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ال ت�ؤذوا النبي
�شلى اهلل عليه واآله

ال �ش���ك اأن امل�ش���لمني يحب���ون ر�ش���ول اهلل �شلى 
اهلل علي���ه واآل���ه ويعظمون���ه ويوقرون���ه، ويحر�شون 
عل���ى اإدخ���ال ال�ش���رور على قلب���ه، فال يفك���ر اأحد 
اأن ي���وؤذي النب���ي �شلى اهلل عليه واآل���ه اإاّل من حرم 
م���ن التوفيق االإله���ي، وال جتد عاق���اًل يريد اإدخال 
احلزن عل���ى قلبه ال�ش���ريف، فلذا �ش���يقول القارئ  
الك���رمي عندم���ا يق���راأ عن���وان الكلم���ة، م���ا ه���ذا 
العنوان اال�ش���تفزازي؟ وملاذا جعل���ه الكاتب خطابًا 

ناهي���ًا مطلق���ًا دون قي���د اأو تخ�شي�ص؟
اجلواب �شيكو ن كما يلي:

اأوال: مل يك���ن النه���ي موجه���ا ل���كل اأح���د، ب���ل هو 
موج���ه اإىل من مل يهتم مبقام النب���ي �شلى اهلل عليه 

واآله وم���ن مل يعرف حقه عل���ى االأمة.
ثاني���ا: اإذا وجدن���ا يف االأم���ة من ينا�ش���ب العداء 
الآل النب���ي �شلى اهلل عليه واآله  فهل هذا ممن يوؤذي 
النبي �شل���ى اهلل عليه واآله ويحزن���ه؟ اجلواب: نعم 

كذلك. هو 
ثالث���ا: اإذا وجدن���ا يف االأمة م���ن يع�شي اهلل تعاىل 
وهو يعلم اأن االأعمال �ش���تعر�ص على ر�شول اهلل �شلى 
اهلل عليه واآله يف كل اثنني وخمي�ص من االأ�شبوع، فهل 

ه���ذا ممن يوؤذي النبي؟ اجلواب: نعم هو كذلك.
ولك���ي يتاأك���د الق���ارئ الك���رمي م���ن اأن االأعم���ال 
تعر����ص على ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل علي���ه واآله وعلى 
اأه���ل بيته �شل���وات اهلل عليه���م نذكر ما ي�ش���ر اإىل 

ذلك وه���و كما يلي:
١- قول���ه تع���اىل: }وَُقـــِل اعْمَُلـــوا َفسَـــيَرَى اهلل 

عَمََلُكـــمْ وَرَسُـــوُلهُ وَالْمُؤْمِنُـــونَ...{)١(.
عَمََلُكـــمْ  اهلل  }وَسَـــيَرَى  تع���اىل:  قول���ه   -٢
وَرَسُـــوُلهُ ُثمَّ ُترَدُّونَ إَِلى عَالِِم الَْغيْب وَالشَّهَادَة{)٢(.

٣- قول���ه تع���اىل: }وََكَذلِـــكَ جَعَْلنَاُكـــمْ 
النَّـــاِس  عََلـــى  شُـــهَدَاءَ  لَِتُكوُنـــوا  وَسَـــًطا  ُأمَّـــًة 
شَـــِهيدًا{)٣(. عََليُْكـــمْ  الرَّسُـــوُل  وَيَُكـــونَ 

٤- ع���ن ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه ق���ال: 
)تعر����ص االأعم���ال ي���وم االثن���ني واخلمي����ص، فم���ن 
م�ش���تغفر فيغفر له، ومن تائب فيتاب عليه، ويرد اأهل 

ال�شغائ���ن ب�شغائنه���م حت���ى يتوبوا()٤(.
٥- ع���ن ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه اأن���ه 
ق���ال: )اإن اأعمالك���م تعر�ص علّي كل ي���وم، فما كان 
من ح�ش���ن ا�ش���تزدت اهلل لك���م، وما كان م���ن قبيح 

لكم(. اهلل  ا�ش���تغفرت 
٦- ع���ن االإم���ام ال�ش���ادق علي���ه ال�ش���الم اأن���ه 
ق���ال: )اإن اأعم���ال العباد تعر �ص على  ر�ش���ول اهلل 
�شل���ى اهلل علي���ه واآله كل �شب���اح اأبرارها وفجارها 
فاح���ذروا فلي�ش���تِح اأحدك���م اأن يعر����ص عل���ى نبيه 

القبيح(. العم���ل 
وهن���اك رواية تت�شمن ه���ذا املعنى اأي�ش���ا وهو اأن 
االإمام ال�شادق عليه ال�شالم خاطب جماعة قال لهم 
)م���ا لكم ت�ش���وءون ر�ش���ول اهلل(، قالوا: كيف ن�ش���وء 
ر�ش���لول اهلل وهو لي����ص معن���ا، فاأجابه���م )باأعمالكم 

القبيحة الت���ي تعر�ص عليه(.
ف���اإذن علين���ا احلذر قدر امل�ش���تطاع م���ن اأن نوؤذي 

نبي الرحمة �شل���ى اهلل عليه واآله.
ثالث���ا: واإذا وجدنا من يوؤذي املوؤمنني فهو ال �ش���ك 
مم���ن يوؤذي ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل علي���ه واآله كما يف 
احلديث ال�ش���ريف: )من اآذى موؤمنا فقد اآذاين()٥(.

��������������������������
)١( التوبة: ١٠٥.

)٢( التوبة: ٩٤.
)٣(البقرة: ١٤٣.

)٤(ميزان احلكمة: ج٦، �ص٢٣٧.
)٥( ميزان احلكمة: ج١، �ص٨٩.
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م���ن املوؤكد اأنه ال �ش���بيل لنا اإىل معرفة 
العدد احلقيقي الأ�شحاب احل�ش���ني عليه 
ال�شالم، من ا�شت�شهد منهم ومن مل يرزق 
ال�ش���هادة، وذلك الن امل�شتندات املبا�شرة 
لهذه امل�شاألة، وهي روايات �شهود العيان، 
خمتلفة يف التقدير. وهي، بطبيعة احلال، 
غر مبنية على االح�شاء، بل مبنية على 
الروؤي���ة الب�شرية والتخم���ني كما تق�شي 
بذلك طبيع���ة املوقف، ومن هن���ا فاإن اأيا 
منها ال تعرب ع���ن عدد نهائي، واإمنا تعرب 
عن ع���دد تقريبي، ال ب���د اأن يفرت�ص فيه 
اأن���ه يزيد عل���ى العدد احلقيق���ي قليال اأو 

ينق����ص عن���ه قليال.
فيما يل���ي نعر�ص الروايات الرئي�ش���ية 
يف املو�شوع، ونحللها، ونناق�ش���ها. لدينا، 
بالن�ش���بة اإىل م���ن �ش���ارك يف املعركة من 

الها�ش���ميني وغرهم، اأربع روايات.
      الرواية االأوىل: 

رواية امل�شع�دي 
وه���ي: )فلما بلغ احل�ش���ني القاد�ش���ية 
لقيه احلر بن يزيد التميمي... فعدل اإىل 
كربالء، وهو يف مقدار خم�ش���مائة فار�ص 
م���ن اأه���ل بيت���ه واأ�شحاب���ه، ونح���و مائة 

راج���ل( )مروج الذه���ب: ٣ / ٧٠(.
يف  م�ش���تنده  يذك���ر  مل  امل�ش���عودي  اإن 
هذه الرواي���ة، فال ميك���ن اأن نقبل العدد 
ال���وارد يف ه���ذه الرواي���ة على اأن���ه العدد 
ال���ذي و�ش���ل م���ع احل�ش���ني اإىل كربالء، 
وميك���ن اأن تك���ون ه���ذه الرواي���ة �شادقة 
اإىل حد بعي���د اإذا اأخرجناها من اإطارها 
اجلغرايف، وتاأخرن���ا بها يف الزمان قليال 
ع���ن لقاء احل�ش���ني للح���ر، واعتربنا اأنها 
تع���رب عن الع���دد الذي كان قب���ل اأن يعلن 
احل�ش���ني عن مقتل م�شلم بن عقيل وعبد 
اهلل ب���ن بقطر وهاين بن عروة، واأما بعد 
ذلك فمن املوؤكد اأن عدد االأ�شحاب لي�ص 
باملقدار ال���ذي ورد يف رواية امل�ش���عودي.

روايـــة  الثانيـــة:  الروايـــة       
عمـــار الدهنـــي عن االمـــام الباقر 

ال�شـــالم عليه 
وق���د جاء فيه���ا: )حت���ى اإذا كان بينه 
وبني القاد�ش���ية ثالثة اأمي���ال لقيه احلر 
ب���ن يزي���د التميم���ي... فلم���ا راأى ذل���ك 
اأ�شحاب���ه  وكان  كرب���الء...  اإىل  ع���دل 
خم�ش���ة واأربع���ني فار�ش���ا ومائ���ة راجل( 

.)٣٨٩  /٥ )الط���ربي: 
اإن عم���ار الدهن���ي ق���د تلق���ى الرواية 
من اأوثق امل�شادر وهو االإمام الباقر عليه 
ال�ش���الم، واملفرو�ص اأنه ق���د تلقي �شورة 
حية ودقيقة ملا حدث، فقد طلب احلديث 
بقوله: )حدثني عن مقتل احل�ش���ني كاأين 
ح�شرت���ه( ول���ذا ف���اإن مم���ا يبع���ث على 
الده�ش���ة اأن جن���د يف الرواي���ة حتريف���ا 
منك���را لوقائ���ع التاري���خ، فه���ي تخالف، 
م���ن عدة وج���وه، بع�ص احلقائ���ق الهامة 
املت�شلة مبعركة كربالء، ونرجح اأن ذلك 
نا�ش���ئ من تالعب ال���رواة بها كما ذكرنا 
اآنف���ا، اإال اأن هذا ال مين���ع من قبول العدد 
ال���وارد يف هذه الرواية ب�ش���ورة مبدئية. 

    الرواية الثالثة:
رواية احل�شني بن عبد الرحمان

)اإن  ق���ال:  ب���ن عبي���دة،  �ش���عد  ع���ن   
اأ�شياخا من اأهل الكوفة لوقوف على التل 
يبك���ون ويقول���ون: الله���م اأن���زل ن�شرك، 
ق���ال: قل���ت : ي���ا اأع���داء اهلل اأال تنزل���ون 
اإليه���م،  الأنظ���ر  واإين  فتن�شرون���ه... 
واإنه���م لقري���ب م���ن مائ���ة رج���ل، فيهم 
ل�شل���ب علي بن اأبي طالب عليه ال�ش���الم 

كــــم كــــان عـــدد ان�شـــار 
االمام احل�شـــني عليه ال�شالم 

فـي يـــ�م عـا�شـ�راء؟
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خم�ش���ة، وم���ن بني ها�ش���م �ش���تة ع�ش���ر، 
ورجل من بني �ش���ليم حلي���ف لهم، ورجل 
من بني كنان���ة حليف لهم، وابن عمر بن 

زي���اد( )الط���ربي: ٥/ ٣٨٩(.
      الرواية الرابعة:

 رواية اأبي خمنف
اهلل  عب���د  ب���ن  ال�شح���اك  ع���ن   
امل�ش���رقي، ق���ال : )... فلم���ا �شلى عمر 
اب���ن �ش���عد الغ���داة... وكان ذل���ك اليوم 
ي���وم عا�ش���وراء، خ���رج فيم���ن مع���ه من 
النا����ص... وعباأ احل�شني اأ�شحابه و�شلى 
به���م �ش���الة الغ���داة، وكان مع���ه اثن���ان 

وثالث���ون فار�ش���ا واأربع���ون راج���ال(.

اإن اأبا خمنف يتمتع ب�ش���معة جيدة من 
حيث دقته و�شدقه يف اأخباره التاريخية. 
وقد نقل اأبو خمنف هذه الرواية بوا�شطة 
واحدة عن اأحد اأ�شحاب احل�ش���ني الذين 
قاتل���وا مع���ه اإىل اأن بق���ي م���ن اأ�شحاب���ه 
رج���الن وه���و ال�شح���اك ب���ن عب���د اهلل 
امل�ش���رقي، وهو، فيما يب���دو، رجل �شارم 
وعملي ودقيق جدا، فحني طلب احل�ش���ني 
منه الن�شرة اأجابه اإىل ذلك م�شرتطا اأن 
يكون يف حل م���ن االن�شراف عنه حني ال 
يعود قتاله مفيدا يف الدفع عن احل�ش���ني، 
وقد اأجابه احل�ش���ني اإىل �شرطه فا�شرتك 
ال�شح���اك يف املعرك���ة ب�ش���دق. اإن هذه 

املالحظة تبعث عل���ى الوثوق بدقته.
ع���دد  اأن  �ش���بق  مم���ا  ونالح���ظ 
جمي���ع  يف  ثابت���ا  يك���ن  مل  االأ�شح���اب 

املراح���ل، منذ اخل���روج من مك���ة اإىل ما 
بع���د ظهر اليوم العا�ش���ر م���ن املحرم يف 
كرب���الء، واإمن���ا كان الع���دد متقلب���ا، بداأ 
عن���د اخلروج من مكة بالعدد الذي ذكره 
اخلوارزم���ي )اثنني وثمان���ني رجال( ثم 
ازداد العدد كثرا يف الطريق، ثم تقل�ص 
حت���ى ع���اد اإىل الع���دد االأول، ورمبا يكون 
ق���د نق����ص عنه قلي���ال، ثم ازداد بن�ش���بة 
�شغرة قبي���ل املعركة نتيجة لقدوم بع�ص 
االأن�ش���ار، وحت���ول بع�ص جنود اجلي����ص 
االأموي اإىل مع�ش���كر احل�ش���ني. وتقديرنا 
اخلا����ص نتيجة ملا انتهى بن���ا اإليه البحث 
هو اأن اأ�شحاب احل�شني الذين نقدر اأنهم 

ا�شت�ش���هدوا مع���ه يف كربالء م���ن العرب 
وامل���وايل يقاربون مئ���ة رج���ل اأو يبلغونها 

ورمب���ا زادوا قليال عل���ى املئة.
      حماولـــة حبيـــب بـــن مظاهر 

جلب مزيـــد من االن�شار
لق���د كان م���ن املمك���ن اأن يزي���د ع���دد 
اأ�شحاب احل�ش���ني علي���ه ال�ش���الم زيادة 
كبرة، مل تكن لتوؤث���ر وحدها على نتيجة 
املعرك���ة بنف�ش���ها، ولكنها كان���ت جتعلها 
اأطول واأ�ش���د مرارة بالن�ش���بة اإىل اجلي�ص 
االأم���وي، مم���ا كان من املمك���ن اأن ميكن 
قوات اأخرى اأن تتدخل اإىل جانب الثورة، 
وعوامل م�شاعدة ذات طبيعة �شيا�شية اأن 

حتدث فتوؤثر عل���ى نتيجة املعركة.
كان م���ن املمك���ن اأن يحدث ه���ذا لوال 
ح���دوث بع����ص املعوق���ات، فقد ا�ش���تاأذن 

االإم���ام  االأ�ش���دي  مظاه���ر  ب���ن  حبي���ب 
احل�ش���ني قبل املعرك���ة باأي���ام يف اأن ياأتي 
قومه من بني اأ�ش���د الذي���ن كانوا قريبني 
من موق���ع املعركة فيدعوه���م اإىل ن�شرة 
احل�ش���ني، فاأذن له. وقد ا�شتجاب لدعوة 
حبيب بن مظاهر من هذا احلي من بني 
اأ�ش���د ت�ش���عون مقاتال جاءوا معه يريدون 
مع�ش���كر احل�ش���ني، ولكن عمر بن �ش���عد 
عل���م بذلك فوجه اإليهم ق���وة من اأربعمئة 
فار����ص، ) فبينم���ا اأولئك الق���وم من بني 
اأ�ش���د قد اأقبلوا يف ج���وف الليل مع حبيب 
يريدون ع�شكر احل�ش���ني، اإذا ا�شتقبلتهم 
خيل ابن �شعد على �شاطئ الفرات، وكان 
بينه���م وبني مع�ش���كر احل�ش���ني الي�ش���ر، 
ف�ش���اح  واقتتل���وا،  الفريق���ان  فتناو����ص 
مال���ك   : احل���رث  ب���ن  ب���االأزرق  حبي���ب 
ولنا، ان�شرف عنا، يا ويلك دعنا وا�ش���ق 
بغرن���ا، فاأب���ى االأزرق، وعلمت بنو اأ�ش���د 
اأال طاقة لهم بخيل ابن �ش���عد، فانهزموا 
راجعني اإىل حيهم، ث���م حتملوا يف جوف 
اللي���ل خوفا من ابن �ش���عد اأن يكب�ش���هم، 

ورجع حبي���ب اإىل احل�ش���ني فاأخربه (.
ويب���دو اأن ال�ش���لطة كان���ت تخ�ش���ى اأن 
يت�ش���امع النا����ص مب���ا يح���دث يف كربالء 
في���وؤدي ذل���ك اإىل تدف���ق االأن�ش���ار على 
احل�ش���ني، ولذا ا�ش���تعجلت اإنهاء املعركة 
والق�ش���اء عل���ى احل�ش���ني واآل���ه و�شحبه، 
فرف�شت امل�ش���ي يف املفاو�شات، ووجهت 
تاأنيب���ا اإىل عم���ر ب���ن �ش���عد الأن���ه يحاور 
احل�ش���ني، وا�شتخدمت �ش���الح العط�ص ال 
ملج���رد التعذيب اجل�ش���دي، واإمن���ا لغاية 
اأخ���رى اأي�شا هي خف����ص القدرة القتالية 
لدى احل�ش���ني وقوته ال�شغرة، واإ�شعاف 
خيله���م، وخلق م�ش���كلة موجعة تن�ش���اأ من 
اأن  ويب���دو  واالأطف���ال.  الن�ش���اء  عط����ص 
حماول���ة حبي���ب ب���ن مظاهر ق���د نبهت 
اإمكاني���ة  اإىل  االأم���وي  اجلي����ص  قي���ادة 
ت�ش���رب قوات موالية للح�شني من جانب 
الف���رات، فع���ززت، اإث���ر ه���ذه املحاولة، 
ح�ش���ار العط����ص حلماي���ة ال�شف���ة م���ن 
ت�ش���رب اأي اإن�ش���ان م���وال للح�ش���ني من 
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      اآداب الزيارة
ان لزي���ارة االإم���ام املع�ش���وم عليه ال�ش���الم 
�شواء يف حياته اأم بعد ا�شت�شهاده، اآدابًا متّيزها 
ع���ن غره���ا م���ن اللق���اءات والزي���ارات؛ ومن 
جملته���ا: مراع���اة الطه���ارة، واالدب، والوقار، 
واالنتب���اه، وح�ش���ور القل���ب، ولزي���ارة �شري���ح 
احل�ش���ني عليه ال�ش���الم اآداب خا�شة من قبيل: 
ال�ش���الة، وطل���ب احلاج���ة، واحل���زن والغربة 
والب�ش���اطة، وطي طريق الزيارة، وال�ش���ر على 
االأقدام، وغ�ش���ل الزيارة، والتكب���ر، والتوديع.

ورعاي���ة هذا االآداب توج���ب القرب الروحي 
واملعن���وي، وتزيد م���ن فائدة الزيارة، وفل�ش���فة 
ت�ش���ريع الزيارة متكن يف اال�شتفادة من االآفاق 

املعنوية مل���زارات اأولياء اهلل.

      اآداب ال�عظ واملنرب:
والوع���ظ  املن���رب  اأ�شح���اب  عم���ل  اأّن  مب���ا 
الذين يلق���ون الكلم���ات واملواع���ظ، ويذكرون 
واملجال����ص  الديني���ة  املحاف���ل  يف  امل�شيب���ة 
احل�شينية يدخل يف نطاق قلوب النا�ص ودينهم 
والأن امل�ش���تمعني يّتخذون كالمهم حّجة، لذلك 
يج���ب اأن يكون���وا معتقدين بكالمه���م ويعلمون 
ب���ه لكي يك���ون لكالمهم تاأث���ره، وال يكون فيه 

انتقا����ص للدي���ن وللعلماء. 

ومعن���ى ه���ذا اّن اعت���الء املن���رب وموعظ���ة 
النا�ص لي�ص عمل اأّي كان، بل ي�شتلزم توّفر بع�ص 
ال�ش���روط واملوا�شفات، وكثرا م���ا كان العلماء 
الكب���ار احلري�ش���ون عل���ى الدي���ن ين�شح���ون 
ويوجهون يف هذا املجال حتريريا و�شفويا، ومن 
جملتهم املرح���وم املرزا ح�ش���ني النوري الذي 
ح���دد يف كتاب���ه القيم »لوؤلوؤ ومرج���ان« االآداب 
الت���ي يج���ب اأن يتحّل���ى به���ا الوع���اظ، واأ�ش���ار 
اإىل اأن االخال����ص ه���و الدرج���ة االوىل للمنرب، 
و«ال�شدق« درجت���ه الثانية، وتط���ّرق اإىل ذكر 
بع�ص النق���اط التي اعتربه���ا »مهالك عظيمة 

للق���راء والوعاظ« وه���ي كما يلي:
١-الرياء والعمل الأجل الدنيا.

٢-جعل قراءة الذكر و�شيلة للك�شب.
٣-بيع املرء اآخرته بدنياه اأو بدنيا غره.

٤-عدم العم������ل باالأق�����وال الت����ي ينقله����ا 
يف حديثه.

٥-الك���ذب م���ن عل���ى املن���رب وع���دم التزام 
ال�ش���دق يف االأحادي���ث واحلكايات.

وتن���اول تلمي���ذه املرح���وم املح���ّدث القّم���ي 
يف كتابه »منتهى االآمال« عر�شا م�ش���هبا لقبح 
الك���ذب يف جمال����ص الع���زاء واملن���رب وق���راءة 
املراث���ي، واال�ش���تفادة م���ن ط���ور االغ���اين يف 
ق���راءة العزاء، وع���دم مراعاة الدّق���ة يف نقل 

التاريخية. الن�شو����ص 

واف���رد بابا حت���ت عنوان »ن�ش���ح وحتذير« 
يحذر فيه اأ�شح���اب املنرب من االبتالء بالكذب 
واالف���رتاء على اهلل واالئم���ة والعلماء، واملجيء 
ب���دون اذن-ب���ل وبع���د النه���ي ال�شريح-بيوت 
النا�ص واعتالء املنرب واال�شاءة اإىل احلا�شرين 
بكلمات بذيئة لعدم بكائه���م، والرتويج للباطل 
عن���د الدع���اء، وم���دح م���ن ال ي�ش���تحق امل���دح، 
واالتي���ان مب���ا م���ن �ش���اأنه ايج���اد الغ���رور لدى 
املجرم���ني، واجل���راأة ل���دى الفا�ش���قني، وخل���ط 
حدي���ث بحدي���ث اآخر تدلي�ش���ا، وتف�ش���ر االآيات 
ال�ش���ريفة باآراء كا�ش���دة، ونق���ل االخبار مبعاين 
باطل���ة، واالفتاء من غ���ر اأهلية، لذل���ك، وذكر 
اأق���وال الكف���رة، واحلكايات امل�شحكة، واأ�ش���عار 
الفّجار والفا�ش���قني يف موا�شي���ع منكرة، لغر�ص 
تزي���ني ال���كالم وتفخي���م املجل����ص، وت�شحي���ح 
االأ�شعار الكاذبة يف املراثي بذريعة ل�شان احلال، 
وذك���ر ما ينايف ع�شمة وطهارة اأهل بيت النبّوة، 
واطال���ة احلدي���ث يف اأغرا����ص كث���رة فا�ش���دة، 
وحرمان احلا�شرين من اأوقات ف�شيلة ال�شالة، 

واأمث���ال هذه املفا�ش���د التي ال تع���ّد وال حت�شى.
      اآل اأبي �شفيان

اآل اأب���ي �ش���فيان هم اأقارب اأبي �ش���فيان ابن 
ح���رب كبر الفرع االم���وي، وكان هو واأهل بيته 
ي�شمرون العداء لبني ها�شم والأهل بيت ر�شول 
اهلل، ولالإ�شالم، �شارك اأبو �شفيان يف املعارك 
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وح���ارب  اال�ش���الم،  ملحارب���ة  انطلق���ت  الت���ي 
ابن���ه معاوية عليا واحل�ش���ن عليهما ال�ش���الم، 
وحفي���ده يزي���د قتل احل�ش���ني بن عل���ي عليهما 
اأب���ي �ش���فيان  ال�ش���الم  يف كرب���الء. كان الآل 
موق���ف معاد ملبداأ التوحيد، ولهذا قال ر�ش���ول 
اهلل �شّل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���ّلم: »اخلالفة 

حمّرم���ة على اآل اأبي �ش���فيان«.
كم���ا ولعن اأبو �ش���فيان واأه���ل بيته يف زيارة 
عا�ش���وراء »الله���ّم الع���ن اب���ا �ش���فيان، اللهّم 
ملوقفه���م  وذل���ك  �ش���فيان«  اأب���ي  واآل  الع���ن.. 

لالإ�ش���الم. املعادي 
ع���ّد االإم���ام ال�ش���ادق عليه ال�ش���الم العداء 
بني اآل بيت النبي واآل اأبي �شفيان عداء عقائديا 
ال �ش���خ�شيا فق���ال: »اّن���ا واآل اأبي �ش���فيان اأهل 
بيت���ني تعادينا يف اهلل؛ قلنا: �شدق اهلل، وقالوا: 

اهلل«. كذب 
وكان �ش���بب زوال حكومته���م تل���ّوث اأيديه���م 
بدماء احل�شني: »اإّن اآل اأبي �شفيان قتلوا احل�شني 

ابن علي �شل���وات اهلل عليه فنزع اهلل ملكهم«.
حينما ق���دم جي����ص الكوفة يوم عا�ش���وراء 
لقتل االإمام احل�ش���ني خاطبهم با�ش���م �ش���يعة 
اآل اأبي �ش���فيان، وملا هجم���وا على خيامه قال 
له���م: »ويحكم ي���ا �ش���يعة اآل اأبي �ش���فيان ان 
مل يك���ن لك���م دين، وكنت���م ال تخاف���ون املعاد 

اأح���رارا يف دنياكم...«. فكونوا 
لق���د ح���ارب اآل اأب���ي �ش���فيان قاطب���ة احلّق 
والع���دل على مدى التاريخ، و�ش���عوا الإطفاء نور 
اهلل �شواء يف بدر واأحد و�شفني وكربالء، اأم يف 

اي زمان وم���كان اآخر من العامل.
      اآل اهلل

املراد م���ن اآل اهلل واأهل اهلل، ه���م اأهل بيت 
النبي �شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم.

َعدَّ احل�ش���ني عليه ال�ش���الم نف�شه واأهل بيت 

النبي �شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم اآل اهلل، فقال: 
»نحن اآل اهلل وورثة ر�شوله«.

ونق���راأ اأي�شا يف زيارة االإمام احل�ش���ني عليه 
ال�شالم يف الن�شف من رجب: »ال�شالم عليكم 
يا اآل اهلل« وهو منقول اأي�شا يف زيارة االربعني.
وهذا ب�ش���بب ق���ّوة ارتباط وانت�ش���اب عرتة 
الر�ش���ول �شّلى اهلل عليه واآله و�ش���ّلم واالإمام 
احل�ش���ني باهلل تعاىل وبدين���ه، وكاأّنهم من اآل 
ا�ش���تخدمه  اهلل«  »اآل  التعب���ر  وه���ذا  اهلل. 
جاب���ر ب���ن عب���د اهلل االأن�شاري عن���د وقوفه 
على ق���رب احل�ش���ني يف االأربعني من �ش���هادته 

وقراءت���ه للزيارة.
كم���ا واطلق���ت اأي�ش���ا كلم���ة »اآل اهلل« عل���ى 
قري����ص ملكانته���م يف بي���ت التوحي���د وامل�ش���جد 
احل���رام وارتباطه���م ببي���ت اهلل. ق���ال االإم���ام 
ال�ش���ادق عليه ال�ش���الم: »اإمّنا �ش���ّموا اآل اهلل، 
الأّنه���م يف بي���ت اهلل احل���رام«. ال �ش���ّيما واأّن 
عظمة قري����ص ق���د ازدادت ب���والدة النبي �شّلى 
اهلل علي���ه واآله و�ش���ّلم بينهم وازداد انت�ش���ابهم 
اإىل اهلل من بعد بعثة الر�شول »وعظمت قري�ص 

يف الع���رب و�ش���ّموا اآل اهلل«.
      اآل زياد:

من جمل���ة الطوائف التي ا�شرت باالإ�ش���الم 
كث���را، و لعن���ت يف زي���ارة عا�ش���وراء، ه���م اآل 
زي���اد، »والع���ن... اآل زياد واآل م���روان اإىل يوم 
القيامة«. لقد تلّطخت اأيدي زياد، ذلك الن�شل 

اخلبيث بدماء ع���رتة النبّي.
كان عبي���د اهلل بن زياد والي���ا على الكوفة و 
الب�شرة، وقتل االإمام احل�شني يف كربالء، وابن 
ُه كانت تدعى �ش���مّية، وكانت ذات  زي���اد هذا اأمُّ
راية. وولد زي���اد من املعا�ش���رة والزنا مع رجل 
يدعى »عبيد الثقفي«، ولذا كان ي�ش���مى بزياد 
ابن عبيد، ومن بدع معاوية اّنه اأحلق ابن الزنا 

هذا-وخالفا ل�شّنة الر�شول-ببني امّية، و�شّمي 
بع���د ذلك بزي���اد بن اأبي �ش���فيان، وقد ح�شلت 
ق�شي���ة »اال�ش���تلحاق« املعروف���ة ه���ذه يف ع���ام 
٤٤ للهج���رة واعرت����ص عليها الكث���ر من اكابر 
امل�ش���لمني من جملتهم �شّيد ال�شهداء الذي كتب 
اإىل معاوي���ة كتابا عاب فيه علي���ه ذلك العمل و 
عّده من طراز قتله حلجر بن عدي و عمرو ابن 
احلم���ق، و بعد �ش���قوط اخلالف���ة االأموية �شار 
النا����ص يدعون زيادًا با�ش���م اّمه اأو با�ش���م اأبيه 

املجه���ول »زياد بن اأبيه«.
يف  ال�ش���الم  علي���ه  احل�ش���ني  االإم���ام  اأورد 
اح���دى خطبه يوم عا�ش���وراء عب���ارة: »اأال و اّن 
الدعي ابن الدعي...« وهي اإ�ش���ارة اإىل خ�ّش���ة 
ن�ش���ب اب���ن زي���اد واأبي���ه، فكالهما كان ن�ش���به 
و�شيع���ا، الأن عبي���د اهلل كان اأي�ش���ا م���ن جارية 
م�ش���هورة بالزن���ا ا�ش���مها مرجان���ة، وق���د كان 
ت�ش���ّلط �ش���خ�ص كابن زياد على رقاب النا����ص 
نكبة اأ�شابت كرامة امل�ش���لمني والعرب، فحينما 
�ش���اهد زي���د ب���ن اأرقم عبي���د اهلل ب���ن زياد يف 
الكوف���ة وه���و ي�ش���رب بالق�شي���ب على �ش���فتي 
الراأ����ص املقط���وع البي عب���د اهلل عليه ال�ش���الم 
انتح���ب باكي���ا، ونه�ص م���ن بني يدي���ه، ثّم رفع 
�شوت���ه يبكي و خرج و هو يقول: ملك عبد حرا، 
اأنتم يا مع�ش���ر العرب العبيد بع���د اليوم، قتلتم 

اب���ن فاطم���ة و اأّمرمت اب���ن مرجانة.
االي���ام  تل���ك  زي���اد معروف���ني يف  اآل  و كان 
ب�شفتهم فئة فا�ش���دة �ش���يطانية، حّتى اّن اأحد 
�ش���هداء كربالء و هو مالك بن اأن����ص املالكي اأو 
اأن����ص بن احل���ارث الكاهلي ارجت���ز يف امليدان 

ارجوزة كان اأح���د اأبياتها هو:
اآل علـــي �شـــيعة الرحمـــن 

اآل زياد �شـــيعة ال�شيطان 
وعل���ى �ش���وء الروايات الواردة ف���اإّن اآل زياد 
فئة مم�شوخة �شخط اهلل و غ�شب عليهم و على 
ذّرياته���م، فق���د كان مقت���ل اأبي عب���د اهلل يوم 

عا�ش���وراء بالن�ش���بة لهم يوم فرح و �ش���رور.
كما ان »اآل زياد« ا�ش���م �ش���اللة من اخللفاء 
من ذري���ة زياد بن ابيه حكم���ت اليمن من عام 
٢٠٤ اإىل عام ٤٠٩ للهجرة بداأت حكومتهم منذ 
عهد هارون الر�ش���يد، و كانت مهمتهم الق�شاء 

على العلويني هناك.
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      الّتّج�شد واالل�هية 
عند امل�شيحيني

اختلف���ت االآراء وتناق�ش���ت بني امل�ش���يحيني 
اأنف�ش���هم حول جت�شيد امل�ش���يح واألوهيته برغم 
االعتقاد العام لدى امل�شيحيني باأن اهلّل �شبحانه 
نزل من �ش���مائه وظهر يف ج�ش���د اإن�شان ليفدي 
الب�ش���ر م���ن اخلطيئة ويحمل عنه���م االآالم، وال 
نعل���م مل���اذا يحت���اج اهلل �ش���بحانه ان ينزل من 
ال�ش���ماء بزعمهم ويتج�ش���د وي�شل���ب من اجل 
ان يغفر لعباده اال ي�ش���تطيع ه���ذا االله ان يغفر 
لعب���اده وان يخفف عنه���م االآالم وهو يف مكانه 

تعاىل اهلل �ش���بحانه عما يقول���ون علوا كبرا.
الع���ام  االأ�شا����ص  ف���ان  ح���ال  كل  وعل���ى 
للعقيدة امل�ش���يحية هو اأن اهلّل ل���ه ثالثة اأقانيم 

اأو ظه���ورات هي: االأب واالبن والروح القد����ص. 
وه���ذه كلها واح���د. وال نعلم كيف يك���ون واحدا 
وكيف يكون ثالثة يف نف�ص الوقت فهذه مغالطة 
ع�شبي���ة ووا�شح���ة ح���ار فيه���ا علم���اء الدي���ن 
امل�شيحي ووقعوا يف ت�شارب عظيم يف تف�شرها 

للنا����ص. وتو�شيحها وجعلها م�شت�ش���اغة 
امل�ش���يح  جت�ش���يد  ح���ول  االآراء  وت�ش���عبت 

اقواله���م: وم���ن  وت�شارب���ت 
١: ق���ال البع�ص: اإن امل�ش���يح اإن�ش���ان عادي، 
ون���ادى بهذا الراأي "اأبي���ون" الذي ظهر بالقرن 
االأول بع���د خراب اأور�ش���ليم، واأعلن اأن امل�ش���يح 
مل يك���ن اإلها، بل كان اإن�ش���انا ولد بالطبيعة من 

يو�ش���ف النجار ومرمي.
"كرنثو����ص" ال���ذي  كم���ا ن���ادى ب���ه اأي�ش���ا 

اعتن���ق امل�ش���يحية يف الق���رن االأول، واأعل���ن اأن 
الي�شوع البار هو ابن يو�شف النجار ومرمي، واأن 
امل�ش���يح هو اأحد االأرواح اخلال���دة قد حل عليه 
اأثناء التعميد. وقال "بول����ص ال�شمي�ش���اطي" يف 
القرن الثالث، اإن امل�ش���يح اإن�ش���ان حم�ص وفيه 

حلت احلكم���ة االإلهية.
يف  ن���زل  امل�ش���يح  "اإن  اآخ���رون:  وق���ال   :٢
ج�ش���م خيايل من ال�ش���ماء، ومر يف بطن مرمي 
العذراء". وقد ن���ادى بهذا الراأي "فالينتو����ص" 
الذي اأعلن اأن امل�ش���يح نزل من ال�ش���ماء بج�شد 
واجتاز من العذراء كم���ا يجتاز املاء يف القناة. 
وقال "�شطرين����ص": "اإن امل�ش���يح اأتى اإىل العامل 

بج�ش���د غر حقيقي".
وق���د اتخذ البابا "اأثنا�شيو����ص" ق���رارا حول 

م�قف االإ�شالم من األ�هيةعي�شى بن مرمي 
يف الديانة امل�شيحية
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كل م���ا جاء من اآراء اخليالي���ني فقال: "كل من 
اعرتف اأن ج�ش���د امل�ش���يح نزل من ال�شماء ومل 
يقل اإن���ه من مرمي العذراء، وق���ال اإن الالهوت 
ا�ش���تحال اإىل النا�ش���وت واختل���ط وتغ���ر، فاإن 

الكني�ش���ة حترمه" اأي تترباأ منه.
جت�ش���يد  ح���ول  الثال���ث  وال���راأي   :٣
امل�ش���يح يق���ول بف�ش���ل طبيعت���ه الالهوتية عن 
النا�ش���وتية. والذي نادى بهذا الراأي "ن�شطور" 
بطري���ك الق�ش���طنطينية يف القرن اخلام����ص، 
وق���د ترتب عل���ى ذلك ع���دم ت�ش���مية العذراء 
النا�ش���وت،  وال���دة  باعتباره���ا  االإل���ه  بوال���دة 

وت�ش���ميتها اأم ي�ش���وع فق���ط.
ح���ول  اآخ���ران  راأي���ان  هن���اك  وكان   :٤
جت�ش���د امل�ش���يح واألوهيت���ه. اأحدهم���ا م���ا يقول 
ب���ه الكاثولي���ك باحت���اد طبيعتي امل�ش���يح لفظا 
وف�شله���ا فع���ال. فقد ن���ادى الكاثوليك يف روما 
بهذا ال���راأي واأخذته عنهم الكنائ����ص اليونانية 
والربوت�ش���تانتية. ويظه���ر ذل���ك يف قرار جممع 
طبيعت���ي  اأن  من���ه  يت�ش���ح  ال���ذي  خلقي���دون 
امل�ش���يح الالهوتية والنا�ش���وتية متحدتان لفظا 
ومنف�شلت���ان فعال، اإذ قال القرار: "اإن امل�ش���يح 
هواإله تام واإن�ش���ان تام، مولود بح�شب الالهوت 
من االأب، وبح�ش���ب النا�ش���وت من مرمي البتول 
بطبيعت���ني  واح���دا  ومع���روف  االإل���ه.  وال���دة 
متحدت���ني بال اخت���الط وال ابتدال وال انق�ش���ام 

انف�ش���ال". وال 
االأرثوذك����ص  ق���ول  اخلام����ص  وال���راأي   :٥
باحت���اد طبيعتي امل�ش���يح لفظا وفع���ال. وتنادي 
به���ذا ال���راأي الكني�ش���ة القبطية وال�ش���وريانية 
الكنائ����ص  م���ن  اأتباعه���ا  وجمي���ع  واالأرمني���ة 
االأرثوذك�شية، ويطلق عليه تعبر اآخر هو "وجود 

طبيع���ة واح���دة للكلمة املتج�ش���د".
اآي���ات  بع����ص  اإىل  ال���راأي  ه���ذا  وي�ش���تند 
الكتاب املقد����ص واأقوال االآباء التي تثبت اأن ل � 
"الكلمة املتج�ش���د" طبيعة واحدة الأنها ال متيز 
ب���ني طبيعت���ي الاله���وت والنا�ش���وت مثل قول 
امل�ش���يح: "قب���ل اأن يك���ون اإبراهيم اأن���ا كائن"، 
ومث���ل م���ا ورد يف روؤي���ا "يوحن���ا" عن امل�ش���يح 
بقوله: "اأنا هو االأول واالآخر واحلي وكنت ميتا 

وه���ا اأنا حي اإىل اأب���د االآبدين".

      راأي امل�شلمني يف التج�ّشد
اإذا كان���ت ه���ذه اخلالفات كله���ا قد ظهرت 
حول جت�شد امل�شيح بني امل�شيحيني اأنف�شهم. فقد 
كانت هناك خالفات بني اعتقاد امل�شيحيني وما 

يراه امل�شلمون حول �شلب امل�شيح.
 فامل�ش���لمون يوؤمنون باأن الي�ش���وع عي�ش���ى بن 
مرمي هو عبد اهلّل ور�ش���وله وكلمت���ه األقاها اإىل 
م���رمي وروح من���ه واأن مرمي البتول ن�ش���اأت على 

الطه���ر والبعد عن الدن����ص تكلوؤها عناية اهلّل.
ومل���ا بلغ���ت مبل���غ الن�ش���اء اأر�ش���ل اهلّل اإليها 
املل���ك "جربي���ل" عل���ى �ش���ورة فت���ى، فاأخذها 
الرعب منه وقالت له: اإين اأعوذ بالرحمن منك 
اإن كنت تقيا. فاأعلمها اأنه مر�شل من اهلّل تعاىل 

ليهب له���ا غالما زكيا.
واأخذه���ا العج���ب من ذل���ك اإذ كي���ف يكون 
له���ا ول���د وه���ي ع���ذراء ومل مي�ش���ها اأح���د من 
الب�ش���ر؟ فهون عليه���ا امللك االأم���ر واأحاله على 
قدرة اهلّل الذي ال يعجزه �ش���يء. ونفخ امللك يف 
جيب درعها فاإذا هي حامل. وب�شرها امللك باأن 
ابنها ي�ش���مى امل�شيح عي�شى بن مرمي واأنه يكون 
وجيه���ا يف الدنيا واالآخ���رة ويكون من املقربني، 

واأن���ه يكلم النا����ص يف املهد وكهال.
واأن اهلّل يعلم���ه الكت���اب واحلكم���ة والتوراة، 
ويعطيه االإجنيل اأي الب�ش���ارة، واإنه �ش���يكون اآية 
للنا����ص على قدرة اهلّل ورحمة من���ه لعباده، اإذا 
ن�ش���ب لهم ب���ه �ش���بيل اخلال�ص مم���ا هم فيه 
من �شالل. وهكذا ولد ي�ش���وع عي�شى بن مرمي، 

ليكون ر�ش���وال من عند اهلّل.
ر�ش���الة  يف  االإ�ش���الم  راأي  يختل���ف  وهن���ا 
ب���ه  يوؤم���ن  واألوهيت���ه عم���ا  امل�ش���يح وجت�ّش���ده 
امل�ش���يحيون. فبينما يوؤمن امل�ش���يحيون بتج�شد 
امل�ش���يح وباحت���اد طبيعتي الالهوت والنا�ش���وت 
فيه، وباأنه ب�ش���كل عام مهما اختلفت املذاهب، 
هو اهلّل جت�ش���د يف �شورة اإن�ش���ان، فاإن االإ�شالم 
يق���ول اإن امل�ش���يح لي����ص اإلها وال ابن���ا لالإله من 
اأمثل���ة ذلك ما جاء يف �ش���ورة اآل عمران: )إِنَّ 
ـــهِ َكمََثـــِل َآدَمَ خََلَقـــهُ  مََثـــَل عِيسَـــى عِنْـــدَ اللَّ
مِـــنْ ُتـــرَاٍب ُثمَّ َقاَل َلـــهُ ُكـــنْ َفيَُكونُ(.

َأهْـــَل  )يَـــا  الن�ش���اء:  �ش���ورة  يف  ج���اء  وم���ا 

الْكَِتـــاِب َل تَْغُلـــوا فِـــي دِينُِكـــمْ وََل تَُقوُلوا 
ـــهِ إِلَّ الْحَـــقَّ إِنَّمَـــا الْمَسِـــيحُ عِيسَـــى  عََلـــى اللَّ
ـــهِ وََكلِمَُتـــهُ َألَْقاهَـــا  ابْـــنُ مَرْيَـــمَ رَسُـــوُل اللَّ
هِ وَرُسُـــلِهِ وََل  إَِلـــى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْـــهُ َفَآمِنُوا بِاللَّ
هُ إَِلهٌ  تَُقوُلـــوا ثَلَثٌَة انَْتهُـــوا خَيْرًا َلُكمْ إِنَّمَـــا اللَّ
وَاحِـــدٌ سُـــبْحَانَهُ َأنْ يَُكـــونَ َلـــهُ وََلـــدٌ َلـــهُ 
مَـــا فِي السَّـــمَاوَاتِ وَمَـــا فِـــي اْلَرِْض وََكَفى 

ـــهِ وَكِيـــلً(. بِاللَّ
إِنِّـــي  )َقـــاَل  م���رمي:  �ش���ورة  يف  ج���اء  وم���ا   
نَِبيًّـــا  الْكَِتـــابَ وَجَعََلنِـــي  َآتَانِـــيَ  ـــهِ  اللَّ عَبْـــدُ 
ُكنْـــتُ  مَـــا  َأيْـــنَ  مُبَـــارًَكا  وَجَعََلنِـــي   *
وََأوْصَانِـــي بِالصَّـــلَةِ وَالزََّكاةِ مَـــا دُمْتُ حَيًّا 
* وَبَـــرًّا بِوَالِدَتِـــي وََلـــمْ يَجْعَْلنِي جَبَّارًا شَـــقِيًّا * 
وَالسَّـــلَمُ عََلـــيَّ يَـــوْمَ وُلِـــدْتُ وَيَـــوْمَ َأمُـــوتُ وَيَوْمَ 
ُأبْعَـــثُ حَيًّـــا * َذلِكَ عيسَـــى ابْنُ مَرْيَـــمَ َقوَْل 
الْحَـــقِّ الَّذِي فِيـــهِ يَمَْتـــرُونَ * مَا َكانَ 
ـــهِ َأنْ يَتَّخِـــَذ مِـــنْ وََلـــدٍ سُـــبْحَانَهُ إَِذا َقَضى  لِلَّ
َأمْـــرًا َفِإنَّمَـــا يَُقـــوُل َلـــهُ ُكـــنْ َفيَُكـــونُ(. 

وذكر القراآن موقفا للم�ش���يح ي���وم القيامة، 
ع���رب عنه بلفظ املا�شي لتاأك���د وقوعه متى جاء 
هُ  وقت���ه، فق���ال يف �ش���ورة املائ���دة: )وَإِْذ َقـــاَل اللَّ
َأَأنْـــتَ ُقْلـــتَ لِلنَّـــاِس  يَـــا عِيسَـــى ابْـــنَ مَرْيَـــمَ 
ـــهِ  اللَّ دُوِن  مِـــنْ  إَِلهَيْـــِن  وَُأمِّـــيَ  اتَّخُِذونِـــي 
َقـــاَل سُـــبْحَانَكَ مَا يَُكـــونُ لِـــي َأنْ َأُقوَل 
مَـــا َليْـــسَ لِي بِحَـــقٍّ إِنْ ُكنْـــتُ ُقْلُتـــهُ َفَقدْ 
عَلِمَْتـــهُ تَعَْلـــمُ مَـــا فِـــي نَْفسِـــي وََل َأعَْلـــمُ مَا فِي 
نَْفسِـــكَ إِنَّكَ َأنْتَ عَلَّمُ الُْغيُـــوِب * مَا ُقْلتُ 
ـــهَ رَبِّي  َلهُـــمْ إِلَّ مَـــا َأمَرْتَنِـــي بِـــهِ َأِن اعْبُدُوا اللَّ
وَرَبَُّكـــمْ وَُكنْـــتُ عََليِْهمْ شَـــِهيدًا مَا دُمْتُ 
يَْتنِـــي ُكنْـــتَ َأنْـــتَ الرَّقِيـــبَ  فِيِهـــمْ َفَلمَّـــا تَوَفَّ

عََليِْهـــمْ وََأنْـــتَ عََلى ُكلِّ شَـــيْءٍ شَـــِهيدٌ(.
�ش���ورة  م���ن  اأع���اله  املذك���ورة  االآي���ة  يف 
املائ���دة تب���ني ان كل م���ن قالوا ان عي�ش���ى بن 
م���رمي ه���و اهلل وان ام���ه ه���ي ام اهلل يجمعهم 
اهلل يف عر�ش���ة واحدة ي���وم القيامة ثم يوقف 
نبي اهلل عي�ش���ى امامهم وي�ش���األه ذلك ال�شوؤال 
امام النا�ص . وعي�ش���ى يف الن�ص املذكور يبدو 
مدافعا عن نف�شه ونافيا ان يكون قد فعل ذلك 

ال هو وال ام���ه ال�شديقة. 
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اإّن الوق���وف عل���ى تاري���خ الف���رق االإ�ش���المية، وكيفي���ة تكّونه���ا والعلل 
الباعث���ة على ن�ش���اأتها، من االأبح���اث املهمة التي تع���ني الباحث يف تقييم 
املذاهب االإ�ش���المية ومدى اإخال�ص اأ�شحابها يف ن�شرها وبثها بني االأُّمة.

اإّن لتكّون املذاهب االإ�ش���المية � اأُ�شواًل وفروعًا � علاًل واأ�ش���بابًا ومعدات 
وممه���دات وال يقوم بح���ّق بيانها الباحث اإاّل باإف���راد كتاب خا�ص يف هذا 
املو�ش���وع، ولكن ن�ش���ر يف هذه العجال���ة اإىل العوامل الرئي�ش���ية يف تكّون 

الفرق ون�ش���وئها يف املجتمع االإ�شالمي وهي اأُمور:
      العامل االأّول: االجتاهات احلزبيُة 

بات القبلية والتع�شّ
اإّن اأعظ���م خالف بني االأُّمة هو اخلالف يف ق�شية االإمامة، اإذ ما �ش���ل 
�ش���يف قّط يف االإ�شالم ويف كّل االأزمنة على قاعدة دينية مثل ما �شّل على 
االإمامة، وقد كان ال�ش���قاق بني امل�ش���لمني يف تلك امل�شاألة اأّول �شقاق جنم 

بينهم وجعلهم فرقًا اأو فرقتني.
فم���ن جانب نرى عليًا �شلوات اهلّل عليه ورجال البيت الها�ش���مي ركنوا 
اإىل الن�ص وقالوا: اإّن االإمامة �ش���اأنها �شاأن النبوة ال تكون اإاّل بالن�ّص. واإّن 
ه���ذا الن����صّ قد �شدر عن النبي يف مواطن �ش���تى، اآخره���ا واقعة الغدير 
امل�ش���هورة بني كاّفة النا����ص حينما قام النبي � �شلَّى اهلل عليه واآله و�شلَّم � 

يف حمت�ش���د عظيم وقال: »من كنت مواله فهذا علّي مواله...«.
وم���ن جان���ب اآخر ن���رى االأن�ش���ار جتتمع يف �ش���قيفة بني �ش���اعدة 
قب���ل جتهي���ز النبي � �شلَّى اهلل عليه واآله و�ش���لَّم � وموارات���ه، يبحثون 

اأو اخلالفة. االإمامة  عن ق�شي���ة 
 وم���ن جه���ة ثالثة نرى بع����ص املهاجري���ن الذين اّطلعوا عل���ى اجتماع 
االأن�شار يف ال�ش���قيفة، يرتكون جتهيز النبي � �شلَّى اهلل عليه واآله و�ش���لَّم 
� ومواراته وي�ش���رعون اإىل ال�ش���قيفة ويح�شرون يف جمعهم وينا�ش���دونهم 
ويعار�ش���ون منطقه���م مب���ا ه���و مع���روف وم�ش���هور يف الكت���ب. كان هذا 
الت�ش���اجر قائمًا بينهم على قدم و�ش���اق اإىل اأن تغلب جناح هذا ال�شنف 

م���ن املهاجرين على جبه���ة االأن�شار باإعانة بع����ص االأن�شار.
ّم���ة  ه���ذا حتلي���ل تك���ّون اأّول تف���ّرق ح���دث يف االإ�ش���الم; فجع���ل االأُ
���الم �  فرقت���ني: فرق���ة ت�ش���ايع اخللف���اء، وفرقة ت�ش���ايع علّيًا � عليه ال�شَّ

احلا�شر. الي���وم  اإىل 
      العامل الثاين: �ش�ء الفهم واللجاج

 يف حتديد احلقائق
اإذا كان���ت الدعاي���ات احلزبية اأّول عامل لتكّون الف���رق، فهناك عامل 
ثان لتفريق امل�ش���لمني وتبديدهم اإىل فرق متباعدة، وهو �شوء الفهم ����عن 

ن�شـــ�ء  ع�امـــل 
الفرق االإ�شالمية
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تق�ش���ر� يف حتديد العقائ���د الدينية من بع�شهم، وقل���ة العقل وخّفته يف 
بع�ص اآخر منهم، وقد كان هذا عاماًل قوّيًا لتكّون اخلوارج التي كانت من 

اأخطر الفرق على االإ�شالم وامل�شلمني.
وكان احلاف���ز القوي على تكّون هذه الفرقة هو �ش���وء الفهم واعوجاج 
ال�ش���ليقة، كم���ا كان لظه���ور اخل���وارج اأثر ب���ارز يف حدوث الف���ن وظهور 

احلوادث االأُخر يف املجتمع االإ�ش���المي.
      العامل الثالث: املنع عن كتابة احلديث 

وتدوينه بل التحّدث عنه
اإذا كانت ال�ش���ّنة هي يف الدرج���ة الثانية من الدين بعد القراآن الكرمي 
يف احلجية واالعتبار، حتى اإّنك ال جتد فيها �ش���يئًا اإاّل ويف القراآن اأُ�شوله 

وجذوره، وال اإ�ش���هابًا اإاّل وفي���ه جممله وعناوينه.
واإذا كان الر�ش���ول � �شلَّ���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لَّم � ال ي�ش���در يف قوله 
وكالمه اإاّل باإيحاء من اهلّل �ش���بحانه كما ي�شرح بذلك قوله �شبحانه: )ما 
َضـــلَّ صاحِبُُكـــمْ وَمـــا َغوى* وَمـــا يَنْطِقُ عَـــِن اهَلوى* إِنْ هُـــوَ إِّل 

يُوحى(.  وَحْيٌ 
فه���ل ي�ش���ّح للر�ش���ول اأن مين���ع ع���ن تدوين���ه وكتابت���ه اأو مدار�ش���ته 
ومذاكرته؟! بالطبع هذا م�ش���تحيل، اذ كيف ينهى النبي عن الكتابة وهو 
ال���ذي امر ا�شحابه ب���ان يكتبوا عنه كل ما ي�ش���معونه منه، فعن عمرو بن 
�ش���عيب، عن اأبيه، عن جّده قال: قلت: يا ر�ش���ول اهلّل اأكتب كّل ما اأ�ش���مع 
منك؟ قال: »نعم«. قلت: يف الر�شا وال�ش���خط؟ قال: »نعم فاإّنه ال ينبغي 

يل اأن اأق���ول يف ذلك اإاّلحقًا«.
ام كي���ف ينه���ى عن الكتاب���ة و الذكر احلكي���م يحّث امل�ش���لمني على 
كتاب���ة م���ا يتداين���ون بينهم، قال �ش���بحانه: )يـــا َأيُّهَا الَّذيـــنَ آمَنُوا إِذا 
تَدايَنُْتـــمْ بِدَيْـــن إِىل َأجَـــل مُســـمًّى َفاْكُتبُـــوهُ وَلْيَْكُتـــبْ بَيْنُكـــمْ 
كاتِـــبٌ بِالْعَـــدِْل وَل يَـــْأبَ كاتِـــبٌ َأنْ يَْكُتـــبَ َكمـــا عَّلمَهُ 

ـــذي عََليْـــهِ احَلقّ...(. الّلـــهُ َفْليَْكُتـــب وَلْيُمْلِـــِل الَّ
ث���ّم يع���ود ويوؤك���د عل���ى املوؤمن���ني اأن ال ي�ش���اأموا م���ن الكتاب���ة فق���ال 
�ش���بحانه:)وَل تَسْـــَأمُوا َأنْ تَْكُتبُـــوهُ صَغـــرًا َأوْ َكبـــرًا إىِل َأجلهِ...( 
وم���ن اليقين���ي ان حف���ظ دي���ن اهلل واحكام���ه و�شيانته���ا ع���ن ال�شي���اع 

بالكتاب���ة اوىل واه���م م���ن حف���ظ دراهم يتداينه���ا املوؤمن م���ن اخيه.
 وقد ا�ش���تمر املنع م���ن تدوين احلديث اإىل عه���د احلاكم االأموي عمر 
ابن عبد العزيز)٩٩�١٠١ه�( مع هذا االإ�شرار املوؤّكد منه اإال اأنه مل يكتب 
�ش���يء من اأحاديث النب���ي � �شلَّى اهلل عليه واآله و�ش���لَّم � بعد �شدور االأمر 
من���ه، اإاّل �شحائف غ���ر منظمة وال مرتب���ة، اإىل اأن دالت دول���ة االأموّيني 
وقامت دولة العبا�ش���ّيني، واأخذ اأبو جعفر املن�شور مبقاليد احلكم، فقام 

املحّدثون يف �ش���نة )١٤٣ ه� ( بتدوين احلديث. 
اإذا كان ه���ذا ه���و تاري���خ احلدي���ث وتدوينه وانت�ش���اره، يتب���نّي للقارئ 
ب�شهولة اأّن حديثًا مل يكتب طوال قرن ون�شفه كيف تكون حاله مع اأعدائه 
الذين كانوا له باملر�شاد، وكانوا يكذبون عليه مبا يقدرون، وين�ش���رون كل 
غث و�ش���مني با�ش���م الدين وبا�شم الر�ش���ول، وما قيمة العقائد التي دونت 

اأ�شا�ص تلك االأحاديث؟!! على 

      العامل الرابع: ف�شح املجال لالأحبار والرهبان 
للتحّدث  عن العهدين

لق���د خ�ش���ر االإ�ش���الم وامل�ش���لمون من ج���ّراء حظ���ر تدوي���ن احلديث 
ون�شره، خ�شارة عظمى ال ميكن حتديدها باالأرقام واالأعداد. كيف؟! وقد 
انت�ش���رت الفو�شى يف العقائ���د، واالأعمال، واالأخ���الق، واالآداب، و�شميم 
الدي���ن، ولباب االأُ�ش���ول، كنتيجة لهذا املنع، الأّن الف���راغ الذي خلفه هذا 
العمل، اأوجد اأر�شية منا�ش���بة لظهور بدع يهودية، و�ش���خافات م�ش���يحية، 
واأ�ش���اطر جمو�ش���ية، خا�شة من ناحية كهنة اليهود، ورهبان الن�شارى، 
الذي���ن افتعل���وا اأحاديث كث���رة ون�ش���بوها اإىل االأنبياء واملر�ش���لني عليهم 
ال�شالة وال�ش���الم كما افتعلوا على ل�ش���ان النبي االأك���رم � �شلى اهلل عليه 

واآله و�ش���لَّم � اأالأ�ش���اطر، وقد وقف على ذلك ع���دة من االأجّلة.
١. يق���ول ال�شهر�ش���تاين: و�ش���ع كث���ر م���ن اليه���ود الذي���ن اعتنق���وا 
االإ�ش���الم، اأحادي���ث متعددة يف م�ش���ائل التج�ش���يم والت�ش���بيه، وهي كّلها 

م�ش���تمدة م���ن الت���وراة.) امللل والنح���ل:١١٧/١(
٢. ويظه���ر م���ن املقد�ش���ي وجود تل���ك العقائد يف الع���رب اجلاهليني، 
يق���ول يف »البدء والتاريخ« عند الكالم عن �ش���رائع اأهل اجلاهلية: )كان 
فيه���م من كّل مّلة ودي���ن، وكانت الزندقة والتعطيل يف قري����ص واملزدكية 
واملجو�ش���ية يف متيم واليهودية والن�شرانية يف غ�ش���ان وال�ش���رك وعبادة 

االأوثان يف �ش���ائرهم(.) الب���دء والتاريخ:٣١/٤(.
وقد �ش���محت ال�ش���لطة بعد رحيل النبي االعظم لكعب االأحبار و زميله 
�ص  وه���ب بن منب���ه واملتق���ّدم عليهما متيم ال���داري برواية ون�ش���ر الق�شّ
اخلرافية وا�ش���اطر االجنيل والتوراة يف املجتمع االإ�ش���المي بينما كانت 
ال�شحاب���ة ممنوعة عن التح���دث عن النبي، مم���ا ادى اىل ايجاد موجة 
م���ن االحادي���ث والق�ش����ص املنحرفة قابلت م���ن بعد االحادي���ث النبوية 

ال�شحيح���ة و�شارت دينا بدي���ال للدين اال�شلي.
      العامل اخلام�س: االحتكاك الثقايف 

واللقاء احل�شاري
يق���ول بع����ص املوؤّرخ���ني يف ه���ذا ال�ش���دد: ومل تلبث كتب اأر�ش���طو، 
واأنبذقلي����ص، وهرقليو�ص، و�ش���قراط، واأبيقور، وجميع اأ�شاتذة مدر�شة 
االإ�ش���كندرية م���ن الفال�ش���فة، اأن ترجم���ت اإىل اللغ���ة العربي���ة ف�شار 
ذل���ك �ش���ببًا النتق���ال كث���ر م���ن اآراء الروم���ان والفر����ص اإىل املجتمع 
االإ�ش���المي وانت�ش���ارها بينه���م وال �ش���ّك اأّن بني تلك املع���ارف ما كان 

ي�شاد مبادئ االإ�ش���الم واأُ�ش�ش���ه.
      العامل ال�شاد�س: االجتهاد يف مقابل الن�س

اإذا كان���ت العوام���ل اخلم�ش���ة املا�شي���ة م���ن عوامل تك���ون املذاهب 
ب���ه املذاه���ب  الكالمي���ة فاالجته���اد يف مقاب���ل الن����ص مّم���ا يتك���ون 

الكالمي���ة والفقهي���ة. 
واأّم���ا املذاهب الفقهية التي اأُ�ّش�ش���ت يف ظل ه���ذا العامل فحدث عنها 
وال ح���رج، ويكف���ي  مراجع���ة كتاب »الن����ص واالجته���اد« للعاّلمة االأكرب 
ال�ش���يد �شرف الدين العاملي )املتوّفى١٣٧٧ه�( وهو من الكتب املمتعة يف 
ذلك املو�شوع ويف اآخر الكت���اب ف�شل جمع فيه ن�شو�ص االإمامة املتوالية 

من مبداأ اأمر الر�ش���ول اإىل انتهاء عمره ال�شريف.
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يق���ول العالمة احلل���ي يف جوانب من و�شيت���ه  لولده  فخر  
املحقق���ني والتي جعله���ا خامت���ة لكتابه )قواع���د االأحكام( 
ال���ذي �شّمنه لّب فت���اوى االأحكام وقواعد االإ�ش���الم  واأو�شح  
في���ه نهج الر�ش���اد وطريق ال�ش���داد: )... ف���اإين اأُو�شيك... 
والفري�ش���ة   القائم���ة   ال�ش���نة  فاإنه���ا  اهلل  تق���وى  مبالزم���ة 
الالزم���ة ... وعلي���ك  باتب���اع اأوام���ر اهلل تع���اىل وفع���ل م���ا 
ير�شي���ه واجتناب م���ا يكرهه واالنزجار ع���ن نواهيه، وقّطع  
زمانك  يف حت�شيل الكماالت النف�ش���انية و�شرف اأوقاتك يف 
اقتناء الف�شائل العلمي���ة، واالرتقاء عن  ح�شي�ص  النق�شان  
اىل ذروة الكم���ال، واالرتف���اع اىل اأوج العرف���ان ع���ن مهبط 
اجلهال، وبذل املعروف وم�ش���اعدة االإخوان ومقابلة  امل�شيء  

باالمتنان. واملح�ش���ن  باالإح�شان  
واإي���اك وم�شاحب���ة االأرذال ومعا�ش���رة اجله���ال، فاإنه���ا 
تفيد خلق���ا ذميما وملكة  رديئة ، بل علي���ك مبالزمة العلماء 
وجمال�ش���ة الف�ش���الء فاإنها تفيد ا�ش���تعدادا تام���ا لتح�شيل 

الكم���االت، وتثمر لك ملكة را�ش���خة  ال�ش���تنباط  املجهوالت.
بال�ش���رب  وعلي���ك  اأم�ش���ك،  م���ن  خ���را  يوم���ك  وليك���ن 
والتوكل والر�شا، وحا�ش���ب نف�ش���ك يف كل  ي���وم  وليلة، واأكرث 
من اال�ش���تغفار لربك، واّتق دعاء  املظلوم  خ�شو�شا  اليتامى 
والعجائز، فاإّن اهلل ال ي�ش���امح بك�شر  ك�شر . وعليك ب�شالة 
الليل فاإن ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل علي���ه واآله حّث عليها وندب 
اإليه���ا... وعلي���ك ب�شلة الرحم ... وعليك  بح�ش���ن اخللق... 
وعلي���ك ب�شل���ة الذري���ة  العلوي���ة  ف���اإّن اهلل قد  اأك���د  الو�شية 
فيهم... وعلي���ك بتعظيم الفقهاء وتكرمة  العلماء ... وعليك 
بك���رثة االجتهاد يف ازدياد العل���م والفقه يف الدين... واإياك 
وكتمان العلم  ومنعه  عن امل�ش���تحقني لبذله... وعليك بتالوة 
الكتاب  العزيز والتفك���ر يف معانيه  وامتثال  اأوامره ونواهيه، 
وتتب���ع االأخبار النبوية  واالآثار  املحمدية والبحث عن معانيها 

وا�ش���تق�شاء النظر فيها...(

و�شيـــة العالمة احللي 
ل�لده فخر املحققني
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يق���ول  الع���امل  اجللي���ل الزاه���د التقي زي���ن الدي���ن  العاملي  
ال�ش���هيد  الثاين يف مقاطع  من  ر�شالته القيمة يف بيان  احلديث  
النب���وي: )الدني���ا مزرعة القيام���ة( : )... وال يخفى اأّن الزرع 
يف ه���ذه الدار لالآخرة اإمن���ا هو  االأعم���ال  ال�شاحلة... وزمان 
هذه املعاملة: العمر، وك�ش���بها  وحت�شيل  غلتها: اجلنة ، الدائم  
اأُكلها ، اخلالية عن �ش���وب االأكدار  والنقائ����ص والهم والغم... 
وباجلمل���ة كل م���ا يطلبه الطال���ب اأو يت�شور طلب���ه فهو حا�شل 
فيه���ا، وكلّ  م���ا  يهرب عنه فه���و منفي عنها، وحي���ث  كان  البذر  
ه���و  الطاع���ات  واملعاأر����ص، فمح���ل البذر  واأر�ش����ه  هو النف����ص 
االإن�ش���انية، وتكليفه���ا به���ذه العب���ادات مبنزلة تقلي���ب االأر�ص 

واإعداده���ا للزراعة و�ش���ياقة املاء اإليها.
والنف����ص امل�ش���تغرقة  بح���ب  الدني���ا  واملي���ل اإليه���ا كاالأر����ص 
ال�ش���بخة التي ال تقبل  ال���زرع  واالإنبات ... وهك���ذا  حال  العبد  اإن 
ب���ذر املعاأر����ص واالأعم���ال ال�شاحل���ة يف اأر����ص نف�ش���ه يف وقته 
وه���و مقب���ل العم���ر، وداوم عل���ى �ش���قيه بالطاع���ات واجتهد يف 
طهارة نف�ش���ه عن �شوك االأخالق الردية التي متنع  مناء ما زرع، 
وانتظ���ر من ف�ش���ل اهلل اأن ينته���ي على ذلك اىل زم���ان و�شوله 
وح�ش���اد عمله، فذلك االنتظار هو الرج���اء املحمود وهو درجة 
ال�ش���ابقني... واإذا مل ي���زرع يف نف�ش���ه اأ�شاًل، اأو زرع  ومل  ي�ش���قه 
مباء الطاعة، اأو ترك نف�ش���ه م�ش���غولة ب�شوك االأخالق املذمومة 
وانهمك يف طلب اآفات الدن�يا ث�م ان�تظر املغفرة والف�شل من اهلل 
تعاىل، فذلك  الرجاء  غرور ولي����ص برجاء يف احلقيقة... واعلم  
اأن  اأوام���ر اهلل عل���ى فرائ�ص ونوافل، فالفرائ�ص راأ����ص املال وبه 
اأ�شل التجارة، والنفل هو الربح وبه الفوز بالدرجات، قال ر�شول 
اهلل �� �شلى اهلل عليه واآله  و�ش���لم  �: قال اهلل تعاىل »ما  تقرب  اإيّل 
املتقرب���ون مبثل اأداء ما افرت�شت عليه���م وال يزال العبد يتقرب 

اإيّل بالنوافل حتى اأُحبه، فاإذا اأحببته كنت �ش���معه الذي ي�ش���مع 
به، وب�ش���ره الذي يب�شر به، ول�ش���انه الذي ينطق به(« .

ول���ن  ت�شل اأيه���ا الطال���ب اىل القي���ام باأوامر اهلل تع���اىل اإاّل 
مبراقب���ة قلب���ك وجوارح���ك يف حلظات���ك واأن����فا�شك من حني 
ت�شبح اىل حني مت�شي، واأعلم اأّن اهلل تعاىل يطلع على �شمرك 
وم�شرف على ظ����اهرك  وباطنك... فتاأدب  اأيها امل�شكني ظاهرا 
وباطنا بني يدي اهلل تعاىل تاأدب العبد الذليل يف ح�شرة القاهر 
الق���ادر، واجته���د اأن ال ي���راك م���والك حيث نه���اك وال يفقدك 
حيث اأم���رك، فذلك هو  التقوى  التي  اأمر اهلل تعاىل بها، وال يتم 
ل���ك ذلك اإاّل ب���اأن تخ�ش�ص عمرك الق�شر، ب���اأن توزع اأوقاتك 
وترت���ب   اأورادك  م���ن �شباحك اىل م�ش���ائك، فا�شغ اىل ما يلقى 
اإليك من اأوامر اهلل تعاىل ، فاإذا  ا�ش���تيقظت  من منامك فاجتهد 
اأن ت�ش���تيقظ قبل ط����لوع الفجر، وليكن اأول ما يجري على قلبك 

ول�ش���انك  ذكر اهلل تعاىل، وقل عند ذلك:
»احلم���د هلل ال���ذي اأحيان���ا بع���د م���ا اأماتن���ا  واإليه الن�����شور، 
اأ�شبحن���ا واأ�شبح  امللك  هلّل، والعظمة هلل وال�ش���لطان هلل والعزة 
هلل والق���درة هلّل، اأ�شبحن���ا عل���ى فط���رة االإ�ش���الم، وعلى كلمة 
االإخال����ص، وعلى دين نبينا حممد �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم، 
وعلى ملة اأبينا اإبراهيم حنيفا م�ش���لما  وما كان من امل�ش���ركني. 
اللهم اإنا ن�شاألك اأن تبعثنا يف هذا اليوم اىل كل خر، ونعوذ بك 
اأن ن����جرتح فيه  �ش���وءا  وجنره اىل م�ش���لم بقول اأو عمل، ن�شاألك 
خ���ر هذا اليوم وخر ما فيه ونعوذ بك من �ش���ره و�ش���ر ما فيه.
ف���اإذا لب�ش���ت ثياب���ك فان���و ب���ه امتث���ال اأوام���ر اهلل تعاىل يف  
�ش���رت  عورتك واحذر اأن يك���ون ق�شدك مراءاة اخللق... وال تدع 

ال�ش���الة جماعة اإاّل م���ن علة...« .

مقتب�س من ر�شالة لل�شهيد الثاين 
يف ال�شري وال�شل�ك اىل اهلل �شبحانه
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      اإفريقيا ت�شهد ارتفاعًا مب�جة الت�شّيع لي�شل عددهم 
اإىل ٧ ماليني

ك�ش���فت تقاري���ر اإعالمية عن زيادة عدد ال�ش���يعة يف غ���رب اإفريقيا 
لي�شل االآن اإىل نحو ٧ ماليني �ش���خ�ص، فيما يقوم جممع "اأهل البيت" 
باالإ�ش���راف على عملي���ة االإح�شاء العددي لل�ش���يعة يف العامل خا�شة يف 

االإفريقية. القارة 
واأف���اد موقع "ع�شر اإي���ران" االإلكرتوين اأن الت�ش���يع ينت�ش���ر يف دول 
غ���رب اإفريقيا، ونقل عن موقع "�ش���يعة نيوز" اأن عدد ال�ش���يعة يف غرب 
اإفريقيا ي�شل االآن اإىل نحو ٧ ماليني �شخ�ص، ح�شب ما اأفادت �شحيفة 

"ال�ش���رق االأو�شط" الثالثاء ١١-٥-٢٠١٠.
ونق���ل "ع�شر اإيران" عن موقع "�ش���يعة ني���وز" االإلكرتوين اأن حممد 
دار احلكمة وهو من رجال الدين يف غينيا قال اإن التوجه نحو الت�ش���يع 

يف تن���اٍم مطرد يف دول غرب اإفريقيا.
واأ�ش���اف دار احلكمة لدى لقائه مع ال�ش���يخ عب���د املهدي الكربالئي 
االمني العام للعتبة احل�شينية املقد�شة اأن عدد ال�شيعة يف غرب اإفريقيا 

يبلغ االآن اأكرث من ٧ ماليني �شخ�ص.

كما اأو�شح اأنه مت تاأ�شي����ص "جممع �ش���باب اأهل البيت" يف غينيا. من 
ناحيته اأعلن زعيم ال�ش���يعة يف جزر القمر حممود عبداهلل اإبراهيم اأن 

التوجه نحو الت�شيع لدى اأبناء هذا البلد اآخذ يف التنامي.
ونقل موقع "ع�شر اإيران" عن زعيم ال�ش���يعة يف جزر القمر ال�ش���يخ 
حممود عبداهلل اإبراهيم اأن التوجه نحو الت�ش���يع ل���دى اأبناء هذا البلد 

اآخذ يف التنامي.
واأفاد املوقع باأن ال�ش���يخ حممود عبد اهلل اإبراهيم التقى م�ش���وؤويل 
احل���وزة العلمي���ة يف ق���م واأعطى �ش���رحًا عن و�ش���ع ال�ش���يعة يف جزر 
القم���ر، وق���ال: "يف ع���ام ٢٠٠٦ عندما بداأن���ا التبليغ للت�ش���يع مل يكن 
حتى �ش���خ�ص واحد ينتمي اإىل الت�ش���يع لكن االآن هناك اأكرث من ١٠٠ 

�ش���خ�ص اأ�شبحوا �شيعة".
ُيذك���ر اأن ال�ش���يخ حمم���ود عب���داهلل اإبراهي���م حتول م���ن املذهب 

ال�ش���ني اإىل ال�ش���يعي عام ٢٠٠٤.
وخ���الل االأعوام القليل���ة املا�شية بداأ جممع "اأه���ل البيت" اإح�شاًء 
عددي���ًا لعدد ال�ش���يعة يف غرب اإفريقيا. وكانت املوؤ�ش�ش���ة قد اأو�شحت 
يف تعداد �شابق لعام ٢٠٠٨ اأن عدد ال�شيعة يف مايل مثاًل - وهي دولة 

الت�شيع يف القارة االفريقية 
تنــــــام بـــــال حــــــــدود
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�ش���نية باالأ�شا����ص - اأ�شبح ١% من ال�شكان، مو�شحة اأن عدد ال�شنة يف 
مايل يبلغ ١٢ مليون �ش���خ�ص، فيما ال�شيعة ١٢٠ األفًا.

ويف ال�ش���نغال  يبل���غ ع���دد ال�ش���كان نحو ١٢ ملي���ون ن�ش���مة، بينهم 
اأكرث من ن�شف مليون �ش���يعي )٥%( من ال�شكان وذلك وفقا الإح�شاء 

املجم���ع العاملي الأهل البيت.
اأم���ا غيني���ا بي�ش���او - وه���ي اأي�شًا م���ن دول غرب اإفريقي���ا - فقد 
بل���غ عدد امل�ش���لمني فيه���ا ٦٨٠ األ���ف ن�ش���مة، بينهم اأق���ل من ٦٨٠٠ 

.)%١ )اأقل من  �ش���يعي 
كما ع���دد اإح�ش���اء اأهل البي���ت اأعداد ال�ش���يعة يف زامبيا ولي�ش���وتو 
و�ش���وازيالند و�شي�ش���ل والراأ����ص االأخ�شر واأرمينيا ومالطا، مو�شحًا اأن 
ن�ش���بة ال�ش���يعة يف كل بلد م���ن هوؤالء بات���ت ترتاوح ب���ني ١ و٢%. كذلك 
اأج���رت موؤ�ش�ش���ة اآل البي���ت تع���دادًا لل�ش���يعة يف منطقة جن���وب البحر 
الكاريبي، ووفقًا لالإح�شاء فاإن عدد ال�شكان يف ترينداد وتوباغو ل�شنة 
٢٠٠٨ بل���غ نحو مليون ون�شف مليون ن�ش���مة عدد ال�ش���يعة و�ش���طهم ٦٤ 

األف ن�ش���مة )٦%(. 
وم���ن املع���روف اأن حركة الت�ش���يع يف القارة ال�ش���مراء ب���داأت تاأخذ 

زخمًا متزايدًا خالل ال�ش���نوات الع�ش���ر املا�شية.
ووفق���ًا مل�ش���ادر عدة فاإن���ه يوج���د الكثر م���ن اجلمعيات ال�ش���يعية 
النا�ش���طة يف ال�ش���نغال، ترعاها اجلالي���ة اللبناني���ة ذات النفوذ املايل 
واالقت�شادي القوي، ويعمل بع�ص هذه اجلمعيات يف املجال االجتماعي 

كم�ش���اعدة االأهايل وبناء املدار����ص وامل�شتو�شفات.
      ح�ار ال�شيد بكار بن بكار االب الروحي ل�شيعة 

م�ريتانيا
ال�ش���يد بكار بن ب���كار، رج���ل موريتاين �ش���يعي املذهب، �شي�ش���تاين 
املرجعي���ة، يجاهر علن���ا بانتمائه للمذهب ال�ش���يعي يف جمتمع �ش���واده 

االأعظم �ش���ني العقي���دة مالكي املذهب. 

ال�ش���يد بكار بن بكار املقي���م يف مقاطعة كرفور بانواك�ش���وط حتدث 
بع���د اعتناق���ه للمذهب ال�ش���يعي يف العام ٢٠٠٦ عن ال���دور الذي يلعبه 
�ش���يعة موريتاني���ا يف ال�شيا�ش���ة واملجتم���ع، وطريقته���م يف الدع���وة اإىل 

امل�ش���تقبلية. واآفاقهم  مذهبهم 
قيامك���م  نب���اأ  املوريتاني���ة  االأو�ش���اط  يف  اأخ���را  راج  �ش���وؤال: 
يف  ال�ش���يعي  للمذه���ب  اأتب���اع  ك�ش���ب  به���دف  حمموم���ة  بن�ش���اطات 

االأم���ر؟ م���ا حقيق���ة  موريتاني���ا، 
جواب ال�ش���يد بكار بن بكار: هي لي�ش���ت دعوة للمذهب ال�شيعي يف 
موريتانيا، فجميع املوريتانيني يحبون الر�ش���ول �شلى اهلل عليه و�ش���لم 
واآل���ه، ويعظمونه���م وهذا هو الت�ش���يع بعين���ه، ور�ش���ول اهلل �شلى اهلل 
علي���ه واآله يقول: "اإنه من �ش���يعتنا م���ن اأحبنا وتخل���ق بخلقنا"، لذلك 
اأنا اأرى اأن املوريتانيني �ش���يعة بطبيعتهم وموروثهم، والدعوة للت�ش���يع 

ت�شيعا. تزيدهم  لن 
انظ���ر اإىل املجتم���ع املوريت���اين ومكونات���ه، جت���د اأنه���م ميار�ش���ون 
خمتلف العادات املوروثة عن ال�ش���يعة، ومن هذه العادات الزي االأ�ش���ود 
عن���د امل���راأة املوريتاني���ة، والعمامة ال�ش���وداء فوق الث���وب االأبي�ص عند 
الرج���ل اإىل اآخ���ره من العادات املتجذرة يف املجتم���ع املوريتاين يف اأيام 

عا�ش���وراء وغرها.
وم���ا اأقوم به من ن�ش���اطات ال يعدو كونه جم���رد العمل على العودة 
اإىل مفاهي���م املجتمع االأ�شلي���ة وتقريبها، الأن���ك اإذا رجعت اإىل اأ�شل 
اخل���الف داخل االأم���ة االإ�ش���المية وج���دت اأن �ش���ببه كان �شيا�ش���يا، 

"اخلالف عل���ى اخلالفة".
وكان���ت ال�ش���لطة الت���ي تول���ت اأم���ر امل�ش���لمني يف ذل���ك احل���ني كاأي 
�ش���لطة اأخرى تهتم بالرفع من �شاأنها علي ح�شاب الطرف االآخر، مثلما 
ن�ش���اهده يف واقعن���ا اليوم، حيث اأن ال�ش���لطة جترم املعار�شة والعك����ص 
�شحيح. لذلك عندما نريد معرفة احلقائق علينا اأن نبحث عند طرف 
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احلقيقة. الإدراك  حمايد 
�ش���وؤال: قلت���م اإنك���م ت�ش���عون اإيل تقري���ب 

املفاهي���م، ت���رى ما ه���ي تل���ك املفاهيم؟
ج���واب ال�ش���يد بكار ب���ن بكار: م���ن املعلوم 
اأن االأمة االإ�ش���المية تنق�ش���م اليوم اإىل ق�شمني: 

اأوال: ال�شنة وي�شكلون االأغلبية.

ثانيا: ال�شيعة وي�شكلون االآن اأقلية.
فنح���ن اإذا اأمام مدر�ش���تني، مدر�ش���ة اأهل 
ال�ش���نة الت���ي تق���ول اأن كل ما فعل���ه ال�شحابة 
ه���و م���ن ال�ش���نة، واإذا اأردت فح����ص مفه���وم 
ال�شحاب���ة عنده���م جتده���م يختلف���ون، ه���ل 
ال�شحابة هم من �شبق اإ�شالمهم الهجرة، اأم 
هم من اأ�ش���لم بعد الهجرة اأو من �ش���هد جميع 

الوقائع مع الر�ش���ول �شلى اهلل علي���ه واآله، اأم 
هو من عاي����ص الر�ش���ول �شلى اهلل علي���ه واآله 
ل�ش���نتني اأو �ش���هرين اأو ح�ش���ر وفاته، يف حني 
اأن ال�ش���يعة ال يجدون لهذا التوجه اأي اأ�شا����ص 
يف الكت���اب وال يف ال�ش���نة. فمدر�ش���ة ال�ش���يعة 
ت�شتند اإىل ما ورد يف الكتاب وال�شنة، وقد ورد 
يف الق���راآن: "اإمنا وليكم اهلل ور�ش���وله والذين 
اآمن���وا الذين يقيمون ال�ش���الة ويوؤتون الزكاة 
وه���م راكعون" هذه االآي���ة نزلت يف حق االمام 
علي عليه ال�شالم، وقال �شلى اهلل عليه و�شلم: 
"اأن���ا مدينة علم وعلي بابه���ا، ومن اأراد دخول 

املدينة فلي���اأت من الباب".
وج���اء يف الق���راآن اأي�ش���ا: ))النب���ي اأوىل 

باملوؤمن���ني من اأنف�ش���هم((.
وقال عليه ال�ش���الم: "من كن���ت مواله فعلي 

مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه".
والع�شم���ة  امل���واالة  اأ�شبح���ت  هن���ا  وم���ن 
واجبة يف حق علي عليه ال�ش���الم، الأن الر�شول 

�شل���ى اهلل علي���ه واآله زكاه.
اهلل  �شل���ى  اهلل  ر�ش���ول  يق���ول  وعندم���ا 
علي���ه واآل���ه و�ش���لم: "م���ا اأظل���ت اخل�ش���راء 
وال حمل���ت الغ���رباء اأ�ش���دق لهجة م���ن اأبي 
ذر"، يت�ش���ح من���ه اأنه زكى اأبا ذر و�ش���هد له 
بال�ش���دق، واأبو ذر ه���و الذي ن�ش���ر املذهب 
ال�ش���يعي يف لبن���ان عندم���ا نف���اه عثم���ان بن 
عف���ان اإىل اأر����ص ال يوج���د بها اأي م�ش���لم.

االأوائ���ل  ال�ش���يعة  م���ن  كان  ذر  اأب���ي  وم���ع 
املق���داد �شاح���ب العب���ارة ال�ش���هرة "فو اهلل 
لن نق���ول لك كما قال���ت بنو اإ�ش���رائيل اذهب 
اأنت ورب���ك فقاتال اإنا هاهن���ا قاعدون... اإىل 
نهاي���ة املقول���ة"، ومنه���م اأي�ش���ا اأب���ي بن كعب 
وعمار بن يا�ش���ر والعبا�ص بن عبد املطلب وكل 

اأبنائه، و�ش���لمان من اأه���ل البيت.
الر�ش���ول  زم���ن  يف  ن�ش���اأت  ال�ش���يعة  اإذا، 
�شلى اهلل عليه و�ش���لم. وال�شوؤال الذي يطرح 
نف�شه هو متى ن�ش���اأت مذاهب ال�شنة؟ االإمام 
ال�شاد����ص جعفر ال�شادق هو الذي بث العلم، 
وحمم���د الباق���ر ه���و من فج���ره، وه���و الذي 
تتلمذ عليه ٢٠ األ���ف طالب وتخرج على يديه 
يف املدين���ة املن���ورة ٤٠٠٠ ع���امل، منه���م اأبو 
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حنيف���ة النعمان الذي قتله اأبو جعفر املن�شور، وبعد ذلك اأذن لهم 
العلم. بتدري�ص 

وق���د طلب هارون الر�ش���يد م���ن مالك بن اأن����ص ن�ش���ر مذهب 
ابن عبا����ص حني قال له: "خذ من فقه عبد اهلل بن عبا�ص لتجعل 
للنا����ص من���ه مذهب���ا". ومل يك���ن مالك مناوئ���ا لل�ش���يعة، بل كان 

يعظ���م اأهل البيت.
قي���ام  ت�ش���جيع  وراء  كان���ت  ال�ش���لطة  اأن  يت�ش���ح  هن���ا  وم���ن 
املذاهب، ومل���ا تكاثرت املذاه���ب يف القرن اخلام����ص الهجري، 
اأ�شدر "بيرب����ص" اململوكي حاكم م�شر مر�ش���وما يحدد مذاهب 
اأه���ل ال�ش���نة يف اأربع���ة، ومل يكن يوم���ا من االأيام ه���وؤالء االأئمة 

االأربع���ة مناوئ���ني لل�ش���يعة وال الآل البيت.
قال االإمام ال�شافعي:

اإن كان رف�شا حب اآل حممد ..... فلي�شهد الثقالن اأين راف�شي
ومن املعروف اأن ال�ش���احة املوريتانية تن�ش���ط فيه���ا االآن فئتان ال 
تنتمي اأي منهما اإىل املذهب املالكي هما ال�ش���لفية والوهابية، وهما 

يف االأ�ش���ل من اأتباع اأحمد بن حنبل.
�شوؤال: اإىل اأي من فرق ال�شيعة تنتمون؟

ج���واب ال�ش���يد بكار بن بكار: اأول مذهب اأ�ش����ص يف االإ�ش���الم هو 
املذه���ب اجلعفري ن�ش���بة اإىل جعفر بن علي ب���ن جعفر ال�شادق بن 
حمم���د الباقر بن علي زين العابدين بن احل�ش���ني ب���ن علي بن اأبي 
طالب عليهم ال�ش���الم، واإىل هذا املذهب اأنتمي، واملذهب اجلعفري 

هو املذهب االأ�شا����ص لل�شيعة االإثني ع�شرية.
مبذه���ب  ويدين���ون  اليم���ن  يف  الزيدي���ة  ال�ش���يعة  وهن���اك 
اإليه���م  يتنم���ي  الذي���ن  الباق���ر، واالإ�ش���ماعيلية  االإم���ام حمم���د 
العبيدي���ون الفاطميون الذين ينت�ش���بون اإىل اآل البيت عك����ص ما 

روج���ه عنه���م اخل�شوم.
�ش���وؤال: اإيل اأي املرجعيات ال�ش���يعية تتبع؟ ومتى اعتنقت املذهب 

ال�شيعي؟ وما هو عدد ال�شيعة يف موريتانيا؟
جواب ال�ش���يد بكار بن بكار: اأنا ارتبط باملرجعية "ال�شي�شتانية"، 
وق���د اعتنقت املذه���ب ال�ش���يعي يف الع���ام ٢٠٠٦، اأما ع���دد االإتباع 
فموريتاني���ا تعت���رب الدولة االإفريقي���ة الثانية بع���د نيجريا من حيث 

انت�ش���ار املذهب ال�شيعي.
�ش���وؤال: قي���ل اإن املهرج���ان املديح���ي ال���ذي نظمت���ه جمعيتك���م 
امل�شماة "جمعية بكار للثقافة" موؤخرا ياأتي �شمن ن�شاطاتكم للدعوة 

اإيل املذهب ال�ش���يعي؟
جواب ال�ش���يد بكار بن بكار: هذا املهرجان ياأتي �شمن اأن�ش���طتنا 
املنا�ش���رة للر�ش���ول �شلى اهلل عليه و�ش���لم الأنه خط اأحمر بالن�ش���بة 
لنا ولي����ص من اأجل ن�ش���ر الت�ش���يع، اإمنا هو ن�ش���اط ثقايف �شارك فيه 
كثر من فقهاء البلد ورعته وزارة الثقافة، ولو اأنه كان فيه ما مي�ص 

النظم املعمول بها يف البلد ملا �ش���مح به.
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اهلّل  معرف���ة  كان���ت  ملّ���ا  اّن���ه  اعل���م 
وطاعت���ه ال ينفعان من مل يع���رف االإمام 
ومعرف���ة االإمام وطاعت���ه ال تقعان ااّل بعد 
معرف���ة اهلّل �شّح اأن يق���ال اّن معرفة اهلّل 
ه���ي معرف���ة االإم���ام وطاعته، وملّ���ا كانت 
اأي�شا املعارف الدينّية العقلّية وال�ش���معية 
حت�شل من جهة االإمام وكان االإمام اآمرا 
بذل���ك وداعيا اإليه �شّح القول باأن معرفة 
االإم���ام وطاعته هي معرفة اهلّل �ش���بحانه 
كم���ا تق���ول يف املعرفة بالر�ش���ول وطاعته 
اّنه���ا معرف���ة ب���اهلّل �ش���بحانه، ق���ال اهلّل 
)ع���ّز وجّل(: »مَـــنْ يُطِـــِع اَلرَّسُـــوَل َفَقدْ 
أطـــاعَ  اهلَل« وم���ا ت�شّمن���ه قول احل�ش���ني 
علي���ه ال�ّش���الم م���ن تق���ّدم املعرف���ة على 
العب���ادة غاي���ة يف البي���ان والتنبيه، وجاء 
يف احلدي���ث م���ن طريق العاّم���ة عن عبد 
اهلّل بن عمر بن اخلّطاب: اّن ر�ش���ول اهلّل 
�شّلى اهلّل عليه واآله و�شّلم قال: )من مات 
ولي�ص يف عنقه بيعة الإمام اأولي�ص يف عنقه 

عه���د االمام مات ميت���ة جاهلّية(
وروى كث���ر منه���م اّن���ه عليه ال�ّش���الم 
قال: من م���ات وهوال يع���رف اإمام زمانه 
مات ميتة جاهلية، وهذان اخلربان بذلك 
يطابقان املعنى يف ق���ول اهلّل تعاىل: »يَوْمَ 
َفمَـــنْ  بِِإمَامِِهـــمْ  ــاٍس  ُأنـَ ُكلَّ  نَدْعُـــوا 
َفُأوَلئِـــكَ  بِيَمِينِـــهِ  كَِتابَـــهُ  ُأوتِـــيَ 
يُْظَلمُـــونَ  وََل  كَِتابَهُـــمْ  يَْقـــرَءُونَ 

َفتِيـــلً « ف���اإن ق���ال اخل�ش���وم اإّن االإمام 
هاهن���ا هو الكت���اب قيل لهم:

ه���ذا ان�ش���راف ع���ن ظاه���ر الق���راآن 
بغ���ر حّج���ة توجب ذل���ك وال بره���ان الأّن 
ظاهر التالوة يفيد اّن االإمام يف احلقيقة 
ه���و املق���ّدم يف الفع���ل واملط���اع يف االأمر 
والنهي ولي����ص يو�شف بهذا الكتاب ااّل اأن 
يكون على �شبيل االّت�شاع واملجاز وامل�شر 
اىل الظاه���ر من حقيقة ال���كالم اأوىل اإاّل 
اأن يدعواىل االإن�شراف عند اال�شطرار.

اخلربي���ن  اأح���د  ف���اّن  واأي�ش���ا   
يت�شّم���ن ذك���ر البيع���ة والعه���د لالإمام 
للكت���اب يف  بيع���ة  اّن���ه ال  نعل���م  ونح���ن 
اأعن���اق النا����ص وال معن���ى الأن يكون له 
عه���د يف الرق���اب فعل���م اأّن قولك���م يف 

ّن���ه الكت���اب غ���ر �شواب. االإم���ام اأ

يك���ون  اأن  تنك���رون  م���ا  قال���وا:  ف���اإن   
االإمام املذكور يف االآية هوالر�ش���ول؟ قيل 
لهم: اّن الر�ش���ول قد فارق االأّمة بالوفاة، 
ويف اأحد اخلربين اّنه اإمام الزمان وهذا 
يقت�شي اّنه ح���ّي ناطق موجود يف الزمان 
فاأّم���ا من م�ش���ى بالوفاة فلي����ص يقال اأّنه 
اإم���ام ااّل على معنى و�شفن���ا للكتاب باأّنه 
اإم���ام، ول���وال اأّن االأمر كم���ا ذكرناه لكان 
اإبراهيم اخلليل عليه ال�ّشالم اإمام زماننا 
الأّنا عاملون ب�شرعه متعّبدون بدينه وهذا 

فا�شد ااّل على االإ�ش���تعارة واملجاز.
 فظاه���ر ق���ول النب���ّي �شّل���ى اهلّل عليه 
واآله و�ش���ّلم: »من مات وهوال يعرف اإمام 
زمان���ه« يدّل على اّن ل���كّل زمان اإماما يف 
احلقيقة ي�شّح اأن يتوّجه منه االأمر ويلزم 
له االّتباع وهذا وا�شح ملن طلب ال�شواب.

حتقيـــق حلديث
)مـــــــن مــــــات ولـــم 
زمانه( اإمـــام  يعرف 
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ان العام���ة مل���ا �ش���اروا ب�ش���دد ال���رد 
و اال�ش���كال فيم���ا ورد يف ح���ق �ش���يدنا و 
موالن���ا و م���وىل كل موؤم���ن و موؤمنة اأعني 
اأم���ر املوؤمنني و �ش���يد الو�شي���ني على بن 
اأب���ي طالب �شلوات اهلّل و �ش���المه عليه و 
اآله فا�شت�ش���كلوا يف بع�ص ف�شائله ب�شعف 
ال�ش���ند مثل رواية الوالية حيث مل يجدوا 
يف �شحاحه���م مث���ل �شحي���ح البخ���اري و 
غ���ره  لك���ن مل���ا مل يتمكن���وا اأن يجيب���وا 
مبثل هذا اجلواب يف حديث املنزلة حيث 
علم���وا اأنها موج���ودة يف �شحاحهم اأي�شا 

من البخ���اري و غره .
ورود  ع���ن  التق�ش���ي  يف  فا�شط���روا 
اال�ش���كال عليهم به و التخل�ص منه بعدم 
الداللة و قالوا: »ان حديث املنزلة ال يدل 
عل���ى اإثب���ات جميع من���ازل ه���ارون له اال 

النبوة كما هو املدعى. الن اال�شتثناء فيها 
منقط���ع و اأن اإال مبعنى لكن و ال داللة فيه 
على احل�ش���ر. الن قوله �شلى اهلّل عليه و 
اآل���ه: »اال اأنه ال نبي بعدي« ي�ش���تفاد منه 
اأن كل م���ا هو ثابت له���ارون من املراتب و 
املنا�شب فهو ثابت لك اال عدم كون النبوة 
بعدي كم���ا مقت�شى كلمة »ان« امل�ش���ددة 
الت���ي يوؤول ما بعده���ا بامل�شدر و هو كلمة 
ال و مدخوله���ا اأعن���ي »ال نب���ي بعدي« مع 
اأن ع���دم كون النبوة بعده لي����ص من جملة 
من���ازل هارون و منا�شبه كي يكون داخال 
فيه���ا ثمَّ اأخرج باال�ش���تثناء، بل من جملة 

منازله ثب���وت النبوة ال عدمها.
هذا حا�شل قولهم يف رد الرواية.

و حا�ش���ل اجل���واب من���ا عليه���م كم���ا 
م���ر اأن نقول: انا ال ن�ش���لم اأن اال�ش���تثناء 

منقط���ع، و اأن اإال مبعنى لكن و هو ال يدل 
عل���ى احل�شر.

اأما من���ع املقدمة الثاني���ة: فلما عرفت 
تف�شيال م���ن اأن اال�ش���تثناء املنقطع كان 
اأدل على احل�شر من اال�ش���تثناء املت�شل.
فنق���ول  االأوىل:  املقدم���ة  من���ع  اأم���ا  و 
اال�شتثناء فيه مت�شل و اأن تقدير الكالم: 
ان���ه )�ص( خاط���ب علي���ا عليه ال�ش���الم 
بقول���ه: اأنت من���ي مبنزلة ه���ارون يف كل 
وج���ه من الوجوه من املنا�ش���ب الثابتة له 
كائن���ة م���ا كان���ت اإال يف النبوة الأنه لي����ص 
بع���دي نبي فقام���ت العلة و ه���و قوله: اال 
اأنه ال نبي بعدي« مقام املعلول اال النبوة« 
فظهر اأن امل�ش���تثنى على هذا التقرير هو 
النبوة التي هي داخلة حتت امل�شتثنى منه 
كانت من جملة منازل هارون و منا�شبه، 
فيكون اال�ش���تثناء حينئذ مت�شال من غر 
ا�ش���كال كم���ا ال يخف���ى على من ل���ه اأدنى 

مرتبة مبعرفة العل���وم االأدبية . 
�����������������������������������������������

)١(  ق���د نقل حدي���ث الوالية يف بع�ص �شحاحهم 
ك�شحيح الرتمذي و �شنن ابن ماجه فراجع الغدير ج 

١ �ص ٩٠ ط النجف.
)٢(  راج���ع البخ���اري ج ٦ ����ص ٣ و م�ش���لم ج ٧ 
�ص ١٢٠ و م�ش���ند احمد ج ١ ����ص ٣٣١ و غاية املرام 

للبحرانى ����ص ١٠٨-١٥٢.

حتقيـــق خمت�شـــر 
حـــــــ�ل حـديـــــث

املنــــــــزلـــــة
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م���ن اه���م مي���زات الدي���ن اال�ش���المي عل���ى غ���ره من 
االدي���ان ب���ل وامل�ش���ارب االجتماعي���ة ه���و اعتن���اوؤه الزائد 
باالأمر باملعروف والنهي عن املنكر واملراد بهذين اال�شلني 
الدعوة اىل �شرائف االخالق وحما�شن ال�شفات وحممود 
ال�شجايا وم�شتح�شن الطرائق والتنديد بالرذائل واملفا�شد 
وال�ش���جايا  املرذول���ة  واالخ���الق  الذميم���ة  واالو�ش���اف 
ال�ش���اقطة والعادات املنحطة وباالآخ���رة الدعوة اىل تربية 
النف����ص تربية تعود معها احلياة كما يريد االن�شان العاقل 

ولغره. لنف�شه 
فج���اء يف طليع���ة م���ن خلق االم���ام علي بن اأب���ي طالب 
اأم���ر املوؤمنني ذاك الفح���ل الهّدار الذي و�ش���ل به نبوغه 
اأن يك���ون اعجوبة يف كل �ش���يء، فكم غّذيت االرواح بجليل 
وعظ���ه ومتني بيانه فقال)يا اأيها االن�ش���ان ما جراأك على 
ذنب���ك وما غرك بربك وما اآن�ش���ك بهلكة نف�ش���ك اأما من 
دائك بلول ام لي����ص من نومك يقظة اأ ما ترحم من نف�شك 
ما ترحم من غرك فلرمبا ترى ال�شاحي من حر ال�شم�ص 
فتظل���ه او ت���رى املبتلي بامل مي�ص ج�ش���ده فتبكي رحمة له 
فم���ا �شربك عل���ى دائك وجل���دك على م�شاب���ك وعزاك 

عن البكاء على نف�ش���ك وهي اأعز االنف����ص عليك وكيف ال 
يوقظ���ك خوف بي���ات نقمة وقد تورط���ت مبعا�شيه مدارج 
�ش���طواته فتداو من داء الفرتة يف قلبك بعزمية ومن كرى 
الغفل���ة يف ناظرك بيقظة وكن هلّل مطيعًا وبذكره اآن�ش���ًا(.

      وظائف امل�شلحني
وامل�شلح���ون فرق ال فري���ق واحد وان كان���ت الغاية من 

للجميع فذة: اال�شالح 
الفريق االول: العلماء الروحي�ن

 والوظائ���ف الت���ي اأع���دوا انف�ش���هم لتحمله���ا تق�ش���ي 
عليهم ان يخدموا جامعة االن�ش���ان ال ان يخدموا اأنف�شهم 
بتح�شيل العظمة لها ولو كانت م�شنوعة مرجتلة: وخدمة 
جامعة االن�شان من هذا الفريق الزمها ان يكونوا متقاربني 
يف القل���وب وان اختلفوا عقيدة ف���ان االختالف العقائدي 
ال يك���ون اال يف الف���روع واجلزئي���ات وي�ش���تحيل ان يختلف 
الت���ي مع العاق���ل والعامل مع العامل يف اال�ش���ول الكلية الن 
كليات امل�شائل وامهات املطالب وحتى لو ح�شل يف الفروع 
ال يج���وز ان يكون مولد عداء وفتنة ف���ان العلم من روابط 

االت�شال ال م���ن دواعي االنف�شال.

االمر باملعروف والنهي عن املنكر 
يف نهج البالغة
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الفريق الثاين: اال�شاتذة واملعلم�ن
 والوظائ���ف التي حتمله���ا هذا الفري���ق وفر�شها على 
نف�ش���ه بطبيعة مهنته وطابع عن�ش���ره هي توجيه االفراد 
اىل مناب���ع اخلر والربكات وهو العل���م، وهذا الفريق لو 
ق���ام مبهمت���ه كما هو موظ���ف به ملا راأي���ت يف الدنيا هذا 
االرتب���اك املزع���ج واالنح���راف الوا�ش���ع لكن���ه جعل هذا 
العل���م الذي به حياة النفو����ص مدعاة الغوائه���ا وطريقًا 
اىل تلفه���ا فاأخذ يك���رث التعليم يف الرذائ���ل ب�شبغة انها 
ف�شائ���ل فانه اخذ يح���ور معنى احلري���ات ال�شادقة اىل 
معنى دينء �ش���اقط وه���و دعوته االفراد اىل اال�ش���تهتار 
واخلالعة والتبذل املمق���وت ويريهم ان ذلك هو احلرية 
املن�ش���ودة للن���وع واول من يبداأ بها عمال ه���و باعتبار انه 

ا�ش���تاذ تتاأ�ش���ى به تالميذه علما وعمال .
 الفريق الثالث: الكّتاب وامل�ؤلف�ن

والوظائ���ف الت���ي حتمله���ا ه���وؤالء ه���ي ع���ني الوظائف 
التي فر�شها على نف�شه اال�شتاذ واملعلم ولكن ب�شورة ادق 
واو�ش���ع بل امنا كتب الكاتب واملوؤلف ليح�شرا اأنف�شهما يف 
زمرة اخلالدين فكان م���ن لوازم الكاتب واملوؤلف ان يفعم 
كل م���ا يكتبه ويوؤلفه باحلريات ال�شادق���ة فكرًا وقلما فال 
يكتب اال ما تذعن به نف�شه املتحررة املتعلمة فلوكان املتاع 
الكتب���ي يف الدنيا طب���ق هذه ال�شورة ملا راأي���ت يف اأبنائها 
عوج���ًا وال امتًا ولكن يا لالأ�ش���ف ال نرى يف الكتب والكتاب 
ااّل خالف ما يفر�شه املنطق فعا�ص جملة منهم على اجارة 
اقالمه���م كالنائح���ة بالباطل ال تقول الق���ول اال عن رغبة 
غرها او على مما�ش���اة الهوى النف�شي املنحط كما يف نوع 
الكت���ب الروائية املغرية باجلهل او عل���ى االنت�شار للنزعة 

الطائفي���ة البغي�ش���ة كم���ا يف جمل���ة من الكت���ب احلديثية 
والكالمي���ة او على ن�ش���رة االنتهازيني وحتقيق خطتهم او 

ن���زوال على حك���م الوه���م واخليال.
الفريق الرابع ال�شعراء

 ال�ش���عر ابل���غ و�ش���يلة ل�شب���ط اف���كار النا����ص و�ش���م 
�ش���وارد عقلياتهم وهواحّد �ش���الح للحكي���م الذي يحاول 
تركيز دول���ة فكرية �شحيحة مكان دولة ق�ش���رية متفككة 
الن جيده يحفظ الأول مرة من �ش���ماعه وتتاأثر به النف����ص 
دفع���ة واحدة ، وهذه احلربة القوية يجب ان تقع بيد حّر 
عايل النف����ص والتفك���ر، همه وهدفه اال�ش���الح وايقاظ 
الهمم وا�شتفزاز العواطف االن�شانية، وان يكون مق�شده 
النهائي خل���ق جامعة مثقفة ت���رود احلقائق خدمة للحق 
وتطل���ب املع���ايل بالعم���ل ال�شال���ح والفع���ل ال���ربيء عن 

واالهواء. املظامل 
       وظائف االفراد املراد ا�شالحهم

و�ش���رط الفرد الذي يرام ا�شالحه عدة اأمور:
م���ن  املع���ارف  لتلق���ي  حا�ش���رًا  يك���ون  ان  االول: 
حكي���م ي���زوده به���ا الأجل حف���ظ حيات���ه وتاأم���ني بقائه 
و�ش���ون حقوق���ه ف���ان ال���ذي يه���وى ان يعي����ص ال اباليًا 
�ش���اأن الطرقي���ة وال�ش���فلة الذين يعم���دون اىل االهمال 
والت�ش���يب ويق�شدون مواقع البوؤ�ص وال�شقاء والتذبذب 
ال يك���ون ب�ش���دد التفه���م ع���ن امل�شلح���ني والتعلم من 
اال�ش���اتذة املدرب���ني اال ان هذا الفريق يف النا����ص قليل 
ج���دًا الن التذبذب ال حي���اة معه واالنهي���ار ال بقاء فيه 
وجملة النا����ص يري���دون حي���اة منظمة وعي�ش���ة را�شية.
حماط���ة  احلي���اة  ه�ش���م  ان  ي���درك  ان  الثـــاين: 
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بابتالاآت جمة من�ش���اأ الغالب فيها نف�ص االفراد املن�شعثة 
اأهواوؤهم املختلفة ميولهم وان احراز احلياة ال�شحيحة 
ال يك���ون اال بعاملني قويني العل���م والعمل به وبدون ذلك 
ال تتي�ش���ر اّي���ة حياة تفر����ص والقيام ب���كال العاملني من 

ناحيته �ش���هل عليه بعد اأن ير�شد لهما نف�ش���ه. 
وقد األف���ت القراآن نظر االن�ش���ان اىل ذلك حيث يقول: 
رِْض  )  َقـــدْ خََلتْ مِـــنْ َقبْلُِكمْ سُـــنَنٌ َفسِـــرُوا فِي اْلَ
بِـــنَ(.  الْمَُكذِّ عَاقِبَـــُة  َكانَ  َكيْـــفَ  َفانُْظـــروا 
رِْض َفَتُكـــونَ  فِـــي اْلَ َأَفَلـــمْ يَسِـــرُوا  وق���ال تع���اىل: ) 
بِهَـــا  يَسْـــمَعُونَ  َآَذانٌ  َأوْ  بِهَـــا  يَعْقُِلـــونَ  ُقُلـــوبٌ  َلهُـــمْ 
الُْقُلـــوبُ  تَعْمَـــى  وََلكِـــنْ  بْصَـــارُ  اْلَ تَعْمَـــى  َل  َفِإنَّهَـــا 
تِـــي فِـــي الصُّـــدُوِر (. اىل غ���ر ذل���ك فان جمي���ع زوايا  الَّ
الكون يف ال�ش���ماء واالر�ص يف احليوان واالن�ش���ان والنبات 
واجلماد وجميع ما ميت اىل ذلك من حركة و�شكون وفعل 
وانفع���ال وخلق وعادة حم�ش���وة مبب���ادئ التعل���م واملعرفة 
للمتح�ش����ص الذي ينظر اىل ال�ش���يء نظر م�ش���تفيد متميز 

ال نظر عابر م�ش���تطرق.
وكل م���ا ي���راه االن�ش���ان يف م�شام���ر القرن الع�ش���رين 

م���ن علويف ال�شناعات واالنتاج���ات ودقة وكرثة يف العلوم 
كالفيزياء والكيمياء والهند�ش���ة واحل�ش���اب وما اىل ذلك 
فان���ه نتيج���ة التبحر وح�ش���ن االلتف���ات اىل م���ا يف بطون 
الطبيع���ة وظواهرها ولي����ص ابداعًا �شرف���ًا او ايجادًا من 

غر �ش���ابقة وجود.
وام���ا العمل فان العلم باي �ش���يء يفر����ص ال قيمة له 
اال بالعم���ل بل العل���م ا�شوال من املقدم���ات التي يتطرق 
ف���اذا مل  النتائ���ج  العم���ل وا�ش���تح�شال  اليه���ا بداع���ي 
ي�ش���دق االن�ش���ان يف قول���ه ومل يرفق باأخي���ه ومل يخجل 
مم���ا ال يليق بالعاق���ل ومل يعن على النوائ���ب ومل ي�شن 

عر�ش���ه وعر�ص غره. 
فاالأف���راد اذا مل يتخ���ذوا م���ن وع���ظ الواع���ظ وا�شالح 
امل�شل���ح وه���دي الهادي برناجم���ًا عمليًا ي�ش���رون عليه يف 
عاداته���م واجتماعاته���م ومعامالتهم ال يع���ودون حافظني 
لوجود امل�شلحني-اوال-الن امل�شل���ح امنا يغ�ص النظر عن 
اتعابه اذا ا�ش���تثمر منها ثمارًا تهون عليه امل�ش���اق فاذا فقد 
الثمرة اخلد اىل الراحة: وال واجدين للرفاه احليوي-ثانيًا-
فان احلياة ال تتي�ش���ر اال بالعم���ل املطابق للربنامج العلمي.
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      اأحبب حبيبك ه�نا ّما
ق���ال علي���ه ال�ّش���الم: » اأحبب حبيب���ك هونا ّما ، ع�ش���ى اأن 
يك���ون بغي�ش���ك يوما ّم���ا، و اأبغ����ص بغي�شك هونا ّما، ع�ش���ى 
اأن يك���ون حبيب���ك يوم���ا ّما« . ع���ّده اأبو هالل الع�ش���كرّي من 

االأمث���ال يف جمهرته.
و م���ن اأج���ود ما قي���ل يف ه���ذا املعن���ى ق���ول بع�شهم: )ال 
تك���ن مكرثا، ثم تكون مق���اّل، فيعرف �ش���رفك يف االإكثار، و 

جف���اوؤك يف االإقالل( . 
والهون بالفتح: الّتاأيّن. و البغي�ص: املبغ�ص.

و خال�ش���ة ه���ذه الكلم���ة: الّنه���ي عن االإ�ش���راف يف امل���وّدة و 
البغ�ش���ة، فرمّب���ا انقلب من توّد ف�شار ع���دّوا، و رمّبا انقلب من 
تعاديه ف�ش���ار �شديقا. و قال بع�ص احلكم���اء: توّق االإفراط يف 
املحّب���ة، فاإّن االإفراط فيه���ا داع اإىل الّتق�شر منها، و الأن تكون 
احل���ال بينك و بني حبيب���ك نامية، اأوىل من اأن تكون متناهية. . 

ال�ّشاعر: قال  و 
مقاربـــا حّبـــا  اأحببـــت  اإذا  اأحبـــب  و 

نـــازع  اأنـــت  متـــى  تـــدري  ال  فاإّنـــك 
مبايـــن غـــري  اأبغ�شـــت  اإذا  اأبغ�ـــس  و 

راجـــع  اأنـــت  متـــى  تـــدري  ال  فاإنـــك 
و قال عدّي بن زيد:

داره قـــرب  مبغ�ـــس  مـــن  تاأمـــن  ال  و 
فيبعـــدا. ميـــّل  اأن  حمـــّب  مـــن  ال  و 

و قد جاء: »عرثة اال�شرت�شال ال ت�شتقال« . 
اإذا كان احل���ّب م���ع اهلّل عّز و جّل، فاأحب���ب حّبا اإىل الغاية 
بدون تقليل بل اإىل حّد الع�ش���ق، و هو احلّب املفرط، و اأبغ�ص 
ال�ّش���يطان، و الّنف����ص االأّم���ارة، و ما ي�شّدك ع���ن اهلّل تعاىل 

الغاية. اإىل  بغ�شا 
      اختطاف الّذئب االأزّل دامية املعزى الك�شرية

من كتاب له عليه ال�ّش���الم البن عّمه ابن عّبا����ص، ا�ش���تنكارا 

الأخ���ذه من بيت املال، حينما كان واليا من قبله على الب�شرة، و 
في���ه: »فلّما اأمكنتك ال�ّش���ّدة يف خيانة االأّمة، اأ�ش���رعت الكّرة، و 
عاجل���ت الوثبة، و اختطفت ما قدرت عليه من اأموالهم امل�شونة 
الأرامله���م و اأيتامه���م اختط���اف الّذئ���ب االأزّل دامي���ة املع���زى 
���در بحمله غر  الك�ش���رة ، فحملت���ه اإىل احلج���از رحي���ب ال�شّ

متاأّث���م من اأخذه...« . 
الّذئب االأزّل: اخلفيف الوركني، و ذلك اأ�ش���ّد لعدوه، و اأ�ش���رع 
لوثبته، و اإن اتفق اأن تكون �شاة من املعزى ك�شرة و دامية اأي�شا، 

كان الّذئب على اختطافها اأقدر. 
ه���و يف �شف���ات  و  العج���ز،  غ���ر  ال�شّ االأ�ش���ل:  االأزّل يف  و 
الّذئب اخلفيف. و قيل: هو من قولهم: )زّل زليال( اإذا عدا.

و اإمّن���ا خ�ّص الّدامية دون غره���ا، الأّن يف طبع الّذئب حمّبة 
الّدم، فهو يوؤثر الّدامية على غرها، و يبلغ به طبعه يف ذلك اأّنه 
ي���رى الّذئب مثله و قد دم���ى، فيثب عليه لياأكله. قال ال�ش���اعر: 

)من الّطويل(
دمـــا راأى  ملّـــا  ال�ّشـــ�ء  كذئـــب  فكنـــت 

الـــّدم  علـــى  اأحـــال  ي�مـــا  ب�شاحبـــه 
اأن، و خ�ّص االإمام عليه  و املعز: ال�ّش���اة من الغنم خالف ال�شّ
ال�ّشالم الك�شر منه خلروج الّدم اّلذي يختطفه من اأجله. و اإمّنا 
اختار عليه ال�ّش���الم كلمة )االختطاف( ، لل�ّش���رعة املاأخوذة يف 
معناها: اأي االأخذ ب�ش���رعة، و منه ال���ربق اخلاطف. يقول عليه 
ال�ّش���الم: يابن عّبا����ص! قد اأخذت االأموال م���ن غر حّل، اإذ هي 
در منك يف ا�شتالبها و حملها اإىل  لليتامى و االأرامل، برحب ال�شّ
احلجاز، ل�شرفها فيما ت�ش���تهي بال احت�ش���ام و ال خوف من اهلّل 
و ال مّن���ي و ال م���ن ذويها، و لي����ص اختطافك له���ا اإاّل كاختطاف 
الّذئب الوّثاب املعز الّدامي الك�ش���ر ال�ّش���هل الّتناو����ص، اعتداء 
عيف، و منه يعرف ح���ال االأقوياء املعتدين على  الق���وّي على ال�شّ
من دونهم بال اخت�شا�ص بابن عّبا����ص. فمن �شاء اأن يكون ذئبا 
عاديا فليفعل فعله و ليختطف، اإاّل اأن يتوب و يرّد مظلمة العباد.

وحكم  اأمثال  من 
نهــــج البـــــالغـة
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* اال�شم: عبا�ص، والعبا�ص من اأ�شماء االأ�شد.
* االأب: علي بن اأبي طالب عليه ال�شالم.

* االأم: فاطم���ة بن���ت ح���زام ب���ن خال���د بن 
ربيع���ة العامرّية املكناة ب���اأم البنني.

* اللقب: قمر بني ها�شم، لو�شامته وجماله.
* الوالدة: ٤ / ٨ �شعبان / ٢٦ ه�.ق.

* العمر ال�شريف: ٣٤ �شنة.
      ذريته

ُعبي���د اهلل بن العبا����ص ب���ن علي ����� وهو من 
العلم���اء �����. وق���د ُذك���ر يف جمموع���ة م���ن كتب 
الن�ش���ب واملقات���ل فبنوت���ه الأب���ي الف�ش���ل حمل 
اتف���اق، ومل يح�شل هذا لغره واإن ُذكر اأن الأبي 
الف�شل عليه ال�ش���الم غ���ره حتى اأن جمموع ما 

ذكروه ل���ه: ثالثة ذك���ور وبنتان.
      الزوجة

ب���و الف�ش���ل علي���ه ال�ش���الم متزوجًا  كان اأ
م���ن لباب���ة بن���ت عبيد اهلل ب���ن العبا����ص بن 

املطلب. عب���د 
      بع�س األقابه وكناه

١: اأ�شد االأ�ش�د
قي���ل: اإن العبا����ص �� كا�ش���م �� من العبو����ص، 
واإن وال���ده االإم���ام الو�ش���ي اإمن���ا �ش���ماه بهذا 
اال�ش���م الأن���ه ا�شت�ش���ف م���ن وراء الغي���ب اأن���ه 
�ش���يكون بط���اًل من اأبطال االإ�ش���الم و�ش���يكون 

عبو�ش���ًا يف وج���ه املنك���ر والباطل.

لك���ن هنا وجه اآخ���ر، لعل���ه اأوىل واأقرب، بل 
لعل���ه املتعني. فاإن اأم���ر املوؤمن���ني �شلوات اهلل 
عليه و�شالمه اإمنا �شمى وليده احلبيب بالعبا�ص 
ت�ش���مية ل���ه باأحد اأ�ش���ماء االأ�ش���د. فاإن لالأ�ش���د 
اأ�ش���ماء كث���رة متداولة بني الع���رب املتقدمني، 
وق���د ن�ص اللغوي���ون عل���ى و�شع ه���ذه االألفاظ 
لالأ�ش���د اأو عل���ى ا�ش���تعمالها فيه. وه���ي كثرة: 

االأ�ش���د، اللي���ث، حيدرة، ال�شيغ���م، احلارث.
ومنها: العبا����ص. فف���ي املنجد: العبا����ص... 
من اأ�ش���ماء االأ�ش���د.  ب���ل يف املعجم الو�ش���يط: 
العبا����ص: االأ�ش���د ال���ذي ته���رب من���ه االأ�ش���ود 

����ص٥٨٠[.  الو�ش���يط:  ]املعجم 
واملالحظ ا�شتعمال االأ�ش���ماء املرتادفة التي 
يراد منها االأ�شد يف هذه االأ�شرة العظيمة. فجّد 
اأمر املوؤمنني �شلوات اهلل عليه �� من طرف اأمه 
��: اأ�ش���د. واأمر املوؤمنني نف�شه له ا�شم اآخر وهو 
اال�شم االأول له، �ش���مته به اأمه بعد والدته وهو: 

حيدرة واحليدرة من اأ�شماء االأ�شد.
والعبا����ص، من اأ�ش���ماء االأ�ش���د بل ه���و �� كما 
ي�ش���ح التعبر به �� اأ�ش���د االأ�ش���ود، وهو االأ�ش���د 
الذي تهرب منه االأ�شود، اأو االأ�شد الذي �شفات 
االأ�ش���دّية فيه قوية ج���دًا يعلو بها عل���ى اأمثاله. 
وهذا املطلب يجرنا اإىل مطلب اآخر اأو�شع وهو:
والعبا����ص م���ن االأ�ش���ماء احل�ش���نة ج���دًا يف 
املجتمع يومذاك ب���ل اإىل يومنا هذا �� خ�شو�شًا 

م���ع مالحظة اأن �ش���بب الت�ش���مية ه���و كونه من 
اأ�ش���ماء االأ�ش���د اأو الأنه مبعنى اأ�ش���د االأ�ش���ود ال 
اأن �شاحب���ه كث���ر العبو����ص والتجهم ����� وازداد 
هذا اال�شم �ش���رفًا وعلوًا القرتانه ب�شخ�ص اأبي 
الف�شل العبا����ص بن علي بن اأب���ي طالب عليهم 
ال�ش���الم فهو م���ن االأ�ش���ماء املحببة ج���دًا عند 
ال�ش���يعة االإمامي���ة االثني ع�ش���رية والذين يدور 
حبه���م وبغ�شه���م م���دار م���ا يحبه حمم���د واآل 

ويبغ�شونه. حمم���د 
نع���م ورد يف الن�شو����ص النهي عن االأ�ش���ماء 
القبيح���ة وعن الت�ش���مية باأ�ش���ماء معينة ومنها 
اأ�ش���ماء اأع���داء النبي واآله �شل���ى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم. )اإّن ال�شيطان اإذا �ش���مع مناديًا ينادي: 
ي���ا حمم���د اأو يا عل���ي علي���ه ال�ش���الم ذاب كما 
يذوب الر�شا�ص، حتى اإذا �ش���مع مناديًا ينادي 
با�ش���م عدو من اأعدائنا اهتز واختال( ]و�شائل 

ال�ش���يعة: ج٢١، �ص٣٩٣، ح٣[.
٢:قمر بني ها�شم

ا�ش���تهر العبا����ص ب���ن عل���ي ب���ن اأب���ي طالب 
عليه���م ال�ش���الم بكني���ٍة ولق���ب. فالكني���ة: اأب���و 

الف�ش���ل. واللق���ب: قم���ر بني ها�ش���م.
قالوا: كان العبا����ص رجاًل و�ش���يمًا جمياًل... 
وكان يق���ال له: قمر بني ها�ش���م ]بح���ار االأنوار 

للعالمة املجل�ش���ي: ج٤٥، �ص٣٩[.

اأبـــ� الف�شل العبا�ـــس عليه ال�شـــالم
فــــــي الروايـــــــات ال�شـــــريفة
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٣: باب احل�ائج
ا�ش���تهر اأب���و الف�شل العبا����ص ب���ن علي بن 
اأبي طالب عليهم ال�شالم عند عامة ال�شيعة، 
وعند �شيعة العراق باخل�شو�ص باأنه باب من 
اأبواب اهلل �ش���بحانه لق�ش���اء احلوائج ولرفع 

ولدفعها. الكروب 
      اأب� الف�شل العبا�س يف روايات 

املع�ش�مني عليهم ال�شالم
ع���ن عل���ي بن احل�ش���ني علي���ه ال�ش���الم اإنه 
نظ���ر يومًا اإىل عبيد اهلل بن العبا����ص بن علي 
علي���ه ال�ش���الم، فا�ش���تعرب، ثم ق���ال: »ما من 
يوم، اأ�ش���د على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم من ي���وم اأحد، قتل في���ه عمه حمزة بن 
عبد املطلب، اأ�ش���د اهلل واأ�ش���د ر�ش���وله. وبعده 
ي���وم موؤت���ة، قتل فيه اب���ن عمه جعف���ر بن اأبي 
طالب. وال يوم كيوم احل�ش���ني عليه ال�ش���الم، 
اإزدلف اإليه ثالثون األ���ف رجل، يزعمون اأنهم 
من ه���ذه االأمة، كل يتق���رب اإىل اهلل عّز وجل 
بدمه، وهو يذّكرهم ب���اهلل فال يتعظون، حتى 

قتلوه بغيًا وظلم���ًا وعدوانًا«.
اهلل  »رح���م  ال�ش���الم:  علي���ه  ق���ال  ث���م 
العبا�ص، فلقد اآثر، واأبلى، وفدى اأخاه بنف�شه، 
حت���ى ُقطعت يداه، فاأبدله اهلل عّز وجل منهما 
جناح���ني يطر بهم���ا مع املالئك���ة يف اجلنة، 
كما جعل جلعفر بن اأبي طالب عليه ال�ش���الم، 
واإن للعبا����ص عن���د اهلل تبارك وتع���اىل منزلة 
يغبط���ه به���ا جمي���ع ال�ش���هداء ي���وم القيامة« 

]اخل�ش���ال لل�ش���دوق: �ص٦٧[.
ال�ش���الم:  علي���ه  ال�ش���ادق  االإم���ام  وع���ن 
»كان عمنا العبا����ص بن علي نافذ الب�شرة، 
�شل���ب االإميان، جاهد م���ع اأبي عبد اهلل عليه 
ال�شالم، واأبلى بالًء ح�ش���نًا، وم�شى �شهيدًا« 

]اإب�ش���ار الع���ني: ����ص٥٧[.

ويف زي���ارة الناحي���ة، ع���ن موالن���ا االإم���ام 
املهدي اإمام زماننا و�ش���يد ع�شرنا: »ال�شالم 
على العبا�ص ابن اأمر املوؤمنني، املوا�شي اأخاه 
بنف�ش���ه، االآخذ لغده م���ن اأم�ش���ه، الفادي له، 
الواقي، ال�ش���اعي اإليه مبائ���ه، املقطوعة يداه، 
لع���ن اهلل قاتلي���ه، يزيد بن رق���اد، وحكيم بن 

طفي���ل الطائي« ]البح���ار: ج٤٥، �ص٦٦[.
      االإمام وا�شطة الفي�س، وه� 
الذي ل�اله ل�شاخت االأر�س باأهلها.

ي���وم  النا����ص  ال�ش���اهد عل���ى  االإم���ام ه���و 
القيام���ة، وه���و الفي�ش���ل يف دخ���ول اأحد اإىل 
اجلن���ة اأو النار، وهو يف �ش���ف االأنبياء عليهم 
ال�ش���الم يف الدني���ا واالآخرة بل االأدل���ة اأكدت 
اأف�شليته عليهم با�ش���تثناء النبي اخلامت �شلى 
اهلل عليه واآله و�ش���لم، فكي���ف نتواهب احلياة 
ويحرم االإمام منها: فبئ�شت احلياة التي تنال 
وتعا����ص مبوافقة اب���ن زياد و�ش���مر ويقف ابن 
ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم ممنوعًا 
منه���ا. رف�شها اأب���و الف�شل غر م���انٍّ برف�شه 
بل لو ا�ش���تطاع لوه���ب كل وج���وده ليحيا اأخوه 
احل�ش���ني خليف���ة اهلل يف االأر�ص واإم���ام االأمة 
ووارث مقام ر�شول اهلل بن�ص الكتاب وال�شنة.
كان اأب���و الف�ش���ل للح�ش���ني كعل���ي ب���ن اأبي 
طالب لر�ش���ول اهلل.  كان وزيره، وم�شت�ش���اره، 
وقائد جي�ش���ه. كان ميثل ال�ش���لطة الت���ي تاأتي 
بعده اإذ ال يتقدم عليه اأحد غر و�شي احل�شني 
علي���ه ال�ش���الم: اأي: عل���ي ب���ن احل�ش���ني زين 
العابدي���ن و�ش���يد ال�ش���اجدين عليه ال�ش���الم، 
والذي كان يف مر�ص بحيث خ�ش���ي عليه املوت 
وتوقع���ه له اليزيدّيون، ولذل���ك جنا من القتل 

املحت���م م���رات يف مراحل عدة.
وكم���ا كان اأم���ر املوؤمنني يفدي احل�ش���نني 
مبحم���د ول���ده، كان احل�ش���ني يفدي ال�ش���جاد 
باأبي الف�شل العبا�ص ملقام خالفة ال�شجاد هلل 
�ش���بحانه يف االأر����ص، مع الف���ارق العظيم بني 

العبا����ص وابن احلنفية.
لكن العبا����ص مل يتعامل مع اأخيه احل�ش���ني 
من منطلق الوزارة اأو قيادة اجلي�ص اأو نحوها 
من املنا�شب والعناوين مبا يتعارف التعامل به 
�شم���ن منا�شب اليوم. لق���د كان جنديًا بتمام 
معن���ى الكلمة وفدائيًا ذاهاًل عن ذاته بالتمام 

يف طاعة احل�شني عليه ال�شالم.
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       من�شاأ االأر�س واالنفجار الكبري
وَاْلَرْضَ  السَّـــمَاوَاتِ  َأنَّ  َكَفـــرُوا  الَّذِيـــنَ  يَـــرَ  )َأوََلـــمْ 

َفَفَتْقنَاهُمَـــا(. رَتًْقـــا  َكانََتـــا 

جتم���ع اأكرثّية علماء الك���ون اليوم على اأن ال�ش���ماوات واالأر�ص 
كانتا يف البدء اأي منذ �ش���تة ع�ش���ر مليار �شنة تقريبا، كتلة بدائّية 
واح���دة هائلة احل���رارة وال�شغط، انفجرت انفج���ارا هائال فتت 
اأجزاءه���ا و�ش���ّتتها وال يزال يباع���د بينها حتى الي���وم، ومع مرور 
مليارات ال�ش���نني بردت تلك االأجزاء فتاأّلفت منها الغيوم الكونّية 

اأو ال�ّش���دم حيث ولدت الحق���ا النجوم والكواكب.
ه���ذا ب�ش���ورة خمت�شرة ما ج���اءت به نظرّي���ة االنفجار التي 
ق���ال بها العامل »ج���ورج غاموف« يف الن�ش���ف االأول من القرن 
الع�ش���رين، والتي اأ�شبحت اليوم حقيقة علمّية هي االأ�شا����ص يف 
�ش���رح ن�شاأة الكون بعد اأن اأّيدها اكت�شاف تو�ّشع الكون واكت�شاف 

االأحفوري. االإ�شعاع 
اأما االأر�ص فقد ن�ش���اأت منذ اأربعة مليارات �شنة ون�شف تقريبا 
يف غيم���ة كونّية جزئّي���ة انف�شلت عن الكتل���ة البدائّية ثم حتّولت 
الحقا اإىل جمّرة �ش���ّميت باملجّرة اللبنّية اأودرب اللبانة التي يتبع 
لها نظامنا ال�شم�شي، والتي حتتوي على مائة مليار جنم وكوكب، 
منها ال�شم�ص واالأر�ص وبقّية الكواكب، علما اأنه من الكتلة البدائّية 
تكّونت الحقا ملي���ارات املجّرات التي حتت���وي الواحدة منها على 

ع�ش���رات املاليني وحتى اآالف املليارات من النجوم والكواكب.
تعلي���ق: يقول امل���وىل يف حمكم تنزيله: )لِـــُكلِّ نَبَإٍ مُسْـــَتَقرٌّ 
وَسَـــوْفَ تَعَْلمُونَ  ( )االأنعام:٦٧( . ولقد ا�ش���تقر يف الن�شف 
الثاين من القرن الع�ش���رين نباأ القراآن الذي قال باأن ال�شماوات 
واالأر�ص كانتا رتق���ا، اأي جمموعة مع بع�شها البع�ص ثم فتقهما 

البارئ اأي فّرق بينهما.
ول���و توافر دار����ص على البح���ث يف معتقد الذي���ن كانوا اأّول 
م���ن اكت�ش���ف ه���ذه امل�ش���ّلمة العلمية الي���وم لتبنّي ل���ه اأنهم من 

الذي���ن كفروا، ف�ش���بحان الذي ال تبدي���ل لكلماته.
       عمر االأر�س و�شكلها

ق���ال تع���اىل: )وَاْلَرْضَ بَعْـــدَ َذلِـــكَ دَحَاهَـــا  ،وَاْلَرِْض وَمَـــا 
يْـــَل  َطحَاهَـــا،  وإَِلـــى اَْلَرِْض َكيْـــفَ سُـــطِحَتْ، يَُكـــوِّرُ اللَّ

يِْل(. عََلـــى النَّهَـــاِر وَيَُكـــوِّرُ النَّهَارَ عََلـــى اللَّ
ودحاه���ا وطحاه���ا كلمت���ان م�ش���تّقتان من دح���ى وطحى اأي 
ب�ش���ط وو�ّش���ع، والّدحية هي البي�شة. يكّور من كور اأي لّف: يقال 

كار العمام���ة اأي لّفها.

وقفـــات علمّية مـــع اآيـــات كرمية 
فـــي علــــــم اجليـ�ل�جيـــا
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       متى تكّ�نت االأر�س وكيف؟
تق���ّدر الدرا�ش���ات اجليولوجّية ب���اأن االأر�ص تكّون���ت منذ اأربعة 
مليارات ون�شف من ال�شنني تقريبا اأي بعد بدء ن�شاأة الكون بع�شرة 
مليارات �ش���نة وبعد ن�ش���اأة الكثر من املجّرات والنجوم. ذلك اأن 
اأبعد النجوم منا-وهو«الكازار« -تف�شله عّنا ثالثة ع�ش���ر مليار 
�ش���نة �شوئّية، اأي اأن �شوءه بقي ثالثة ع�شر مليار �شنة حتى و�شل 

موجود  فهواإذن  اإلينا 
الوق���ت  ذل���ك  من���ذ 
وال�ش���نة  البعي���د، 
ت�ش���اوي  ال�شوئّي���ة 
ملي���ار  اآالف  ع�ش���رة 
تقريب���ا،  كيلوم���رت 
وحتديدا ٩٤٦٠ مليار 
كيلومرت. هذه امل�شّلمة 
العلمّي���ة الي���وم ب���اأن 
االأر����ص تكّون���ت بعد 
العدي���د م���ن النجوم 
اأ�ش���ارت اإليها االآيات 
التالي���ة:  الكرمي���ة 
خَْلًقـــا  َأشَـــدُّ  )َأَأنُْتـــمْ 

َأِم السَّـــمَاءُ بَنَاهَـــا )27( رََفـــعَ سَـــمَْكهَا َفسَـــوَّاهَا )28( وََأْغَطـــشَ 
َليَْلهَـــا وََأخْـــرَجَ ُضحَاهَـــا )29( وَاْلَرْضَ بَعْـــدَ َذلِـــكَ دَحَاهَـــا (. 

.)٣٠ -٢٧ لنازع���ات: )ا
       �شكل االأر�س

 )SPheroideAPlatie( االأر����ص �ش���به كروّي���ة م�ش���ّطحة
ولي�ش���ت بالكروّي���ة متام���ا كم���ا تب���دو لن���ا بع���د اأن �شّورته���ا 
االأقم���ار اال�شطناعّي���ة منذ ع���ام ١٩٥٨، فبفعل دورانها حول 
نف�ش���ها تنتفخ االأر�ص ب�شورة بطيئة جّدا عند خّط اال�ش���تواء 
وتت�ش���ّطح يف منطق���ة القطبني-ط���ول قطر االأر����ص عند خّط 
اال�ش���تواء ي�ش���اوي ١٢٧٥٦ كيلوم���رتا وقطره���ا ب���ني القطبني 
قط���ري  ب���ني  ال�شئي���ل  كيلومرتا-والف���ارق   ١٢٧١٣ ي�ش���اوي 
االأر����ص )٤٣ كيلوم���رتا( جعلها تب���دو كروّية ال�ش���كل اإال اأنها 

يف احلقيق���ة �ش���به كروّية م�ش���ّطحة.
ولق���د ق���ال االأقدمون م���ن علماء اليون���ان بكروّي���ة االأر�ص، 
»فيثاغور����ص« »واأر�ش���طو« »وبطليمو����ص« ، اأّما حقيقة �ش���كل 
االأر�ص �ش���به الكروّي فلم تعرف اإاّل ح�شابّيا مع العامل »نيوتن« 
يف القرن ال�ش���ابع ع�ش���ر )١٦٨٧( الذي وج���د اأن قطر االأر�ص 
عن���د خ���ّط اال�ش���تواء يزي���د بن�ش���بة ٢٣١/١ ع���ن قطرها بني 
القطب���ني ال�ش���مايل واجلنوبي، يف حني اأن الق���راآن الكرمي قد 
ا�ش���ار ب�شورة قاطعة اإىل �شكل االأر�ص احلقيقي اأي البي�شاوي 

و«طحاه���ا«  »دحاه���ا«  عنه���ا  قول���ه  خ���الل  م���ن  امل�ش���ّطح، 
و«�ش���طحت« و«يكّور« . وهنا تكمن املعج���زة العلمّية القراآنّية 

وه���ي من االأدّل���ة القاطعة باأنه ق���ول رّب العاملني.
       طبقات االأر�س

ـــذِي خََلـــقَ سَـــبْعَ سَـــمَاوَاتٍ وَمِنَ  ـــهُ الَّ ق���ال تع���اىل: )اللَّ
رِْض مِْثَلهُـــنَّ ( كّل �ش���يء ع���ال �ش���يئا اآخر فهو بالن�ش���بة له  اْلَ
اأو  �ش���قف  اأو  �ش���ماء 
طب���ق، وقيا�ش���ا على 
ه���ذا املعن���ى اللغوي 
العاّم لكلمة ال�ش���ماء 
كّل طبق���ة من  ف���اإن 
اجل���ّوّي  الغ���الف 
املحيط باالأر�ص هي 
بالن�ش���بة لها �ش���ماء 
النج���وم  وكذل���ك 
اأن  ومبا  والكواك���ب، 
من  موؤّلف���ة  االأر����ص 
طبق���ات ف���كّل طبقة 
�ش���ماء  ه���ي  منه���ا 
بالن�ش���بة مل���ا دونها.
االأر����ص  طبق���ات  اإىل  التالي���ة  الكرمي���ة  االآي���ات  اأ�ش���ارت 

والغ���الف اجل���ّوّي االأر�ش���ي وحّددته���ا ب�ش���بع:
رِْض  اْلَ وَمِـــنَ  سَـــمَاوَاتٍ  سَـــبْعَ  خََلـــقَ  ـــذِي  الَّ ـــهُ  )اللَّ  :١
ـــهَ عََلى ُكلِّ  مْـــرُ بَيْنَهُـــنَّ لَِتعَْلمُـــوا َأنَّ اللَّ مِْثَلهُـــنَّ يََتنَـــزَُّل اْلَ
بِـــُكلِّ شَـــيْءٍ عِْلمًـــا (.  َأحَـــاَط  َقـــدْ  ـــهَ  اللَّ َقدِيـــرٌ وََأنَّ  شَـــيْءٍ 

. )١ ٢ : ق لط���ال ا (
٢:  )ُثـــمَّ اسْـــَتوَى إَِلـــى السَّـــمَاءِ وَهِـــيَ دُخَـــانٌ َفَقـــاَل َلهَـــا 
 )11( َطائِعِـــنَ  َأتَيْنَـــا  َقاَلَتـــا  َأوْ َكرْهًـــا  َطوْعًـــا  اِئْتِيَـــا  رِْض  وَلِـــْأَ
َفَقَضاهُـــنَّ سَـــبْعَ سَـــمَاوَاتٍ فِـــي يَوْمَيْـــِن وََأوْحَـــى فِـــي ُكلِّ 
سَـــمَاءٍ َأمْرَهَـــا وََزيَّنَّـــا السَّـــمَاءَ الدُّنْيَـــا بِمَصَابِيحَ وَحِْفًظـــا َذلِكَ 

و١٢(. )ف�شل���ت:١١   .) الْعَلِيـــِم  الْعَِزيـــِز  تَْقدِيـــرُ 
اكت�ش���ف علماء الف�شاء يف الن�شف الثاين من القرن الع�شرين 

اأن الغالف اجلّوّي موؤّلف من �شبع طبقات، اأي �شماوات.
ْدِع(        )َوااْلأَْر�ِس َذاِت ال�شَّ

ال�ش���يء  اأج���زاء  تف���ّرق  ع���ن  النا�ش���ئ  هوال�ّش���ّق  ���دع  ال�شّ
وانف�ش���ال بع�شه���ا ع���ن بع����ص.

االأر����ص املت�شّدعة وال�شفائ���ح اأو القطع االأر�شّية ويف �ش���نة 
١٩١٢ ق���ال الع���امل االأمل���اين »األف���رد فغ���ر«)Wegener( يف 
كتابه »اأ�شل القاّرات واملحيط���ات« بنظرية االأر�ص املت�شّدعة، 
ويف �ش���نة ١٩٦٩، ن�ش���ر اجليوفيزيائ���ّي االأمرك���ي »مورج���ان« 
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)Morgan( نظرّية ال�شفائح اأو القطع االأر�شّية وملّخ�شها اأن 
االأر�ص لي�ش���ت ثابتة و�شلبة كما يعتقد كث���ر من اجليولوجّيني، 
لكنها عبارة عن جمموعة من القطع اأو ال�شفائح ال�شخمة يبلغ 

�ش���مك كّل واحدة منها ح���واىل ١٠٠ كيلومرت.
وه���ذه القط���ع اأو ال�شفائ���ح مكّون���ة م���ن الق�ش���رة االأر�شّي���ة 
الرقيق���ة، باالإ�شاف���ة اإىل اجلزء االأ�شلب الذي ي�ش���فل الق�ش���رة 
االأر�شّي���ة، وهو »الليثو�ش���فر« ، ومع توافر االأدّل���ة العلمّية على 
ت�شّدع االأر�ص يف جميع طبقاتها ولي����ص يف ق�ش���رتها اخلارجّية 
فق���ط، اأ�شبح ت�ش���ّدع االأر�ص ثابت���ة علمّية اأ�شا�ش���ّية تعتمدها 
االأكرثّي���ة الغالب���ة م���ن علم���اء اجليولوجي���ا اليوم. فالياب�ش���ة 
م���ن الكرة االأر�شّي���ة كانت منذ مائتني وخم�ش���ني مليون �ش���نة 
تقريب���ا قطع���ة واح���دة �ش���ّميت الق���اّرة العمالق���ة يحي���ط بها 
اأوقيانو����ص واح���د، وبفعل ال�شغ���ط الهائل املوج���ود يف باطنها 
وعوام���ل جيولوجّي���ة اأخ���رى انق�ش���مت اإىل ث���الث قط���ع منذ 
مائتي مليون �ش���نة تقريبا، ومنذ خم�ش���ة و�ش���تني مليون �ش���نة 
تقريب���ا انف�شل���ت اأم���ركا اجلنوبية ع���ن اإفريقي���ا، واأمركا 
ال�ش���مالّية ع���ن اأوروب���ا، واجّتهت الهن���د نحو اآ�ش���يا وتداخلت 
فيه���ا، وانف�شلت اأو�ش���رتاليا عن الق���اّرة املتجّمدة اجلنوبّية، 

فاأخ���ذت الق���اّرات �ش���كلها الذي نعرف���ه اليوم.
واالأر����ص مت�شّدع���ة اأي�ش���ا يف كّل طبقاته���ا: فهن���اك �ش���دع 
»موه���و« على عم���ق ٦٠-٦٥ كيلومرتا يف باطنها، وقد اكت�ش���فه 
العامل اليوغو�ش���اليف »موهوروفيك« يف �شنة ١٩٠٩، وعلى عمق 

٧٠٠ كيلوم���رت يوجد �شدع »رپتي« ، وعل���ى عمق ٢٩٠٠ كيلومرت 
يوجد �شدع »غوتنربغ« )Gutenberg( بالن�ش���بة للعامل الذي 
اكت�ش���فه يف �ش���نة ١٩١٣، وعلى عمق ٥١٠٠ كيلومرت يوجد �شدع 

.)Lehman( »لهمن« 
وهناك ت�ش���ّققات وت�شّدعات جزئّية حت�شل كّل يوم بالقرب 
م���ن الت�شّدع���ات الرئي�ش���ّية وحولها تتمرك���ز وتت���وّزع الزالزل 
والرباك���ني. ويكفي القول اإن علم ال���زالزل والرباكني قائم على 
دوع االأر�شّية وتوّزعها يف طبقات االأر�ص. درا�ش���ة جغرافّية ال�شّ

       تعليق
مل يتب���نّي لعلم���اء اجليولوجي���ا ب���اأن االأر�ص مت�شّدع���ة اإال يف 
الن�ش���ف الثاين من القرن الع�ش���رين يف حني اأن القراآن الكرمي 
اأّك���د ه���ذه الثابتة العلمّي���ة الرئي�ش���ّية يف عل���م اجليولوجيا منذ 
خم�ش���ة ع�ش���ر قرنا، فهل يكفي يف القرن الع�ش���رين تف�شر قوله 
بجمل���ة   ، )الط���ارق:١٢(  الصَّـــدِْع(  َذاتِ  )وَاْلَرِْض  تع���اىل: 
»االأر�ص التي تت�شّقق عن النبات« كما ال نزال نقراأ يف اأكرث كتب 
التف�ش���ر؟ وهل يفي هذا التف�ش���ر اليوم بجالل اآية الق�شم هذه 
ال �ش���يما وقد طاأطاأ العلم اليوم راأ�ش���ه خا�شعا اأمام م�شامينها؟
معج���زة  الصَّدِْع(ه���و  َذاتِ  رِْض  )وَاْلَ تع���اىل:   قول���ه  اإن 
ون�ش���رها  تعميمه���ا  علين���ا  الواج���ب  م���ن  نّي���ة  قراآ علمّي���ة 
واإدخاله���ا يف كت���ب تاري���خ العل���وم الت���ي ندّر�ش���ها الأبنائن���ا 
ن���ه م���ن وجه���ة علمّية  ليدرك���وا عظم���ة الق���راآن الك���رمي وباأ

�ش���رف هو ق���ول اهلّل.
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تبي���ان  و  االأف���كار،  تو�شي���ح  و�ش���ائل  م���ن 
اإىل  املتكل���م،  اأو  الكات���ب،  يلج���اأ  اأن  املع���اين، 
ا�ش���تخدام املقارنات، و املوازنات، و املقابالت، 
حتى ي�ش���هل الفهم، و تت�شح احلقيقة، و تنجلي 
االآراء  و  املطروح���ة،  االأف���كار  ف���ى  الغوام����ص 
املعرو�ش���ة، و ب���دون ا�ش���تخدام لذل���ك ي�شعب 
على القارئ اأو ال�ش���امع االإملام باملراد، اأو الفهم 

ال�ش���ريع مل���ا يعر�ص م���ن راأي اأو فكر.
و ق���د درج النا����ص م���ن ق���دمي الزمن اأن 
يعرفوا ال�ش���يء بنقي�شه، فال يح����ص االإن�شان 
بقيمة ال�شياء و االإ�ش���راق، و ما ير�ش���له من 
طماأنين���ة اإىل النف����ص و راح���ة و ه���دوء، اإال 
اإذا خي���م علي���ه الظالم ب���كل م���ا يحويه من 
ف���زع، و رع���ب، و خ���وف، يعكر على النف����ص 
هدوءها، و يجعلها حت����ص مب���ا كانت تنعم به 

قبل ذل���ك من نعمة.
كما ال يح����ص االإن�ش���ان بقيمة ما ينعم به من 
�شحة، و راحة نف����ص و ج�ش���د، و نع���م اأنعم اهلّل 
به���ا عليه، اإال اإذا اأملت به تلك املتاعب ال�شحية 
و اجل�شدية التى ت�شيبه فى ع�شو من اأع�شائه، 
فتمنعه احلركة، اأو تقعد به عن ال�شعي يف �شبيل 
العي����ص. . . اإل���خ ما هنالك من اأم���ور متناق�شة 
و متقابل���ة حتمل فى طياتها غمو�شا اأو تعميما.

و نح���ن يف معر����ص كالمنا ع���ن املعجزات، 
اإب���راز  اإمن���ا نق�ش���د اإىل جتلي���ة احلقائ���ق، و 

تل���ك  احلكم���ة االإلهي���ة م���ن وراء ا�ش���تعرا�ص 
املعون���ات الك���ربى الت���ى منحه���ا اهلّل ج���ل فى 
ع���اله الأوليائه ال�شاحل���ني املخل�شني، و عباده 
املر�شلني، و اأنبيائه امل�شطفني على مر الع�شور 
و م���ا كان لذلك من اأثر فى الهداية و االإر�ش���اد 
لالأقوام ال�ش���ابقني، ثم االنتق���ال بعد ذلك اإىل 
تل���ك املعج���زة اخلامتة الك���ربى، و هى معجزة 

الق���راآن الكرمي.
فم���ا املق�ش���ود باملعجزة؟ و كم���ا يفهم من 
ا�ش���مها، فه���ي اأم���ر خلقه اهلّل تع���اىل بقدرته 
عل���ى  الب�ش���ر  ق���درة  ت�ش���تطيع  ال  القاه���رة، 
اإحداث���ه، كم���ا ال ميكن لقواهم اجل�ش���دية، و 
اأو حتدث���ه،  العقلي���ة، و الروحي���ة، اأن تفعل���ه 
فلي����ص مب�ش���تطاع اإبراهي���م، علي���ه ال�ش���الم، 
اأن مينع الن���ار من االإحراق، كما ال ي�ش���تطيع 
الع�ش���ا  يجع���ل  اأن  ال�ش���الم،  علي���ه  مو�ش���ى، 
ثعبانا مبينا يلتقط ما فعل �ش���حرة فرعون، و 
لي����ص باإمكان عي�شى، عليه ال�شالم، اأن يحيي 

املوت���ى، اأو اأن يربئ االأكم���ه و االأبر�ص.
و لك���ن اهلّل جلت قدرت���ه منح ه���وؤالء العباد 
ق���وة من عن���ده، جتعلهم يقدرون عل���ى اإحداث 
ذل���ك اأم���ام النا����ص الذي���ن ي�ش���عرون بالعجز 
اأم���ام تل���ك الق���وى، مين���ح اهلّل ه���وؤالء العباد و 
الر�ش���ل تلك اخلوارق و املعج���زات تاأييدا لهم، 
و ت�شديقا ملا اأتوا به من ر�ش���الة، و ال ي�ش���تطيع 

الب�ش���ر اأن ياأتوا مبثل هذا االأمر اخلارق للعادة؛ 
الأن���ه بقدرة اهلّل جرى عل���ى اأيديهم.

و يرى ابن خلدون فى مقدمته، اأن الر�ش���ول 
يحمل اإىل قومه اأمرين:

١-�ش���ريعة يوحى به���ا اإليه، و يدعو النا����ص 
اتباعها. اإىل 

٢-معج���زة بني ي���دى هذا املوحى به ت�ش���هد 
له باأنه ر�ش���ول من عن���د اهلّل، و اأنه �شادق فيما 
يتلقاه، ف���ال ينظر قومه فى دعوته قبل اأن يقيم 
لهم احلجة على اأنه ر�شول من عند اهلّل اإليهم، 
و ذلك مما يظهره اهلّل على يديه من املعجزات 

املادية و املح�شو�شة.
علي���ه  اإبراهي���م،  دع���وة  اإىل  نظرن���ا  اإذا  و 
�ش���ريعته،  حمل���ت  الت���ى  �شحف���ه  و  ال�ش���الم، 
وجدناه���ا تختلف عن معجزة النار و جناته من 
اإحراقه���ا، و كذل���ك اإبراء االأكم���ه و االأبر�ص، و 
اإحياء املوتى، بالن�ش���بة لعي�ش���ى، عليه ال�شالم، 
تختلف عن �شريعته اإىل بني اإ�شرائيل من دعوة 
لالإميان باهلّل الواحد، و اإمتام ر�ش���الة مو�ش���ى، 
علي���ه ال�ش���الم، فاخل���وارق ف���ى الغال���ب تق���ع 
مغايرة للوح���ي الذى يتلقاه النب���ي، اإال معجزة 
الق���راآن الك���رمي، فه���ي الوح���ي املّدع���ى، و هو 
اخل���ارق املعج���ز الذى ت�ش���اهده يف عين���ه، و ال 
يفتق���ر اإىل دلي���ل مغاير له مع الوح���ي، كما هو 

ال�ش���اأن فى �ش���ائر املعجزات.

القراآنية  املعجـــزات 
واهميتهـــا يف الهداية
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       الب�ل و الغائط و الريح
اأجم���ع امل�ش���لمون كافة على اأن خ���روج البول 
و الغائ���ط من ال�ش���بيلني، و الريح م���ن املو�شع 
املعت���اد ينق����ص الو�ش���وء، اأم���ا خ���روج الدود و 
احل�ش���ى و الدم و القي���ح فينق�ص الو�شوء عند 
ال�ش���افعية و احلنفي���ة و احلنابل���ة، و ال ينق�شه 
عند املالكية اإذا كانت هذه االأ�ش���ياء متولدة يف 
املع���دة، و اإذا مل تتول���د فيها، كم���ن بلغ ح�شاة 
فخرجت م���ن املو�شع املعتاد، كان���ت ناق�شة. و 
قال االإمامية: ال تنق�ص الو�شوء اإال اإذا خرجت 

بالعذرة. متلطخة 
       املذي و ال�ذي

ال  و  االأربع���ة،  عن���د  الو�ش���وء  ينق�ش���ان 
ينق�شانه عند االإمامية، و ا�ش���تثنى املالكية من 
كان���ت عادت���ه ا�ش���تدامة املذي، فاإن���ه ال يوجب 

عندهم. الو�ش���وء 
       غيبة العقل

اإذا غ���اب العقل ب�ش���كر اأو جن���ون اأو اإغماء اأو 
�شرع ينتق�ص الو�شوء باتفاق اجلميع، اأما النوم 
فق���ال االإمامية: ينق����ص الو�ش���وء اإذا غلب على 
القلب و ال�ش���مع والب�شر، بحيث ال ي�شمع النائم 
كالم احلا�شري���ن، و ال يفهم���ه، و ال ي���رى اأحدا 
منهم من غر فرق بني اأن يكون النائم م�شتلقيا 

اأو قائم���ا اأو قاع���دا. و قريب منه قول احلنابلة.
 وقال احلنفي���ة: اإذا نام املتو�شئ م�شطجعا 
اأو متكئا على اأحد وركيه ينتق�ص الو�شوء، و اإذا 
ن���ام قاعدا متمكنا اأو واقفا اأو راكعا اأو �ش���اجدا 
ف���ال ينتق����ص، فمن ن���ام يف �شالته عل���ى حالة 

م���ن ح���االت امل�شل���ني ال ينتق�ص و�ش���ووؤه و ان 
طال نومه )ميزان ال�ش���عراين، مبحث اأ�ش���باب 

. احلدث( 
اإذا كان حم���ل اخل���روج  ال�ش���افعية:  وق���ال 
متمكن���ا م���ن مقع���ده بحيث يك���ون اأ�ش���به بفم 
الو�ش���وء  ينتق����ص  ف���ال  امل�ش���دودة  الزجاج���ة 
بالن���وم، و اإال انتق����ص. و ف�ش���ل املالكي���ة ب���ني 
الن���وم اخلفيف و بني الن���وم الثقيل، ف���اإن كان 
النوم خفيف���ا ال ينتق�ص الو�شوء، و كذا اإذا نام 
املتو�شئ نوما ثقيال مدة ي�ش���رة، و كان املخرج 
م�ش���دودا. اأما اإذا ن���ام نوما ثقيال م���دة طويلة 
فينتق�ص و�شووؤه �ش���واء اأ كان املخرج م�ش���دودا 

اأم غر م�ش���دود.
       املني

ينق����ص الو�شوء عن���د احلنفي���ة و املالكية و 
احلنابلة. و ال ينق�شه عند ال�ش���افعية.

و قال ال�شيعة: املني يوجب الغ�شل دون الو�شوء.
       اللم�س

ق���ال ال�ش���افعية: اإذا مل����ص املتو�ش���ئ ام���راأة 
اأجنبية ب���دون حائل انتق�ص الو�ش���وء، و اإذا مل 
تكن امل���راأة اأجنبية، كم���ا لو كانت اأم���ا اأو اأختا 
ف���ال. و ق���ال احلنفي���ة: ال ينتق�ص الو�ش���وء اإال 

باللم����ص و انت�ش���ار الق�شيب معا.
وق���ال االإمامية: ال اأث���ر للم����ص مطلقا. هذا 
بالن�ش���بة اإىل مل����ص املراأة، اأما اإذا م�ص املتو�شئ 
اأو دب���ره ب���ال حائ���ل فق���ال االإمامي���ة و  قبل���ه 

احلنفي���ة: ال ينتق����ص الو�شوء.
ينتق����ص  احلنابل���ة:  و  ال�ش���افعية  ق���ال  و 
بامل����ص مطلقا، و كيفما ح�ش���ل بباطن الكف اأو 

بظاهره، اأما املالكية فقد روي عنهم الفرق بني 
امل�ص بباطن الكف فينتق�ص و بني امل�ص بظاهره 
ف���ال ينتق����ص )البداي���ة و النهاية البن ر�ش���د، 

مبحث نواق����ص الو�شوء( .
       القيء

ينق����ص الو�ش���وء عن���د احلنابل���ة مطلقا. و 
عن���د احلنفية اإن م���الأ الف���م. و ال ينق�شه عند 

ال�ش���افعية و االإمامي���ة و املالكية.
       الدم و القيح

اخل���ارج من الب���دن غ���ر ال�ش���بيلني كالدم 
و القي���ح ال ينق����ص الو�ش���وء عن���د االإمامي���ة و 
ال�شافعية و املالكية، و ينق�شه عند احلنفية اإذا 
جتاوز حم���ل خروجه، وق���ال احلنابلة: ينتق�ص 
الو�شوء ب�ش���رط اأن يكون ال���دم و القيح كثرا.

       القهقهة
تبط���ل ال�شالة باإجماع امل�ش���لمني كافة، و ال 
تنق����ص الو�شوء يف داخ���ل ال�شالة وال خارجها 
اإال عن���د احلنفي���ة، حيث قالوا بنق����ص الو�شوء 
ال  و  ال�ش���الة.  اأثن���اء  القهقه���ة  ح�شل���ت  اإذا 

اإذا ح�شل���ت خارجه���ا. تنق�ش���ه 
       حلم اجلزور

ينتق����ص  ج���زور  حل���م  املتو�ش���ئ  اأكل  اإذا 
و�ش���وءه عن���د احلنابل���ة فقط.

       دم اال�شتحا�شة
ق���ال العالم���ة احلل���ي يف كت���اب التذكرة، و 
هو من كبار فقهاء االإمامية: »دم اال�ش���تحا�شة 
اإذا كان قلي���ال يج���ب ب���ه الو�شوء، ذه���ب اإليه 
علماوؤن���ا، اإال اب���ن اأبي عقيل. وقال مالك لي����ص 

على امل�ش���تحا�شة و�شوء« .

الفقه على املذاهب اخلم�شة: 
م�جبات ال��شـــ�ء و ن�اق�شه
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جواز الت���داوي من الوا�شحات التي ت�ش���امل 
ال���كّل علي���ه، ويف موّثق���ة احل�ش���ني ب���ن علوان، 
املروّية يف قرب االإ�ش���ناد ع���ن جعفر، عن اأبيه، 
ع���ن جابر ق���ال: قيل ي���ا ر�ش���ول اهلّل اأ نتداوى؟ 
ق���ال: »نعم، فت���داووا فاإن اهلّل مل ين���زل داء اإاّل 
وق���د اأنزل له دواء« )الو�ش���ائل ج١٧ �ص١٧٩(.

اأق���ول: وه���ل اأم���ره �شّل���ى اهلّل علي���ه واآل���ه 
لالإر�ش���اد؟ اأو  للوج���وب  بالت���داوي 

م���ن  الت���داوي  يج���ب  نع���م،  في���ه وجه���ان: 
االأمرا����ص اخلطرة لوجوب دف���ع ال�شرر، كما 
يجب ت���داوي االأطفال واملجان���ني على اأوليائهم 

الوالية. ق�شّية  ح�ش���ب 
ث���ّم الظاهر ج���وازه ب���ل وجوب���ه واإن احتمل 
اأو م�ش���اويا؛  ال�ش���رر في���ه احتم���اال مرجوح���ا 
ل�شحيح يون����ص ب���ن يعقوب ع���ن ال�شادق عليه 
ال�ّش���الم: يف الرج���ل ي�ش���رب ال���دواء ويقط���ع 
العرق، ورمبا انتفع به ورمبا قتله؟ قال: »ي�شرب 

����ص١٩٤(. الكايف  ويقط���ع« )رو�شة 
ورمبا يتخّي���ل بع�ص اأهل العل���م عدم وجوب 
الت���داوي مطلق���ا حّتى م���ن االأمرا����ص املهلكة؛ 
ال�ش���تبداله بالدع���اء والتوكل، ق���ال اهلّل تعاىل: 
هِ َفهُوَ حَسْـــبُهُ(، وقال  ْل عََلى اللَّ )وَمَنْ يََتوَكَّ

تع���اىل: )ُادْعُونِي َأسْـــَتِجبْ َلُكمْ(.
اأق���ول: لكّنهم���ا ال ينفي���ان وج���وب الت���داوي 
وح���ده، ب���ل ل���زوم حت�شي���ل املعا����ص والنفق���ة 
وحت�شي���ل كّل اأمر متوّق���ف على اأ�ش���بابه اأي�شا 
حّتى حت�شيل العلم اأي�شا، بل الزم هذا التخّيل 

ع���دم وجوب حف���ظ النف����ص، وهوكما ترى.
وه���ل ميك���ن اأن يفت���ي عاق���ل بج���واز ت���رك 
�ش���رب امل���اء اأو اأكل الطع���ام للم�شط���ّر ال���ذي 

الهالك؟ عل���ى  ي�ش���رف 
اإىل  ال�ش���عي  ين���ايف  ال  الت���وّكل  اأّن  واحل���ل: 
حت�شيل االأ�شباب وال هي تنافيه »واأعقل راحلتك 
وتوّكل على اهلّل« )بحار االأنوار، ج٧١ �ص١٣٧(، 
والدعاء مل ي�ش���ّرع الإبط���ال االأ�ش���باب الطبيعية 
قطع���ا، واالأئم���ة عليهم ال�ّش���الم ت���داووا واأمروا 
اأتباعه���م بالت���داوي، كما يف االأحادي���ث الكثرة 
)الح���ظ بحار االأن���وار ج ٦٢(، ب���ل ورد يف بع�ص 
االأحاديث اأّن من يرتك اأمورا ال ي�شتجاب دعاوؤه.
ث���م اإّن الت���داوي كم���ا قد يجب عل���ى املري�ص 
يجب العالج على الطبيب اأي�شا كفاية واإن جاز له 
اأخ���ذ االأجرة على طبابته اإذا قدر املري�ص عليه.

ويف رواي���ة حممد بن م�ش���لم، عن اأبي جعفر 
عليه ال�ّشالم املروّي يف التهذيب قال: �شاألته عن 
الرجل يعالج الدواء للنا����ص فياأخذ عليه جعال؟ 

قال: »ال باأ�ص« )بحار االأنوار ج٥٩ �ص٣(.
       فائدة : نذكر فيها بع�س 

الروايات املعتربة �شندا
»ق���ال  ال�ّش���الم:  علي���ه  ال�ش���ادق  ١-ق���ال 
مو�ش���ى بن عمران: ي���ا رّب من اأين الداء؟ قال: 
مّن���ي، ق���ال: فال�ش���فاء؟ ق���ال: مّني، ق���ال: فما 
ي�شنع عبادك باملعالج؟ قال: يطّبب باأنف�ش���هم، 

فيومئذ �ش���ّمي املعال���ج الطبيب«.
اأق���ول: اأّي �ش���ّمي بالطبيب؛ لرفع���ه الهّم عن 
نفو����ص املر�شى بالرفق والتدبر، ولي�ص ال�شفاء 
منه���م، ويف بع�ص كتب اللغة: ط���ّب: تاأّنى لالأمور 
وتلّطف، ويف بع�ص الن�شخ بالياء املثّناة »يطيب«.

ولي����ص امل���راد اأّن الطبيب م�ش���تّق م���ن ماّدة 
الطيب، بل املراد اأّن ت�ش���ميته بالطبيب ملداواته 

الهموم، فتطيب النفو����ص بذلك.

وال�ش���فاء ال ينايف الت���داوي؛ الأّنهما من العلل 
الطولي���ة، و�شن���ع املعالج ه���و ت�ش���خي�ص الداء 
وتعيني الدواء فقط، وال�ش���فاء م���ن اهلّل تعاىل.

علي���ه  ال�ش���ادق  اإىل  اأذين���ة  اب���ن  ٢-كت���ب 
ال�ّش���الم ي�ش���األه عن الرجل ينعت له الدواء من 
ريح البوا�ش���ر في�شربه بقدر اأ�شكرجة من نبيذ 
لي����ص يريد به الّل���ذة ]و[ اإمّنا يريد ب���ه الدواء، 
فق���ال: »ال، وال جرعة« وقال: »اإّن اهلّل عّز وجّل 
مل يجع���ل يف �ش���يء مما حّرم �ش���فاء وال دواء«.
اأق���ول: اّتفق���ت اأحاديثن���ا على من���ع التداوي 
باخلم���ر وهذا احلديث مينع���ه مبطلق احلرام، 
)الحظ جامع اأحاديث ال�شيعة ج ٢٤ �ص ٢٠٢(.

ل���و فر����ص بطري���ق قطع���ي م���وردا  لك���ن، 
توّقف حياة اأحد على �ش���رب م�ش���كر اأو خمر اأو 
على �ش���رب دواء فيه خمر جاز �ش���ربه، اأو لعّله 

فر�ص ن���ادر جّدا.
٣-ق���ال ال�ش���ادق علي���ه ال�ّش���الم: »ما من 
دواء اإاّل وه���و �ش���ارع اإىل اجل�ش���د ينظ���ر متى 

فياأخذه«. ب���ه  يوؤمر 
مو�ش���وع  اإىل  ي�ش���ر  احلدي���ث  كاأّن  اأق���ول: 
علم���ي، وهوم���ا ثب���ت يف علم الط���ّب وغره من 

مناع���ة البدن.
       نظر املذاهب االأربعة ح�ل التداوي
نق���ل بع����ص اأه���ل ال�ش���ّنة: اأّن الع���الج عند 
االإم���ام اأحم���د رخ�ش���ة وترك���ه درج���ة اأعلى، 
وعن���د ال�ش���افعي: الت���داوي اأف�شل م���ن تركه، 
ومذهب اأب���ي حنيفة: اأّن���ه-اأي التداوي-موؤّكد 
حّتى اأّنه يقارب الوج���وب، ومذهب مالك: اأّنه 
ي�ش���توي فعله وتركه )احلياة االإن�شانية بدايتها 

.)٦٢٤-٦٢٥ ����ص  ونهايتها 

حكـــــــم التــــــداوي
اال�شالمي الفقه  يف 
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عل���ى  اخلرط���وم  اإىل  م�ش���افرًا  كن���ت 
ع�ش���ر  ح���وايل  من���ذ  ال�ش���ودانية  الطائ���رة 
�ش���نوات، فاأ�شي���ئ ال�ش���وء االأحم���ر، وربطنا 
االأحزم���ة وحتركت الطائ���رة ببطء اإىل ممر 
االقالع ث���م توقف���ت وارتفع اأزي���ز حمركاتها 
متهي���دًا الندفاعها ال�ش���ريع ال���ذي يحقق لها 
عملية االرتفاع والطران.. وحب�ش���ت اأنفا�شي 
)كالع���ادة( اإنتظارا لهذه اللحظة احلا�ش���مة 
التي ينخل���ع فيها قلبي مع اللحظة التي تفارق 
فيها عجالت الطائرة االأر�ص. والتي مل ا�شتطع 
رغ���م اعتيادي ال�ش���فر اأن اأتخل�ص من رهبتها 
اأبدًا واأ�شتعني عليها دائما بالتمتمة ببع�ص اآيات 
الق���راآن الك���رمي واأحبها اإيلَّ يف ه���ذه اللحظة 
هُ خَيْرٌ حَافًِظا  االآية الكرمية التي تقول }..َفاللَّ
)يو�ش���ف/٦٤(،  الرَّاحِمِـــنَ{  َأرْحَـــمُ  وَهُـــوَ 
واآي���ة الكر�ش���ي الت���ي اأعي���د تردي���د اآخره���ا 
}..وََل يَُئودُهُ حِْفُظهُمَـــا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ{ 

)البق���رة/٢٥٥( عدة م���رات وغرهما.
وكن���ت يف تل���ك اللحظ���ة اأمتت���م مب���ا اأقراأ 
ح���ني فوجئت ب�ش���وت الطي���ار يتح���دث اإىل 
ال���ركاب عل���ى غ���ر الع���ادة ويب���داأ حديث���ه 
ـــذِي  الَّ }...سُـــبْحَانَ  الكرمي���ة:  باالآي���ة 
رَ َلنَـــا هَـــَذا وَمَـــا ُكنَّـــا َلـــهُ مُْقِرنِـــنَ{  سَـــخَّ
متتمت���ي  ع���ن  فتوقف���ت  )الزخ���رف/١٣(، 
مذه���واًل وتعجبت من نف�ش���ي كي���ف مل تخطر 
بذهن���ي هذه االآي���ة الكرمية من قب���ل يف مثل 

هذه املنا�ش���بة عل���ى كرثة ما �ش���افرت؟!.. بل 
وكي���ف مل اأتوقف خالل �ش���فري م���رة الأتاأمل 
ه���ذه احلقيق���ة وه���ي: اأن اهلل - جّل �ش���اأنه - 
قد �ش���ّخر لنا )هذا(.. وم���ا كنا له )مقرنني( 
اأي مطيق���ني وقادري���ن على �شبط���ه والتحكم 
فيه وا�ش���تغرقت يف تاأمالتي.. وهداأت نف�ش���ي 
واأ�شبحت هذه االآي���ة الكرمية منذ ذلك اليوم 
من )خمتاراتي( املف�شلة عند اإقالع الطائرة 
اأو ركوب ال�شيارة اأو االإبحار يف �شفينة، و�شتكون 
كذلك بكل تاأكيد اإذا اأتيح يل ذات يوم اأن اركب 

�شاروخ���ًا اأو حمطة ف�ش���اء اإىل القمر.
معناه���ا..  يف  الرحل���ة  ط���وال  وتفك���رت 
وت�شاءلت.. وباأي �شيء �شخر لنا اهلل )هذا( 
وماذا كانت الو�ش���يلة؟ واأجبت نف�ش���ي باأنها 
عقل االإن�ش���ان الذي وهب���ه اهلل له.. واإرادته 
وازداد  روح���ه.  يف  جذوته���ا  اأ�ش���عل  الت���ي 
اقتناعي مبا اأوؤمن به دائما. من اأن االإن�ش���ان 
ه���و اأرقى الكائنات احلية واأكرمها على ربه، 
وخليفته يف اأر�شه الذي �ش���خر له كل ما فيها 

وما يف ال�ش���ماوات اأي�شًا.
وينبغ���ي اأن يكون دائمًا كرميًا عند نف�ش���ه 
وعن���د االآخري���ن، فاأن���ت مهم���ا كان �ش���اأنك 
ت�ش���تحق كل االح���رتام. ملج���رد اأنك اإن�ش���ان 
والأنك اإن�ش���ان بنفخة م���ن روح اهلل فيك. اأمل 
يق���ل اهلل ملالئكت���ه ح���ني اأراد خل���ق اآدم عليه 
ال�شالم )فاإذا �ش���ويته ونفخت فيه من روحي 

فّقع���وا له �ش���اجدين(؟ اإنك من �ش���اللة هذا 
اجل���د العظي���م الذي �ش���جدت ل���ه املالئكة.. 
وا�ش���تخلفه رب���ه ونفخ في���ه من روح���ه جذوة 
ب���ل  اإال عن���د الرحي���ل،  مقد�ش���ة ال تنطف���ئ 
ووهبه اأي�ش���ًا مواهب وقدرات وطاقات عقلية 
ونف�ش���ية ما لو عرف كيف ي�ش���تخدمها اأف�شل 
ا�ش���تخدام حلقق لنف�ش���ه ما اأراد.. والأ�شاف 
اإىل احلي���اة كل ي���وم جدي���دا.. وجلع���ل م���ن 
كوك���ب االأر�ص.. "فتن���ة لالأنظ���ار " على حد 
تعب���ر الكات���ب الرو�ش���ي انط���ون ت�ش���يكوف، 
فاالإن�ش���ان ي�ش���تطيع- حق���ا- اأن يفعل الكثر 
اإذا مل ي�شت�ش���لم لالإح�شا����ص بالعج���ز وتفاهة 
ال�ش���اأن. واب�ش���ط ما ي�ش���تطيعه اإذا خلت يداأه 
م���ن اأي���ة موهب���ة اأو اإمكاني���ات، ه���و اأن يكون 
)اإن�ش���انا( كما اأراد اهلل ل���ه اأن يكون فيتعامل 
م���ع احلياة واالآخرين ب�ش���رف، وي���وؤدي عمله 
باأمان���ة، ويلت���زم بالف�شائ���ل وين�ش���ر اخل���ر 
حوله ول���و بالكلم���ة الطيبة. ويعادي ال�ش���ر.. 
والقبح وين�ش���ر احلق واجلم���ال.. واأي اإجناز 
اأعظ���م من )جتميل( احلياة بوجود اخلرين 
فيه���ا..؟ ومن تذك���ر االآخري���ن بت�شرفاتك 
االأمين���ة اأن االإن�ش���ان ال�ش���ريف ال يكون تافها 
اأب���دا مهم���ا كان���ت �شاآل���ة �ش���اأنه! لق���د كان 
اأح���د الفال�ش���فة يقول كن )كام���ال( يف عامل 
فا�ش���د.. تكتم���ل احلياة من حولن���ا بالتدريج 
وتتجه ببطء نحو مثلها االأعلى، واأنت ت�شتطيع 

اأنـــت )حكاية كبرية(!
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ب���ال �ش���ك اأن تدفعها يف ه���ذا االجتاه مبجرد 
اأن تك���ون )اإن�ش���ان( ال ي�ش���لم قي���اده لغرائزه 
و�ش���هواته واأنانيت���ه ونوازع ال�ش���ر واإغراءاته.

اإىل  املزي���د  ت�شي���ف  اأن  اأردت  اإذا  اأم���ا 
احلي���اة.. فال حد وال نهاية ملا ي�ش���تطيع عقل 

االإن�ش���ان واإرادت���ه اأن يفعال!
لق���د قال الكاتب االأمريكي امر�ش���ون: انه 
لي�ص هناك عظماء واأ�شخا�ص عاديون.. واإمنا 
هناك اأ�شخا�ص يلهبون اجلذوة املقد�شة التي 

نفخها اهلل يف اأرواحهم.. فرتتفع بهم 
اإىل م���ا يري���دون واآخ���رون يرتكونه���ا 
لف�ش���ل  وي�شت�ش���لمون  وتذب���ل  ت���ذوي 
ال���روح.. والعجز.. والك�ش���ل ويقولون 
دائما؟ وماذا ن�شتطيع اأن نفعل وحدنا 

ول�شنا �ش���وى اأفراد عاديني؟!
والعق���الء ال يطالبوننا بامل�ش���تحيل 
ال���ذي ال ت�ش���مح ب���ه قدراتن���ا، و اإمن���ا 
يطالبونن���ا فقط ب���اأال نب���ادر باالإقرار 

بعجزن���ا عما نري���د قبل اأن نح���اول بكل جدية 
واإخال�ص و�شالبة اأن نحققه، فاإذا عجزنا عنه 
بعد ذل���ك فقد نلنا �ش���رف املحاولة.. ور�شينا 
ع���ن اأنن���ا مل نق�شر يف حق اأنف�ش���نا وال يف حق 
احلي���اة، وك�ش���بنا خ���الل حماوالتن���ا امل�شنية 

درو�ش���ا اأ�شافت خلربتنا اجلدي���د والثمني.
فاأخطر ما ي�ش���مل روح االإن�ش���ان واإرادته.. 
هو االإقرار بالعجز قبل بدء امل�شرة.. ولو اأقرَّ 
به كث���رون قبل البداية مل���ا اأ�شبحوا عظماء، 
ومل���ا حفروا اأ�ش���ماءهم يف �ش���جل التاريخ وملا 

اأ�شافوا م���ا اأ�شافوه اإىل احلياة.
لق���د ع���اد طفل �شغ���ر يف ال�شاد�ش���ة من 
عم���ره اإىل اأم���ه ذات يوم يحم���ل خطابا من 
املدر�ش���ة تن�شح في���ه االأم باإبقائه يف البيت 

بال تعلي���م لغبائه!
وقراأت االأم املثقلة باالأبناء واأعباء االأ�ش���رة 
الر�ش���الة فلم تب���ك ومل تنتح���ب.. واإمنا هزت 
راأ�شها وقالت باإ�شرار: اإبني لي�ص غبيا.. بل هم 
االأغبياء.. و�ش���وف اأعلمه بنف�ش���ي يف البيت.. 

وعلمته بالفعل وب�شرب واإ�شرار.
ادي�ش���ون(  )توما����ص  للب�ش���رية  فاأه���دت 
بكل ما اأ�شافه للحياة من خمرتعات �ش���هلتها 

على الب�ش���ر وزادت من ا�شتمتاعهم بها. نرى 
اإذن م���اذا كان ميك���ن اأن تك���ون عليه احلياة 
االآن ل���و ا�شت�ش���لمت هذه االأم الب�ش���يطة اأمام 
م�شكلة ابنها واأقرت بعجزها عن م�شاعدته؟!
بل م���اذا كان ميكن اأن تك���ون عليه احلياة 
االآن.. لو ا�شت�شلمت مدام كوري لعجزها وقلة 
حيلتها بعد وفاة زوجها وقالت لنف�ش���ها ما اأنا 
اإال اأرمل���ة ك�ش���رة اجلن���اح. �ش���اأعجز عن اأن 
اأمت م���ا ب���داأه زوجي.. ومل توا�ش���ل عملها ومل 

نع���رف الراديوم وما ترتب عليه فيما بعد من 
اإجن���ازات علمية وطبية عديدة؟

لق���د كان نابلي���ون بونابرت يقول �ش���اخرا 
م���ن حجج املتقاع�ش���ني: ما ه���ي )الظروف( 
ه���ذه التي ميكن اأن تعرت�ص طريق اإن�ش���ان له 
اإرادة؟ اإنني اأنا الذي اأ�شنع )الظروف( التي 
متهد مل���ا اأريد.. ولي�ش���ت الظ���روف هي التي 
ت�شنعن���ي.. وبه���ذه االإرادة احلديدية اأ�شبح 

�ش���يد اأوروبا كله���ا يف بع�ص االأوقات.
ولي����ص كل اإن�ش���ان مطالبًا باأن ي�شبح �شيد 
قارت���ه.. لكن���ه مطال���ب - فقط - ب���اأن يكون 
كال�ش���اعر االأملاين )جوتة( حني و�شف نف�شه 
قائال: اأنا كنجوم ال�ش���ماء ال مت�شي يف عجلة 

لكنها ت�ش���ر �ش���رًا دءوبا ال يعرف ال�شكون!
اإن�ش���ان  ل���كل  ينبغ���ي  م���ا  فع���ال  وه���ذا 
يرف����ص اأن يك���ون عبئ���ا عل���ى احلي���اة حتى 
امل���وت  ه���و  فال�ش���كون  االأخ���رة.  اللحظ���ة 
كان���ت  ول���و  والف�ش���ل.. واحلرك���ة  والعج���ز 
بطيئ���ة ه���ي احلياة وال�ش���عي ال���دءوب اإىل 

�ش���عادة االإن�ش���ان وخ���ر الب�ش���ر.
العظي���م  الفرن�ش���ي  الر�ش���ام  ظ���ل  لق���د 
)رينوار( ير�ش���م حتى عجز يف �شيخوخته عن 

االإم�ش���اك بالفر�ش���اة فكان يثبته���ا يف مع�شم 
يده ب�شريط ال�شق ويوا�شل الر�شم بال هوادة، 
وهو ي�ش���كر ربه الأنه مل يفقد ب�شره كما حدث 

ل�شديقه الر�ش���ام املبدع اأي�ش���ًا )ديجا(.
العظي���م  اال�ش���باين  الفن���ان  واأ�شي���ب 
)جويا( مبر�ص خطر اأفقده ال�شمع والب�شر 
والقدرة عل���ى احلركة لعدة �ش���هور متوا�شلة 
ث���م براأ من املر�ص والزم���ه ال�شمم بعد ذلك 
للنهاية.. فانطلق ير�ش���م ويبدع حتى اآخر يوم 
يف حيات���ه وهو ي�ش���كر رب���ه الأن اآفته ال 

تعوقه ع���ن اأداء عمله.
والفن���ان امل�ش���ري العظي���م اأحم���د 
�ش���ربي �شدي���ق العق���اد وطه ح�ش���ني 
واحلكي���م واأول اأ�ش���تاذ م�ش���ري بكلية 
الفن���ون اجلميلة ظل ير�ش���م والظالم 
يزح���ف عل���ى ب�ش���ره تدريجي���ا حت���ى 
عجز عن روؤية موقع ري�ش���ته على اللوح 
فو�شع ري�ش���ته ومات بعد اأيام �ش���اعرًا 
ب���اأن مهمت���ه يف احلياة قد انته���ت بعجزه عن 
موا�شلة العم���ل واالإب���داع.. وبيتهوفن اأ�شيب 
بال�شم���م فل���م مينع���ه �شمم���ه م���ن موا�شلة 
االإب���داع وتاألي���ف املو�ش���يقى التي ال ي�ش���معها 

وع���زف النغمات الت���ي ال يع���رف �شداها.
واالإن�ش���ان احلق الذي ي�شتحق ا�شم االإن�شان 
و�شفته ال ميكن حتطيمه الأن قدراته ال حد لها.. 
والأنه كائن فريد ال مثيل له بني باليني الكائنات 
الت���ي عرفتها االأر�ص.. وقد خلق���ه ربه كما قال 
اأحد العلماء )بدقة تثر الرهبة يف النفو�ص( لو 

اطلع الب�شر على بع�ص اأ�شرارها.
ف�شدقن���ي ح���ني اأقول ل���ك: اأن���ت )حكاية 
كب���رة( ج���دا.. لكنك ال تع���رف اأحيان���ًا قدر 
نف�ش���ك.. وال جتيد يف اأحيان اأخرى ا�شتخدام 
قدرات���ك ومواهب���ك.. وخ�ش���ارة األ���ف ملي���ون 
ال���ذي  عر�ش���ك  ع���ن  تتن���ازل  اأن  خ�ش���ارة.. 
اأجل�شك عليه ربك باال�شت�شالم خلّور االإرادة.. 
اأو العجز والك�ش���ل.. اأو الف�ش���ل اأو الياأ����ص.. اأو 
ه  نوازع ال�ش���ر الت���ي ال تليق مبن �ش���جدت جلدِّ
املالئك���ة مثلك، ومب���ن ينبغي اأن يك���ون دائمًا 

مو�ش���ع التكرمي واالح���رتام.. الأنه اإن�ش���ان!
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ان جانب���ًا مهم���ًا م���ن متا�ش���ك دعائ���م احلي���اة الزوجية 
يكم���ن يف مراع���اة الزوجة حلق���وق زوجها.

و عل���ى الزوج���ة اأن ت�ش���ع اهلل �ش���بحانه و تع���اىل و اليوم 
االآخ���ر ن�شب عينها يف اداء حق���وق زوجها وذلك يعني اداًء 
للحقوق االلهية و االن�ش���انية، و ان ت�شع باالعتبار ذلك اليوم 

الذي يقوم فيه النا����ص لرب العاملني.
ولك���ي تطيع امل���راأة اأم���ر زوجه���ا وتراعي حقوق���ه ينبغي 
عليه���ا ان تتعرف على هذه احلقوق لتوؤديها لذا اخرتنا اهم 

احلقوق: هذه 
١: الطاعة

ق���ال االم���ام الباقر علي���ه ال�ش���الم : )جاءت ام���راأة اإىل 
النبي فقالت يا ر�ش���ول اهلل! ما حقُّ ال���زوج على املراأة فقال 

لها: ان تطيع���ه و ال تع�شيه.
و قال ر�ش���ول اهلل  �شلى اهلل عليه واآله: )اإذا �شلَّت املراأة 
ت بيت رّبه���ا، و اطاعت  خم�ش���ها، و �شامت �ش���هرها، و حجَّ
زوجه���ا، و عرف���ت ح���قَّ علي عليه ال�ش���الم فلتدخ���ل من اأيِّ 

اأبواب اجلنان �ش���اءت( .
و ق���ال �شل���ى اهلل علي���ه و اآل���ه الم���راأة ُتدعى ح���وال: )يا 
ح���والء، و ال���ذي بعثني باحلق نبي���ًا ور�ش���واًل ان للرجل حقًا 
عل���ى امراأت���ه اذا دعاه���ا تر�شي���ه و اذا امره���ا ال تع�شيه و 

ال جتاوب���ه باخل���الف، و ال تخالفه(.

و م���ن كالم �ش���ارٍم و حازم له ) �شل���ى اهلل عليه و اآله( : 
» ال ت���وؤدي املراأة حقَّ اهلل عز و جل حتى توؤدي حق زوجها« .

٢: التمكني
يف احل���االت التي تخل���و من املنع ال�ش���رعي، على الزوجة 
ان تلّب���ي رغبة الزوج يف اجلماع بل ي�ش���تحب ان تبادر هي و 

نف�شها. تعر�ص 
ق���ال ر�ش���ول اهلل ) �شل���ى اهلل علي���ه و اآل���ه( : » عليها اأن 
ن باأح�شن  تطيَّب باطيب طيبها و تلب����ص اأح�ش���ن ثيابها و تزيِّ
زينته���ا، و تعر����ص نف�ش���ها عليه غ���دوًة و ع�ش���ّية و اأكرث من 

. حقوقها«  ذلك 
ف���اإذا عملت امل���راأة مبا اأو�شى به ر�ش���ول اهلل ) �شلى اهلل 
نته  عليه و اآله( ، تكون قد احتفظت بزوجها لنف�ش���ها و ح�شَّ
ع���ن نظرة ال�ش���وء و التعل���ق بغرها من الن�ش���اء اأو مالحقة 

هذه املراأة اأو تلك.
٣ :  اخلروج من الدار

وا اأ�ش���فاه! لق���د ُعّطلت هذه احلقيق���ة - اي وجوب طاعة 
امل���راأة لزوجها اثن���اء خروجها من البي���ت - من قبل الكثر 
من الن�ش���اء اللوات���ي فقدن انوثتهنَّ و انتحل���َن الرجولة ازاء 

ازواجهّن.
ف���اإذا كان خروج امل���راأة من بيتها مطلق���ًا و كما ترغب ملا 

ربطه الباري تعاىل باذن الرجل و ر�شاه.

الزوجة علـــى  الزوج  حق�ق 
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وق���د نهى ر�ش���ول اهلل ان تخرج املراأة م���ن بيتها بغر اذن 
زوجها فاإْن خرجت لعنها كلُّ مَلِك يف ال�شماء و كلُّ �شيء مترُّ 

عليه من اجلنِّ و االن����ص حتى ترج���ع اإىل بيتها.
٤ : جتنب ايذاء الزوج و �ش�ء اخللق و بذاءة 

الل�شان
ق���ال ال�ش���ادق )عليه 
ال�شالم(: » ثالثة ال تقبل 
لهم �شالة: عبٌد اأبق من 
مواليه حتى ي�شع يده يف 
ايديه���م، و امراأة باتت و 
زوجها عليها �ش���اخٌط، و 
رج���ٌل اّم قوم���ًا و ه���م له 

كارهون«.
و �ش���األ علي بن جعفر 
اأخ���اه االمام مو�ش���ى بن 
ال�ش���الم(:  )عليه  جعفر 
زوجها  املغا�شبة  »امل���راأة 
م���ا  و  �ش���الٌة  له���ا  ه���ل 
ت���زال  ال  ق���ال:  حاله���ا؟ 

عا�شي���ًة حت���ى ير�ش���ى عنها« .
ان النب���ي ) �شلى اهلل عليه و اآله( يريد من الن�ش���اء ان ال 
يحملن الرجال اأكرث من طاقتهم و قابلياتهم، و ان ال يذهنب 

بكرامتهم اأمام اأحٍد من النا�ص من االقارب كان ام غريبًا.
ق���ال ال�شادق ) عليه ال�ش���الم( : » ملعون���ًة ملعونًة امراأة 
ُه، و �ش���عيدة �ش���عيدٌة امراأة تكرم زوجها و  توؤذي زوجها و تغمُّ

ال توؤذي���ه، و تطيُعُه يف جميع احواله« .
٥: العمل داخل املنزل

ا امراأٍة  ق���ال ر�ش���ول اهلل ) �شلى اهلل علي���ه و اآل���ه( : » اميُّ
دفعت من بيت زوجها �ش���يئًا من مو�ش���ٍع اإىل مو�شٍع تريُد به 

�شالح���ًا نظ���َر اهلل اليها، و َم���ْن نظر اهلل الي���ه مل يعّذبه« .
و ق���ال االم���ام الباق���ر ) علي���ه ال�ش���الم( : )ان فاطم���ة 
عليها ال�ش���الم �شمنت لعلّي عم���ل البيت و العجني و اخلبز و 
قمَّ البيت، و �شمن لها عليُّ ما كان خلف الباب نقل احلطب 

و اأن يج���يَء بالطعام(.
٦ - احرتام الرجل و مداراته

قال االمام مو�ش���ى ب���ن جعفر ) عليه ال�ش���الم( : » جهاد 
املراأة ح�شُن التبعُّل« .

ان جه���اد املراأة و ح�ش���ن تبعلها يتمث���ل يف تقدير ما يقوم 
ب���ه ال���زوج من اعم���ال، و حمادثته بت���ودٍد و رف���ق، و ال�شرب 
عل���ى ما يعاني���ه من فق���ر و قلة م���ا يف الي���د، و الرتحيب به 
و ا�ش���تقباله عند الباب و توديعه عند خروجه، و ان ال متنعه 
نف�ش���ها يف االوق���ات التي تخلو من املانع ال�ش���رعي، و التزين 

له و ارتداء اح�ش���ن مالب�ش���ها، و ادارة �ش���وؤون البيت ب�ش���كٍل 
مالئ���م و منا�ش���ب، و االقت�شاد يف االنف���اق و عدم فر�ص ما 
�شها  يخرج عن طاقة الرجل، و امثال هذه االمور التي �ش���خَّ
الر�ش���ول االك���رم ) �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه( و ائم���ة الهدى 

)عليهم ال�ش���الم( كواجبات لل���زوج على زوجته.
الباق���ر  االم���ام  ق���ال 
) علي���ه ال�ش���الم( : » ال 
�ش���فيع للمراأة اجنُح عند 
رّبها من ر�ش���ا زوجها« .
ال�ش���ادق  ق���ال  و 
)علي���ه ال�ش���الم( : » اإن 
قوم���ًا اأتوا ر�ش���ول اهلل ) 
�شل���ى اهلل علي���ه و اآله( 
، فقال���وا: يا ر�ش���ول اهلل 
ي�ش���جد  انا�ش���ًا  راأينا  اإنا 
فق���ال  لبع����ص  بع�شه���م 
ر�ش���ول اهلل ) �شلى اهلل 
علي���ه و اآل���ه( ل���و اأمرت 
اأح���دًا اأن ي�ش���جد الأحد الأم���رت املراأة ان ت�ش���جد لزوجها«.

٧ - عدم التزين لغري الزوج
ق���ال ر�ش���ول اهلل ) �شل���ى اهلل علي���ه و اآل���ه( حل���وال: » يا 
ح���وال، من كانت منك���ن توؤمن باهلل و الي���وم االآخر، ال جتعل 
زينته���ا لغر زوجها و ال تب���دي خماره���ا و مع�شمها، و اميا 
امراأة جعلت �شيئًا من ذلك لغر زوجها، فقد اف�شدت دينها، 

عليها«. ربها  واأ�شخطت 
نه���ى النبي اأن تلب����ص امل���راأة اإذا خرجت ثوبًا م�ش���هورًا اأو 

تتحّلى مبا له �شوٌت ُي�ش���مع.
و ثم���ة حديث مه���م للغاية روي عن ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل 
عليه و اآله ينبغي التاأمل به مليًا من قبل امل�شلمني، يقول �شلى 
ا رج���ٍل امراأتُه تخرج م���ن باب دارها  اهلل علي���ه و اآل���ه: » اأميُّ
فهو َدّيوٌث، و ال ياأثم من ُي�ش���ّميه دّيوث���ًا، و املراأة اإذا خرجت 
نًة و الزوج بذلك را�ٍص ُيبنى لزوجها بكلِّ قدم  م���ن باب ُمتزيِّ
لوها فاإّن يف  روا اأجنحة ن�شائكم و ال ُتطوِّ بيٌت يف النار، فق�شِّ

تق�شِر اجنحتها ر�شًى و �شرورًا«.
8 - عدم الت�شرف باأم�ال الرجل دون اذنه

قال ال�شادق عليه ال�ش���الم: » لي�ص للمراأة امٌر مع زوجها 
يف عت���ٍق و ال �شدق���ٍة، و ال تدبر و ال هبٍة و ال نذٍر يف مالها ااّل 

باذن زوجها اإاّل يف زكاٍة اأو �شلِة قرابٍة« .
و قال ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه و اآله: » و ال ُتعطي �ش���يئًا 

ااّل باذنه فاإّن فعلْت فعليها الوزُر، و له االأجُر« .
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اإن مراع���اة ح���ال الطف���ل َعرب مراح���ل حيات���ه الُعمرية من 
اأهم الواجبات التي ينبغي ان تلتزم بها االأ�ش���رة، حيث اأن لكل 
مرحل���ٍة من مراحل منو الطفل العقلية والنف�ش���ية واالجتماعية 
تاأثرًا على �ش���لوكه وتفكره، وبني اأيدين���ا قاعدة تربوية مهمة 
يف التعام���ل م���ع االأبن���اء مع مراع���اة خمتلف مراح���ل حياتهم 
الُعمري���ة، وهذه القاعدة هي الت���ي وردت يف حديث عن النبي 
االعظ���م �شلى اهلل عليه واآله وهي: )العب اإبنك �ش���بعا، واأدبه 

�ش���بعا، و�شاحبه �شبعا(. 
واللع���ب ع���ادًة يختلف ع���ن الله���و؛ الأن اللعب يخالط���ه تعليم 
اإيجاب���ي مله���ارات نف�ش���ية وعقلية وُخلقي���ة، واكت�ش���اُف مواهب 

الطف���ل، وتنمي���ة قدراته ومهارات���ه املختلفة.
والأن���ه  حيات���ه  �ش���نوات  اأول  الطف���ل يف  لغ���ة  ه���ي  واللع���ب 
الطريق���ة االأ�ش���هل واالأف�ش���ل الت���ي يتعلم  الطفل م���ن خاللها 
اللع���ب ي�شتك�ش���ف الطف���ل ذات���ه وقدرات���ه املتنامي���ة   ، فف���ي 
وي�شتك�ش���ف االأ�شياء، وي�شتك�شف العامل من حوله، وينمو ذكاوؤه 
وتنم���و قدراته ومهاراته ع���ن  طريق املحاول���ة واخلطاأ، وتنمو 

خربات���ه عن طري���ق التجربة، وينمو ج�ش���مه وتتقوى ع�شالته،  
ويتعل���م اأهم امله���ارات االجتماعية واحلياتية م���ن خالل تقليد 
اأدوار الكب���ار، وتتحدد مالمح �ش���خ�شيته، وباللعب اي�شًا يفرغ 
الطاق���ة االإنفعالي���ة  الزائدة، فم���ن هنا ج���اء التاأكيد عليه يف 

ال�ش���ريف. النبوي  احلديث 
 ومل تتوق���ف اهمي���ة اللع���ب ودوره يف تنمي���ة ق���درات الطف���ل 
الروحي���ة والبدنية على اجلانب الديني، فق���د تو�شلت االبحاث 
العلمية احلديثة اىل نف�ص النتيجة التي او�شى بها النبي االعظم 

�شل���ى اهلل عليه واآله يف حديثه الذي ا�ش���تفتحنا به املو�شوع.
فف���ي كث���ر  م���ن  والي����ات  اأم����ركا امل����تحدة عي���ادات خا�شة 
يديرها اأطباء در�ش���وا علم النف����ص و فنون تربية االطفال يهرع 
اليه���ا االآباء  و االأمهات ي����طلبون الن�شح و االر�ش���اد فى �ش���وؤون 

املختلفة. النف�ش���ية  اأطفالهم 
و اأه���م دعاي���ة تق���وم به���ا  ه���ذه الع����يادات ه���ى لف���ت  نظ���ر  
االأم����هات  اىل وج����وب اأخذ الطفل باحلزم منذ ن�ش���اأته،و لي����ص 
احلزم الق�ش���وة اأو االرهاق بل ع���دم التدليل و»التدليع«و النزول 

 ن�شائـــح لالآبـــاء و االأمهـــات  
يلعبـــ�ن  االأطفـــال  دعـــ�ا 
اأن تف�شـــدوهم بالدالل دون 
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على رغبات  الطفل ال�شبيانية ال�شارة ملجرد بكائه اأو �شياحه،و 
االذعان  مل�شيئته ار�شاء له  و زيادة فى اف�شاده،و ال�شماح له ب�اأن 
يتن���اول  من طع���ام اأبويه ال���ذى ال يقوى على ه�شم���ه امعانا فى 

تكرمي���ه  و اعزازه و اال�شرار به يف نف����ص الوقت.
و ق���د ح���ادث اأح���د ال�شحفي���ني االمريكي���ني واح���دا م���ن  
مدي���ري  تل���ك  العي���ادات النف�ش���ية اخلا�ش���ة بدرا�ش���ة �ش���ئون 
االط����فال ف����اأف�شى الي���ه  بن�شائح طريف���ة لالأمه���ات و االآباء 

ننقله���ا للق���راء ملا فيه���ا من فائ���دة كربى.
قال الطبيب:

»يج���ب اأن تعل���م االمه���ات و االآب���اء اأي�شا ان ك���رثة  االوامر  
و النواه���ي حتر عق���ل الطفل و خا�ش���ة اذا كانت تلك االوامر 
و ق����تية ت����منع عنه �ش���يئا فى حني و متنحه اياه حينا اآخر،فان 

ذل���ك يحول  دون تعوي���د الطفل على الطاعة و ن�ش���وئه عليها .
»و يج���ب  اأن ال توؤن���ب الطف���ل و تعاقب���ه عل���ى اأفع���ال نح���ن 
املخطئون  فى تقدير اأهميتها بالن�شبة له.ف����اذا راأت رب�ة الدار 
اأنها دخلت  ذات يوم اىل احدى غرف البيت فوجدت الطفل قد  
بعرث  اأثاثها  و نرثه هنا و هناك و اأحدث به  عطبا  و تدمرا ،فال 
تلومن اال نف�ش���ها و ال تتحامل على الطفل الأن طبيعته هي التي 
حتمله ع����لى اللع����ب  و احل�ركة و التوثب فاذا مل يتي�شر له  ذلك  
ف����ى  م����كان خا�ص يقوم  فيه باألعابه حتت ا�شرافها و مراقبتها  
اندف���ع  اىل اف�ش���اد نظ���ام الغرف  و ات���الف ما ت�ش���ل اليه يده 

ا�شباعا لرغبة اللعب الثائرة ف����ي ن�ف�شه.
»كون���وا حازم���ني م���ع اأبنائك���م  و لك���ن  ف���ى  ح���دود التعقل و 
ح�����شن  الت����قدير،و ليكن االآباء خ���ر مثل يح���ذوه االبناء ،فان 

الطفل اذا ما �ش���اهد اأباه يثور الأوهى �شبب و ي�شخب من حني 
اىل حني و ي�����شب  و ي��شتم زوج����ته علق  بذهنه  هذا  كله و �شارع 

اىل تقليده و ن�ش���اأ عليه.
»و حذار م����ن اأن يح���اول االآباء  تهديد  اأبنائهم اأو ر�ش���وهم اأو 
توبيخهم بعنف اأو ارهابهم و تخويفهم ا�ش���كاتا لهم عن البكاء، 
فخر للطفل اأن  يبكي  م����ا  �ش����اء اىل اأن ي��شكت،فيعرف ان كلمة 
اأبوي���ه نهائية فال يعار�ص فيها  بعدئذ  و ال  يتخذ البكاء �ش����الحا 
ي�����شرعه يف وجوههم كلما اأراد اأن يح�شل على �ش���ى ء قد ي�شره  

فى   بع�ص  االحيان.
»و اأ�ش���د خط���را على الطفل اأن ت����نهره و ت����منع ع����نه �ش���يئا 
رغم  بكائه و احلاحه فى  طلبه  ثم تذعن بعد ذلك اىل م�شيئته و 

ت�ش���رتي  �ش����كوته ب����اعطائه ذلك ال�ش����ي ء املمنوع«.
الن�شائ���ح   االطفال»النف�ش���ية«بالقاء  عي���ادات   تكت���ف   مل   و 
اأط����بائها  ا�شت�ش���ارة  ف���ى  الراغب���ات  و  عليه���ا  للوافدي���ن 
االخ��شائيني، ب�ل ا�شطنعت �شريطا  �شينما  توغرافيا عبارة عن 
ق�ش�ص �شغرة تتلم�ص االأمهات و االآباء بني حوادثها �ش����رورة 
االخ����ذ بهذا  املبداأ  فى  تربية االطفال اأو االقالع عن تلك العادة 
فى تدليلهم مثال، و غ����ر ذلك م����ن و�ش����ائل االي�ش���اح  العملي  

املنتج ال�ش���ريع املتعلق  باالأذه���ان و اخلواطر.
و لعل الب���الد العربية اأحوج ما تكون اىل  م����ثل  هذه  العيادات 
اأو عل���ى  االق���ل اىل ن�شائ���ح يلقيه���ا االخ�شائيون عل���ى االآباء و 
االأمه���ات ملعونته���م  على ت����ربية االط����فال  الت����ربية  ال�شحيحة  

الرا�شدة.
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ف�شيلة ليلة
الن�شف من �شعبان 

١: النبي االعظم �شلى اهلل عليه واآله:
ع���ن النبّي �شل���ى اهلل عليه واآل���ه اأنه قال: » كن���ت نائمًا ليلة 
الن�ش���ف من �ش���عبان فاأتاين جربئي���ل عليه ال�ش���الم فقال: يا 
حمّمد: اأتنام يف هذه الليلة؟ فقلت: يا جربئيل: وما هذه الليلة؟ 
قال: هي ليلة الن�شف من �ش���عبان، قم يا حمّمد: فاأقامني، ثّم 
ذه���ب ب���ي اإىل البقيع، ثّم قال يل: ارفع راأ�ش���ك ف���اإّن هذه ليلة 
تفت���ح فيه���ا اأبواب ال�ش���ماء، فيفتح فيها اأب���واب الرحمة، وباب 
الر�ش���وان، وب���اب املغفرة، وب���اب الف�شل، وب���اب التوبة، وباب 
النعم���ة، وباب اجل���ود، وباب االإح�ش���ان، يعت���ق اهلل فيها بعدد 
�ش���عور النع���م واأ�شوافها، يثبت اهلل فيها االآجال، ويق�ش���م فيها 
االأرزاق من ال�شنة اإىل ال�شنة، وينزل ما يحدث يف ال�شنة كلَّها(.

وروى حم���اد بن عي�ش���ى ع���ن اأبان ب���ن تغلب قال: ق���ال اأبو 
عب���د اهلل علي���ه ال�ش���الم: )... اأما تعلم���ني  �� يا عائ�ش���ة �� اأي 
ليلة هذه؟ هذه ليلة الن�شف من �ش���عبان ، فيها تق�شم االأرزاق 
وفيه���ا تكت���ب االآجال وفيه���ا يكتب وفد احل���اج واإن اهلل تعاىل 
ليغفر يف هذه الليلة من خلقه اأكرث من عدد �ش���عر معزى كلب 

وينزل اهلل تع���اىل مالئكته من ال�ش���ماء اإىل االأر�ص مبكة(.
٢: االمام امري امل�ؤمنني عليه ال�شالم

روى �ش���عيد بن �ش���عد عن اأبي احل�ش���ن الر�شا عليه ال�شالم 

قال: )كان اأمر املوؤمنني عليه ال�ش���الم ال ينام ثالث ليال: ليلة 
ثالث وع�ش���رين من �ش���هر رم�شان وليلة الفط���ر وليلة الن�شف 
من �شعبان ، وفيها تق�شم االأرزاق واالآجال وما يكون يف ال�شنة(.

٣: االمام زين العابدين عليه ال�شالم
 وروى زي���د ب���ن عل���ي عليهم���ا ال�ش���الم ق���ال: كان عل���ي بن 
احل�ش���ني عليهم���ا ال�ش���الم يجمعن���ا جميع���ا ليل���ة الن�شف من 
�ش���عبان، ثم يج���زئ الليل اأج���زاء ثالثا في�شلي بن���ا جزءًا، ثم 
يدعو ونوؤمن على دعائه ، ثم ي�ش���تغفر اهلل ون�ش���تغفره ون�ش���األه 

اجلن���ة حتى ينفج���ر ال�شبح(.
٤: االمام الباقر عليه ال�شالم:

) �ش���ئل الباق���ر عليه ال�ش���الم عن ف�ش���ل ليل���ة الن�شف من 
�ش���عبان فقال: هي اأف�شل ليلة بعد ليل���ة القدر ، فيها مينح اهلل 
العب���اد ف�شله ويغف���ر لهم مبنه ، فاجته���دوا يف القربة اإىل اهلل 
تع���اىل فيه���ا ، فاإنه���ا ليلة اآىل اهلل ع���ز وجل على نف�ش���ه ال يرد 
�ش���ائال فيها ما مل ي�ش���األ اهلل مع�شية واإنه���ا الليلة التي جعلها 
اهلل لنا اأهل البيت باإزاء ما جعل ليلة القدر لنبينا عليه ال�شالم 
، فاجتهدوا يف الدعاء والثناء على اهلل فاإنه من �شبح اهلل تعاىل 
فيه���ا مائة مرة ، وحمده مائة م���رة وكربه مائة مرة ، غفر اهلل 
له ما �ش���لف م���ن معا�شيه وق�شى له حوائ���ج الدنيا واالآخرة ما 
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التم�ش���ه وما علم حاجته اإليه واإن مل يلتم�شه منة وتف�شال على عباده(.
وروى حممد بن مارد التميمي قال: قال لنا اأبو جعفر عليه ال�ش���الم: 
)من زار قرب احل�ش���ني عليه ال�ش���الم يف الن�شف من �شعبان غفرت له 
ذنوب���ه ومل تكتب عليه �ش���يئة يف �ش���نته حت���ى يحول عليه احل���ول، فاإن 

زاره يف ال�ش���نة الثانية غفرت له ذنوبه(.
٥: االمام ال�شادق عليه ال�شالم

 وروى اأب���و ب�شر عن اأب���ي عبد اهلل عليه ال�ش���الم قال: )�شوموا 
�ش���عبان واغت�ش���لوا ليلة الن�شف منه ذلك تخفيف من ربكم(.

وروى �ش���امل بن عبد الرحم���ن عن اأبي عبد اهلل عليه ال�ش���الم قال: 
من بات ليلة الن�شف من �شعبان باأر�ص كربالء ، وقراأ األف مرة قل هو 
اهلل اأحد ، وا�ش���تغفر اهلل األف مرة ، ويحمده تعاىل األف مرة ، ثم يقوم 
في�شلي اأربع ركعات يقراأ يف كل ركعة األف مرة اآية الكر�ش���ي ، وكل اهلل 
به ملكني يحفظانه من كل �شوء ومن �شر كل �شيطان و�شلطان ، ويكتبان 

له ح�ش���ناته ، وال تكتب عليه �شيئة ، وي�شتغفران له ما داما معه(.
ب���ي عب���د اهلل عليه ال�ش���الم ق���ال: )من زار  روى خدا����ص ع���ن اأ
ق���رب احل�ش���ني بن عل���ي عليهما ال�ش���الم ث���الث �ش���نني متواليات ال 
يف�ش���ل بينه���ن يف الن�شف م���ن �ش���عبان غفرت له ذنوب���ه البتة(.

وروى اأب���و ب�ش���ر ع���ن اأبي عب���د اهلل عليهما ال�ش���الم ق���ال: )من 
اأحب اأن ي�شافحه مائة األف وع�ش���رون األف نبي، فليزر قرب احل�ش���ني 
عليهم���ا ال�ش���الم يف ن�شف �ش���عبان، فاإن اأرواح النبيني ي�ش���تاأذن اهلل 

تعاىل يف زيارت���ه فيوؤذن لهم(.
وع���ن اأبي عب���د اهلل علي���ه ال�ش���الم ق���ال: )اإذا كان الن�شف من 
�ش���عبان ن���ادى مناد م���ن االأف���ق االأعلى: زائ���ري احل�ش���ني! ارجعوا 

مغف���ورا لك���م ، ثوابكم عل���ى ربكم وحمم���د نبيكم(.
وع���ن اأبان ب���ن تغلب عن اأبي عبد اهلل عليه ال�ش���الم اّنه قال: )يغفر 
اهلل عز وجل ليلة الن�شف من �شعبان من خلقه بقدر �شعر معزى كلب(. 

وكلب من قبائل العرب وهم معروفون بكرثة املعزى يف موا�شيهم 
٦: االمام الر�شا عليه ال�شالم: 

روى علي بن احل�ش���ن بن ف�شال عن اأبيه قال: )�ش���األت اأبا احل�ش���ن 
عل���ي بن مو�ش���ى الر�شا عليهما ال�ش���الم عن ليلة الن�شف من �ش���عبان 
ق���ال: )ه���ي ليلة يعتق اهلل فيه���ا الرقاب من النار ويغف���ر فيها الذنوب 
الكبار ، قلت: فهل فيها �شالة زيادة على �شائر الليايل؟ قال: لي�ص فيها 
�ش���يء موظف ، ولكن اإن اأحببت اأن تتطوع فيها ب�ش���يء فعليك ب�شالة 
جعفر بن اأبي طالب عليه ال�شالم واأكرث فيها من ذكر اهلل تعاىل ومن 
اال�ش���تغفار والدعاء ف���اإن اأبي عليه ال�ش���الم كان يق���ول: الدعاء فيها 
م�ش���تجاب. قلت: اإن النا����ص يقولون: اإنها ليلة ال�ش���كاك، فقال: تلك 

ليلة القدر يف �ش���هر رم�شان (.
ويكف���ي يف عظي���م ف�شله���ا ان ويل اهلل االعظ���م وخ���امت االئمة 
املك���رم املهدي من اآل حممد �شلوات اهلل و�ش���المه علي���ه وعليهم 

اجمعني ق���د ولد فيها.
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ق�اعد التفكري
وا�شتخدام العقل

       القاعدة االأوىل: )يف 
�شرورة التفكر(

ل���ه.  فك���ر  مل���ن ال  القاع���دة: ال عق���ل 
ه���ذه القاعدة ا�ش���توحيتها م���ن احلديث 
ال�شريف عن اأمر املوؤمنني عليه ال�شالم: 

الفكر«. العق���ل  »اأ�شل 
وي�ش���ر احلدي���ث اإىل اأن العق���ل الذي 
وهب���ه اهلل تع���اىل لعب���اده مل يهب���ه دون 
حكم���ة فه���ذه احلكمة هي اأن ي�ش���تخدمه 
االإن�ش���ان يف التفكر واإاّل لو مل ي�ش���تخدم 
االإن�شان عقله يف التفكر ل�شار هو وفاقد 

�شّيني. العقل 
فل���و اأن اإن�ش���انًا عاق���اًل قّل���د غ���ره يف 
عبادة االأ�شن���ام ومل يفكر بكونها ال ت�شر 
وال تنف���ع، فهذا كمن ال عقل له. ولذا قال 
االإمام ال�ش���ادق عليه ال�ش���الم: »اإن لكل 

�ش���يء دلياًل ودليل العقل التفّكر«.
       القاعدة الثانية: )�شرورة 

التفكر يف االأم�ر االإلهية(
القاع���دة: التفك���ر يف االأم���ور االإلهي���ة 
خ���ر م���ن العبادة ب���ال تفكر، فع���ن اأمر 
املوؤمن���ني عليه ال�ش���الم اأنه ق���ال: »تفكر 

�ش���اعة خر من عبادة �ش���بعني �ش���نة«.
ي�ش���ر احلدي���ث ال�ش���ريف اأن التفكر 

يف عظم���ة اهلل تعاىل و�شفاته يجعل املرء 
على بّينة من اأمره، ويرتبط بربه عّز وجل 
ارتباطًا وثيقًا مبنيًا على القناعة التامة، 
ب���ل اإن التفكر بذاته عب���ادة كما ورد عن 
االإم���ام ال�ش���ادق عليه ال�ش���الم: »اأف�شل 
العبادة اإدمان التفكر يف اهلل ويف قدرته«.
       القاعدة الثالثة )االمتناع 

عن التفكر يف الذات االإلهّية(
يف  املح���دود  يفك���ر  ال  القاع���دة: 
الالحمدود، ق���ال االإمام ال�ش���ادق عليه 
ال�شالم: »من نظر يف اهلل كيف هو هلك«.

واحلدي���ث ال�ش���ريف ي�ش���ر اإىل ع���دم 
ج���واز التفك���ر يف الذات االإلهي���ة ملا فيه 
م���ن اخلطورة على النف����ص، فاإن التفكر 
يف ال���ذات االإلهي���ة الالحم���دودة خ���ارج 
عن قابلي���ة املخلوق املح���دود مهما كانت 
منزلت���ه وا�ش���تعداداته، ولذا ق���ال االإمام 
اأبو جعفر عليه ال�ش���الم: »اإياكم والتفكر 
يف اهلل ولك���ن اإذا اأردمت اأن تنظ���روا اإىل 
عظمت���ه فانظروا اإىل عظي���م خلقه«) (.

فكم���ا ل���و اأن اإن�ش���انًا اأراد اأن يحي���ط 
بالبح���ر يف ق���دح، فه���ل يعقل ه���ذا؟ مع 
اأن البح���ر حمدود، فكي���ف يحيط العقل 
املح���دود باهلل تع���اىل الذي ه���و حميط 

بكل �ش���يء، فال ينقلب املحيط بكل �شيء 
اإىل حم���اط به.

       القاعدة الرابعة: )�شرورة 
التفكر يف الغذاء الفكري(

م���ن  اإال  العل���م  تاأخ���ذ  ال  القاع���دة: 
منبع���ه ال�شايف، فعن زيد ال�ش���حام، عن 
اأب���ي جعفر عليه ال�ش���الم يف قول اهلل عّز 
وج���ل: ))َفْليَنُْظـــِر اْلِنْسَـــانُ إَِلـــى َطعَامِـــهِ((، 
قال: قلت ما طعامه؟ قال عليه ال�ش���الم: 

»علمه ال���ذي ياأخذه، عم���ن ياأخذه«.
ي�ش���ر احلديث ال�ش���ريف اإىل �شرورة 
معرفة منب���ع العلم واالأف���كار التي تدخل 
اإىل عقل االإن�ش���ان، و�ش���رورة التفكر يف 
�ش���المة ه���ذه املعلوم���ات و�شحته���ا لئال 
ي�شاب بانحراف فك���ري اأو خلقي، فعليه 
اأن يهتم بذلك كما يهتم ب�ش���المة الطعام 
ال���ذي يدخل اإىل جوفه، وعلي���ه اأن يحذر 
من االنح���راف الفك���ري كم���ا يحذر من 
الت�ش���مم م���ن الطع���ام، فمعرف���ة م�شدر 
العل���م والتاأكد من �شف���اء نبعه يوؤدي اإىل 

�ش���عادة الدنيا واالآخ���رة والفوز الكبر.
م���ن  علم���ه  اأخ���ذ  اإن�ش���انًا  اأن  فل���و 
جاه���ل مت�شف ب�شفة اأه���ل العلم اأو من 
�شاحب اأف���كار منحرفة �ش���يقع ال حمالة 
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يف ال�شالل والتهلك���ة، ولكن لو بحث عن 
النبع ال�شح���ي للعلم لياأخذ منه �ش���ينال 
بذل���ك �ش���عادة الدنيا واالآخ���رة، واالأمثلة 
احلّي���ة كثرة، هناك من يعبد ال�ش���يطان 
الأنه اأخذ علمه من معلم �شيطاين وهناك 
م���ن يعبد غر اهلل تعاىل الأن���ه اأخذ علمه 
م���ن م�ش���رك اأو ملحد، وهن���اك من يعبد 
اهلل تع���اىل ويت�شرف ويتحدث ب�ش���المة 
ولياقة الأنه اأخذ علمه من منبعه ال�شايف.
       القاعدة اخلام�شة: )�شرورة 

االمتناع عن التفكر ال�شلبي(
اخل���ر  غ���ر  يف  التفك���ر  القاع���دة: 
خ�ش���ارة، فعن اأمر املوؤمنني عليه ال�شالم 
اأنه قال: »الفكر يف غر احلكمة هو����ص«.

واالإم���ام علي���ه ال�ش���الم ي�ش���ر اىل اإن 
التفك���ر يف غر احلكمة وغ���ر ما يرقى 
بالنف����ص اإىل الكم���ال ه���و تفك���ر �ش���لبي 
يج���ب االمتناع عنه مل���ا فيه من مردودات 
�شلبية على �شاحبه، ومن هذه املردودات 
كدورة �شفو النف�ص وحجبها عن التكامل؛ 
الأن الهو����ص الذي اأ�ش���ار اإليه االإمام عليه 
ال�ش���الم هو ط���رف م���ن اجلن���ون، ومن 
مردودات���ه احتم���ال الوق���وع يف املعا�شي 
وهذا ما اأكده اأمر املوؤمنني عليه ال�شالم 
يف حدي���ث اآخر ق���ال: »من ك���رث فكره يف 

املعا�شي دعت���ه اإليها«.
ه���ي  ال�ش���لبي  التفك���ر  نت���اج  وم���ن 
النظرة ال�ش���وداوية والت�شاوؤمية لالأ�شياء، 
وال�ش���عور بال���رتدد واخلوف من الف�ش���ل، 
ويوؤدي اإىل احلزن و�ش���وء احلالة النف�شية 
ث���م ينجر املرء م���ن اأفكاره ال�ش���لبية اإىل 
النظرة ال�ش���لبية اجتاه االآخرين فيقع يف 
�ش���وء الظن واحلقد والكره وه���ذا بدوره 
ي���وؤدي اإىل ال�ش���عور باالنتق���ام وه���ذا م���ا 
اأ�ش���ار اإليه احلديث ال�ش���ريف عن ر�شول 
اهلل �شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم: »القلب 
ملك وله جن���ود، فاإذا �شلح امللك �شلحت 
جنوده، واإذا ف�ش���د امللك ف�شدت جنوده«.

       القاعدة ال�شاد�شة: )�شرورة 
التفكري االإيجابي(

القاع���دة: م���ن يفك���ر بالنج���اح ي�شل 
اإليه، فعن االإمام علي عليه ال�ش���الم قال: 

»تف���اأّل باخلر تنجح«. 
وي�ش���ر احلدي���ث ال�ش���ريف اإىل ط���رد 
ال�ش���ورة املظلمة ع���ن املخيل���ة، واإحالل 
ال�شورة امل�ش���رقة بداًل عنها، وكما قالوا: 
انظ���ر اإىل اجلهة اململوءة من الكاأ����ص وال 
تنظ���ر اإىل اجله���ة الفارغ���ة، واإذا راأي���ت 
�شفحة بي�شاء فيها نقطة �ش���وداء فانظر 
اإىل بيا����ص ال�شفح���ة وال تهت���م بوج���ود 
النقطة ال�ش���وداء، ففكر بالنج���اح وتفاأّل 
به وا�ش���تِهن بالعقبات واملعرقالت، وتفاأل 
ولو بكلمة ح�شنة كما ورد عن النبي �شلى 
اهلل عليه واآله و�ش���لم: »نعَم ال�شيء الفاأل: 

الكلمة احل�ش���نة ي�ش���معها اأحدكم«) (.
علي���ه  امل�ش���يح  ال�ش���يد  اأن  ُروي  فق���د 
ال�ش���الم م���ّر م���ع احلواري���ني عل���ى جثة 
خنزي���ر وق���د انتف���خ ج�ش���مه وانت�ش���رت 
رائحته فق���ال اأحد احلواري���ني: ما اأنن 
ريحه! وقال اآخر: ما اأقبح منظره! وقال 
ثالث: ما اأب�شع لونه! فقال ال�شيد امل�شيح 
عليه ال�ش���الم اأال ترون بيا�ص اأ�ش���نانه؟ 
ال�ش���الم  علي���ه  امل�ش���يح  اأن  ه���ذا  فف���ي 
نظ���ر اإىل اجله���ة االإيجابي���ة ولي����ص كما 
نظ���ر احلواريي���ون اإىل اجلهة ال�ش���لبية، 

فنظرت���ه نظ���رة تفاوؤلية.
       القاعدة ال�شابعة: وج�ب 

تغيري التفكري ال�شلبي
يط���رد  ال�ش���ليم  العق���ل  القاع���دة: 
الفكر ال�ش���قيم،  عن اأمر املوؤمنني عليه 
ال�ش���الم قال: »اإن للقلوب خواطر �شوء، 

منها«. تزج���ر  والعقول 
اأن  اإىل  ال�ش���ريف  احلدي���ث  ي�ش���ر 
اخلواطر والهواج����ص ال�ش���لبية قد جتتاح 
النف����ص فال يجوز تركها تعبث بنا وتهدم 
�ش���عادتنا ب���ل يج���ب طرده���ا الأنه���ا م���ن 
جن���ود الق���وة ال�ش���يطانية، وه���ذا ال يتم 
اإاّل بت�ش���ليط الق���وة العاقلة عل���ى تفكرنا 

وتذلي���ل ال�ش���وت ال�ش���يطاين ب���ل قمع���ه 
بال�ش���وت الرحم���اين، وهذا ما اأ�ش���ارت 
اإليه االأحاديث فعن االإمام ال�شادق عليه 
ال�ش���الم اأنه قال: »اإن للقل���ب اأذنني: روح 
االإميان ي�ش���اّره باخلر، وال�شيطان ي�شاره 
بال�ش���ر، فاأيهما ظهر على �شاحبه غلبه«.
ولك���ي يتخل�ص االإن�ش���ان م���ن التفكر 
ال�ش���لبي علي���ه اأن يفكر بخط���ورة االأفكار 
يراق���ب  اأن  وعلي���ه  وعواقبه���ا،  ال�ش���لبية 
اأف���كاره، واأن يبتع���د ع���ن م�ش���در تك���ّون 

ال�ش���لبية. الفكرة 
فك���ره  يف  خط���ر  اإن�ش���انًا  اأن  فل���و 
فك���رة �ش���لبية كاأن يطل���ب الر�ش���وة م���ن 
�ش���خ�ص م���ا، فعلي���ه يف ه���ذه احلالة اأن 
يط���رد الفكرة بتذكر العواق���ب الوخيمة 
لذلك، واأن يبتعد عن االأ�ش���خا�ص الذين 

ي�ش���جعون عل���ى اأخذ الر�ش���وة.
       القاعدة الثامنة: يف 

ال�شعادة الفكرية
ن���ال  عقل���ه  حّك���م  م���ن  القاع���دة: 
ال�شعادة، عن اأمر املوؤمنني عليه ال�شالم 

ق���ال: »اأ�ش���عد النا����ص العاقل«.
اأن  اإىل  ي�ش���ر  ال�ش���ريف  واحلدي���ث 
العق���ل ال�ش���ليم يوج���ب التفك���ر القومي، 
والتفكر القومي ينتج االطمئنان النف�شي 
وي�ش���عر بال�ش���عادة حتى ولو كان �شاحبه 
القا�ش���ية  الظ���روف  اأحل���ك  يف  يعي����ص 
كاملر�ص اأو الفقر اأو ال�ش���جن اأو امل�شائب 
االأخ���رى، الأن���ه يعل���م اأن ه���ذه امل�شائب 
ال ت���دوم واأن ه���ذه الدني���ا ال تخل���و منها، 
في�شرب ويتحم���ل رغبة يف احل�شول على 
مقام ال�شابرين الأن من ال�شرب، ال�شرب 

عل���ى امل�شيبة كم���ا ورد يف احلديث.
فع���ن اأب���ي جعف���ر علي���ه ال�ش���الم قال: 
»اجلنة حمفوفة بامل���كاره، وال�شرب، فمن 
�شرب على املكاره يف الدنيا دخل اجلنة...«.
ه���ذه  اأن  يف  فك���ر  اإن�ش���انًا  اأن  فل���و 
الدني���ا فاني���ة بحلوه���ا ومره���ا، واأن ما 
ي�شيب���ه م���ن م�شائبه ال�ش���ك �ش���ينوي 
�شاحب هذا التفكر ب�ش���يء من ال�شرب 

وي�ش���عد. �ش���يطمئن  فاإنه 
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مر الف�شال بن احل�ش���ن بن ف�شال الك���ويف باأبي حنيفة، وهو 
يف جمع كثر ميلي عليهم �شيئا من فقهه وحديثه. فقال ل�شاحب 
كان مع���ه: واهلل ال اأبرح اأو اأخجل اأبا حنيفة! قال �شاحبه: اإن اأبا 

حنيفة ممن قد علت حاله وظهرت حجته.
 ق���ال: مه! ه���ل راأيت حج���ة كافر عل���ت على موؤم���ن؟ ثم دنا 

منه، ف�ش���لم عليه ف���رد ورد القوم ال�ش���الم باأجمعهم.
فق���ال: ي���ا اأبا حنيف���ة رحم���ك اهلل اإن يل اأخا يق���ول: اإن خر 
النا����ص بعد ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله عل���ي بن اأبي طالب 
عليه ال�ش���الم واأنا اأقول: اإن اأبا بكر خر النا�ص وبعده عمر، فما 
تق���ول اأنت رحمك اهلل؟ فاأطرق مليا ثم رفع راأ�ش���ه، فقال: كفى 
مبكانهما من ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل علي���ه واآله كرما وفخرا، اأما 
علم���ت اأنهما �شجيعاه يف قربه، فاأي حجة اأو�شح لك من هذه؟.

فق���ال له ف�ش���ال: اإين قد قل���ت ذلك الأخي، فق���ال: واهلل لئن 

كان املو�شع لر�ش���ول اهلل �شلى اهلل علي���ه واآله دونهما فقد ظلما 
بدفنهم���ا يف مو�شع لي����ص لهم���ا فيه ح���ق، واإن كان املو�شع لهما 
فوهباه لر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله فقد اأ�ش���اءا وما اأح�شنا 
اإذا رجعا يف هبتهما ونكثا عهدهما. فاأطرق اأبو حنيفة �شاعة ثم 
قال له: مل يكن له وال لهما خا�شة، ولكنهما نظرا يف حق عائ�شة 

وحف�شة فا�ش���تحقا الدفن يف ذلك املو�شع بحقوق ابنتيهما.
فقال ل���ه ف�شال: قد قلت له ذلك، فق���ال: اأنت تعلم اأن النبي 
�شل���ى اهلل عليه واآله مات عن ت�ش���ع ح�ش���ايا، ونظرن���ا فاإذا لكل 
واحدة ت�ش���ع الثمن، ثم نظرنا يف ت�ش���ع الثمن فاإذا هو �ش���رب يف 

�ش���رب، فكيف ي�ش���تحق الرجالن اأكرث من ذلك؟
وبع���د، فما بال حف�شة وعائ�ش���ة ترثان ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل 
علي���ه واآله وفاطمة بنته متنع املراث؟ فق���ال اأبو حنيفة: يا قوم 

نح���وه عني فاإنه واهلل راف�شي خبيث.

منـــــــاظـــــــرة 
    الف�شال بن احل�شن 

            مع ابي حنيفة    
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مل���ا وردت حرة بن���ت حليمة ال�ش���عدية 
ر�شي اهلل عنها على احلجاج بن يو�ش���ف 
الثقف���ي ومثلت بني يدي���ه، فقال لها: اأنت 
ح���رة بنت حليم���ة ال�ش���عدية؟ فقالت له: 
فرا�ش���ة من غ���ر موؤمن! فق���ال لها: اهلل 
ج���اء بك، فقد قيل علي���ك: اإنك تف�شلني 

علي���ا على اأبي بك���ر وعمر وعثمان.
قال���ت: لق���د ك���ذب ال���ذي ق���ال: اإين 
اأف�شله على هوؤالء خا�شة. قال: وعلى من 
غ���ر هوؤالء؟ قالت: اأف�شله على اآدم ونوح 
ولوط واإبراهيم ومو�ش���ى وداود و�شليمان 

مرمي! بن  وعي�شى 
فق���ال له���ا: اأق���ول ل���ك اإن���ك 
ال�شحاب���ة  عل���ى  تف�شلين���ه 
م���ن  �ش���بعة  عليه���م  فتزيدي���ن 
االأنبي���اء من اأويل العزم! فاإن مل 
تاأتيني ببيان ما قلت واإال �شربت 

. عنقك
فقال���ت: م���ا اأن���ا ف�شلته على 
ه���وؤالء االأنبياء، بل اهلل عز وجل 
ف�شله يف القراآن عليهم يف قوله 
تعاىل يف حق اآدم: " فع�شى اآدم 
رب���ه فغوى " وقال يف حق علي: " 

وكان �ش���عيه م�ش���كورا ".
فقال: فبم تف�شلين���ه على نوح ولوط؟ 
قالت: اهلل تع���اىل ف�شله عليهم���ا بقوله: 
" �ش���رب اهلل مث���ال للذين كف���روا امراأة 
ن���وح وامراأة لوط كانت���ا حتت عبدين من 
عبادنا �شاحل���ني فخانتاهما " وعلي ابن 
اأب���ي طال���ب كان مالئك���ة )مالك���ه ظ( 
حتت �ش���درة املنتهى زوجت���ه بنت حممد 
�شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه فاطم���ة الزهراء 
وي�ش���خط  لر�شاه���ا  اهلل  ير�ش���ى  الت���ي 
ل�ش���خطها. فقال احلجاج: فبم تف�شلينه 
على اأب���ي االأنبي���اء اإبراهي���م خليل اهلل؟ 
فقالت: اهلل ور�ش���وله ف�شله بقوله: " واإذ 

ق���ال اإبراهيم رب اأرين كيف حتيي املوتى 
ق���ال اأومل توؤم���ن قال بلى ولك���ن ليطمئن 
قلبي " واأمر املوؤمنني قال قوال مل يختلف 
في���ه اأح���د من امل�ش���لمني: " لو ك�ش���ف يل 
الغط���اء ما ازددت يقين���ا " وهذه كلمة مل 

يقلها قبل���ه وال بعده اأحد.
مو�ش���ى  عل���ى  تف�شلين���ه  فب���م  ق���ال: 
جن���ي اهلل؟ قالت: يق���ول اهلل عز وجل: " 
فخرج منها خائفا يرتقب " وعلي بن اأبي 
طالب بات على فرا����ص ر�ش���ول اهلل �شلى 
اهلل علي���ه واآل���ه مل يخف حت���ى اأنزل اهلل 

يف حقه " ومن النا����ص من ي�ش���ري نف�شه 
ابتغ���اء مر�شاة اهلل".

قال: فبم تف�شلينه على داود؟
 " بقول���ه:  علي���ه  ف�شل���ه  اهلل  قال���ت:   
ي���ا داود اإن���ا جعلن���اك خليف���ة يف االأر�ص 
فاحكم بني النا����ص باحلق وال تتبع الهوى 
" ق���ال لها: يف اأي �ش���يء كان���ت حكومته؟ 
قال���ت: يف رجلني: اأحدهم���ا كان له كرم 
ولالآخر غنم، فنف�ش���ت الغن���م يف الكرم 
فرعت���ه، فاحتكم���ا اإىل داود، فقال: تباع 
الغنم وينفق ثمنها على الكرم حتى يعود 
اإىل م���ا كان علي���ه، فق���ال له ول���ده: ال يا 

اأبة، ب���ل ناأخذ من لبنه���ا و�شوفها، فقال 
اهلل ع���ز وج���ل: " ففهمناه���ا �ش���ليمان " 
واإن موالنا اأم���ر املوؤمنني ر�شي اهلل عنه 
ق���ال: " ا�ش���األوين عم���ا ف���وق، ا�ش���األوين 
عما حتت، ا�ش���األوين قب���ل اأن تفقدوين " 
واأن���ه - ر�شي اهلل عنه - دخل على النبي 
�شلى اهلل عليه واآله يوم فتح خيرب، فقال 
النب���ي �شلى اهلل عليه واآله للحا�شرين: " 

اأف�شلك���م واأعلمكم علي ".
عل���ى  تف�شلين���ه  فب���م  له���ا:  فق���ال 
�ش���ليمان؟ قالت: اهلل ف�شله عليه بقوله: 
ينبغ���ي  مل���كا ال  " رب ه���ب يل 
الأح���د من بع���دي " وموالنا علي 
- ر�ش���ي اهلل عن���ه - ق���ال: " يا 
دنيا ق���د طلقتك ثالثا، ال رجعة 
اأن���زل  " فعن���د ذل���ك  يل في���ك 
اهلل علي���ه " تلك ال���دار االآخرة 
جنعله���ا للذين ال يري���دون علوا 

يف االأر����ص وال ف�ش���ادا ".
عل���ى  لين���ه  تف�شّ فب���م  ق���ال: 
عي�ش���ى؟ قالت: اهلل ف�شله عليه 
بقول���ه: " واإذ قال اهلل يا عي�ش���ى 
اب���ن م���رمي اأاأن���ت قل���ت للنا����ص 
اتخ���ذوين واأمي اإله���ني من دون 
اهلل قال �ش���بحانك ما يك���ون يل اأن اأقول 
ما لي����ص يل بحق اإن كنت قلته فقد علمته 
تعلم ما يف نف�ش���ي وال اأعلم ما يف نف�ش���ك 
اإنك اأنت عالم الغي���وب " اإىل اآخر االآية، 
فاأخ���ر احلكوم���ة، وموالنا علي اب���ن اأبي 
طالب ملا ادعى الن�شري���ة فيه ما ادعوا 
وه���م اأهل النه���روان قاتله���م، ومل يوؤخر 
حكومتهم. فه���ذه كانت ف�شائله، ال تعدل 
بف�شائل غره. قال: خرجت من جوابك، 
ول���و ال ذل���ك ل���كان ذل���ك، ث���م اأجازه���ا 
واأعطاها و�ش���رحها ت�شريحا )رحمة اهلل 

عليها(.

مناظرة حـــرة بنت حليمة
مع احلجاج
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       ال�شبب الرئي�شي 
الكني�شة؟ ام  لالنهيار..الدين 

ن�ش���اأت امل�ش���يحية يف اأورب���ا عام  
٢٧ ميالدي���ة م���ن ج���ذور م�ش���رتكة 
مع اليهودي���ة وتعر�شت لال�شطهاد 
من قب���ل االمرباطوري���ة الرومانية، 
لكنها اأ�شبحت يف  عام ٣٨٠ الديانة 

الر�ش���مية لالإمرباطوري���ة الروماني���ة، ف�ش���اركت ب�ش���كل معقد يف 
ال�شيا�ش���ة االأوروبية وال يزال تاأثرها ال�شيا�ش���ي را�شخًا حتى اليوم 
يف العامل الغربي، وكانت تعاليم ي�ش���وع امل�ش���يح والو�شايا الع�ش���رة 
م�ش���در اله���ام للقوانني الغربي���ة وذات تاأثر اأخالق���ي على الفكر 
الغربي، و�ش���كّلت تعاليم الكتاب املقد����ص حجر اأ�شا����ص احل�شارة 
الغربي���ة، وترك���ت ب�شم���ة وا�شح���ة على الفل�ش���فة الغربي���ة.  وقد 
لعبت الديانة امل�ش���يحية دوًرا رئي�ش���ًيا يف ت�ش���كيل اأ�ش����ص و�ش���مات 
الثقاف���ة واحل�ش���ارة الغربي���ة كما واأثرت امل�ش���يحية، ب�ش���كل كبر 
على املجتم���ع ككل مبا يف ذل���ك الفنون واللغة واحلياة ال�شيا�ش���ية 
والقانون وحياة االأ�ش���رة واملو�ش���يقى وحتى طريقة التفكر الغربية 
تلونت بتاأثر امل�ش���يحية ما يقرب من األفي �ش���نة م���ن تاريخ العامل 
الغربي، كما كانت م�شدرا رئي�ش���ًيا للتعليم فقد مت تاأ�شي�ص العديد 
م���ن اجلامع���ات يف الع���امل من قب���ل الكني�ش���ة، والرعاي���ة الطبية 
واخلدم���ات االجتماعي���ة وكذلك كان للم�ش���يحية دور رائد وتاأثر 
وا�ش���ح يف العمارة فقد اأنتج���ت كاتدرائيات الت���ي ال تزال قائمة 

بني ماآثر وروائع الهند�ش���ة املعمارية االأكرث �شهرًة يف احل�شارة 
الغربية. لقد كان دور امل�ش���يحية يف احل�شارة مت�شابًكا ب�شكل 
معقد يف تاريخ وت�شكيل اأ�ش�ص املجتمع الغربي. كما فاإن جزءا 
كبرا من تاريخ الكني�شة مرتبط بالغرب حيث قامت الكني�شة 
بو�ش���ع التاريخ امليالدي وت�شحيح���ه يف زمن البابا غريغوري 

الثالث ع�ش���ر الذي كان على راأ����ص جلنة حي���ث قام بت�شحيح 
التق���ومي املي���الدي مبعون���ة م���ن الكاه���ن الفلك���ي كري�ش���توفر 

كالفيو����ص ليتالءم مع عيد الف�ش���ح اليهودي حيث قال البابا اأن 
اليوم التايل ل ٤ ت�ش���رين االأول ل�ش���نة ١٥٨٢ �ش���يكون ١٥ ت�ش���رين 
االأول ١٥٨٢. فح���ّل هذا اجل���دول الزمني حمل تقومي جوليان.وقد 
اأطلق���وا على التقومي ا�ش���م التقومي الغريغوري وه���و التقومي الذي 

ُيعم���ل به حالي���ًا اأي)التقومي امليالدي(.
ولك���ن من ناحية اأخرى فاإن موقف الكني�ش���ة من العلم، ومقتها 

للعلماء كان �شببا يف نفور االأوربيني من الدين يف ع�شور الحقة.
لق���د نق���د املفكرون االأوربي���ون الكني�ش���ة وحاول���وا اإ�شالحها، 

 ، واملع���ارف  العل���وم  تق���دم  وم���ع 
وح���دث  بالكني�ش���ة  ا�شطدم���وا 
م���ا �ش���مي بال�ش���راع ب���ني الدي���ن 
والعل���م،  الكن�ش���ي(  )امل�ش���يحي 
وحينم���ا اأتيحت لهم فر�شة التحرر 
من ذلك الدين ا�شتغلوها اإىل اأبعد 
الكني�ش���ة  ف���اإن  ولذل���ك  احل���دود، 

اأ�ش���رت بالدي���ن لكونه���ا ال�ش���بب يف نب���ذه والتح���رر من���ه .
وال بد من التاأكيد هنا اأن الذي حدث يف اأوربا لي����ص راجعا اإىل 
الدي���ن بوجه عام، واإمنا بالدرجة االأوىل اإىل امل�ش���يحية وعقائدها 

و�ش���عائرها ورج���ال الدي���ن فيه���ا، فالنتائج التي �ش���بق ذكرها 
تول���دت يف بيئة معين���ة، ونتيجة لظ���روف معينة ودين 

معني على عك����ص االدي���ان التي ت�ش���مح بحرية 
التفكر والنظ���ر والتاأمل .
للكني�ش���ة  تهي���اأ  لق���د 

الع�ش���ور  يف 

انهيـــــــــار 
االإن�شــــان 
الغربـــــي مة
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الو�ش���طى �شلطان وا�ش���ع النطاق، روحيا بحكم وظيفتها، و�شيا�شيا 
ب�ش���بب �شع���ف املل���وك واالأباط���رة، واأدى انهي���ار االإمرباطوري���ة 
الروماني���ة يف الغ���رب ع���ام ٤٧٦ م اإىل ازدي���اد �ش���لطة الكني�ش���ة، 
ف�شيطرت الكني�شة على التعليم باملدار�ص، واحتكرت لنف�شها تاأويل 
الكت���اب املقد����ص، واأدانت كل م���ن جاهر بحقيق���ة مل تقرها من 
قب���ل، ويكفي اأن نعلم اأن التق���دم للح�شول على الدكتوراه 

يف القان���ون يحت���اج ملوافق���ة 
. �شقف الأ ا

لن�شو����ص  الكني�ش���ة  تف�ش���رات  اأدت  لق���د 
العه���د الق���دمي ملناق�ش���ة العل���م �شراح���ة، كالق���ول ب���دوران 
ال�شم����ص حول االأر�ص والتي قال بها غاليليو وت�ش���ببت بقتله حرقًا 

على يد الكني�ش���ة. و كذلك اعتبار اأمرا�ص امل�ش���يحيني مردها اإىل 
ال�شياطني، وا�شتبعاد علم طبقات االأر�ص واالأنرثوبيلوجيا، اإ�شافة 
العتب���ار عل���م الكيمياء فنا �ش���يطانيا خبيثًا و�ش���حرًا، وغرها من 

التناق�ش���ات الكثرة م���ع العلم.
وقفت الكني�ش���ة بعد ذل���ك باملر�شاد لكل فكر خمال���ف لها، ولكل 
�شاح���ب راأي مغاير ل���راأي اآبائها ورجالها، وا�شطه���دت املخالفني اإن 
وج���دوا وقمعتهم، واأقامت من اأجل ذلك حماكم التفتي����ص امل�ش���هورة 

بالتعذي���ب والتنكيل التي مل يع���رف لها التاريخ مثيال .
       احل�شارة الغربية املعا�شرة

يف الع�ش���ر احلدي���ث تراجع���ت الديان���ات يف اأوروب���ا الغربي���ة 
كنتيج���ة لالخط���اء واالنحراف���ات م���ن قب���ل الكني�ش���ة ورجاالتها 
وظه���ور ح���ركات مث���ل الالاأدري���ة واالإحل���اد الت���ي زاد تاأثرها مع 
م���رور الزمن حيث تقريبا ١٨.٢% �ش���كان الدول الغربية مل يتبعوا 
دين���ا واتبع���وا احل���ركات املذكورة �ش���ابقا، ف�ش���كلوا ن�ش���با من 
�ش���كان دول اململكة املتح���دة )~٢٥%(، اأملاني���ا )٢٥-٣٣%(، 
فرن�ش���ا )٢٢-٣٥%(،وهولن���دا )٣٩-٤٤%( يف حني اأن يف 
الوالي���ات املتح���دة حافظت الديان���ة على وجوده���ا القوي 
ف�ش���كل املتدينون ن�شبة )٧٥-٨٥%( من �شكان البالد، كما 
هو احل���ال يف معظم دول اأمركا الالتيني���ة. ومع ذلك فما 
ت���زال الديان���ة امل�ش���يحية الديانة ال�ش���ائدة يف العامل الغربي 
وم���ا ي���زال غالبي���ة االأوروبيون يعرفون انف�ش���هم كم�ش���يحيني 
حيث ي�ش���كل معتنقو الديانة امل�شيحية يف اأوروبا حوايل ٧٥،١٨%، 
ويف اأمريكا ال�ش���مالية ٨٥% ؛ اأمريكا اجلنوبية ٩٣% واأوقيانو�ش���يا 
٧٣،٣٦%.. وه���ذا الرتاج���ع الدين���ي اأدى اىل نتائ���ج خطرة على 

واق���ع الف���رد واملجتمع وخا�شة عل���ى نواة املجتمع وه���ي العائلة.
       اإنهيار االأ�شرة التقليدية

 تك�ش���ف املوؤ�ش���رات االجتماعي���ة الر�ش���مية، وتقاري���ر مراك���ز 
االأبحاث والدرا�شات يف الغرب عن نهاية و�شيكة لالأ�شرة التقليدية 
)اأب واأم واأبناء(، وباملقابل تقدم اأنواع جديدة من االأ�ش���ر مل تكن 
معروف���ة من قب���ل، ومن االأبح���اث املفي���دة يف هذا الباب درا�ش���ة 
�ش���درت �شي���ف ٢٠٠٤ بعن���وان "م�ش���تقبل العالق���ات ال�ش���خ�شية 
 the future Match comو  موؤ�ش�ش���تا  واأجنزته���ا  وال���زواج" 
laboratory على عينة تتكون من ٢٥٠٠ �ش���خ�ص ينتمون للبلدان 
التالية: اإجنلرتا وفرن�ش���ا واأملانيا و�شوي�ش���را واإ�ش���بانيا، ومب�شاركة 
حوايل مائة خبر يف امليدان ، ففي اإحدى الفقرات املهمة من هذه 
الدرا�شة جند و�شفًا عامًا لالأنواع والنماذج اجلديدة لالأ�شرة التي 
بداأت ت�ش���ود اأوروبا، وتعو�ص �شيئا ف�شيئًا النموذج التقليدي، وهي:

       اأ�شرة عازب )ة(
       اأ�شرة عازب )ة( يتبنى اأطفاال 

       اأ�شرة اللوطيني الذين يتبنون اأطفااًل
       اأ�شرة الع�شاق الذين يعي�شون كاأ�شدقاء دون زواج 

       اأ�ش���رة متع���ددة االأجي���ال )ثالث���ة اأجي���ال: اجل���د واجل���دة 
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واالأم واالأبن���اء(
       اأ�ش���رة الط���الق الت���ي ي���رتدد عليه���ا االأبن���اء ب���ني الفين���ة 

واالأخرى
       اأ�شرة اجلد واجلدة التي تتبنى اأطفال اأ�شرة اأخرى

 وتوؤك���د ه���ذه الدرا�ش���ة ان عدد االأ�ش���ر من النوع���ني االأخرين 
ينم���و ب�ش���رعة نظ���را لالرتف���اع امللح���وظ لن�ش���بة الط���الق ب���ني 
املتزوج���ني، فح�ش���ب بع�ص االح�شائي���ات ٥٠ % م���ن الزيجات يف 
ا�شبانيا يف ال�شنوات الع�شر االأخرة انتهت بالطالق، و٢٧ يف املائة 
م���ن املطلقني فقط ع���اودوا الزواج م���رة اأخرى، وهو م���ا اأدى اإىل 

ارتفاع اأ�ش���رة الطالق واأ�ش���رة اجل���د واجلدة. 
       م�شـــكلة املجتمع الغربي كما يراها الغربي�ن 

يق���ول الربوفي�ش���ور ب���ول كافي���ل)Paul Cavill( وهو اأ�ش���تاذ 
حما�ش���ر يف اللغة االإجنليزي���ة وزميل اأبحاث ملجتمع مكان-ا�ش���م 
اللغة االإجنليزية لكلية الدرا�ش���ات االإجنليزية يف جامعة نوتنغهام 

الربيطانية:
»يعي����ص املجتمع الغرب���ي اليوم نوعا م���ن االنف�شام يف احلياة. 
وذل���ك الأن العلم قد اأخذ مكان الدين ليكون النظام )االأداة( التي 
تف�ش���ر كل �ش���يء حي���ث مل يعد الدي���ن يتعامل مع م�ش���اكل وق�شايا 

احلياة واأ�شبح يعد ب�ش���كل وا�شح من الت�شرفات ال�ش���خ�شية.
واأ�شب���ح النا����ص يخاف���ون م���ن اإح���راج بع�شه���م م���ن النواحي 
ال�شيا�ش���ية واالجتماعي���ة كما يفعل���ون من الناحي���ة الدينية بحيث 

اأ�شب���ح م���ن الن���ادر اأن يقوموا باأي �ش���يء جتاه ه���ذه املوا�شيع.
النا����ص اأ�شبحوا يعي�ش���ون درج���ة حمرة من التعقي���د والتكرار 
املم���ل بحيث اأ�شبح���ت متنع اأي ظهور لوج���ود اهلل ونعمه املتنوعة. 
لق���د اأ�شبح من ال�شعب االهتم���ام، ومن ال�شعب اأن ترى ما تفعل، 

وم���ن ال�شعب اأن تدعي باأن االمي���ان هو عامل اندماج يف احلياة.
والعق���ل واالإميان اأ�شبح اأك���رث من ذي قبل ي�شع���ب التقاوؤهما، 
فالعمل يعك����ص التكنولوجيا فقط ولي�ص الفن، والقيم لالأفراد تاأتي 
فق���ط مم���ا يقوم هو او ه���ي ب���ه... )مقتطف من كتاب امل�ش���يحية 

االجنلو �شاك�ش���ونية بقلم بول كافيل(.
       عامل نف�س اآخر يق�ل ان املجتمع الغربي مري�س 

ويتجه نح� الفناء
"املجتم���ع الغرب���ي ب���دا بالت�شرف ب�ش���كل غر مت���زن عقليا 
احت���ج  يعال���ج"  اأن  اىل  ويحت���اج  املا�شي���ة  �ش���نة  الع�ش���رين  يف 

الربوفي�ش���ور م���ارك �ش���تني )Mark Stien( با�ش���تنتاجه هذا 
ال���ذي ورد يف تقري���ر بعن���وان التحليل النف�ش���ي لالأزم���ة املالية 

.)Steve Keen( بقلم �ش���تيف ك���ني
وو�شل االم���ر باملجتمع الغربي اإىل تقدي����ص كل ما يعادي وجود 
اهلل واىل هذا الي���وم ي�شعون للملحدين األق���اب العلماء واملفكرين 
مث���ل الفيل�ش���وف املع���روف فريدريك نيت�ش���ه وهو فيل�ش���وف اأملاين 
وناقد ثقايف و�شاعر حيث ا�شتهر ب�شبب تطاوله على الذات االإلهية 
ونظرية االن�ش���ان اخلارق املثرة للجدل حيث قال قولته ال�ش���هرة 
»لق���د مات اهلل« فكان يفتخر قائ���اًل: لقد قتلنا االإله وهو عمل جد 
عظي���م، فيج���ب اأن نك���ون نحن االآلهة بع���د هذا العمل الذي لي����ص 
اأعظم منه، وعندما �ُشئل نيت�شه: ملاذا مات اهلل؟ اأجاب: �شفقة على 
االأ�ش���رار، وقال "نيت�ش���ه" نحن ال نريد ملكوت ال�شموات الأننا نحن 
ب�ش���ر، اإمن���ا نريد ملكوًت���ا اأر�شًيا، كما يقول يف كتابه "زراد�ش���ت": 
"�شادف زراد�ش���ت وهو يهبط اإىل اأ�ش���فل اجلبل �شيًخا نا�شًكا اأخذ 
يحدثه عن اهلل، فتعجب زراد�ش���ت يف نف�ش���ه كيف اأن هذا النا�شك 
مل ي�ش���مع وهو يف غابته اأن اهلل قد مات وماتت معه جميع االآلهة". 
اإن العناوي���ن الرباق���ة الت���ي و�شع���ت ل���ه والتي جعل���ت املاليني 
ينجذبون اإليه قد �ش���اهمت ب�ش���كل اكرب بجعل ال�شباب وخا�شة يف 

الغ���رب يتخذونه ق���دوة ومثال اأعلى ي�شت�ش���هد باأقواله.
Ray Cotton وه���و �شاح���ب �ش���هادة  الباح���ث راي كوت���ون 
ماج�ش���تر يف الدرا�ش���ات املتع���ددة التخ�ش�ش���ات م���ن جامع���ة 
تك�شا����ص ي�شع اللوم على املوؤ�ش�ش���ات االأكادميية التي توقفت عن 
تعلي���م التالميذ القي���م الدينية واالأخالق واعتم���دت على املنطق 

فق���ط حيث قال:
"العدي���د من التالميذ يف هذا اليوم متحرون لي����ص فقط لعدم 
معرفته���م اأي النظم االخالقية هو املوجود ه���ذا اليوم ولكن اأي�شا 
لع���دم معرفته���م كيفي���ة تقييمها. اأحدهم قد ي�ش���األ مل���اذا ال تلقن 
املدار�ص القيم التي يحتاجها اأطفالنا، القيم التي تكون ل�شاحلهم 

بدال من �شدهم؟
لفه���م االنحطاط يف القي���م الذي يتم تدري�ش���ه يف موؤ�ش�ش���اتنا 
التعليمية فاإنه علينا الرجوع اىل نقاد الكتب املقد�ش���ة الذين كانوا 
يكتبون يف املانيا يف القرن التا�شع ع�شر. حيث كانوا نتيجة ملحاولة 
تفعيل املنطق االإن�ش���اين لوح���ده، وهذه احلرك���ة و�شعت متطلبات 
التدي���ن وخا�شة االإجنيل خ���ارج نطاق العقل الب�ش���ري.  واذا كان 
االجني���ل غ���ر منطقي ف���اإذا فق���دت الكتب املقد�ش���ة اأُ�ش�ش���ها يف 
التاري���خ احلقيقي. وكذلك ال���رتاث الديني كان ينظر اإليه على اأنه 
لي����ص لديه اأ�شا����ص يف الواقع. وهذا عنى باأن االأحداث املوجودة يف 
االإجني���ل كان يتم تقييمها على اأنه هل كانت عقلية يف �شمن نطاق 
يعت���رب كل ما هو خارق للطبيعة هو غر موجود اأو على االأقل لي����ص 
موجودا يف العامل احلقيقي. اإن ال�ش���رائع يف االإجنيل ينظر اإليها االآن 
على اأنها مفهومة فقط يف خالل الزمن الذي كان ي�شفه االإجنيل. 
واأ�شبحت اأعمال ال�شبت اليهودية ذات فائدة فقط بالن�شبة للثقافة 
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الزراعية والرعي. وا�ش���تخدم نف����ص املنطق بالن�شبة للزنا والتهاون 
يف ا�ش���م الرب. وه���ذا النهج ينكر ب�ش���كل اأ�شا�ش���ي نزاهة االأخالق 

االإجنيل". كل  ووحدة 
ويت�������اب������������ع راي كوت���ون يف بحثه قائ���ال: "النتيجة النهائية يف 

عقول النا����ص هي اأنه 
منف�شل���ة  اأخالقه���م 
وهذا  عقيدته���م.  عن 
اأدى اإىل نتيج���ة ح���ول 
تقول  وه���ي  االإلوهي���ة 
اأن اهلل قدم املدخالت 
الكون  لبداأ  ال�شرورية 
ولكنه ترك���ه فيما بعد 
لوحده بعد خلقه. وهو 
مل يتدخل يف الطبيعة 
او التاري���خ االإن�ش���اين 
مرة اأخ���رى. واأن اهلل 

موج���ود لكن ال يوجد اأي احتمال لالت�شال بني اهلل وخلقه. ح�ش���نًا، 
واإذا مل يكن هناك احتمال باأي ات�شال بني اهلل وخلقه ولي����ص لديه 
اأي تاأث���ر على حياتك، فلماذا تقلق نف�ش���ك باالهتمام حول هل اهلل 
موج���ود مطلق���ا؟  ثم نظري���ة العامل يف امله���ب الطبيع���ي تتبع ذلك 

ب�ش���رعة والتي تقول باأن���ه ال يوجد اإله«.
وط���رح راي كوتون مثاال الأحد ال�ش���خ�شيات التي اأ�شلت االجيال 
اجلدي���دة بع���د اأن  ا�شبحت مث���اال يحتذى به حتت عن���وان احلرية 
الفكري���ة والعل���م وهو الفيل�ش���وف واملفكر االأملاين نيت�ش���ه حيث قال 
كوت���ون: " ذك���ر نيت�ش���ه يف كتابه )الرج���ل املجن���ون(: "اهلل مات!" 
فاأ�شب���ح اهلل خارج ال�شورة االآن. نيت�ش���ه بب�ش���اطة اتخذ اخلطوة 
التالي���ة. فق���د ح���اول اأن يج���رب الرج���ال والن�ش���اء على "ال�ش���عور 
بالنف����ص يف الف�شاء الف���راغ" كما عرب عنه. اذا كن���ت تتبع قطارًا 
م���ن الفكر فاإنك �ش���تبداأ بروؤية الرابط ما بني اأفكار نيت�ش���ه وواقع 
�ش���بابنا يف هذا اليوم. فالكثر من ال�ش���باب ي�ش���عرون باأنه هناك 
ال ه���دف كب���ر من حياته���م. احلياة خالي���ة ورخي�ش���ة. اذا كنت 
توؤمن ببع�ص االأ�ش���كال م���ن االأهداف الكبرة فاإن���ه حقيقة جمرد 
وه���م كبر. كل ذلك ت���رك ولذلك يجب العي����ص للمل���ذات االآنية. 
واحل�ش���ول على كل متعة ت�ش���تطيع حتقيقها هو ع���امل من العبث. 
وهذا �ش���وف يق���ود يف نهاية املطاف اإىل ال�ش���عور بالكاآبة. فلو كان 
اهلل ميت���ا فم���ا هو الداع���ي الإتب���اع اأي قان���ون. واإذا م���ت كنتيجة 

الأفع���ايل فه���ذا ال يعن���ي �ش���يئا الأن احلي���اة عبثية ال معن���ى لها.
الن�ش���بيات وغ���ر قابل���ني عل���ى  الي���وم �شاع���وا يف  التالمي���ذ 
التفك���ر اأو النظ���ر يف م�ش���تقبلهم. اإنه���م يذبل���ون �شم���ن اأج���واء 
حدودهم املبا�ش���رة. فلي����ص هن���اك اأي اأمل يف احلي���اة االأبدية اأو 

العدال���ة احلقيقي���ة". 

       حينما ي�شجع القدوة  على االنتحار! 
وراأى » نيت�ش���ه » اأن االإن�ش���ان يجب اأن يحيا طامل���ا ميلك القدرة 
على العطاء، ولي����ص املطلوب اأن يحيا االإن�شان طوياًل، اإمنا املطلوب 
اأن يحيا حياة حافلة خ�شبة زاخرة، واأن االإن�ش���ان عندما ي�شعر اأنه 
اأك���رث  يعل���و  اأن  ي�ش���تطيع  ال 
مما ه���و عليه، فاأنه ي�ش���عر 
بحاجت���ه ال�ش���ديدة للموت، 
يجع���ل  اأن  يج���ب  ولذل���ك 
االإن�ش���ان م���ن موت���ه عيًدا، 
حتى لو تطاول على احلياة، 
االنتح���ار،  عل���ى  اأقب���ل  اأي 
امل���وت  يف�ش���ل  ال  فنيت�ش���ه 
الطبيع���ي، ويق���ول عن���ه اأنه 
» موت ال دخ���ل الإرادة املرء 
في���ه، وه���و م���وت يف وق���ت 
غ���ر منا�ش���ب، وه���و م���وت 
اجلبن���اء« كم���ا ق���ال » اأنا ال اأري���د احلياة، وما ال���ذي يجربين على 
حتمله���ا، بل على النظر اإليه���ا، وال اأدري كيف اأ�ش���تطيع النظر اإىل 
ا » يجب اأن نفرح باملنية )املوت( املنقذة من  عا�ش���قيها«  وقال اأي�شً
احلي���اة واملعيدة اإىل العدم« ، فاإن » نيت�ش���ه » قد فقد اإميانه متاًما 

ب���اهلل وباحلي���اة االأخروي���ة و�ش���قط يف ه���وة االإحل���اد املظلم���ة.
وم���ن ثم تط���رق راي كوت���ون اإىل ال�ش���بب الثاين وامله���م يف زرع 
ه���ذه الثقافة املخيف���ة وال�شاللية لدى ال�ش���باب اأال وهو االأغاين 
حي���ث ق���ال: »الكث���ر من ال�ش���باب ه���ذه االأي���ام يهيم���ون داخل 
اأ�ش���وار مدار�ش���هم بدون اأي اأمل وال حتى اأح���الم اأو تفاوؤل حول 
م�ش���تقبلهم. ففرق اأغاين الروك مثل نرفانا والناين ان����ص نايلز 
با�ش���تمرار  روؤو�ش���هم  ميل���وؤون  وغره���ا   Nine Inch Nails
باأ�ش���ياء لي����ص لها اأي معنى ح���ول عدم وج���ود اهلل وعبثية وجود 
احلي���اة. يج���ب علينا ان منتل���ئ حزنا عميق���ا حينما ن�ش���هد على 
التدم���ر ال���ذي يخلفه هذا النوع م���ن التفكر كما ح���دث حينما 
انتح���ر قائ���د فرقة نرفان���ا والذي اأ�شب���ح قدوة بح���ب االنتحار 
عند ال�ش���باب. واأن���ا اوؤمن باأنه يج���ب اأن ننظر اإليه���م كما ينظر 
امل�ش���يح اإليه���م كخ���راف �شائع���ة. اإنهم ميثل���ون اأر�شية مل�ش���روع 
حيث ي�ش���تطيع الواقعي���ة التاريخية والن�شو�ص املقد�ش���ة اأن جتد 

خ�شبة«. اأر�ش���ا  فيهم 
��������������������������������������������������������������������

امل�شادر: 
القيم االخالقية يف الغرب من �شيئ اىل اأ�شواأ بقلم راي كوتون

العلم ال�شاذ بقلم نيت�شه، الق�شم ١٢٥
عدو امل�شيح بقلم نيت�شه : ترجمة جورج ميخائيل ديب �ص١٧٩

امل�شيحية االجنلو �شاك�شونية بقلم باول كافيل )١٩٩٩(
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���زة التي كان���ت تزّين احلائر  وه���ي ِمن امل���اآذن اجلميلة املمَيّ
احل�شيني ال�ش���ريف ، كان موقعها يف الزاوية ال�شمالّية ال�شرقّية 
م���ن ال�شحن احل�ش���يني ال�ش���ريف على ميني الداخ���ل من باب 
ال�شهداء ، وجلدار ال�شحن اأقرب من جدار الرواق  )١( .وكانت 
مئذنة جبارة اأعظم واأفخم م���ن كل املاآذن املوجودة يف العتبات 
املقد�ش���ة من كربالء والنجف والكاظمية و�شامراء ، ومن حيث 
الفخام���ة يف االأبني���ة التاريخية كانت ه���ي الثانية يف العراق من 
بع���د ) ملوي���ة ( املتوكل وجامعه يف �ش���امراء . ف���كان يبلغ قطر 
قاعدتها ع�شرين مرتا تقريبا ، وارتفاعها اأربعني مرتا ، مك�شوة 

بالف�شيف�شاء والكا�ش���اين االثاري البديع ال�شنع )٢( 
يع���ود تاري���خ من���ارة العب���د اىل �ش���نة ٧٦٧ ه���  عندم���ا بناها 
اخلواج���ه مرجان )م�ش���يد جام���ع مرجان واملدر�ش���ة املرجانية 
يف و�ش���ط �ش���ارع الر�ش���يد يف بغ���داد ( ، وال���ذي كان واليا على 
بغداد من قبل ال�ش���لطان الثاين من �شالطني الدولة اجلالئرية 
االيلخانية ، اوي����ص اجلالئري الذي كانت عا�شمة ملكه تربيز ، 
فتمرد علي���ه مرجان ورفع راية الع�شيان �شده وا�ش���تبد ببغداد 
، حتى ا�شطر ال�ش���لطان اأوي����ص اأن ي�ش���ر اإليه بجي�ص من تربيز 
ليق�شي على حركته ، وملا علم اأن�شاره بقدوم ال�ش���لطان اأوي����ص 
ملحاربته تفرقوا عنه ، ودخل اوي�ص اىل بغداد دخوال هائال وكان 
يوم���ا م�ش���هودا )٣(  ، وفرَّ مرجان من بغ���داد والذ بقرب ابي عبد 
اهلل احل�ش���ني ) عليه ال�ش���الم ( ، وكان حني ا�ش���تجار بال�شريح 
املقد����ص ، قد نذر اأن يبني مئذنة خا�شة يف ال�شحن احل�ش���يني 
ال�ش���ريف اإذا خرج ناجيا من الغم���ة)٤( . ففعل ذلك وبنى حولها 
م�ش���جدا خا�شا ، ثم اأجرى لهما م���ن اأمالكه يف كربالء وبغداد 
وع���ني التم���ر والرحالي���ة اأوقافا ي�ش���رف واردها على امل�ش���جد 
واملئذن���ة ، وعندما علم اأوي����ص مبا جرى للعب���د اأح�شره فاأكرمه 

وعفا عنه ، واأعاده واليًا على العراق مِلا قام به من خدمات جليلة 
يف احلائ���ر ال�ش���ريف )٥( وا�ش���تمر حاكمًا ببغ���داد اإىل اأن ادركه 

املوت �ش���نة ٧٩٣ه�/١٣٧٤م . 
ل اآيًة يف الفِنّ  لقد كانت مئذنة العبد بنقو�ش���ها البديعة ُت�ش���ِكّ
املعم���ارِيّ ، ومعلما اثريا رائعا حتى ان الكثر من امل�شت�ش���رقني 
والرحال���ة الذي���ن زاروا كرب���الء ق���د ذك���روا  هذه املن���ارة عند 
و�شفهم امل�ش���هد احل�ش���يني ال�ش���ريف ومنهم خ���ان اديب امللك 
) املراغ���ي ( ح���ني زار كربالء ع���ام )١٢٧٣ه���� = ١٨٥٧ م ( ، 
وح���ني زار الر�ش���ام االنكلي���زي روب���رت كاليف كرب���الء عام ) 
١٨٦٢ م ( ور�ش���م الرو�شة احل�ش���ينية املقد�ش���ة كان من او�شح 
املع���امل اجلمالية يف لوحته منارة العبد وهي مزينة بالقا�ش���اين 
ذات النقو����ص البارزة وهي دائرية ال�شكل ذات قاعدة �شدا�شية 
اال�شالع )٦( ، ويف عام ١٨٩٠ م  زار كربالء رئي�ص بعثة بن�شلفانيا 
للتنقيب عن االث���ار القدمية يف نّفر ) منطقة عفج( جون بيرتز 

وو�ش���ف منارة العبد باأنها مزينة بالكا�ش���ي البديع 
بقي���ت مئذن���ة العب���د ح���وايل �ش���تة ق���رون قائم���ة م���ن ي���وم 
ت�ش���ييدها �ش���نة ٧٦٧ ه   مزدانة بت�ش���كيالتها الزخرفية الرائعة 
ومك�ش���وة بالقا�ش���اين امللون واملزخرف ، وب�ش���بب تقادم الزمن 
ج���رى عل���ى املئذن���ة ع���دة ا�شالح���ات ابرزه���ا على يد ال�ش���اه 
طهما�ش���ب ال�شف���وي يف �ش���نة ٩٨٢ ه  من �شمن م���ا قام به من 
االإ�شالحات والتعمر للحائر املقد����ص يف تلك ال�ش���نة وتو�ش���يع 
ال�شح���ن من اجلهة ال�ش���مالية من���ه وكذل���ك اال�شالحات التي 
جرت عليها بعد ت�شرر اجلزء العلوي من املئذنة باأحداث واقعة 
املناخ���ور ) املعروف���ة بواقع���ة غدير دم ( ، ج���راء اطالق جنود 
احلاكم العثماين جنيب با�شا الر�شا�ص وا�شابتهم اعلى املئذنة 
، فق���د و�شفها عامل االثار االنكليزي لوفت����ص عندما زار كربالء 

منـــارة العبد
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ع���ام ١٢٧٠ ه = ١٨٥٤ م ب���اأن اح���دى املن���ارات الثالث تب���دو متداعية )٧( 
وتو�شك على ال�شقوط على اثر احتالل جنود جنيب با�شا للمدينة ، وكانت 
قد تعر�شت امل�ش���اجد اىل اخلراب والتدمر ب�شورة خطرة ، فظلت اآثار 
القناب���ل وال�ش���ظايا وا�شح���ة للعيان يف قبابه���ا . ويف ع���ام ١٣٠٨ ه� اأوعز 
الب���الط العثماين بت�شلي���ح املئذنة املذك���ورة فاأ�شلح���ت )٨( ، وبقيت هذه 
املنارة عرب كل تلك ال�شنني واالعوام وهي �شاخمة  مثلما و�شفها امل�شت�شرق 

الهولن���دي هونيكم���ان عندما زار  كرب���الء عام ١٩٣٥م .   
ويف اواخ���ر ع���ام ١٣٥٤ ه����  = ١٩٣٦ م ق���ام مت�ش���رف ل���واء كرب���الء 
�شالح جرب باأمر من رئي����ص الوزراء يا�ش���ني الها�ش���مي بهدم مئذنة العبد 
االثرية عن جهل وعدم تقدير قيمتها التاريخية بحجة ميالنها وت�شدعها 
، وتع���زو امل�شادر �ش���بب اله���دم اىل قرار �شيا�ش���ي اتخذه رئي����ص الوزراء 
ا�شتنادا للتقارير التي ا�شتلمتها مديرية االوقاف العامة ، ويقال اي�شا اىل 
ان���ه عمد اىل ذلك بغر�ص اال�ش���تيالء على عائ���دات االوقاف الكثرة التي 
تركها مرجان للمئذنة وللمدينة �شوية )٩( ، ومن اجلدير بالذكر انه حينما 
اقدم���وا على هدم منارة العبد عرثوا على نقود نحا�ش���ية قدمية ترجع اىل 
العهد اجلالئري وال�شفوي وقد اودعت يف دار االثار القدمية ببغداد )١٠(. 
ي���ازة والعم���ران اال�ش���المي اثرا   وباإزال���ة من���ارة العب���د خ�ش���ر فن الِرّ
تاريخي���ا رائع���ا ، واليك ح�ش���رات الدكتور عبد اجلواد الكلي���دار اآل طعمة 
وحزن���ه اثر هدم هذا املعل���م التاريخي وهذا بع�ص كالم���ه " تركت ماأذنة 
العب���د فراغ���ا هائال يف احلائر املقد����ص وح�ش���رة دائمي���ة يف قلوب حمبي 

الف���ن والتاريخ كما وكان هدمها نظر ما جرى للحائر 
يف االدوار املا�شي���ة على يد الغ���الة والوهابيني فبكتها 

القلوب ورثتها ال�ش���عراء " ) ١١ ( 
ه���ذا وق���د ا�ش���تنكر اه���ايل املدين���ة املقد�ش���ة ويف 
مقدمته���م العلم���اء االع���الم  منه���م ال�ش���يد ه���ادي 
اخلرا�ش���اين)١٢( ، واأرخ هدمه���ا اخلطي���ب ال�ش���اعر 
ال�ش���يخ عب���د الك���رمي الناي���ف، وممن نظ���م يف ذلك 
 " العالم���ة اجللي���ل حمم���د ال�ش���ماوي يف ارجوزت���ه 
جم���ايل اللط���ف باأر�ص الط���ف " ومن ذل���ك ما جاء 
عن ادوار ت�ش���ييدها يف عام ٧٦٧ه� وتعمرها يف عام 
٩٨٢ه�، وهدمها يف عام ١٣٥٤ ه� ورثاها ال�ش���يد علي 

الها�ش���مي الغريف���ي بقوله :
عبده���م اجلالئ���ر  اآل 

االإمارة َويَل  ُم���ذ  مرجان 
ق���د �ش���اد يف بغداد م�ش����

����جده لدى �شوق التجارة
وبنى لدى �شحن احل�شي�

����ن حلب���ه اعل���ى من���اره
بهدمه���ا ان  ت���اهلل 

خ�ش���اره للتق���وى  للدي���ن 
ناحب���ا  : اأرخ  والعب���ُد 

االإ�ش���اره تكفي���ه  احل���ر 
�����������������������������������

)١(  ال�شيد �شلمان هادي اآل طعمة، تراث كربالء  �ص٥٥ 
)٢(  د. عب���د اجل���واد الكلي���دار ، تاري���خ كرب���الء وحائ���ر 

احل�ش���ني )ع( ����ص ٢٣٣
)٣(  ابن كثر، البداية والنهاية ج١٤ �ص ٣٦٤ 

)٤(  اال�ش���تاذ جعفر اخلليلي ، مو�ش���وعة العتبات املقد�شة، 
ق�شم كربالء �ص ٢٦٦ 

)٥(  د. عب���د اجل���واد الكلي���دار ، تاري���خ كرب���الء وحائ���ر 
احل�ش���ني )ع( ����ص ٢٣٣ 

)٦(   د. ال�ش���يخ حمم���د �شادق الكربا�ش���ي ، دائرة املعارف 
احل�شينية، تاريخ املراقد ج٣ �ص ٦٢ 

)٧(   ال�ش���يد حممد ح�ش���ن الكلي���دار، مدينة احل�ش���ني ج٤ 
 ٣٣٥ �ص 

)٨( ال�شيد �شلمان هادي اآل طعمة، تراث كربالء  �ص٥٦ 
)٩( د. ال�ش���يخ حمم���د �شادق الكربا�ش���ي، دائ���رة املعارف 

احل�ش���ينية، تاريخ املراقد ج٢ �ص ٣٠٤ 
)١٠( ال�ش���يد حممد ح�ش���ن الكلي���دار، مدينة احل�ش���ني ج١ 

�ص ٣٦ 
)١١( د. عب���د اجل���واد الكلي���دار، تاري���خ كرب���الء وحائ���ر 

احل�ش���ني )ع( ����ص ٢٤١
)١٢( للتف�شيل راجع : د. ال�ش���يخ حممد �شادق الكربا�شي، 

دائرة املعارف احل�شينية ، تاريخ املراقد ج٢، ج٣

اإعداد
�شعبة الرتاث الثقايف والديني
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اآالم الظه���ر تظه���ر ب�ش���بب ك���رثة اجللو����ص واتخ���اذ و�شعية 
خاطئ���ة وقلة احلركة، لك���ن باتباع متارين ب�ش���يطة، ميكننا اأن 

نقول وداع���ًا الآالم الظهر.
الأخ���رى،  حال���ة  م���ن  الظه���ر  اآالم  اأ�ش���باب  تختل���ف 
ال�شح���ة  خ���رباء  م���ن  الن�شائ���ح  ه���ذه  تب���اع  اإ وباإمكانك���م 

الظه���ر. اآالم  م���ن  للتخفي���ف 
١. ممار�ش���ة التماري���ن الريا�شي���ة اخلفيفة لتعزي���ز الدورة 
الدموية: ت�ش���اعد هذه التمارين يف ا�ش���رتخاء الع�شالت ومتدد 
العمود الفقري بلطف، ما ي�ش���اعد على تن�شيط الدورة الدموية 

االآالم. واختفاء 
٢. انتقاء الفر����ص ب�شكل منا�ش���ب: لدى �شراء فر�ص ال�شرير، 
احر����ص اأن تكون الفر�ش���ة قا�ش���ية ك���ي ال تتحرك كث���را اأثناء 
النوم، وبالت���ايل تتجنب حدوث ان���زالق يف الفقرات يف ظهرك 

ب�ش���بب القيام بحركة خاطئة اأثناء النوم.
٣. ال�ش���ر ح���ايف القدمني: مهم���ا كان احل���ذاء مريحا، فهو 
يحدث تغيرا يف �ش���كل القدم، ما ق���د يوؤثر على العمود الفقري 
وي���وؤدي اىل االإ�شابة باآالم يف الظهر. لذا ين�شح خرباء ال�شحة 
باالإكثار من امل�ش���ي ح���ايف القدمني، فهذا ي�ش���اعد يف ت�شحيح 
�شكل القدم وي�شاعد يف ا�شتقرار املفا�شل ويحقق توازنا اأف�شل.

٤. ابتع���د ع���ن و�شعي���ة جلو����ص حم���ددة: اجللو����ص ب�ش���كل 
م�ش���تقيم ورّد الكتفني نحو اخللف لي����ص من ال�شروري اأن يكون 
�شحيا، بل ين�شح خرباء ال�شحة بتغير و�شعيات اجللو����ص، اإذ 
من املمكن اجللو����ص ب�ش���كل منحن نحو االأمام اأو اتخاذ و�شعية 

اال�ش���رتخاء، فهذا ي�ش���اعد يف حتريك العمود الفقري.

يع���اين الكثر م���ن م�ش���اكل يف اله�ش���م، وي�شابون بع�ش���ر يف 
اله�ش���م وانتفاخ وعدم القدرة على تناول الطعام بطريقة جيدة.
ويف ه���ذا ال�ش���ياق، ي�ش���ر م�شت�ش���ارو ال�ش���منة والنحاف���ة، اأن 
االإكثار م���ن تناول االأطعم���ة الغنية بالدهون ومرتفعة ال�ش���عرات 
احلرارية، واأي�شا ال�ش���عور بالع�شبية والتوتر يت�ش���بب يف �شعوبة 

اله�شم »ع�ش���ر اله�شم«.
ويق���دم اطب���اء ال�ش���منة والنحاف���ة، بع����ص الن�شائ���ح لتجنب 

ع�ش���ر اله�شم، ومنها:
١- الع�شبي���ة والتوتر والقلق من اأهم اأ�ش���باب االإ�شابة بع�ش���ر 

اله�ش���م، ولذلك ين�شح بالتغلب على الع�شبية والتوتر.
٢- جتنب تناول االأطعمة الد�ش���مة، الغني���ة بالدهون ومرتفعة 

ال�شعرات احلرارية.
٣- االإكث���ار من تناول املاء الأنها ت�ش���اعد على تنظيم وترطيب 

حركة االأمعاء، ولكن دون تناولها اأثناء الطعام.
٤- االإكث���ار م���ن تن���اول امل���اء الدافئ امل�ش���اف اإلي���ه الليمون، 
وتناول���ه عند اال�ش���تيقاظ وقبل الن���وم الأنها ت�ش���اعد على تنظيم 

اله�شم. وحت�ش���ني عملية 
٥- تن���اول امل�ش���روبات ال�ش���اخنة الت���ى ت�ش���اعد على حت�ش���ني 

عملي���ة اله�شم كالزجنبيل وال�ش���مر.

الظهـــر  الآالم  وداعـــا 
املذهلة... الن�شائح  مع هذه 

مـــن  للتخل�ـــس  ن�شائـــح   ٥
ع�شر اله�شم.. هل تعرفها؟
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الفك���ر ال�ش���ليم يف اجل�ش���م ال�ش���ليم، 
قول ماأثور ي�شلط ال�شوء على اأهمية اتباع 
نظ���ام غذائي �شحي يحم���ي الذاكرة من 
الن�شيان ويعزز عمل الدماغ على التفكر.

االأي���ام  خ���الل  درا�ش���ة  ون�ش���رت   
املا�شي���ة، ت�ش���لط ال�ش���وء عل���ى العالقة 
ب���ني النظ���ام الغذائ���ي وخماط���ر �شعف 
الذاك���رة. ووج���دت الدرا�ش���ة اأن تن���اول 
نظ���ام غذائي متكامل ومت���وازن يحد من 

خط���ر التده���ور املع���ريف.
وق���ال الدكت���ور هي���ذر �ش���نايدر مدير 
العملي���ات الطبي���ة والعلمي���ة يف جمعي���ة 
»األزهامير« اإن النظام الغذائي املتكامل 
يوؤث���ر ايجابي���ًا عل���ى انخفا����ص خماطر 

الذاكرة. �شع���ف 
وقد ع���ّرف الباحثون النظ���ام الغذائي 
ال�شحي باأنه يتكون من الفاكهة واخل�شار 
واملك�شرات، واالأ�شماك واللحوم احلمراء.
وعم���د الباحث���ون اإىل حتلي���ل العادات 
الغذائية لدى ٢٧ األف و٨٦٠ رجل وامراأة، 

يف ٤٠ دولة، خالل فرتة خم�ص �شنوات.
الفكرية  امله���ارات  الباحثون  واخت���رب 
للم�ش���اركني يف بداي���ة الدرا�ش���ة، وبع���د 
م���رور عام���ني، ومن ث���م ك���رروا العملية 

�شنوات. خم����ص  بعد 
امل�ش���اركني  ب���اأن  النتائ���ج  وبين���ت 
الذين اتبعوا نظام���ا غذائيا �شحيا كانوا 
اأقل عر�ش���ة بن�ش���بة ٢٤ يف املائة ل�شعف 

الذاكرة، مقارنة بغرهم من امل�ش���اركني 
الذي���ن تناول���وا اأطعمة غ���ر �شحية.

مدين���ة  يف  التغذي���ة  خب���رة  وقال���ت 
اإن  دري���ر  لي���زا  االأمركي���ة  نيوي���ورك 
النظ���ام  اأن  توؤك���د  ال�ش���ابقة  »االأبح���اث 
البح���ر  عل���ى  الواقع���ة  لل���دول  الغذائ���ي 
االأبي����ص املتو�ش���ط تعترب غني���ة بالفاكهة 
واخل�شار واحلبوب الكاملة واالأ�ش���ماك، 
والده���ون ال�شحي���ة غر امل�ش���بعة، االأمر 
ال���ذي ي���وؤدي اإىل خف�ص خط���ر االإ�شابة 

االدراك.« ب�شع���ف 
 ،c الفيتام���ني  تن���اول  اأن  وُيذك���ر، 
ومنتوجات اللنب واخل�شار الغنية بحم�ص 
الفولي���ك منها ال�ش���بانغ يع���زز الذاكرة.

ما هي املاأكـــ�الت التي تعزز ن�شـــاط الذاكرة؟
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ك�ش���فت درا�ش���ة علمية حديثة، ن�ش���رت موؤخرا ع���رب �شحيفة 
»تليغ���راف« اأنه على مدى ال�ش���نوات القليل���ة املا�شية، اأ�شبحت 
اأجه���زة الكمبيوتر املحمول���ة واأجهزة االآي باد اأكرث انت�ش���ارا يف 
الف�شول الدرا�ش���ية، ووجد الباحث���ون اأن التعر�ص للواي فاي له 

خماطر عديدة عل���ى ال�شحة العامة.
واأو�شح الباحثون اأن هناك اأعرا�شا ي�ش���ببها التعر�ص املفرط 
للواي فاي، وت�ش���مل، ال�ش���داع، واالأرق، والتع���ب وزيادة �شربات 
القلب، ولكن هناك اأي�شا م�ش���اكل اأكرث خطورة مبا يف ذلك اأورام 
الدم���اغ لدى ال�ش���باب، وم�ش���اكل اخل�شوب���ة وت�ش���ريع االأمرا�ص 
الع�شبي���ة مثل البداية املبكرة ملر�ص الزهامي���ر ومر�ص التوحد.

وخ���الل الدرا�ش���ة وج���د الباحث���ون اأن هن���اك حال���ة لطفلة 
تبل���غ م���ن العمر ٩ �ش���نوات تدعى جي�ش���يكا لوي����ص، ويف ف�شل 

اخلري���ف من عام ٢٠١١، بداأت ت�ش���كو م���ن ال�شداع القوي يف 
املدر�ش���ة، كم���ا اأنه���ا ت�ش���عر اأي�شا بالتع���ب اأكرث م���ن الالزم، 

والطف���ح اجللدي على �ش���اقيها.
وق���ال والداه���ا اإن اأطفالهم���ا ا�ش���تكوا من نف����ص االأعرا�ص 
بع���د تركي���ب خدمة الواي ف���اي، ومل يكن لديهم اأي �ش���يء من 

املعرفة ع���ن هذه اخلدمة.
واأ�ش���ار الباحث���ون اإىل اأن موج���ات الواي فاي، ت�ش���ر الدماغ 
ال���ذي هو يعّد احلماي���ة جلميع اأجزاء اجل�ش���م، نا�شحني بعدم 
ا�شتخدام الواي فاي لالإنرتنت، طاملا هناك قدرة على ا�شتخدام 
كابل اإنرتنت، ويف�شل وقف ت�شغيل ال�شبكة الال�شلكية عن طريق 

لوحة التحكم يف فرتة عدم ا�ش���تخدام الواي فاي.

"الــــ�اي فــــاي" 
ي�شبب اأورام املخ لالأطفال
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كث���ر م���ن النا����ص يعان���ون من ع�ش���ر 
الع���ادات  نتيج���ة  واحلمو�ش���ة،  اله�ش���م 
الغذائي���ة اخلاطئة التي تعتمد على تناول 
املثلجات وامل�ش���روبات الغازية، واالأطعمة 
احلريف���ة، والوجب���ات اجلاه���زة، وكلها 
اأطعمة وم�ش���روبات �شعبة اله�شم وتوؤذي 

اله�شمي. واجله���از  املعدة 
اإن  التغذي���ة،  اأخ�شائي���و  وق���ال 
احلمو�ش���ة م���ن االأمرا����ص املزعجة، ملا 
ت�ش���ببه من اآالم مربح���ة، مقدمة ن�شائح 

لتف���ادي حمو�ش���ة املع���دة:
       امل�ز

- يع���د امل���وز م���ن الفواكه الت���ي تريح 
املعدة من ال�ش���عور باحلمو�شة، وارجتاع 
امل���ريء، فاحر����ص عل���ى تناول���ه ط���وال 

بانتظام. ال�شي���ف 

      التدخني
م���ن  التدخ���ني  يزي���د  اأن  ميك���ن   -
باملع���دة،  احلم����ص  ارجت���اع  اأعرا����ص 
االأمر الذي ي�ش���بب اآالم���ا باملعدة، وعدم 
ارتي���اح، لذا فيج���ب التقلي���ل اأو االإقالع 

التدخني. ع���ن 
      اللح�م

- اإذا كن���ت ترغب يف تن���اول الدجاج، 
فيف�ش���ل تناول���ه بدون جل���د، وبالن�ش���بة 
لالأ�ش���ماك يج���ب االبتع���اد ع���ن املقل���ي، 
واأف�شل �شورة لتناول اللحوم واالأ�ش���ماك 

باأنواعه���ا اأن تكون م�ش���وية.
      اال�شتلقاء بعد ال�جبات

- ال ت�ش���تلِق مبا�ش���رة بعد تناول وجبة 
ثقيلة، كذلك ال تتناول وجبة الع�ش���اء قبل 
النوم مبا�ش���رة، فكلها ع���ادات توؤدي اإىل 

باحلمو�شة. االإ�شابة 
      اخل�شراوات

- مل���ن يعان���ون من احلمو�ش���ة املزمنة 
ط���وال ال�شي���ف، عليه���م جتن���ب الب�شل 
وتوابل ال�ش���لطة والطماط���م خالل ف�شل 
ال�شي���ف، ويف�ش���ل تن���اول اخل�ش���راوات 

الورقي���ة اخل�شراء.
      التمارين الريا�شية

ممار�ش���ة  عل���ى  احلر����ص  يج���ب   -
التماري���ن الريا�شية بع���د فرتة من تناول 
الوجب���ات الرئي�ش���ية، مع �شم���ان ه�شم 

جيدا. االأطعم���ة 
      الف�اكه

- جتن���ب تن���اول الفراول���ة والليم���ون 
والربتق���ال، فكله���ا فواك���ه حم�شية تزيد 
م���ن ال�ش���عور باحلمو�شة وحرق���ة املعدة، 

البطيخ. تن���اول  وميكن 

ك�ش���فت درا�ش���ة علمي���ة حديث���ة، ع���ن 
نتائ���ج جدي���دة ومث���رة تتعل���ق بالتاأث���ر 
املذه���ل للفلفل االأحمر احل���ار على تقليل 

تليف الكب���د املوج���ود بالفعل.
الهن���دي  االإخب���اري  املوق���ع  واف���اد 
"The Economic times"، نق���ال ع���ن 

الباحثني اأن ه���ذا النوع من الفلفل احلار 
ال���ذي يحتوي على املركب الن�ش���ط الذي 
"capsaisin"، يحد من ن�ش���اط  ي�ش���مى 
 ،)HSCs( الكبدية النجمي���ة  اخلالي���ا 
الرئي�ش���ية  اخلالي���ا  م���ن  ن���وع  وه���ى 

امل�ش���اركة يف تلي���ف الكبد، وذلك خالل 
الدرا�ش���ة الت���ي اأجريت عل���ى الفئران.
ولتاأكي���د نتائج الدرا�ش���ة، مت تق�ش���يم 
واأعطي���ت  جمموعت���ني،  اإىل  الفئ���ران 
بع���د  احل���ار  الفلف���ل  االأوىل  املجموع���ة 
٣ اأي���ام م���ن رب���ط القن���اة ال�شفراوي���ة 
)BDL( الت���ي يت���م فيها توق���ف القناة 
ال�شفراوي���ة امل�ش���رتكة، مما ي���وؤدى اإىل 
تراكم ال�شفراء وتليف الكبد، واأعطيت 
املجموع���ة الثانية راب���ع كلوريد الكربون 

)CCl4(، ع���ن طري���ق البخاخ���ات.

واأظه���رت النتائ���ج اأن الفئ���ران الذين 
تناول���وا الفلف���ل االأحمر احلار، حت�ش���نت 
لديه���م حال���ة تل���ف الكبد م���ع مزيد من 
التقدم، اأما يف املجموعة الثانية املعاجلة 
فيه���ا الفئران ب���� "CCl4"، توقف لديهم 
فر�ص اإ�شابة الكبد مرة اأخرى ولكن هذه 
املادة مل تقلل من التليف املوجود بالفعل.
وقد عر����ص الباحثون نتائج الدرا�ش���ة 
يف موؤمت���ر الكب���د الدويل لع���ام ٢٠١٥ يف 
النم�شا، فيينا، خالل �شهر اإبريل املا�شي.

احلار  االأحمر  الفلفـــل 
مفيد ملر�شى تليف الكبد

ماهي طرق ال�قاية من احلم��شة ؟
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٣ �شعبان

١١ �شعبان ٤ �شعبان

١٥ �شعبان

٥ �شعبان

       والدة االمام احل�شني عليه ال�شالم
ول���د اأب���و عبد اهلل احل�ش���ني علي���ه ال�ش���الم يف اليوم 
الثالث من �شهر �شعبان املعظم يف �شنة ٤ للهجرة، وقيل 

�شنة ٣ للهجرة.

        والدة اأكرث النا�س �شبها بر�ش�ل اهلل �شلى اهلل 
عليه واآله علي االأكرب ابن احل�شني عليه ال�شالم

ولد يف اليوم احلادي ع�ش���ر من �ش���هر �شعبان املعظم 
�شنة ٣٣ للهجرة ولد علي بن احل�شني امللقب باالأكرب.

       والدة اأبي الف�شل العبا�س بن
 علي عليهما ال�شالم

ولد العبا����ص عليه ال�ش���الم يف اليوم الرابع من �شهر 
�ش���عبان املب���ارك يف �ش���نة ٢٦ للهجرة، واأم���ه اأم البنني 

فاطمة عليها ال�ش���الم بنت ح���زام الكالبية. 

       والدة بقية اهلل االأعظم �شاحب الع�شر 
والزمان االإمام املهدي املنتظر روحي واأرواح العاملني 

لرتاب مقدمه الفداء
ولد االإم���ام املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه ال�ش���ريف 
يف اخلام����ص ع�ش���ر م���ن �ش���هر �ش���عبان املب���ارك �ش���نة 
٢٥٥للهجرة، وهو خامت االأو�شياء وخامت االأئمة، ا�ش���مه 
ا�ش���م النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم، فوالدته ال�شيدة 

نرج����ص بنت ي�ش���وعا بن قي�شر امللك. 

       والدة االمام علي بن احل�شني 
زين العابدين عليه ال�شالم

ول���د االإم���ام زي���ن العابدين علي���ه ال�ش���الم يف اليوم 
اخلام����ص من �شهر �شعبان املبارك يف �شنة ٣٨ للهجرة.

منا�شبات �شهر �شعبان
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�ش���يء نعرفه جميعًا.. له اأوراق ولي����ص ب�شجر، وفيه فكر 
ولي�ص باإن�شان، وله جلد ولي�ص بحيوان؟

       عمري
عمري �شغر، باالأم����ص مل اأكن ولدت بعد، وغدًا �شتكون 

نهايتي. فمن اأنا؟
       كم العدد؟

اأ�ش���رة مكّونة من زوج���ني، لهما ثالث���ة اأوالد متزّوجون، 
لالأول طف���ل، وللثاين طفالن، وللثالث ثالث���ة اأطفال. فكم 

عدد اأفراد هذه االأ�ش���رة؟
       �شجرة عزيزة

�ش���جرة ال ظ���ّل لها، وال ثم���ر، ويعتّز بها كل اإن�ش���ان. فما 
ال�شجرة؟ هي هذه 

       ملك ال ميلك
يلب����ص فوق راأ�ش���ه التاج، وم���ع ذلك فهو لي����ص مبلك... 

يع���رف الوقت ويخربنا به.. وهو لي����ص ب�ش���اعة، فمن هو؟
       عمري وعمره

�ش���األ اأحد االأ�شدق���اء �شديقه عن عمر اأخي���ه فقال له: 
اأخي اأكرب مني ب�)٢١( �ش���نة، وبعد م�شي ١٢ �ش���نة، �شوف 
ي�شب���ح عم���ره �شع���ف عمري. فه���ل ع���رف ال�شديق عمر 

�شديق���ه، وعمر اأخيه؟

       ال�شر
ال يحفظ اأبدًا �شرًا، بل ويتعّمد اأن يقوله لكل من يريد.

       ح�شبة �شحيحة
اجتمع���ت اأ�ش���رة مكّونة من والدي���ن وابنني، واقت�ش���موا 
فيم���ا بينه���م ث���الث تّفاحات فح�ش���ل كل ف���رد منهم على 

تفاح���ة كاملة. فكيف ح���دث هذا؟
       يطري بالعك�س

طائ���ر �ش���ريع، قل���ق، ال يه���داأ، وي�ش���تطيع الط���ران اإىل 
اخللف على عك����ص بقّي���ة الطيور. فما ا�ش���مه؟

       املربع ال�شحري
املطل���وب اأن مت���الأ املرّبع���ات، بحي���ث يك���ون جمموع كل 
عم���ود اأفقيًا، اأو راأ�ش���يًا، اأو قطري���ًا = ١٥، وال يتكّرر الرقم 

مرتني. الواحد 

االألغاز
الكتاب.االأج�بة

       عمري
اليوم.

       كم العدد؟
العائل���ة مكّون���ة م���ن ١٤ ف���ردا. االأب واالأم و٣ اأوالد و٣ 

زوج���ات و٦ اأطفال.
       �شجرة عزيزة

�شجرة العائلة.
       ملك يا ميلك

الديك.
       عمري وعمره

عمر ال�شديق ٩ �شنوات، واأخيه ٣٠ �شنة.
       ال�شر
الراديو.

       ح�شبة �شحيحة
الأن االأ�شرة مكونة من جد وابنه وابن ابنه.

       يطري بالعك�س
الع�شفور الطنان.

       املربع ال�شحري
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والثقافية الفكرية  ال�ش�ؤون   �شدر حديثًا عن ق�شم 
فــــــــي العتـــبـــــــــــــة احل�شينـــيــــــــــة املقد�شــــــــــــة

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

العلمي. للتقييم 
يرجى ار�شال االعمال على الربيد االلكرتوين التايل:

Email: dirasatislamia@gmail.com

للح�ش�ول على الن�ش�خة 
الرقمي�������������ة للمجل������ة 
ام�ش�������ح هذا الك���������ود


