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ورد اأّن���ه عر����ض على اأب���ي الف�ض���ل يف كربالء الأم���ان، له 
ولإخوت���ه م���ن اأّمه ����� عبد اهلل وجعف���ر وعثمان ����� وقد عر�ضه 
طرفان: عبد اهلل بن حزام، و�ض���مر بن ذي اجلو�ضن �� لعنهما 

.�� اهلل 
اأما عبد اهلل بن اأبي املحل بن حزام فكانت والدة العبا����ض 
واإخوت���ه عّمته، فطلب من ابن زياد اأمانًا لهم وقام معه �ض���مر 
يف ذلك م�ض���اندًا، فكتب ابن زياد ل���ه اأمانًا، فاأعطاه عبد اهلل 
مل���وىل له يقال له كزمان فاأتى الأخري بالكتاب اإىل اأبي الف�ضل 

واإخوته.
قراأ اأب���و الف�ضل واإخوته الكتاب ثم قال���وا حلامل الكتاب: 
اأبلغ خالنا ال�ض���الم، وقل له اأن ل حاجة لنا يف الأمان، اأمان 

اهلل خري من اأمان ابن �ض���مّية فرجع.)اإب�ضار العني:58(
واأم���ا ال�ض���مر ����� لعن���ه اهلل ����� فاإنه وق���ف يوم العا�ض���ر من 
حم���ّرم ناحية فنادى: اأين بنو اأختنا؟ اأين العبا����ض واإخوته؟

فلم يجبه اأحد.

فق���ال له���م احل�ض���ني علي���ه ال�ض���الم:»اأجيبوه، ول���و كان 
. » �ضقًا فا

فقام اإليه العبا����ض فقال له: )ما تريد(.
قال: اأنتم اآمنون يا بني اأختنا. )ا�ض���تعمال ال�ض���مر �� لعنه 
اهلل �� لألفاظ القرابة مع اأبي الف�ضل واإخوته للعادة اجلارية 
من التعامل مع من كانت اأمه لها ارتباط ن�ض���بي بع�ض���رية ما 
فه���م اإذن اأخواله ومن كان اأبوه مرتبطًا بتلك الع�ض���رية فهم 

عمومته وهكذا(
فق���ال ل���ه العبا����ض: )لعنك اهلل ولع���ن اأمان���ك، لئن كنت 

خالن���ا، اأتوؤمننا، وابن ر�ض���ول اهلل ل اأمان له(.
رجعوا.)اإب�ض���ار  ث���م  كالم���ه،  بنح���و  اإخوت���ه  وتكّل���م 

)59 الع���ني:
ويف ن����ض، اأن �ض���مرًا ����� لعن���ه اهلل ����� ق���ال له���م: ي���ا بني 
اإخوتي، اأنتم اآمنون، فال تقتلوا اأنف�ضكم مع اأخيكم احل�ضني، 
واألزم���وا طاعة اأمري املوؤمنني يزيد ب���ن معاوية �� لعنه اهلل ��.

فن���اداه العبا����ض بن عل���ي عليهما ال�ض���الم: تّب���ت يداك، 
ولعن م���ا جئت به من اأمانك، يا عدّو اهلل، اأتاأمرنا اأن نرتك 
اأخان���ا، و�ض���يدنا، احل�ض���ني اب���ن فاطمة، وندخ���ل يف طاعة 

اأبــ� الف�شــل والأمــان
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اللعن���اء اأولد اللعناء.
لب���ن  مغ�ضبًا.)املله���وف  ع�ض���كره  اإىل  ال�ض���مر  فرج���ع 

طاوو����ض:150(
اإّن رّد الأم���ان يف تل���ك ال�ض���اعات امل�ضريي���ة م���ن عم���ر 
الإن�ض���ان، وهو حما�ضر بجي����ض يقارب الثالثني األفًا اأو يزيد 
���ه غري من�ضبط وفق قوانني  ومن خ�ضائ�ض هذا اجلي����ض، اأنَّ
ديني���ة، اأو دوافع اإن�ض���انية، اأو اأعراف قبلّي���ة، كتلك الكرائم 
املعروف���ة ع���ن العرب امل�ض���لمني، اإذ م���ا وف���وا لعروبتهم ول 
لإ�ض���المهم، وقد حكت عن هذا اجلي����ض �ضريته قبل املعركة 
وك�ض���فت عّما �ض���ي�ضدر منه اأثناء املعركة وبعدها، فما ي�ضّم 
غري وحو����ض �ضاري���ة اأجيعت ثم اأطلقت على فرائ�ض���ها، فما 
ظّن���ك بوحو����ض الغ���اب وهي ت�ض���ول على حفيد ر�ض���ول اهلل 

واأهل بيت���ه و�ضحبه وفيهم الن�ض���اء والأطفال.

اأق���ول: اإن رّد الأم���ان يث���ري عالم���ات ا�ض���تفهام، ع���ن تلك 
النفو����ض الكب���رية التي رف�ضت احلياة �� عل���ى غري طريق اهلل 
لت جتّرع كاأ����ض  واأح���كام دينه �� رف�ضًا باّتًا ل رجعة فيه، وف�ضّ
ال�ض���هادة على يد تلك الوحو����ض ال�ضارية وحتت حّد �ض���يوفها 

وحرابها.
م���ا ال���ذي يدفع العبا����ض واإخوته، اإىل تف�ضي���ل هذا اخليار 
وح�ض���م اأمرهم عليه؟ وينبغ���ي اأن ل نغفل اأن لأبي الف�ضل دور 
الري���ادة يف رّد ه���ذا الأم���ان وقد ح���ذا اإخوته ح���ذوه واهتدوا 

. بنهجه
لع���ّل غريه���م ي���رتدد يف ه���ذا املوق���ف، اأو يتوق���ف ع���ن 
ه���ذا الختي���ار بدعوى: ع���دم انتفاع الإمام احل�ض���ني عليه 
ال�ض���الم من ا�ضت�ض���هاد هذه الثّلة معه، ولو اأبقى املرء على 
نف�ض���ه، واأخذ بالأمان وان�ض���حب من �ضاحة املعركة فاإنه قد 
ينف���ع الإمام منافع، ل���ه ولق�ضيته اأجدى من املوت معه، اإذ 

ينق���ل ق�ضي���ة الإمام بواقعها، وت�ضل�ض���ل الأح���داث، واأوامر 
الإم���ام وتوجيهات���ه لالأمة ل�ض���تثمار ق�ضيته و�ض���هادته، ثم 
يعم���ل من بعد على ن�ض���ر الدي���ن والف�ضيل���ة، ويحفظ عائلة 
الر�ض���ول �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم يف ظرف ال�ضّدة، ونحو 
هذا من الأفكار التي تت�ض���ارع خطورًا على الذهن الب�ض���ري 

يف مثل هذه املنعطف���ات واملنزلقات.
عل���ى اأن امل���رء قد يجد وجهًة يف الأخ���ذ مبثل هذه الأفكار 
ونحوها، ولي����ض لديه وق���ت طويل للتاأم���ل، خ�ضو�ضًا اإذا مل 
يالح���ظ ويتاأمل يف نتيجة فعله وما �ض���ترتتب عليه من اآثار.

واإذا تاأم���ل يف الآث���ار والنتائ���ج، فاإن هذه م�ض���كلة اأخرى، 
اإذ كي���ف يقطع املرء باأن نتيجة ه���ذا الختيار هكذا، ونتيجة 
ذل���ك اخلي���ار كذا، ولع���ّل يف ت���رك التعّر�ض للقت���ال العاقبة 
الأحمد على املدى الطويل، و�ضي�ض���عى هو ومن ي�ضتطيع فيهم 
تاأث���ريًا اإىل تغيري جمرى الأحداث اإىل حيث الن�ضر وحتقيق 

املرجّوة. النتائج 
ال�ض���يطان ل يرتك املرء دون اأن يثري فيه هذه النوازع.

عل���ى اأن كث���ريًا من ه���ذه اخلواطر ق���د يتقبلها الإن�ض���ان 
عل���ى اأنه���ا اأحكام العق���ل واأن اإ�ض���راره على ال�ضت�ض���هاد مع 

الإم���ام نحو عاطف���ة، علي���ه اأن يغلب جانب العق���ل عليها.
لك���ّن ال�ضحي���ح: اإن م���ا اخت���اره اأب���و الف�ض���ل واإخوته هو 
حكم العقل ال�ض���ليم يف تلك ال�ض���اعة التي يقع فيها كثري من 
النا����ض يف غائلة الت�ضوي�ض ال�ضيطاين خ�ضو�ضًا مع مالحظة 

علة اإعطاء الزم���رة احلاكمة لالأمان.
ف���ال ميكن اأب���دًا اأن ي�ضدروا اأمانًا للعبا����ض واإخوته ملجرد 
�ضفاعة �ضخ�ض ما يف حقهم وهم �ضادة البيت الها�ضمي وقد 
حتركوا من املدينة اإىل مك���ة فكربالء لالإجهاز على النظام 
احلاكم، وحر�ضوا الكثري من النا����ض وما زالوا م�ضتميتني مل 
يخنعوا ومل يطلبوا لأنف�ض���هم اأمانًا ومل ترهبهم اجليو�ض ول 

جبال احلديد التي ت�ضّلح بها العدّو.
لق���د ح�ضر م�ض���لم ِم���ْن َقْب���ُل على الأم���ان من قب���ل اأحد 
ق���ادة اجلي����ض الأموي فما التفت ابن زي���اد لذلك الأمان ول 
رعى حرمة قائد جي�ض���ه ول اتخذ هذا الأمان و�ض���يلة لتهدئة 
الكوف���ة اأو لبتزاز �ض���يد ال�ض���هداء كي يرج���ع اأو يتنازل عن 
مبادئه وثورته، بل �ض���حق الأمان والعهد وقتل م�ض���لمًا وقطع 

خط الرجعة بقتله مل�ض���لم.
ف���اأّي اأماٍن لهوؤلء اجُلفاة وما اأمانهم اإّل خديعًة يتو�ض���لون 
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بها اإىل جرمية اأكرب وكارثة اأعظم.
ث���م كي���ف يقبل امروؤ �ض���ريف الأم���ان من ه���وؤلء الأراذل 
وبن���ات ر�ض���ول اهلل �ضل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ض���لم وحفيداته 

وعائلت���ه و�ضبيت���ه يف ح�ضار جيو����ض بن���ي اأمية.
وال���ذي ي�ض���اعد علي���ه العتب���ار اأّن اأمانه���م مل يك���ن اإّل 
لتفتي���ت جي����ض الإمام على قتله واإبقاء الإم���ام وحيدًا �� فداه 
نف�ض���ي وكل العاملني �� وذلك اأن���ه اإذا ترك اإخوة الإمام واأهل 
بيته واأن�ضاره وخّل�ض �ضحبه ن�ضرته لدواٍع �ض���تى ف�ض���يبقى 
وحي���دًا و�ض���توّجه اإليه اإهانة عظيمة بهذا و�ض���يوؤدي هذا اإىل 
اإح���داث �ض���رخ كب���ري يف ق�ضية اإمام الأمة و�ض���يحدث �ض���ٌك 
كب���رٌي يف حقيق���ة اأهداف���ه ويف م�ضداقيت���ه اإذ ل���و كان عل���ى 
احل���ق واأهداف���ه عظيمة ملا ترك���ه حتى اإخوت���ه واأهل بيته يف 
ه���ذا الظ���رف الع�ضيب وحي���دًا يف ال�ضح���راء يحيط به ما 

ل يعّد من اجليو����ض.

ثم �ض���يكون هذا ع���ذرًا لعموم من خذله ون���كل عنه اإذ اإنَّ 
اإخوت���ه واأه���ل بيته �� اأهل بيت النبي �� ق���د خذلوه فنحن اأوىل 
بالع���ذر بل نحن اأ�ضح لأننا بادرنا بالن�ض���حاب قبل اأن ت�ضل 

الأمور اإىل هذا امل�ض���توى الذي ل رجعة فيه.
لق���د اأجه�ض اأبو الف�ضل واإخوت���ه موؤامرة الأعداء الأراذل 
وف���دوا اإمامهم بكل ما ميلكون ووا�ض���وه باأنف�ض���هم ون�ضحوا 
ل���ه ووقفوا مع���ه وقفة وقفها علي اأم���ري املوؤمنني يوم اأحد مع 
النبي �ضلى اهلل عليه واآله و�ض���لم حني فر عنه اأغلب اأ�ضحابه 
و�ض���قط النب���ي �ضل���ى اهلل عليه واآله و�ض���لم مغم���ًى عليه من 
اأث���ر الهجوم الكافر ثّم كّلما يرى النبي كتيبًة من امل�ض���ركني 
تك���ّر عليه، كان يوّج���ه عليًا ل�ضّدها في�ضّدها ويبّدد �ض���ملها 
حت���ى عجب من���ه جربئيل وقال للنب���ي �ضل���ى اهلل عليه واآله 

و�ض���لم:»يا ر�ض���ول اهلل اإنها لهي املوا�ض���اة«.
فقال:»وما مينعه وهو مني واأنا منه«.

فقال جربئيل:»واأنا منكما«.
ثم نادى:»ل �ض���يف اإل ذو الفقار ول فتى اإّل علي«)1(.

اآل اأمي���ة واأذنابه���م كان���وا يتمن���ون اأن يتمكن���وا م���ن اأبي 
الف�ض���ل واإخوته به���ذه الألعوبة ال�ض���خيفة.

اأب���ا الف�ض���ل واإخوت���ه كان���وا  عجب���ًا، اأكان���وا يظّن���ون اأن 
مكره���ني عل���ى احل�ضور ومل يت�ض���ّن لهم �ض���بيل اإىل الرجوع 

فوف���روا لهم فر�ض���ة باأمانه���م هذا؟!
فكيف لو علموا اأن �ض���يد ال�ض���هداء قد عر�ض على �ضحبه 
وجن���ده واأهل بيته مبا فيهم اأبو الف�ضل الرجوع؟ و�ض���ّهل لهم 

اإجناء اأنف�ضهم دون حاجة اإىل اأمان الفجرة.
ل هذا ول ذاك.

اإنَّ اأب���ا الف�ضل خرج ع���ن التزام وتدين ومت�ّض���ك باملعتقد 
احل���ق، وبالإم���ام املن�ض���وب م���ن اهلل ور�ض���وله، خليف���ًة هلل 
ولر�ض���وله يف الأر�ض، والبقية الباقية من �ضل�ض���لة اأولياء اهلل 

. نه �ضبحا
خ���رج ع���ن غ���رية من���ه عل���ى الدي���ن ومقد�ض���اته، وع���ن 
رغب���ة �ضميمية يف اإ�ضالح الفا�ض���د، وتق���ومي املعّوج، ولالأمر 

باملع���روف والنه���ي عن املنك���ر، تبعًا لأخي���ه الإمام.
ر�ض���ا اهلل  ا�ض���رتوا  الذي���ن  املوؤمن���ني  م���ن  الف�ض���ل  اأب���و 

�ض���بحانه واجلن���ة م���ن امل���وىل باأمواله���م واأنف�ض���هم.
لق���د �ض���ّجل اأب���و الف�ضل باختي���اره ه���ذا وب���كل مواقفه يف 
م�ض���ريته م���ع اأخيه احل�ض���ني عليه ال�ض���الم �ضفحة م���ن اأروع 
�ضفحات الإ�ض���الم واأزهره���ا، وبقي علم هداية ل���كّل من تبع 
راية حممد �ضلى اهلل عليه واآله و�ض���لم ومت�ّض���ك بدينه وكتابه 

وعرتته.
اأه���ل البي���ت واأتباعهم، عل���ى درب ر�ض���ول اهلل �ضلى اهلل 

و�ضلم. واآله  عليه 
لق���د ح�ض���موا اأمره���م اأجمع���ون، فهم يف غ���ري حاجٍة اإىل 
اأم���ان اأه���ل النح���راف والزيغ عن خ���ط الإ�ض���الم الأ�ضيل، 

لأنه���م ل يري���دون احلياة به���ذه ال�ضيغة.
اأن نعي����ض كما عا����ض حممد �ضل���ى اهلل عليه واآله و�ض���لم، 

اأو من���وت مع احل�ض���ني ول طريق ثالث يف البني.
�������������������������������������������

)1( راج���ع الغدي���ر لل�ض���يخ عبد احل�ض���ني الأميني: ج2، ����ض102، وما 
بعده���ا اإذ نق���ل اإجماع اأئمة احلديث على نقل هذه الواقعة و�ض���رد اأ�ض���ماء 

بع�ض امل�ض���ادر املتعر�ضة لها.

بقلم: الشيخ محمد البغدادي

6

ية
شين

حل�
ة ا

ث�ر
ال



بقلم: الشيخ محّمد هادي معرفة

ه���ذا  القل���م املرفوع  هو قل���م املوؤاخذه ل قلم الت�ض���ريع، وهو 
بحث مطول وطويل الذيل، بحثه املتكلمون واملف�ض���رون والفقهاء 
يف باب ال�ض���هادات يف رفع املوؤاخذة على ال�ضغائر ممن يجتنب 
الكبائ���ر، ويف عدم كتابة ال�ض���يئة قبل م�ضي �ض���بع �ض���اعات من 
املع�ضية، ويف �ضفاعة الأئمة عليهم ال�ضالم ل�ضيعتهم عن الوقوع 
خرة دون ع���ذاب التمحي����ض يف الدنيا  يف الن���ار الأبدي���ة يف الآ

والرجعة. والربزخ 
ويف الفرق يف املوؤاخذة بني املعاند وبني الالهي.

ويف غف���ران الذن���وب ال�ض���ابقة بال�ضالة اليومي���ة ل الذنوب 
الالحقة.

ويف غفران الذنوب ال�ضابقة باحلج ل الالحقة امل�ضتقبلية.
ويف غف���ران الذن���وب ال�ض���ابقة بالب���كاء عل���ى م�ضائ���ب اأهل 

البي���ت )عليهم ال�ض���الم( ل الذن���وب الالحقة.
ويف التوبة املاحية للذنوب ال�ضابقة ل الالحقة.

ويف حمو احل�ضنات لل�ضيئات، ويف موارد كثرية جدًا.
الرج���اء لت�ضحي���ح  اأنَّ  التف�ضي���ل  اإىل  وحم�ضله���ا م�ضاف���ًا 
امل�ض���ري لالإن�ضان باعث على ال�ضتقامة بخالف الياأ�ض فاإنه مغٍر 

عل���ى الإ�ضرار وال�ض���تمرار يف املعا�ضي.
وه���ذا اأحد معاين فل�ض���فة ت�ض���اوي اخلوف والرج���اء يف قلب 

املوؤمن م���ن دون طغيان جانب على اآخ���ر واأنه حم�ض الإميان.
وملخ����ض النتيج���ة الت���ي ذكروه���ا مب���ا ينطب���ق م���ع م���ورد 

ال�ض���وؤال، املحتم���ل في���ه ع���دة وجوه:
1. العفو عن ال�ضغائر نظري �ضببية ترك الكبائر.

2. تاأخ���ري كتاب���ة الذنب نظري اإمهال ال�ض���بع �ض���اعات الوارد 
يف كل يوم لبن اآدم كرامة لآدم عليه ال�ضالم فاإن مل يتب واأ�ضر 

كتبت عليه.
3. رف���ع القلم عن املوؤاخ���ذة الأخروية الأبدي���ة ل التمحي�ض 

اأو الربزخي. الدنيوي 
4. الت���ي ب���ني العبد وربه ومن غري عناد وجل���اج دون التي مع 

العباد اأو مع الإ�ضرار.
والعم���دة اللتف���ات اإىل اأّن هن���اك تغاي���رًا بني قل���م التكليف 
والت�ض���ريع م���ع قل���م املوؤاخ���ذة يف جملة م���ن املوارد، نظ���ري اأّن 
املعان���د موؤاخذته م�ضاعف���ة على الالهي الالمب���ايل، واملق�ضر 
م���ع القا�ضر، والعامل مع اجلاهل، ومن ازدادت عليه احلجج مع 
من قلت عليه احلجة، كمثل اأ�ضحاب عي�ضى عليه ال�ضالم ونزول 
املائدة عليهم، وامل�ضتخف مع املفرط، وغريها من املوارد الدالة 
على اأّن قلم املوؤاخذة لي����ض على درجة م�ض���اوية لقلم الت�ض���ريع، 
ف���اإنَّ املوؤاخ���ذة ت���زداد اأو تقّل باأ�ض���باب اأخرى ب�ضميمة �ض���ببية 

الت�ض���ريع، ومن ثم اختلفت املوؤاخذة يف امل���وارد العديدة.
وم���ن َثمَّ على املكلف مالحظة منظومة م�ض���ريته فاإن جمموع 
الأعمال والأحوال والعتقاد يوؤثر بقوة على درجات قلم املوؤاخذة 

ت�ضاعدًا اأو تنازًل.
وم���ن امل���وارد الت���ي الت���زم به���ا امل�ض���هور م���ن التفكي���ك بني 
القلمني يف حرمة الظه���ار فاإنه حرام معفو عنه، كال�ضغائر مع 

اجتن���اب الكبائر، وهذه فل�ض���فة اأخرى لخت���الف القلمني.

ما معنى رفع القلم؟
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ل يوج���د اح�ضاء ر�ض���مي بع���دد ال�ض���يعة يف م�ضر، فف���ي بطاقة 
الهوية ال�ض���خ�ضية مب�ضر ل توجد خانة للمذهب، وقد اأ�ضدر معهد 
اأبحاث اإعالم ال�ض���رق الأو�ضط يف وا�ض���نطن 2006/12/27 تقريرًا 
تف�ضيليًا عن و�ضع ال�ض���يعة يف م�ضر، جاء فيه اأن مركز ابن خلدون 
بالقاهرة قدر عددهم بنحو 1% من تعداد امل�ض���لمني يف يناير 2005، 
نات حمم���د الدريني  اأي 657 األ���ف مواطن �ض���يعي، بينم���ا تزيد تكهُّ
- الأمني العام للمجل����ض الأعلى لآل البيت - من هذا الرقم، م�ضرًيا 
اإىل اأنه يعتقد اأن عدد ال�ضيعة يفوق هذا العدد بكثري، على اعتبار اأن 
هناك ما يزيد على ع�ضرة ماليني �ضويف يف م�ضر، ويوجد بينهم ما 
ل يق���ل عن مليون يتبعون الفكر ال�ض���يعي - وح�ض���ب اعتق���اده - فاإن 
كثريًا من ال�ض���يعة يف م�ضر ل يعلنون عن معتقدهم نتيجة ال�ضغوط 

والإعالمية. الأمنية 
ويقول امل�ضت�ض���ار )الدمردا����ض العقايل( يف مقابل���ة اأجرتها معه 
جري���دة الوطن الكويتية، من�ض���ورة بتاريخ 2011/8/4: لي����ض هناك 
اإح�ضاء ر�ضمي لكني ومن خالل متابعتي اأح�ضبهم ل يقلون عن مليون 

ون�ضف املليون.
امله���م اأن الت�ض���يع يف م�ض���ر ملح���وظ لدرجة اأن ال�ض���يخ يو�ض���ف 
القر�ضاوي رئي����ض الحتاد العاملي لعلماء امل�ضلمني، حّذر من خطورة 
املد ال�ضيعي وحماولتهم لغزو املجتمع ال�ضني مبا لديهم من ثروات، 

وكوادر مدربة على التب�ض���ري باملذهب ال�ضيعي.
ويف عام 2006 كان هناك خمطط �ض���يعي لإ�ضدار خم����ض �ضحف 
لن�ض���ر الت�ض���ّيع بني اأبناء م�ضر وبتكلفة تتجاوز ع�ضرة ماليني دولر، 
فكان���ت هذه ال�ضحف �ض���ت�ضدر بالتدري���ج حتى ل ي���وؤدي اإ�ضدارها 

مرة واحدة اإىل اإثارة حفيظ���ة القراء والأزهر واحلكومة امل�ضرية.

يقول ال�ض���يخ جعف���ر ال�ض���بحاين يف كتاب���ه )اأ�ضواء عل���ى عقائد 
ال�ض���يعة الإمامي���ة(: )دخل الت�ض���يع م�ضر يف اليوم ال���ذي دخل فيه 
الإ�ضالم، ولقد �ضهد جماعة من �ضيعة علي عليه ال�ضالم فتح م�ضر، 
منهم: املقداد بن الأ�ض���ود الكندي، واأبو ذر الغفاري، واأبو رافع، واأبو 

اأي���وب الأن�ضاري؛ وزارها عمار بن يا�ض���ر يف خالفة عثمان.
وهوؤلء ما كانوا يبطنون فكرة الت�ض���يع التي كانوا يوؤمنون بها منذ 
عهد ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله، ومن اأجل ذلك حني قتل عثمان 

باإجهاز امل�ضريني عليه، بايعوا عليًا كما بايع اأهلها طوعًا ورغبة.
فلما بعث علي عليه ال�ض���الم قي����ض بن �ضعد اأمريًا على م�ضر بايع 
اأهله���ا طوعًا، اإل قرية يق���ال لها )خربتاء(، ثم يق���ول: )لقد اعتنق 
امل�ضريون الت�ضيع برغبة وجهروا بحي على خري العمل، وتف�ضيل علي 
على غريه، كما جهروا بال�ضالة على النبي واآله �ضلى اهلل عليه واآله.

لق���د قامت يف عهد الفاطميني مرا�ض���م عا�ض���وراء، وعيد الغدير، 
ومل تزل هذه املرا�ض���م اإىل يومنا هذا.

وكان الت�ض���يع خميم���ًا عل���ى م�ضر يف عه���د الفاطمي���ني و�ضاربًا 
اأطناب���ه يف الق���رى والبل���دان، ل���ول اأن �ض���الح الدين الأيوب���ي اأزال 

�ض���لطتهم ومذهبه���م من م�ضر بق���وة ال�ض���يف والنار(.
ويوؤك���د عل���ى هذا ال���كالم �ضالح ال���ورداين يف كتابه )ال�ض���يعة يف 
م�ضر( بقوله نقاًل عن املقريزي: كان الت�ضييع معروفًا باأر�ض م�ضر 
قب���ل ذل���ك - اأي قب���ل الدولة الفاطمي���ة - ثم ينقل املقري���زي رواية 
الكندي يف كتاب )املوايل( عن عبد اهلل بن لهيعة اأنه قال: قال يزيد 

بن اأبي حبيب: ن�ض���اأت مب�ضر وهي علوية فقلبتها عثمانية.

ال�ض���يخ حممود عوي����ض ع�ضو جلنة الفتوى بالأزهر يقول: اإنَّ هذه 
امل�ضاجد لي�ضت حكرًا على ال�ضيعة اأو ال�ضنة بل للم�ضلمني عامة، وهي 

الآتي:
1. مالك الأ�ضرت النخعي )بحي املرج بالقاهرة الكربى(

وُيعرف يف م�ضر ب�)ال�ض���يد العجمي(، وهو مالك بن احلارث بن 
ب ب�)الأ�ضرت(  عبد َيغوث بن �َضِلمة بن ربيعة.. بن َيعُرب بن قحطان. ُلِقّ

ت - اأي �ُضّقت - يف معركة الريموك. لأن اإحدى عينيه �ُض���رِتَ

ن�اة مذهب الت�شيع يف م�شر

اآثار وم�شاهد اأعيان ال�شيعة يف م�شر

ال�شيعة والت�شيع فـي م�شر
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ول���د يف اليمن يف بني نخع، الذين انتقل���وا اإىل الكوفة بعد امتداد 
الإ�ضالم، ثم توّزع اأفراد نخع على مدن العراق.

ورغم اأن مالكًا اأ�ض���لم على يدي ر�ض���ول اهلل �ضّلى اهلل عليه واآله، 
وح�ضن اإ�ضالمه، فاإن �ضهرته تقوم على كونه قائدًا جلي�ض علي بن اأبي 

طالب عليه ال�ضالم.
ورث���اه الأخ���ري عندم���ا بلغ���ه خ���رب ا�ضت�ض���هاده بقول���ه: »هلل دّر 
مال���ك!… وما مالك! لو كان جب���اًل لكان فندًا، ولو كان �ضخرًا لكان 

.»… �ضلدًا
2. حممد بن اأبي بكر )يف بلدة ميت دم�ضي�ض التابعة للمن�ضورة(

ه���و ربيب علي بن اأبي طالب عليه ال�ض���الم الذي ت���زوج باأمه بعد 
وفاة اخلليفة الأول.

وكان مول���ده يف حج���ة ال���وداع واأم���ه ه���ي اأ�ض���ماء بن���ت عمي����ض 
اخلثعمية.. ذهب مع عليٍّ اإىل العراق، وكان على الرجالة يف معركة 

اجلمل، و�ض���هد معه �ضف���ني، كما توىل ولية م�ض���ر يف عهده.
3. زينب بنت علي بن اأبي طالب عليهما ال�ضالم يف القاهرة

وه���ي التي روى ابن عبا����ض عنه���ا بقوله )حدثتن���ا عقيلتنا زينب 
بن���ت علي( كما ذكر اأبو الفرج الأ�ضفه���اين يف مقاتل الطالبيني.

4. نفي�ضة بنت احل�ضن عليهما ال�ضالم يف القاهرة
ينتهي ن�ضبها اإىل احل�ض���ن بن علي بن اأبي طالب، وكانت عظيمة 
القدر واملكانة عند اأهل م�ضر، فكانوا يذهبون اإليها. يلتم�ضون عندها 
العل���م واملعرفة، بل كان يق�ضد دارها كبار العلماء، فقد تردد عليها 
الإمام ال�ضافعي، فكانت ت�ضتقبله من وراء حجاب، وتناق�ضه يف الفقه 

واأ�ضول العبادة واأحاديث الر�ضول.
5. راأ�ض احل�ضني عليه ال�ضالم يف القاهرة

وه���و ال���ذي وقع ب�ض���اأنه اخلالف ب���ني املوؤّرخ���ني يف مو�ضع دفنه، 
ولكن القول امل�ض���هور ب���ني اجلمهور يف م�ضر.

لقد ا�ض���تفاد ال�ض���يعة خالل القرن املن�ضرم من الطالب ال�ضيعة 

الع���رب يف م�ضر، مما �ض���اعدهم على ن�ض���ر مذهبه���م واأفكارهم، 
وا�ض���تقطاب بع�ض املواطن���ني امل�ضري���ني واخرتاق بع����ض الهيئات 

وال�ضعبية. الر�ضمية 
حي���ث كان ي���وؤم م�ض���ر اأعداد كبرية م���ن الطالب الع���رب، ومن 
بينه���م ال�ض���يعة وخا�ضة م���ن دول اخلليج، وكانوا يعملون على ن�ض���ر 
فكره���م يف �ضفوف امل�ضريني، وقد اأ�ض���ار الكاتب امل�ضري املت�ض���يع 
�ضال���ح ال���ورداين اإىل ذل���ك بقول���ه: )بع���د خروجي م���ن املعتقل يف 
منت�ض���ف الثمانينات احتككت بكّم من ال�ض���باب العراقي املقيم يف 
م�ض���ر م���ن املعار�ضة وغريه���م، وكذلك ال�ض���باب البحريني الذين 
كانوا يدر�ضون يف م�ضر، فبداأت التعرف على فكر ال�ضيعة واأطروحة 
الت�ض���يع من خالل مراجع وكتب ه���م وّفروها يل ومن خالل الإجابة 

عل���ى كثري من ت�ض���اوؤلتي وقد دارت بيننا نقا�ض���ات كثرية(.
ويقول ال�ض���يخ مربوك عطية ا�ض���تاذ ورئي����ض ق�ض���م الدرا�ض���ات 
الإ�ضالمية بجامعة الأزهر، عن اأ�ضباب انت�ضار املد ال�ضيعي يف الفرتة 
الأخرية: )اإّن انت�ضار املد ال�ضيعي مرجعه القنوات الف�ضائية ال�ضيعية 
التي اأ�ضبحت من اأهم الو�ضائل للرتويج للفكر ال�ضيعي كما اأنها زادت 

من الحتقان بني الطرفني(.
ويق���ول الكات���ب الإ�ض���المي ووكي���ل املوؤ�ض�ض���ني حل���زب الإ�ضالح 
الإ�ض���المي جمال �ض���لطان: )اإنَّ ما يحدث يف م�ضر ت�ضّيع �ضيا�ضي، 
بعد الث���ورة الإيرانية التي األهبت م�ض���اعر امل�ضري���ني الباحثني عن 
النتفا�ض���ة عل���ى الث���ورة والظلم حدث ن���وع من اجل���ذب ثم انف�ض 
الأمر؛ اأما املرحلة الأخرى هي انت�ضار حزب اهلل، وهناك حماولت 
ل�ض���تثمار التعاط���ف ال�ضيا�ض���ي م���ع ح���زب اهلل للتب�ض���ري باملذهب 

ال�ضيعي(.

املذه���ب اجلعف���ري )الإثنا ع�ض���ري( مع���رتف به من قب���ل اأعلى 
مرجعي���ة دينية يف م�ضر، وهو الأزهر، فكان �ض���يخ الأزهر )حممود 
�ض���لتوت( ق���د اأ�ضدر فتوى يف الع���ام 1959م جتي���ز التعبد باملذهب 

اجلعفري )الإمامي( ك�ض���ائر مذاهب اأهل ال�ض���نة.
وق���د اأكد )حممد �ض���يد طنطاوي( ا�ض���تمرار العم���ل بالفتوى يف 
يناي���ر/ كانون الثاين 1997م حيث كان �ض���يخ الأزه���ر اآنذاك، حني 

األق���ت ق���وات الأمن القب�ض على جمموعة من ال�ض���يعة يف م�ضر.

هناك اأماكن كثرية تتميز عن غريها بوجود عدد من ال�ض���يعة يف 
م�ضر، لكن هنا نذكر الق�ضم الأكرب وهي كالآتي:

1. حمافظة الدقهلية
وخا�ض���ة يف مدين���ة املن�ض���ورة )عا�ضمة الدقهلي���ة( حيث يوجد 
اأحد اأ�ضهر ال�ضخ�ضيات ال�ضيعية امل�ضرية وهو )الدكتور اأحمد را�ضم 

النفي����ض( الذي يعمل اأ�ضتاذًا م�ض���اعدًا يف جامعة املن�ضورة.
2. حمافظة ال�ضرقية

المتداد ال�شيعي يف �شف�ف امل�شريني

املذهب اجلعفري

جتمع ال�شيعة يف م�شر
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حي���ث مت اإلق���اء القب�ض عل���ى اأح���د التنظيمات ال�ض���يعية يف هذه 
املحافظة، ويتمركز ال�ض���يعة يف هذه املحافظة يف منطقة ت�ضمى كفر 
الإ�ض���ارة بالقرب من الزقازيق، وتطلق و�ضائل الإعالم امل�ضرية على 

هذه املنطقة وكر ال�ضيعة.
3. حمافظة املنوفية

ب���داأ ظه���ور ع���دد من ال�ض���يعة عل���ى ا�ض���تحياء يف مركز قوي�ض���نا 
ولكنه���م ل يجاهرون بت�ض���يعهم.

4. حمافظة اأ�ضوان
حيث ينتمي العديد من �ضكان حمافظة اأ�ضوان للمذاهب ال�ضوفية.

5. حمافظة الغربية
حي���ث يوجد يف طنطنا )عا�ضمة الغربية( �ضريح )ال�ض���يد اأحمد 

البدوي( الذي يفد اإليه املاليني من كافة حمافظات م�ضر �ضنويًا.
وهناك حديث بني الأو�ض���اط ال�ضيعية امل�ضرية عن وجود �ضيعة يف 
حمافظات اأ�ض���يوط و�ضوهاج و�ضمال وجنوب �ضيناء ف�ضاًل عن بع�ض 

اأحياء القاهرة.

1. املجل�ض الأعلى لرعاية اآل البيت
ول�ض���ان حال���ه جري���دة )�ض���وت اآل البي���ت(، يراأ�ض���ه )حمم���د 

الدرين���ي(.
اأعل���ن عن���ه يف موؤمت���ر يف ال�ضعي���د الأعلى نهاية الت�ض���عينات من 
القرن املا�ضي كاإطار لل�ضادة الأ�ضراف، لكن مع دفاعه عن اأتباع نهج 
اآل البي���ت عمومًا و�ضف هذا املجل����ض باأنه الكيان اجلاذب لل�ض���يعة، 

ويطالب بتحويل الأزهر اإىل جامعة �ض���يعية.
2. جمعية اآل البيت

ظهرت يف عام 1973 وكان املناخ الإ�ض���المي يف تلك الفرتة هادئًا 
فلم تكن التيارات الإ�ضالمية قد برزت بعد، ومل تكن اجلمعية تظهر 
ال�ض���مة ال�ض���يعية عالنية كما مل تكن فكرة الت�ضيع وا�ضحة من خالل 
الأهداف التي قامت على اأ�ضا�ضها والتي كانت تنح�ضر يف امل�ضاعدات 

الجتماعية واخلدمات الثقافية والعلمية والدينية.
ونظ���رًا لكون امل�ض���األة ال�ض���يعية مل تكن مطروح���ة يف ذلك الوقت 
وكان���ت العالق���ات امل�ضرية الإيراني���ة يف اأعلى درجاته���ا فقد كانت 
اجلمعية متار����ض ن�ض���اطها يف هدوء ودون اأية معوق���ات، وقد اأقامت 
اجلمعي���ة عدة �ضالت مع الهيئات الإ�ض���المية املختلفة يف م�ضر ويف 

مقدمتها جماعة الأخوان امل�ض���لمني.
م���ن هن���ا كان املراقب لن�ض���اط ه���ذه اجلمعية ميكنه احلك���م اأنها 
جمعية تقريبية تعترب امتدادًا جلماعة التقريب خا�ضة اأنها ت�ضم بني 
عنا�ضرها من ينتمي لل�ضنة ومن ينتمي لل�ضيعة.. وكان من اأبرز العنا�ضر 
التي ارتبطت باجلمعية يف تلك الفرتة )ال�ضيد طالب الرفاعي( وهو من 

علماء ال�ض���يعة العراقيني وكان له ن�ض���اٌط بارٌز يف دائرتها.
وكان���ت اجلمعي���ة قد قام���ت باإ�ضدار بع����ض الكتب ال�ض���يعية مثل 

كتاب )املراجعات( وكتاب )علي ل �ض���واه( وكتاب )الت�ض���يع ظاهرة 
طبيعية يف اإطار الدعوة الإ�ض���المية(.

ويب���دو اأن ه���ذه الكتب ق���د لفتت النتب���اه للجمعية واأث���ارت بع�ض 
اجله���ات املعادي���ة للت�ض���يع يف م�ض���ر خا�ض���ة اأن الأمور يف ال�ض���احة 
الإ�ض���المية بداأت تزداد �ض���وءًا بعد ظهور تيار اجله���اد عام 1974م، 

وتي���ار التكفري يف حركة ع���ام 1976م.
واأدى قي���ام الثورة الإ�ض���المية يف اإيران ومع���اداة النظام امل�ضري 
لها اإىل تعقيد الأمور اأمام الأن�ض���طة الإ�ضالمية ب�ضكل عام والأن�ضطة 
ال�ض���يعية ب�ض���كل خا�ض.. اإل اأن ما ا�ض���تفز احلكومة جتاه جمعية اآل 
البيت لي����ض فقط الكت���ب التي اأ�ضدرتها وق���ام الأزهر مبنعها، واإمنا 
الأمر الذي �ض���كل ا�ض���تفزازًا �ضارخًا يف تلك الفرتة التي اأعلنت فيها 
احلكوم���ة احلرب عل���ى التيار الإ�ض���المي هو ذل���ك التواجد العربي 

باجلمعية.
الأجان���ب  ات�ض���ال  اأو  بالأجان���ب  امل�ضري���ني  ات�ض���ال  وم�ض���األة 
بامل�ضريني ت�ض���كل ا�ض���تفزازًا كبريًا جلهاز الأم���ن امل�ضري حيث اإن 
العتقاد ال�ض���ائد لدى هذا اجلهاز اأن اأي ن�ض���اط معاد لنظام احلكم 

لب���د اأن تك���ون وراءه اأ�ضابع اأجنبية.
من هن���ا �ضدر ق���رار احلكومة بوق���ف اجلمعية يف ع���ام 1979م، 
اأي اأن اجلمعية مل متكث على ال�ض���احة �ض���وى �ض���تة اأع���وام بداأت يف 

1979/12/2م. يف  وانته���ت   1973/8/22
وج���اء يف ق���رار الوق���ف اأن اجلمعي���ة متث���ل خطورة عل���ى عقائد 
النا����ض ووحدة �ضفوفهم ببث اأفكار غريبة تخالف الدين الإ�ض���المي 

ال�ضيعي. الفكر  وتوؤيد 

1. اأحمد را�ضم نفي�ض
طبي���ب م�ضري واأ�ض���تاذ جامعي ونا�ض���ط اإ�ض���المي �ض���يعي اإثني 
ع�ضري، ولد يف )2 اأغ�ضط�ض 1952 م( يف املن�ضورة مب�ضر، وا�ضتهر 

ب�ضبب حتوله املذهبي من الإ�ضالم ال�ضني اإىل الإ�ضالم ال�ضيعي، وقد 
كت���ب عددًا م���ن الكتب ت�ضل اإىل 30 كتابًا تقريبًا، والنفي����ض حا�ضل 
على بكالوريو����ض الط���ب واجلراح���ة )1977( وماج�ض���تري الباطنة 
العام���ة )1983( ودكت���وراه الباطنة العامة - �ض���كر وغدد )1992(، 
وهو حاليًا اأ�ضتاذ الباطنة العامة يف كلية الطب بجامعة املن�ضورة يف 
م�ضر، وقد اأ�ضرف على العديد من ر�ضائل املاج�ضتري والدكتوراه وعدد 
من الأبحاث يف املجال الطبي كما �ضارك يف العديد من املوؤمترات يف 

هذا احلقل العلمي.

امل�ؤ�ش�شات ال�شيعية

اأبرز وج�ه الت�شيع يف م�شر
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كان اأب���وه من رج���ال التعلي���م، واأما ج���ده فكان عاملًا م���ن علماء 
الأزهر ال�ضريف يقوم باخلطابة يف م�ضجد القرية، وكان له )منتدى( 
يجتمع فيه املثقفون من اأبناء هذه القرية، يتعلمون على يديه العلوم 

الدينية والفقهية والأدبية.
2. العالمة ال�ضهيد ال�ضيخ ح�ضن �ضحاتة

عامل الأزهر، و اإمام اجلماعة يف اأحد اأ�ضخم م�ض���اجد القاهرة، 
واملوج���ه الديني للجي����ض امل�ضري حيث كان م�ض���وؤوًل ع���ن التوجيه 

املعنوي ب�ض���الح املهند�ض���ني عام 1973م، و�ضاحب حلقات العلم يف 
التلفاز والإذاعة وامل�ضاجد.

ا�ضت�ض���هد العالمة ال�ضهيد ال�ض���يخ ح�ضن �ض���حاتة و3 اآخرون من 
���الم يوم الأحد املوافق 23 يونيو 2013،  �ضيعة اأهل البيت عليهم ال�ضَّ
على يد جمموعة من ال�ض���لفيني التكفرييني يف حي الهرم بقرية اأبو 

م�ضلم مبحافظة اجليزة يف م�ضر.
ب���داأت املاأ�ض���اة اأثناء اإع���داد اأتب���اع اآل البيت يف قرية اأبو م�ض���لم 
لالحتفال بليلة الن�ضف من �ض���عبان يف من���زل اأحد اأتباع املذهب يف 
القري���ة، وقبل بداي���ة الحتفال هاجمتهم جمموعات من ال�ض���لفيني 
التكفرييني بلغت 1000 �ضلفي ومتكنوا من اقتحام املنزل والعتداء 
على ال�ضيخ ح�ضن �ضحاته واآخرين بال�ضرب حتى املوت و�ضحل جثثهم 
الطاه���رة يف ال�ض���وارع، ومت���ت كل ه���ذه الأحداث اأم���ام اأعني قوات 

ال�ضرطة التي رف�ضت التدخل.
3. �ضالح الورداين

م���ن ال�ض���خ�ضيات املعروف���ة يف ال�ض���احة الثقافي���ة يف م�ض���ر، 
واملوؤ�ض�ضني للحركة الإ�ضالمية فيها، مت التحفظ عليه �ضمن الكّتاب 
وال�ضحفي���ني يف �ض���بتمرب ع���ام 1981 وظ���ل معتق���اًل اإىل اأن مت���ت 
حماكمت���ه �ضمن ق�ضية اجلهاد الكربى بتهمة متويل تنظيم اجلهاد 

و�ض���در احلكم بربائته ع���ام 1984.
اعتق���ل يف ع���ام 1987 وع���ام 1988 �ضم���ن م���ا �ض���مي بالتنظيم 
ال�ض���يعي الإيراين، وُمدّرج ا�ضمه يف القائمة ال�ضوداء مب�ضر والدول 

العربية من���ذ عام 1984.

اأطل���ق �ض���يعة م�ضر بعد ث���ورة 25 يناير حزبًا �ضيا�ض���يًا يف �ض���هر 
اأغ�ضط����ض 2011 با�ض���م )الوحدة واحلرية(، وو�ضف وكيل موؤ�ض�ضي 
احل���زب، املفك���ر )اأحمد را�ض���م النفي����ض(، احل���زب باأن���ه )ميثل 

امل�ض���ت�ضعفني يف م�ضر(، انطالق���ًا من مقولة الإمام علي للح�ض���ن 
واحل�ض���ني عليهما ال�ض���الم: »كونا للظامل خ�ضمًا، وللمظلوم عونًا«.
وق���ال )حممود جابر( اأح���د وكالء احل���زب: اإن برنامج احلزب 
ي���دور حول �ض���عارات ثالثة )حري���ة، عدالة، وح���دة(، موؤك���دًا اأنها 
م�ض���رتكة م���ع كل الأحزاب الي�ض���ارية يف م�ضر، واحل���زب قريب يف 
مالحمه من ما ي�ض���مى بال�ض���رتاكية الدميوقراطية، م�ضريًا اإىل اأن 
احل���زب يوؤمن مبدني���ة الدولة، ويرف�ض دخول الدي���ن اأو العقيدة يف 
ال�ضراع ال�ضيا�ض���ي، ويجب اأن يكون �ضراعًا �ضيا�ض���يًا حول م�ضلحة 
املجتم���ع، ويوؤمن احلزب بق�ضية املواطن���ة واأن العدو الأول مل�ضر هو 
الكي���ان ال�ضهيوين، ويرى احلزب اأن اإزال���ة هذا الكيان هو الطريق 
نحو حترر الأمة، واأن الوجود الأمريكي وتدخله يف �ض���وؤون ال�ض���عوب 

يجعل احلزب يعلن ع���ن معاداته له(.

يقود �ض���يخ الأزهر )اأحم���د الطيب( حملة داخل موؤ�ض�ض���ة الأزهر 
بالتوازي مع فعاليات غري ر�ض���مية ملواجهة ما �ض���موه التمدد ال�ض���يعي 
مب�ضر املتمّثل يف اإقامة جمعيات ون�ضاط لدعوة ال�ضباب لعتناق مذهب 
اأهل البيت عليهم ال�ضالم حيث خ�ض�ض �ضيخ الأزهر جزءًا من حلقات 
حديثه اليومي على الف�ضائية امل�ضرية يف �ضهر رم�ضان املبارك ملو�ضوع 
ال�ضحابة والتحذير مما و�ضفه ب�)حملة حممومة( ت�ضتهدف ال�ضباب 

امل�ضري لتحويله عن املذهب ال�ضني نحو املذهب ال�ضيعي.
واأرجع الطيب �ض���بب احلملة التي تقودها املوؤ�ض�ضة الأزهرية �ضد 
ال�ض���يعة يف م�ضر اإىل ما و�ضفه بكرثة الهجوم من التب�ضري ال�ضيعي، 
وتتمث���ل ه���ذه احلمل���ة يف توجي���ه الدع���اة والأئمة وت�ض���جيل برامج 
تلفزيوني���ة بالت���وازي مع الت�ضيي���ق الأمني على املنت�ض���بني للمذهب 

البالد. يف  ال�ضيعي 
ونقل���ت �ضحيفة البواب���ة امل�ضرية الق���ول عن م�ض���ادر يف وزارة 
الأوق���اف امل�ضرية، اإن النت�ض���ار املريب لإقامة الطقو����ض ال�ض���يعية 
داخ���ل امل�ض���اجد امل�ضرية ب���داأ يثري قل���ق الدكتور )اأحم���د الطيب( 
�ض���يخ الأزهر، يف ظل وجود ما و�ضفته باحلملة املنهجية ل�ضتقطاب 

ال�ض���باب للمذهب ال�ضيعي.
واأر�ض���لت الأوق���اف تنويًه���ا ر�ض���مًيا اإىل اأئم���ة م�ض���اجد مدينة 6 
اأكتوب���ر والقاه���رة والإ�ض���كندرية والبحرية  مبنع اإقامة اأي طقو����ض 

�ض���يعية، وعقد ندوات تثقيفية لل�ض���باب.
وتعت���زم الأوق���اف امل�ضري���ة درا�ض���ة العقائ���د ال�ض���يعية ونظرية 

الإمام���ة والرد عل���ى بع�ض املعتق���دات الدينية.
وحذر �ض���يخ الأزهر يف وقت �ضابق اأ�ض���اتذة جامعة الأزهر ودعاة 

واأئمة وزارة الأوقاف امل�ضرية من ال�ضفر نهائًيا اإىل اإيران.
وت���زداد خماوف بع����ض الأنظم���ة العربي���ة واملوؤ�ض�ض���ات الدينية 
التابعة لها من انت�ض���ار الت�ضّيع يف دولها بعد اأن بداأت تاأخذ ممار�ضة 

زيارة الأربعني ال�ض���نوية طابعًا عامليًا.

حزب )ال�حدة واحلرية( اأول حزب �شيعي يف م�شر

�شيخ الأزهر يت�شدر حملة مل�اجهة انت�شار الت�شيع يف م�شر
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ا�ضتهر الإمام علي بن اأبي طالب عليهما ال�ضالم بتقواه 
التي كانت علة الكثري من ت�ضرفاته مع نف�ضه وذويه ومع 
لي�ضت  ال�ضالم  عليه  علي  تقوى  اأن  لأرى  واإين  النا�ض، 
والهوى  الظرف  بحكم  املفرو�ضة  العبودية  من  �ضيئًا 
على اأمناط من الأتقياء، ففيما ترى العبادة لدى معظم 
ومعنى  اأحيانًا،  نفو�ضهم  يف  ال�ضعف  اأ�ضداء  رجع  هوؤلء 
اأحيانًا  والأحياء  التهرب من مواجهة احلياة  من معاين 
اأخرى، وهو�ضًا موروثًا ثم مدعومًا بهو�ض جديٍد م�ضدره 
الأحيان،  اأكرث  يف  موروث  لكل  واملجتمع  النا�ض  تقدي�ض 
قوة  كل  من  اأخذًا  ال�ضالم  عليه  علي  الإمام  عند  تراها 
ت�ضتد ومتتد حتى  التي  وو�ضاًل لأطراف احللقة اخللقية 
يف  اجلهاد  معاين  من  ومعنى  وال�ضماء،  الأر���ض  جتمع 
حال  كل  على  وهي  خري،  بكل  الأحياء  يربط  ما  �ضبيل 
من  حماربته  يريد  الف�ضاد  على  التمرد  روح  من  �ضيء 
والقتتال  ال�ضتغالل  وروح  النفاق  على  ثم  �ضوب،  كل 
اأجل املنافع اخلا�ضة من هذا اجلانب، وعلى املذلة  من 
على  ثم  الآخر،  اجلانب  من  وال�ضعف  وامل�ضكنة  والفقر 
القلق،  بها ع�ضره امل�ضطرب  التي متّيز  ال�ضفات  �ضائر 
وهي �ضيء كثري من روح ال�ضهادة يف �ضبيل ما يراه عدًل.
اأو مل تكن تقواه من مقت�ضيات هذه العالمة لالإميان 
توؤثر  اأن  الإمي����ان  »ع��الم��ة  بقوله  عنها  يتحدث  ال��ت��ي 

ال�ضدق حيث ي�ضّرك على الكذب حيث ينفعك؟«.
منافع  وك��ان��ت  ال�����ض��دق  ه��ذا  �ضهيد  يق�ض  اأمل  ث��م، 
اأمل  وق���ل:  ب��ل زد على ذل��ك  ال�����ض��دق؟  زم��ان��ه يف غ��ري 
يحيى �ضهيد هذا ال�ضدق، اإذا �ضحت مقايي�ض ال�ضهادة 

عليه  الإمام  تب�ضر يف عبادة  اإن من  ثم،  الأحياء؟  على 
ال�ضالم متمرد يف عبادته  اأن عليًا عليه  له  تبنّي  ال�ضالم 

وتقواه كما هو متمرد يف اأ�ضلوبه وال�ضيا�ضة واحلكم.

الوجود  هيكل  يف  يقف  ال�ضاعر  افتتان  عبادته  ففي 
انك�ضفت  اإذا  القلب، حتى  النف�ض ممتالأ  الرحب �ضايف 
ل��ه ج��م��الت ه��ذا ال��ك��ون جت��اوب��ت وم��ا يف ك��ي��ان��ه من 
الرائعة  الآي��ة  ه��ذه  فاأطلق  وم��وازي��ن  واأظ��الل  اأ���ض��داء 
وعبادة  الأحرار  لتقوى  كاماًل  د�ضتورًا  فيها  نرى  التي 
فتلك  رغبة  اهلل  ع��ب��دوا  ق��وم��ًا  »اإّن  النفو�ض:  عظماء 
فتلك عبادة  قومًا عبدوا اهلل رهبة  واإن  التجار،  عبادة 

عبدوا  قومًا  واإن  العبيد، 
�ضكرًا  اهلل 

عبادته عليه ال�شالم

الإمام علي عليـــــــه ال�شالم
ــم ـــ ـــ ــي ــظ ــع ـــ ـــق ال واخلـــــلــ
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الإمام علي عليـــــــه ال�شالم
ــم ـــ ـــ ــي ــظ ــع ـــ واخلـــــلـــــق ال

الأحرار«. عبادة  فتلك 
لي�ضت �ضيئًا من �ضلبية  ال�ضالم  الإمام عليه  اإن عبادة 
احل��ال  ه��ي  كما  ال��راغ��ب  التاجر  اأو  ال��ه��ارب  اخل��ائ��ف 
اإيجابية  من  �ضيء  بل هي  املتعبدين،  من  الكثريين  عند 
الإن�ضان العظيم، الواعي نف�ضه والكون، على اأ�ضا�ض من 

خربة املجرب وعقل احلكيم وقلب ال�ضاعر.
وبهذا املفهوم للتقوى والعبادة كان علي عليه ال�ضالم 
يوّجه النا�ض اإىل اأن يتقوا اهلل يف �ضبيل اخلري الإن�ضاين 
العام، اأو قل يف �ضبيل اأمر اأجّل من رغبة جتار العبادات 
ما  فيها  لعّل  التقوى  اإىل  يوجههم  كان  الآخرة،  نعيم  يف 
الظامل،  من  املظلوم  وين�ضفوا  يعدلوا  اأن  على  يحملهم 
ال�ضديق  على  وبالعدل  اهلل...  بتقوى  »عليكم  فيقول: 
والعدو« ول خري يف التقوى، يف نظر الإمام عليه ال�ضالم: 
ت�ضهد  اأن  قبل  باحلق  تعرتف  اأن  اإىل  دفعتك  اإذا  »اإّل 
تاأثم يف من حتب«  عليه، واأل حتيف على من تبغ�ض ول 

واأل تخدع اأحدًا واأن تعفو عّمن اأ�ضاء اإليك.
املعنى  ه���ذا  نف�ضه  يف  ال��ع��ب��ادة  معنى  ك���ان  وم���ن 

اأبي  بن  علي  اإليها  نظر  كما  احلياة  اإىل  ينظر  اأن  لب��ّد 
للذة  ترجى  ول  ملتاع  تبتغى  ل  فهي  ال�ضالم  عليه  طالب 
تتجاوب  اأ���ض��داء  من  حتتوي  اأن  ميكنها  ملا  بل  عابرة، 
يف  ال�ضالم  عليه  علي  زهد  لذلك  ال�ضاملة،  النف�ض  مع 
�ضادقًا  كان  كما  زهده  �ضادقًا يف  وكان  وتق�ضف،  الدنيا 
يف كل ما نتج عن ميينه اأو بدر من قلبه ول�ضانه، زهد يف 
يطمح  ما  وكل  ال�ضلطان  وعلة  الدولة  و�ضبب  الدنيا  لذة 
اأنه مرتكز جودهم، فاإذا ي�ضكن  لبلوغه الآخرون ويرون 
امللك،  ل  اإليه اخلالفة  تاأوي  متوا�ضع  بيت  اأولده يف  مع 
كان  فيما  بيديها  امراأته  تطحنه  ال�ضعري  ياأكل  هو  واإذا 
عماله يعي�ضون على اأطايب وخريات م�ضر ونعيم العراق 
على  ياأبى  كان  ما  وكثريًا  يقّدم،  اأن  للحجاز  ميكن  وما 
زوجته اأن تطحن له فيطحن لنف�ضه وهو اأمري للموؤمنني، 
وياأكل من اخلبز الياب�ض الذي يك�ضره على ركبته، وكان 
عدة  له  يتخذ  ل  ال�ضقيع  عليه  وا�ضتّد  الربد  اأرعده  اإذا 
لبا�ض  من  رّق  مبا  يكتفي  بل  الربد،  اأذى  يقيه  دثار  من 

ال�ضيف اإغراقًا منه يف �ضفاء الروح.
وكان علي بن اأبي طالب عليه ال�ضالم ميثل الفرو�ضية 
باأروع معانيها وبكل ما تنطوي عليه من األوان ال�ضهامة، 
والإباء والرتفع اأ�ضالن من اأ�ضول روح الفرو�ضية، فهما 
بغي�ضًا  كان  لذلك  ال�ضالم،  عليه  الإمام  اإذن من طبائع 
يبادر  واأن  اآذاه،  واإن  الأذى  النا�ض  اأح��د  ينال  اأن  لديه 
خملوقًا بالعتداء ولو كان على ثقة باأّن هذا املخلوق اإمنا 
يق�ضد قتله، وروح الإباء والرتفع هذه هي التي ارتفعت 
ير�ضقونه  جعلوا  يوم  بال�ضباب  الأمويني  مقابلة  عن  به 

�شجاعته ومروءته عليه ال�شالم
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العداء  نا�ضبوه  ينال من  اأن  العظيم  فلي�ض من خلق  به، 
ينالوا  اأن  اأ�ضحابه  منع على  اإنه  بل  �ضّبوه،  ولو  بال�ضباب 
قومًا  ي�ضمع  ك��اد  ما  فهو  املقدمة،  بال�ضتيمة  الأم��وي��ني 
حروبهم  اأي��ام  ال�ضام  اأه��ل  ي�ضبون  ه��وؤلء  اأ�ضحابه  من 
حتى  اخلديعة  وما�ضو  الغدر  �ضايروا  لأنهم  ب�ضفني، 
لو  ولكنكم  �ضبابني،  تكونوا  اأن  لكم  اأكره  »اإين  لهم:  قال 
القول،  اأ�ضوب يف  اأعمالهم وذكرمت حالهم كان  و�ضفتم 
اللهم احقن  اإياهم:  �ضبكم  وقلتم مكان  العذر،  واأبلغ يف 
واهدهم  وبينهم،  بيننا  ذات  واأ�ضلح  ودماءهم،  دماءنا 

من �ضاللتهم حتى يعرف احلق من جهله، ويرعوي عن 
الغي والعدوان من لهج به«.

لها  يكون  اأن  من  اأن��در  ال�ضالم  عليه  الإم��ام  وم��روءة 
من  اأكرث  �ضريته  يف  امل��روءة  وح��وادث  التاريخ،  يف  مثيل 
ح��ال من  وه��م يف  ج��ن��ده  على  اأب��ى  اأن��ه  منها  ت��ع��د،  اأن 

يرتكوا  واأن  تراجع،  ع��دوًا  يقتلوا  اأن  وال�ضخط  النقمة 
يك�ضفوا  اأن  عليهم  اأبى  كما  ي�ضعفوه،  فال  جريحًا  عدوًا 
���ض��رتًا اأو ي��اأخ��ذوا م���اًل، واأّن���ه ح��ني ظفر ب��األ��د اأع��دائ��ه 
اهلل  عبد  وهم:  منه،  للتخل�ض  الفر�ض  يتحينون  الذين 
عفا  العا�ض،  بن  و�ضعيد  احلكم  بن  ومروان  الزبري  ابن 
يتعقبوهم  اأن  اأن�ضاره  على  واأب��ى  اإليهم  واأح�ضن  عنهم 
ب�ضوء وهم على ذلك قادرون، ومن حوادث املروءة هذه 
ل  وهو  العا�ض،  بن  بعمرو  ظفر  ال�ضالم  عليه  عليًا  اأن 
فاأعر�ض  �ضفيان،  اأبي  بن  معاوية  من  عليه  خطرًا  يقّل 
�ضده،  موؤامرته  يف  وي�ضتمر  بحياته  ينجو  وتركه  عنه 
عنه  يعف  اأن  اأ�ضلوب خا�ض،  على  رجاه،  عمرًا هذا  لأن 
عليه  علي  ق�ضى  ولو  هامته،  فوق  ذوالفقار  اأ�ضبح  وقد 
ال�ضالم على عمرو اآنذاك لكان ق�ضى على املكر والدهاء 

معاوية. وجي�ض 
مييتوا  اأن  وجماعته  معوية  حاول  �ضفني  معركة  ويف 
زمنًا  املاء  وبني  بينه  فحالوا  ال�ضالم عط�ضًا،  عليه  عليًا 
ولكن  عط�ضًا،  متوت  حتى  قطرة  ول  له:  يقولون  وهم 
كان  ذل��ك؟  بعد  معاوية  جي�ض  واأم��ر  اأم��ره  من  كان  ما 
املاء  عن  فاأجالهم  العظيم  الفار�ض  عليهم  حمل  اأن 
لو منع  ي�ضربوا كما ي�ضرب جنده، وهو  اأن  اأتاح لهم  ثم 
الت�ضليم  اإىل  وا�ضطرهم  عليهم  لنت�ضر  امل��اء  عنهم 

ظماأ. املوت  خ�ضية 
وعرف مرة اأن رجلني من اأن�ضاره ينالون من عائ�ضة 
يف موقعة اجلمل التي اأدارتها عائ�ضة للق�ضاء عليه فاأمر 
بجلدهما مائة جلدة، ثم اأقبل على عائ�ضة بعد انت�ضاره 
يف  نف�ضه  هو  و�ضار  وداع،  اأكرم  وودعها  املوقعة  هذه  يف 
ركابها اأمياًل، ثم اأو�ضى بها واأر�ضل من يخدمها ويحّف 
ه اأر�ضل  بها ويو�ضلها اإىل املدينة مكّرمة حمرتمة، قيل اإنَّ
عّممهن  القي�ض  عبد  ن�ضاء  م��ن  ام���راأة  ع�ضرين  معها 
عائ�ضة  كانت  فلما  ال�ضيوف،  وقّلدهن  الرجال  بعمائم 
ببع�ض الطريق ذكرت عليًا عليه ال�ضالم مبا ل يجوز اأن 
وجنده  برجاله  �ضرتي  هتك  وقالت:  وتاأففت  به،  يذكر 
الن�ضاء  األقت  املدينة  اإىل  و�ضلت  فلما  بي،  وكلهم  الذين 

عمائمهّن وقلن لها: اإمنا نحن ن�ضوة.
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بقلم: جورج جرداق

تنتهي  ل  �ضل�ضلة  الكرمية يف  ال�ضفات  وتتما�ضك هذه 
ال�ضدق  حلقاتها  اأروع  ومن  دليل،  بع�ض  على  وبع�ضها 
والإخال�ض، وقد بلغ به ال�ضدق مبلغًا اأ�ضاع به اخلالفة 
وهو لو ر�ضي عن ال�ضدق بدياًل يف بع�ض اأحواله ملا نال 
اجتمع  اأن  حدث  وقد  �ضديق،  عليه  انقلب  ول  عدو  منه 
مب�ضايرة  اإقناعه  ي��ري��دون  املهاجرين  كبار  م��رة  عليه 
فخالفهم  فيق�ضيه،  الأم��ر  له  ي�ضتتب  اأن  اإىل  معاوية 
املغرية  جاءه  وقد  واملواربة،  احليلة  عن  مرتفعًا  جميعًا 
احلنكة  ذوي  من  وهو  باخلالفة  مبايعته  بعد  �ضعبة  ابن 
الطاعة  له: )اإن لك حق  التدبري، فقال  واحليلة وح�ضن 
واإن  غد،  يف  بهما  حترز  اليوم  ال��راأي  واإن  والن�ضيحة، 
على  معاوية  اأق��رر  غ��د،  يف  ما  به  ت�ضيع  اليوم  ال�ضياع 
العمال  واأق����رر  عمله،  على  ع��ام��ر  اب��ن  واأق����رر  عمله، 
جنودهم  وبيعة  طاعتهم  اأتتك  اإذا  حتى  اأعمالهم  على 
غري  ال�ضالم  عليه  علي  ف�ضمت  تركت(،  اأو  ا�ضتبدلت 
يف  اأداه��ن  »ل  وق��ال:  احليلة  اإبائه  عن  اأعلن  ثم  طويل، 

ديني ول اأعطي الدنية يف اأمري«.
عليه  علي  الإم��ام  اأطلق  معاوية  حيلة  ظهرت  ومل��ا 
�ضيغة  ت��ك��ون  اأن  ت�ضح  ال��ت��ي  ال��ع��ب��ارة  ه��ذه  ال�����ض��الم 
باأدهى  معاوية  م��ا  »واهلل  ق��ال:  اإذ  العظيم،  للخلق 
لكنت  الغدر  كراهية  ولول  ويفجر،  يغدر  ولكنه  مني، 

النا�ض«. اأدهى  من 
مهما  ال�ضدق  �ضرورة  على  الت�ضديد  يف  قوله  وم��ن 
اختلفت الظروف قوله عليه ال�ضالم »عالمة الإميان اأن 

توؤثر ال�ضدق حيث ي�ضّرك، على الكذب حيث ينفعك«.
عماًل  لي�ضت  ال�ضحيحة  ح��دوده��ا  يف  وال�����ض��ج��اع��ة 
مزايا  من  ومزية  النف�ض  طباع  من  طبعًا  بل  ج�ضديًا 
الإمام  من  هي  ال�ضالم  عليه  الإمام  و�ضجاعة  الإمي��ان، 
العمل  الفكرة، ومبثابة  التعبري من  ال�ضالم مبنزلة  عليه 
احلق  يف  طبع  ع��ن  ال��دف��اع  حم��وره��ا  لأن  الإرادة،  م��ن 

واإميان باخلري.
وامل�ضهور اأن اأحدًا من الأبطال مل ينه�ض له يف ميدان، 
واأن فار�ضًاَ مل يثبت اأمامه على �ضهوة، فقد كان جلراأته 
القوة  من  بلغ  ما  بالغًا  �ضنديدًا  يهاب  ل  امل��وت،  على 

املوت مل  اإن فكرة  بل  ال�ضيت،  وال�ضولة ورهبة  والباأ�ض 
موقف  وهو يف  ال�ضالم  عليه  الإمام  مرة يف خاطر  جتل 
لين�ضحه  ح��اوره  اأن  بعد  اإل  بطاًل  يقارع  واإن��ه مل  ن��زال، 
�ضاربه  اأنه اجرتاأ، وهو غالم مل يطر  وامل�ضهور  ويهديه، 
العربية  اجل��زي��رة  فار�ض  ع��ب��دوّد  بن  عمرو  على  بعد، 
وكان  امل�ضلمني،  مع  مواقعهم  املهاب يف  امل�ضركني  وبطل 
اجرتاوؤه العجيب على هذا الفار�ض انت�ضارًا منه للهداية 

على الغرور، وعلى الزهو واخليالء.
خرج  الإ���ض��الم،  مطلع  يف  اخلندق،  وقعة  كانت  فلما 
عمرو مقنعًا باحلديد ينادي جي�ض امل�ضلمني: من يبارز؟ 
عزميته،  واأث��ار  التحدي  هذا  ال�ضالم  عليه  عليًا  فهال 
وبه  واآل��ه  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  فقال  ل��ه،  اأن��ا  ف�ضاح: 
من  عمرو  ولباأ�ض  جهة  من  �ضنه  حلداثة  عليه  اإ�ضفاق 
نظر  يف  ف��ار���ض  األ��ف  ي�ضاوي  عمرو  وك��ان  ثانية،  جهة 
لعلي عليه  واآله  واأعدائه، فقال �ضلى اهلل عليه  اأ�ضحابه 
طويلني،  ورد  اأخذ  وبعد  اإجل�ض«،  عمرو،  »اإّن��ه  ال�ضالم: 
وبعد اأن كرر عمرو نداءه مرارًا وهو يوؤنب امل�ضلمني اأذن 
النبي �ضلى اهلل عليه واآله لعلي عليه ال�ضالم فم�ضى اإليه 
اأن  واأب��ى  فا�ضت�ضغره  عمرو  اإليه  فنظر  مغتبطًا،  فرحًا 
عليه  علي  فقال  اأنت؟  من  ي�ضاأله  عليه  اأقبل  ثم  ينازله، 
عبد  ابن  عمرو:  قال  ي��زود،  ومل  علي«،  »اأن��ا  ال�ضالم: 
فاأقبل  طالب«،  اأب��ي  »اب��ن  ال�ضالم:  عليه  قال  مناف؟ 
هو  من  اأعمامك  من  اأخ��ي  بن  يا  يقولك  عليه  عمرو 
عليه  علي  له  فقال  دم��ك،  اأري��ق  اأن  اأك��ره  واإين  اأ�ضن، 
فغ�ضب  دمك«،  اأريق  اأن  اأكره  ل  واهلل  »لكني  ال�ضالم: 
�ضعلة  ك��اأن��ه  وا���ض��ف��وه  ق��ال  ب�ضيف  اإل��ي��ه  واأه���وى  عمرو 
فقّد  بدرقته  ال�ضربة  ال�ضالم  عليه  علي  وا�ضتقبل  نار، 
ال�ضالم  عليه  علي  �ضربه  ثم  راأ�ضه،  واأ�ضاب  ال�ضيف 
الغبار  وثار  ونه�ض،  و�ضقط  ونه�ض،  على عاتقه ف�ضقط 

اإل عن عمرو وهو �ضريع. فما اجنلى 
اأن اكتملت رجولته  ومن ف�ضول �ضجاعته النادرة بعد 
واأرهبهم  �ضولة  الفر�ضان  اأ�ضد  يخلع  ك��ان  ��ه  اأنَّ وكيف 
جانبًا من �ضهواتهم فريفعهم بيده يف الهواء ويجلد بهم 

الأر�ض جلدًا، ل جاهدًا ول متعبًا.
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جل����ض اأمامها يف وله لكي يقول لها: 
اإنن���ي اأحب���ك اإىل درج���ة العب���ادة، وباأن���ك حيات���ي 

الت���ي ل غًن���ى يل عنها... 
�ضحي���ح اأنهما كان���ا يف بداية اأي���ام اخلطوبة ولكنه 
كان يوؤك���د له���ا اأن احل���ب كالتي���ار الكهربائي الذي ل 
حتت���اج انطالقت���ه اإىل مزيد م���ن املقدم���ات!! وكانت 
ت�ض���تمع اإلي���ه يف �ض���عادة وت�ضت�ض���عر لكلم���ات الإطراء 

ب�ض���يء من الغرور قال: 
���ه ي���ود لو مت العق���د يف اأقرب فر�ض���ة فهو مل يعد   اإنَّ
يج���د للحياة معنى بدونها! وقال اأي�ضًا اإنَّه يعجب كيف 
اأمك���ن له اأن يعي����ض �ض���نّي حيات���ه املا�ضية وه���و بعيد 
عنه���ا فهي قد اأ�ضبحت بالن�ض���بة اإليه حمور ال�ض���عادة 
ومنطل���ق الهناء! قال اإنَّه �ض���وف ي�ض���تاأجر بيت���ًا كبريًا 
فخمًا يتما�ض���ى مع حجم ال�ض���عادة التي يح�ضها، وقال 
اأي�ضًا اإنَّهما �ض���وف يق�ضيان �ض���هر الع�ض���ل يف اخلارج 
لأن حياة زوجية تق���وم على مثل هذا الر�ضيد ال�ضخم 
من احلب ل ينا�ض���ب ا�ض���تهاللها اإل م�ضايف باري����ض!! 
وكان يتح���دث باندفاع ومي���الأ حديثه بكلمات احلب 
والإعجاب. .. وكانت هي �ض���ارحة وراء اأحالمها التي 
ب���داأت تتحقق يف �ض���خ�ض هذا اخلطي���ب... وانتبهت 

على خ�ضالت من �ض���عرها اأخذت تتطاير فوق جبينها 
فرفع���ت يدها اإىل �ض���عرها ت�ضففه وهي تقول يف دلل: 
لك���م كن���ت تتعج���ل اخل���روج ب�ض���كل مل اأمتك���ن فيه 
حتى من ترتيب �ض���عري؟ قال: اإنَّ �ض���عرك جميل على 
اأي �ض���ورة كان واأنت مرتبة عل���ى اأي حال من الأحوال. 
املزي���د  من���ه  اأرادت  وكاأنه���ا  زه���و  يف  فابت�ض���مت 
فقالت: حتى ف�ض���تاين اجلديد مل تنتظر حتى ي�ضلني 

م���ن اخلياطة. 
ق���ال: اأمل اأق���ل ل���ك اإنَّ ه���ذا ل يه���م؟ اأن���ا ل اأهت���م 
باأمث���ال هذه الأمور ما دام الهدف احلقيقي قد حتقق 

م���ن ح�ضويل عليك ي���ا عزيزتي.
قالت يف �ضيء من احلما�ض: 

اأتراك هكذا حقًا؟ 
قال: نعم واأق�ض���م لك بحبي على �ضحة ما اأقول. 

قالت: اإذن فاأنا �ض���عيدة اإذا كن���ُت اأمتنى اأن اأح�ضل 
على زوج ل تهمه املادة... 

ق���ال: نع���م اإّنن���ي هكذا و�ض���وف تلم�ض���ني بنف�ض���ك 
 .. اأقول.  م���ا  �ضدق 

فت�ضجعت من جوابه وقالت: 

�شفقــة خا�شــرة
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نع���م اإنَّ امل���ادة ه���ي عر�ض زائ���ل واأنا ل اأح�ض���ب لها 
يف حياتي اأي ح�ض���اب ولهذا فقد تنازلت لأبي عن جميع 
م���ا كنت قد اأدخرته من راتبي حينما وجدته يف �ضائقة 

مالية... 
وهن���ا وعلى خ���الف عادت���ه يف ال�ض���راع يف اجلواب 

�ض���كت برهة ولكنه ا�ض���تعاد ن�ض���اطه ب�ضرعة وقال: 
ف���اإنَّ  امل�ض���اعدة  ي���د  اأبي���ك  اإىل  مت���دي  اأن  لطي���ف 
ال�ضائق���ة املالي���ة قا�ض���ية ل تط���اق وله���ذا فاأن���ا اأ�ض���ك 

مبقدرتن���ا عل���ى ا�ض���تئجار بي���ت كب���ري!! 
قال���ت: امله���م يف البيت اأن يك���ون مريحًا �ض���واء كان 

كب���ريًا اأو �ضغريًا... 
قال: نع���م واأن تكون فيه و�ض���ائل الراح���ة من ثالجة 

ومكيف هواء وغ�ض���الة واأ�ضباه ذلك...
قالت: اإن هذه حوائج ت�ض���رتى ب�ض���كل تدريجي فنحن 
نتمكن يف البداية اأن نكون على �ض���يء من الب�ضاطة لأن 
اأب���ي كم���ا لعل���ك تعلم ل يتمك���ن يف الوق���ت احلا�ضر اأن 

يذكر.. ب�ضيء  ي�ضاهم 
 فاأط���رق برهة وهو يت�ض���اغل بتوقيت �ض���اعته ثم رفع 
راأ�ض���ه يف �ضيء من الربود قائاًل: اإن الب�ضاطة لطيفة يف 
كل �ض���يء ولهذا فاإن يف اإمكاننا اأن ن�ض���تغني عن ال�ضفر 

اخل���ارج!! اإىل 

قال���ت: نعم اإنَّ هذا هو الأ�ضلح �ض���يما واأنني مرتبطة 
ببع�ض ال�ضلف والأق�ضاط!!

وهنا مل يتمالك نف�ض���ه فقال ب�ض���يء من احلدة: اإذن 
فاإّن راتبك م�ضتهلك على ما يبدو؟

قالت:  تقريبًا...
فتملم���ل يف جل�ض���ته ث���م ق���ال: واأن���ا اأي�ض���ًا مرتب���ط 
بكثري من الديون وال�ض���لف ولهذا �ضوف لن اأفكر يف اأمر 

حاليًا!!  الزواج 
ث���م نه�ض وهو يقول: اأخ�ض���ى اأن ل اأمتكن من روؤيتك 

ثانية ولهذا اأمتنى لك كل ال�ضعادة وموفقية!
ق���ال ه���ذا ث���م ان�ض���رف وكاأن���ه ه���ارب من وح����ض 
خمي���ف!! وكاأن ه���ذه مل تك���ن قب���ل قليل حبيبت���ه التي 
ل يتمك���ن اأن يحي���ا بدونها... وتقدم منها اجلر�ض���ون 
يطل���ب دفع احل�ض���اب فعرف���ت اأنه خ���رج حتى دون اأن 
يدف���ع فحدثت نف�ض���ها قائل���ة وهي ت�ضح���ك: لقد كنت 
اأظ���ن ه���ذا ولذل���ك ح�ض���دت ل���ه ه���ذه املجموع���ة من 
الأكاذي���ب، اإن���ه غب���ي، فق���د فات���ه اأنني كن���ت اأختربه 
يف ذل���ك واأن ر�ضي���دي يف امل�ضرف �ضخ���م واأنني غري 
مرتبط���ة باأي �ض���لفة ولكن اخلري فيما وق���ع فقد كانت 

)�ضفق���ة خا�ض���رة( بالن�ض���بة اإيل.

بقلم: الشهيدة بنت الهدى
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م�ض���ت �ض���نة على �ض���فر الإمام الر�ض���ا عليه ال�ض���الم اإىل 
م���رو، واأهل بي���ت النبى �ضلى اهلل عليه واآله و�ض���لم يف املدينة 
حرم���وا من عزيزهم الذي كانوا ي�ضت�ض���عرون الرحمة واليمن 
بجواره، ومل يكن ي�ض���كن روعهم �ض���ي ء �ض���وى روؤيتهم لالإمام 

املع�ضوم عليه ال�ض���الم.
ال�ض���يدة فاطم���ة املع�ضومة عليها ال�ض���الم كبقي���ة اإخوتها 
واأخواتها قل �ضربها وكانت كل يوم جتزع لفراق اأخيها الر�ضا 

عليه ال�ضالم.
يف ه���ذه الأيام كتب الإمام عليه ال�ض���الم ر�ض���الة خماطبا 
اأخته ال�ض���يدة املع�ضومة عليها ال�ض���الم، واأر�ضل الر�ضالة بيد 
اأح���د خدام���ه اإىل املدينة املن���ورة، واأمره اأن ل يتوقف و�ض���ط 
الطريق ك���ي يو�ضل الكتاب اإىل املدينة املن���ورة باأق�ضر زمان 
ممكن، وكذلك فاإنه عليه ال�ضالم دل الر�ضول على منزل اأبيه 
حيث ت�ضكن اأخته املع�ضومة لكي ل ي�ضاأل من �ضخ�ض اآخر عن 

منزل الإمام الكاظم عليه ال�ض���الم.
و�ض���ل مبع���وث الإم���ام اإىل املدين���ة املن���ورة وامتث���ال لأمر 
الإمام عليه ال�ض���الم �ض���لم الكت���اب اإىل ال�ض���يدة املع�ضومة.

فعل���ى الرغ���م م���ن اأنن���ا ل نع���رف �ض���يئًا من حمت���وى ذلك 
الكتاب، لكنه مهما كان فقد اأ�ضعل نار ال�ضوق يف اأهله واأقربائه.

وم���ن هنا ق���ررت ال�ض���يدة املع�ضومة وبع����ض اإخ���وة الإمام 
واأبن���اء اإخوت���ه اأن يتحرك���وا نحو م���رو ليلتحقوا بالإم���ام عليه 

ال�ضالم.
وب�ض���رعة جهزت عدة ال�ض���فر وتهياأت القافلة لل�ض���ري وبعد 

اأخذ امل���اء واملتاع خرجوا من املدينة قا�ضدين مرو.
املع�ضوم���ة  فاطم���ة  ال�ض���يدة  القافل���ة  ه���ذه  يف  كان 
ويرافقه���ا خم�ض���ة من اإخوته���ا، هم: ف�ض���ل وجعفر وهادي 
وقا�ض���م وزيد، ومعهم بع�ض اأبناء اإخوة ال�ض���يدة املع�ضومة 

وعدد م���ن العبي���د واجلواري.
حترك���ت قافل���ة ع�ض���اق الإم���ام الر�ض���ا علي���ه ال�ض���الم، 
وبغ���ري املنازل ال�ضروري���ة لل�ضالة والغذاء وال�ض���رتاحة مل 
تتوقف حلظة عن امل�ضري، خملفة ه�ضاب احلجاز و�ضحاريه 
وراءه���ا مبتع���دة يومًا فيومًا ع���ن مدينة الر�ض���ول �ضلى اهلل 

عليه واآله و�ض���لم.
ال�ض���فر يف �ضح���اري احلج���از كان �ضعب���ًا للغاي���ة حتى اأن 
الإب���ل اأحيانًا ت�ضت�ض���لم للعجز وتتقاع����ض عن امل�ض���ري، فكيف 
بامل�ض���افرين الذي���ن لبد له���م اأن يذهبوا اإىل م���رو، لكن نور 

رحلة فاطمة املع�ش�مة عليها ال�شالم من املدينة 
لزيارة اأخيها

فاطمة املع�ش�مة بعد اأخيها عليهما ال�شــالم
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بقلم: السيد عادل العلوي

الأمل ولقاء الإمام كان ي�ض���رق يف قل���وب اأهل القافلة ويحثهم 
على اإدامة ال�ض���ري و�ض���ط رمال واأعا�ض���ري ال�ضحراء.

يف تل���ك الأيام، كان خطر الل�ضو����ض وقطاع الطريق يهدد 
كل م�ض���افر، ويخلق له م�ض���اكل كثرية، واإذا هجموا على قافلة 
ل يبق���ى لأح���د اأمل يف متابعة ال�ض���فر، واأقل م���ا يفعلونه نهب 
الأم���وال واملجوهرات وال���دواب، واإل ففي كث���ري من احلالت 

يقتلون اأع�ضاء القافلة ل�ض���رقة اأموالهم.
وه���ذا اخلطر كان يه���دد فاطمة املع�ضومة عليها ال�ض���الم 
ومرافقيها، لكنهم توكلوا على اهلل تعاىل وا�ض���تمروا بال�ض���ري 

ويومًا فيومًا كان���وا يقرتبون من املق�ضد.
م���رت الأيام واللي���ايل وقافلة قا�ضدي الإم���ام الر�ضا عليه 
ال�ضالم خلفت �ضحراء احلجاز وراءها ومل يبق لها �ضي ء دون 

الو�ضول اإىل اأر�ض اإيران.
عناء ال�ض���فر كان���ت توؤذي ال�ض���يدة املع�ضومة كث���ريًا، ومع 
اأن قطع هذا الطريق الوعر كان �ضاقًا على �ضابة مثلها ولكنها 
ل�ض���دة ولهها و�ض���وقها اإىل زيارة اأخيها كانت م�ضتعدة لتحمل 

العناء. اأ�ضعاف هذا 
كان���ت ال�ض���يدة يف طريقه���ا دائم���ا تت�ضور الوجه امل�ض���رق 
لالإم���ام الر�ضا عليه ال�ض���الم وتتذكر الأيام الت���ي ق�ضتها يف 
املدين���ة، ولأنها ت���رى اأن عينه���ا �ض���تقّر بروؤيت���ه، فاإنها كانت 

م�ض���رورة جدًا.
انته���ت املرحل���ة ال�ضعبة من هذا ال�ض���فر، واأخ���ريًا و�ضلت 
القافل���ة اإىل اأرا�ضي اإي���ران، ولبد اأي�ضا من ال�ض���فر واجتياز 

املدن والقرى واح���دة بعد اأخرى.

واأخريًا و�ضل���ت القافلة اإىل مدينة �ض���اوة، وهناك مر�ضت 
ال�ض���يدة املع�ضومة مر�ضًا �ض���ديدًا بحيث مل تقدر على متابعة 
امل�ض���ري، هذا ال�ض���فر الطويل املتع���ب من املدين���ة املنورة اإىل 
�ض���اوة واإن كان اأ�ضع���ف بدنه���ا، اإل اأن �ض���دة املر����ض اأنحلت 

ج�ض���مها واأ�ضحبت لونها.
ه���ل اإن اأخت الإمام الر�ضا عليه ال�ض���الم ت�ض���تطيع يف هذا 
احلال اأن تكمل �ض���فرها لت���زور اأخاها العزي���ز يف مرو؟ وهل 

ت�ض���تعيد عافيتها وتكمل ال�ضفر لتلتقي اأخاها؟
ه���ذه اأ�ض���ئلة كانت ت�ض���غل فكر ال�ض���يدة فاطم���ة املع�ضومة 
وتزي���د من قلقه���ا، وعلى اأية ح���ال، قررت ال�ض���يدة بعد ذلك 
الذهاب اإىل )قم(، و�ض���األت من معها: )كم بيني وبني قم؟( 

اأجابوها: ع�ضرة فرا�ضخ. وعند ذلك اأمرتهم بالتوجه اإىل قم.
كان���ت قم خالل ذل���ك الوقت ملجاأ ال�ض���يعة، مع اأن مذهب 
الت�ض���يع مل يكن �ضائعًا يف اإيران، لكن ب�ضبب هجرة الأ�ضعريني 
العرب من الكوفة اإىل قم فهذه املدينة اأ�ضبحت مدينة �ضيعية 
وجميع �ض���اكنيها من حمبي اأهل بيت الر�ض���ول �ضلى اهلل عليه 
واآله و�ض���لم، الأ�ض���عريون قد هاجروا من الكوفة و�ض���كنوا هنا 

وبنوا مدينة قم واأ�ض�ضوها.
وملا بلغ خرب و�ضول ال�ض���يدة املع�ضومة اإىل �ض���اوة ومر�ضها 
هن���اك، اإىل اأه���ل قم، اأجم���ع كل اأهل املدين���ة اأن يذهبوا اإىل 

ال�ض���يدة ويطلبوا منها الإقامة يف قم.
وله���ذا ذهب )مو�ض���ى بن خزرج( ممثاًل م���ن اأهل قم اإىل 
بن���ت الإمام الكاظم عليه ال�ض���الم واأخربه���ا برغبة القميني 
وفرط ا�ضتياقهم بزيارتها، واأجابت ال�ضيدة املع�ضومة طلبهم 

واأمرت باحلركة نحو قم.
اأخ���ذ مو�ض���ى بن خ���زرج زم���ام ناق���ة ال�ض���يدة املع�ضومة 
عليه���ا ال�ض���الم مفتخ���رًا، وقاده���ا اإىل املدين���ة الت���ي كانت 
تنتظ���ر قدوم اأخت الإمام الر�ضا عليه ال�ض���الم، يف 23 ربيع 

الأول �ض���نة 201 ه�.
وق���د و�ضل���ت قافل���ة ال�ض���يدة املع�ضوم���ة اإىل مدين���ة قم، 
وا�ض���تقبلها النا����ض بحفاوة بالغ���ة، وكانوا م�ض���رورين لدخول 
ال�ض���يدة ديارهم، وكان مو�ضى بن خزرج ذا ي�ضر وبيت و�ضيع، 
واأنزل ال�ضيدة يف داره وتكفل ل�ضيافة ال�ضيدة املع�ضومة عليها 

ومرافقيها. ال�ضالم 
وا�ضت�ض���عر مو�ض���ى ب���ن خ���زرج ف���رط ال�ض���عادة بخدمت���ه 
ل�ضي���وف الر�ضا عليه ال�ض���الم القادمني من مدينة الر�ض���ول 
�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم، وهياأ لهم كل ما يحتاجونه ب�ضرعة.
ثم اتخذت ال�ض���يدة فاطمة املع�ضومة معب���دًا لها يف منزل 
مو�ض���ى بن خزرج لكي تبتهل اإىل اهلل وتعبده وتناجيه وت�ض���كو 
اإليه اآلمها وت�ضتعينه على ما اأمل بها، وهذا املعبد باق اإىل الآن 

وي�ضمى ب)بيت النور(.
اأقل���ق مر����ض بنت الإم���ام الكاظ���م مرافقيه���ا واأهايل قم 
كث���ريًا، مع اأنه���م مل يبخلوا عليها ب�ض���ي ء من الع���الج، اإل اأن 
حاله���ا يزداد �ض���وءًا يومًا بعد ي���وم. لأن املر����ض قد جتذر يف 

بدنها ال�ض���ريف.

قافلتها يف �شاوة
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روايات القوم يف هذا املو�ضع م�ضو�ض���ة جّدًا، يعرف ذلك 
كّل من يراجع رواياتهم واأقوالهم وكلماتهم.

ت رواياتهم على اأّنه كان لعلي عليه ال�ض���الم من  لقد ن�ضّ
ن(  الذكور ثالثة اأولد: ح�ض���ن، وح�ضني، وحم�ضن اأو )حم�ضِّ
���ن(، وكان ر�ض���ول اهلل �ضلى  اهلل  عليه  واآله  و�ضلم  اأو )حم�ضَّ
قد �ض���ّمى هوؤلء بهذه الأ�ضماء ت�ضبيهًا باأ�ضماء اأولد هارون: 
�َضرَب �ُضبري وم�ض���رّب، وهذا موجود يف: م�ضند اأحمد.)م�ضند 
�ضّحح���ه  وق���د  امل�ض���تدرك  يف  وكذل���ك  اأحم���د:118/1(، 
احلاكم، والذهبي اأي�ضًا �ضّححه، وهذه موجودة يف م�ضادر 

ال�ضحيحني:165/3( اأُخرى.)م�ضتدرك 
فيبقى ال�ضوؤال: هل كان لعلي ولد بهذا ال�ضم اأم ل؟

قال���وا: كان له ولد بهذا ال�ض���م... فاأي���ن �ضار؟ وما �ضار 
حاله؟

يقول���ون بوج���وده ث���ّم يختلف���ون، اأتري���دون اأن ي�ضّرحوا 
ت�ضريح���ًا وا�ضح���ًا ل لب����ض في���ه ول غب���ار علي���ه؟! اإّن���ه يف 
الق�ضايا اجلزئّية الب�ضيطة يتالعبون بالأخبار والأحاديث، 
ويف مث���ل هذه الق�ضّية هل يتوّق���ع اأن ي�ضّرحوا؟ نعم، عرثنا 
عل���ى اأفراد معدودي���ن منهم قال���وا باحلقيق���ة وواجهوا ما 

واجهوا، وحتّملوا ما حتّملوا؛ اأحدهم: ابن اأبي دارم املتوفى 
ه �.  352 �ضنة 

ق���ال الذهبي برتجمته: الإمام احلاف���ظ الفا�ضل اأبو بكر 
اأحمد بن حمّمد ال�ض���ري بن يحيى بن ال�ض���ري بن اأبي دارم 
ث الكوفة،  التميمي الكويف ال�ض���يعي ]اأ�ضبح �ض���يعيًا!![ حمدِّ
ح���ّدث عن���ه احلاك���م، واأبو بك���ر ب���ن مردوي���ه، ويحيى بن 
ي، واأبو احل�ض���ن ب���ن احلّمامي، والقا�ضي اأبو  اإبراهيم املزكِّ
بكر اجليلي، واآخ���رون، كان مو�ضوفًا باحلفظ واملعرفة، اإّل 
اأّن���ه يرتّف�ض ]ملاذا يرتّف�ض؟[ ق���د اأّلف يف احلّط على بع�ض 

ال�ضحابة.)�ض���ري اأعالم النبالء:576/15(
ل يق���ول اأك���رث م���ن ه���ذا: اأّل���ف يف احل���ّط عل���ى بع����ض 

ال�ضحاب���ة، فه���و اإذْن يرتّف����ض.
ول���و راجعتم كتاب���ه الآخر ميزان العت���دال فهناك يذكر 
ه���ذا ال�ض���خ�ض ويرتجم له، وينقل ع���ن احلافظ حمّمد بن 
اأحم���د بن حّماد الكويف احلافظ اأبي ب�ض���ر الدولبي فيقول: 
ق���ال حمّمد بن اأحمد ب���ن حّماد الكويف احلاف���ظ - بعد اأن 
اأّرخ موت���ه - كان م�ض���تقيم الأم���ر عاّمة دهره، ث���ّم يف اآخر 
اأّيام���ه كان اأكرث ما يقراأ عليه املثال���ب، ح�ضرته ورجل يقراأ 

اإ�شقاط جنني الزهراء عليها ال�شالم
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عليه: اإّن عمر رف����ض فاطمة حّتى اأ�ضقطت مبح�ضن.)ميزان 
العتدال:139/1(

كان م�ض���تقيم الأم���ر عاّم���ة ده���ره، لكّن���ه يف اآخ���ر اأّيامه 
كان اأك���رث م���ا يق���راأ عليه املثال���ب، فه���و - اإذن - خارج عن 

ال�ضتقامة!!
اإّن اأح���د ال�ضحابة وهو عم���ران بن ح�ضني - هذا الرجل 
كان من كب���ار ال�ضحابة، يثنون عليه غاي���ة الثناء، ويكتبون 
برتجمت���ه اإّن املالئك���ة كان���ت حتّدثه، لعظمة ق���دره وجاللة 

�ض���اأنه.)الإ�ضابة يف معرفة ال�ضحابة:26/3(
ه���ذا ال�ض���خ�ض عندم���ا دن���ا اأجل���ه ، اأر�ض���ل اإىلٰ اأح���د 
اأ�ضحابه ، وحّدثه عن ر�ض���ول اهلل مبتعة احلج � التي حّرمها 
عمر بن اخلّطاب واأنكر عليه حترميها - ثّم �ض���رط عليه اأّنه 

اإْن عا����ض فال ينق���ل ما حّدثه ب���ه، واإْن مات فليحّدث.
فع���ن مط���رف ق���ال: بع���ث اإيّل عم���ران ب���ن ح�ض���ني يف 
مر�ضه ال���ذي تويّف فيه، فقال: اإيّن حمّدث���ك باأحاديث، لعّل 
اهلل اأْن ينفع���ك بها بعدي، فاإْن ع�ض���ت فاكتم َعَل���ّي واإْن متُّ 
فحّدث بها اإْن �ض���ئت، اإّنه قد �ُض���ّلم عل���ي، واعلم اأّن نبي اهلل 
�ضلى  اهلل  عليه  - واآله - و�ض���لم قد جمع بني حج وعمرة، ثّم 
مل ينزل فيها كت���اب اهلل، ومل ينه عنها نبي اهلل، فقال رجل 

براأيه فيها ما �ضاء.)م�ض���ند اأحمد:434/4(
نع���م، كان ه���ذا الرجل م�ض���تقيم الأم���ر عاّم���ة دهره، ل 
ينق���ل مثل ه���ذه الق�ضايا، اقت�ضت ظروف���ه اأن ل ينقل، ولذا 
كان م�ضتقيم الأمر عامة دهره!! ثّم يف اآخر اأّيامه عندما دنا 
اأجل���ه وقرب موته، حينئذ جعل ُيقراأ ل���ه املثالب ومنها هذا: 
»دخل���ت عليه ورجل يق���راأ« فلول دخول هذا ال�ض���خ�ض عليه 
ملا بلغن���ا هذا اخلرب اأي�ضًا، اتفق اأْن دخ���ل عليه هذا الراوي 
ووجد رج���اًل يقراأ له ه���ذا اخلرب، وذل���ك يف اأواخر حياته، 
حّت���ى اإذا م���ات، اأو حّتى اإذا اأوذي اأو �ض���رب فمات على اأثر 

ال�ضرب، فقد عا����ض يف ه���ذه الدنيا وعّمر عمره.
ورج���ل اآخ���ر ه���و: النّظ���ام، اإبراهيم ب���ن �ض���ّيار النّظام 

املعت���زيل املتوفى �ض���نة 231 ه �.
ه���ذا اأي�ضًا ين�ّض عل���ى وقوع هذه اجلناي���ة على الزهراء 
الطاهرة وجنينها، وهذا الرجل كان رجاًل جلياًل، وكان من 
املعتزل���ة اجلريئني الذين ل يخافون ول يهاب���ون، وله اأقوال 
خمتلفة يف امل�ض���ائل الكالمية، تذكر يف الكتب، ورمّبا خالف 

فيها امل�ض���هور بني العلماء، وكانت اأقواله �ض���اّذة، اإّل اأّنه من 
كب���ار العلم���اء، ذك���روا عنه اأّن���ه كان يق���ول: اإّن عمر �ضرب 
بطن فاطمة يوم البيعة حّتى األقت اجلنني من بطنها، وكان 
ي�ضي���ح عمر: احرقوا دارها مب���ن فيها، وما كان بالدار غري 

علي وفاطمة واحل�ض���ن واحل�ضني.
ومّم���ن نقل عن���ه ه���ذا: ال�ضهر�ض���تاين يف املل���ل والنحل، 
فدي يف ال���وايف بالوفيات.)امللل والنحل:59/1.الوايف  وال�ضّ
بالوفي���ات:17/6( ويوجد قوله هذا يف غري هذين الكتابني.

ومّم���ن عرثنا علي���ه: ابن قتيب���ة �ضاحب كت���اب املعارف، 
لكن لو تراجع���ون كتاب املعارف املوجود الآن ل جتدون هذه 

الكلم���ة، فاإن الكتاب قد حّرف.
فع���ن اب���ن �ض���هر اآ�ض���وب املتوفى �ض���نة 588ه���� ينقل عن 
كتاب املعارف قوله: اإّن حم�ضنًا ف�ضد من زخم قنفذ العدوي.

)مناق���ب اآل اأبي طالب:358/3(
اأّم���ا يف كتاب املعارف فلفظه: اأّما حم�ض���ن بن علي فهلك 

وهو �ضغري.)املعارف:211(
وجتدون يف كت���اب تذكرة اخلوا�ض لل�ض���بط ابن اجلوزي 

يقول: مات طفاًل.)تذكرة خوا�ض الأمة:54(
لك���ن البع����ض الآخ���ر منه���م - وه���و احلاف���ظ حممد بن 
معتمد خان البدخ�ضاين وهذا من املتاأخرين، وله كتب منها 
ُنزل الأبرار فيما �ضّح من مناقب اأهل البيت الأطهار، يقول: 

الأبرار:74( اإنَّه مات �ضغريًا.)نزل 
وعندم���ا نراجع ابن اأب���ي احلديد، نراه ينقل عن �ض���يخه 
- حي���ث حّدثه ق�ضية هّبار بن الأ�ض���ود، واأّن هذا الرجل رّوع 
زينب بنت ر�ض���ول اهلل فاألقت ما يف بطنها - قال �ض���يخه: ملّا 
األقت زينب ما يف بطنها اأهدر ر�ض���ول اهلل دم هّبار لأّنه رّوع 
زين���ب فاألقت ما يف بطنه���ا، فكان لبّد اأّنه ل���و ح�ضر ترويع 
القوم فاطمة الزهراء واإ�ضقاط ما يف بطنها، حلكم باإهدار 

دم م���ن فعل ذلك. وهذا ما يقوله �ض���يخ ابن اأبي احلديد.
فيقول ل���ه ابن اأبي احلدي���د: اأروي عنك م���ا يرويه بع�ض 
النا����ض من اأّن فاطمة رّوعت فاألقت حم�ض���نًا؟ فقال: ل تروه 
عّني ول ترو عّني بطالنه.)�ضرح ابن اأبي احلديد:192/14(
نع���م ل ي���روون، واإذا رووا يحّرف���ون، واإذا راأوا م���ن يروي 

مثل هذه الق�ضاي���ا فباأنواع التهم يّتهمون.
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ع���ن اأمرياملوؤمن���ني الإم���ام عل���ّي)ع(  "العق���ل وال�ض���هوة 
�ضّدان، وموؤّيد العقل العلم، ومزّين ال�ّض���هوة الهوى، والنف����ض 
متنازع���ة بينهم���ا، فاأّيهم���ا قه���ر كان���ت يف جانب���ه" )ميزان 

احلكم���ة، حمم���د الري�ض���هري، ج 3، ����ض 2038(.
���راع  م���ن خ���الل ه���ذه الكلم���ة ميك���ن ت�ض���ّور حال���ة ال�ضّ
الّنف�ض���ّي ب���ني العقل وال�ّض���هوة يف الأم���ور اّلتي ي���درك العقل 
ف�ض���ادها اأو �ضالحه���ا، فيما هو امليزان لدي���ه يف الّتمييز بني 
امل�ضلحة واملف�ض���دة لالإن�ض���ان مما ياأخذ به اأو يدعه، مقارنًة 
بال�ض���هوة التي تثريها الغريزة، ويهّزها ج�ضده، وتنفتح عليها 
اأحا�ضي�ض���ه،  وهك���ذا يبداأ ال�ض���راع القوّي يف حرك���ة الإرادة 
الإن�ضانية الَّتي قد تقوى تارًة فتاأخذ جانب العقل، وقد ت�ضعف 

تارة فتاأخذ جانب ال�ض���هوة. 
و ي�ض���ري الإم���ام )ع( بكالمه اإىل اأنَّ الّثقاف���ة الَّتي ميتلكها 
الإن�ض���ان من خالل التاأّمل والّتجربة والقراءة وال�ّض���ماع، قد 
توؤّي���د العقل وتدعم���ه يف م�ض���األة الختيار، لأنها تو�ّض���ع اأفقه 
رر والّنفع واخلري وال�ض���ّر،  الفك���ري، وتدّله عل���ى مواطن ال�ضَّ
فتغلِّب خيار الإرادة يف ال�ّضري يف خّط العقل. اأّما الهوى الذي 
يطوف يف النف����ض، ويحّرك فيها الإح�ضا����ض الغريزي، ويثري 
فيها حرارة ال�ّض���وق اإىل اللّذة احل�ض���يَّة، فاإنه يدعم ال�ضهوة، 
م على الإن�ض���ان، مبا قد يوؤّدي  غ���ط املحرَّ ويدف���ع بها اإىل ال�ضّ
به اإىل الغفلة عن النتائج والعواقب يف ما تقوده اإليه ال�ّضهوة، 
فال بّد لالإن�ضان من اأن ي�ضتح�ضر علمه، ليملك عقله، وليبعث 
ة الواعية الت���ي تقهر �ض���هوته اأو تنّظمها، مبا يحّقق  في���ه القوَّ
لها الت���وازن يف احلركة، وبهذا، تتوازن حرك���ة الروح واملاّدة 

والعقل واجل�ض���د، ليتوازن الإن�ضان يف حياته.
  ويف رواي���ة اأخ���رى ع���ن اأمرياملوؤمن���ني الإم���ام عل���ي )ع( 
� ت�ض���ري يف ه���ذا الجّت���اه � "من ع�ض���ق �ض���يئًا اأغ�ض���ى ب�ضره، 
واأمر����ض قلبه، فه���و ينظر بعني غري �ضحيحة، وي�ض���مع باأذن 
غري �ض���ميعة، قد خرقت ال�ّضهوات عقله، واأماتت الدنيا قلبه، 
وولهت عليها نف�ض���ه، فهو عبد لها، ولي�ض يف يديه �ضيء منها، 
حيثم���ا زال���ت زال اإليه���ا، وحيثما اأقبل���ت اأقبل عليه���ا") نهج 
البالغة، خطب الإم���ام علي)ع(، ج 1، �ض 212(. اإّن الإمام 

���هوات عندما تخرتق العقل وتتغّلب  ث هنا عن ال�ضَّ )ع( يتح���دَّ
عليه، فتمنع عنه و�ض���وح الّروؤية حلقائق الأمور، وجتذبه اإىل 
ما تقوده اإليه ال�ّضهوة اجنذاب العا�ضق اإىل مع�ضوقه، فال يرى 
اأمامه غريه، يف ا�ض���تغراٍق اأعمى، في�ضاب مبر�ض يف الفكر، 
ويب�ض���ر من غري نور، وي�ض���مع من دون وع���ي يف غفلة تائهٍة، 
���ل اإلي���ه اأّنه ميلك �ض���يئًا وه���و ل ميلكه، ويقب���ل وُيعر�ض  فيخيَّ
م���ن دون اإرادة، ب���ل هو م�ض���دود اإىل ذلك، منج���ذب اإليه يف 
هوة على العقل،  الإقبال والزوال، وتلك هي ق�ضة �ضيطرة ال�ضَّ

مبا ي�ض���ادره ويدخله يف املتاهات التي ل تنتهي اإىل �ض���يء.

  ع���ن اأمرياملوؤمنني الإمام علي)ع(  : "عجب املرء بنف�ض���ه 
اد عقله") نهج البالغة، خطب الإمام علي)ع(، ج 4،  اأحُد ح�ضَّ
�ض 49( � ويجري يف هذا املجرى قوله: "اإعجاب املرء بنف�ضه 
دليل على �ضعف عقله") و�ض���ائل ال�ضيعة، احلر العاملي، ج 1، 

����ض 101( � اإنَّ ه���ذه الكلمة � وما بعدها � تعالج عالقة العجب 
بالعقل من الناحية ال�ضلبّية، من حيث تعطيله للقدرة العقلّية 
عل���ى النمّو والنفتاح على التاأّمل الدقيق امل�ض���تمّر يف خمتلف 
ة،  الق�ضاي���ا اّلتي تّت�ضل بالإن�ض���ان يف حيات���ه العاّمة واخلا�ضّ
ويف عالقت���ه بالآخرين مم���ن تّت�ض���ل اأو�ضاعه وم�ض���وؤولّياته 

ال�شه�ة

الُعْجب

العقل اإ�شعـــاف  ع�امل 
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باأفكاره���م، هذا اإ�ضافًة اإىل موا�ضل���ة التجربة املتحركة التي 
واب  د وتتغرّي، فتك�ض���ف لالإن�ضان مواقع اخلطاأ وال�ضَّ قد تتجدَّ
مم���ا اأخذ به اأو تركه، على اأ�ضا����ض التط���ّورات احلياتّية التي 
قد تختلف فيها الّنظرة اإىل الأ�ض���ياء، م���ع املالحقة لتجارب 
الآخري���ن، الأمر اّل���ذي يزيد الإن�ض���ان علم���ًا، ويقّويه عقاًل، 
ويح�ّض���ن له الّتجرب���ة. ول يتاأتَّى له ذل���ك اإل اإذا عرف مواقع 
ع���ف يف عقل���ه، وه���ذا ل يح�ض���ل  الّنق����ض يف علم���ه، وال�ضّ
���ل فيها الكمال  يف حال���ة اإعجاب الإن�ض���ان بنف�ض���ه، لأّنه يتخيَّ
رج���ات، حتى اأّن���ه - يف ثقته املطلقة  والو�ض���ول اإىل اأعلى الدَّ
بذاته - يرى احُل�ْض���ُن قبيحًا، ويرى القبيح ُح�ْضنًا، وينكر على 
���زون به عليه من علم وعق���ٍل وواقعّية، ولعلَّ  الآخري���ن ما يتميَّ
ه���ذا هو اّلذي توح���ي به الآية الكرمي���ة: }َأَفمَـــن ُزيِّنَ َلهُ 
سُـــوءُ عَمَلِـــهِ َفـــرَآهُ حَسَـــنًا{) فاط���ر: 8(، والآي���ة الأخ���رى: 
}ُقْل هَـــْل ُننَبُِّئُكمْ بِاْلَخْسَـــِرينَ َأعْمَـــااًل * الَّذِينَ َضلَّ 
سَـــعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَـــبُونَ َأنَّهُمْ يُحْسِـــنُونَ 

.)104  ،103 الكه���ف:  صُنْعـــًا{) 
  وق���د جاء ع���ن اأمرياملوؤمن���ني الإمام عل���ّي)ع( يف كلماته 

الق�ضار: "الإعجاب مينع الزدياد") و�ض���ائل ال�ض���يعة، احلر 
العامل���ي ، ج 1، ����ض 106(، لأنه يرى نف�ض���ه قد بلغ امل�ض���توى 
اّل���ذي ل حاجة ب���ه اإىل الزدياد من العلم م���ن جهده الذاتي 
وم���ن جهد الآخرين، واأن���ه قد بلغ الغر�ض ال���ذي يطلبه، فال 
مزيد علي���ه، متخّياًل اأنه بلغ الكم���ال، "واأنه يطلب املزيد من 
ي�ضت�ض���عر التق�ضري") �ض���رح نهج البالغة، ابن اأبي احلديد، 

ج 18، ����ض 391(، وكذلك ورد ع���ن اأمرياملوؤمنني الإمام علّي 
عليه ال�ض���الم: "من اأعجب بح�ض���ن حالته، ق�ضر عن ح�ض���ن 
حيلت���ه" )مي���زان احلكمة، حمم���د الري�ض���هري:3/ 1816(، 
واأي�ضًا عن الإمام علي بن حممد الهاديعليه ال�ضالم: "العجب 
�ض���ارف ع���ن طل���ب العل���م، داٍع اإىل الغمط واجله���ل") بحار 
الأن���وار، العالمة املجل�ض���ي، ج 69، �ض 199(. ولعلَّ م�ض���كلة 
العجب يف الإن�ضان، ظّن الإن�ضان بنف�ضه ا�ضتحقاق من�زلة هو 

لها. م�ضتحّق  غري 
���اد عقله،    اأّم���ا كي���ف يكون عج���ب املرء بنف�ض���ه اأحد ح�ضَّ
ف���الأنَّ احلا�ض���د هو الَّذي يح�ض���دك عل���ى اأيِّ خ���رٍي ي�ضيبك، 
ويعم���ل عل���ى احليلولة بينك وبين���ه، ويتمّنى زوال���ه، والعجب 
د العقل وُي�ِض���ّله، ومينعه من النم���ّو والتطّور  كذلك لأّن���ه يجمِّ
ومن كلِّ خري ي�ضتفيده، فَيحول بينه وبني ال�ضمّو والرتفاع اإىل 
م�ض���توى الإبداع واكت�ض���اف الآفاق والأف���كار اجلديدة، فكاأنَّ 

�ضاأنه �ضاأن احلا�ض���د مع املح�ضود.
  وه���ذا هو اّل���ذي يجعل الإعج���اب الّذاتّي بالّنف����ض دلياًل 
عل���ى �ضعف العق���ل، لأنَّ العقل القوّي الكامل ه���و اّلذي َيقود 
�ضاِحَب���ه اإىل اخل���ري والنم���ّو والَتحّرك الّدائ���م لِبلوغ الدرجة 
ة يف  الُعلي���ا، ويدفع���ه اإىل اِلزدياد من خالل جتربت���ه اخلا�ضّ
العلم والعمل، ودرا�ض���ته مِلا اأنتج���ه الآخرون من فكٍر وجتربة، 
بينما ُيَجّمد الُعجب ذل���ك كّله، ويقف به عند املوقع املحدود، 
فال يتج���اوزه اإىل َغريه، ِبفعل اإيحاء العق���ل الّناق�ض اّلذي ل 

ميلك احلرك���ة نحو الكمال.
ع الكلمات املروّية عن الإمام علي عليه ال�ض���الم عن    وتتنوَّ
التاأثري ال�ضلبي للُعْجب يف الإن�ضان، فقد ورد عنه: "من اأعَجب 
بفعل���ه اأ�ضيب بعقله") ميزان احلكمة، حممد الري�ض���هري، ج 
3، ����ض 1815(، و"العجب يف�ض���د العقل") مي���زان احلكمة ، 
حممد الري�ض���هري ،ج 3، �ض 1815(، و"ر�ضاك عن نف�ض���ك 
م���ن ف�ض���اد عقل���ك") مي���زان احلكم���ة، حممد الري�ض���هري، 
ج 3، ����ض 1815(، و"اّتهم���وا عقولك���م، فاإن���ه م���ن الثقة بها 
يك���ون اخلط���اأ") مي���زان احلكمة، حمم���د الري�ض���هري، ج 2، 
����ض 1025(، و"اإزراء الرجل على نف�ض���ه، برهان رزانة عقله 
وعنوان وف���ور ف�ضله. واإعجاب املرء بنف�ض���ه، برهان نق�ضه، 
وعن���وان �ضعف عقله") ميزان احلكمة، حممد الري�ض���هري ، 

ج 3، ����ض 1815(.
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فقد  البيت)ع(،  اأه��ل  من  الأئ��ّم��ة  ن�ضو�ض  بها  ج��اء  فقد 
زاد عجبك مبا  "اإذا  علّي)ع(:  الإم��ام  اأمرياملوؤمني  روي عن 
فانظر  خمّيلة،  اأو  اأّبهة  لك  فحدثت  �ضلطانك،  من  فيه  اأنت 
اإىل عظم ملك اهلل وقدرته مما ل تقدر عليه من نف�ضك، فاإّن 
اإليك مبا  ويفيء  ويكّف عن غربك،  يلنّي من جماحك،  ذلك 
الري�ضهري  حممد  احلكمة،  ميزان  عقلك")  من  عنك  عزب 
له  ، ج 3، �ض 1819(. وورد عنه: "ما لبن اآدم والُعجب؟! واأوَّ
نطفة مذرة، واآخره جيفة قذرة، وهو بني ذلك يحمل العذرة") 
ميزان احلكمة، حممد الري�ضهري ، ج 3، �ض 1819(، وعن 
ف�ض")  الإمام حممد الباقر)ع(: "�ضدُّ �ضبيل الُعجب مِبعرفة النَّ

ميزان احلكمة، حممد الري�ضهري ، ج 3، �ض 1819(.
  وهكذا نرى كيف توؤّثر الّنوازع النف�ضيَّة 

وحركته،  العقل  م�ضتوى  يف  ال�ضلبيَّة 
م���ن خ���الل ال��ت�����ض��ّور اخل��اط��ئ 

كما  ول����الآخ����ري����ن،  ل����ل����ّذات 
نقاط  القوّي  العقل  يعالج 
الإن�ضان  نظرة  يف  عف  ال�ضّ
يف  لها،  وحتليله  نف�ضه  اإىل 
الأم��ور  ت�ضع  تقومي  عملية 
وت���دف���ع  م���وا����ض���ع���ه���ا،  يف 

مواقع  اكت�ضاف  اإىل  الإن�ضان 
يوحي  ما  بالنق�ض،  الإح�ضا�ض 

يف  الكمال  طريق  يف  بال�ضري  اإليها 
ت�ضاعد قيمّي وعملّي.

"اأف�ضل  ع��ل��ّي)ع(:  الإم���ام  وم��ن كلمات    
عرف  فمن  نف�ضه،  الإن�ضان  معرفة  العقل 
ميزان  �ضّل")  جهلها  وم��ن  ع��ق��ل،  نف�ضه 
�ض   ،3 ج   ، الري�ضهري  حممد  احل��ك��م��ة، 
اإدراك  يف  وا�ضعًة  اآفاقًا  للعقل  اإنَّ   .)1876

احلياة  على  ينفتح  مم��ا  الأ���ض��ي��اء،  وم��ع��رف��ة  احل��ق��ائ��ق 
يغني  ما  واأو���ض��اع،  ظ��روف  من  بالإن�ضان  ويحيط  والّنا�ض، 
يجعله  كّله  ذل��ك  ول��ك��نَّ  لالأ�ضياء،  ووع��ي��ه  الإن�����ض��ان  ثقافة 
ير�ضمها  التي  ورة  ال�ضّ يف  عليه  منفتحًا  باخلارج،  مربوطًا 
ة، ولكن تبقى معرفة  العاّمة واخلا�ضَّ تنّوعاته  للواقع كّله يف 
ف�ض هي الأ�ضا�ض يف الّثقافة يف وعي الّذات لنف�ضها، من  النَّ
اجل�ضد،  يف  املتحركة  الفاعلة  الأجهزة  يف  عنا�ضرها  حيث 

الفكر  يف  طاقاته  ل��ه  وتنتج  حياته،  لالإن�ضان  تقيم  اّل��ت��ي 
الكبرية  الأهداف  اإىل  للو�ضول  واحلركة،  وال�ضعور  واحل�ّض 
ة ذلك، العقل الَّذي ينفتح بالإن�ضان على  وال�ضغرية، ويف قمَّ
امل�ضوؤولّية،  امتداد  كّل  وعلى  الآخرين،  ة  واإن�ضانيَّ ته  اإن�ضانيَّ
من  اأبدعه  كّله، مبا  اّلذي خلق ذلك  اهلل  على  انفتاحه  بعد 
كّل  األهم  ومبا  والعاطفة،  والعقل  واجل�ضد،  ال��ّروح  تكامل 

نف�ض هداها، هذا من جهٍة.
  ومن جهة اأخرى، فاإنَّ معرفة النف�ض يف اأبعادها النف�ضيَّة 
التي  العملّية  باخلطط  لالإن�ضان  توحي  واحلركيَّة،  والفكريَّة 
تربطه بالآخرين يف طريقة التعامل، ويف اأ�ضلوب احلوار، ويف 
ترتبط  باخلارج،  ال��ّذات  عالقات  لأنَّ  املوقف،  اتخاذ 
اأنَّ  باعتبار  داخلها،  يف  الكامنة  بالعنا�ضر 
ف��اإذا  ال��ّداخ��ل،  �ضورة  ميّثل  اخل��ارج 
كان الإن�ضان يتمثَّل و�ضوح الّروؤية 
احلّية  العنا�ضر  من  ميلكه  ملا 
من تكوينه الذاتّي ويف نظرته 
يتحّرك  فاإّنه  الواقع،  اإىل 
الو�ضوح  ه��ذا  خ��الل  م��ن 
يف اجتاه �ضليم، لأنه يريه 
ويوحي  ح�ضنًا،  احل�ضن 
القبيح  ويريه  باتباعه،  له 
وينهاه عن ممار�ضته،  قبيحًا، 
اأمامه  وتتوازن  الأم��ور،  له  فت�ضتقيم 
الأ�ضياء، وترتبط لديه النهايات بالبدايات 
ترتفع  وب��ذل��ك،  واإيجابّياتها.  �ضلبّياتها  يف 
لديه املعرفة باهلل من خالل معرفته بالإبداع 
يف خلقه وتكوينه، فيجد اهلل عنده، بل يدخل 
املمتّد  العميق  املعريف  الوجود  معه يف عمق 
اأ�ضرار اخللق ومواقع  العظمة يف  يف مواقع 
هو  هذا  ولعّل  احلياة.  حاجات  يف  الّنعمة 
رّبه")  نف�ضه عرف  "من عرف  املاأثورة:  الكلمة  به  ما توحي 
ميزان احلكمة، حممد الري�ضهري ، ج 3، �ض 1877(، والآية 
الداخلّي  احل�ّض  منطقة  بني  الرتابط  عن  املعرّبة  القراآنّية 
الّلهَ  بَِأنَّ  }َذلِــكَ  تعاىل:  قوله  هي  اخلارجّية،  واحلركة 
مَا  ــَغــيِّــرُواْ  يُ حَتَّى  َقـــوْمٍ  عََلى  َأنْعَمَهَا  نِّعْمًَة  مُــَغــيِّــرًا  يَــكُ  ــمْ  َل
بَِأنُفسِِهمْ{) الأنفال: 53(، واّلتي تلحظها الكلمة املوحية: 

معاجلة الُعْجب

بقلم: سيد جعفر محمد حسني

24

غة
بال

ج ال
نه



بقلم: الشيخ عيل الشداد

م���رمي  ال�ض���يدة  تع���اىل يف ح���ق  ق���ال 
هَ  بنت عم���ران عليها ال�ض���الم }إِنَّ اللَّ
وَاصَْطَفـــاكِ  وََطهَّـــرَكِ  اصَْطَفـــاكِ 

الْعَاَلمِـــنَ{. نِسَـــاءِ  عََلـــى 
وق���ال اهلل تع���اىل يف ح���ق اأه���ل البيت 
و منهم الزه���راء عليها ال�ض���الم }إِنَّمَا 
ـــهُ لِيُْذهِـــبَ عَنُْكـــمُ الرِّجْسَ  يُِريـــدُ اللَّ

َأهْـــَل الْبَيْـــتِ وَيَُطهِّرَُكـــمْ تَْطِهـــرًا{.
ل���و تاأملنا واأمعنا النظ���ر يف الفرق بني 
املقام���ني من خ���الل الآيت���ني الكرميتني؛ 
لوجدن���ا اأف�ضلية الزهراء عليها ال�ض���الم 
املتحدث���ة  الأوىل  الآي���ة  فاأم���ا  ظاه���رة، 
عن مقام ال�ض���يدة مرمي عليها ال�ض���الم؛ 
فف���ي املجمع ع���ن الباق���ر عليه ال�ض���الم 
معن���ى الآية ا�ضطفاك م���ن ذرية الأنبياء 
وطّهرك م���ن ال�ض���فاح وا�ضطفاك لولدة 
عي�ضى عليه ال�ض���الم من غري فحل.)ج2 

�ض291-290(
م�ضطفاة  م��رمي  ال�ضيدة  كانت  ف��اإن 
�ضيد  بنت  لي�ضت  فهي  الأنبياء  ذرية  من 
�ضيد  من  ال�ضفوة  اأّن  ول�ضك  الأنبياء، 
هم  مم��ن  ال�ضفوة  م��ن  اأف�ضل  الأن��ب��ي��اء 
واأّما الطهارة  واآله،  دونه �ضلى اهلل عليه 
ال�ضالم  عليها  الزهراء  فاإّن  ال�ضفاح  من 
تطهريًا،  وطّهرت  عنها  الرج�ض  ُاذه��ب 
يحر�ضك عن  وم��ا  ال��رح��ل  وه��ن��ا حم��ط 
باأّن  �ضّلمنا  لو  اأنه  وهو  الوحل  يف  الوقوع 
ما ذكرته الرواية من باب ذكر امل�ضداق 
واإل فال�ضطفاء والطهارة ملرمي اأو�ضع من 
ذلك، فاإّن اآية التطهري تك�ضف عن مقام 
اأعظم فاإّن ال�ضطفاء الرباين والختيار 

الرحماين 
ال������ذي ي��ع��ن��ي 

اخلا�ضة  العناية 
م����رات����ب ف���ل���م ت��ب��نّي 

هذا  مرتبة  اأي  على  الآي��ة 
والرواية  والتطهري  ال�ضطفاء 

ب��ي��ن��ت ل��ك��ن ل���و ُخ��ل��ي��ن��ا والآي�����ة اأو 
لو  اأن���ه  فيبقى  ذك��رن��اه  ال���ذي  للتوجيه 

مقام  عن  التعبري  من  النحو  هذا  قارّنا 
�ضيظهر  الآخ��ر  بالتعبري  م��رمي  ال�ضيدة 
الفرق جليًا �ضاطعًا، فاإّن اإذهاب الرج�ض 
هو اأعلى مرتبة من ال�ضطفاء، والطهارة 
وذلك  الطهارة  مراتب  اأعلى  التطهريية 
مطلق  الرج�ض  اأّن  وهو  التايل  بالتقريب 
ولي�ض  املعنوي  و  امل��ادي  الرج�ض  ي�ضمل 
اإذهاب الرج�ض منهم ول على  على نحو 
اأعلى  وه��ذا  الرج�ض  عن  اإذهابهم  نحو 
مراتب العناية وال�ضطفاء وتف�ضيل هذا 
ل ي�ضمحه املجال و نرتكه لفطنة املتاأمل، 
املوىل  يقل  مل  مرمي  ففي  الطهارة  واأّم��ا 
مرتبة  عند  وق��ف  ب��ل  تطهريًا  وطهركم 
وطهركم والرواية تقول من ال�ضفاح فقط 
لكن حتى لو قلنا اأو�ضع من ذلك وال�ضفاح 
ُاخذ م�ضداقًا فاإن الزهراء عليها ال�ضالم 
طهرت من كل �ضوء ونق�ض ما عدا الفقر 
كمال  كل  لأّن  الإمكاين  والنق�ض  الذاتي 
فمن ال��واج��د ال��واج��ب ج��ّل و ع��ال وذل��ك 
َرُكْم  َوُيَطهِّ تعاىل  قوله  خالل  من  ُيعرف 
ومل يقف كما وقف هناك بل قال َتْطِهرًيا 
اأي اأعلى املراتب ول توجد مرتبة تطهريية 

اأعلى 
منها 

وه�����ن�����ا ت���ع���رف 
ك��م ه��و ال��ف��ارق ب��ني مرمي 

ال�ضغرى بنت عمران ومرمي الكربى 
بنت حممد �ضلى اهلل عليه واآله ولهذا جتد 
قبل  املخالف  عند  ال�ضحيحة  ال��رواي��ات 
البتول �ضلى اهلل  اأب��ي  تقول عن  امل��وؤال��ف 
عليه واآله: »...وابنتي فاطمة �ضيدة ن�ضاء 
الأن��وار ج 36 �ض  اأهل اجلنة...«. )بحار 
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وملّا كانت مرمي يف اجلنة ففاطمة �ضيدتها 
بل مقت�ضى كون الزهراء �ضيدة يف اجلنة 
فعليه اأّن مرمي ما و�ضلت اإىل ما و�ضلت اإليه 
اإل ملّا جعلت فاطمة �ضيدة لها تقتدي بها 
وهذا يعني اأّن مرمي تعرف فاطمة لأّن ما 
يك�ضفه �ضيادة فاطمة يف اجلنة هو �ضيادتها 
اأّن ال�ضيد يف الآخرة  اإذ ل يعقل  يف الدنيا 
لي�ض �ضيدًا يف الدنيا لأّن الآخرة دار جزاء 
العبد  ال�ضيد يقابله  و  ال�ضرائر  وي��وم تبلى 
اململوك الذي يجب اأن يطيع �ضيده ول�ضيده 

حق املولوية والأمر والنهي.

بـــــــني الـــــــزهـــــــراء
ومرمي عليهما ال�شالم
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معنى النذر لغًة الوعد، و�ضرعًا اإلزام الإن�ضان نف�ضه بفعل 
الإجماع  �ضرعيته  يف  والأ�ضل  اهلل..  لوجه  تركه  اأو  �ضيء، 

وال�ضنة. والكتاب 
}إِْذ َقاَلتِ امْرََأةُ عِمْرَانَ رَبِّ  فمن الكتاب قوله تعاىل: 

إِنِّي نََذرْتُ َلكَ مَا فِي بَْطنِي مُحَرَّرًا{.)اآل عمران:35(
وقوله �ضبحانه: }َفُقولِي إِنِّي نََذرْتُ لِلرَّحْمَِن صَوْمًا{.

)مرمي:26(
وقوله �ضبحانه وتعاىل: }وَمَا َأنَْفْقُتمْ مِنْ نََفَقةٍ َأوْ نََذرُْتمْ 

هَ يَعَْلمُهُ{.)البقرة:270( مِنْ نَْذرٍ َفِإنَّ اللَّ
{.)احلج:29( وقال تعاىل: }وَلْيُوُفوا ُنُذورَهُمْْ

وعن الر�ضول الأعظم �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم اأّنه قال: 
َ َفاَل  َي اهللَّ َ َفْلُيِطْعُه َوَمْن َنَذَر اأَْن َيْع�ضِ »َمْن  َنَذَر اأَنْ  ُيِطيعَ  اهللَّ

اللئايل:92/16( ه«.)عوايل  َيْع�ضِ
و�ضئل الإمام ال�ضادق عليه ال�ضالم عن رجل نذر اأن يحّج 
َكب «. َفْلرَيْ َتِعَب   َف��اإَِذا  »َفْلَيْم�ِض  فقال:  حافيًا؟  اهلل  بيت  اإىل 

)النوادر:47(
ال�شروط

ي�ضرتط يف �ضحة النذر وانعقاده اأمور منها:
اأوًل

النذر  يكون  بحيث  �ضبحانه،  اهلل  بذكر  املقرتنة  ال�ضيغة 
ول  هلل،  ن��ذرت  اأو  هلل،  علّي  كقولك  تعاىل،  لوجهه  خال�ضًا 
اهلل  ذكر  بال  ال�ضيغة  ول  �ضيغة،  بال  الق�ضد  جمرد  يكفي 
عادوا  لئن  علّي  نذر  قال:  لو  كما  احل�ضنى،  اأ�ضمائه  اأحد  اأو 
الإمام  قول  ومنه  ون�ضًا،  اإجماعًا  كذا،  لأفعلن  رجعوا  واإن 
هلِلِ  َي  ُي�َضمِّ َحتَّى  ِب�َضْيٍء،  ْذُر  النَّ »َلْي�َض  ال�ضالم:  ال�ضادق عليه 
ْو َهْديًا، اأَْو َحّجا«.)و�ضائل ال�ضيعة:23/  اأَ َدَقًة،  َيامًا، اأَْو �ضَ �ضِ

)294
عليها  حلف  التي  ونيته  بالنذر،  يحلف  رج��ل  عن  و�ضئل 
َفَلْي�َض  هلِلِ  َيْجَعْل  مَلْ   »اإَِذا  ال�ضالم:  عليه  قال  اأقل؟  اأو  درهم 

ِب�َضيْ ء«.)الكايف:458/7(
من  ا�ضم  كل  يكفي  بل  بالذات،  اجلاللة  لفظ  يعترب  ول 
وال���رازق،  ك��اخل��ال��ق،  العليا  و�ضفاته  احل�ضنى،  اأ�ضمائه 
الق�ضد،  م��ع  بالكتابة  ال��ن��ذر  وينعقد  واملميت؛  واملحيي، 

الأخر�ض. وباإ�ضارة 

ثانيًا
فال  قا�ضدًا؛  خم��ت��ارًا،  ع��اق��اًل،  بالغًا،  ال��ن��اذر  يكون  اأن 
ينعقد نذر ال�ضبي، ول املجنون، ول غري القا�ضد، كالهازل، 

يرتفع  حدًا  الغ�ضب  يبلغ  اأن  �ضريطة  على  الغا�ضب،  ول 
الق�ضد. معه 

ثالثًا
اتفقوا على اأن النذر ل ي�ضح 

ول ينعقد اإذا تعلق مبحرم 
ن��ذر  ف��ق��د  م���ك���روه،  اأو 

ع��ه��د  يف  ���ض��خ�����ض 
�ضلى  اهلل  ر�ضول 

واآل��ه  عليه  اهلل 
اأن  و����ض���ل���م 
ي����ق����وم ف��ال 
ول  ي���ق���ع���د 

ي�ضتظل 
يتكلم،  ول 

وي�ضوم، 
فقال 

الر�ضول 
الأعظم 

�ضلى 
ع����ل����ي����ه  اهلل 

واآل����������ه و����ض���ل���م: 
»ُم�������ُروُه َف��ْل��َي��َت��َك��لَّ��ْم، 

��َت��ِظ��َل َوْل��َي��ْق��ُع��ْد،  َوْل��َي�����ضْ
ْوَمه«.)م�ضتدرك  �ضَ َوْل��ُي��ِت��مَّ 

الو�ضائل:92/16( 
فال  الأ�ضا�ض  من  النذر  ينعقد  مل  واإذا 

كفارة على الناذر، واأي�ضًا اتفقوا على �ضحة النذر 
وانعقاده اإذا تعلق بواجب، اأو م�ضتحب.

فيه  ينعقد  هل  الطرفني:  املت�ضاوي  املباح  يف  واختلفوا 
وامل�ضالك  اجلواهر  �ضاحب  ب�ضهادة  امل�ضهور  ذهب  النذر؟ 
اإىل عدم النعقاد للرواية املتقدمة: »َلْي�َض الِنْذُر ِب�َضْيٍء َحّتى 

ــي الـــفـــقـــه ــ ـــ ــ ــذر ف ــ ــ ــن ــ ــ ال
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ُي�َضّمَى هلِل �َضْيئًا«.
رابعًا

�ضيء،  بفعل  �ضيغته  اقرتنت  اإذا  النذر  على �ضحة  اتفقوا 
ترُك  اأو  اأفعل،  اأْن  كذا  رزقت  اإن  هلل  علّي  كقوله:  تركه،  اأو 
ب�ضيء،  النذر  �ضيغة  تقرتن  مل  اإذا  فيما  واختلفوا  ك��ذا، 
بنذر  النوع  هذا  وي�ضمون  كذا،  هلل  علّي  كقوله: 

التربع.
وذهب امل�ضهور ب�ضهادة �ضاحب 
اجلواهر اإىل �ضحته، لإطالق 
اأدل������ة ال����ن����ذر، ول��ق��ول��ه 
ــي  ــ ــ ���ض��ب��ح��ان��ه: }إِنِّ
ــــــــــــــَذرْتُ َلـــــكَ  نـَ
مَــــا فِــــي بَــْطــنِــي 

مُحَرَّرًا{، 
ح�������ي�������ث مل 
النذر  تقيد 

ب�ضيء.
�ضوؤال: 

م���ا م��ع��ن��ى 
ي��ن��ذر  اأن 

الإن�ضان 
الإتيان 
بال�ضيء 

مادام  الواجب 
بنف�ضه من  واجبًا 

غري نذر؟
اجل������������واب: ت��ظ��ه��ر 
ال��ن��ت��ي��ج��ة ف��ي��م��ا ل����و ت���رك 
كفارة  عليه  جتب  حيث  الواجب، 
الأخ��رى  الآث���ار  اإىل  بالإ�ضافة  ال��ن��ذر 

التي ترتتب على ترك الواجب من حيث هو.
خام�شًا

امل�ضالك  ب�ضهادة �ضاحب  املتاأخرين  الفقهاء  بني  امل�ضهور 
وترك  ال��واج��ب،  فعل  غري  يف  نذرها  ينعقد  ل  ال��زوج��ة  اأن 
من  تت�ضدق  اأن  ن��ذرت  ول��و  حتى  ال��زوج،  ب��اإذن  اإّل  املحرم 

الإم��ام  لقول  حله،  فله  اإذن��ه  دون  من  ن��ذرت  واإذا  مالها، 
ْمٌر يِف ِعْتٍق،  ال�ضادق عليه ال�ضالم: »َلْي�َض ِلْلَمْراأَِة َمَع َزْوِجَها اأَ
ِباإِْذِن  اإِلَّ  َماِلَها،  يِف  َنْذٍر  َوَل  ِهَبٍة،  َوَل  َتْدِبرٍي،  َوَل  َدَقٍة،  َوَل �ضَ
َلِة َقَراَبِتَها«.)من ل  َزْوِجَها؛ اإِلَّ يِف َزَكاٍة، اأَْو ِبرِّ َواِلَدْيَها، اأَْو �ضِ

الفقيه:177/3( يح�ضره 
واإذا اأذن لها بالنذر، فنذرت �ضح وانعقد، ول يحق له اأن 

يعدل بعد ذلك.
اأي�ضًا،  والده  مع  للولد  نذر  ل  الفقهاء:  من  جماعة  وقال 
بنذره،  ل  الولد  بيمني  خمت�ض  الن�ض  ب��اأّن  اعرتافهم  مع 

ولكنهم اأحلقوا النذر باليمني.
بع�ض  يف  النذر  مع  ا�ضرتكت  واإن  اليمني  ب��اأّن  ويالحظ 
منها  جهة،  من  اأكرث  يف  عنه  وتفرتق  تخالفه،  فاإّنها  الآث��ار 
دون  النذر،  يف  �ضرط  فاإّنها  �ضبحانه  اهلل  اإىل  التقرب  نّية 

اليمني.
النذر  يف  اليمني  ال�ضالم  عليهم  البيت  اأهل  ا�ضتعمل  لقد 
يف بع�ض املوارد، ولكن ال�ضتعمال اأعم من احلقيقة واملجاز.

قال �ضاحب اجلواهر: لي�ض اإطالق اليمني على النذر على 
نحو قول الإمام عليه ال�ضالم: الطواف يف البيت �ضالة، اإذ 

ل �ضيء يف الن�ضو�ض اأن النذر ميني كما هو وا�ضح«.
كفارة النذر

عليه  وجبت  الناذر  خالفه  ثم  �ضحيحًا،  النذر  انعقد  اإذا 
الكّفارة، اأما اإذا مل ينعقد النذر من الأ�ضا�ض كما هو نذر اأن 
ينعقد  فال  فعله  يح�ضن  ما  يرتك  اأو  تركه،  يح�ضن  ما  يفعل 

النذر، وبالتايل فال جتب الكفارة.
لختالف  تبعًا  ال��ن��ذر  ك��ف��ارة  ن��وع  يف  الفقهاء  واختلف 
منهاج  يف  احلكيم  ال�ضيد  منهم  جماعة  فذهب  الروايات، 
ال�ضاحلني اإىل اأّنها كفارة ميني، وهي عتق رقبة، اأو اإطعام 
اأيام  ثالثة  ف�ضيام  عجز  فاإن  ك�ضوتهم،  اأو  م�ضاكني،  ع�ضرة 

متوالية.
منهم،  وهو  اجلواهر،  �ضاحب  ب�ضهادة  امل�ضهور  وذه��ب 
الإمام  �ضئل  الإفطار يف �ضهر رم�ضان، فقد  كّفارة  اأّنها  اإىل 
حمرمًا  يركب  ل  اأن  هلل  جعل  عمن  ال�ضالم  عليه  ال�ضادق 
 ، ُمَتَتاِبَعنْيِ �َضْهَرْيِن  وَم  َوَي�ضُ َرَق��َب��ًة،  »ُيْعِتقُ   فقال:  فركبه؟ 

الإ�ضناد:259( ِم�ْضِكينا«.)قرب  نَي  �ِضتِّ َوُيْطِعُم 

بقلم: محمد جواد مغنية
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تقول  )ال�ضيعة  يقول:  الباحثني….  اأحُد  ذكرها  �ضبهٌة  هناك 
ــا يَنطِقُ عَــِن الـْـهَــوَى{ �ضورة  مبقت�ضى الآي��ة ال�ضريفة }وَمَ
النجم، اأي فعل ي�ضدر من النبي )�ض( وحي، مثل: لب�ض الثوب، 
و�ضرب املاء، ودخول احلمام، والنوم، واجلماع، وعد الأموال، ثم 
يقول: ل ميكن اأن نقبل هذه الع�ضمة املطلقة لعدة اأ�ضباب نحو اآية 

التحرمي اإذا كان فعله وحيًا ملاذا يعاتبه الوحي…
جواب هذه ال�ضبهة يت�ضح من نقاط:

الأفعال حتى  كل  وهداية يف  توجيٌه  له  والدين  ال�ضريعة  اإن   .1
الدخول اإىل دورة املياه لق�ضاء احلاجة، فجعل لكل �ضيء اأدبًا بارعًا 
نا�ضئًا من خلق كرمي، فبالتدقيق لي�ض من فعٍل اإل وهلل تعاىل فيه 

حكم وتوجيه واأدب .
ومن ثم �ضملت الأحكام الفقهية كل الأفعال �ضغريها وكبريها 

حقريها وعظيمها .
2. بل لي�ض الأمر وال�ضاأن يخت�ض بالأحكام الفقهية بل املعارف 
حقريها  وكبريها،  �ضغريها  الأف��ع��ال،  لكل  �ضاملة  فاإنها  كذلك 
اأولو الألباب،  وعظيمها، فاإن لكل فعل تاأوياًل معرفيًا فحًا يدركه 
كما ورد بيان اأمرياملوؤمنني عليه ال�ضالم لتاأويل مد رقبة الراكع يف 
ال�ضالة، وتاأويل و�ضع اإحدى رجليه اليمنى على الي�ضرى يف جل�ضة 

التورك يف ال�ضالة .
كما ورد عن اأهل البيت عليهم ال�ضالم تاأويل اعتياد الب�ضر النظر 

اإىل مايخرج منهم من الغائط. وغري ذلك من املوارد .
اأفعال  لكل  والنبوية  الإلهية  الهداية  يت�ضح عموم  3. من ذلك 
الإن�ضان، �ضواء مما يرتبط ب�ضوؤونه اخلا�ضة اأو بعالقته بالآخرين 
من كل املخلوقات حتى املالئكة واجلن واحليوان والنبات واملجتمع 

والأمم واملعادن واجلمادات .
4. وقد ورد يف الآيات والروايات اآثار لكثري من الأعمال دنيويًا 

واأخرويًا.
5. ومن ذلك يظهر عموم قوله تعاىل: }َلَقدْ َكانَ َلُكمْ 
هِ ُأسْوَةٌ حَسَنٌَة{ الأحزاب 21، للتاأ�ضي به )�ض( يف  فِي رَسُوِل اللَّ
كل �ضغرية وكبرية، فاإن لكل ذلك اأدبًا ور�ضمًا اإلهيًا ليو�ضل الإن�ضان 

اإىل الكمال درجة درجة ومنزل منزل.
تعاىل:  قوله  يظهر عموم  }وَإِنَّكَ وكذلك 
لالأفعال َلعََلى خُُلٍق عَظِيٍم{ القلم 4، حتى 
التحرمي التي عاتبه اهلل فيها كما يف �ضورة 
امل���وارد  وكذلك وغ��ريه��ا م��ن العديد م��ن 
اأي�ضًا  دون عموم للتاأ�ضي لتلك امل��وارد  م�������ن 

منافاته مع العتاب الإلهي كما �ضيت�ضح من النقاط الآتية .
والكمالِت  الكماِل  يف  متناهيٍة  ل  مراتٍب  ذات  الأفعال  اإن   .6
وكذلك الف�ضائل واملناقب قال تعاىل: }نَرَْفعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ 

وََفوَْق ُكلِّ ذِي عِْلٍم عَلِيمٌ { يو�ضف 76،
وقال تعاىل: }وَُقل رَّبِّ ِزدْنِي عِْلمًا{ طه 114،

اأي فوق كل ذي قدرة قدير وفوق كل حياة حي، وفوق كل ذي 
هيمنة مهيمن ووو.

واأي�ضًا وقل رب زدين ظهرًا وزدين قدرة وزدين حياة ووو.
فهناك تفاوت كبري كبري لينتهي يف درجات الكمال والكمالت 

والف�ضيلة والف�ضائل وليقل عند حد.
وليخفى هذا التفاوت والت�ضاعد يف الكمالت ل ينطبق على 
الت�ضكيك عند ال�ضف�ضطيني القدماء ول اجلدد وهم احلداثوية 
بني  ال����دوران  ل  واحل��ق��ائ��ق  م��رات��ب احلقيقة  ت��ف��اوت يف  لأن���ه 

احلقيقة والباطل .
إِْذ  ــانَ  ــمَ ــيْ ــَل وَسُ }وَدَاوُودَ  ت��ع��اىل:  قوله  القبيل  ه��ذا  وم��ن 
وَُكنَّا  الْــَقــوِْم  َغنَمُ  فِيهِ  نََفشَتْ  إِْذ  الْــحَــرْثِ  فِي  يَحُْكمَاِن 
آتَيْنَا  وَُكــاًّ  سَُليْمَانَ  َفَفهَّمْنَاهَا   • شَاهِدِينَ  لِحُْكمِِهمْ 

حُْكمًا وَعِْلمًا{ الأنبياء 78 – 79.
اأحق  �ضليمان  لكن حكم  داود حق  اأن حكم  يعلم  مر  7. مما 
حكم  فلي�ض  والكمال  واحلقيقة  احلق  مراتب  تفاوت  من  وهذا 
�ضليمان  حكم  بل  �ضليمان  بحكم  احلق  ولينح�ضر  باطاًل  داود 

لي�ض اأح�������ق وم������ن ذل������ك احل��ك��م  ن�ضخه  فاإن  املن�ضوخ 
بل  الباطل  اإىل  تبدله  حكمًا مبعنى  هناك  اأن  مبعنى 

اأكرث �ضالحًا واأكرث هديًا.
عتاب  م��ن  جن��ده  فما  )���ض( 8.  الأن��ب��ي��اء  ل�ضيد 
ذلك  لي�ض  الأنبياء  لبقية  به اأو  اأت�����وا  م���ا  اأن  ي��ع��ن��ي 
حرمة  وخم��ال��ف��ة  بل مع�ضية  ح��ا���ض��اه��م  تكليفية 
هو اأوىل اأن يختاروه مما املراد عتاب على تركهم ما 

هو اأعظم كماًل.
ن���ظ���ري ع���ت���اب م��دي��ر 
امل��ع��ل��م  اأو  امل����در�����ض����ة 

الأول  النبيه  تلميذه 
�ضفه  جم��م��وع��ة  يف 
ع��ل��ى ع����دم جم��ي��ئ��ه 
ب��ال��درج��ة وال��ع��الم��ة 
ما  ك��ان  واإن  الكاملة 

هل جميع اأفعال النبي وحي ؟
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ومدر�ضته  ع�ضره  يف  هم  ممن  اأقرانه  على  كبري  تفوق  به  اأتى 
بل ل قيا�ض بينه وبينهم .

ومن ثم قيل ح�ضنات الأبرار �ضيئات املقربني اأي ما يعد ح�ضٌن 
عند الأبرار يعد �ضيئ عند املقربني فهم مطالبون بالأعظم كماًل.

9. ل يخفى اأن الأولويات التي تطلب من �ضيد الأنبياء )�ض( ل 
يتمكن منها بقية اأويل العزم ف�ضاًل عن �ضائر الأنبياء فالأولويات 

على الأنبياء تتفاوت �ضدة بح�ضب مقام ذلك النبي
ومن ثم مايعاتب عليه �ضيد النبياء )�ض( ليقدر عليه اأحد 

من املخلوقات.
10. ل ُبد من النتباه اأن الع�ضمة متفاوتة بني الأنبياء بح�ضب 
اأو امل�ضرتك بينها هو العت�ضام  مقاماتهم واإن كان احلد الأدنى 
من الذنوب واخلطايا ل من جهة املو�ضوعات ول من جهة الأحكام

ثم هذا التفاوت يبلغ ذروته يف الفرق بني ع�ضمة اهلل تعاىل وتنزه 
عن اخلطاأ واخلطايا واجلهل واجلهالت والظلم والظالمات، وبني 

ع�ضمة �ضيد الأنبياء )�ض(.
فاإن ع�ضمة اهلل لتناهي ولحد لها يف الكمال اأبدًا �ضرمدًا واأزًل 

بالذات قائمًا بذاته .
اإىل اخلالق حمدودة  بالقيا�ض  النبي )�ض( هي  بينما ع�ضمة 
حمتاجة اإىل دوام في�ض اهلل تعاىل، )) وَُقل رَّبِّ ِزدْنِــي عِْلمًا (( 

وكماًل ووو ..
لزال  تعاىل  الباري  من  كماًل  )���ض(  النبي  اق��رتب  فكلما 

امل�ضري ل متناهيًا اإليه تعاىل وليبلغ نهايته ول اأمده �ضيء.
نعم لي�ض هناك من هو اأقرب اإىل اهلل تعاىل وفي�ضه امل�ضتمر 

من النبي )�ض(.
الأنبياء  من  دون��ه  مبن  ل  بالوحي  )���ض(  ت�ضديده  ثم  فمن 

ف�ضاًل عن غريهم من باقي النا�ض.
11. مما تقدم يظهر اأن مافعله النبي )�ض( مما قد عوتب 

عليه وحي فطر عليه لكنه مطالب باتباع وحي اأعلى
األ ترى اأن القراآن ينهى عن ِاتباع بع�ض اآيات امل�ضحف وهي 
املت�ضابه يف قبال الآيات املحكمة التي هي اأم القراآن. مع اأن كال 

الق�ضمني وحي اإلهي ولكن الوحي طبقات.
األ ترى اأن القراآن ينهى عن ِاتباع املن�ضوخ من الآيات وياأمر 

باإِتباع النا�ضخ مع اأن كليهما وحي.
البقاء على �ضريعة مو�ضى وعي�ضى  األ ترى القراآن ينهى عن 
ال�ضالة  اأف�ضل  وعليهم  واآل��ه  نبينا  )على  ال�ضابقني  والأنبياء 
واآله(  عليه  اهلل  )�ضلى  حممد  �ضريعة  باتباع  وياأمر  وال�ضالم( 

مع اأن كلها وحي اإلهي.
احل�ض  ِاتباعهم  على  الن�ضارى  ذم  ال��ق��راآن  اأن  ت��رى  األ 
} ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  يف  عي�ضى  و�ضلب  بقتل  ال��ق��ول  يف  الب�ضري 

وَمَا  هِ  الَلّ ــوَل  رَسُ مَرْيَمَ  ابْــنَ  عِيسَى  الْمَسِيحَ  َقَتْلنَا  ــا  إِنَّ وََقوْلِِهمْ 
اخَْتَلُفوا  اَلّذِينَ  وَإِنَّ  َلهُمْ  هَ  شُِبّ وََلكِنْ  صََلبُوهُ  وَمَــا  َقَتُلوهُ 

ــِنّ  ــاعَ الــَظّ ــبَ ــنْ عِــْلــٍم إِاَلّ اتِّ ــهِ مِ ــا َلــهُــمْ بِ ــنْــهُ مَ فِــيــهِ َلفِي شَــكٍّ مِ
عَِزيزًا  هُ  الَلّ وََكــانَ  إَِليْهِ  هُ  الَلّ رََفعَهُ  يَقِينًا)157(بَْل  َقَتُلوهُ  وَمَا 

)الن�ضاء:158-157(. حَكِيمًا)158(﴾ 
اأعلى  هو  ما  قبال  يف  وذلك  بيقني  ولي�ض  ظنًا  احل�ض  ف�ضمى 
اأنه  لهم  نف�ضه  )ع(  عي�ضى  النبي  كالم  وهو  اليقني  يف  درج��ة 
ع�ضر  الثاين  الو�ضي  ظهور  اإىل  �ضيبقى  بل  يقتل  ولن  ميوت  لن 

خلامت النبياء )�ض (.
اأمل ت�ضمع احلديث النبوي الذي م�ضمونه اأن مو�ضى وعي�ضى 
ما  يتبعا  ومل  اإليهما  اأوحى  ما  واتبعا  ح�ضورًا  عهده  يف  كانا  لو 

يوحى ل�ضيد النبياء �ض ملا و�ضعهما ذلك.
طبقات  ال��وح��ي  اأن  على  ال��دال��ة  الأم��ث��ل��ة  م��ن  وغ��ريه��ا   .12

مت�ضاعدة وكل وحي اأعلى يهيمن على الأنزل النازل .
الكتب  كل  على  مهيمنًا  نف�ضه  ي�ضف  األ��ق��راآن  اأن  ت��رى  األ 

ال�ضماوية مع اأنها كلها وحي .
األترى قوله تعاىل: )) اَل ُنَفرُِّق بَيْنَ َأحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ َلهُ 

مُسْلِمُونَ (( ] البقرة 136[.
عََلىٰ  بَعَْضهُمْ  ْلنَا  َفضَّ الرُّسُُل  تِْلكَ   (( تعاىل:  يقول  حني  يف 

بَعٍْض (( البقرة 253.
فمع كونهم كلهم على م�ضري وحياين واحد اإل اأنهم متفاوتون 

وحيانيًا.
ف��ل��م��اذا ي��وؤك��د ع��ل��ى ال��ت��ف��اوت 

والفرق؟
هيمنة  �ضرورة  نعي  اأن  لأج��ل 
الأع���ل���ى ع��ل��ى الأن�����زل والأدن����ى 
اأنها  م��ع  الإل��ه��ي��ة،  املنظومة  يف 
يف  لي�ضت  لكن  واح��دة  منظومة 

البع�ض. بع�ضها  عر�ض 
األ ترى اأن القراآن يحث على 
الآيات املحكمات كاأم للكتاب اإل 
اأنه يوؤكد اأن الرجوع اإىل املحكم 
منها بدون تعليم الرا�ضخني يف 
ل  تاأويله  يعلمون  الذين  العلم 
هُ  يتم}وَمَا يَعَْلمُ تَْأِويَلهُ إِالَّ اللَّ
وَالرَّاسُِخونَ فِي الْعِْلِم{ اآل 

عمران7.
واحلمدهلل رب العاملني ..

بقلم: الشيخ محمد السند
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عاقبــة الإ�شــرار
علــــــى املع�شيــــة 
وا�شتــــمـــــــرارها

ج���اء يف قول���ه تع���اىل }... ذلـــك مبـــا عصـــو وكانوا 
ه���و  }ذلـــك{  مرج���ع  اأّن  عل���ى  وبن���اًء  يعتـــدون{، 
الكفر باآيات اهلل وقت���ل الأنبياء، هو ذات ما ورد يف املباحث 
الأخالقية باأن متّرنوا على الكّف عن فعل املكروهات وجتّنب 
امل�ض���بهات حيث اإّنها مرتع ال�ضغائ���ر والكبائر من الذنوب، 
وجتّنب���وا البت���الء بال�ضغائ���ر فارتكابه���ا هو �ض���بب للتوّرط 
بالكبائر ويف النهاية تكون �ض���ببًا لرتكاب اأكرب املعا�ضي، األ 

وهو ال�ض���رك والكفر.
كان  }ثـــمّ  ���ه:  ن�ضّ م���ا  )ال���روم(  �ض���ورة  يف  ج���اء 

عاقبـــة الذيـــن أســـئوا الســـؤأى أن كذبـــوا بآيـــات اهلل 
وكانـــوا هبا يســـتهزءون{ وق���د ذهب اأغلب املف�ض���رين 
اإىل تف�ض���ريها باأّن نهاي���ة وعاقبة الذين ميار�ض���ون املع�ضية 
ه���ي التكذي���ب باآي���ات اهلل؛ يعني اأّنه���م يعت���ربون اأّن عبارة: 
}آن كذبـــوا..ْ.{ ه���ي ا�ض���م موؤخ���ر ل���كان، وجمل���ة: 
}عاقبـــة...{ خرب مقّدم له���ا؛ اأي: )كان تكذيب اآيات اهلل 

الذين...(. عاقب���ة 

كم���ا اأّن الو�ض���ع النفا�ض���ني يتما�ض���ى م���ع ه���ذا التف�ض���ري 
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اأي�ض���ًا؛ اإذ اإِنَّ التجربة اأظهرت اأّن الإن�ض���ان العا�ضي يقرتب 
�ض���يئًا ف�ض���يئًا من اخلطر اجل�ض���يم حتى ي�ضل تدريجيًا اإىل 
الكفر؛ مبعنى اأّنه بعد الرتكاب املكّرر لالإثم العادّي ينك�ض���ر 
ح���رمي ال�ض���ريعة يف نظ���ره، وت�ض���قط هيب���ة اأ�ض���ل دين اهلل 
وحدوده من قلبه وروحه، فيعّزل الدين عن م�ض���ند ال�ض���لطة 
واحلاكمي���ة على نف�ض���ه، حّتى ي�ضل اإىل حي���ث كاأّنه ل وجود 
ل�ض���ريعة اأ�ضاًل، ول خ���رب قد جاء من ال�ض���ماء، ول وحي قد 

نزل.
من املمكن اأن ُي�ضتفاد من تعبري: }وكانوا يعتدون{ 
يف الآية مدار البحث اأّن املع�ضية التي جتّر الإن�ض���ان اإىل عاقبة 
�ضوؤم كهذه هي تلك التي تكون م�ضحوبة بالعتداء، اأي التعّدي 
وهت���ك احلرم���ات؛ وعلى وج���ه التحدي���د هتك حرم���ة القائد 
الدينّي وال�ض���ماوّي؛ كما لو قال للنبي: )اأ�ضمع كالمك لكنني ل 
اأطيع���ك(: }مسعنـــا وعصينا{. فمثل ه���ذا العتداء هو مما 

ميّهد الأر�ضية للكفر اأو هو الكفر بعينه.

يق���ول الر�ض���ول الأعظم �ضل���ى اهلل عليه واآله و�ض���لم: »يا 
عب���اد اهلل فاحذروا النهم���اك يف املعا�ضي والتهاون بها فاإّن 
املعا�ضي ي�ض���تويل به���ا اخلذلن عل���ى �ضاحبها حت���ى يوقعه 
فيم���ا ه���و اأعظم منها، ف���ال ي���زال يع�ضي ويته���اون ويخذل 
ويوق���ع فيم���ا هو اأعظ���م مما جنى حت���ى يوقع���ه يف رد ولية 
و�ض���ي ر�ض���ول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله و�ض���لم ودفع نبوة نبي 
اهلل، ول ي���زال اأي�ض���ًا بذلك حتى يوقع���ه يف دفع توحيد اهلل، 

والإحل���اد يف دين اهلل«.

كت���ب احل�ض���ن الب�ض���ري اإىل احل�ض���ن ب���ن عل���ي عليهما 
ْكَمِة  ِة َوَمْع���ِدُن احْلِ ُبوَّ ا َبْع���ُد َفاأَْنُتْم اأَْه���ُل َبْيِت النُّ ال�ض���الم: »اأَمَّ
اِرَي���َة يِف اللَُّج���ِج اْلَغاِم���َرِة َيْلَجاأُ  َواإِنَّ اهلَل َجَعَلُك���ُم اْلُفْل���َك اجْلَ
���ُم ِبَحْبِلُك���ُم اْلَقايِل َمِن اْقَت���َدى ِبُكُم  ِج���ُئ َوَيْعَت�ضِ اإَِلْيُك���ُم الالَّ
ينِّ َكَتْبُت اإَِلْيَك  ا َوَمْن َتَخلََّف َعْنُكْم َهَلَك َوَغَوى َواإِ اْهَت���َدى َوجَنَ
َلْيَنا َما  ���ي اإِ ���ِة يِف اْلَق���َدِر َفُتْف�ضِ ِة َواْخِتاَلِف اْلأُمَّ ���رْيَ ِعْن���َد احْلَ
�َض���ُن  ُخَذ ِبِه َفَكَتَب اإَِلْيِه احْلَ ْهَل اْلَبْيِت َفَناأْ ���اُه اهلُل اإَِلْيُك���ْم اأَ اأَْف�ضَ
ْهُل َبْيٍت َكَم���ا َذَكْرَت  ���ا اأَ نَّ ���ا َبْعُد َفاإِ ْب���ُن َعِليٍّ عليه ال�ض���الم اأَمَّ
ا  َحاِبَك َفَلْو ُكنَّ ا ِعْنَدَك َوِعْن���َد اأَ�ضْ ِعْن���َد اهلِل َوِعْنَد اأَْوِلَياِئِه َفاأَمَّ

َنا َوَلَعْمِري  ْمُتُموَنا َوَل ا�ْض���َتْبَدْلُتمْ  ِبَن���ا َغرْيَ َكَم���ا َذَكْرَت َما َتَقدَّ
َرَب اهلُل َمَثَلُكْم يِف ِكَتاِبِه َحْيُث َيُقولُ  }َأتَسْـــَتبْدُِلونَ  َلَق���ْد �ضَ
ـــذِي هُـــوَ خَيْرٌ{)البق���رة:61( َهَذا  ـــذِي هُـــوَ َأدْنـــى  بِالَّ الَّ
ِريُد  ِلأَْوِلَياِئ���َك ِفيَما �َض���اأَُلوا َوَلُكْم ِفيَما ا�ْض���َتْبَدْلُتْم َوَل���ْو َل َما اأُ
َحاِبَك - َما َكَتْبُت اإَِلْيَك ِب�َض���يْ ٍء  ِمَن اِلْحِتَجاِج َعَلْيَك َوَعَلى اأَ�ضْ
َة َعَلْيَك  جَّ َل ِكَتاِبي اإَِلْيَك َلَتِجَدنَّ احْلُ ا َنْح���ُن َعَلْيِه َوَلِئْن َو�ضَ مِمَّ
َدًة َحْيُث َيُق���وُل اهلُل َعزَّ َوَجلَ  }َأَفمَنْ  َحاِبَك ُموؤَكَّ َوَعَل���ى اأَ�ضْ
بَـــعَ َأمَّـــنْ ال يَِهـــدِّي  يَهْـــدِي إَِلـــى الْحَـــقِّ َأحَـــقُّ َأنْ يُتَّ
إاِلَّ َأنْ يُهْـــدى  َفمـــا َلُكـــمْ َكيْـــفَ تَحُْكمُـــونَ{
ُه َمْن مَلْ ُيوؤِْمْن  ِبْع َما َكَتْبُت اإَِلْيَك يِف اْلَقَدِر َفاإِنَّ )يون�ض:35( َفاتَّ
َي َعَلى اهلِل  ِه َفَقْد َكَفَر َوَمْن َحَم���َل امْلََعا�ضِ ِه َو�َض���رِّ ِباْلَق���َدِر َخرْيِ
ى ِبَغَلَبٍة  ْك���َراٍه َوَل ُيْع�ضَ َفَق���ْد َفَج���َر اإِنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َل ُيَطاُع ِباإِ
ُه امْلَاِلُك مِلَ���ا َملََّكُهْم َواْلَقاِدُر  َوَل ُيْهَم���ُل اْلِعَباُد ِمَن امْلََلَك���ِة َوَلِكنَّ
اّدًا  اَعِة مَلْ َيُك���ْن َعْنَها �ضَ ِن اْئَتَمُروا ِبالطَّ ْقَدَرُهْم َف���اإِ َعَل���ى َما اأَ
َيِة َف�َض���اَء اأَْن َيُح���وَل َبْيَنُهْم َوَبنْيَ  ط���ًا َواإِِن اْئَتَم���ُروا ِبامْلَْع�ضِ ُمَثبِّ
َم���ا اْئَتَمُروا ِبِه َفَعَل َواإِْن مَلْ َيْفَعْل َفَلْي����ضَ ُه���َو َحَمَلُهْم َعَلْيَها َوَل 
َقُهْم  اُهْم َواإِْعَذاُرُه اإَِلْيِهْم َطرَّ ِكيُنُه اإِيَّ اَها َجرْبًا َب���ْل مَتْ َكلََّفُهْم اإِيَّ
َمَرُهْم ِبِه َوَتْرِك َما  ْخِذ َما اأَ ىَل اأَ ���ِبيَل اإِ َنُهْم َفَجَعَل َلُهُم ال�ضَّ َوَمكَّ
َماَنِة َو  ���اِن َوالزَّ ْكِليَف َعْن اأَْهِل النُّْق�ضَ ���َع التَّ َنَهاُه���ْم َعْنُه َوَو�ضَ

���اَلُم«.)العدد القوية:33( ال�ضَّ

اإّن ه���ذا احلدي���ث ينطوي على مع���ارف جّم���ة نذكر بع�ض 
: منها

اأ: اإّن م���ا يتعّل���ق با�ض���تبدال اخل�ضي����ض بالنفي����ض وال���داين 
بالعايل ق���د طّبقه حمتوى احلديث املذكور )بغ�ض النظر عن 
�ض���نده( على تقدمي غ���ري املع�ضوم على املع�ض���وم واملف�ضول 
على الفا�ضل؛ فاإذا كان غ���ري املع�ضوم مبنزلة الثوم والب�ضل 
وهم���ا مّما ينبت من الأر����ض فاإّن املع�ضوم عليه ال�ض���الم هو 
ِعدل املّن وال�ضلوى اللذين ينزلن من �ضماء الولية والكرامة.

ب: الإم���ام املع�ض���وم عليه ال�ض���الم مل يذه���ب - كما هو 
ح���ال الكاتب - اإىل مكتب ول اإىل مدر�ض���ة فه���و مهتد بذاته 
م���ن دون هداية هاد، ومتعلِّم بنف�ض���ه م���ن دون تعليم معلم؛ 
وذل���ك لأّنه امَلظهر التاّم لالإل���ه حيث اإّن تلك الذات الربوبّية 

بالأ�ضالة. هكذا  هي 

بع�ص م�شاديق ا�شتبدال )الأدنى( بـ)اخلري(

بقلم: عبد الله الجوادي
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كان يف الري���ح امل�ض���هد رائع���ًا؛ ح���ل ال�ضيف، ب�ض���نابل 
القمح املم�ض���وقة ال�ضف���راء، وال�ض���وفان الأخ�ضر، وحزم 

النجي���ل املر�ضو�ضة يف امل���رج الأخ�ضر.
هك���ذا تب���داأ ق�ض���ة الب���ط الدمي���م يف جو ريف���ي رائع، 
وكذل���ك تنته���ي يف جنة جبلي���ة خ�ضراء بديع���ة، ولكن بني 
امل�ض���هدين اخلالب���ني حكاي���ة اإق�ض���اء وجمالدة، و�ض���غف 

وتعل���م حت���ى اإدراك �ضورة ذاتن���ا احلقيقية.
رحل���ة البط���ل ه���ي مو�ض���وع حكايتن���ا احلا�ض���ر يف كل 
ثقاف���ة وكل ع�ض���ر، يعي����ض الب���ط الدميم طفولة بائ�ض���ة، 
ميتلكه الإحب���اط يف كل مراحل الق�ضة، مما يثري ده�ض���ة 
عظيمة عندما تك�ض���ف املواقف ما لديه من همة وعزم. يف 
اأول الأمر ن�ض���مع �ض���وت غريزة البقاء عنده ترف�ض �ض���وء 
املعامل���ة، ث���م نرى هويت���ه الأ�ضيل���ة توؤكد نف�ض���ها وترف�ض 
)المتث���ال(، واأخ���ريًا تع���رّب طبيع���ة البج���ع داخل���ه ع���ن 

نف�ض���ها عندما يقول )نع���م( لإمكاناته ال�ض���خ�ضية.
للتفك���ري يف  اأدع���وك  الت���ايل،  امللخ����ض  تق���راأ  وبينم���ا 
الأ�ض���ئلة التالي���ة: مب���اذا توح���ي ل���ك الق�ض���ة؟ م���ا الذي 

يحبط���ك فيه���ا؟ ما ال�ض���يء ال���ذي تت���وق اإليه؟
ذات ي���وم من اأي���ام ال�ضيف وبالقرب م���ن خندق مائي 

يحي���ط بق�ض���ر اأحد احل���كام، كان���ت البط���ة الأم تراقب 
بي�ضه���ا وهو يقف����ض واح���دة بعد الأخ���رى اإل واحدة كانت 
كب���رية على نحو غ���ري معت���اد يف بي�ض الب���ط، اأكدت بطة 
عج���وز اأنه���ا بي�ضة دجاج���ة رومي���ة وح���ذرت الأم من اأن 
الف���راخ الرومية تخ���اف امل���اء، وعندما فق�ض���ت البي�ضة، 
خرج منها �ضو�ٌض كبري دميم يتعرث، خ�ض���يت الأم اأن يكون 
�ضو�ض���ًا روميًا حقًا فقالت يف نف�ض���ها )لب���د اأن اأ�ضطحبه 

اإىل املاء حت���ى لو ا�ضط���ررت لدفعه فيه(.
قف���زت  احل���ال  ويف  امل���اء،  اإىل  فراخه���ا  الأم  ق���ادت 
الواحدة بع���د الأخرى وطفت جميعًا على �ض���طحه برباعة 
وم���ن بينه���م ال�ضو����ض الدميم، فقال���ت الأم يف نف�ض���ها: 

)اأب���دًا، لي����ض هذا ب�ضو����ض رومي، بل ه���و ابني(.
وعندم���ا جتمعوا يف �ض���احة البط اأخ���ذت الفراخ جميعًا 
ت�ضاي���ق ال�ضو����ض الدميم لأن���ه كان خمتلفًا ج���دًا عنها، 
كان البط الكب���ري يع�ضه والدجاج ينقره، حتى الفتاة التي 
كان���ت تطعمهم كانت تركل���ه، وكان اإخوته واأخواته يقولون 
اإنه���م يتمنون لو خطفته الهرة، حتى اإن الأم نف�ض���ها متنت 
اأن يرحل هذا ال�ضو�ض الدميم، فتملكه الياأ����ض وطار فوق 

امل�ضتنقع. اإىل  وفر  ال�ضور 

حكاية 
البــط الدميــم
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ويف تل���ك الربي���ة قاب���ل ال�ضو����ض بع����ض الإوز ال���ربي 
ال���ودود. ولكن �ض���رعان ما بداأ ال�ضي���د، اأ�ضاب الر�ضا�ض 
الإوز، و�ض���ارت البح���رية حم���راء من لون الدم���اء، وجاء 
كل���ب خميف اأث���ار ماء امل�ض���تنقع ليم�ض���ك ل�ضاحبه بالإوز 

املي���ت، فتمل���ك ال�ضو�ض رع���ب ل حد له.
ويف اللي���ل هرب من امل�ض���تنقع حتى اأت���ى مزرعة رقيقة 
احلال تعي����ض فيها امراأة عجوز ومعه���ا هر ودجاجة. كان 
الهر �ض���يد البيت والدجاجة �ضيدته. وكان لكل منهما راأيه 
يف كل �ض���يء. ظن اأن م���ن حقه اأن يرى خ���الف ما يرون، 
لكنهم���ا رف�ض���ا ذلك رف�ض���ًا قاطع���ًا. كان ال�ضو����ض اآمنًا 
يف الرك���ن ال���ذي يوؤويه، لكنه كان يت���وق اإىل اخلروج واإىل 
امل���اء، فاأف�ض���ى للدجاجة ب�ض���ره. لكنها اأكدت اأن الك�ض���ل 
هو م�ض���در هذه الأفكار ال�ض���خيفة، ون�ضحته باأن يجد ما 
ي�ض���غله. اإل اأن �ضغفه ا�ض���تمر وازداد، وكان راأي الدجاجة 
اأن ال�ضو�ض اأ�ضبح ل يطاق. و�ض���األته اإن كان يظن اأن الهر 
اأو الدجاج���ة اأو املراأة العجوز يحبون اأن يخو�ضوا يف املاء، 
وقالت له اإن فكرته لي�ض بها اأي م�ضحة عقل. �ضاح الفرخ: 

)لكن���ك ل تفهمينني!( ث���م انطلق اإىل العامل الرحب.
كان ال�ضو����ض بطبيعت���ه يح���ب ال�ض���باحة والغط����ض يف 

املاء، لك���ن املخلوقات الأخرى ا�ض���تمرت يف اإق�ضائه. ويف 
اإح���دى اأم�ض���يات اخلري���ف، �ض���اهد ال�ضو����ض �ض���ربًا من 
الطيور البي�ضاء اجلميلة ذات اأعناق طويلة ر�ض���يقة: طيور 
البجع. ن�ض���رت تلك الطي���ور الرائعة اأجنحتها وطارت نحو 
مناط���ق اأكرث دفئ���ًا. �ض���عر ال�ضو�ض بارتب���اط غريب بها، 
وعل���ى رغم من اأنها اختفت �ض���ريعًا عن نظ���ره، اإّل اأنه مل 

ين����ض قط تلك املخلوق���ات املذهلة.
م�ضط���رًا  امل�ض���كني  ال�ضو����ض  وكان  ال�ض���تاء،  ح���ل 
لل�ض���باحة يف اأنحاء متفرقة حتى ل يتجمد �ضطح املاء كله. 
لكن���ه يف النهاي���ة اأ�ضاب���ه التع���ب وعلق يف الثلج. وحل�ض���ن 

واأنق���ذه. م���زارع  راآه  حظ���ه 
جناحي���ه  ال�ضو����ض  واخت���رب  الربي���ع،  اأقب���ل  واأخ���ريًا 
فاأحدث���ا دوي���ًا وهما يحمالنه اإىل حديق���ة جميلة. وعندما 
هب���ط عل���ى املاء راأى الطي���ور اجلميلة مرة اأخ���رى، لكنها 
كانت قادمة نحوه هذه املرة وري�ض���ها منقو����ض، فخاف اأن 
يركل���وه ركل���ة فيها موته ب�ض���بب �ض���كله الدميم. ا�ضت�ض���لم 
ال�ضو�ض لقدره، وانحنى براأ�ض���ه نحو �ضطح املاء ال�ضاكن، 
وفج���اأة راأى انعكا����ض �ضورت���ه – كان هو نف�ض���ه ذكر بجع.

إعداد: د. شكري مجاهد
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مـــعـــنِي ــم  ــ ــك ــ ــي ــ ف هــــــل  ركــــــــب  يــــــا  األ 
بـــــــــــــدار يـــــــــــــرٍب حـــــيـــــث املـــــعـــــايل
ــا ُابـــــــــــدي �ـــشـــالمـــي ــ ــده ــ ــن ــ ــ�ين ع ــ ــفـ ــ قـ
ــذا ــ ــل هـ ــ ــيـ ــ ــا لـــــــ� قـ ــ ــمـ ــ واأرثـــــــيـــــــهـــــــا كـ
ــٌب ــ ــب حـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــرُه بــــــقــــــاع الـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــ�ـ ــ يـ
اأروي و  الـــــذكـــــرى  ُارجـــــــــع  ــ�ين  ــ ــف ــ ق
تـــبـــدي ــص  ــ ــ ــ� ــ ــ الأن ــريـــــات  الـــــذكـــ واإن 
ــي ــ ــكـ ــ ــى واأبـ ــ ــ ــع ــ ــ ــي بـــــــــاأن اأن ــ ــ حـــــــــرٌي ب
ــٌز ــ ــزي ــ ــ�ى ع ــ ــهـ ــ فـــفـــقـــد املـــــــــرء مــــــن يـ
ــارت ــ ــش ــ بـــــــــاأم الأربـــــــــــــع الأقــــــــمــــــــار �
ــا املـــــــعـــــــايل جتـــتـــلـــيـــهـــا ــ ــ ــهـ ــ ــ ــاءتـ ــ ــ وجـ
فــــــدت اأقـــــمـــــار �ـــشـــعـــد الـــلـــيـــل كـــانـــ�ا
ــم ــه ــي ــى املـــــــــ�ت ف ــ ــ ــراع ــ ــ فـــــراغـــــمـــــٌة ي
ــى الأعـــــــــــداء يــ�ــشــطــ� ــلـ تــــــرى ُكـــــــاًل عـ
جتـــــــــ�د بـــــــه احلـــــمـــــيـــــة واملـــــنـــــايـــــا
ــه ــن نـــ�ـــشـــر ابـــــــن ط ــ ــ ــه ع ــيـ ــنـ ــثـ ــال يـ ــ ــ ف
ــٌر ــخ ف وذاك  ــشـــني  ــ�ـ احلـ دون  ــ�ا  ــشـ ــ�ـ قـ
ــا كـــــــــــــذاك الأمــــــــــهــــــــــات يـــــــلـــــــدن ملـ
عــــــزًا كــــــفــــــاِك  الــــبــــنــــني  اأم  فــــيــــا 
ــي ــتـ ــذلـ بـ قــــــد  مــــــا  يف  ولــــــلــــــزهــــــراء 
ــذا ــ ــة حــــــيــــــدر الــــــــكــــــــرار هـ ــ ــل ــ ــي ــ ــل ــ ح
ــا لـــديـــِك ــ ــاة مبـ ــ ــج ــ ــن ــ ــ�ا ال ــ ــرجـ ــ بــــــِك نـ
ــ�دي ــ ــج ــ ــص الـــــقـــــرا مــــنــــِك ف ــ�ـ ــمـ ــتـ ــلـ ويـ
دومـــــــــًا اهلل  ــالم  ــ ــ ــش ــ ــ � ــن  ــ ــ مـ عــــلــــيــــِك 

الــــبــــنــــنِي اأم  ــى  ــ ــلـ ــ عـ بـــــــي  يــــــعــــــرج 
ــ�ِن ــشـ ــ�ـ ــغـ ــالـ ــى ثـــــراهـــــا كـ ــ ــل ــ ــص ع ــ�ـ ــيـ متـ
ــ�ِن ــ ــفـ ــ ــا مـــــــاء اجلـ ــ ــربهـ ــ واأ�ـــــشـــــقـــــي قـ
ــنِي ــبـ ــتـ ــشـ ــ�ـ املـ املــــــديــــــح  يف  �ـــــــشـــــــراٌب 
ــن اجلـــــمـــــرات يـــر�ـــشـــحـــهـــا جــبــيــنــي ــ مـ
فـــــــــــــ�ؤادي بــــــني هــــاتــــيــــك احلــــــــزون
الـــ�ـــشـــجـــ�ِن بـــــاديـــــة  ذكــــــــــراي  ويل 
ــ�ين ــتـ ــهـ ــا مـــ�ـــشـــبـــاًل �ــــشــــ�ت الـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
الـــــعـــــيـــــ�ِن نــــــــــ�ر  فـــــــاقـــــــٌد  واإين 
ــنِي ــنـ ــشـ ــ�ـ ــة الـ ــ ــ ــف ــ ــ ــف واق ــ ــطـ ــ ــ�م الـ ــ ــيـ ــ بـ
ــاٍت حتـــــتـــــذي فــــخــــر املـــــنـــــ�ِن ــ ــفـ ــ ــشـ ــ �ـ
ــني ــنـ ــبـ كــــــــــــــاأروع مــــــا يـــــكـــــ�ن مــــــن الـ
ــن ــ ــري ــ ــع ــ ــل ــ واآ�ــــــــــــشــــــــــــاٌد حــــــــمــــــــاٌة ل
بـــاأبـــيـــ�ـــص يـــ�ـــشـــتـــقـــي غـــيـــث الــــ�تــــنِي
ــنِي ــ ــم ــ ــك ــ تــــربــــ�ــــص فــــيــــه دائــــــــــــرة ال
الـــيـــمـــنِي ــع  ــطـ قـ اأو  الــــــراأ�ــــــص  بـــعـــمـــد 
ــم ولــــيــــ�ــــص بــــــه قــــريــــِن ــ ــه ــ ــع ــ ــش ــ ــر� ــ مل
يــــكــــن عــــلــــى هــــــــدى ديــــــــن الأمــــــــــنِي
ــكـــ�ين تـ بـــــــــاأن  الــــــكــــــرام  الآل  مـــــن 
ــنِي ــ ــعـ ــ ــًل عـــــــــذب املـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ورثـــــــتـــــــي مـ
مــــــقــــــام املــــ�ــــشــــتــــجــــري املـــ�ـــشـــتـــكـــني
ــنِي ــكـ ــن قـــــــــدٍر مـ ــ ــ ــن الـــــرحـــــمـــــان م ــ ــ م
ــي ــ ــن ــ ودي ــاًل  ــ ــش ــ ــ� ــ ف الـــــدنـــــى  يف  ــه  ــيـ ــلـ عـ
ــًا عــــــــدد الـــ�ـــشـــنـــني ــ ــقـ ــ ــائـ ــ دوامـــــــــــــًا فـ

محمد عبد الرضا الحرزي

معني فــيــكــم  هـــل  ركـــب  يـــا  األ 
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اأ�شــعة مــن خطبة �شــيدة الن�شــاء عليها ال�شــالم
ملّ���ا اأجم���ع القوم على غ�ض���ب اخلالفة من اأم���ري املوؤمنني 
علي عليه ال�ض���الم وغ�ضب فدك من �ض���يدة الن�ض���اء فاطمة 
راأ�ض���ها،  ال�ض���الم، لث���ت خماره���ا عل���ى  الزه���راء عليه���ا 
وا�ض���تملت بجلبابها واأقبلت يف مُلَّة من َحَفدتها ون�ضاء قومها، 
تطاأ ذيولها، ما تخرم م�ض���يتها م�ض���ية ر�ض���ول اهلل �ضلى اهلل 
عليه واآله و�ض���لم حتى دخلت على اأبي بكر يف م�ض���جد النبي 
�ضل���ى اهلل علي���ه واآله و�ض���لم وهو يف ح�ض���د م���ن املهاجرين 
والأن�ض���ار وغريهم، فنيطت دونها مالءة، فجل�ض���ت ثم اأّنت 
اأّنة اأجه����ض الق���وم لها بالبكاء، فارجتَّ املجل����ض، ث���م اأمهلت 
هنيئة حتى اإذا �ض���كن ن�ضيج القوم وهداأت فورتهم، افتتحت 
ال���كالم بحم���د اهلل والثناء علي���ه وال�ضالة على ر�ض���وله... 
وكان مما قالت: »واأ�ض���هد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �ض���ريك 
له، كلمة جعل الإخال����ض تاأويلها، و�ضّمن القلوب مو�ضولها، 
واأنار يف التفّكر معقوله���ا، املمتنعة من الأب�ضار روؤيته، ومن 

الأل�ض���ن �ضفته، وم���ن الأوهام كيفيته«.
الإخال����ض،  ه���و  التوحي���د  كلم���ة  تاأوي���ل  اأن  فبّين���ت 
والإخال����ض الذي هو تاأويل كلم���ة التوحيد اإخال�ض يف العلم 
والعم���ل. اأّم���ا الإخال�ض علمًا فينفي ال�ضف���ات الزائدة على 
الذات امل�ضتلزمة للتجزئة والرتكيب والتثنية واحلد والعدد، 

فه���و الواح���د الأحد، وتف�ض���ريه م���ا قاله علي عليه ال�ض���الم: 
»اأول الدي���ن معرفته، وكم���ال معرفته الت�ضدي���ق به، وكمال 
الت�ضدي���ق به توحيده، وكمال توحي���ده الإخال�ض له، وكمال 
الإخال����ض ل���ه نفي ال�ضف���ات عنه، ل�ض���هادة كل �ضف���ة اأنها 
غري املو�ضوف، و�ض���هادة كل مو�ضوف اأنه غري ال�ضفة، فمن 
و�ض���ف اهلل �ض���بحانه فقد قرن���ه، ومن قرنه فق���د ثّناه، ومن 

ثّناه فق���د جّزاأه ومن جّزاأه فق���د جِهَله«.
اجلوانحي���ة  الأعم���ال  فباإتي���ان  عم���اًل  الإخال����ض  واأم���ا 
واجلوارحية خال�ض���ة لوجهه تعاىل: }وما لحد عنده من 
نعمـــة جتـــزى  ال ابتغاء وجه ربـــه العلى{.)الليل:20-19(

وهو مق���ام املقرب���ني الذين ي�ضل���ون بالنظ���ر اإىل ملكوت 
ال�ض���ماوات والأر����ض اإىل مق���ام اليق���ني باأن���ه }هـــو الول 
واآلخـــر والظاهـــر والباطـــن وهـــو بـــكل شـــيء عليـــم{.

}وهـــو علـــى كل شـــيء  تع���اىل:  )احلدي���د:3(، وقول���ه 
}فطـــر  ال���ذي  اإىل  فيتوجه���ون  قدير{.)التغاب���ن:1(، 
الســـماوات والرض{.)الأنع���ام:79(، ويعبدون���ه ويدعونه 
خمل�ض���ني ل���ه الدين، وبع���د اأن ي�ض���ريوا خمل�ضني ي�ضرف 
اهلل عنه���م الباأ�ض���اء والفح�ض���اء، في�ضريون م���ن املخَل�ضني 
الذي���ن يعجز ال�ض���يطان عن ال�ض���تيالء على نفو�ض���هم، قال 
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تع���اىل: }فبعزتـــك لغوينهـــم أمجعـــن  إال عبـــادك منهم 
املخلصن{.)����ض:83-82(.

ثم بّينت عليها ال�ض���الم م���ا يتعلق بالقلوب م���ن ت�ضمينها 
مبو�ض���ول ه���ذه الكلمة، وه���و الفطرة التي فطر اهلل النا����ض 
عليه���ا }ولئـــن ســـألتهم مـــن خلـــق الســـماوات والرض 
ليقولـــن اهلل{.)لقم���ان:25(، وم���ا يتعل���ق بالأف���كار م���ن 
اإنارته���ا مبعق���ول ه���ذه الكلمة، ف���اإن الأفكار التي ا�ض���تنارت 
مبعق���ول ه���ذه الكلمة م���ن حقيق���ة النفي والإثب���ات خرجت 
م���ن الظلم���ات اإىل الن���ور ال���ذي ق���ال �ض���بحانه: }اهلل نور 
مق���ام  اإىل  فو�ضل���ت  الســـماوات والرض{.)الن���ور:35(، 
ال�ض���هود وال�ضهادة }شـــهد اهلل أنه ال إله إال هو واملائكة 

وأولـــوا العلـــم{.)اآل عمران:18(، �ض���هدوا باأن���ه الإله.
»املمتن���ع م���ن الأب�ض���ار روؤيته« فهو قدو����ض عن الأ�ض���كال 
والأو�ضاع، »ومن الأل�ضن �ضفته«، لأنه لي�ض له حد حمدود ول 
نع���ت موجود، »ومن الأوهام كيفيته«، ف���اإن املوهوم امل�ضنوع 
للوه���م ل ميك���ن اأن يكون كيفي���ة �ضانع الوهم، ف���ال يعلم ما 
ه���و اإل ه���و، ول كيف هو اإل هو، ثم قالت عليها ال�ض���الم بعد 
توحيد الإله وتنزيهه: »ابتدع الأ�ضياء ل من �ضيء كان قبلها، 
واأن�ض���اأها بال احتذاء اأمثلة امتثلها، كّونه���ا بقدرته، وذراأها 
مب�ض���يته، م���ن غري حاج���ة من���ه اإىل تكوينه���ا، ول فائدة يف 
ت�ضويره���ا اإل تثبيتًا حلكمت���ه، وتنبيهًا على طاعته، واإظهارًا 
لقدرت���ه، وتعّب���دًا لربيته، واإعزازًا لدعوته، ث���م جعل الثواب 
عل���ى طاعته، وو�ضع العقاب على مع�ضيته، ذيادة لعباده عن 

]من[ نقمته، وحيا�ض���ة لهم اإىل جنته«.

نبّه���ت �ضل���وات اهلل عليها على اأق�ض���ام اأفعاله من الإبداع 
والإن�ض���اء والتكوي���ن، وبّين���ت مب���داأ اخللق ومنتهاه، و�ض���بب 
الإيجاد م���ن القدرة وامل�ض���يئة، وغايته م���ن تثبيت احلكمة، 
والبينة على الطاعة، واإظهار القدرة، وتعبد الربية، واإعزاز 
الدعوة، وع���دم احتياجه اإىل تكوينها، وعدم ا�ض���تفادته من 
ت�ضويره���ا، و�ض���رح كل كلمة من ه���ذه الكلم���ات حتتاج اإىل 

تف�ضيل ل ي�ض���عه املقام.
واأفادت عليها ال�ض���الم يف الإبداع ل من �ض���يء، والإن�ض���اء 
ب���ال مثال، وتكوين الكائنات بالقدرة، وذرئها بامل�ض���يئة، اأنه 
تعاىل غني يف اأفعاله عن املادة والأ�ض���باب والأمثال والغاية، 
واأن الغر����ض م���ن اأفعاله لي����ض هو احلاجة، وغ���ريه يف فعله 

يحتاج اإىل مادة و�ض���بب ومثال.
فكما اأنه لي����ض له مثل يف ذاته، لي����ض ل���ه مثيل يف اأفعاله، 

ف�ضن���ع كل �ضانع امتثال، وه���و الذي ي�ضنع بغري مثال، وكما 
ن الكائنات  ل �ض���ريك ل���ه يف ذاته ل �ض���ريك له يف فعله، ك���وَّ
بقدرته، واأن�ض���اأ الأ�ض���ياء مب�ض���يئته }إمنا أمره إذا أراد شـــيئا 

أن يقـــول له كن فيكون{.)ي����ض:82(
وفع���ل كل فاعل اإما احلاج���ة اإىل الفع���ل اأو لفائدة عائدة 
اإلي���ه مادية اأو معنوية، والغر�ض من اأفعاله �ض���بحانه ل يعود 
اإلي���ه واإمنا ه���و وجود بالإيج���اد لإي�ضال العب���اد اإىل الكمال 
باملعرف���ة والعب���ادة واإجاب���ة الدع���وة والإطاع���ة املنتهية اإىل 

ال�ضعادة.
وبّين���ت عليه���ا ال�ض���الم اأن كل كائ���ن م���ن الكائن���ات وكل 
�ض���ورة م���ن املخلوق���ات مثبت حلكم���ة اهلل، ومظه���ر لقدرة 
اهلل، ومنّب���ه على طاع���ة اهلل، وداع اإىل عبادة اهلل، وموجب 
لع���ّزة دع���وة الدع���اة اإىل اهلل، لدللته على �ض���دق دعوتهم 
اإىل جمعول منه تعاىل، والعقاب عل���ى املع�ضية مو�ضوع منه 
تع���اىل، وحكم���ة جعال لثواب عل���ى الطاعة �ض���وق العباد اإىل 
اجلن���ة، وحكم���ة و�ضع العقاب عل���ى املع�ضي���ة �ضيانة العباد 
م���ن النقمة، فاإن املو�ض���ل اإىل كل كمال وف�ضيلة والرادع عن 
كل منق�ض���ة ورذيلة هو اخل���وف والرج���اء، ول يتحققان اإل 

بالث���واب والعقاب.
حمم���دًا  اأب���ي  اأن  »واأ�ض���هد  ال�ض���الم:  عليه���ا  قال���ت  ث���م 
عبده ور�ض���وله، اخت���اره وانتجبه قب���ل اأن اجتبل���ه ]اجتباه[، 
وا�ضطف���اه قب���ل اأن ابتعث���ه، اإذ اخلالئ���ق بالغي���ب مكنون���ة، 
وب�ض���رت الأحاويل م�ضونة، وبنهاي���ة العدم مقرونة، علمًا من 
اهلل تعاىل مباآي���ل الأمور، واإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة 
مبواق���ع املق���دور، ابتعث���ه اهلل اإمتام���ًا لأم���ره، وعزمية على 
اإم�ض���اء حكمه، واإنفاذًا ملقادي���ر حتمه، فراأى الأمم فرقًا يف 
اأديانه���ا ُعّكفًا على نريانها، عاب���دة لأوثانها، منكرة اهلل مع 
عرفانه���ا، فاأنار اهلل باأبي حممد �ضلى اهلل عليه واآله ظلمها، 
وك�ض���ف عن القلوب بهمها، وجلى عن الأب�ضار غممها، وقام 
يف النا����ض بالهداي���ة، واأنقذهم من الغواي���ة، وب�ضرهم من 
العماية، وهداهم اإىل الدين القومي، ودعاهم اإىل ال�ضراط 

. امل�ضتقيم«
ح���ق  اهلل  بوحدانّي���ة  ال�ض���الم  عليه���ا  �ض���هدت  اأن  فبع���د 
ال�ض���هادة، �ض���هدت بعبودي���ة اأبيه���ا هلل ور�ض���الته، واأ�ض���ارت 
اإىل م���ا يتعل���ق باأ�ض���رف اخلالئق وخ���امت النبي���ني �ضلى اهلل 
علي���ه واآل���ه م���ن ب���دء خلقت���ه اإىل بعثته، وثم���رة ر�ض���الته من 
اإنق���اذ الأمم املتفرق���ة يف اأديانه���م بتوحيد الكلم���ة على كلمة 
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التوحي���د }واعتصمـــوا حببـــل اهلل مجيعـــا وال تفرقـــوا{.)اآل 
عمران/103(، وتطهريهم من الّرج����ض م���ن الأوثان بعبادة 
الرحم���ن، واأخذ الإقرار باهلل منه���م بعد الإنكار مع عرفانهم 
بفطرتهم }ولئن ســـألتهم من خلق الســـماوات والرض 
ليقولـــن خلقهـــن العزيـــز العليم{.)الزخ���رف:9(، فاأن���ار 
اهلل ب���ه عن العقول ظلم الأوهام، وك�ض���ف به عن القلوب بهم 
ال�ض���بهات، وجلى الغمم والغ�ض���اوة عن الأب�ض���ار مبا جاء به 

م���ن الب�ضائ���ر من ربهم، فق���ام يف النا����ض بالهداية 
التي قال اهلل تع���اىل: }وادع إىل ربك إنك 

مســـتقيم{.)احلج:67(،  هـــدى  لعلـــى 
واأنذرهم من الغواية التي قال ال�ض���يطان 

أمجعـــن{ لغوينهـــم  }فبعزتـــك 
ره���م م���ن العماية  )����ض:82(، وب�ضّ

التي لتعم���ي الأب�ضار }ولكن 
تعمـــى القلـــوب الـــي يف الصدور{
اإىل  وهداه���م  )احل���ج:46(، 
الق���ومي بالعدل والق�ض���م  الدين 
اإىل  ودعاه���م  واحلكم���ة، 

ال�ض���راط امل�ض���تقيم ال���ذي ه���و 
طريق���ة املعت�ضمني باهلل }ومن 

يعتصم باهلل فقـــد هدي إىل صراط 
عم���ران:101(. مســـتقيم{.)اآل 

اإىل  ال�ض���الم  عليه���ا  واأ�ض���ارت 
بقية النبوة والر�ض���الة بقولها: »كتاب 

اهلل الناطق، والق���راآن ال�ضادق، والنور ال�ض���اطع، وال�ضياء 
الالمع، بّينة ب�ضائره، منك�ض���فة �ضرائره، منجلية ]متجلية[ 
ظواه���ره، مغتبط به اأ�ض���ياعه، قائد عل���ى الر�ضوان اتباعه، 
م���وؤد اإىل النج���اة ا�ض���تماعه، ب���ه تن���ال حج���ج اهلل املنورة، 
وعزائم���ه املف�ض���رة، وحمارمه املح���ّذرة، وبّينات���ه اجلالية، 
وبراهين���ه الكافية، وف�ضائل���ه املندوبة، ورَخ�ض���ه املوهوبة، 

املكتوبة«. و�ض���رائعه 
وبيانه���ا عليه���ا ال�ض���الم يك�ض���ف ع���ن اإحاطته���ا مب���ا يف 
الق���راآن الك���رمي م���ن ظاه���ره الأني���ق اإىل باطن���ه العمي���ق، 
ول ي�ض���عنا �ض���رح كلماته���ا يف الر�ض���ول ور�ض���الته، والق���راآن 
وهدايته، ل�ض���تمالها على ما ل ُيدَرك بع�ضه ف�ضاًل عن كّله، 
ونقت�ض���ر عل���ى التعّر�ض مل���ن كالمها الذي اأ�ض���ارت به اإىل 
جملة من الأ�ض���رار املكنونة يف ال�ض���رائع املكتوبة يف القراآن، 

قال���ت عليها ال�ض���الم: »فجعل اهلل الإمي���ان تطهريًا لكم من 
ال�ض���رك، وال�ضالة تنزيه���ًا لكم من الكرب، وال���زكاة تزكية 
ال���رزق، وال�ضي���ام تثبيت���ًا لالإخال����ض،  للنف����ض ومن���اء يف 
واحلج ت�ض���ييدًا للدي���ن، والعدل تن�ض���يقًا للقل���وب، وطاعتنا 
نظامًا للملة، واإمامتن���ا اأمانا للفرقة ]من الفرقة[، واجلهاد 
ع���ّزًا لالإ�ض���الم، وال�ضرب معون���ة على ا�ض���تيجاب 
الأج���ر، والأمر باملع���روف م�ضلح���ة للعامة، وبر 
الوالدي���ن وقاية من ال�ض���خط، و�ضل���ة الأرحام 
من�ض���اأة يف العم���ر ومنماة للع���دد، والق�ضا�ض 
بالن���ذر تعري�ض���ًا  للدم���اء، والوف���اء  حقن���ًا 
واملوازي���ن  املكايي���ل  وتوفي���ة  للمغف���رة، 
�ض���رب  ع���ن  والنه���ي  للبخ����ض،  تغي���ريًا 
اخلمر تنزيهًا عن الرج����ض، واجتناب 
الق���ذف حجابًا ع���ن اللعن���ة، وترك 
ال�ض���رقة اإيجابًا للعفة، وحّرم اهلل 
ال�ض���رك اإخال�ضًا ل���ه بالربوبية«.

)الحتج���اج:131/1(
الكلم���ات  ه���ذه  يف  والتاأم���ل 
ير�ض���دنا اإىل اأن ال�ض���ريعة الت���ي 
يكم���ل بها الإن�ض���ان، وت�ضان بها 
والأعرا����ض  والنفو����ض  العق���ول 
والأم���وال، وت�ضمن بها احلقوق، 
وحُتف���ظ به���ا امل�ضلح���ة العامة، 
والع���دل  الإمي���ان  اإىل  وتدع���و 
والتنزيه والتزكية والعز والعفة، وت�ض���وق املجتمع اإىل اأح�ضن 
نظام باإمامة الأف�ضل يف العلم والأخالق والأعمال، اإمنا هي 

الإ�ضالم. �ض���ريعة 
ه���ذا م���ا ظهر ارجتاًل م���ن علمه���ا وحكمته���ا وف�ضاحتها 
بَّت عليها،  وبالغتها يف جمل����ض واحد، مع امل�ضائ���ب التي �ضُ
من فق���د اأبيها، وتظاه���ر الزمان عليها، فهي امل�ض���كاة التي 
الزجاجـــة كأهنـــا  املصبـــاح يف زجاجـــة  }فيهـــا مصبـــاح 
كوكـــب دري يوقد من شـــجرة مباركـــة زيتونة ال 
شـــرقية وال غربيـــة يـــكاد زيتهـــا يضـــيء ولو مل متسســـه نار 

نـــور علـــى نور{.)النور:35(
فهي م���ع ات�ضالها بنور ال�ض���ماوات والأر�ض با�ض���تغراقها 
يف معرف���ة اهلل وعبادته، وانقطاعها بزهدها عن الدنيا وما 

فيها ل حتتاج اإىل اقتبا����ض العلم بالتعّلم.
بقلم: املرجع الشيخ وحيد الخراساين
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اهلل  �ضلى  نبيَّه  خماطبًا  كتابه  يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  قال 
تِي هِيَ َأحْسَنُ{. عليه واآله: }وَجادِلْهُمْ بِالَّ

لالإ�ضالم  املخالفني  يناظروا  اأن  املوؤمنني  ياأمر  اهلل  اإّن 
اأهل  و�ضرية  النبوية  وال�ضنة  اهلل  كتاب  وال��ق��راآن  احلقيقي 
عن  ال�ضريفة  وبالأحاديث  بالقراآن  ال�ضالم  عليهم  البيت 
ما هو  وباأح�ضن  و�ضلم  واآله  النبي �ضلى اهلل عليه  بيت  اأهل 
عند املوؤمنني من احلجج، وتقديره بالكلمة التي هي اأح�ضن 
واملوعظة احل�ضنة اي اأدعهم اإليه باملقدمة الظنية التي تفيد 

وتعرب اأنها تنفعهم.
فهنا يجوز البحث واجلدل يف العلم بطريق ظاهر ح�ضن، 
فهناك جمادلة واإلزام بطريق ح�ضن وهي نهاية املبالغة يف 

مالحظة الدعوة اإىل احلق وعدم اأذى اخل�ضم يف البحث.
فهو  امل��ع��ت��ق��دات،  اخ��ت��الف  ح�����ض��ب  يختلف  ف���احل���وار 
وعلى  امل�ضلمني،  غري  مع  والأف��ك��ار  املفاهيم  على  يرتكز 
فكرًا  بالإ�ضالم  اآمنوا  الذين  امل�ضلمني  مع  العواطف  اإثارة 

و�ضلوكًا. وعاطفة 
ك��ان ح���وار ر���ض��ول اهلل  فقد 
واآل���ه  عليه  اهلل  �ضلى 
م���ع امل�����ض��رك��ني ح��ول 
ال��ت��وح��ي��د وال��ن��ب��وة 
اأما  الآخ��ر؛  واليوم 
حواره مع امل�ضلمني 
ف���ق���د ك���ان 

الأفكار  اجت��اه  عواطفهم  ب��اإث��ارة  العملية  املمار�ضات  ح��ول 
واملفاهيم الإ�ضالمية لتج�ضيدها يف الواقع العملي، فحينما 
قلوبهم،  امل��وؤل��ف��ة  على  الأم����وال  واآل���ه  عليه  اهلل  �ضلى  وزع 
اع��رت���ض الأن�����ض��ار وك��رث ال��ك��الم، ف��ح��اوره��م ر���ض��ول اهلل 
النا�ض  يذهب  اأن  تر�ضون  »اأما  قائال:  واآله  عليه  اهلل  �ضلى 
بالأموال، وتذهبون بالنبي اإىل رحالكم... لول الهجرة لكنت 
حلاهم،  اخ�ضلوا  حتى  القوم  فبكى  الأن�ضار...«،  من  امراأ 

وقالوا: ر�ضينا باهلل ربًا ور�ضوله ق�ضمًا.
إاِلَّ  الْكِتاِب  َأهْــَل  ُتجادُِلوا  }وَال  قائل:  عّز من  وقال 

تِي هِيَ َأحْسَنُ{. بِالَّ
وقال اهلل تعاىل: }َأَلمْ تَرَ إَِلى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي 

رَبِّهِ َأنْ َآتَاهُ اهلل الْمُْلكَ{.
وقال تعاىل حكاية عن اإبراهيم عليه ال�ضالم اأي�ضًا: ملا احتج 
على عبدة الكوكب املعروف بالزهرة وعبدة ال�ضم�ض والقمر 
حدوثها  وعلى  واأفولها  وطلوعها  وانتقالها  بزوالها  جميعًا 
ُنــِري  ــكَ  }وَكــذلِ اإياها  وفاطر  لها  واإث��ب��ات حم��دث 
إِبْراهِيمَ مََلُكوتَ السَّماواتِ واْلَرِْض ولِيَُكونَ مِنَ 
الْمُوقِنِنَ.....وتِْلكَ حُجَُّتنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى َقوْمِهِ{ 
وغري ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالحتجاج و�ضياأتي ذكر 

يف  اهلل �ضرحها  �ضاء  اإن  موا�ضعها 
تعاىل.

ف�شــل اأهــل اجلــدال واحلجــاج

بقلم محمد عبد الرزاق
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لي����ض غريبًا اأن يلتفت الر�ض���ول الأك���رم �ضلى اهلل عليه 
واآل���ه اإىل اأهمية فوائد امل�ض���ي يف حياة الإن�ض���ان منذ اأكرث 
من خم�ض���ة ع�ض���ر قرن���ًا، فقد ج���اء يف احلدي���ث اأنه قال: 

»خري ما تداويت���م به: الّلدود، واحلجامة وامل�ض���ي«.
فق���د اعترب النب���ي �ضلى اهلل عليه واآله اأن امل�ض���ي، دواء 
م���ن اأف�ض���ل الأدوية يف معاجلة الإن�ض���ان، ولذا قال، »خري 
م���ا تداويتم ب���ه...«، ويومًا بعد يوم، يك�ض���ف للعلم والطب 
احلديث فوائد ريا�ضة امل�ض���ي يف �ضحة الإن�ضان اجل�ضدية 

والنف�ض���ية، والدرا�ضات يف هذا كثرية جدًا.

اأثبتت الدرا�ض���ات احلديث���ة فوائد امل�ض���ي يف املحافظة 
على �ض���المة القلب والرئتني والأوعي���ة الدموية، اإذ اأكدت 
تلك الدرا�ضات اأّن مزاولة امل�ضي تقي الإن�ضان من الإ�ضابة 
باأمرا�ض الع�ضر، واأهمها مر�ض ال�ضّكري، وارتفاع �ضغط 
الدم، وال�ض���منة واأمرا����ض القلب والأوعي���ة الدموية، كما 

توؤكد تلك الدرا�ض���ات اأّن ريا�ضة امل�ض���ي تالئم كل الأعمار 
من حيث تاأثريها عل���ى النظام القلبي والرئوي والدموي.

فامل�ض���ي هو الريا�ضة الو�ض���طى بني الريا�ضات، فال هو 
بالعنيف فيجهد اجل�ض���د ويوؤدي اإىل ت�ضخم الع�ضالت كما 
نراه عند الذين ميار�ض���ور األعاب القوى، ول هو �ض���يئ اإىل 
حد و�ضول الإن�ض���ان اإىل الرتّهل، لذا كان امل�ض���ي هو احلل 

الو�ض���ط ملقاومة ما ينتج جراء تركه.
وامل�ض���ي، م���ن اأق���ل التماري���ن الريا�ضي���ة �ض���ررًا عل���ى 

املفا�ض���ل، اأثن���اء امل�ض���ي اأو بعده.
كم���ا اأنه يق���ّوي العظ���ام ويحافظ على �ضّح���ة املفا�ضل، 
ويق���ّوي الع�ض���الت، اإذ يعّد امل�ض���ي م�ض���ابهًا لتمارين حمل 
الأثقال، فامل�ض���ي بقامة م�ض���تقيمة متزنة يقّوي الع�ضالت 
يف الأرج���ل والبط���ن والظهر، ويق���ّوي العظ���ام ويقّلل من 

اإ�ضابتها باله�ضا�ض���ة.
فقد قرر الأطباء اأّن ريا�ضة امل�ض���ي من اأنفع الريا�ضات 

�شالمة القلب وجتّنب اأمرا�ص الع�شر

ــي ــ ــش ــ ــ� ــ فـــــــ�ائـــــــد امل

39

مة
�شل

ة امل
�شر

الأ



واأح�ضنها للج�ض���م، حيث اأ�ضارت اأحدى الدرا�ضات اإىل اأّن 
ممار�ض���ة ريا�ضة امل�ض���ي مبعدل 20 دقيق���ة يوميًا يحافظ 
على �ضحة اجل�ضم وا�ضتمرار حيوّيته رغم التقّدم بالعمر.

ول���دى مقارن���ة نتائج درا�ض���ة ب���ني الذين مار�ض���وا هذه 
الريا�ض���ة وب���ني الذي مل ميار�ض���وها من متو�ض���طي العمر 
لف���رتة ثالث �ض���نوات، تب���نّي اأّن غ���ري الريا�ضي���ني قد زاد 
وزنه���م وارتف���ع �ضغطهم الدم���وي وازدادت لديهم ن�ض���بة 
ال�ضحوم يف الدم، يف حني اأن الذين مار�ضوا هذه الريا�ضة 
ق���د حافظ���وا على مع���دل الكول�ض���رتول وال�ضغ���ط ومعدل 

اأي�ضًا. وزنهم 

م���ع تط���ور احلي���اة، اعتم���د الإن�ض���ان يف حركت���ه عل���ى 
كل م���ا يظ���ن اأّن���ه يجلب ل���ه الّراح���ة، فق���د كان يعتمد يف 
تنقالت���ه عل���ى ال�ض���يارة حت���ى ولو كان���ت امل�ض���افة قريبة، 
فكث���ري من اأعمال���ه ل تتطلب احلركة مثل، اجللو����ض وراء 
املكاتب، والعتماد على الطعام اجلاهز وال�ضريع، وتناول 
امل�ض���روبات الغازية بدل الع�ضائر الطبيعية، ثم اجللو����ض 

اأمام التلف���از يف املنزل ل�ض���اعات طويلة.
كل ذلك اأك�ض���ب الإن�ض���ان يف هذا الع�ضر �ضمنة زائدة، 
اأو تراكم���ًا للده���ون يف دم���ه، م���ا جعل���ه عر�ض���ة للبدان���ة 
وال�ض���منة، ومن ثّم لأمرا����ض متعددة، فلج���اأ كثري منهم، 

ول�ض���يما ال�ض���يدات اإىل عقاق���ري لإنقا�ض الوزن.
تل���ك العقاقري، التي اأثبت الدرا�ض���ات الطبية خطورتها 
م���ن جهة، اأو عدم فائدتها من جهة اأخرى، اإذ الهدف من 

الرتويج لها هو الك�ضب املادي ال�ضريع.
ن�ض���بة الده���ون، ويح���رق  يقّل���ل امل�ض���ي م���ن  باملقاب���ل 
ال�ضعرات احلرارية: فامل�ضي مل�ضافة ميل ي�ضاعد على حرق 
60 �ض���عرة حرارية، واإذا ما زاد الإن�ض���ان �ضرعته وخطوته 
اأثناء امل�ض���ي مبعدل 25 مياًل خالل 30 دقيقة فاإن اجل�ضم 

�ض���وف يحرق 200 �ضعرة حرارية.
ق���د يحتاج الإن�ض���ان يف البداي���ة اإىل خم����ض دقائق من 
امل�ض���ي البط���يء وذل���ك لتهيئة القل���ب والع�ض���الت، وبعد 
ذلك يبداأ امل�ض���ي باخلطوة ال�ض���ريعة التي ت�ضمن له الآثار 

امل�شي يحارب املدانة وال�شمنة
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الف�ض���يولوجية وال�ض���تفادة م���ن امل�ض���ي حي���ث يتطلب رفع 
مع���دل �ضرب���ات القل���ب اإىل )50%( من اأق�ض���ى �ضربات 
القل���ب يف الدقيق���ة على الأق���ل، ويوؤكد العلم���اء واخلرباء 
ب���اأن الو�ض���ول بالقلب ما ب���ني )65%-80%( م���ن اأق�ضى 
�ضربات القلب يف الدقيقة يفيد الإن�ض���ان يف حرق الدهون 
وال�ض���عرات احلرارية واحل�ض���ول على الفوائ���د ال�ضحية 

واللياق���ة البدنية والراحة النف�ض���ية.
وامل�ض���ي يعمل على حت�ض���ني التمثيل الغذائي وال�ضتفادة 
من العنا�ضر الغذائية، اإذ ت�ض���ري الدرا�ضات اإىل اأن معدل 
التمثيل الغذائي يكون بطيئًا لدى الإن�ض���ان البدين الذي ل 
ميار����ض احلركة، بينما التمثيل الغذائي يكون �ضريعًا لدى 

من ميار�ض احلركة اأو الريا�ضة.

اأظه���رت  امل�ض���ي،  فوائ���د  عل���ى  جدي���دة  اإ�ضاف���ات  يف 
درا�ض���ة علمية عر�ضت يف موؤمتر جمعية اأمريكا ال�ض���مالية 
ل�ض���ايكولوجيا الريا�ضة والن�ض���اطات البدني���ة موؤخرًا، اأن 
امل�ض���ي ال�ض���ريع ملدة 15 دقيقة فقط قد ي�ضاعد كبار ال�ضن 
م���ن الأ�ضح���اء على اكت�ض���اب طاقة وقوة بدني���ة اأكرب كما 

يك�ض���بهم �ضعورًا نف�ض���يًا اأف�ضل.
اإن  اإذ  النف�ض���ي،  التوت���ر  ح���دة  م���ن  يخف���ف  فامل�ض���ي 
الريا�ضة ب�ضكل عام ت�ضاعد على اإفراز هرمون الإندروفني 

الذي مينح الإن�ض���ان ال�ض���عور بالراحة وال�ض���عادة.
وريا�ضة امل�ض���ي بذلك تخفف من حدة التوتر وال�ض���عور 
بالقلق وال�ضطرابات الناجمة عن �ضغوط احلياة اليومية 

التي ل تنتهي.
وع���ن طريق مزاول���ة الأن�ض���طة الريا�ضي���ة مبا يف ذلك 
ريا�ضة امل�ض���ي يح�ض���ل الإن�ض���ان على مفه���وم الذات من 
الناحية الإيجابية حيث ي�ضعر بال�ضعادة وال�ضرور والنظرة 
املتفائلة عن �ض���خ�ضيته وذاته، فامل�ض���ي يفيد يف التخل�ض 
من ال�ضغوط النف�ض���ية والقلق والجهاد اليومي، ويح�ض���ن 
م���ن الو�ضع النف�ض���ي ومن جتاوب اجله���از الع�ضبي وهذا 

ناجت من املركبات التي يفرزها اجل�ض���م خالل امل�ض���ي.
ويف درا�ض���ة بعد اإج���راء بيانات على ع���دد من الرجال 

والن�ض���اء بلغ متو�ض���ط اأعمارهم 53 عامًا قبل امل�ض���ي ويف 
اأثنائه وبعده لوحظ اأن هوؤلء الأ�ض���خا�ض �ض���جلوا �ض���عورًا 
بطاق���ة اأكرب وم���زاج اأف�ضل وتعب اأقل بعد امل�ض���ي، اإ�ضافة 
اإىل �ض���عور اأك���رب باله���دوء بعد ف���رتات الراح���ة التي تلت 
امل�ض���ي، ولح���ظ الباحثون اأن امل�ض���ي هو الن�ض���اط الوحيد 
ال���ذي ول���د م�ض���اعر اإيجابي���ة خ���الل الف���رتات الريا�ضية 
وبعده���ا، بينم���ا الن�ض���اطات الأخ���رى تنتج هذه امل�ض���اعر 

اأدائها فقط. بعد  نف�ض���ها 

- امل�ض���ي على الأم�ض���اط طوال امل�ض���افة اأو فرتة امل�ض���ي 
بدًل من امل�ض���ي على القدم كاماًل.

- امل�ض���ي بخط���وات بطيئ���ة ج���دًا والت���ي ل تعم���ل عل���ى 
اإث���ارة القلب )الإث���ارة الف�ض���يولوجية(.

- امل�ض���ي بدون ارتداء احلذاء اخلا�ض ملزاولة امل�ضي.
- امل�ض���ي وارت���داء املالب����ض الثقيل���ة والداكن���ة وخا�ضة 

يف ف�ض���ل ال�ضيف.
- ارت���داد الأحذي���ة اخلفيفة اأو الأحذية الت���ي لها كعب 

)للن�ضاء(. عال 
- امل�ضي مع تغطية الأنف والفم.

- امل�ض���ي م���ع حتريك اجل���ذع جانب���ًا اأو امل�ض���ي واجتاه 
امل�ض���طني للخارج بدًل م���ن الأمام.

- امل�ض���ي مع �ضحب القدمني على الأر�ض.
- امل�ض���ي مع عدم النتظام بالتنف�ض الطبيعي.

- تناول الأغذية اخلفيفة اأثناء امل�ض���ي.
- ع���دم اتباع نظام غذائي مت���وازن مع اأهداف برنامج 

امل�ضي.
اإن النتظ���ام وال�ض���تمرار يف ريا�ض���ة امل�ض���ي مهم جدًا 
للح�ض���ول عل���ى اللياق���ة ال�ضحي���ة والبدني���ة والنف�ض���ية، 
وتظه���ر نتائج هذه الريا�ضة بعد اأ�ض���ابيع ويتغري اإح�ضا����ض 
الفرد و�ض���عوره بتح�ضن حالته ال�ضحية والنف�ضية والبدنية 

وت�ضب���ح ريا�ضة امل�ض���ي جزءًا من حيات���ه اليومية.

امل�شي يح�شن املزاج

الأخطاء يف برنامج امل�شي
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بيت  يف  النظر  اأمعنا  لــ� 
احت�ى زوجًا وزوجة متحابني يف اهلل ل�شاهدنا نزول 
بركات اهلل عليهما ب�شكل لفت للنظر، وكذا حمّبة 
الأب مع اأبنائه، واجلار مع جاره، وال�شاري مع البائع، 
وال�شركاء يف ما بينهم، فاإذا حتاّب اجلميع يف ذات 

اهلل لأنزل اهلل عليهم بركات 
من ال�شماء، ولأخرج عليهم بركات من الأر�ص، ومن 
لبع�شهم  حمبتهم  جزاء  خلفهم،  ومن  اأيديهم،  بني 
»ما  ال�شالم:  عليه  الر�شا  الإمــام  قال  فقد  البع�ص، 

�شاق جمل�ص مبتحابني«.

على  نا�ش�ر  بي  خرج  اأحدهم:  قال 
مقعدتي فاأريته الأطباء واأنفقت عليه ماًل فقال�ا: 
الدعاء  فيها  اأ�شاأل  رقعة  فكتبت  دواٌء  له  نعرف  ل 

ف�ّقع عليه ال�شالم اإيّل، األب�شك اهلل العافية 

والآخــرة،  الدنيا  يف  معنا  وجعلك 
مثل  و�شار  ع�فيت  حتى  جمعة  علّي  اأتت  فما  قال: 
اإياه  واأريته  اأ�شحابنا  من  طبيبًا  فدع�ت  راحتي، 

فقال: ما عرفنا لهذا دواء.

اإنها الهداية ل ال�شالل!
اإنها املعرفة حق املعرفة!
اإنها العبادة حق العبادة!

عن اأبي جعفر عليه ال�شالم قال: »اإمنا يعرف اهلل 
عّز وجل ويعبده من عرف اهلل وعرف 

البيت،  اأهـــل  ــا  مــّن اإمــامــه 
ومن ل يعرف اهلل عّز وجل و)ل( يعرف الإمام منا 
اأهل البيت فاإمنا يعرف ويعبد غري اهلل، هكذا واهلل 

�شالًل«.

�شفينة  تـــغـــرق  ل  ــى  ــت ح
حياتكم يف نار جهنم هاكم طريق ال��ش�ل والنجاة.

ال�شالم  عليه  الكاظم  الإمــام  فعن  الأمــان:  هاكم 
لقمان  اإن  ه�شام  »يا  )ه�شام(:  اأ�شحابه  لأحد  قال 
واإن  النا�ص،  اأعقل  تكن  للحق  ت�ا�شع  لبنه:  قال 

الكّي�ص لدى احلق 

ي�شري، 
عميق  بحر  الدنيا  اإن  بني  يا 

قد غرق فيها عامل كثري، فلتكن �شفينتك تق�ى اهلل، 
العقل،  وقيمها  الت�كل،  و�شراعها  الإميان،  وح�ش�ها 

ودليلها العلم، و�شكانها ال�شرب«.

الأ�شرة
مع اأهل البيت

التحابب يجلب الربكة

رقعة واإعجاز!

هداية! وعبادة!

�شفينة احلياة
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اإذا  الــعــزيــز:  املــ�ــشــلــم  ــي  اأخـ
اإليك فا�شع ما ا�شتطعت  اأن ت�شل رحمة اهلل  اأردت 
�شلى  اهلل  ر�ش�ل  قال  فقد  اأرحامك  ت�شل  اأن  اإىل 
اهلل  ي�شل  حتى  اأرحامكم  »�شل�ا  واآله:  عليه  اهلل 

اإليكم«. رحمته 
ف�شلة الرحم لها اآثار عظيمة يف الدنيا والآخرة 
منها ما ورد عن اأئمة اأهل البيت عليهم ال�شالم، فهي 

زيادة للعمر ونفّي للفقر وب�شط يف الرزق وخري يف 

الآخـــــــرة ومـــنـــمـــاة لــلــعــ�د 
وحم�ّشنة  للبالء  ودافــعــة  املــ�ت  ل�شكرات  ومهّ�نة 
ومعّمرة  الأجل  يف  ومن�شئة  للنف�ص  ومطّيبة  للخلق 

الديار ومهّ�نة للح�شاب، وتقي ميتة ال�ش�ء.
بحاجة  اأم  ــ�ر  الأم هذه  عن  م�شتغن�ن  نحن  فهل 
على  نح�شل  حتى  اأرحامنا  ن�شل  فتعالع�ا  اإليها؟ 

رحمة من اهلل وف�شل كرمي.
امل��ش�ل  كــان  فــاإن  اأق�شام:  على  الأرحـــام  و�شلة 
تبخل  فال  عاجزًا  كان  واإن  تغنيه  اأن  فحاول  فقريًا 

عليه بقّ�تك لإمتام اأعماله.

امل�ؤمنني  اأمـــري  كــان  لقد 
ففي  ــدة،  واح مائدة  يف  طعامان  يجتمع  اأن  ياأبى 
اأيامه الأخرية جيء له بلنب وملح، فاأبى اإّل واحدًا 
اأحيا  اأن  وعلّي  امل�شلمني  خليفة  »اإنــا  وقــال:  منهما، 

كاأفقر الفقراء واأ�شعف ال�شعفاء«.
لقد اعترب اأمري امل�ؤمنني عليه ال�شالم ما يق�م به 

تكليف  الأكــل  حال  حتى 
اأما  امل�شلمني،  اأن يق�م به باعتباره خليفة  ينبغي له 
يف  درو�ــٌص  املع�ش�مني  حياة  وكل  در�شًا  فنعتربه  نحن 

الإيثار، منهم القدوة وعلينا القتداء بهم. 

اهلل  �شلى  الر�ش�ل  عــن  ورد 
تــرك ثالثة  نف�شه على عــدم  اأنــه عــّ�د  واآلــه  عليه 
اأ�شياء: »اجلل��ص على الأر�ص، وال�شالم على النا�ص 

ابتداًء، وعدم الت�ّقع من اأحد الت�شليم عليه«.
فقد كان ُي�شّلم على اأحقر النا�ص واأ�شغرهم، فقد 
اأدعهن  ل  »خم�ص  واآلــه:  عليه  اهلل  �شلى  يق�ل  كان 
حتى املمات: ... والت�شليم على ال�شبيان ليك�ن ذلك 

�ُشّنة من بعدي«.
الكبري  على  اإذ  الكرب  يزيل  بال�شالم  فالبتداء 
ُيعلم  ابتداء  وال�شالم  بال�شالم،  الأ�شغر  يبتدئ  اأن 

الإن�شان الت�ا�شع الذي 

ــ�ل اهلل  ــش كـــان ميــار�ــشــه ر�
واآله حتى نقتدي به ونك�ن دعاة  �شلى اهلل عليه 
للنا�ص ليعّلم�ا بع�شهم ابتداء ال�شالم ولنك�ن ممن 
النا�ص  اأوىل  »اإن  ال�شالم:  عليه  الر�شا  عنهم  قال 
لي�ص  ه�  فمن  بال�شالم«،  بــداأ  من  وبر�ش�له  بــاهلل 
يك�ن  ل  حتى  نف�شه  يف  خلٍل  اإىل  فلينتبه  كذلك 
خارج طاعة اهلل اأو على الأقل، اأقل ط�عًا من غريه 
هلل  »اأط�عكم  اأي�شا:  ال�شالم  عليه  الر�شا  قال  كما 

الذي يبداأ �شاحبه بال�شالم«.
يحب  اهلل  »اإن  قــال:  ال�شالم  عليه  الباقر  وعــن 
ال�شالم«، فهل نحن ممن يحبهم اهلل وير�شي  اإف�شاء 
عنهم؟ وهل نّدعي الإميان ول نّتبع ملة الر�ش�ل واآله 

�شلى اهلل عليه واآله و�شلم؟

م�دة ورحمة

م�ا�شاة النا�ص

بال�شالم ــداء  ــت واإزالـــــــــــــة الـــكـــربالب
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هو احل�ض���ن بن علي ب���ن حممد بن علي بن مو�ض���ى بن جعفر 
ابن حممد بن علي بن احل�ض���ني بن علي بن اأبي طالب )ع(.

و ه���و الإمام احلادي ع�ض���ر م���ن اأئمة اأهل البي���ت )ع( الذين 
اأذهب اهلل عنهم الرج����ض و طهرهم تطهريًا.

و اأُمه ُام ولد يقال لها: حديث، اأو �ضليل، و كانت من العارفات 
ال�ضاحلات. و ذكر �ضبط بن اجلوزي: اأّن ا�ضمها �ضو�ضن.

ول���د الإم���ام اأب���و حمّمد احل�ض���ن الع�ض���كري )ع( � كم���ا عليه 
اأكرث املوؤرخني  � يف �ض���هر ربيع الآخر �ض���نة )232ه�( من الهجرة 

النبوّية امل�ض���رفة يف املدينة املنّورة.

ُاطل���ق عل���ى الإمام���ني عل���ّي ب���ن حمّم���د واحل�ض���ن ب���ن علّي 
)الع�ض���كرّيان( لأّن املحلة التي كان ي�ض���كنها هذان الإمامان � يف 

�ض���امراء � كانت ت�ض���مى ع�ضكر.
و)الع�ض���كري( هو اللقب الذي ا�ض���تهر به الإمام احل�ض���ن بن 

علّي )عليه ال�ضالم(.
وكان يكّن���ى باب���ن الر�ضا ، كاأبيه وج���ّده، و كنيته التي اخت�ض 

بها هي: )اأبو حمّمد(.

و�ض���ف اأحمد ب���ن عبيداهلل بن خاقان مالمح الإمام احل�ض���ن 
الع�ض���كري بقوله : اإّنه اأ�ض���مر اأعني ح�ض���ن القامة، جميل الوجه، 

جي���د الب���دن، ل���ه جاللة وهيب���ة، وقي���ل: اإّن���ه كان بني ال�ض���مرة 
والبيا�ض.

ن�ض���اأ الإمام اأب���و حمّمد )ع( يف بيت الهداي���ة و مركز الإمامة 
الُك���ربى، ذلك البيت الرفيع الذي اأذهب اهلل عن اأهله الرج����ض 

و طّهرهم تطهريًا.
وق���د ظف���ر الإمام اأب���و حمّمد باأ�ض���مى �ضور الرتبي���ة الرفيعة 
و ه���و يرتع���رع يف بي���ت زّكاه اهلل و اأعلى ذكره و رفع �ض���اأنه حيث 
}يُسَـــبِّحُ َلهُ فِيهَـــا بِالُْغدُوِّ وَاآلصَـــاِل* ِرجَاٌل الَّ ُتْلِهيِهـــمْ تِجَارَةٌ 
ـــهِ  ...{، ذل���ك البي���ت ال���ذي رف���ع  وَاَل بَيْـــعٌ عَـــن ذِْكـــِر اللَّ
كلم���ة اهلل لتكون هي العلي���ا يف الأر�ض و قّدم القرابني الغالية يف 

اهلل. ر�ضالة  �ضبيل 
و قطع الإمام الزكي �ض���وطًا من حياته مع اأبيه الإمام الهادي 
)ع( ل يفارقه يف حّله و ترحاله، وكان يرى فيه �ضورة �ضادقة ملُثل 
ج���ّده الر�ض���ول الأعظم، كما كان ي���رى فيه اأّنه امتداد الر�ض���الة 
والإمامة، فكان يوليه اأكرب اهتمامه ، ولقد اأ�ض���اد الإمام الهادي 

)ع( بف�ضل ابنه احل�ضن الع�ضكري قائاًل:
"اأب���و حمّم���د ابني اأ�ض���ّح اآل حمّم���د غري���زًة و اأوثقهم حجة. 
و ه���و الأك���رب من ولدي و ه���و اخللف و اإليه تنته���ي عرى الإمامة 
و اأحكامه���ا"، والإم���ام الهادي )ع( بعيد ع���ن املحاباة والإندفاع 

العاطف���ي مثله يف ذلك اآب���اوؤه املع�ضومون.
وق���د لزم الإمام اأبو حمّم���د )ع( اأباه طيلة عقدين من الزمن 
و هو ي�ض���اهد كل ما يجري عليه و على �ض���يعته من �ضنوف الظلم 

الإمام احل�شن الع�شكري )ع( يف �شط�ر ن�شبه ال�شريف

حمل ال�لدة و تاريخها

األقابه )ع( و ُكناه

مالحمـه

الن�شاأة و ظروفها

ــيــة ــخــ�ــش ــات عـــــن �ــش ــ ــاع ــ ــب ــ ــط ــ ان
الإمام احل�شن الع�شكري عليه ال�شالم
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والإعتداء، و انتقل الإمام الع�ض���كري )ع( مع والده اإىل �ض���رَّ من 
راأى )�ضامراء( حيث كتب املتوكل اإليه يف ال�ضخو�ض من املدينة، 
و ذلك حينما ُو �ض���ي بالإمام اله���ادي )ع( عنده، حيث كتب اإليه 
عب���داهلل بن حمّمد بن داود الها�ض���مي: "يذك���ر اأّن قومًا يقولون 
اإّنه الإمام � اأي علّي الهادي )ع( � ف�ضخ�ض عن املدينة و �ضخ�ض 
يحي���ى ب���ن هرثمة معه حتى �ض���ار اإىل بغداد، فلّم���ا كان مبو�ضع 
يقال له اليا�ضرية نزل هناك، و ركب اإ�ضحاق بن اإبراهيم لتلّقيه، 
فراأى ت�ض���ّوق النا�ض اإليه و اجتماعهم لروؤيته، فاأقام اإىل الليل، و 
دخل به يف الليل، فاأقام ببغداد بع�ض تلك الليلة ثم نفذ اإىل �ُض���رَّ 

من راأى".
وكان ا�ضت�ض���هاد وال���ده )�ض���نة 254ه�( و تقّل���د الإمامة بعده، 
و كان���ت فرتة اإمامت���ه اأق�ضر ف���رتة ق�ضاها اإمام م���ن اأئمة اأهل 
البيت الأطهار )ع( و هم اأ�ضح النا����ض اأبدانًا و �ض���المة نف�ض���ّية 
و ج�ض���دّية، ق���د ا�ضت�ض���هد و هو بعد ملّ���ا يكمل العق���د الثالث من 
عمره ال�ضريف، اإذ كان ا�ضت�ضهاده يف �ضنة )260ه�( فتكون مدة 

اإمامته )ع( �ض���ت �ضنني.
و ه���ذه امل���دة الق�ضرية تعك����ض لنا م���دى رعب ح���ّكام الدولة 
العّبا�ض���ية من���ه و م���ن دوره الفاع���ل يف الأُّم���ة، ل���ذا عاجلوه بعد 
ال�ضجن والت�ضييق بد�ض ال�ضم له و هو مل يزل �ضابًا يف الثامنة اأو 

التا�ض���عة والع�ض���رين من عمره امليمون.
ول ب���ّد م���ن الإ�ض���ارة اإىل اأن املنق���ول التاريخ���ي ع���ن الإمام 
الع�ض���كري )ع( يف ظ���ل حياة وال���ده الإمام علّي اله���ادي )ع( و 
مواقفهما ل يتعدى الولدة والوفاة والن�ض���ب ال�ض���ريف و حوادث 
و مواقف ي�ض���رية ل تتنا�ضب و دور الإمام)ع( الذي كان يتمثل يف 
حفظ ال�ض���ريعة والعمل على اإبعاد الأُّمة عن النحراف و مواجهة 

التحدي���ات التي كانت تواجهها من قبل اأعداء الإ�ض���الم.
غري اأّن جمموعة من الرواي���ات التي نقلها لنا بع�ض املحدثني 
ت�ض���ري اإىل ُامور مهّمة من حياة الإمام الع�ضكري)ع(، وقد اأ�ضار 
الإمام الع�ض���كري نف�ض���ه اإىل �ضعوبة ظرفه بقوله)ع(: "ما ُمنَي 

اأحد من اآبائي مبثل ما ُمنيُت به من �ض���ك هذه الع�ضابة يّف".
ال�ضيا�ض���ية  الظ���روف  حراج���ة  عل���ى  اآخ���ر  �ض���اهد  ه���ذا  و 
والجتماعي���ة التي كانت حتي���ط بالإمامني الع�ض���كريني علّي بن 
حمّمد واحل�ض���ن ب���ن علّي)ع(  والت���ي كانت حتتم اإبع���اد الإمام 
الع�ض���كري من الأ�ض���واء والت�ضال بالعامة اإّل يف حدود ي�ض���مح 
الظ���رف به���ا، اأو تفر�ضها �ض���رورة بيان منزلت���ه و اإمامته و علو 
مكانت���ه و اإمتام احلّجة به على اخلوا����ض والثقات من اأ�ضحابه، 
كل ذلك من اأجل احلفاظ على حياته من طواغيت بني العبا�ض.

احت���ّل اأهل البيت )ع(  املنزلة الرفيعة يف قلوب امل�ض���لمني، ملا 

حتّلوا به من درجات عالية من العلم والف�ضل والتقوى والعبادة، 
ف�ضاًل ع���ن الن�ضو����ض الكثرية ال���واردة عن الر�ض���ول)�ض( يف 

احلث على التم�ّض���ك بهم والأخذ عنهم.
والق���راآن الك���رمي � كم���ا نعل���م � ق���د جعل م���وّدة اأه���ل البيت و 
موالتهم اأجرًا للر�ضول)�ض( على ر�ضالته كما قال تعاىل: }ُقل 

اَل َأسْـــَأُلُكمْ عََليْـــهِ َأجْـــرًا إاِلَّ الْمَوَدَّةَ فِـــي الُْقرْبَى{.
غ���ري اأّن احل���ّكام واخللف���اء الذي���ن حتّكم���وا يف رق���اب الأُّمة 
بال�ض���يف والقه���ر حاول���وا طم����ض معامله���م و اإبع���اد الأُّمة عنهم 
مبختلف الو�ض���ائل والطرق، ثم ختموا اأعمالهم بقتلهم بال�ض���يف 

اأو بد����ض ال�ضّم.
و م���ع كل ما فعله احلّكام املنحرفون عن خّط الر�ض���ول)�ض( 
باأه���ل البيت )ع( مل مينعهم ذلك ال�ض���لوك العدائي من الن�ضح 
والإر�ض���اد للح���ّكام و ح���ل الكثري م���ن املع�ضالت الت���ي واجهتها 
الدولة الإ�ض���المية على امتداد تاأريخها بعد وفاة الر�ضول)�ض( 

حتى ع�ضر الإمام احل�ض���ن الع�ضكري)ع(.
وق���د ُحج���ب عّنا الكثري من مواقفهم و �ِض���رَيهم ، اإما خ�ض���ية 
م���ن ال�ض���لطان، اأو لأّن م���ن كتب تاريخن���ا الإ�ض���المي اإمّنا كتبه 
بذهنية ُاموية و مداد عّبا�ض���ي; لأنه قد عا����ض عل���ى فتات موائد 

احلكام امل�ض���تبّدين.
و نورد هن���ا جملة من اأقوال و �ض���هادات معا�ضري الإمام)ع( 
و انطباعاته���م عن �ض���خ�ضّيته النموذجّية التي فاقت �ض���خ�ضّية 

جميع من عا�ضره من رجال و علماء الأُّمة الإ�ض���المية.
١ ـ �شهادة املعتمد العّبا�شي

كان���ت منزل���ة الإم���ام معروف���ة و م�ض���هورة ل���دى اخلا�ض���ة 
والعام���ة، كم���ا كان���ت معلوم���ة ل���دى خلف���اء ع�ضره.

فق���د روي اأّن جعفر بن علّي اله���ادي)ع( طلب من املعتمد اأن 
ب���ه لالإمامة و يعطيه مقام اأخيه الإمام احل�ض���ن)ع( بعده،  ين�ضّ
فق���ال ل���ه املعتم���د: "اإعل���م اأّن منزل���ة اأخي���ك مل تكن بن���ا، اإمّنا 
كان���ت باهلل عّز وجل، و نحن كنا جنتهد يف حِط منزلته والو�ضع 
من���ه ، وكان اهلل ياأب���ى اإّل اأن يزيده كل يوم رفعة مبا كان فيه من 
ال�ضيانة و ح�ض���ن ال�ض���مت والعلم والعبادة، فاإْن كنت عند �ضيعة 
اأخيك مبنزلته فال حاجة بك اإلينا، و اإن مل تكن عندهم مبنزلته 
ومل يك���ن  فيك ما كان يف اأخيك ، مل نغِن عنك يف ذلك �ض���يئًا".

٢ ـ �شهادة طبيب البالط العّبا�شي 
كان بختي�ض���وع اأملع �ض���خ�ضية طبية يف ع�ضر الإمام احل�ض���ن 
الع�ض���كري)ع(، فهو طبيب الأُ�ض���رة احلاكمة، وقد احتاج الإمام 
ذات ي���وم اىل طبي���ب فطلب من بختي�ض���وع اأن ير�ض���ل اإليه بع�ض 
تالمذته ليقوم بذلك، فا�ضتدعى اأحد تالميذه و اأو�ضاه اأن يعالج 
الإمام)ع( وحّدثه عن �ض���مّو منزلته و مكانته العالية، ثم قال له: 
»طل���ب مني اب���ن الر�ضا من يف�ض���ده ف�ضر اإلي���ه، و هو اأعلم يف 

انطباعات عن �شخ�شية الإمام احل�شن الع�شكري)ع( 
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بقلم: الشرباوي الشافعي

يومن���ا ه���ذا مبن حتت ال�ض���ماء ، فاحذر اأن تعرت����ض عليه يف ما 
به". ياأمرك 

٣ ـ اأحمد بن عبيداهلل بن خاقان
كان عام���ل اخل���راج وال�ضي���اع يف ك���ورة قم، و اأب���وه عبيداهلل 
ابن خاقان اأحد اأبرز �ض���خ�ضيات البالط ال�ضيا�ضية وكان وزيرًا 
للمعتم���د، وكان اأحمد ب���ن عبيداهلل اأن�ضب خلق اهلل و اأ�ض���دهم 

ع���داوة لأهل البيت )ع(.
و ينقل اأحمد هذا ق�ضة �ض���هدها يف جمل�ض اأبيه اإذ دخل عليه 
ُحّجابه فقالوا له: اأبو حمّمد ابن الر�ضا � اأي الإمام الع�ضكري)ع( 
� بالباب فقال ب�ضوت عال: اإئذنوا له، فقال اأحمد: فتعجبت مّما 
�ض���معت منهم، اإّنهم ج�ضروا يكّنون رجاًل على اأبي بح�ضرته، ومل 
يكنَّ  عنده اإّل خليفة اأو ويل عهد اأو من اأمر ال�ض���لطان اأن يكنى، 
فدخل رجل اأ�ض���مر ح�ض���ن القامة، جمي���ل الوجه، جّي���د البدن، 
حدث ال�ضن، له جاللة وهيبة، فلّما نظر اإليه اأبي قام فم�ضى اإليه 
ُخطى ول اأعلمه فعل هذا باأحد من بني ها�ضم والقّواد، فلّما دخل 

عانقه وقبل وجهه و �ضدره و اأخذ بيده و اأجل�ض���ه على م�ضاله.
و تبنّي الرواي���ة اأّن اأحمد بقي متعجبًا متحريًا حتى كان الليل، 
فلّما �ضّلى اأبوه و جل�ض، جاء و جل�ض بني يديه، فقال: يااأحمد لك 
حاجة ؟ قلت: نعم يا اأبه، فاإن اأذنت يل �ض���األتك عنها، فقال: قد 

اأذنت لك يابني فقل ما اأحببت.
قل���ت: ي���ا اأبه َم���ن الرجل ال���ذي راأيت���ك بالغداة فعل���ت به ما 
فعلت من الإجالل والكرامة والتبجيل، وفديته بنف�ضك و اأبويك؟
فق���ال: يابن���ي ذاك اإم���ام الراف�ض���ة، ذاك احل�ض���ن ب���ن علّي 
املع���روف بابن الر�ضا، ف�ض���كت �ض���اعة ث���ّم قال: يابن���ي لو زالت 
اخلالف���ة ع���ن خلف���اء بني العبا����ض ما ا�ض���تحقها اأح���د من بني 
ها�ض���م غري هذا، و اإّن هذا لي�ض���تحّقها يف ف�ضله و عفافه و هديه 
و �ضيانت���ه و زهده و عبادت���ه و جميل اأخالقه و �ضالحه ولو راأيت 

اأب���اه راأي���ت رجاًل ج���زًل نبي���اًل فا�ضاًل.
٤ ـ راهب دير العاق�ل

وكان م���ن ك���رباء رج���ال الن�ضراني���ة و اأعلمهم بها، ملّا �ض���مع 
بكرامات الإمام)ع( و راأى ما راآه ، اأ�ض���لم على يديه و خلع لبا�ض 

الن�ضرانية ولب����ض ثيابًا بي�ضاء.
ومل���ا �ض���األه الطبي���ب بختي�ض���وع عم���ا اأزاله ع���ن دين���ه، قال: 
وجدت امل�ض���يح و اأ�ض���لمت على يده � يعني بذلك الإمام احل�ض���ن 

الع�ض���كري)ع( � قال : وجدت امل�ض���يح؟! قال: اأو نظريه... و هذا 
نظ���ريه يف اآياته و براهينه، ثم ان�ضرف اإىل الإمام ولزم خدمته 

اأن مات. اإىل 
5 ـ حمّمد بن طلحة ال�شافعي

ق���ال ع���ن الإم���ام احل�ض���ن الع�ض���كري)ع(: "فاأعل���م املنقب���ة 
العليا واملزية الكربى التي خ�ضه اهلل عّز وجّل بها وقّلده فريدها 
و منح���ه تقليده���ا و جعلها �ضف���ة دائمة ل ُيبل���ي الدهر جديدها 
ول تن�ض���ى الأل�ض���ن تالوتها و ترديدها، اأّن املهدي حمّمد ن�ض���له، 

املخل���وق منه ، و ولده املنت�ض���ب اإليه، و ب�ضعت���ه املنف�ضلة عنه".
٦ ـ ابن ال�شباغ املالكي

قال: اإّنه "�ض���ّيد اأهل ع�ضره و اإمام اأهل دهره، اأقواله �ضديدة 
و اأفعال���ه حمي���دة، و اإذا كانت اأفا�ضل زمانه ق�ضيدة فهو يف بيت 
الق�ضي���دة، و اإن انتظم���وا عقدًا  كان مكانه الوا�ض���طة الفريدة، 
فار����ض العلوم الذي ل يجارى و مب���ني غوام�ضها، فال يحاول ول 
ميارى، كا�ض���ف احلقائق بنظ���ره ال�ضائب مظهر الدقائق بفكره 
الثاقب املحدث يف �ضره بالأُمور اخلفيات الكرمي الأ�ضل والنف�ض 
والذات تغمده اهلل برحمته و اأ�ضكنه ف�ضيح جنانه ، مبحمد)�ض(

اآمني".
٧ ـ العاّلمة ال�شرباوي ال�شافعي

ق���ال عن���ه : "احلادي ع�ض���ر من الأئم���ة احل�ض���ن اخلال�ض و 
يلقب اأي�ضًا بالع�ضكري... و يكفيه �ضرفًا اأّن الإمام املهدي املنتظر 
)عج( من اأولده، فلّله در هذا البيت ال�ض���ريف والن�ضب اخل�ضم 
املني���ف و ناهي���ك به من فخار و ح�ض���بك فيه من عل���و مقدار... 
فيا له من بيت عايل الرتبة �ض���امي املحلة، فلقد طاول ال�ض���ماك 
)ال�ضماء � خل( عاًل و نباًل، و �ضما على الفرقدين منزلة و حماًل 
و ا�ض���تغرق �ضفات الكمال، فال ي�ضتثنى فيه بغري ول باإّل ، انتظم 
يف املج���د ه���وؤلء الأئمة، انتظام الالآيل و تنا�ض���قوا يف ال�ض���رف 
فا�ض���توى الأّول والتايل، وكم اجتهد قوم يف خف�ض منارهم واهلل 

يرفعه...".
اأق���وال كث���رية غريه���ا يف ف�ضل���ه �ض���رح به���ا الفقه���اء  اىل 
واملوؤرخ���ون واملحدثون من العام���ة واخلا�ضة ، ول عجب يف ذلك 
ول غرابة فهو فرع الر�ض���ول)�ض( و اأبو الإمام املنتظر واحلادي 
ع�ض���ر من اأئمة اأهل البيت )ع(، الذين اأذهب اهلل عنهم الرج�ض 
و طهرهم تطهريًا و هم عدل القراآن كما ورد عن الر�ضول)�ض( 
و هم �ض���فينة النجاة، وقد �ضهد له اأبوه الإمام الهادي)ع(  ب�ضمّو 
مقامه و رفعة منزلته بقول���ه اخلالد: "اأبو حمّمد ابني اأن�ضح اآل 
حمّمد غريزة و اأوثقهم حّجة و هو الأكرب من ولدي و هو اخللف و 
اإليه تنتهي ُعرى الإمامة و اأحكامها ، فما كنت �ض���ائلي ف�ضله عنه 

، فعنده ما ُيحتاج اإليه".
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ع���ن عليِّ ب���ن مهزيار ق���ال: كتب رج���ٌل اإىل اأب���ي جعفر عليه 
ال�ضالم ي�ضكو اإليه ملمًا يخطر على باله، فاأجابه يف بع�ض كالمه: 
»اإنَّ اهلل عزَّ وجلَّ اإن �ض���اء ثّبتك فال يجعل لإبلي�ض عليك طريقًا، 
قد �ضكى قوم اإىل النبيِّ �ضلى اهلل عليه واآله ملمًا يعر�ض لهم; لأن 
يح اأو يقّطع���وا اأحبُّ اإليهم من اأن يتكلموا به فقال  ته���وي بهم الرِّ
ر�ض���ول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله: اأجتدون ذلك؟ قالوا نعم فقال: 
واّلذي نف�ض���ي بي���ده اإنَّ ذلك ل�ضري���ح الإميان، ف���اإذا وجدمتوه 

ة اإّل باهلل«. فقولوا: اآمّنا باهلل ور�ض���وله ول حول ول قوَّ
فاللم���م بفتحت���ني مقارب���ة الذن���ب وقي���ل ه���و ال�ضغائ���ر من 
ا جعل  الذنوب وهو اأي�ضًا طرف من اجلنون يلم به الإن�ضان واإمنَّ
ه���ا من �ضغائر الذنوب  الو�ضو�ض���ة ملمًا اأي ذنبًا �ضغريًا لزعمه اأنَّ
ه���ا قد توؤول اإىل ذنب واإلَّ فهي لي�ض���ت م���ن الذنوب الهوي  اأو لأنَّ
ال�ض���قوط من اأعلى اإىل اأ�ض���فل وفعله من باب �ضرب ومنه قوله 
تع���اىل: }أو هتـــوى به الريـــح يف مكان ســـحيق{ اأي 
بعي���د والباء يف بهم للتعدية وهم جعل���وا التكلم باللمم واظهاره 
اأ�ض���د عليهم من اأن ي�ض���قطهم الريح اإىل مكان عميق اأو من اأن 
تقطع اأع�ضاوؤهم ا�ض���تقباحًا ل�ضاأنه وا�ضتعظامًا لأمره لأنه حمال 

يف حق���ه تعاىل وكفر به.
وال�ض���تفهام يف قول���ه }أجتـــدون ذلك{ عل���ى حقيقته 
اأو للتعج���ب اأو التقري���ر، ولفظه ذل���ك يف املو�ضعني اإ�ض���ارة اإىل 

ال�ض���تعظام اأو اخلوف املفهومني من �ض���ياق الكالم.
و�ضري���ح الإمي���ان خال�ض���ة ولو جع���ل اإ�ض���ارة اإىل اللمم لورد 

اأنَّ الإمي���ان يق���ني واللمم �ض���ك اأو قريب منه ف���ال يكون اللمم 
م���ن الإميان ف�ض���ال عن اأن يك���ون من �ضريح���ه، وميكن اأن 
يدفع ذلك باأن ال�ض���يطان اإذا يئ�ض من كفر من �ضح اإميانه 

م���ن جه���ة  ب���ه  الإتي���ان  وم���ن 
ق�ضده  الأعمال 

قلب���ه  لي�ض���غل  بالو�ضو�ض���ة 
بحدي���ث النف����ض وليوؤذي���ه بذل���ك 

فاإذًا �ضبب الو�ضو�ضة هو حم�ض الإميان و�ضريحه ف�ضح 
اأنَّ الو�ضو�ض���ة �ضري���ح الإميان بخالف الكافر وال�ض���اك 

و�ضعي���ف الإمي���ان فاإنَّه ياأتيه���م من اأي وج���ه اأراد.
وق���ال اأمري املوؤمنني عل���ي بن اأبي طالب عليه ال�ض���الم: 

»�ضوم ثالثة اأيام من كل �ضهر – اأربعاء بني خمي�ضني – و�ضوم 

�ضعبان، يذهب بو�ضوا�ض ال�ضدر، وبالبل القلب«.
وقال عليه ال�ض���الم: »�ضيام �ض���هر ال�ضرب وثالثة اأيام يف كّل 

�ضهر يذهنب ببالبل ال�ضدور«.
وق���ال علي���ه ال�ض���الم اأي�ض���ًا: »ذكرنا اأه���ل البيت �ض���فاء من 

الوعك والأ�ض���قام وو�ضوا����ض الّريب«.
وع���ن الإم���ام ال�ض���ادق عليه ال�ض���الم ملّ���ا َذَكَر عب���د اهلل بن 
�ض���نان رجاًل مبتلئ بالو�ضوء وال�ضالة واّدع���ى اأنه رجٌل عاقل، 
قال واأّي عقل له وهو يطيع ال�ضيطان؟ قال عليه ال�ضالم: »فقلت 
له: وكيف يطيع ال�ض���يطان؟«، فقال: �ضله هذا الذي ياأتيه من اأي 

�ض���يء هو؟ فاإنه يقول لك: من عمل ال�ضيطان.
ملّ���ا �ض���ئل علي���ه ال�ض���الم ع���ن ك���رثة �ض���ّك الرج���ل يف عدد 
الركع���ات حت���ى ل ي���دري كم �ضلى ول م���ا بقي علي���ه: »يعيد«، 
قلنا له: فاإنه يكرث عليه ذلك كلما عاد �ض���ّك؟ قال: »مي�ضي يف 
�ضّكه«. ثم قال: »ل تعّودوا اخلبيث من اأنف�ضكم بنق�ض ال�ضالة 
فتطمعوه، فاإّن ال�ض���يطان خبيث يعتاد ملا عّود، فيلم�ِض اأحدكم 
يف الوه���م، ول يكرثّن نق�ض ال�ضالة، فاإنه اإذا فعل ذلك مرات 

ال�ضك«. اإليه  يعد  مل 
عندم���ا  ال�ض���الم  علي���ه  اإن وق���ال  الو�ضو�ض���ة  ع���ن  �ُض���ئل 

اإّل اهلل«.َك���رُثت ق���ال: »ل �ض���يء فيها،  اإل���ه  ل  تق���ول: 

و�ش��شة ال�شيطان بقلم: محمد جواد
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ول���د ع���ام )1388ه����/ 1969م( يف تون����ض، حا�ضل على 
�ض���هادة الثانوي���ة، كان من���ذ �ضغ���ره مولعًا مبطالع���ة الكتب 
واملج���اّلت واحلدي���ث م���ع الآخري���ن يف املج���الت الثقافي���ة 

. لعلمية ا و
وم���ن ه���ذا املنطلق ح�ض���ل اأبو ح�ض���ن على خزي���ن علمي 
ر م���ن موروثات���ه العقائدي���ة،  ���ن م���ن خالل���ه اأن يتح���رَّ متكَّ
���ة والرباهني، وكان  وي�ض���ّيد لنف�ض���ه عقيدة مبتنية على الأدلَّ

1987م(. )1407ه����/  ع���ام  ا�ض���تب�ضاره 

يق���ول )اأب���و ح�ض���ن( ح���ول تقييم���ه ملذه���ب اأهل ال�ُض���ّنة: 
)اأه���ّم اإ�ض���كالية موج���ودة يف اإخوانن���ا اأه���ل ال�ُض���ّنة اأنَّهم ل 
يف�ضلون بني الإ�ض���الم بو�ضفه دينًا �ضماويًا و�ضرية اخللفاء، 
ويعّدون اخللفاء هم الإ�ض���الم، اأي: اإذا اأ�ضكلت على اخللفاء 

فاأنت ت�ض���كل على الإ�ضالم!
واأهّم ما ي�ض���تدّل به اأهل ال�ُض���ّنة على م�ضروعية خالفتهم 
باأنَّها لو كانت خمالفة ملا يريده الر�ض���ول �ضلى اهلل عليه واآله 
ه���م ل يلتفتون اإىل  و�ض���لم ملا قبله���ا اأكرثية ال�ضحاب���ة، ولكنَّ

هذه احلقيقة ب���اأنَّ ال�ضحابة قد يغفل���ون عن حقائق كثرية، 
كم���ا اأنَّ الأن�ضار طالبوا باخلالفة وهم يعلمون باأنَّ اخلالفة 
يف قري����ض من خالل حديث الر�ض���ول الأكرم �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم(. واآله 

يقول )اأبو ح�ض���ن(: )نحن ل نخ�ض���ى مثل هذه ال�ضبهات، 
ن���ا اأ�ضحاب دليل واأ�ضحاب منطق، ولقد زرت اأحد  ملاذا؟ لأنَّ
الإخوة م���ن بلدتي، وطلبت منه اأن ياأتيني بكتاب �ض���يعي ولو 

كتاب���ًا واحدًا، ولكن مل يكن عنده ذلك. 
قل���ت له: هذا هو الفرق بني ال�ض���يعة واأهل ال�ُض���ّنة، اذهب 
اإىل كّل بيت �ض���يعي جتد فيه كتب اأهل ال�ُض���ّنة، وهذا عظيم، 
النفتاح عل���ى الآخر، ومعرفته ماذا يطرح؟ وماذا يريد؟(.

تع���ّد واقعة عا�ض���وراء م���ن الوقائ���ع املت�ضّمن���ة للكثري من 
الدرو����ض والعرب التي متّد الإن�ضان بالعطاء الروحي والغذاء 
املعنوي، وحتّفز الطاقات للعمل يف �ض���احة اخلري وال�ضالح.
والكث���ري من اأهل ال�ُض���ّنة الذين يقرتبون اإىل ال�ض���تب�ضار 

دين اهلل ل يعرف بالرجال

النفتاح على الآخر

عظمة �شاأن اأ�شحاب الإمام احل�شني عليه ال�شالم

الت�ن�شي ح�شن  اأب� 
ــ�ــص( ــي/تــ�ن ــّن ــشُ �(
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يج���دون ب���اأنَّ هذا الأمر ي�ض���تدعي منه���م الت�ضحي���ة، ولهذا 
يك���ون اأ�ضحاب الإمام احل�ض���ني عليه ال�ض���الم اأ�ض���وة لهوؤلء 

فيتلّق���ون منه���م در����ض الإيث���ار والت�ضحية.
الإم���ام احل�ض���ني علي���ه  اأ�ضح���اب  �ض���اأن  وح���ول عظم���ة 
ة طريفة، وهي: ال�ض���الم ينقل لنا )اأبو ح�ضن التون�ضي( ق�ضّ

ك اأح���د الأ�ض���خا�ض ذات ي���وم يف دللة ق���ول الإمام  �ض���كَّ
احل�ضني عليه ال�ضالم: »فاإيّن ل اأعلم اأ�ضحابًا اأوفى ول اأخري 
م���ن اأ�ضحاب���ي، ول اأهل بي���ت اأبّر ول اأو�ضل م���ن اأهل بيتي«.

)الكام���ل يف التاريخ:57/4(
وح���اول بهذا الت�ض���كيك يف الدلل���ة اأن ي�ض���ّكك يف �ضدور 
ه���ذا احلديث م���ن الإم���ام احل�ض���ني علي���ه ال�ض���الم، وكان 
يقول يف ت�ض���كيكه: ب���اأنَّ اأ�ضحاب الإمام احل�ض���ني مل يقوموا 
بعمل خ���ارق للعادة، ب���ل كان عملهم اأمرًا طبيعي���ًا يفعله كّل 
اإن�ض���ان يف تل���ك الظروف الت���ي اأظهر العدّو اأق�ضى اخل�ّض���ة 
والو�ضاعة، لأنَّ الإمام احل�ض���ني عليه ال�ض���الم �ض���بط النبّي 
الأك���رم �ضل���ى اهلل عليه واآله و�ض���لم وريحانته، وهو ابن علي 
علي���ه ال�ض���الم والزهراء عليها ال�ض���الم، وهو اإم���ام ع�ضره 

فم���ن الطبيعي اأن ين�ضره الإن�ض���ان امل�ض���لم.
ويق���ول ه���ذا ال�ض���خ�ض: راأيت يف ع���امل الروؤيا بع���د بيان 
ت�ضكيكي هذا، وكاأيّن حا�ضر يف واقعة الطّف فاأعلنت لالإمام 
احل�ض���ني عليه ال�ض���الم ا�ض���تعدادي لن�ضرته، فقب���ل الإمام 
احل�ض���ني علي���ه ال�ض���الم ذلك، وملَّ���ا حان وق���ت ال�ضالة قال 
الإمام عليه ال�ض���الم: »نحن نريد اإقام���ة ال�ضالة فقف اأنت 
هن���ا كي حتول بيننا وبني �ض���هام العدّو حتَّى نوؤّدي ال�ضالة«.

فقل���ت: اأفع���ل ي���ا ب���ن ر�ض���ول اهلل، ف�ض���رع عليه ال�ض���الم 
بال�ض���الة، ووقفت اأمامه، وبعد حلظات راأيت �ض���همًا ينطلق 
ا اقرتب طاأطاأت راأ�ض���ي من دون اإرادتي  نحوي ب�ض���رعة، فلمَّ
ف���اإذا بال�ض���هم ي�ضيب الإمام عليه ال�ض���الم، فقلت: ما اأقبح 
ما فعلت، لن اأ�ض���مح بعد هذا بتكرار مثله، اأي بو�ضول �ض���هم 

اإىل الإمام عليه ال�ض���الم.
ة  وبع���د قليل اأتى �ض���هم ث���اٍن فحدث مّني م���ا حدث يف املرَّ
رت احلالة  الأوىل، واأ�ضي���ب الإمام ثانية ب�ض���هم اآخ���ر، وتكرَّ
ثالث���ة ورابع���ة، وال�ض���هام ت�ضيب الإم���ام اأبا عب���د اهلل عليه 

ال�ض���الم واأنا ل اأمنعها م���ن الو�ضول اإليه.
ثّم حان���ت مّني التفاتة فراأيت الإمام ينظر اإيلَّ مبت�ض���مًا، 

ثّم قال: »فاإيّن ل اأعلم اأ�ضحابًا اأوفى ول اأخري من اأ�ضحابي«.
فا�ض���تيقظت م���ن منام���ي وعرف���ت اأنَّ اهلل تع���اىل اأراد 
نا ينبغي  نَّ اأن ينق���ذين من هذه الغفلة واجلهال���ة، وعرفت اأ
د  اأن نك���ون م���ن اأ�ضح���اب العمل، ول نكون اأه���ل قول جمرَّ

العمل. عن 

يقول )اأبو ح�ض���ن( ح���ول واقعة الطّف: )كان يف ال�ض���ابق 
م، ونحن نعي����ض البعد عن الر�ض���ول الأكرم  مي���رُّ علينا حمرَّ
�ضل���ى اهلل علي���ه واآله و�ض���لم، وكّنا يف تون����ض نعّد عا�ض���وراء 
عي���دًا، ومن هن���ا نفهم اأنَّ الإمام احل�ض���ني عليه ال�ض���الم ل 
يعرف���ه الكثري من العاّم���ة وحتَّى العلماء معرف���ة جّيدة، لأنَّ 
ال���دور الأموي على م�ض���توى جتهيل الأّمة واإبعاد النا����ض عن 

الإ�ض���الم الأ�ضيل دور فّعال(.
يق���ول )اأبو ح�ض���ن(: )كنت جال�ض���ًا يف بيتي واأنا اأ�ض���اهد 
م احل���رام، واإذا  اأّي���ام حم���رَّ بع����ض الف�ضائي���ات ال�ض���يعية 
مبجموع���ة م���ن الإخوة يف اجلنوب ويف ال�ض���مال اتَّ�ضلوا بي، 
م، فا�ضتغربت وقلت  موا يل التعازي مبنا�ض���بة �ضهر حمرَّ وقدَّ
ها اليوم  م، ولكنَّ يف نف�ض���ي: هذه تون����ض كانت ل تعتني مبح���رَّ
عل���ى رغم جه���ود الوّهابي���ة ح�ضل ه���ذا التح���ّول يف وطني 
الغ���ايل، وبداأ النا����ض يف تون����ض يلب�ض���ون ال�ض���واد، وي�ضعون 
بع����ض الرايات عل���ى منازله���م، ومكتوب فيها: يا ح�ض���ني يا 

مظلوم، يا ح�ض���ني يا غريب، يا ح�ض���ني يا �ض���هيد(.
وي�ضيف )اأبو ح�ض���ن(: )لقد اأدخ���ل الإمام زين العابدين 
عليه ال�ض���الم كربالء اإىل عمق ال�ض���عور عند امل�ضلم فجعلها 
ج���زءًا م���ن كّل مف���ردة من مف���ردات حياته���م، ف���اإذا اأكلوا 
���روا ج���وع الإمام احل�ض���ني عليه ال�ض���الم، واإذا �ض���ربوا  تذكَّ
روا عط�ض الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم، واإذا خلدوا اإىل  تذكَّ
روا تعب الإمام احل�ض���ني عليه ال�ضالم ومعاناته،  الراحة تذكَّ
لت كربالء بفعل الإمام ال�ض���ّجاد عليه ال�ض���الم  وبذل���ك حتوَّ
���ة اإىل اأ�ض���لوب حي���اة لدى ق�ض���م كبري من  وطريقت���ه اخلا�ضّ

اأبناء الأّمة الإ�ض���المّية.
وبه���ذا ي�ض���تلهم الإن�ض���ان دائمًا من ثورة الإمام احل�ض���ني 
عليه ال�ضالم ما ينري له الدرب يف حياته، ومينحه ال�ضتقامة 

يف كّل ال�ض���احات التي تتطلَّب اجلهاد واملقاومة(.

التاأّثر ب�اقعة الطّف
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ع���ن اأََب���اٌن َعْن �ُض���َلْيٍم َقاَل: ُقْل���ُت ِلَعِليٍّ عليه ال�ض���الم: َيا اأَِمرَي 
ِبي َذرٍّ �َض���ْيئًا ِمْن  ينِّ �َض���ِمْعُت ِمْن �َض���ْلَماَن وامْلِْق���َداِد واأَ امْلُوؤِْمِن���نَي اإِ
ِبِي �ضل���ى اهلل عليه واآله ُثمَّ  َواَيِة َعِن النَّ َتْف�ِض���رِي اْلُقْراآِن وِم���َن الرِّ
ا����ضِ  ْيِدي النَّ ْيُت يِف اأَ ِديَق َما �َض���ِمْعُت ِمْنُهْم وَراأَ �َض���ِمْعُت ِمْنَك َت�ضْ
ِبيِّ �ض  اأَ�ْض���َياَء َكِثرَيًة ِمْن َتْف�ِض���رِي اْلُقْراآِن وِم���َن اْلأََحاِديِث َعِن النَّ
ى  َفرَتَ ْنُتْم َتْزُعُموَن اأَنَّ َذِلَك َباِطٌل اأَ ُتَخاِلُف الَِّذي �َض���ِمْعُتُه ِمْنُكْم واأَ
ِديَن  ِ �ضلى اهلل عليه واآله ُمَتَعمِّ [ َيْكِذُبوَن َعَلى َر�ُضوِل اهللَّ ا����ضَ ]النَّ

���ُروَن اْلُقْراآَن ِبَراأِْيِهْم؟! وُيَف�ضِّ
َق���اَل َفاأَْقَب���َل َعِل���يٌّ علي���ه ال�ض���الم َفَق���اَل يِل: »َي���ا �ُض���َلْيُم َقْد 
ا����ضِ َحّق���ًا وَباِطاًل،  ���َواَب؛ اإِنَّ يِف اأَْي���ِدي النَّ ْلَت َفاْفَه���ِم اجْلَ �َض���اأَ
َكمًا  ���ًا وَعاّمًا، وحُمْ ْدقًا وَكِذبًا، وَنا�ِض���خًا وَمْن�ُض���وخًا، وَخا�ضّ و�ضِ
ِ �ضلى  وُمَت�َض���اِبهًا، وِحْفظ���ًا وَوَهمًا، وَق���ْد ُكِذَب َعَلى َر�ُض���وِل اهللَّ
اهلل علي���ه واآله َعَلى َعْهِدِه َحتَّى َق���اَم ]ِفيِهْم[ َخِطيبًا َفَقاَل: اأَيَُّها 
اأْ  دًا َفْلَيَتَبوَّ اَبُة َفَمْن َكَذَب َعَل���يَّ ُمَتَعمِّ ْت َعَليَّ اْلَكذَّ ا����ضُ َقْد َكرُثَ النَّ

اِر. النَّ ِمَن  َمْقَعَدُه 
ِ َعَل���ى َنِبيِّ  َ َرْحَم���ُة اهللَّ ُث���مَّ ُك���ِذَب َعَلْيِه ِم���ْن َبْع���ِدِه ِحنَي ُت���ُويفِّ
ْرَبَعُة َنَفٍر  ِديِث اأَ ���ا َياأِْتيَك ِباحْلَ َ ُ َعَلْيِه واآِلِه واإِمنَّ لَّى اهللَّ ْحَم���ِة و�ضَ الرَّ

َلْي����ضَ َلُهْم َخاِم�ٌض:
ُم وَل  ٌع ِباْلإِ�ْض���اَلِم َل َيَتاأَثَّ نِّ مَي���اِن ُمَت�ضَ َرُجٌل ُمَناِف���ٌق ُمْظِهٌر ِلاْلإِ

دًا  ِ �ضلى اهلل علي���ه واآله ُمَتَعمِّ ْن َيْكِذَب َعَلى َر�ُض���وِل اهللَّ ُج اأَ َيَتَح���رَّ
ُقوُه  دِّ اٌب مَلْ َيْقَبُلوا ِمْنُه ومَلْ ُي�ضَ ُه ُمَناِفٌق َك���ذَّ َفَلْو َعِلَم امْلُ�ْض���ِلُموَن اأَنَّ
ِ �ضل���ى اهلل عليه واآله  اِح���ُب َر�ُض���وِل اهللَّ ُه���ْم َقاُل���وا َه���َذا �ضَ وَلِكنَّ
 ِ َراآُه و�َض���ِمَع ِمْنُه وُهَو َل َيْكِذُب وَل َي�ْض���َتِحلُّ اْلَكِذَب َعَلى َر�ُضوِل اهللَّ
���ا اأَْخرَبَ  ُ َع���ِن امْلَُناِفِقنَي مِبَ �ضل���ى اهلل عليه واآل���ه وَقْد اأَْخ���رَبَ اهللَّ
ُ َع���زَّ وَج���لَّ }وإِذا رََأيَْتهُـــمْ  َفُه���ْم َفَق���اَل اهللَّ ���ا َو�ضَ َفُه���ْم مِبَ وَو�ضَ
ُتعِْجبُـــكَ َأجْســـامُهُمْ وإِنْ يَُقوُلوا تَسْـــمَعْ لَِقوْلِِهـــمْ{ ُثمَّ َبُقوا 
وِر  ���اِر ِبالزُّ َع���اِة اإِىَل النَّ اَلِل والدُّ ���ِة ال�ضَّ ُب���وا اإِىَل اأَِئمَّ َبْع���َدُه، وَتَقرَّ
ْوُهُم اْلأَْعَم���اَل وَحَمُلوُهْم َعَلى  َفاِق[ واْلُبْهَت���اِن َفَولَّ واْلَك���ِذِب و]النِّ
ا����ضُ َمَع امْلُُلوِك  ا النَّ َ ْنَيا واإِمنَّ ا����ضِ واأََكُلوا ِبِهْم ]ِم���َن[ الدُّ ِرَق���اِب النَّ

ُل اْلأَْرَبَعِة. ُ َفَه���َذا اأَوَّ َم اهللَّ ْنَي���ا اإِلَّ َم���ْن َع�ضَ ]يِف[ الدُّ

ِ �ضل���ى اهلل عليه واآله �َض���ْيئًا َفَلْم  وَرُج���ٌل �َض���ِمَع ِمْن َر�ُض���وِل اهللَّ
���ْد َكِذبًا وُه���َو يِف َيِدِه  َيْحَفْظ���ُه َعَل���ى َوْجِهِه وَوِه���َم ِفي���ِه ومَلْ َيَتَعمَّ
ِ �ضلى اهلل عليه  َيْرِويِه وَيْعَمُل ِبِه وَيُقوُل اأََنا �َض���ِمْعُتُه ِمْن َر�ُضوِل اهللَّ
ُه َوِهَم  نَّ ُه َوِهَم مَلْ َيْقَبُلوا وَل���ْو َعِلَم ُهَو اأَ نَّ واآل���ه َفَلْو َعِلَم امْلُ�ْض���ِلُموَن اأَ

ُه. َلَرَف�ضَ ]ِفيِه[ 

ِ �ضلى اهلل عليه واآله �َض���ْيئًا  َوَرُجٌل َثاِلٌث �َض���ِمَع ِمْن َر�ُض���وِل اهللَّ
اأََم���َر ِبِه ُثمَّ َنَه���ى َعْنُه وُهَو َل َيْعَلُم اأَْو �َض���ِمَعُه َنَهى َعْن �َض���ْيٍء ُثمَّ 
ا�ِض���َخ َفَلْو  اأََم���َر ِبِه وُه���َو َل َيْعَلُم ]َحِفَظ[ امْلَْن�ُض���وَخ ومَلْ َيْحَفِظ النَّ
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ْذ  ُه َمْن�ُض���وٌخ ]اإِ ُه وَلْو َعِلَم امْلُ�ْض���ِلُموَن اأَنَّ ُه َمْن�ُض���وٌخ َلَرَف�ضَ َعِلَم اأَنَّ
وُه. َلَرَف�ضُ �َضِمُعوُه[ 

ِ وَل َعَل���ى َر�ُض���وِلِه ُبْغ�ضًا  وَرُج���ٌل َراِب���ٌع مَلْ َيْك���ِذْب َعَل���ى اهللَّ
ِ وَتْعِظيم���ًا ِلَر�ُض���وِلِه �ضلى اهلل عليه  فًا ِم���َن اهللَّ ِلْلَك���ِذِب وَتَخوُّ
واآل���ه ومَلْ ُيوِه���ْم َبْل َحِفَظ َما �َض���ِمَع َعَلى َوْجِهِه َفَج���اَء ِبِه َكَما 
ا�ِضَخ ]ِمَن امْلَْن�ُضوِخ  �َض���ِمَعُه ومَلْ َيِزْد ِفيِه ومَلْ َيْنُق�ْض وَحِفَظ النَّ
ِ �ضلى  ا�ِض���ِخ[ وَرَف�َض امْلَْن�ُض���وَخ واإَِن اأَْمَر َر�ُض���وِل اهللَّ َفَعِمَل ِبالنَّ
اهلل علي���ه واآل���ه وَنْهَيُه ِمْث���ُل اْلُق���ْراآِن َنا�ِض���ٌخ وَمْن�ُض���وٌخ وَعامٌّ 

وُمَت�َض���اِبٌه. َكٌم  وحُمْ وَخا�ضٌّ 
ِ �ضل���ى اهلل عليه واآله اْلَكاَلُم  وَقْد َكاَن َيُكوُن ِمْن َر�ُض���وِل اهللَّ
َل���ُه َوْجَه���اِن َكاَلٌم َخا�ضٌّ وَكاَلٌم َع���امٌّ ِمْثُل اْلُقْراآِن َي�ْض���َمُعُه َمْن 
ِ �ضلى اهلل  ُ ِبِه وَم���ا َعَنى ِبِه َر�ُض���وُل اهللَّ َل َيْع���ِرُف َم���ا َعَنى اهللَّ
ِ �ضلى اهلل عليه واآله  َحاِب َر�ُض���وِل اهللَّ �ضْ عليه واآله وَلْي����ضَ ُكلُّ اأَ
ُلُه َفَيْفَهُم وَكاَن ِمْنُهْم َمْن َي�ْضاأَُلُه وَل َي�ْضَتْفِهُم َحتَّى اإْن  َكاَن َي�ْض���اأَ
ْعَراِبيُّ َفَي�ْض���اأََل َر�ُض���وَل  اِرُئ واْلأَ ���وَن اأَْن َيِج���يَء الطَّ َكاُن���وا َلُيِحبُّ
ِ �ضلى اهلل عليه واآله َحتَّى َي�ْض���َمُعوا ِمْن���ُه وُكْنُت اأَْدُخُل َعَلى  اهللَّ
ِ �ضلى اهلل عليه واآله ُكلَّ َيْوٍم َدْخَلًة ويِف ُكلِّ َلْيَلٍة َدْخَلًة  َر�ُضوِل اهللَّ

َفُيْخِليِني ِفيَه���ا اأَُدوُر َمَعُه َحْيُث َداَر.
ُه مَلْ  ِ �ضلى اهلل علي���ه واآله اأَنَّ َحاُب َر�ُض���وِل اهللَّ وَق���ْد َعِلَم اأَ�ضْ
ا َكاَن َذِلَك يِف  َ ي وُرمبَّ ا����ضِ َغ���رْيِ َحٍد ِمَن النَّ َنُع َذِلَك ِباأَ َيُكْن َي�ضْ

ِ �ضلى اهلل عليه واآله. َمْنِزيِل َياأِْتيِني َر�ُض���وُل اهللَّ
َقاَم ِن�َض���اَءُه  َف���اإَِذا َدَخْلُت َعَلْي���ِه يِف َبْع����ضِ َمَناِزِلِه َخاَل ِبي واأَ
ُه واإَِذا اأََتايِن ِلْلَخْل���َوِة يِف َبْيِتي مَلْ َتُقْم ِمْن  ي وَغرْيَ َفَلْم ُيْب���ِق َغرْيِ

. َحٌد ِمِن اْبَنيَّ ِعْنِدَن���ا َفاِطَمُة وَل اأَ
َوُكْن���ُت اإَِذا �َض���اأَْلُتُه اأََجاَبِن���ي واإَِذا �َض���َكتُّ اأَْو َنِفَدْت َم�َض���اِئِلي 
اْبَت���َداأَيِن َفَما َنَزَلْت َعَلْيِه اآَيٌة ِمَن اْلُق���ْراآِن اإِلَّ اأَْقَراأَِنيَها واأَْماَلَها 
َظِني  اَها وُيَحفِّ َمِن���ي اإِيَّ َ اأَْن ُيَفهِّ ي وَدَع���ا اهللَّ َعَل���يَّ َفَكَتْبُتَها ِبَخطِّ
ِ ُمْنُذ َحِفْظُتَها وَعلََّمِن���ي َتاأِْويَلَها  َفَما َن�ِض���يُت اآَيًة ِمْن ِكَت���اِب اهللَّ

َفَحِفْظُتُه واأَْم���اَلُه َعَليَّ َفَكَتْبُتُه.
ْو  ْو اأَْمٍر وَنْهٍي اأَ ُ ِم���ْن َحاَلٍل وَحَراٍم اأَ وَما َتَرَك �َض���ْيئًا َعلََّمُه اهللَّ
ىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة اإِلَّ وَقْد َعلََّمِنيِه  َيٍة َكاَن اأَْو َيُك���وُن اإِ َطاَع���ٍة وَمْع�ضِ
ْدِري  َع َيَدُه َعَلى �ضَ وَحِفْظُتُه ومَلْ اأَْن����ضَ ِمْنُه َحْرفًا َواِحدًا ُثمَّ َو�ضَ
اَلأَ َقْلِبي ِعْلمًا وَفْهمًا َوِفْقه���ًا وُحْكمًا وُنورًا واأَْن  َ اأَْن مَيْ وَدَع���ا اهللَّ

َظِني َفاَل اأَْن�َضى. ُيَعلَِّمِني َفاَل اأَْجَهَل واأَْن ُيَحفِّ
َ يِل  َك ُمْنُذ َيْوٍم َدَعْوَت اهللَّ ِ اإِنَّ َفُقْلُت َل���ُه َذاَت َيْوٍم: َيا َنِبيَّ اهللَّ

ِليِه َعَليَّ وَتاأُْمُريِن  ا َعلَّْمَتِني َفِلَم مُتْ ا َدَعْوَت مَلْ اأَْن����ضَ �َضْيئًا مِمَّ مِبَ
ُف  َتَخوَّ �ْض���َياَن، َفَقاَل: َيا اأَِخي َل�ْض���ُت اأَ ُف َعَليَّ النِّ ِبِكَتاَبِتِه اأََتَتَخوَّ
ُه َقِد ا�ْض���َتَجاَب  ُ اأَنَّ يِن اهللَّ ْهَل وَقْد اأَْخرَبَ �ْض���َياَن وَل اجْلَ َعَلْيَك النِّ
ِذي���َن َيُكوُن���وَن ِمْن َبْع���ِدَك، ُقْلُت: َيا  يِل ِفي���َك ويِف �ُض���َرَكاِئَك الَّ
ُ ِبَنْف�ِض���ِه وِبي  ِذيَن َقَرَنُهُم اهللَّ ِ وَمْن �ُض���َرَكاِئي؟ َقاَل: الَّ َنِب���يَّ اهللَّ
هَ  ِهْم }يَـــا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا َأطِيعُوا اللَّ ِذيَن َقاَل يِف َحقِّ َمَع���ُه الَّ
مْـــِر مِنُْكمْ َفـــِإنْ تَنَاَزعُْتمْ فِي  وََأطِيعُـــوا الرَّسُـــوَل وَُأولِي اْلَ
هِ  هِ وَالرَّسُـــوِل إِنْ ُكنُْتـــمْ ُتؤْمِنُونَ بِاللَّ شَـــيْءٍ َفرُدُّوهُ إَِلى اللَّ

وَالْيَـــوِْم اآْلَخِِر َذلِـــكَ خَيْرٌ وََأحْسَـــنُ تَْأِوياً{.
َياُء اإِىَل اأَْن َيِرُدوا  ِ وَمْن ُهْم؟ َق���اَل: اْلأَْو�ضِ ُقْل���ُت: َيا َنِبيَّ اهللَّ
ُهْم َكْيُد َم���ْن َكاَدُهْم  رُّ ���ي ُكلُُّهْم َه���اٍد ُمْهَت���ٍد َل َي�ضُ َعَل���يَّ َحْو�ضِ
وَل ِخ���ْذَلُن َم���ْن َخَذَلُهْم ُه���ْم َمَع اْلُق���ْراآِن واْلُق���ْراآُن َمَعُهْم َل 
َطُروَن  ِتي وِبِهْم مُيْ مَّ ُ اأُ ���ُر اهللَّ ُيَفاِرُقوَن���ُه وَل ُيَفاِرُقُهْم ِبِهْم َيْن�ضُ

َدَعْوِتِهْم. �ْض���َتَجاِب  مِبُ َعْنُهْم  وَيْدَفُع 
َع  ِهْم يِل، َفَقاَل: اْبِني َه���َذا وَو�ضَ ِ �َض���مِّ َفُقْل���ُت: َيا َر�ُض���وَل اهللَّ
َع َيَدُه  �َض���ِن عليه ال�ضالم، ُثمَّ اْبِني َهَذا وَو�ضَ َيَدُه َعَلى َراأْ�ِض احْلَ
َع َيَدُه  �َضنْيِ عليه ال�ضالم، ُثمَّ اْبُن اْبِني َهَذا وَو�ضَ َعَلى َراأْ����ضِ احْلُ
�َضنْيِ عليه ال�ضالم، ُثمَّ اْبٌن َلُه َعَلى ا�ْضِمي ا�ْضُمُه  َعَلى َراأْ����ضِ احْلُ
ِ و�َضُيوَلُد َعِليٌّ يِف َحَياِتَك َيا  ٌد باقر ِعْلِمي وَخاِزُن َوْحِي اهللَّ مَّ حُمَ

اَلَم. ي ال�ضَّ ْقِرْئُه ِمنِّ اأَِخي َفاأَ
�َض���نْيِ عليه ال�ض���الم َفَقاَل: �َض���ُيوَلُد َلَك  ْقَب���َل َعَل���ى احْلُ ُث���مَّ اأَ
���اَلَم، ُث���مَّ َتْكِمَلُة  ي ال�ضَّ ���ُد ْبُن َعِل���يٍّ يِف َحَياِتَك َفاأَْقِرْئُه ِمنِّ مَّ حُمَ

اِلْثَنْي َع�َض���َر اإَِمامًا ِمْن ُوْل���ِدَك َيا اأَِخي.
اُهْم يِل َرُجاًل َرُجاًل  ِهْم يِل َف�َض���مَّ ِ �َض���مِّ َفُقْل���ُت: َي���ا َنِبيَّ اهللَّ
���ِة الَِّذي  ِ َي���ا اأََخ���ا َبِن���ي ِه���اَلٍل َمْهِديُّ َه���ِذِه اْلأُمَّ ِمْنُه���ْم واهللَّ
 ِ ���اَلأُ اْلأَْر����ضَ ِق�ْض���طًا وَعْدًل َكَم���ا ُمِلَئْت ُظْلم���ًا وَجْورًا واهللَّ مَيْ
ْك���ِن وامْلََقاِم واأَْعِرُف  اإِينِّ َلأَْع���ِرُف َجِميَع َم���ْن ُيَباِيُعُه َبنْيَ الرُّ

وَقَباِئَلِهْم«. ِميِع  اجْلَ اأَ�ْض���َماَء 
 ِ َل���َواُت اهللَّ �َض���نْيَ �ضَ �َض���َن واحْلُ َق���اَل �ُض���َلْيٌم: ُث���مَّ َلِقي���ُت احْلَ
ِ َعَلْيِه  َلَواُت اهللَّ َعَلْيِهَم���ا ِبامْلَِديَن���ِة َبْعَد َما ُقِتَل اأَِمرُي امْلُوؤِْمِن���نَي �ضَ
َثَك اأَُبوَنا  َدْقَت َحدَّ ِديِث َعْن اأَِبيِهَما َفَقال �ضَ ْثُتُهَما ِبَهَذا احْلَ َفَحدَّ
ِديِث وَنْحُن ُجُلو����ٌض وَقْد َحِفْظَنا  َعِلٌي عليه ال�ض���الم ِبَه���َذا احْلَ
ُبوَنا  َث���َك اأَ ِ �ضلى اهلل علي���ه واآله َكَما َحدَّ َذِل���َك َعْن َر�ُض���وِل اهللَّ

�َض���َواًء مَلْ َيِزْد ومَلْ َيْنُق�ْض ِمْنُه �َض���ْيئًا.
�شليم بن قي�ص:٦٣٣
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ت�ض���عبت كلمات الأئمة الأطهار �ضلوات اهلل و�ض���المه عليهم 
اأجمع���ني ومن بعده���م العلماء الأع���الم حول مفهوم ال�ض���الم 
ومعن���اه، وه���ذا الختالف ناجت ع���ن الزاوية الت���ي ينظر منها 
ملو�ضوع ال�ض���الم ومفهومه، وفيما ياأت���ي جملة من املعاين التي 
جاء لها ذكر على ل�ض���ان الروايات ال�ض���ريفة وكلمات الأعالم:

اأ: ال�شالم مبعنى التحية وعالمة من عالمات الأمن
املعن���ى املتب���ادر وامل�ض���داق املتع���ارف عن���د عامة النا����ض 
وه���و مبعن���ى التحي���ة م���ن ال�ض���خ�ض امل�ض���لِّم على ال�ض���خ�ض 
امل�ض���لَّم علي���ه، وقد ورد ه���ذا املعنى يف اآيات الق���راآن الكرمي 
هُمَّ  كم���ا يف قوله �ض���بحانه: }دَعْوَاهُـــمْ فِيهَـــا سُـــبْحَانَكَ اللَّ
هِ رَبِّ  وَتَحِيَُّتهُـــمْ فِيهَـــا سَـــاَمٌ وََآخِـــرُ دَعْوَاهُـــمْ َأِن الْحَمْـــدُ لِلَّ

)10 الْعَاَلمِنَ{.)يون����ض/
وقال �ض���بحانه يف اآية اأخرى: }وَُأدْخَِل الَّذِينَ َآمَنُوا وَعَمُِلوا 
نْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجِْري مِـــنْ تَحْتِهَا اْلَ

بِِإْذِن رَبِِّهمْ تَحِيَُّتهُمْ فِيهَا سَاَمٌ{.)اإبراهيم/23(
وال�ض���الم به���ذا املعنى عالمة م���ن عالمات الأم���ن يعطيها 
الإن�ض���ان امل�ضلِّم اإىل امل�ض���لَّم عليه ويف هذا املعنى ورد احلديث 

ع���ن الإمام ال�ضادق �ضلوات اهلل و�ض���المه علي���ه واملنقول عن 
عب���د اهلل ب���ن الف�ضل الها�ض���مي: )�ض���األت اأبا عب���د اهلل عليه 
ال�ض���الم ع���ن معن���ى الت�ض���ليم يف ال�ض���الة، فقال: »الت�ض���ليم 
عالم���ة الأم���ن وحتلي���ل ال�ض���الة«، قل���ت: وكيف ذل���ك جعلت 
ف���داك؟ قال: »كان النا����ض فيم���ا م�ضى اإذا �ض���لم عليهم وارد 
اأمن���وا �ض���ره وكانوا اإذا ردوا عليه اأمن �ض���رهم، فاإن مل ي�ض���لم 
مل ياأمنوه واإن مل يردوا على امل�ض���لم مل ياأمنهم، وذلك خلق يف 

الأخبار:176( العرب...«(.)مع���اين 
َب���ا َعْبِد  ���الُم َعَلْي���َك َيا اأَ في�ضب���ح معن���ى ق���ول الزائر )ال�ضَّ
اهلِل( ه���و: )اأنك يا اأبا عبد اهلل اآمن من اأن ي�ضلك مني اأذى 
كم���ا و�ضل اإليك م���ن قبل اأعدائك وقاتلي���ك ونا�ضبي احلرب 

بيتك(. ولأهل  لك 
وع���دم اإي�ض���ال الأذى اإىل اأف���راد اأه���ل البي���ت �ضلوات اهلل 
و�ض���المه عليه���م اأجمعني هي من �ض���يمة املوؤمن وم���ن �ضفات 
�ض���يعتهم كم���ا ورد يف احلدي���ث املروي ع���ن الإم���ام ال�ضادق 
�ضلوات اهلل و�ض���المه عليه يف تف�ض���ري قوله �ض���بحانه: }وََأمَّا 
إِنْ َكانَ مِـــنْ َأصْحَـــاِب الْيَمِـــنِ * َفسَـــاَمٌ َلـــكَ مِـــنْ 

الْيَمِنِ{.)الواقع���ة/91-90( َأصْحَـــاِب 
»ق���ال ر�ض���ول اهلل �ضل���ى اهلل علي���ه  ال�ض���الم:  ق���ال علي���ه 

معنى ال�شالم

علة بدء زيارة عا�ش�راء بال�شالم
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واآله لعلي عليه ال�ض���الم: هم �ض���يعتك ف�ض���لم ول���دك منهم اأن 
)260 /8 يقتلوهم(.)ال���كايف:

2: وقد يكون ال�ض���الم هنا مبعنى الدعاء من الزائر امل�ض���لِّم 
لالإمام امل�ض���لَّم عليه باحلفظ وال�ض���المة م���ن كل الآفات، واأْن 

يبعد عنه كل مك���روه قد ي�ضله من الآخرين.
ب: ال�شالم مبعنى الت�شـــليم والنقياد ل�شيد ال�شهداء 

عليه ال�شالم
وق���د يكون �ض���الم الزائ���ر مبعنى الت�ض���ليم من قب���ل الزائر 
لإمامه امل�ض���لَّم عليه، والتفوي�ض له يف كل اأموره وجميع �ض���وؤون 
دين���ه ودنياه، وتوطني النف����ض عل���ى الطاعة والنقي���اد املطلق 
ل���ه �ضل���وات اهلل و�ض���المه عليه وملن ه���و يف منزلته م���ن بقية 
املع�ضوم���ني �ضلوات اهلل و�ض���المه عليهم اأجمعني دون غريهم 

العاملني. من 
ج: ال�شـــالم مبعنى التذكري بامليثاق والدعاء بتعجيل 

الفرج والن�شر
وق���د يكون ال�ض���الم مبعنى تذك���ر الزائر بامليث���اق وجتديده 
م���ع الإم���ام امل���زور، لأن اهلل �ض���بحانه ق���د اأخ���ذ عل���ى النب���ي 
الأعظم �ضلى اهلل عليه واآله و�ض���لم و�ضائر املع�ضومني �ضلوات 
اهلل و�ض���المه عليه���م اأجمعني و�ض���يعتهم امليثاق عل���ى الطاعة 
واملرابط���ة وال�ض���رب ووعده���م ب���اأن ميّك���ن له���م يف الأر����ض 
وي�ض���تخلفهم ويجع���ل كلمتهم ه���ي العليا، وال�ض���الم وفقًا لهذا 

املعن���ى: تذكري به���ذا امليثاق، ودع���اء لتعجيل ذل���ك الوعد.
ويف ه���ذا املعن���ى وردت الرواي���ة عن حممد بن �ض���نان، عن 
داود ب���ن كث���ري الرقي ق���ال: قلت لأب���ي عب���د اهلل �ضلوات اهلل 
و�ض���المه علي���ه: )ما معن���ى ال�ض���الم على ر�ض���ول اهلل؟ فقال: 
»اإن اهلل تب���ارك وتع���اىل مل���ا خل���ق نبي���ه وو�ضيه وابنت���ه وابنيه 
وجميع الأئمة وخلق �ض���يعتهم اأخ���ذ عليهم امليثاق واأن ي�ضربوا 
وي�ضاب���روا ويرابط���وا واأن يتقوا اهلل، ووعدهم اأن ي�ض���لم لهم 
الأر����ض املباركة واحلرم الآمن واأن ينزل له���م البيت املعمور، 
ويظه���ر لهم ال�ض���قف املرف���وع ويريحهم م���ن عدوهم والأر�ض 
الت���ي يبدله���ا اهلل م���ن ال�ض���الم وي�ض���لم م���ا فيها لهم ل �ض���ية 
فيه���ا، ق���ال: ل خ�ضومة فيه���ا لعدوهم واأن يك���ون لهم فيها ما 
يحبون واأخذ ر�ض���ول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله على جميع الأئمة 
و�ض���يعتهم امليث���اق بذل���ك، واإمن���ا ال�ض���الم عليه تذكرة نف����ض 
امليث���اق وجتديد له عل���ى اهلل، لعله اأن يعجله ع���ز وجل ويعجل 

ال�ض���الم لكم بجميع ما فيه«(.)ال���كايف:451/1(

د: ال�شـــالم مبعنى �شـــهادة من الزائـــر لإمامه باأداء 
اأمـــر اهلل واإقامة �شـــنة نبيه الأعظـــم �شلى اهلل عليه 

و�شلم  واآله 
وق���د يك���ون ال�ض���الم م���ن قب���ل الزائ���ر عل���ى اإمام���ه املزور 
�ضهادة من امل�ض���لم لإمامه باأداء اأمر اهلل �ضبحانه واإقامة �ضنة 
نبيه واخل�ضوع واخل�ض���وع منه �ضلوات اهلل و�ض���المه عليه حتى 
ا�ض���تحق بذلك الأمان يف الدنيا والآخ���رة، لأن هذه الأمور من 

معاين ال�ض���الم وم�ضاديقه.
فق���د روي ع���ن الإمام ال�ض���ادق �ضلوات اهلل و�ض���المه عليه 
اأن���ه قال: »معنى ال�ض���الم يف دبر كل �ضالة معن���ى الأمان، اأي 
م���ن اأدى اأمر اهلل و�ض���نة نبي���ه �ضلى اهلل عليه واآل���ه خا�ضعًا له 
خا�ض���عًا من���ه فله الأم���ان من ب���الء الدنيا وب���راءة من عذاب 

ال�ض���ريعة:95( الآخرة(.)م�ضباح 
ه���ذه ه���ي اأهم معاين ال�ض���الم الت���ي لها �ض���واهد من كتاب 
اهلل �ض���بحانه واأقوال املع�ضومني �ضلوات اهلل و�ض���المه عليهم 
اأجمع���ني، وق���د تركن���ا الكث���ري مما ذه���ب اإلي���ه البع�ض خوف 
الإطالة، ولأن كثريًا منها عبارة عن تف�ض���ري ذوقي وقد �ضيغت 
اأكرثها بعبارات فل�ض���فية اأو عرفانية معقدة ل ي�ضتذوقها عامة 

القراء فلذلك غ�ض�ضن���ا الطرف عنها.

املع�ض���وم  ع���ن  �ض���ادرة  وبو�ضفه���ا  عا�ض���وراء  زي���ارة  اإّن 
�ضل���وات اهلل و�ض���المه عليه فقد روعيت فيها قواعد ال�ض���ريعة 
الإ�ض���المية الت���ي جعلت من ال�ض���الم مقدمة لبت���داء الكالم، 
فع���ن النبي الأعظ���م �ضلى اهلل عليه واآله و�ض���لم اأنه قال: »من 
بداأ بالكالم قبل ال�ض���الم ف���ال جتيبوه«. وق���ال �ضلى اهلل عليه 
واآل���ه: »ابدوؤوا بال�ض���الم قب���ل الكالم فم���ن بداأ بال���كالم قبل 

ال�ض���الم فال جتيبوه«.)ال���كايف:644/2(
وقال ر�ض���ول اهلل �ضل���ى اهلل عليه واآله اأي�ضًا: »اأوىل النا����ض 

باهلل وبر�ض���وله من بداأ بال�ضالم«.)الكايف:645/2(
اهلل  �ضل���وات  احل�ض���ني  الإم���ام  ملرق���د  الزائ���ر  اأّن  ومب���ا 
و�ض���المه علي���ه له م���ن احلوائ���ج والطلبات والذن���وب ما يريد 
م���ن اهلل ق�ضاءها وغفرانها، لذل���ك ل ينبغي له البدء بالكالم 
ع���ن اأي طلبة اأو حاجة قبل اأن ي�ض���لم، واإل كان الزائر معر�ضًا 
لعدم قبول حوائجه واإجابة دعائه والتجاوز عن �ض���يئاته عماًل 

فتنبه. ال�ض���ابقة  بالأحاديث 

علة بدء الزيارة بلفظ ال�شالم على اأبي عبد اهلل 
�شل�ات اهلل و�شالمه عليه

بقلم: أسامة عبد الغني
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عم�دي
1. ما ا�ضم ال�ضماء ال�ضابعة؟

2. ما ا�ضم ال�ضماء الثالثة؟
3. ما هي املق�ضمات اأمرا؟
4. ما هي احلامالت وقرا؟

5. اأول �ضيء خلقه اهلل تعاىل؟
6. مم خلق اهلل اجلبال؟

7. ما ا�ضم ال�ضماء اخلام�ضة؟
8. ما ا�ضم ال�ضماء الثانية؟

اأفقي
1. مم خلق اهلل الأر�ض؟

2. ما هي اجلاريات ي�ضرا؟
3. مم خلق اهلل ال�ضماوات؟
4. ما ا�ضم ال�ضماء الرابعة؟

5. ما ا�ضم �ضماء الدنيا؟
6. مم خلق اهلل �ضماء الدنيا؟
7. ما ا�ضم ال�ضماء ال�ضاد�ضة؟
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اأنـــ�اع  بع�ـــص  ت�شـــتطيع  اأنـــه  تعلـــم  هـــل 
الأ�شـــماك تغيري جن�شـــها من اأنثى اإىل ذكر.

هـــل تعلـــم اأنَّ النحل يقطع م�شـــافة 8٠ األف 
كم جلمع رحيق يكفي ل�شنع ن�شف كيل� غرام 

من الع�شل.

هـــل تعلم اأّن املجال املغناطي�شـــي لالأر�ص هي 
منطقـــة غري مرئية حميطـــة بالأر�ص ت�ؤثر 
فيها القـــ�ة املغناطي�شـــية لالأر�ـــص يف امل�اد 

والتنافر. باجلذب  املغناطي�شـــية 

هـــل تعلم اأّنه ميكن اأن ي�شل عدد خاليا البكرتيا 
يف فمك يف هذه اللحظة اىل مليار خلية.

ترفـــرف بجناحيهـــا  النحلـــة  اأّن  تعلـــم  هـــل 
١١٤٠٠ مـــرة يف الدقيقـــة ال�احـــدة تقريبًا.

هـــل تعلـــم اأّن درجـــة حـــرارة الأر�ـــص ترتفع 
قلياًل عندمـــا ي�شبح القمـــر بدرًا.

هل تعلم؟
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والثقافية الفكرية  ال�ش�ؤون   �شدر حديثًا عن ق�شم 
فــــــــي العتـــبـــــــــــــة احل�شينـــيــــــــــة املقد�شــــــــــــة

العلمية  واملقالت  البح�ث  ا�شتقبال  يف  البدء  عن  ال�ارث  جملة  اإدارة  تعلن 
�شتخ�شع  املقالت  اأن  علمًا  القادمة،  املجلة  اأعداد  �شمن  لن�شرها  والإ�شالمية 

العلمي. للتقييم 
يرجى ار�شال العمال على الربيد اللكرتوين التايل:

info@imamhussain-lib.org

الن�شـخة  علـى  للح�شـ�ل 
الرقميـــــــــــــة للمجلــــــة 
الكـــــــــ�د هـذا  ام�شـــــــح 


