العلمية الكافية
(املتمثلة يف الوصول إىل درجة االجتهاد)
يعد (تفسريًا بالرأي).
ّ
لقد برزت أمامنا حتى اآلن ثالثة
احتماالت يف معنى (من فسر القرآن برأيه)
وهي:
 1ــ فسر القرآن بآرائه الشخصية ،وذلك
بقسميه :فسر القرآن بهواه ،وفسر القرآن
مبسبقاته الفكرية.
 2ــ فسر القرآن بظنه.
 3ــ فسر القرآن بفهمه املستقل عن أهل
البيت عليهم السالم ،أو بدون توفر القاعدة
العلمية الكافية.
فالسؤال هو أي واحد من هذه املعاني
هو املقصود؟!
واجلواب :ميكننا أن نستفيد من إضافة
كلمة (رأي) إىل (اهلاء) يف قول اإلمام
(برأيه) معنى عامًا يشمل هذه املعاني،
وذلك هو:
(تفسري القرآن بالرأي الشخصي ،النابع
من الذات ،ال من الواقع) ،وهذا املعنى العام
يشمل:
القسم األول من املعنى األول ،ألنه
تفسري للقرآن باهلوى وليس بالواقع.
والقسم الثاني من املعنى األول ألنه
تفسري للقرآن بالتعصب واألفكار املسبقة،
وليس بالواقع.
واملعنى الثاني ،ألنه تفسري للقرآني
بظنه الشخصي الذي ال يغين من احلق
شيئًا ،وليس بالواقع.
واملعنى الثالث ،ألنه تفسري للقرآن
باألفكار الشخصية ،وليس بالواقع (الذي
مقياسه هو :أهل البيت عليهم الصالة
والسالم ،والذي تكشف عنه القاعدة العلمية
ّ
املشار إليها).
وهكذا جند :أن الروايات اليت تنهى عن
(التفسري بالرأي) ال تقصد بذلك النهي
عن التدبر يف القرآن الكريم ،وإمنا تنهى
عن (تفسري القرآن بالرأي الشخصي النابع
من الذات ،ال من الواقع ،مبختلف صوره
()1
وأشكاله).

فيتصور اهلل جسمًا قد تربع على عرشه
العظيم! إن هذا الشكل من الفهم املتسرع
لآليات القرآنية على حسب ما يقتضيه
الظن والتخمني ،وبعض االستحسانات
العقلية ،هو ما نهت عنه الروايات السابقة.
 3ــ فهم آيات القرآن الكريم املرتبطة
باألحكام ،واآليات املشابهة ،واآليات
اجململة وما شابه ــ بعيدًا عن روايات
أهل البيت عليهم الصالة والسالم وبدون
توفري قاعدة علمية رصينة تؤهل اإلنسان
لالستنباط ،ذلك ألنه يف عهد الرسالة كان
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم هو الذي
يشرح للمسلمني اآليات الغامضة ،املبهمة،
ويف ذلك يقول اهلل سبحانه...(( :ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ.))...
ولكن :ماذا بعد رحيل الرسول صلى
اهلل عليه وآله وسلم؟ لقد خلف النيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم من بعده :كتاب اهلل،
والعرتة ،وقد قرن النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم القرآن بالعرتة يف أحاديث كثرية ،من
هنا ،فإن أية حماولة للفصل بينهما هي
حماولة خاطئة.
وإن كثريًا من الروايات اليت ورد فيها
النهي عن (التفسري بالرأي) جاءت ردًا
على أولئك الذين كانوا حياولون فهم القرآن
بعيدًا عن أهل البيت عليهم السالم ،بل
ونقيضًا هلم ــ ويف بعض األحيان ــ كقتادة
وغريه.
كما جاءت جمموعة من الروايات يف
هذا الصدد:
منها :ما روي عن أبي عبد اهلل الصادق
عليه السالم« :إمنا هلك الناس يف املتشابه
ألنهم مل يقفوا على معناه ،ومل يعرفوا
حقيقته ،فوضعوا له تأوي ً
ال من عند أنفسهم
بآرائهم ،واستغنوا عن مسألة األوصياء
فيع ّرفونهم».
وقال عليه السالم« :إنهم (أي املخالفني)
ضربوا القرآن بعضه ببعض ،واحتجوا
باملنسوخ ،وهم يظنون أنه الناسخ ،واحتجوا
باخلاص وهم يظنون أنه العام ،واحتجوا
بأول اآلية وتركوا السنة يف تأويلها ومل
ينظروا إىل ما يفتح به الكالم وإىل ما
ــــــــــــــــــــــــــ
خيتمه ،ومل يعرفوا موارده ومصادره ،إذ مل
( )1التدبر يف القرآن للسيد حممد رضا
يأخذوه عن أهله ،فضلوا وأضلوا».
الشريازي :ج ،1ص 39ــ .48
وجند أن فهم القرآن ــ يف طوائف من
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يف ه���ذا املقط���ع م���ن خطبت���ه يص���ف
اإلمام(علي���ه الس�ل�ام) األئمة م���ن أهل بيت
الن�ب�ي (صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه) بعب���ارات
قص�ي�رة عميق���ة املعاني ،حي���ث يتطرق إىل
مكانته���م بعد رس���ول اهلل (صل���ى اهلل عليه
وآله) على ضوء ما ورد يف األحاديث النبوية
الش���ريفة م���ن قبيل حديث الثقلني وس���فينة
نوح والنجوم.
فق���د وصفهم يف عباراته الس���ت األوىل
بقوله(علي���ه الس�ل�ام)« :ه���م موضع س���ره،
وجل���أ أم���ره ،وعيبة علم���ه ،وموئ���ل حكمه،
أن كل عبارة من
وكه���وف كتبه وجبال دين���ه» ّ
هذه العبارات تش�ي�ر إىل أمر معني رغم ما
ذهب إليه بعض العلماء والش ّراح من ترادف
العب���ارات وأّنه���ا ش���بيهة لبعضه���ا البع���ض
اآلخر.
فقد أش���ارت العبارة األوىل إىل حقيقة
أن األس���رار اإلهلية مودع���ة لديهم.
مؤاده���ا ّ
وبالبداهة أن يلم جبميع األس���رار من ينهض
مبس���ؤولية زعام���ة الدي���ن; حي���ث ال ينتظم

أمره���م يف هداي���ة الن���اس وتدب�ي�ر ش���ؤون
حياته���م دون االنط���واء على ذل���ك العلم ،وال
أن زعامتهم ال ختتص بزمان دون آخر
سيما ّ
بل تتعلق جبميع البشرية على مدى العصور
والدهور.
ث���م أش���ار يف العب���ارة الثاني���ة إىل أّنه���م
ملجأ أمر اهلل .والس���ؤال الذي يربز هنا هل
يقتص���ر هذا األمر على األوامر التش���ريعية
أم يش���مل األوام���ر التكويني���ة أيض���ا؟ يب���دو
م���ن ظاهر العب���ارات الس���ابقة والالحقة أن
األوام���ر تقتصر على التش���ريعية منها حيث
جيب على ا ُال ّمة أن ترجع إىل أئمة العصمة
يف تلقي أوامرهم وإمتثال تعاليمهم.
عده���م (عليه
أم���ا العب���ارة الثالث���ة فقد ّ
ّ
الس�ل�ام) عيب���ة عل���وم اهلل س���بحانه ،وال
يقتص���ر ذل���ك عل���ى األس���رار و األوامر ،بل
يشمل مجيع العلوم الالزمة هلداية الناس أو
ذات الصل���ة بهذه اهلداية فهي مودعة لديهم
خمزونة عنده���م .ويف العبارة الرابعة يتضح
أّنه���م املرجع يف األح���كام اإلهلية اليت جيب
عل���ى ا ُال ّم���ة الرج���وع إليه���م يف االختالفات
على املس���توى الفك���ري أو القضائي ليزيلوا
عنه���م الفرق���ة واالخت�ل�اف ويهدوهم س���واء
الصراط.
وإذا اعتربن���ا «موئ���ل حكم���ه» عل���ى وزن

ف���ان ف���ارق ه���ذه العب���ارة
إرم مج���ع حكم���ة ّ
ً
م���ع العب���ارات الس���ابقة س���يتضح متام���ا،
ألن ال���كالم هنا س���يكون يف فلس���فة وحكمة
ّ
ً
األح���كام اإلهلية اليت تؤل���ف جزءا من علوم
األنبياء واألئمة املعصومني(عليهم السالم).
أما قوله(عليه الس�ل�ام) «و كهوف كتبه»
ّ
أن
فيكش���ف اللث���ام عن هذه احلقيق���ة وهى ّ
مضام�ي�ن مجيع الكت���ب الس���ماوية موجودة
ح���د بعيد ما قاله
عندهم .وهذا يش���به إىل ِّ
علي(علي���ه الس�ل�ام)« :أما واهلل لو ثنيت لي
الوس���ادة فجلست عليها ألفتيت أهل التوراة
بتوراتهم ...وأفتيت أهل القرآن بقرآنهم.»...
و أخ�ي�رًا فق���د وصفهم(علي���ه الس�ل�ام)
بأّنه���م جب���ال دين���ه ،ولع���ل العب���ارة إش���ارة
واضحة إىل ما أورده القرآن الكريم يف عدد
من آياته الش���ريفة بش���أن خصائص اجلبال
ودوره���ا يف حفظ إس���تقرار ونزول الربكات
واخلريات فقد ص ّرحت اآلية  15من س���ورة
النح���ل قائل���ة (َوَألْقى فيِ َ
���ى َأ ْن
ض َر ِ
األ ْر ِ
واس َ
تمَِي���د ِب ُك ْم َو َأنْهارًا َو ُس���ُب ً
ون)
ال َلَعلَّـ ُك��� ْم َت ْهَت ُد َ
َ
أن اجلبال ـ كما ورد يف تفسري هذه
فالواقع
ّ
اآلية وسائر اآليات املشابهة ـ تقوم من جانب
باحتواء الضغوط املس���لطة على األرض من
باطنه���ا وظاهره���ا ،وم���ن جان���ب آخر فهي
مصادر عظيمة لألنهار واآلبار وعيون املاء.

وم���ن ثم فهي معني ال ينضب من املعادن
أن أئمة
النفيس���ة القيمة .ووجه الش���به ه���و ّ
العصمة(عليه���م الس�ل�ام) مص���در لس���كينة
األف���كار وري القل���وب واغن���اء ا ُال ّم���ة مب���ا
خيتزنون���ه م���ن مع���ادن نفيس���ة .ث���م يواصل
اإلمام(علي���ه الس�ل�ام)كالمه إث���ر ذكره هلذه
الصف���ات فيق���ول « به���م أقام احنن���اء ظهره
وأذهب إرتعاد فرائصه».
أم���ا احنن���اء الظه���ر فه���ي كناي���ة رائع���ة
ّ
لش���دة املعضالت اليت طالت الدين من قبل
األعداء العلماء واألصدقاء اجلهالء فانربى
هل���ا هؤالء الكرام ليبقوا على الدين ش���اخمًا
الينال���ه حتريف احملرف�ي�ن وال فنت املبطلني.
والتعب�ي�ر «ارتع���اد الفرائص» ارتع���اد اللحمة
اليت تغط���ي القلب بني اجلنب والكتف وهى
كناي���ة لطيف���ة ع���ن االضط���راب واالخت�ل�ال
الذي يطال الدين من قبل املدارس االحلادية
واالحنراف���ات الديني���ة واليت يق���ف بوجهها
أئمة اهل���دى فيقضون عليها فيعيدون للدين
صبغته احلقيقة الناصعة.
ال يقاس بآل محمد أحد من
الناس
وق���ال ام�ي�ر املؤمن�ي�ن عليه الس�ل�ام« :ال
وآله)م ْن
م َّمد(صل���ى اهلل عليه
آل حُ َ
ِ
ق���اس ِب ِ
ُي ُ
َ
ُ
���وى ِبِه��� ْم َم ْن َج َر ْت
َه ِ
���ذِه االَّْم���ِة أ َح ٌدَ ،وال ُي َس َّ
َ
َ
ً
َ
ينَ ،و ِعما ُد
س���اس ِّ
ِن ْع َمُت ُه ْم َعليِْه أَبداُ .ه ْم أ ُ
الد ِ
ْ
ني ِإَليِْه ْم َي ِفيُء الْغاِليَ ،وِبِه ْم ُيل َح ُق التّاِلي،
الَْي ِق ِ
ص َح ِّ
���ق الِْوالَيِةَ ،و ِفيِه ُم الَْو ِصَّي ُة
َولهَُ ْم َخصاِئ ُ
َوالِْوراَث��� ُة :االْ َن ِإ ْذ َر َج َع الحَْ ُّق ِإلىَ َأ ْهِلِه َوُن ِق َل
ِإلىَ ُمنَْت َقِلِه».
يعود (عليه الس�ل�ام) لبي���ان أوصاف آل
حممد(صل���ى اهلل عليه وآل���ه) بعبارات أكثر
صراح���ة ووضوح ضمن إش���ارته ـ كعادته يف
قل���ة األلف���اظ وس���عة املعان���ي ـ إىل منزلتهم
الرفيعة وحقوقهم السليبة فيقول« :ال يقاس
حمم���د صل���ى اهلل عليه وآل���ه من هذه
ب���آل ّ
ا ُال ّم���ة أحد» ودليل ذل���ك ال نقاش فيه ،ألّنهم
وعلى
ض���وء صري���ح احلديث النبوي الش���ريف
حدي���ث الثقل�ي�ن ال���ذي نقلته مجي���ع مصادر
الفريق�ي�ن عدل القرآن الكريم ،ونعلم مجيعًا
أن لي���س هنال���ك م���ن ا ُال ّم���ة أح���د م���ن قرن
بالق���رآن ،أض���ف إىل ذل���ك فهن���اك اآلي���ات
القرآنية ال�ت�ي تؤيد هذا املعنى من قبيل آية
التطهري اليت تصرح بعصمتهم وآية املباهلة

ال�ت�ي ع���دت البع���ض منه���م كنف���س رس���ول
اهلل (صل���ى اهلل علي���ه وآله) وس���ائر اآليات
والروايات.
عما تقدم ف���ان علومهم
و بغ���ض النظ���ر ّ
ومعارفه���م اليت رويت عنه���م هي ا ُالخرى ال
ميكن مقارنتها بعلوم الناس ومعارفهم.
فهل روى ا ُالخرون عش���ر معش���ار ما ورد
يف نه���ج البالغه؟ وه���ل هناك من يقوى على
اإلتيان بدعاء من أدعية الصحيفة السجادية.
وما بالك يف األحكام الش���املة الواسعة اليت
روي���ت عن اإلم���ام الباق���ر والصادق(عليهما
الس�ل�ام) بش���أن جزئيات املس���ائل الدينية،
واملناظرات اليت عقدها اإلمام الرضا(عليه
الس�ل�ام) م���ع س���ائر زعم���اء األدي���ان ح���ول
خمتلف املسائل العقائدية واألبواب الفقهية؟
آنذاك يتحدث عن دليل العبارة السابقة« :و
ال يس���وى به���م من جرت نعمته���م عليه أبدا»
وأي نعمة أعظم من تلك النعمة.
فل���و ال تضحي���ات علي(علي���ه الس�ل�ام)
مل���ا ذاق ا ُالخ���رون طع���م اإلس�ل�ام .فس�ي�رة
علي(عليه الس�ل�ام) منذ ليلة املبيت ومرورا
مبوقعة بدر وأحد واخلندق وخيرب وغزوات
اإلس�ل�ام كلها ش���واهد على املعنى املذكور و
ق���د بلغت منزلته من الس���مو والرفعة حبيث
ق���ال رس���ول اهلل (صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه)
«ضرب���ة علي يوم اخلندق أفض���ل من عبادة
الثقل�ي�ن» ويف عبارة اُخرى «ملبارزة علي(عليه
السالم) لعمرو بن عبدود أفضل من أعمال
اُ ّميت إىل يوم القيامة».
أن اإلمام(علي���ه
و الطري���ف يف األم���ر ّ
السالم) يتحدث عن نعمة وجود أهل البيت
بشكل دائمي مستمر و خالد دون اقتصارهم
على عصر دون آخر ،وال غرو فثمار الشجرة
اإلس�ل�امية املباركة اليت نقطفها مّإنا زرعها
الرس���ول الكريم(صلى اهلل عليه وآله) وأهل
بيته(عليه���م الس�ل�ام)« :ال يقاس بآل حممد
صلى اهلل عليه وآله من هذه ا ُال ّمة أحد ،وال
يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا».
ث���م يتعرض(علي���ه الس�ل�ام) إىل أمرين
آخري���ن ينبع���ان م���ن األم���ر الس���ابق فيقول:
«هم أس���اس الدين وعم���اد اليقني» .نعم فقد
نزل الوحي يف بيتهم وتربوا يف أحضانه وما
عنده���م من علوم ومعارف مّإنا أخذوها عن
رس���ول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) وملا كانت
العلوم واألس���رار اإلهلية مودع���ة لديهم فهم
أئمة اإلميان ودعاة اليقني.

ث���م خيل���ص اإلمام(علي���ه الس�ل�ام) إىل
ه���ذه النتيج���ة« :إليه���م يف���يء الغال���ي ،وبهم
يلح���ق التالي» وكيف ال يكون���ون كذلك و هم
الصراط املستقيم وا ُال ّمة الوسطى وعندهم
املع���ارف اإلهلية احلقة والعقائد اإلس�ل�امية
األصيلة البعيدة عن كل إفراط وتفريط.
ثم يقول(عليه السالم)« :و هلم خصائص
الوالية» .وتصدر اجلمل���ة بلهم تفيد إقتصار
ه���ذه املزي���ة عليهم(عليهم الس�ل�ام) .وكيف
ال يكون���ون أصل���ح م���ن اجلميع وه���م دعائم
الدين وأركان اليقني الذين ميثلون اإلس�ل�ام
األصيل ال���ذي ال يعرف اإلفراط والتفريط،
وه���م النعم���ة اجلارية على أف���راد ا ُال ّمة إىل
ي���وم القيام���ة .ولذل���ك قال(عليه الس�ل�ام):
«وفيهم الوصية والوراثة».
أن وصية النيب(صلى
مما سبق ّ
نس���تنتج ّ
اهلل علي���ه وآله) بهم واس���تخالفهم من بعده
مّ���ا تس���تند مل���ا م���ر معن���ًا س���ابقًا ،ال على
إن
أن املراد
أس���اس القرابة والنسب .وال خيفى ّ
بالوصي���ة والوراثة هن���ا اخلالفة والنبوة ،بل
أن الوراثة هنا هى وراثة
حت���ى لو افرتضن���ا ّ
عل���وم النيب(صلى اهلل عليه وآله)ـ كما ذهب
فان األمر س���يقود بالتالي
إىل ذلك البعض ـ ّ
الن خليفة
إىل جدارتهم باحراز هذا املقام; ّ
ً
البد أن يكون وارثا لعلوم
النيب وإمام اخللق ّ
وأن خليفته هو
النيب(صلى اهلل عليه وآله)ّ ،
وصي���ه; فوراث���ة األموال ـ كما نعلم ـ ليس���ت
ب���ذات قيمة والوصية يف ا ُالمور الش���خصية
أن
واالعتيادية ال حتظى بأية أهمية ،والشك ّ
اُولئك الذين سعوا جاهدين لتفسري الوصية
والوراثة مبثل هذه املعاني مّإنا يكشفون عن
مدى تعصبهم استنادهم إىل العناد واألفكار
املسبقة.
مهمة تنس���جم
فليس هنالك من مس���ألة ّ
وقوله(عليه الس�ل�ام)« :أساس الدين وعماد
اليقني وخصائص حق الوالية» س���وى مسألة
خالف���ة رس���ول اهلل(صل���ى اهلل علي���ه وآله).
وأخ�ي�رًا خياطب(علي���ه الس�ل�ام) ا ُال ّم���ة يف
زمان���ه وكأّنه���م ق���د تنكروا لبع���ض النعم وال
س���يما ع���ودة احل���ق الس���ليب «اآلن إذا رجع
احلق إىل أهله ونقل إىل منقله».
أن
مما قيل بشأن الوصية والوراثة ّ
يتضح ّ
املراد باحلق هن���ا هو الوالية واخلالفة اليت
ال تليق بس���وى أه���ل البيت(عليهم الس�ل�ام)
وأن حمله���م م���ن اخلالفة حم���ل القطب من
ّ
الرحى.

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

جتسّـــــــــــــــــم األعمــــــــــــــــال يــــوم القيـــــــــامة
روى ثقة اإلسالم يف الكايف عن
حممد
حممد بن حييى ،عن أمحد بن ّ
ّ
ابن عيسى ،عن احلسن بن حمبوب ،عن
يف ،قال :قال أبو عبد اللهَّ
سدير الصري ّ
حممد الصادق عليه السالم يف
جعفر بن ّ
للهَّ
حديث طويل « :إذا بعث ا املؤمن من قربه
خرج معه مثال يقدمه أمامه ،كّلما رأى
املؤمن هو ًال من أهوال يوم القيامة قال له
املثال :ال تفزع وال حتزن وابشر بالسرور،
والكرامة من اللهَّ ع ّز ّ
وجل حتّى يقف بني
يدي اللهَّ تعاىل ،فيحاسبه حسابًا يسريًا
ويأمر به إىل اجلنّة واملثال أمامه ،فيقول
له املؤمن :يرمحك اللهَّ  ،نعم اخلارج خرجت
معي من قربي ،وما زلت ّ
تبشرني بالسرور
والكرامة من اللهَّ ع ّز ّ
وجل حتّى رأيت ذلك،
فمن أنت؟ فيقول :أنا السرور الذي كنت
أدخلته على أخيك املؤمن يف الدنيا ،خلقين
اللهَّ منه » (الكايف ،ج  ،2ص  ،190باب
إدخال السرور على املؤمنني).
داللة احلديث على جتسم األعمال
يوم القيامة
جتسم األعمال
يف هذا احلديث داللة على ّ
يف النشأة ا ُالخروّية ،بل قد ورد يف بعض
جتسم االعتقادات أيضًا ،وال ُبعد يف
األخبار ّ
أن األعمال الصاحلة واالعتقادات الصحيحة
ّ
ً
تظهر يف اآلخرة صورا نورانّية مستحسنة،
موجبة لصاحبها كمال السرور واالبتهاج،
واألعمال السّيئة بعكس ذلك ،ويرشد إىل
ذلك ظواهر كثري من اآليات والروايات.

Õ

وكذلك قوله سبحانهَ« :ي ْوَم
تجَ ِ ُد ُك ُّل َنف ٍ
ْس َّما َع ِمَل ْت ِم ْن َخيرْ ٍ
م َض ًرا»؛ إذ ليس املراد أّنها جتد
حُّ ْ
جزاءه بل جتده بعينه ،لكن ظاهرًا يف جلباب
آخر.
وقوله تعاىلَ « :فالَْي ْوَم لاَ ت ْ
ْس َشًيْا
ُظَل ُم َنف ٌ
اآليات الدالة على جتسم األعمال
لاَ
لاَّ
ُ
ُ
تجُ
ْ
َو
ون » كالصريح يف
َز ْو َن ِإ َما كنُت ْم َت ْع َمل َ
للهَّ
ْس َّما
قال ا تعاىلَ « :ي ْوَم تجَ ِ ُد ُك ُّل َنف ٍ
ذلك ،ومثله يف القرآن العزيز كثري.
م َض ًرا َو َما َع ِمَل ْت ِمن ُسوٍء
َع ِمَل ْت ِم ْن َخيرْ ٍ حُّ ْ
شهادة األحاديث بتجسم األعمال
ي ِّذ ُر ُك ُم
َتَو ُّد َل ْو َأ َّن َبيَْنَها َوَبيَْن ُه َأ َم َدا َبِع ً
يدا َو حُ َ
للهَُّ
ْس ُه َواللهَُّ َرُء ُ
وف ِبالِْعَباِد » (آل عمران
ا َنف َ
وورد يف األحاديث النبوّية منه ما ال
.)30
حيصى خنتار منها:

 :1قوله صلى اللهَّ عليه وآله « :الذي
والفضة مّإنا جيرجر
يشرب يف آنية الذهب
ّ
يف جوفه نار جهنّم».
 :2وقوله صلى اللهَّ عليه وآله « :الظلم

َّاس
وقال تعاىلَ « :ي ْو َمِئ ٍذ َي ْ
ص ُد ُر الن ُ
َأ ْشتَاتًا ِّليرَُ ْواْ َأ ْع َمَل ُه ْم * َف َمن َي ْع َم ْل ِمثَْق َ
ال
َذَّرٍة َخيرًْ ا َي َرُه * َو َمن َي ْع َم ْل ِمثَْق َ
ال َذَّرٍة َش ًّرا
َي َرُه » (الزلزلة  6ــ  .) 8ومن جعل التقدير:
لريوا جزاء أعماهلم ومل ُيرجع ضمري «يره»
ظلمات يوم القيامة ».
إىل العمل ،فقد أبعد.
 :3وقوله صلى اللهَّ عليه وآله« :اجلنّة
اب
وقال تعاىلَ« :ي ْسَت ْع ِجلُوَن َك ِبالَْع َذ ِ
وأن غراسها :سبحان اللهَّ وحبمده».
قيعانّ ،
َوِإ َّن َجَهَّن َم لمَحُ َ
ين » فليس املراد:
ِيط ُة ِبالَْك ِف ِر َ
 :4وما روي عن اإلمام الصادق عليه
إّنها ستحيط بهم يف النشأة ا ُالخرى بل هو
فإن قبائحهم السالم قال( :من صلى الصلوات املفروضات
على حقيقته من معنى احلالّ ،
َ
َ
اخللقّية والعملّية واالعتقادّية حميطة بهم يف أول وقتها وأقام حدودها رفعها امللك إىل
يف هذه النشأة ،وهي بعينها جهنّم اليت السماء بيضاء نقية وهي تهتف به تقول:
ستظهر هلم يف النشأة اآلخرة بصورة النار حفظك اهلل كما حفظتين ،واستودعك اهلل
كما استودعتين َمَلكا ًكرميا ،ومن صالها
وعقاربها وحّياتها.
بعد وقتها من غري علة فلم يقم حدودها
وقس على ذلك قول اللهَّ ع ّز ّ
وجل « :إ َّن
ِ رفعها املَلك سوداء مظلمة وهي تهتف به
َمى ُظلًْما ِإمََّ
ون
ين َيأُْكلُ َ
نا َيأُْكلُ َ
َّال ِذ َ
ون َأ ْمَو َل الَْيت َ
ضيعتين ،ضيعك اهلل كما ضيعتين وال
ريا ».
صَل ْو َن َسِع ً
ِفى ُب ُطوِنِه ْم َناًرا َو َسَي ْ

رعاك اهلل كما مل ترعين ) (الوسائل كتاب
الصالة أبواب املواقيت باب  3ح.)4688
هذه الرواية داللتها على جتسم األعمال
واضحة فقد حتدثت عن الصالة وفرضت
أنها تتكلم وتدعو ملن أقامها حبدودها
وشرائطها باحلفظ والرعاية من اهلل
سبحانه وتعاىل كما أنها تدعو على من
ضيعها ومل يقمها يف وقتها حبدودها
وشرائطها بالضياع وعدم الرعاية من اهلل،
وهي يف نفس الوقت إما أن ترفع بيضاء
نقية إذا أتى بها املصلي يف وقتها ،وإما أن
ترفع سوداء مظلمة ترجع على صاحبها إذا
صالها خارج وقتها .فهذه احلالة التصويرية
للصالة وحديثها مع من يقيمها يف وقتها أو
يصليها يف خارجها تدل على أنها جمسمة
وهلا صورة حقيقية يف الباطن غري الصورة
اخلارجية اليت ميارسها املصلي ،والصورة
احلقيقية هي اليت تتحدث ملصليها وهي
معراج املؤمن ،وقربان كل تقي وهي اليت
تنهى عن الفحشاء واملنكر وتدفع البالء
عن صاحبها يف الدنيا واآلخرة وهي اليت
يشاهدها املصلي يف اآلخرة جمسمة ،وقد
تعددت الروايات عن جتسم الصالة وحديثها
عن نفسها وعمن أقامها أو تركها.
إن تهاون املسلمني بالشريعة اإلسالمية
عمومًا وأداء الصالة خصوصًا مما يؤسف
له وقد ركبهم الذل واهلوان وغزاهم عدوهم
يف عقر دارهم حتى ذلوا وتعرضوا للمخاطر
والكوارث يف الدنيا و َلعذاب اآلخرة أعظم.
إن املسلم إذا ترك الصالة قرب من الكفر
ومل يكن بينهما حاجز ،هذا من الناحية
العقائدية ومشله الذل واهلوان من الناحية
االجتماعية وقرب إىل الفقر من الناحية
وعرض إىل الكوارث واحلوادث
االقتصادية ِّ
واملخاطر وابتلي بأنواع البالء عقوبة له كما
ني
َسَي ُه ْم ِإ َّن المُْنَا ِف ِق َ
قال تعاىلَ(( :ن ُسواْ اللهَّ َفن ِ
ُون)) (سورة التوبة  .)67وقال
اسق َ
ُه ُم الَْف ِ
للهََّ
اه ْم
(( َوال َت ُكوُنوا َك َّال ِذ َ
نس ُ
ين َن ُسوا ا َفَأ َ
ُون)) (سورة
اسق َ
ُس ُهم أُ ْوَلِئ َك ُه ُم الَْف ِ
َأنف َ
احلشر .)19
 :5عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:

(( إذا دخل املؤمن قربه كانت الصالة عن
ميينه والزكاة عن يساره ،والرب ُم ِط ٌل عليه،
ويتنحى الصرب ناحية ،قال :فإذا دخل عليه
امللكان اللذان يليان مساءلته قال الصرب
للصالة والزكاة والرب :دونكم صاحبكم،
فإن عجزمت عنه فأنا دونه ))( .البحار ج6
ص.)230

أنست به ،وإن فسد ال تستوحش إلاّ
إن صلح َ
للهَّ
حب أن
نيب ا  ،اُ ّ
منه ،وهو فعلك» .فقال :يا ّ
يكون هذا الكالم يف أبيات من الشعر نفتخر
وندخره .فأمر
به على من يلينا من العرب ّ
حبسان ،قال قيس :فاستبان
ّ
النيب من يأتيه ّ
حسان ،فقلت :يا رسول
ء
ي
جم
قبل
القول
لي
ّ
اللهَّ  ،قد حضرني أبيات أحسبها توافق ما
تريد ،فقلت:

جتسم األعمال يف كلمات علماء املذهب

مّ���ا اإلن��س��ان ضيف ألهله
أال إن

هذه الرواية أحد األدلة اليت تطرح
ً
جتسم األعمال وهي واضحة يف داللتها على خت�ّي�رّ خليطا م��ن ف��ع��ال��ك مّإنا
املطلوب ،فتصور الصالة على ميني امليت يف
قرين الفتى يف القرب ما كان يفعل
ُ
قربه والزكاة عن يساره و الرب ُم ِط ٌل عليه
تعده
����د ب��ع��د امل���وت م��ن أن ّ
و يف بعض النسخ ( مظل ) عليه والصرب والب ّ
يتنحى ناحية لرياقب الوضع فهذا التصور
ليوم ي��ن��ادى امل����رء ف��ي��ه فيقبل
ألعمال اخلري وحماورة الصرب هلا دال على
فإن تك مشغو ًال بشيء فال تكن
جتسم مثل هذه األعمال بل هي صرحية
بغري الذي يرضى به اللهَّ تشغل
يف ذلك.
إىل غري ذلك من األحاديث املتكّثرة ،فلن يصحب اإلنسان من بعد موته
واللهَّ اهلادي.
ومن قبله إلاّ ال��ذي ك��ان يعمل
البهائي رمحة اللهَّ عليه:
وقال الشيخ
ّ
أن املوزون يف النشأة اآلخرة هو نفس
ّ
(احلق ّ
األعمال ال صحايفها).

ي��ق��ي��م ق��ل��ي ً
�لا ب��ي��ن��ه��م ث���� ّم يرح ُل
البهائي :قال بعض أصحاب
 ث ّم قال
ّ
إن احلّيات والعقارب بل والنريان
القلوبّ :
اليت تظهر يف القيامة هي بعينها األعمال
القبيحة ،واألخالق الذميمة ،والعقائد
الباطلة اليت ظهرت يف هذه النشأة بهذه
الصورة وجتلببت بهذه اجلالبيب ،كما
أن ال َروح والرحيان ،واحلور والثمار هي
ّ
األخالق الزكّية ،واألعمال الصاحلة،
واالعتقادات احلقّة اليت برزت يف هذا
وتسمت بهذا االسم ؛ إذ
الزي
العامل بهذا ّ
ّ
احلقيقة واحدة ،ختتلف صورها باختالف
املواطن ،فتتحّلى يف ّ
كل موطن حبلية ،وتتزّيا
يف ّ
بزي.
كل نشأة ّ

(جتسم األعمال يف النشآت
وقال أيضًاّ :
ا ُالخروّية وأن يكون قرين اإلنسان يف قربه
وحشره قد ورد يف أحاديث متكّثرة من طرق
املخالف واملوافق .وقد روى أصحابنا عن
قيس بن عاصم ،قال :وفدت مع مجاعة
النيب صلى اللهَّ عليه
من بين متيم على
ّ
وآله فدخلت عليه وعنده الصلصال بن
الدهمس ،فقلت :يا رسول اللهَّ  ،عظنا
موعظة ننتفع بها فإّنا قوم نق ّر بالربّية.
قال رسول اللهَّ صلى اللهَّ عليه وآله « :يا
وإن مع احلياة موتًا،
إن مع الع ّز ذلاًّّ ،
قيسّ ،
وإن ّ
لكل شيء رقيبًا،
وإن مع الدنيا آخرةّ ،
ّ
ً
ً
ّ
ّ
،
ا
كتاب
أجل
لكل
وإن
،
ا
حسيب
ء
ي
ش
كل
وعلى
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معك
يدفن
قرين
البد لك يا قيس من
وإّنه ّ
( )1مصابيح األنوار يف ّ
حل مشكالت األخبار
وهو ّ
حي ،وتدفن معه وأنت مّيت ،فإن كان ج 2ص 92ــ  ،96بإضافات بسيطة.
للهَّ
كرميًا أكرمك ا  ،وإن كان لئيمًا أساءك،
ث ّم ال حيشر إلاّ معك وال حتشر إلاّ معه ،وال
تُسَأل إلاّ عنه ،فال جتعله إلاّ صاحلًا ،فإّنه

Ö

أخالقك هويتك

الحلقة األولى

مجرى التفكر في مخلوقات اهلل تعالى

ÎÍ

مجرى التفكر في خلق اهلل
سبحانه وتعالى للبشر
لق���د تناولن���ا يف احللقة الس���ابقة جمرى
التفكر يف معظم خملوقات رب العاملني على
وجه األرض ،وصو ًال إىل اإلنسان ،كما يقول
اهلل سبحانه وتعاىل:
()1
((ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)).
وس���وف نتن���اول يف ه���ذه احللق���ة َخل���ق
اإلنسان.
إذا نظ���ر يف (الع���روق) وم���ا فيه���ا م���ن
العجائب واحلكم ،فإنها خلقت على نوعني:
(أحدهم���ا) الش���رايني :وه���ي الع���روق
الضوارب املتحرك���ة ومنبتها القلب ،وملا كان
القلب ينب���وع احلياة ومنبع ال���روح واحلرارة
الغريزي���ة خلق���ت هذه الع���روق مبت���دأة منه
منتش���رة يف س���ائر األعضاء إليص���ال الروح
واحلياة منه إليه���ا ،وهلا حركتان ،انقباضية
يقب���ض به���ا األخب���رة الدخاني���ة ع���ن القلب
وانبس���اطية جيذب بها صايف النس���يم إليه،
ليس�ت�ريح ،ول���وال ه���ذا القب���ض واجل���ذب
الختن���ق القلب بالبخ���ار الدخان���ي ،وخلقت
ذات صفاق�ي�ن لئ�ل�ا تنش���ق بق���وة حركته���ا
ولئ�ل�ا يتحلل م���ا فيها م���ن ال���روح ،فأوجب
احلكم���ة اإلهلية زي���ادة إحكامه���ا حفظًا هلا
عن االنش���قاق ،لق���وة حركة ال���روح ،وتقوية
احمل���ل احل���رارة الغريزية ،لئال يتحلل ش���يء
منها بتحلل حملها.
وواح���د م���ن ه���ذه الش���رايني ويس���مى
ً
حام�ل�ا لغ���ذاء
الش���ريان الوري���دي ،مل���ا كان
الري���ة ألن غذاءه���ا من القل���ب فيغوص فيها
ويصري ش���عبًا ،فخلق لذلك ذا صفاق واحد
لئال يزاحم بصالبته الرية لرخاوتها ولينها،
م���ع ع���دم مصادم���ة حلمها له عن���د احلركة
لكثرة لينه ورخاوته.
فل���م تكن حاج���ة إىل زيادة اس���تحكامه،
على أن الرية حتتاج إىل الغذاء على س���بيل
الرتش���ح بس���رعة وس���هولة ،وكثرة الصالبة
منافية لذلك.
(وثانيهم���ا) الع���روق الس���اكنة :وتس���مى
األوردة ،وش���أنها ج���ذب الغ���ذاء م���ن املعدة
إىل الكب���د ومنه إىل س���ائر األعضاء ،وهي
ذات صفاق واحد ألنها س���اكنة فال خيش���ى
انش���قاقها ،وجعل واحد منها ويسمى الوريد
الش���رياني ذا صفاقني لنف���وذه يف التجويف
األمي���ن من القلب ،فكان الالزم زيادة وثاقته
ً
لئ�ل�ا يعرتي���ه انش���قاق بق���وة حرك���ة القل���ب
وصالبت���ه ،وهو الذي يأت���ي بغذاء الرية إىل
القل���ب ،وإذا خلص عن القلب وجاوزه يأخذ
الشريان الوريدي منه الغذاء ويذهب به إىل
الرية.

فانظر إىل عجيب حكمة ربك ،فإن حامل
غذاء الرية ما دام نافذًا يف القلب ومصادمًا،
حلركته خلق صلبًا ذا صفاقني وإذا خلق عنه
إىل الرية اليت ال تتحمل الصلب جعل رخوًا
ذا صف���اق واح���د ،فس���بحانه ما أجل ش���أنه
وأعظم برهانه.
ث���م تفك���ر أيه���ا املتفك���ر يف (ال���رأس)
وعجيب خلقه ،حيث ركبه من عظام خمتلفة
األش���كال والصور ،وأل���ف بعضها إىل بعض
حت���ى اس���توت كرة كم���ا ت���راه ،وجعله جممع
احلواس ،ولذا جعله مستديرًا ،ألن املستدير
أبع���د من اآلفات بالقي���اس إىل ذي الزاوية،
وأعظ���م مس���احة منه مع تس���اوي إحاطتهما
وجع���ل اس���تدارته إىل ط���ول ،ألن مناب���ت
األعصاب الدماغية موضوعة يف الطول فلو
مل يتسع منبتها الزدمحت وانضغطت ،وألف
قحفه من س���تة أعظم :اثنان مبنزل السقف
وأربع���ة مبثاب���ة اجل���دران ،ووص���ل بعضه���ا
ببض���ع بال���دروز والش���ؤون ،وجع���ل اجلدران
أصل���ب من الياف���وخ الذي هو الس���قف ،ألن
الصدمات عليها أكثر ،وختلخل اليافوخ مما
الب���د منه خل���روج األخب���رة املتحلل���ة (وعدم
ثقل���ه على الدم���اغ) وفائدة الدروز أن خترج
منه���ا األخبرة املتحلل���ة يف الدماغ لئال يؤدي
مكثه���ا إىل الص���داع وغ�ي�ره م���ن األمراض
الدماغية ،وجعل ألب اجلدران مؤخرها ألنه
غائ���ب عن البصر فال حيرس���ه فاحتاج إىل
زيادة وثاقة.
ً
ً
وخل���ق فيه���ا الدماغ لينا دمس���ا ،لتنطبع
فيه احملسوسات بسهولة ،ولتكون األعصاب
النابتة منه لزجة لئال تنكس���ر ،وجعل مزاجه
رطب���ًا باردًا لتنفع���ل القوى املودع���ة فيه عن
مدركاته���ا ،ولئال يش���تعل باحلرارة احلاصلة
ع���ن احل���ركات الفكرية وجع���ل مقدمة الذي
هو منبت األعصاب احلسية ألني من مؤخره
الذي هو منبت أعصب احلركة ،ألن احلركة
ال حتص���ل إال بالق���وة ،والق���وة إمن���ا حت���ل
بالصالبة.
ث���م جل���ل الدم���اغ بغش���اءين( :أحدهما)
رقي���ق ل�ي�ن مالص���ق جلوه���ره ،و(ثانيهم���ا)
غليظ صلب مالصق للقحف.
وهو مثقب بثقب كثرية الندفاع الفضول
منه ،وانش���عبت منه ش���عب دق���اق تصعد من
دروز القحف إىل ظاهره ،ليتش���بث بها هذا
الغش���اء بالقحف وال ينفصل عنه ،وجعل بني
جزئ���ي الدماغ املقدم واملؤخ���ر حجابًا لطيفًا
ليحجب عن مماسة األلني باألصلب فيتأذى
منه.
وخلق الدماغ بني الغشاء الغليظ والعظم
نس���يجة ش���بيهة بالش���باك ،وق���د تكونت من

الش���رايني الصاع���دة من القل���ب والكبد إىل
الدم���اغ ،وق���د فرش���ت ه���ذه الش���بكة حتت
الدماغ ،ليربد فيها الدم الش���رياني والروح،
ويتش���به بامل���زاج الدماغ���ي بع���د النضج ،ثم
يتخل���ص إىل الدم���اغ على التدري���ج ،ولواله
مل يصل���ح ال���دم الكب���دي وال���روح القل�ب�ي
لكثرة حرارتهما لتغذية الدماغ ،ومل يناس���با
جوه���ره ،وجع���ل الفرج اليت ب�ي�ن فروع هذه
الش���ريانات حمش���وة بلحم غددي لئال تبقى
خالية ،ولتعتمد عليه تلك الفروع وتبقى على
أوضاعها.
ث���م ملا كان الدماغ مبدأ احلس واحلركة،
ومل يكن لسائر األعضاء حس وحركة بذاتها،
وكان ال�ل�ازم إيصاهلما منه إليهما ،ومل يكن
ذلك ممكنًا بدون واسطة يف اإليصال ،فخلق
(األعص���اب) من جوه���ره ،ووصلها منه إىل
س���ائر األعضاء والعظ���ام وغريها ،ليفيدها
الدم���اغ بتوس���طها حس���ًا وحرك���ة ،وليش���د
ويتق���وى بها اللحم والبدن ،وأيضًا مل جيعلها
متصل���ة بالعظم مف���ردة ،بل بع���د اختالطها
باللحم والرباط ،لئال تتأذى من صالبته.
ث���م مل���ا كان نزول مجي���ع األعصاب اليت
حيتاج إليها م���ن الدماغ موجبًا لثقل الرأس
وعظم���ه ،خلق اهلل من جوهر الدماغ أش���به
ش���يء به وه���و (النخ���اع) ،وجعل يف أس���فل
وخصه بالعنق
القح���ف ثقبًا وأخرجه منه���اّ ،
والصل���ب ،وأخرج منه كث�ي�رًا من األعصاب
احملتاج إليها إىل األعضاء.
فالدم���اغ مبنزل���ة العني والينب���وع للحس
واحلرك���ة ،والنخ���اع مبثاب���ة النه���ر العظي���م
اجل���اري منه ،واألعصاب كاجلداول ،واملنبع
ألني من النهر والنهر ألني من اجلداول.
ث���م أنظ���ر كي���ف خل���ق (الع�ي�ن) وفتحها
وأحس���ن ش���كلها ولونها وهيئته���ا ،ورتّب هلا
س���بع طبقات وثالث رطوب���ات كل منها على
ش���كل خاص ولون خمصوص ،لو تغري شيء
منه���ا عما عليه الختل أم���ر األبصار ،وتأمل
كيف أظهر يف حدقتها اليت مبقدار العدسة
ص���ورة الس���ماء مع اتس���اع أكنافه���ا وتباعد
أقطاره���ا ،ومحاه���ا باألجف���ان ليس�ت�رها
وحيفظه���ا ويصقلها ،وجعلها وقاية هلا يدفع
بها األقذاء عنها ،ومينعها عن وصول الغبار
والدخ���ان والش���عاع إليه���ا عن���د انطباقه���ا،
وجعل اجلفن األسفل أصغر من األعلى ،ألن
األعلى يس�ت�ر احلدقة تارة ويكش���فها أخرى
لتحرك���ه ،وأما األس���فل فغري متح���رك ،فلو
زيد على هذا القدر يسرت شيئًا من احلدقة
دائمًا وجيتمع فيه الفضول وال تسيل.
ث���م زّي���ن األجف���ان بـ(األه���داب) ليمن���ع
م���ن احلدقة بعض األش���ياء ال�ت�ي ال مينعها
األجف���ان م���ع انفتاح الع�ي�ن ــ كما ت���رى عند

هب���وب الرياح ال�ت�ي يأتي باألق���ذاء ــ فيفتح
الع�ي�ن أدنى فتح ،وتتصل األهداب الفوقانية
بالس���فالنية فيحصل شبه ش���باك ينظر من
ورائه ،فتحصل الرؤية مع دفع القذى.
ث���م انظر كيف ش���ق (األذن) وأودعها ما
حيف���ظ مسعه���ا ويدف���ع اهلوام عنه���ا وجعل
ثقبه���ا حماط���ة بصدفة مرتفع���ة لئال تتأذى
م���ن ال�ب�رد واحل���ر وغريهم���ا مم���ا ي���ؤذي،
وليجتم���ع فيها اهلواء املتحرك من األصوات
فينف���ذ فيها وحيرك اهل���واء الذي يف داخلها
وميوج���ه ــ كما ت���رى من دوائر امل���اء إذا وقع
فيه شيء ــ حتى يصل إىل العصبة املفروشة
على الصماخ اليت فيها قوة الس���مع ،فيدرك
الصوت.
وجعل يف منفذها جتويفات واعوجاجات
كث�ي�رة لتكث���ر حرك���ة ما ي���دب فيه���ا ويطول
طريقه���ا ،فيتنب���ه صاحبه���ا إذا قصدته دابة
مؤذية فيدفع ش���رها ،وخلق فيها جرمًا نتنًا
لتنفر عنه الدواب املؤذية وال تدخلها.
ث���م تأمل كيف زي���ن الوجه بـ(احلاجبني)
وحسنهما بدقة الشعر واستقواس الشكل.
وزّين وجه الرجل بـ(اللحية) ووجه املرأة
بعدمها ،واملتأمل يعرف أن اللحية زين للرجل
وشني للمرأة ،وهذا من عجائب احلكمة.
وزي���ن الوجه برفع (األنف) من وس���طه،
وحس���ن ش���كله وفتح منخري���ه ،وأودع فيهما
حاس���ة الش���م ليس���تدل باستنش���اق الروائح
عل���ى مطاعمه وأغذيت���ه وليستنش���ق اهلواء
الطي���ب الص���ايف ،ويدف���ع اهل���واء احل���ار
الدخان���ي ،تروحيًا لقلب���ه ،وجعل له منخرين
لتمي���ل الفض�ل�ات النازلة من الدم���اغ غالبًا
إىل أحدهم���ا ،ويبق���ى اآلخ���ر مفتوحًا ،فال
تسد طرق االستنشاق بأسرها.
ث���م انظ���ر إىل (الف���م) وعجائب���ه وإىل
اللس���ان وغرائب���ه ،فإن���ه س���بحانه لعظي���م
قدرت���ه وحكمته فت���ح الفم ،وأودعه اللس���ان
عما يف القلب وم ّكنه من
وجعله ناطقًا معربًا ّ
التكلم باللغات املتخالف���ة وتقطيع األصوات
وإخ���راج احل���روف املتباينة ،وجع���ل له قدرة
على احلرك���ة يف خمارج خمتلفة ختتلف بها
احلروف ليتسع طريق النطق بكثرتها.
وخل���ق (الفك�ي�ن) وركب فيهما األس���نان
لتكون آلة للطحن والقطع والكس���ر ،فأحكم
أصوهل���ا ،وحس���ن لونه���ا ،ورت���ب صفوفه���ا
متساوية الرؤوس متناسقة الرتتيب ،كالدرر
املنظوم���ة ،خمتلف���ة األش���كال باخت�ل�اف
ــــــــــــــــــــــــ
األغ���راض واملقاص���د ،متفاوت���ة األوض���اع
( )1سورة التني ،اآلية.4 :
بتف���اوت الغاي���ات والفوائد ومل���ا كان الطعام
( )2جام���ع الس���عادات للمحق���ق النراق���ي :ج،1
حيت���اج ت���ارة إىل الكس���ر وت���ارة إىل القطع
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وأخ���رى إىل الطحن فقس���م األضراس إىل
عريض���ة طواح���ن كاألض���راس ،وإىل حادة

قواط���ع كالرباعيات ،وإىل ما يصلح للكس���ر
كاألنياب.
واألض���راس ال�ت�ي يف الف���ك األعل���ى ملا
كان���ت معّلق���ة جعل أصوهلا ثالث���ة أو أربعة،
وال�ت�ي يف الفك األس���فل اكتف���ى يف أصوهلا
باثنني أو ثالثة لعدم االحتياج ،وجعل لسائر
األسنان أص ً
ال واحدًا لعدم ثقل فيها.
ث���م جع���ل مفص���ل (الفك�ي�ن) متخلخ�ل�اً
حبي���ث يتق���دم الفك األس���فل ويتأخ���ر حتى
يدور على الف���ك األعلى دوران الرحى ،وهو
ثابت ال يتحرك ،فيتم الطحن بذلك.
فانظ���ر يف عجي���ب صن���ع اهلل يف ه���ذه
الرحى حيث يدور األسفل منها على األعلى
على خالف س���ائر األرحي���ة ،لدوران األعلى
منها على األسفل.
واحلكمة يف حترك األسفل دون األعلى:
إن األعلى جممع الدماغ واحلواس ،فتحركه
كان موجب���ًا الذيتهم���ا واضطرابهما ،وأيضًا
ه���و مفص���ل ال���رأس والعنق ،فل���و حترك مل
يستحكم ،مع أن الوثاقة فيه الزمة ثم ملا كان
مضغ الطعام حمتاجًا إىل حتركه فيما حتت
األسنان ،فأعطى اهلل سبحانه قدرة اللسان
عل���ى أن يطوف يف جوانب الفم ويرد الطعام
من الوسط إىل األسنان حبسب احلاجة.
وملا كان الطعام يابسًا فلم ميكن ابتالعه
إال بن���وع رطوب���ة ،فخلق حتت اللس���ان عينًا
جاري���ة يفي���ض منه���ا اللعاب وينص���ب بقدر
احلاجة ،حتى يعج���ن به الطعام ويقدر على
ابتالعه.
ث���م تفكر كيف خل���ق (احلناجر) وهيأها
خلروج األصوات ،وجعلها خمتلفة األش���كال
يف الضي���ق والس���عة واخلش���ونة واملالمس���ة
والطول والقصر وصالبة اجلوهر ورخاوته،
حت���ى اختلفت بها األصوات،فال يتش���ابه به
صوت���ان ،بل يظه���ر به ب�ي�ن كل صوتني فرق
حت���ى ميي���ز الس���امع أص���وات آح���اد الناس
مبجرد مساعها يف الظلمة والغيبة.
م���د (العن���ق) وجعله مركب���ًا للرأس،
ث���م ّ
وركبه من سبع خرزات جموفات مستديرات
فيها جتويف���ات وزيادات ونقص���ان ،لينطبق
البع���ض على البعض ،ومل���ا كان أكثر منافعه
يف احلركة جعل مفاصله سلسلة ،ومل جيعل
زوائده���ا املفصلي���ة كب�ي�رة كزوائ���د فق���رات
الصلب ،لتكون حركاته أس���رع ،وتدارك تلك
السالسة بأعصاب وعضالت كثرية حميطة
()2
به.
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مباحث عقائدية

السنة
يف
اإلمامة
احللقة الثانية
يورد كثري من كبار مفسري
أه���ل الس���نة والش���يعة حدي���ث
(املنزل���ة) عن���د تفس�ي�ر اآلية 142
م���ن س���ورة األع���راف ،وال�ت�ي تتعلق
بذه���اب موس���ى عليه الس�ل�ام أربع�ي�ن ليلة
إىل ميعاد اهلل وخالفة هارون له.
مضمون احلديث كما يلي:
حت ّرك رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وآله
وسلم حنو تبوك (وهي تقع يف مشال جزيرة
الع���رب وحت���ادد امرباطورية ال���روم) ،كان
الن�ب�ي صلى اهلل عليه وآله وس���لم قد أخرب
ب���أن امرباطور الروم قد جاء جبيش عظيم
يري���د به أن يهاحم احلج���از ومكة واملدينة،
لكي خينق الثورة اإلسالمية يف مهدها قبل
أن يصل برناجمها اإلنس���ان والتحرري إىل
تلك املنطقة ،فتحرك النيب صلى اهلل عليه
وآله وسلم ،تاركًا عليًا مبكانه فقال علي:
«أترتك�ن�ي ب�ي�ن النس���اء واألطف���ال ،وال
تسمح لي باالشرتاك يف اجلهاد معك؟».
فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم:
«أال ت���رى أن تك���ون مبنزل���ة ه���ارون من
موسى؟ إ ّال أنه ال نيب بعدي».
ه���ذه العب���ارة مذك���ورة يف أش���هر كت���ب
احلدي���ث عن���د أهل الس���نة ،مث���ل الصحيح
البخ���اري وصحيح مس���لم ،إمن���ا االختالف
بينهما هو أن صحيح البخاري يورد احلديث
كله ،بينما صحيح مس���لم يورد احلديث كله
م���رة ،ويورد عبارة (أنت مين مبنزلة هارون
من موسى إ ّال أنه ال نيب بعدي) مرة أخرى،
كتعبري عام وكّلي.
كما جاء هذا احلديث يف عدد كبري من
كتب أهل الس���نة منها (س���نن اب���ن ماجة)،
و(س���نن الرتم���ذي) ،و(مس���ند أمح���د)،
وغريها.
والذي���ن ي���روون احلديث ع���ن الصحابة
يزيد عددهم على العشرين ،منهم (جابر بن
عبد اهلل األنصاري) و(أبو سعيد اخلدري)،
و(عبد اهلل بن مسعود) ،و(معاوية).
ينق���ل (أب���و بك���ر البغ���دادي) صاح���ب
(تاري���خ بغ���داد) ع���ن (عمر ب���ن اخلطاب):
ً
رج�ل�ا يش���تم علي���ًا عليه الس�ل�ام،
أن���ه رأى
ّ
فق���ال ل���ه عم���ر :ال أراك إال م���ن املنافقني،
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فقد مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم يقول:
مّ���ا عل���ي م�ن�ي مبنزل���ة ه���ارون م���ن
«إن
موسى ،إ ّال أنه ال نيب بعدي».
ومم���ا يس���تلفت النظ���ر يف أش���هر كت���ب
احلدي���ث املعت�ب�رة أن ه���ذا ال���كالم مل يقله
رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم
مبناس���بة غزوة (تبوك) فق���ط ،بل إنه كرره
س���بع م���رات يف س���بع مناس���بات خمتلف���ة،
مم���ا ي���دل عل���ى مفهومه الع���ام ،وم���ن تلك
املناسبات:
 1ـ���ـ (يوم املؤاخ���اة) األوىل يف مكة ،أي
يف الي���وم ال���ذي عق���د فيه عه���د األخوة بني
أصحابه ،واختار عليًا عليه السالم ألخّوته،
وذكر هذه العبارة نفسها.
 2ــ (يوم املؤاخاة) الثانية بني املهاجرين
واألنص���ار باملدينة ،إذ تك���ررت احلالة وكرر
رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس���لم تلك
العبارة.
 3ـ���ـ يف الي���وم الذي أمر فيه رس���ول اهلل
صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم بغل���ق أب���واب
البي���وت ال�ت�ي كان���ت تفت���ح عل���ى مس���جد
الرس���ول ،واس���تثنى ب���اب بي���ت عل���ي عليه
السالم ،مكررًا هذه العبارة نفسها.
 4ــ يف غزة تبوك ،كما سبق.
ويف ثالث مناسبات أخرى تذكرها كتب
أهل الس���نّة أيضًا ،وبناًء على ذلك ،ال يبقى
جمال للش���ك يف صح���ة ورود حديث املنزلة
ال يف أسانيده ،وال يف مفهومه العام.
محتوى حديث المنزلة
إذا نظرن���ا إىل احلدي���ث املذك���ور نظرة
عاب���رة ،وأغفلن���ا أحكامنا الس���ابقة ،أمكننا
أن نس���تنتج أن مجي���ع املناص���ب اليت كانت
هلارون يف بين إس���رائيل من جانب موسى،
باس���تثناء النب���وة ،كان لعل���ي علي���ه الس�ل�ام
مثله���ا ،وذلك ألنه ليس يف احلديث أي قيد
وال أي شرط.
وعلي���ه ميك���ن أن نص���ل إىل النتائ���ج
التالية:
 1ـ���ـ كان علي عليه الس�ل�ام األفضل يف
األم���ة بعد رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وآله
وسلم ،مبثلما كان هارون يف بين إسرائيل.

 2ــ كان علي عليه الس�ل�ام
وزير رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآل���ه وس���لم ومعاون���ه اخل���اص،
وش���ريكه يف قيادت���ه األم���ة ،إذ إن
الق���رآن أثبت هذه املناصب هلارون (س���ورة
طه ،اآليات  29ــ .)32
 3ــ كان علي عليه الس�ل�ام خليفة رسول
اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم حت���ى يف
حياته ،ومل يكن أي ش���خص آخر قادرًا على
االضط�ل�اع بتل���ك املهمة ،وهك���ذا كان مقام
هارون بالنسبة ملوسى.
حديث يوم الدار
ج���اء يف كت���ب التأري���خ اإلس�ل�امي أن
رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم قد
أمر بإعالن دعوته السرية يف السنة الثالثة
من البعثة ،كما جاء يف اآلية  214من سورة
الشعراء:
()1
((ﭿ ﮀ ﮁ.))...
فدعا الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم
عمه أبي طالب وبعد تناول
أقرباءه إىل بيت ّ
الطعام ،قال:
«ي���ا ب�ن�ي عب���د املطلب إن���ي أن���ا النذير
إليكم من اهلل ع ّز ّ
وجل والبش�ي�ر فأس���لموا
وأطيعوني تهتدوا».
ثم قال« :م���ن يؤاخيين ويؤازرني ويكون
ولّي���ي ووصّي���ي بع���دي وخليف�ت�ي يف أهل���ي
ويقضي ديين؟».
فس���كت القوم ،فأعادها ثالثا ،كل ذلك
علي :أن���ا ،فقال يف
يس���كت الق���وم ،ويق���ول ّ
املرة الثالثة« :أنت».
فق���ام الق���وم وه���م يقولون ألب���ي طالب:
أمر عليك.
أطع ابنك فقد ّ
وروي ع���ن أب���ي راف���ع :أن���ه مجعه���م يف
الش���عب فصنع هل���م رجل ش���اة فأكلوا حتى
ً
عس�ل�ا
تضلع���وا (أي ش���بعوا) وس���قاهم
فشربوا كلهم حتى رووا ،ثم قال:
«إن اهلل أمرن���ي أن أن���ذر عش�ي�رتك
األقرب�ي�ن وأنتم عش�ي�رتي ورهطي وأن اهلل
مل يبع���ث نبي���ًا إ ّال جع���ل ل���ه م���ن أهل���ه أخًا
ووزي���رًا ووارث���ًا ووصي���ًا وخليف���ة يف أهل���ه،
فأّيك���م يقوم فيبايعين على أنه أخي ووارثي
ووزي���ري ووصيي ويكون منيّ مبنزلة هارون

نيب بعدي؟».
من موسى إ ّال أنه ال ّ
فس���كت القوم ،فق���ال :ليقوم���ن قائمكم
أو ليكون���ن م���ن غريكم ثم لتندم���ن ،ثم أعاد
الكالم ثالث مرات ،فقام علي عليه الس�ل�ام
فبايعه فأجابه ثم قال« :أدن منيّ ».
ومج يف فيه من ريقه
فدن���ا منه ففتح فاه ّ
وتفل بني كتفيه وثدييه ،فقال أبو هلب :بئس
عمك إن أجابك فمألت فاه
ما حبوت به ابن ّ
ووجه���ه بزاق���ًا ،فقال النيب صل���ى اهلل عليه
وآله وسلم:
ً
ً
«مألته حكما وعلما».
ه���ذا احلدي���ث يع���رف باس���م (حدي���ث
ال���دار) وه���و الواضح يف داللته مب���ا يكفي،
أم���ا من حيث أس���انيد احلدي���ث ،فقد ذكره
كثريون من علماء أهل السنة ،مثل (ابن أبي
جري���ر) و(اب���ن أبي ح���امت) و(اب���ن مردويه)
(وأب���ي نعي���م) ،و(البيهق���ي) ،و(الثعل�ب�ي)،
و(الطربي) ،و(ابن األثري) ،و(أبي الفداء)،
وغريهم.
ول���و أننا نظرنا إىل ه���ذا احلديث نظرة
عاب���رة أيضا لتبين���ت لنا حقائ���ق والية علي
عليه الس�ل�ام وخالفت���ه ،ألنه صريح يف هذا
املوضوع.
حديث الثقلين وسفينة نوح
م���ن األحادي���ث املش���هورة واملعروفة بني
علماء السنّة والشيعة هو (حديث الثقلني).
ه���ذا احلدي���ث ينقل���ه ع���دد كب�ي�ر م���ن
الصحاب���ة ع���ن رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه
وآله مباش���رة ،ويقول بعض كب���ار العلماء أن
رواة ه���ذا احلديث ال يقّل���ون عن ثالثني من
أصح���اب رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآله
وسلم.
كم���ا أورده ع���دد كب�ي�ر م���ن املفس���رين
واحملدث�ي�ن يف كتبهم ،حبيث ال ميكن الش���ك
يف كونه من األحاديث املتواترة.
يش�ي�ر الع���امل الكب�ي�ر الس���يد هاش���م
البحران���ي يف كتاب���ه (غاية امل���رام) إىل هذا
احلدي���ث وبس���نده إىل  39س���ندًا من علماء
أهل السنّة ،و 80سندًا من علماء الشيعة.
أم���ا (مري حامد حس�ي�ن) العامل اهلندي
الكب�ي�ر ،فقد تعم���ق يف تتبع ه���ذا احلديث،
فوج���ده مذكورًا عند مائ�ت�ي عامل من علماء
أه���ل الس���نّة ،وق���د مج���ع حبوثه ح���ول هذا
احلدي���ث يف س���تة جمل���دات ضخ���ام! ،ومن
بني الصحابة املش���هورين الذي���ن ذكروا هذا
احلدي���ث( :أب���و س���عيد اخل���دري) ،و(أب���و
ذر الغف���اري) ،و(زي���د بن أرق���م) ،و(زيد بن
ثاب���ت) ،و(أبو رافع) ،و(جب�ي�ر بن مطعم)،
و(حذيف���ة) ،و(ضم���رة األس���لمي) ،و(جابر
ب���ن عب���د اهلل األنص���اري) ،و(أم س���لمة)،

وغريهم.
أصل احلديث ،كما يرويه أبو ذر الغفاري،
كما يلي:
(مل���ا ص���در النيب صل���ى اهلل علي���ه وآله
وس���لم من حجة ال���وداع قال عل���ى املنرب :يا
أيه���ا الناس إني مس���ؤول وإنكم مس���ؤولون،
إني تارك فيكم الثقلني :كتاب اهلل وعرتتي،
علي احلوض).
وإنهما لن يفرتقا حتى يردا ّ
ه���ذا احلدي���ث روت���ه مص���ادر أه���ل
الس���نّة املعت�ب�رة ،مث���ل (صحي���ح الرتمذي)
و(النسائي) و(مسند أمحد) و(كنز العمال)
و(مستدرك احلاكم) ،وغريهم.
ج���اء يف بع���ض الرواي���ات تعب�ي�ر
(الثقل�ي�ن) وج���اء يف رواي���ات أخ���رى تعب�ي�ر
(اخلليفتني)،ولي���س ب�ي�ن هذي���ن م���ن حي���ث
املفهوم فرق كبري.
والالف���ت للنظ���ر يف ه���ذا أن الكثري من
األحاديث اإلسالمية املختلفة تقول إن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وس���لم قد كرر هذا
الكالم على الناس مرات عديدة:
ففي رواية (جابر بن عبد اهلل األنصاري)
تقرأ أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
قاله يف يوم عرفة من أيام احلج.
وال���راوي (عب���د اهلل ب���ن حنط���ب) يقول
أن���ه قاله يف (اجلحفة) وه���و مكان بني مكة
واملدين���ة حي���ث ي���روح احلجاج من���ه ،وتقول
(أم س���لمة) إن���ه قال���ه يف غدي���ر خ���م ،وجاء
يف رواي���ات أخ���رى أنه قال���ه يف أواخر أيامه
املباركة وهو على فراش املرض.
ويف رواي���ة أخرى أنه قاله من على املنرب
يف املدين���ة ،ونق���رأ يف (الصواع���ق احملرقة)
للعامل الس�ن�ي الكبري (ابن حجر) :أن النيب
صل���ى اهلل علي���ه وآله وس���لم أخ���ذ بيد علي
ورفعه���ا وقال( :علي م���ع القرآن والقرآن مع
علي احلوض).
علي ولن يفرتقا حتى يردا ّ
وهك���ذا تب�ّي�نّ أن رس���ول اهلل صل���ى اهلل
عليه وآله وس���لم قد أك���د هذا املفهوم مرات
عديدة بوصفه مبدأ أساسًا ،إذ كان ينتهز كل
فرص���ة مواتية لبيان هذه احلقيقة املصريية
البنّاءة لكي ال يطويها النسيان.

دلي���ل عل���ى أنه مثلما أن الق���رآن لن تناله يد
التحريف أبدًا ويبقى مصونًا من كل حتريف،
كذلك تكون عرتة رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم يف مقام العصمة.
 3ـ���ـ ج���اء يف بعض الرواي���ات إن اهلل يوم
القيامة حياسب الناس على كيفية ارتباطهم
بهذين التذكارين العظيمني.
 4ــ ال شك إننا مهما يكن تفسرينا للعرتة
وأهل البيت ،فإن عليًا عليه السالم يكون من
أب���رز مصاديقها ،إذ أن كث�ي�رًا من الروايات
تق���ول إنه مل يفرتق عن الق���رآن ،وال القرآن
افرتق عنه.
وهنال���ك رواي���ات أخ���رى تق���ول إنه عند
ن���زول آي���ة املباهل���ة ،دع���ا رس���ول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وس���لم عليًا وفاطمة واحلسن
واحلس�ي�ن عليهم السالم ،قائ ً
ال :هؤالء أهل
بييت.
 5ــ على الرغم من أن املس���ائل اخلاصة
بيوم القيامة ليس���ت واضحة لنا حنن الذين
نعيش حمصورين بني جدران هذا العامل ،إال
أن ما يستفاد من الروايات ينبئ بأن (حوض
الكوث���ر) نهر خ���اص يف اجلن���ة ذو مميزات
كثرية وخيتص باملؤمنني الصادقني وبالرسول
الكريم وأئمة أهل البيت وأتباعهم.

حديث سفينة نوح
من التعبريات الالفت���ة لالنتباه والواردة
يف كتب أهل الس���نّة والشيعة عن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم هو حديث (سفينة
نوح) املعروف.
يف هذا احلديث يقول أبو ذر :قال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وس���لم( :أال إن مثل
أه���ل بييت فيكم َمثل س���فينة نوح ،من ركبها
جنا ومن ختلف عنها غرق).
ه���ذا احلدي���ث م���ن األحاديث املش���هورة
ال�ت�ي توج���ب عل���ى الن���اس إتباع عل���ي عليه
السالم وأهل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم بعده.
ف���إذا عرفنا أن س���فينة ن���وح كانت ملجأ
ووس���يلة النج���اة م���ن ذلك الطوف���ان العظيم
ال���ذي مش���ل الع���امل ،اتضح���ت لن���ا ه���ذه
احلقيق���ة ،وه���ي أن���ه إذا هّب���ت األعاص�ي�ر
محتوى حديث الثقلين
والطوفانات بعد رس���ول اهلل صلى اهلل عليه
هنا البد من مالحظة عدة نقاط:
ّ
تتمس���ك
أن
ال
إ
األمة
عل���ى
فما
وس���لم
وآل���ه
كثقلني
 1ــ اإلش���ارة إىل الق���رآن والعرتة
ّ
أو كخليفتني ،تدل على أن على املس���لمني أن بأذي���ال ال���والء ألهل البيت ،إذ ال س���بيل هلا
()2
يظل���وا متمس���كني بهم���ا دائم���ًا ،وخاصة إذا إىل النجاة بغريهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخذن���ا بنظ���ر االعتب���ار ما ج���اء يف احلديث
الش���ريف :ن���ص احلدي���ث( :ما إن متس���كتم ( )1سورة الشعراء ،اآلية.214 :
( )2سلس���لة أص���ول الدي���ن للش���يخ ناص���ر م���كارم
بهم���ا فل���ن تضلوا بع���دي أبدًا) ،ف���إن األمر
الشريازي :ص 65ــ .78
يزداد تأّكدًا وثبوتا.
 2ــ قرن (الق���رآن) بـ(العرتة) متجاورين

ÎÐ

أعالم الشيعة

السيد أبو الحسن االصفهاني
علم األعالم والع ّ
المة اإلمام غ ّر الش���يعة
يف عص���ره ومقتداه���ا األس���تاذ أبو احلس���ن
املوسوي
الفاطمي
العلوي
الس���ّيد أبو احلسن
ّ
ّ
ّ
النجفي ،املعاصر الشريف.
اإلصفهاني
ّ
ّ
ه���و أبو احلس���ن ،الس���يد أبواحلس���ن بن
العل���وي املوس���وي
حمم���د ب���ن عب���د احلميد
ّ
النجفي هجرًة
االصفهاني أصال وانتسابًا ثم
ّ
وموطن���ًا ،وهو أش���هر فقه���اء اإلمامي���ة اليوم
وأجّلهم شأنًا ،وأرفعهم مقامًا ،ومرجع الشيعة
والدين ،ومقتداهم يف العلم والعمل
يف الفتوى ّ
وأشخصهم يف العصر واحلاضر ،وقد طابقت
كنيته إمسه.
مل نقف وال يقف يف القرون األخرية على
م���ن يعادل ه���ذا الرجل اجلليل ـ���ـ رجل العلم
والعمل والفض���ل والعرف���ان ،وهيكل القدس
والتق���ى ،ومظه���ر الع���دل والورع ـ���ـ يف كرامة
الشيمة وحصافة العقل وسداد الرأي ،وسعة
اهلمة ،واالحنصار يف املرجعّية
النظ���ر ،وعلّو ّ
والرياس���ة الروحانية يف األقطار املختلفة من
الشرق والغرب والعرب والعجم زاده اهلل ورعًا
وعلمًا وع ّزًا وكرامًة.
ولد املرتجم يف بعض قرى إصفهان وبعد
مبلغ الرشد فيها قرأ مبادئ أمره ومعظم املتون
يف دار العلم يف إصفهان على أس���اتذة عهده،
حتّى هاجر منها يف حدود سنة  1318ــ على ما
ذكره هو بنفسه ــ إىل العاصمة العلوّية ومركز
الفقاه���ة اإلمامي���ة النجف األق���دس ،حضر
أئمة عهده وصناديد وقته ،ومنهم
فيها عل���ى ّ
العلم�ي�ن اإلمامني اآليت�ي�ن الكاظمني ،املوىل
اخلراس���اني ،والس���ّيد حممد
حمم���د كاظم
ّ
ّ
كاظم الطباطبائي اليزدي ،ث ّم اختص باألّول
منهما والزم جملس���ه املتربكة سنني متمادية
وأعوامًا متكاثرة ،حتّى صار من أعالم حوزته
وأخص تالمذته وألصق أصحابه ،وكان عليه
ّ
واجتمعت
استناده وركونه يف املباني والسلوك،
ُ
مع املرتجم يف حبث حضرة األستاذ الع ّ
المة
قدس س��� ّره ــ س���نني
ش���يخنا
اخلراس���اني ـ���ـ ّ
ّ
متمادية.
وكان للمرتج���م جملس التدريس يف حياة

أس���تاذه ّ
املعظم ،وكان أستاذه الع ّ
المة
ينظر إلي���ه بنظر التكري���م والتبجيل،
وكان الع ّ
حمم���د تق���ي
الم���ة امل�ي�رزا ّ
العس���كري يأمر بالرجوع
الش�ي�رازي
ّ
ّ
إىل مجاع���ة م���ن الطبق���ة الثاني���ة
يف احتياطات���ه الفتوائي���ة ،وكان
منه���م املرتج���م حتّى مض���ى الع ّ
المة
الش�ي�رازي إىل س���بيله ،ث��� ّم تبع���ه
الع ّ
المة ش���يخ الش���ريعة اإلصفهاني
بفاصلة يس�ي�رة س���نة  1338ــ 1339
فانته���ت النوبة إىل املرتجم بعدهما،
ّ
وقتئ���ذ،
العام���ة
ٍ
فاس���تقل باملرجعّي���ة ّ
وتقمص بأعباء الزعامة الكربى ،وهو
ّ
اليوم من أعظم فقهاء الشيعة مقامًا،
وأجّلهم شأنًا ،وأبسطهم يدًا ،وأقومهم رياسًة
ونفاذًا ،وأحس���نهم س�ي�رًة ،وهو اليوم لعّله يف
العش���ر الثامن من أعش���ار مراحل عمره متّع
اهلل املسلمني بطول بقائه ،ودوام عزّه وغ ّره.
وملّ���ا مض���ى الع ّ
حممد تقي
الم���ة م�ي�رزا ّ
الشريازي إىل سبيله ث ّم العالمة شيخ الشريعة
اإلصفهاني بعده قدس اهلل س ّرهما يف حدود
ّ
مسع���ت آنفًا ،رجع
س���نة  1338ـ���ـ  1339كما
َ
األم���ر إىل املرتجم والعالمة آية اهلل النائيين
ـ���ـ مريزا حمم���د حس�ي�ن النائي�ن�ي النجفي ــ
معًا ،بل كان العالمة النائيين لعله هو أش���هر
ــ وجملس درسه هو أكثر زحامًا من املرتجم ــ
حه اهلل يف سنة  1355وملّا مضى
حتّى تويف َر مِ َ
العالمة النائيين إىل سبيله احنصر املرتجم
يف الرياسة واملرجعية ،ولعّله مل يتّفق للنجف
ط���ي الق���رون األخ�ي�رة من دون اش�ت�راك
يف ّ
الغري فيهاّ ،
ولعل ذلك من خصائص املرتجم
املعظم الذي اختص به يف عهده ،ومل يشاركه
في���ه غريه من الرؤس���اء يف الق���رون األخرية،
اهلمة وسعة
كما أّنه كان قليل النظري يف علّو ّ
الصدر ورفعة النظر والبذل والسخاء وبسط
اليد وحصافة الرأي واملتانة والوزانة أيضًا.
حم���دث بلي���غ التتّب���ع
أصول���ي،
فقي���ه،
ّ
ّ
واالحاطة يف الفقه ،مس���تقيم الذهن ،حسن
الس���ليقة ،وس���يع الفك���ر ،وكان جّي���د البيان،

مجي���ل املعاش���رة ،مم���دوح الس�ي�رة ،وكان
يجُ بى إليه مال خطري من الش���يعة من أقطار
خمتلفةّ ،
وجل املشتغلني وطلبة العلوم والعلماء
واجملتهدي���ن واملدّرس�ي�ن الي���وم يف النج���ف
وكربالء ومشهد الكاظمني وسامراء والعلّويات
واملستحقني فيها ويف غريها ،واملستحقني من
املقدس���ة والفقراء من الزّوار
س���دنة املشاهد ّ
من العرب والعج���م واهلند والرببر وغريهم،
كّلهم يف عيولة املرتجم وكفالته.
ومل يتّخ���ذ املرتجم ــ حتّى اليوم ــ لنفس���ه
ومل ّ
يدخر هلا ش�ب�رًا من الرتاب ،وال حبة من
احلطام إ ّال دارًا صغرية كان يسكنها ،وقسمًا
من الكتب واألسفار اليت كان حيتاج إليها يف
أمره���ا مع ما كان يجُ ب���ى إليه من األموال من
النقود وغريها من األقطار املختلفة.
والع ّ
الم���ة املرتج���م م���ع ما ه���و عليه من
س���عة الفض���ل مل ي�ب�رز من���ه حتّى الي���وم أثر
علمي وتصنيف يليق ملثله ومقامه ،وذلك لعّله
ّ
الستغراق أوقاته باملراجعات العامة وإصالح
أمورهم وإجناح مسؤوهلم ،والتدريس والفتوى
اخلاص���ة م���ن العبادي���ات
والقي���ام بأعمال���ه
ّ
واملطالع���ة والتحريرات وحنوه���ا والذي بلغنا
من مؤلفاته.
وق���د ابت�ل�اه اهلل ع��� ّز ّ
وج���ل ببلّية عظيمة
وفاجعة مدهشة تتزعزع منها القلوب القاسية،
امتحانًا لعظيم مقامه؛ لتكون عربة للناظرين

يف الصرب على الش���دائد واحملن والشكر على
أن ابنه األرش���د الس���ّيد
الب�ل�اء والف�ت�ن ،وهي ّ
حممد حسن ــ وهو رجل ابن ثالثني سنة تقريباً
ّ
حصيف العقل ،سديد الرأي ،مجيل السرية،
صاحب الفضيلة والس���ماحة ،كريم الش���يمة،
حممود املعاشرة ــ قد ُذبح يف الصحن الشريف
العل���وي يف صفوف مجاعة وال���ده ّ
املعظم بني
ّ
صالتي املغرب والعشاء بيد رجل قريب السن
يس���مى عليًا،
معه م���ن أهل قم قاطن النجف ّ
على مأل من اجلماعة ومرأى منهم ومس���مع،
وعلى منظ���ر والده وهو يرى أّنه يتغّلل يف دمه
وينقبض ميينًا ومشا ًال.
أن الرجل القاه يف مجاعة والده وهو
وذلك ّ
مش���تغل بتعقيب صالة املغرب ،فجرى بينهما
مفاوضات خفيفة بسهولٍة ولينٍة ،فاذًا قد أخذه
الرجل وبيده ّ
سكني شاهره ،فذحبه من حلقومه
وخ��� ّر املذبوح صريعًا عل���ى األرض صعقًا من
حينه ،وقبض على القاتل من س���اعته ،ومحل
املذبوح إىل دار املرضى ،ولكن مل يفد له شيء
ومات فيها بفاصلة يسرية.
وقد ظهر من املرتجم املصاب ــ أحسن اهلل
أجره وأعظم مثابه ــ يف تلك الفادحة املزعجة
اإلهلي ونفسه
القوي
والفاجعة العظمى بروحه ّ
ّ
امللكوتي ما فيه عربة وحرية ال للحاضرين من
ّ
الناس فقط بل لتاريخ البشر ،كذلك ظهر من
املرتجم فيها من الصرب والش���كر والطمأنينة
والسكينة ماال تتم ّكن منها النفوس العاّدّية وما
هي إ ّال أثر قّوة اإلميان وقّوة اليقني واالعتقاد
واالعتماد.
فإّن���ه ــ دام عزّه ونصره ـ���ـ مل يتغيرّ ما كان
عليه من العادات والرس���وم واألحوال بعد تلك
النازل���ة الكربى أدنى تغي�ي�ر ،وقد تغري لغريه
كثريًا ما.
فيا للعجب ث ّم العجب إّنه ملّا محل املذبوح
من مصرعه ــ بني ازدحام عاّم من الناس قليل
الضجة واألنني واللطم والبكا ــ
النظري حتفّهم
ّ
حينئذ
مل يتح��� ّرك املرتجم من مكانه ،بل تهّيأ
ٍ
إلتي���ان فريض���ة العش���اء ،بعده ،حتّ���ى انعقت
الص���وف م��� ّرًة أخ���رى وصّلى املرتج���م صالة
العش���اء باجلماع���ة أيض���ًا كغريه م���ن األيام،
املقدس���ة آخر تلك
وحضر املرتجم باحلضرة ّ
الليلة قبل الفجر على ديدنه املستم ّرة ،واستم ّر
عل���ى إقامة جمل���س درس���ه والقع���ود يف بيته

لالفتاء وزيارة الواردين واجلواب عن أسئلتهم
ومكاتباته���م والنظ���ر يف مراجعاته���م كما كان
عليه قبل ذلك.
وأما القاتل فسيق به إىل بغداد وحكمت
ّ
علي���ه احملكم���ة اجلنائّي���ة الدس���تورية فيه���ا
باحلب���س س���بع عش���رة س���نة ،ومل يتع��� ّرض
املرتج���م ل���ه بوج���ه أبدًا ،ب���ل كان ملّ���ا طولب
املرتج���م باع���زام وكيل���ه إليه���ا مبطالب���ة دم
املقتول أعلن إليها املرتجم عفوه عنه عوضًا
مّ���ا حكمت عليه
عن اع���زام الوكيل إليها،وإن
احملكم���ة باحلبس؛ نظ���رًا للج���زاء العمومي
للواقعة ،وحفظًا للنظام العاّم ،وقد بلغنا بعد
مم���ن أدرك القاتل وعرفوه
ذلك من مجاعة ّ
قب���ل ذلك يف قم والنج���ف أّنه كان عليه حنو
أن ذلك هو
جنون واختالل املشاعر ،املظنون ّ
ال���ذي محله على ارتكاب هذا العمل الفظيع
وكان وق���وع تلك احلادثة يف النجف األقدس
يف سنة  1342بعد مراجعة الع ّ
المة املرتجم
من مدينة قم سنة .1341
قدس اهلل
وقد بلغنا خرب وفاته املدهش ــ ّ
س ّره ــ مستصحبًا لقطائع من احلزن واألسف،
س���ن
ت���وفيّ املرتج���م ــ ن���ّور اهلل مضجعه ــ عن ّ
س���ت ومثان�ي�ن تقريبًا بعد ما مضى
مخس أو ّ
ً
عليه عامان مش���ؤومان مالزما لوسادة املرض
جده اإلمام
والتع���ب والعّلة والنصب يف ج���وار ّ
موس���ى بن جعف���ر الكاظ���م وحممد ب���ن علي
اجلواد ــ سالم اهلل عليهما ــ بعد مراجعته من
بعلبك عازمًا لزيارة دار الغيبة سام ّراء يف يوم
االثنني تاس���ع شهر ذي احلجة احلرام خمتتم
اهلالل���ي أّول الغ���روب،
اهلج���ري
س���نة 1365
ّ
ّ
ومح���ل نعش���ه صباح ي���وم الثالثاء ـ���ـ وهو يوم
األضح���ى ــ م���ن الكاظمية إىل بغ���داد ،ومنها
الغري ،وشّيع
إىل احلائر الشريف ،ومنها إىل ّ
نعشه الشريف تشييعًا عظيمًا مل ير مبثله ،ومل
يك���ن له نظري قبله ّ
قط ،س���وى تش���ييع جنازة
س���ّيدنا الع ّ
الشريازي
العس���كري
المة آية اهلل
ّ
ّ
الغري.
يف سنة  1312من بلدة سام ّرا إىل ّ
ومحل جثمانه على األنامل ال على األكتاف
أو األيادي والرؤوس لكثرة ازدحام الناس فيه،
ــــــــــــــــــــــــ
وحضر جنازته كفيل مقام السلطنة حضرة عبد
( )1م���رآة الش���رق للش���يخ حممد أم�ي�ن اإلمامي
اهلل نائب السلطنة ومجيع وزرائه ورجال ملكه
اخلوئي :ج ،1ص 183ــ .189
وأركان دولته واألمراء غريهم ومجاعة اليهود
والنصارى أيضًا فض ً
ال عن أخواننا املس���لمني

من أهل السنّة واجلماعة من بغداد ،وأقيم له
جمالس التأبني ،يف مجيع بالد الشيعة قاطبة
بالد إيران والشامات وسورية واهلند وغريها.
وج���رى التعطي���ل العاّم املطب���ق يف طهران
ثالث���ة أيام متوالية من الدولة والرعية مجيعًا
كتعطيل يوم العاشور حتقيقًا مل يعهد مثله قبل
ذلك.
ويوم اخلميس ثالث يوم وفاته حضر جاللة
امللك األعظم الس���لطان ،خلتام جملس العزاء
السلطاني ،وحوله وزراء
السلطاني يف اجلامع
ّ
ّ
الدولة العلّية وأمراء العس���كرية ورجال بالطه
حتّ���ى قام أمام املنرب مواجهًا جلماعة األعالم
وعزّاه���م بالفاجع���ة النازل���ة بعد إظه���ار غاية
التأسف والتلّهف هلا ،ث ّم أمر خبتام االحتفال،
ّ
واس���تقبله األع�ل�ام بالش���كر واالمتن���ان ملزيد
عناياته اجلليلة وألطافه الثمينة الس���لطانّية،
حتّى رجع من طريقه الذي جاء به أّو ًال ،واختتم
اجمللس بأمره األعلى.
اختص به الفقي���د املعظم والع ّ
المة
ومم���ا
ّ
ق���دس اهلل تربت���ه ـ���ـ ومل يس���بقه
املرتج���م ـ���ـ ّ
غريه بذلك إىل ح�ي�ن اعزام (َوفْد) جليل من
العاصم���ة السياس���ية طه���ران إىل العاصم���ة
الدينية الروحانية النجف األقدس يف أس���بوع
وفاته ،من طرف جاللة امللك األعظم والدولة
العلي���ة واهليئ���ة العلمية واجلامع���ة الروحانية
لزي���ارة تربت���ه وتعزية أخالف���ه وتعظيم مقامه
يف الع���امل اإلس�ل�امي ،والس���يما عن���د ا لدول
األجنبية ،وكان الوفد مندوبًا من طرف جاللة
الس���لطان ومندوبًا من طرف (رئيس الوزراء)
ومندوبًا من طرف مجاع���ة األعالم ،ومندوبًا
من طرف طبقات املسلمني.
وكان أدي���ب الس���لطنة الس���ميعي مندوب
جاللة امللك ،تبعه قرآن خمطوط مذهب مثني
أه���داه إىل ترب���ة حض���رة املرتج���م من جانب
جاللة السلطان ،وكان سفرهم من طهران يوم
الغري يوم
السبت  1ذي احلجة وورودهم إىل ّ
قدس س��� ّره ،وكان
األحد س���ابع وفاة املرتجم ّ
هلذا العمل تأثري سياس���ي عظيم للش���يعة يف
()1
العامل.

ÎÒ

معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

إسالم اليهودي
بربكة رسول اهلل

صلى اهلل عليه وآله وسلم

روي عن اإلمام الصادق عليه السالم وأم
س���لمة ،وزيد ب���ن أرقم :إن الن�ب�ي صلى اهلل
علي���ه وآله وس���لم م ّر بظبي���ة مربوطة بطنب
خيمة يهودي.
فقال���ت :ي���ا رس���ول اهلل إني أم خش���فني
عطش���انني ،وه���ذا ضرع���ي قد امت�ل�أ لبنا،
فخلين حتى أرضعهما ثم أعود فرتبطين.
فقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«أخاف أال تعودي».
علي عذاب العش���ارين
قال���ت :جعل اهلل ّ
إن مل أعد.
فخل���ى صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم
سبيلها.
فخرج���ت وحك���ت خلش���فيها م���ا جرى،
فق���اال ال نش���رب اللنب وضامنك رس���ول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم يف أذى منك.
فخرج���ت مع خش���فيها إىل رس���ول اهلل
صل���ى اهلل علي���ه وآله وس���لم ،وأثن���ت عليه،
وجعال ميسحان رؤوسهما برسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم.
فبكى اليهودي وأسلم وقال :قد أطلقتها،
واخت���ذ هن���اك مس���جدًا ،فخنق رس���ول اهلل
صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم يف أعناقه���ا
بسلسلة وقال:
«حرم���ت حلومك���م عل���ى الصيادي���ن»،
(اخلرب).

ÎÓ

مبائة أوقية.
فنزل:
((ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ
()3
ﭩ)).
ف���كان العباس يق���ول :صدق اهلل وصدق
رسوله فإنه كان معي عشرون أوقية فأخذت،
فأعطاني اهلل مكانها عشرين عبدًا كل منهم
يض���رب مبال كثري أدناهم يضرب بعش���رين
ألف درهم.
أق���ول :ويف رواي���ة أخ���رى ع���ن جعفر بن
حممد عليه الصالة والسالم قال ،قال أبي:
كان الن�ب�ي صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم أخذ
من العباس دنانري كانت معه.
فقال :يا رسول اهلل! ما عندي غريها.
فقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«فأين الذي استخبيته عند أم الفضل؟
فقال :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأنك رسول
()4
اهلل ،ما كان معها أحد حني استخبيتها.

ويف رواي���ة زي���د (اب���ن أرق���م) فأنا واهلل
رأيت الظبية تسّبح يف الربية وهي تقول( :ال
إله إال اهلل ،حممد رسول اهلل).
وروي أن الرج���ل (أي اليه���ودي) امس���ه
()1
أهيب بن مساع.
علم���ه صلى اهلل عليه وآله وس���لم بظهر
الغيب
قال الكليب يف قوله ع ّز وجل:
()2
((...ﮋ ﮌ.))...
نزلت يف العباس ملا أسر يف يوم بدر.
فق���ال ل���ه الن�ب�ي صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه
وسلم:
«أفد نفس���ك وابين أخيك ــ يعين عقيال
ونوفال ــ وحليفك ــ يعين عتبة بن أبي جحدر
ــ فإنك ذو مال».
فق���ال :إن الق���وم اس���تكرهوني ،وال مال
عندي.
قال:
«فأي���ن املال الذي وضعت���ه مبكة عند أم
الفض���ل حني خرجت ،ومل يكن معكما أحد،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقل���ت :إن أصب���ت يف س���فري فللفض���ل كذا
( )1الفضائ���ل واملعاج���ز للس���يد حمم���د جعفر
وكذا ،ولعبد اهلل كذا ،ولقثم كذا؟؟؟؟».
املروج :ص 121ــ .122
( )2سورة حممد ،اآلية.4 :
ق���ال :وال���ذي بعث���ك باحلق نبي���ًا ما علم
( )3سورة األنفال ،اآلية.70 :
به���ذا أحد غريها ،وإني ألعلم أنك لرس���ول
( )4الفضائل واملعاجز :ص 125ــ .126
اهلل.
فف���دى نفس���ه مبائ���ة أوقي���ة ،وكل واحد

من مناهل مدرسة الدعاء

على مائدة الصحيفة السجّادية
الحلقة الثالثة عشرة

الدعاء األول
َد َب إَليْ� �ِه ِم ْن َم ْو ُفوِر
(َ ،...قَب َض� � ُه إىل َما ن َ
م� �ذُوِر َعقاِب� �ِهِ ،لَي ْج� �ِز َي اّلذي ��ن
َثواِب� �ِه أو حَ ْ
أح َس� �نُوا
ي� �ِز َي اّل َ
أس ��اؤوا مِب ��ا َع ِمُلوا َو جَ ْ
ذين ْ
ِبا ُ
حل ْسنى.).....،
قبضه اهلل :توفاه.
وندبه إىل األمر ندبًا :أي دعاه إليه.
واملوفور :الكامل التام.
والثواب :اجلزاء.
واحملذور :املخوف حيث ينقل اهلل العبد
بعد موته إىل دار حس���اب خالية من العمل،
وهن���اك اجلزاء حي���ث األجر العظي���م والفوز
للصاحلني واملتقني ،والعذاب األليم الذي أنذر
()1
اهلل ألهل املعصية وأصحاب الذنوب.
قال تعاىل:
()2
((ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ.))...
وقيل (إىل ما ندبه إليه) هو :إىل نتيجة
م���ا كلف���ه به م���ن القي���ام بالواجب���ات وترك
احملرمات.
وقي���ل أن���ه :ال مفر من امل���وت ،وأيضا ال
مف���ر من البعث بعد امل���وت ال جملرد البعث،
()3
بل للحساب ،واملعاملة باملثل.
وقي���ل (قبضه) :أي أخذه اهلل س���بحانه
باإلمات���ة( ،إىل م���ا ندب إلي���ه) أي كلفه به،
فإن���ه س���بحانه كل���ف اإلنس���ان بالواجب���ات
وبرتك احملرمات ،وامل���راد مبا ندب :نتيجة
ما ندب ،ونتيجة ما عمل.
(م���ن موف���ور ثواب���ه) أي ثواب���ه الواف���ر
الكث�ي�ر مل���ن أط���اع (أو حم���ذور عقاب���ه) أي
عقاب���ه الذي حيذر من���ه وخياف ملن عصى،
(ليج���زي الذي���ن أس���اؤوا مب���ا عمل���وا) م���ن
الكف���ر واملعاصي (وجي���زي الذين أحس���نوا
باحلس���نى) أي بالصف���ة احلس���نى ،مؤن���ث
أحس���ن ،واملراد باحلس���نى :اجلنة والثواب،
()4
وإمنا جيازي سبحانه مبا عمل اإلنسان.
وقي���ل( :موف���ور ثوابه) من ب���اب إضافة
الصف���ة إىل املوص���وف ،وك���ذا م���ا بع���ده،
وموف���ور إما مبعن���ى وافر ،كمدف���وق مبعنى
دافق ،عبرّ به للمش���اكلة ،أو الذي وفر على
طريقة اجملهول( ،مبا عملوا) الباء للسببية
أو للصلة( ،باحلس���نى) أي باملثوبة احلسنى
وه���ي اجلن���ة ،أو بأحس���ن م���ن أعماهلم ،أو
()5
بسبب األعمال احلسنى.

وقي���ل :العبارة صفة حمل���ذوف ،تقديره:
جي���زي ج���زءًا ع���د ًال ،أي :كلت���ا احلكمتني ــ
وهم���ا جزاء احملس���نني باإلحس���ان ومكافأة
()6
املسيئني بالعذاب ــ عدل من اهلل تعاىل.
قيل( :قبضه) اهلل من باب ضرب أماته،
وعرب عن اإلماتة بالقبض الذي هو يف األصل
مبعنى مجع املنبسط وطيه ــ ملا يف ضدها ــ
وهو اإلحياء ،و(املوف���ور) :املتمم املكمل من
وف���ر الش���يء وفرًا من باب وع���د :مت وكمل،
و(الث���واب) اجل���زاء ،و(احمل���ذور) اخلوف،
و(العق���اب) :العقوبة مأخوذ من العقب ،ألن
املعاقب يتبع عقبا خلصم طالبا حقه ،يقال:
عاقب���ه إذا جاء بعقبه ،والدعاء إىل العقاب
جماز ألنه عاقبة األعمال القبيحة ومثرتها،
وإمنا وص���ف الثواب التمامي���ة دون العقاب
تنبيه���ا عل���ى أنه س���بحانه يو ّف���ر يف الثواب
حت���ى ينمي���ه أضعاف���ا مضاعف���ة ـ���ـ وال ّ
أقل
لعشرة األمثال ــ وأما يف العقاب فال يو ّفره،
بل يتجاوز عنه حتى يفنيه ــ رزقنا اهلل العفو
والتجاوز بفضله وكرمه ــ.
وقي���ل يف (ليج���زي الذي���ن أس���اؤوا مب���ا
عملوا وجيزي الذين أحس���نوا باحلس���نى):
تكري���ر الفعل إلظهار كمال االعتناء باجلزاء
والتنبيه على تباين اجلزاءين ،وإمنا مل يقل:
ليج���زي الذين أس���اؤوا بالس���يئة ،ألن جزاء
الس���يئة حس���نة :ومل يقل أساؤوا باحلسنى،
لئ�ل�ا يتوهم أنه جيزي باإلس���اءة االحس���ان،
إمنا جيزي كذلك عدال منه.
ق���ال :االقتباس تضمني النظ���م أو النثر
بع���ض الق���رآن ال على أن���ه منه ،ب���أن يقال:
(قال اهلل تع���اىل) ،وحنوه ،فإن ذلك حينئذ
ال يك���ون اقتباس���ا وقد وق���ع يف خطب أمري
املؤمن�ي�ن علي���ه الس�ل�ام ودعاء أه���ل البيت
عليه���م الس�ل�ام كث�ي�را ،وه���و ما ي���دل على
ج���وازه يف مق���ام املواع���ظ والدع���اء والثناء
على اهلل تعاىل.
وهذا كما ترى ال طائل حتته! فلعله عليه
السالم يف وقت التكّلم بهذا الكالم حصل له
االتصال الت���ام إىل مبدئه حبيث وصل إىل
حمبوبه ،فس���مع هذا ال���كالم من قائله؛ كما
روي أن جعف���ر ب���ن حممد الص���ادق عليهما
الس�ل�ام كان يصل���ي يف بع���ض األي���ام ،فخ ّر

مغش���يًا عليه يف أثناء الصالة فس���ئل بعدها
عن س���بب غش���يه؟ فقال عليه الس�ل�ام« :ما
زل���ت أرّدد ه���ذه اآلية (إني أن���ا اهلل) ،حتى
()7
مسعتها عن قائلها».
فقد ع��� ّرف املعتزلة الث���واب :بأنه النفع
املس���تحق املق���ارن للتعظيم ،والعق���اب :بأنه
ّ
الض���رر املس���تحق املق���ارن لإلهان���ة وقال���وا
بوجوبهما عق ً
ال.
فألن الطاعة مش���قّة ألزمها
أم���ا األولّ :
اهلل املكلف�ي�ن ،وهي من غ�ي�ر عوض ظلم ال
فالبد من العوض،
يصدر عن احلكيم العدل
ّ
وال يكون إ ّال نفعًا ،ولو أمكن االبتداء به كان
التكليف قبيحًا.
وأم���ا الثاني :فالش���تماله عل���ى اللطف،
ف���إن عل���م املكّلف باس���تحقاق العق���اب على
ّ
املعصي���ة يبّع���ده م���ن فعلها ويق ّرب���ه من فعل
ضده���ا ،واللط���ف واجب عل���ى اهلل تعاىل،
ّ
ً ()8
وهذا الدليل جيري يف األول أيضا.
وقال الش���اعر يف تفس�ي�ر حديث اإلمام
سالم اهلل عليه:
ال���روح ندب���ًا
ذل���ك
قب���ض اهلل
ُّ
خ�ي�ر دع���اء
لّل���ذي ق���د دع���اه
َ
ت���وان
م���ن عظي���م العق���اب دون
ٍ
وق���ت اجل���زاء
وكري���م الث���واب
َ
س���نى
ح
خ�ي�ر
ليج���ازَى املطي���ع يف
ُ ً
()9
بش���ر ب�ل�اء
ويجُ���ازى العاص���ي
ِّ
ـــــــــــــــــــــــ
( )1حب���وث يف الصحيف���ة الس���جادية للش���يخ
صاحل الطائي :ص.10
( )2سورة آل عمران ،اآلية.106 :
( )3يف ظ�ل�ال الصحيف���ة الس���جادية للش���يخ
حممد جواد مغنية :ص53
( )4ش���رح الصحيفة الس���جادية للسيد حممد
الشريازي :ص 17ــ .18
( )5نور األنوار يف ش���رح الصحيفة الس���جادية
للسيد نعمة اهلل اجلزائري :ص.33
( )6ري���اض العارف�ي�ن الب���ن حمم���د داراب���ي:
ص.26
( )7لوامع األنوار العرش���ية يف شرح الصحيفة
الس���جادية للس���يد حممد باقر املوسوي الشريازي:
ج ،1ص 379ــ .382
( )8رياض الس���الكني للس���يد علي خان املدني
الشريازي :ج ،1ص 293ــ .294
( )9الصحيفة الس���جادية بنظم الشاعر الشيخ
عبد املنعم الفرطوسي :ص.21

ÎÔ

فقه األسرة وشؤونها

كيف ننشئ أطفاالً

منذ اللحظة األوىل اليت يولد فيه الطفل
يبدأ بتعلم ا ِألشياء عن هذا العامل ومنذ تلك
اللحظ���ة يب���دأ دور األم كمعلم���ة .واألطف���ال
يري���دون التعل���م ،والواق���ع ال ميك���ن إيق���اف
عملية تعلمهم ،ولكن ما هي أفضل الطرائق
اليت يس���تطيع اآلباء اتباعها لتشجيع احلب
الطبيعي للتعلم؟ وهذا ما جيعلنا نتذكر أن كل
طفل يتطور بسرعة خاصة وال ميكن تسريع
عم���ل الطبيعة .وإذا أدركن���ا أن الطفولة هي
مرحلة حياة خاصة وليس���ت جمرد حتضري
للعامل احلقيقي للكبار .فإن هذا يساعد على
محاي���ة اآلب���اء واألبناء من ضغ���وط التعجيل
خالل زمن الطفولة اخلاص.
دور اآلباء في تشجيع الطفل
على التعلم
إن التعل���م عملي���ة إجيابي���ة تب���دأ باللعب
والبح���ث واالس���تطالع الفضول���ي عن���د
الطف���ل ويتمث���ل دور اآلباء يف تأمني األدوات
اخلاصة باللعب والتش���جيع على االكتش���اف
والتجريب ،أي إفس���اح اجملال للطفل ليلعب
ويكتش���ف .والطف���ل يلع���ب لعبًا تلقائي���ًا فيه
الكث�ي�ر م���ن املصادف���ة العش���وائية ،وبذل���ك
يتعلم الطفل من املبادرة الذاتية ودون تدخل
اآلباء ،وأحيانًا يؤثر تدخلهم يف عملية التعلم
فيوقفها ،ولكن اللعب مع الطفل يعزز عملية
اللع���ب والتجري���ب .ومبعنى آخ���ر على اآلباء
إظهار احلماس���ة للعب دون تولي القيادة يف
عملي���ة اللعب إليص���ال الرس���الة اليت تقول
(إن عملي���ة اللع���ب هام���ة وإن م���ا يق���وم ب���ه

ÎÕ

يح ّبون
التعلم؟

الطفل هو نشاط إجيابي ،فاللعب بالطفولة
املبك���رة هام جدًا م���ن أجل تنمية حب التعلم
لدى الطفل .لذل���ك على اآلباء تأمني أدوات
اللع���ب لألطفال ،تلك األدوات اليت تناس���ب
مع أعمارهم ،وال تس���بب هلم أي أذى وتوفر
هلم املتعة وتوس���ع خياهل���م ..إن تأمني أدوات
غري مشكلة أمر هام جدًا من مثل (معجون ـ
رمل ـ ماء) ليستخدموها بالتجريب ،وكذلك
تأمني مواد مش���كلة مثل قطع خشبية ـ صور
مفككة ...إخل.
الب���د م���ن تأم�ي�ن ألع���اب تع���زز اخلي���ال
(مث���ل املالب���س للدم���ى واألث���اث الصغ�ي�ر)
م���ع ض���رورة تأم�ي�ن أماك���ن مناس���بة للعب،
وأوق���ات للعب داخل وخ���ارج املنزل مع رفاق
اللع���ب لتوس���يع جمال لعب األطف���ال وتنمية
عالقاتهم االجتماعية.
ومن اجلدير بالذكر أن األطفال يتعلمون
بالقدرة احلسنة من اآلباء قبل كل شيء .وإن
املدي���ح يوجه األطفال ويش���جعهم ،وهو أكثر
فاعلية من العقاب ألنه يزود الطفل بالشعور
بالفخ���ر واإلجن���از .والطفل حي���ب التعلم إذا
ش���عر بأن تعلمه مفيد له بشكل ما .ويستمتع
بالتعل���م إذا وجد معنى ملا يتعلمه .لذلك على
املرب�ي�ن (آباء ـ معلم���ات) إثارة فضول للتعلم
وتوضيح سبب تعليمه شيئًا ما.
علين���ا معرف���ة إمكانات أطفالن���ا قبل أن
نب���دأ بعملي���ة تعليمه���م ش���يئًا م���ا ،ألن هذه
املعرف���ة جتعلن���ا نق���دم هل���م أش���ياء ميكنون
م���ن إجنازه���ا ،وبذل���ك حتميهم من الفش���ل
واإلحب���اط ،وت���ؤدي ش���خصية الطف���ل دورًا

هام���ًا وطبيعي���ًا يف عملية تعلمه ،فإذا كان ال
يس���تطيع الرتكيز واالنتب���اه إال ملدة قصرية،
وإذا كان يش���رد أو يتلهى بسهولة ،أو يصيبه
اإلحب���اط بس���رعة ،أو إذا كان خج���و ًال ،أو
خياف من النشاطات اجلديدة ،فهذا يصعب
من تعامله من املواقف اجلديدة.
أم���ا إذا كان الطف���ل متحمس���ًا وحمب���ًا
لالستطالع ،ويستطيع الرتكيز على ما يقوم
ب���ه ،وإذا كان مرن���ًا فه���ذا يس���هل تعامله مع
أكثر املشكالت اجلديدة.
إن مرور الطفل خبربات سارة تعزز ثقته
بنفس���ه وتنش���ط عملية تعلمه .وباملقابل فإن
خربات التعلم الفاش���لة تولد التشاؤم وعدم
الثق���ة بالنفس .علينا حنن الكب���ار أن نتذكر
دومًا أن األطفال يتطورون ك ً
ال حسب سرعته
اخلاصة ،ألن هذا يساعدنا على التحرر من
حماولة تس���ريع عملية التعلم عند األطفال،
وهذا ال يعين بالطبع أن اآلباء ال يستطيعون
مس���اعدة أطفاهل���م على تطوي���ر تقنيات من
أج���ل التعلم ،ومن املالحظ أن األهل يقلقون
عندم���ا جي���دون أن اب���ن اجل�ي�ران يتفوق يف
مهارة مل يتقنها طفلهم بعد ،ويتساءلون عما
إذا كان عليه���م الضغط عليه للحاق بالطفل
اآلخ���ر ،ونقول :إن دف���ع األطفال إىل القيام
بنش���اطات ليسوا مس���تعدين للقيام بها بعد
قد يؤدي بش���كل غري مقص���ود إىل تصعيب
األمور عليهم .حبيث يفش���لون يف النجاح يف
ه���ذه النش���اطات يف املس���تقبل عندما حيني
وقتها.
علين���ا أن نعط���ي أطفالن���ا مهل���ة فيم���ا

نتوقع���ه منهم .فعندم���ا يكون األطفال تعبني
أو مرضى ،أو يعانون من ضغط ما فغالبًا ما
يتصرفون بطفولية أكثر من املعتاد .وعندما
حت���دث تغريات يف نظام حياة الطفل ميكن
أن يس���بب ه���ذا ضغطًا علي���ه حتى لو كانت
التغ�ي�رات إجيابي���ة ،مثل االنتق���ال من بيت
إىل بيت ،أو والدة مولود جديد لألس���رة أو
دخول مدرس���ة جدي���دة ،ومجيعها تثري فيه
س���لوكًا حمفوظًا يف ذاكرته من فرتة سابقة
يف حيات���ه ،لذل���ك ف���إن االنتكاس���ات ش���يء
طبيعي متامًا.
تعلم مدى الحياة
وعلى اآلب���اء عدم انتقاد فش���ل الطفل،
وع���دم جعله يفوز بش���كل مس���تمر ومتعمد ـ
احذروا اجلوائز املادية فإنها مبثابة الرشوة
إن كث���ر اس���تخدامها ،كون���وا ق���دوة حس���نة
ألطفالك���م يف مجي���ع تصرفاتكم واش���رحوا
هل���م الس���بب وراء ذل���ك الس���لوك ،أعط���وا
ألطفالك���م يف مجي���ع تصرفاتكم واش���رحوا
هل���م الس���بب وراء ذل���ك الس���لوك ،أعط���وا
أطفالكم دورهم يف املناسبات االجتماعية،
فإن ش���عور الطفل بوج���وده يدفعه ملزيد من
التعلم والبحث واالكتش���اف والثقة بالنفس،
فلنتعاون م���ع أطفالنا وندفعهم لتعلم فعال،
والتعل���م الفع���ال حيت���اج إىل طف���ل حي���ب
التعل���م ،وي���ؤدي االهتم���ام بثقاف���ة الطف���ل
دورًا كب�ي�رًا يف حب���ه للتعل���م ،لذل���ك اهتموا
بثقاف���ة أطفالك���م ومصادره���ا وأس���اليبها،
وأنش���ئوا قن���وات اتصال مع مدارس���هم من
خ�ل�ال حض���ور اجتماع���ات أولي���اء األمور،
وتقدي���م املقرتحات ح���ول العملية الرتبوية.
إن تعرفكم على مستوى أطفالكم يساعدكم
يف دفعه���م لتعلم أفضل ،حاول���وا أن تكونوا
موضوعيني يف التح���دث عن أطفالكم أمام
اآلخرين وخاص���ة معلميهم .إن العالقة بني
املدرس���ة والبيت هي أس���اس التعلم الفعال
والعامل اهلام يف حفز األطفال على التعلم.
إنن���ا ال نريد تعلمًا مؤقت���ًا ينتهي بانتهاء
املدرسة ،إننا نريد تعلمًا مدى احلياة ،تعلمًا
ذاتيًا يواجه التفجر املعريف السائد ،ويواجه
متطلبات القرن احلادي والعشرين.
الدراسة الناجحة تجنب األبناء
الفشل
الدراسة والفشل
كل أس���رة تتمن���ى أن حتق���ق ألوالده���ا
مرات���ب عالي���ة م���ن العل���م ليأخ���ذوا دورهم

العلم���ي ،ومكانته���م االجتماعي���ة
يف اجملتم���ع ،وي���زداد قلق األس���رة يومًا بعد
ي���وم خوفًا على مس���تقبل األبن���اء ،ويبحثون
ويس���ألون عن األس���لوب األفضل يف الرتبية
ال���ذي يس���هم يف ختط���ي األبن���اء الصعاب،
وحتقي���ق النج���اح يف االمتحان���ات فالفش���ل
صعب على كال الطرفني.
وهن���ا ال ب���د للطال���ب م���ن حتقي���ق أمله
وآم���ال أس���رته ب���ه ،لذل���ك علي���ه بالرتكي���ز
واملثابرة ،والرتكيز وتوجيه االنتباه اإلدراكي
ملوضوع الدارس���ة ،الذي هو بصدد دراسته،
حي���ث يكث���ف جه���وده وإمكانات���ه للدراس���ة
والتحصي���ل .والرتكي���ز مبفرده غ�ي�ر كاف،
ف�ل�ا بد من املثابرة اليت تع�ن�ي القدرة على
املتابعة واالس���تمرار املرافقني للرتكيز ،وقد
ختتل���ف القدرة عل���ى الرتكي���ز واملثابرة من
طال���ب آلخ���ر ،فقد تبدأ من نصف س���اعة،
وق���د متت���د لس���اعة أو أكث���ر عن���د البعض،
والطالب الذي يريد الوصول هلدفه حيضر
لدراس���ته بش���كل جي���د .إال أن ذل���ك يتوقف
عل���ى احلافز النفس���ي لدي���ه ،أي الرغبة يف
الدراس���ة واحلافز النفس���ي يشكل لديه قوة
كبرية إذا ش���عر بأهمية املادة اليت يدرس���ها
وال���ذكاء اخلاص الذي يتمتع ب���ه ،والطالب
اجمل���د يع���رف كي���ف ينظ���م وقته ب�ي�ن اجلد
والرتويح عن النفس.
دور المدرسة في الحد من
مشكلة الفشل الدراسي
وم���ن اجلدي���ر بالذكر أن يتعل���م الطالب
أن ل���كل م���ادة أس���لوبًا يف الدراس���ة ،وه���ذه
مس���ؤولية امل���درس بالدرج���ة األوىل ،إذ إن
مهمة املدرس ليس نقل املعلومات من الكتب
ألذهان الطلبة فق���ط ،إمنا عليه لفت انتباه
الط�ل�اب كيفي���ة االس���تفادة م���ن املعلومات،
وكيفية ختزين ه���ذه املعلومات ،أي تعليمهم
كيف سيدرس���ونها ،فأسلوب دراسة التاريخ
خيتل���ف ع���ن أس���لوب دراس���ة الرياضي���ات
واللغ���ة ،فالتاري���خ على س���بيل املثال حيتاج
ملقارن���ات وربط ومتييز والرياضيات حتتاج
لتفكري واستنتاج وتطبيق وهكذا .إن املقارنة
تساعد على التبويب واالسرتجاع الصحيح
للمعلومات ،والفهرس���ة املنطقية للمعلومات
ضروري���ة مب���ا فيه���ا عملي���ات االس���تقراء
واالس���تنتاج ،فاالس���تقراء ينقل الطالب من
املعلوم���ات اجلزئي���ة إىل املعلوم���ات العامة
واالستنتاج عكسه.

دور األسرة في الحد من
الفشل الدراسي
إن األس���رة الواعي���ة تأخ���ذ بي���د أبنائها
وحتثه���م عل���ى حتض�ي�ر ال���دروس مس���بقًا
ومتابع���ة دروس���ه بالت���درج دون تراك���م،
واالس���تماع لكل صغ�ي�رة وكب�ي�رة بالدرس،
واالنتب���اه إىل النق���اط ال�ت�ي يرك���ز عليه���ا
املعلم.
وحت���ث الطال���ب أن حياف���ظ عل���ى وقت
الدراسة ،وحياول أن يعوض الوقت الضائع
حت���ى ال ينقص���ه أي ش���يء م���ن املفاهيم أو
اخلربات .وأن يدرك أن كل مادة يدرسها البد
أن تضيف ش���يئًا ما إىل ثقافته الشخصية،
وتسهم يف صقل ش���خصيته .علينا كآباء أن
نس���اعد أبناءنا بتذليل الصعوبات الدراسية
لديهم إن وجدت ،ونرشدهم لدراسة السهل
م���ن امل���ادة أو ًال ،ونأخذ بيدهم ليستش�ي�روا
م���ن هم عل���ى عل���م باملفاهيم ال�ت�ي تصعب
عليهم.
إن البيئ���ة املادي���ة اليت نوفره���ا لألبناء
تس���هم يف دراس���تهم الناجح���ة ،الطاول���ة
والكرس���ي جتعل حواس الطالب مستيقظة
دومًا ،التهوية اجليدة تزودهم باألوكس���جني
ال���ذي ينش���ط الدم���اغ ،احل���رارة الطبيعي���ة
( 25ـ  )27درجة تنش���ط اجلسم ،إن حجب
الضجيج عنهم ،وتأمني اهلدوء أمر ضروري،
واإلضاءة اجليدة ضرورية جدًا ،فكل غرفة
مس���احتها 25م 2حتت���اج إىل 30مشع���ة.
عل���ى أن يكون الضوء قادمًا من على يس���ار
الطال���ب ،إن الطعام املتوازن ضروري جدًا،
فاألكل بكثرة واألكل الدس���م يؤثر يف طريقة
اس���تيعاب الطال���ب وكثرة املنبه���ات كالقهوة
والش���اي أمر س���يئ للغاية ،علينا مس���اعدة
أبنائنا بتنظيم برنامج دراسي تتخلله أوقات
للن���وم والغذاء والرياضة لالس�ت�راحة ،وقد
تكون االس�ت�راحة عبارة عن مساع موسيقا
أو مش���اهدة برنامج تلفزيوني أو اسرتخاء..
إخل.
إن األخذ مبا سبق وتفهمه بوعي يساعد
األبن���اء عل���ى النج���اح وحيقق هلم الدراس���ة
()1
الناجحة وجتنب رسم الفشل الدراسي.
ــــــــــــــــــــــ
( )1تربية الطفل ،مش���كالت وحل���ول للدكتورة
سلوى مرتضى :ص 107ــ .112
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عبر من التاريخ

الفقيه بروح اإلخالص
بع���د أن أنه���ى آي���ة اهلل الس���يد أمح���د
حج���ب الكابل���ي دراس���ته يف ح���وزة مش���هد
وانتق���ل إىل حوزة قم ،ثم انتقل يف دروس���ه
العليا إىل حوزة النجف األشرف وبلغ درجة
االجتهاد يف فقه الش���ريعة اإلس�ل�امية ق ّرر
العودة إىل أفغانس���تان خلدمة املسلمني من
أهل الوطن.
إ ّال أن بعض���ًا اق�ت�رح عليه عدم الذهاب
إىل أفغانس���تان بس���بب الظلم واالضطهاد
للش���يعة ،وق���ال ل���ه :مثل���ك به���ذه الدرج���ة
ذهب���ت إىل أفغانس���تان ت َ
ُهضم،
العلمي���ة إ ْن
َ
بقيت يف
فال أحد يعرف منزلتك ،بينما إذا َ
النجف فقد تصلك املرجعية فتصبح رئيسًا
للمذهب ،أو إذا سافرت إىل إيران أو اهلند
أصبحت مرجعًا حمرتمًا.
فقال السيد أمحد :أما النجف األشرف
وليس هناك حاجة
فمليئة بالفقهاء والعلماء َ
إل���ي وأما إي���ران ففي ّ
كل زق���اق عامل ،وأما
ّ
اهلند فمس���تعمرة من مس���تعمرات االجنليز
وأنا أكره أن أعيش حتت سيطرة الكفّار.
أعود إىل وطين ألخدم أهل تلك الديار

ÏÍ

متكنت من
احملروم���ة ماديًا ومعنوي���ًا فلعّلي
ُ
إعالء آذاننا فوق املنائر وفكرنا فوق املنابر،
وبع���ده ال يهم�ن�ي كي���ف أعيش مادي���ًا أو أن
أحصل على احرتام ومنصب.
فس�ل�ام علي���ك م���ن ع���ارف م���ا أعظمه
وخمل���ص م���ا أطه���ره ،إن���ه الفقي���ه ب���روح
ٍ
اإلخالص.
ومن يتق اهلل يجعل له مخرجًا
ويرزقه من حيث ال يحتسب
آي���ة اهلل العظم���ى احلاج الش���يخ مريزا
ج���واد التربي���زي (دام ظل���ه) ه���و اآلخر من
مفاخ���ر فقه���اء اإلمامي���ة وواح���د م���ن أبرز
األساتذة الكبار يف حوزة قم املقدسة رمحه
اهلل.
مل���ا أنهى مرتبة من دروس���ه يف حوزة قم
املقدس���ة كان متلهفًا ملواصلة مراتبها العليا
يف ح���وزة النج���ف األش���رف ،إ ّال أن ظروفه
املادي���ة كانت متنع حتقيق هذه األمنية حتى
ذات م���رة ضمه جملس مع مجع من العلماء
وكان حيض���ره أحد التج���ار املتدينني ،فدار
ب�ي�ن اجلم���ع حبث علم���ي وفقهي ق���د أظهر
في���ه مساحة الش���يخ علمه وأثب���ت جدارته

ب�ي�ن احلاضري���ن حت���ى نال إعج���اب الرجل
التاجر ،فجاء إليه بعد اجمللس والتمس���ه أن
يطل���ب منه خدمة ،فقال له مساحة الش���يخ
التربي���زي :إن���ي من���ذ ف�ت�رة أعي���ش ورغبة
ملح���ة ملواصل���ة دروس���ي العلي���ا يف النجف
األش���رف جوار مرقد اإلم���ام أمري املؤمنني
علي���ه الس�ل�ام ولك���ن الظ���روف املادي���ة ال
تس���اعدني ،فتكفل الرجل اخليرّ مصاريف
س���فره ومعيش���ته حتى اس���تغنى الش���يخ من
أخذ راتب احلوزة يف النجف األشرف.
مين اهلل تعاىل على عباده املتقني،
هكذا ّ
أليس هو القائل يف حمكم كتابه احلكيم:
((...ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
()1
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ.))...
ه���ذا ولق���د انتق���ل التاج���ر املتدين إىل
رمحة اهلل قبل سنوات قليلة ،فهنيئًا له أجره
وق��� ّرت به عينه يوم يفتحها على نعيم اجلنة
()2
اخلالدة ،وهل يقتدي بهما آخرون؟
ــــــــــــــــــــــــ
( )1سورة الطالق ،اآليتان 2 :و .3
( )2قصص وخواطر للشيخ املهتدي البحراني:
ص 226ــ  ،228برقم ( 171و .)172

معارف عامة

الكهوف
الكه���وف هي عبارة عن فجوة ذات فتحة
يف الصخر يزيد قطرها على  5ـ  15ملم.
فهي إحدى املكونات الطبيعية اليت تكون
يف ظ���ل ظ���روف جيولوجية معينة ،وتس���مى
باملتاح���ف اجليولوجي���ة املخب���أة يف باط���ن
األرض ،ويتواجد الكهوف غالبا يف الرتاكيب
اجليولوجي���ة الس���طحية (اجلب���ال) وحت���ت
السطحية (السهول والصحارى) املكونة من
الصخور الكلس���ية مثل صخور(حجرالكلس،
اجلب���س ،الدولومايت وغريه���ا) ،وهي كنوز
طبيعية وجزء من الرتاث الطبيعي والبيئي.
تكوين الكهوف
الكه���وف حتم���ل املي���اه كمي���ة م���ن ثان���ي
أكس���يد الكرب���ون ،وه���ذا م���ا جيعله���ا تذيب
الصخور اجلريية وتوسع املسام والتشققات
اليت ترتسب عربها ،ومع مرور الزمن تتسع
هذه املس���ام والتشققات إىل حد تشكل معه
خنادق ومغ���ارات وكهوفًا متعددة األش���كال،
م���ن العملي���ات اجليولوجي���ة ال�ت�ي تس���بب
تكوي���ن الكهوف ه���ي التفاع�ل�ات الكيميائية
ب�ي�ن الصخور ،عوامل التعرية بس���بب املياه،
الق���وى الكوني���ة ،الضغ���ط و العوامل اجلوية
واألحياء الدقيقة.
االستغوار
ه���و عل���م يهت���م باكتش���اف الكه���وف و
املغ���ارات س���واء باستكش���افها (مابداخله���ا
م���ن أحياء) أو البح���ث عنها وإجيادها ...وله
أس���س ومبادئ الكتشاف أغوار الكهوف وما
به���ا من احجار وأحياء وباطن األرض بصفة
عامة ..ام���ا العلم املختص بدراس���ة الكهوف
هو س���بيليوجي ( )Speleologyوهو علم
يعتمد على اجليولوجيا واهليدرولوجيا (علم
املياه) وعلم األحياء واآلثار.
المغارات
كه���وف ومغ���ارات عميق���ة يف األرض،
نتج���ت عن تس���رب مي���اه األمط���ار ،مغارات
وسراديب حتت األرض ،وتعد إحدى عجائب
الطبيع���ة وغرائبها يف الصح���راء ،بهرت من

شاهدها من ال َّرحالة و املستكشفني ،تكونت
بفعل ذوبان الرتبة اهلش���ة اليت بني الصخور
الصلبة حتى صارت مغارات كالشقوق ،يذهب
بعضها يف األرض إىل عدة كيلومرتات ،وقد
يتصل بعضها ببعض ،وأصبحت جماري ملياه
الس���يول يف باطن األرض ،وعلى مر الس���نني
توس���عت ه���ذه اجمل���اري لتصب���ح كاألنف���اق،
تتس���ع ،وتضي���ق ،وتلت���وي يف باط���ن األرض،
مكونة سراديب طويلة.
أنواع الكهوف
.1الكه���وف األولي���ة وهي الكه���وف اليت
تكون���ت مع الصخ���ور احمليطة به���ا يف نفس
الوق���ت مث���ل أنف���اق الالف���ا اليت تتك���ون من
النشاطات الربكانية.
.2الكهوف البحرية اليت تتواجد مبحاذاة
السواحل يف معظم دول العامل.
.3الكه���وف اجلليدي���ة ال�ت�ي تتك���ون م���ن
عملي���ة الذوب���ان يف اجللي���د و حت���ت األنهار
اجلليدية.
.4الكه���وف املتحلل���ة و ال�ت�ي تتك���ون من
حتل���ل و ذوبان الصخ���ور املكونة هلا يف املياه
اجلوفية احململة باألكسيد و األمحاض منها
احلمض العضوي.
أشهر الكهوف في العالم
ورد الكه���ف ــ يف قص���ة أصحاب الكهف
ـ���ـ يف اآلية  11من س���ورة الكه���ف املباركة يف
كت���اب اهلل الكريم الذي مل حيدد مكانه حتى
اآلن.
تنتش���ر الكهوف يف خمتلف أحناء العامل
ومن أشهرها املعروفة يف (بريطانيا ،ايطاليا،
فرنس���ا ،سويس���را ،يوغس�ل�افيا ،ابغازي���ا،
عمان ،ماليزيا ،تركيا ،مصر ،إيران ،العراق
وغريها).
أشهر الكهوف يف بريطانيا هم (املنديس)
(وبيك ديس�ت�ركت) و(يوركشايرالش���مالية)
أما أعمال احلفر والتنقيب يف كهف (ركنت)
الكب�ي�ر يف منطق���ة (تورك���وري) فق���د زودت
العلم���اء حبقائ���ق قيم���ة ع���ن إنس���ان العصر

احلجري وعن خملوقات تلك العصور.
م���ن أش���هر كه���وف ايطالي���ا و أكربه���ا
يف الع���امل هم���ا كه���ف (هوجرت���و) ال���ذي مت
اكتش���اف  4كم من ممراته ودهاليزه وكهوف
(كس���تالنا) وه���ي أكث���ر الكه���وف االيطالية
إث���ارة لالهتم���ام لوج���ود كمي���ات كب�ي�رة
من(الس���تالكتيتات) و(الستاجلميتات) ذات
اجلمال الرائع واأللوان الزاهية اليت يتس���يد
فيه���ا األل���وان األبي���ض واألس���ود واألمح���ر،
ً
فض�ل�ا عن كه���وف (كانيل���وف) اليت حتظى
بشهرة واس���عة بس���بب تلونها وببقايا إنسان
ما قبل التاريخ وحيواناته.
كما يوجد كهوف رائعة ومثرية ومدهشة
يف فرنسا بسبب ما على جدرانها من نقوش
يرج���ع تأرخيها إىل  20000ألف س���نة خلت
مث���ل كهف (تراوافري���ر) و(اإلخوان الثالثة)
بالقرب من س���انت جريون رس���م إنس���ان ما
قب���ل التأريخ عل���ى جدرانها الكثري من صور
احليوان���ات ال�ت�ي كان يصطاده���ا كالث�ي�ران
والنم���ور والدببة وكذل���ك هو احلال يف كهف
مونتسيان يف الربانس.
اما الكهوف الرائعة يف العراق فهي كهف
شاندر ،هزارمريد ،هوديان ،وديان ،بستون،
بيخ���ال ،جوارس���تني ،مس���لتا ،كيل���ه ش�ي�ن،
طوب���زارة  ،جندي���ان وكه���وف جب���ال راني���ة،
وغريها يف منطقة كردستان.
يعت�ب�ر كه���ف طي���ق يف حمافظ���ة ظف���ار
بدول���ة عمان اليت مبفردة جيولوجية النادرة
تدل على ث���راء التاريخ الطبيع���ي ويعد أكرب
حبوال���ي  75مرة من كه���ف جملس اجلن يف
مش���ال عم���ان و أك�ب�ر حبوالي  57م���رة من
كهف سريواك يف ماليزيا.
ويوج���د يف ايران كه���ف علي صدر حيث
يق���ع بالق���رب من���ه كهف���ان آخ���ران يبع���دان
عن���ه مس���افة أح���د عش���ر كيلومرتًا وس���بعة
كيلومرتات على التوالي وهما كهف سوباش
وكهف سراب.

ÏÎ

صدر عن قس ��م الش ��ؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلس ��ينية املقدس ��ة الكتاب املوسوم

بـ(موجز السرية النبوية) تأليف السيد نبيل احلسين العطار ،وقد تضمن الكتاب بعض العناوين

املش ��هورة يف الس�ي�رة النبوية من دون السعي يف حتقيقها وحبثها ،وذلك لفسح اجملال ملناقشتها
أثن ��اء تناوهل ��ا كمادة درس ��ية ،فق ��د مت إعتماد هذا الكتاب كمنهج دراس ��ي لدى مدرس ��ة
اخلطابة احلسينية يف العتبتني احلسينية والعباسية ،وذلك أن علم السرية النبوية هو السنام الذي
يتزود منه اخلطيب مادته البحثية ومشروعه التبليغي.

فه ��ذا العلم الش ��ريف هو واحد من جهود اإلم ��ام حممد الباقر عليه الس�ل�ام وتلميذه حممد بن

إسحاق املطليب.

