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إقرأ في هذا العدد
منهج الرتبية الثورية عند اإلمام الحسنيعليه السالم. •
كيف هيأ اإلمام العسكري لغيبة اإلمام املهديعليهام السالم. •
تفنيد علم النجوم واألبراج علمياً ودينياً. •
السيدة فاطمة املعصومة قراءة يف السرية العطرة. •
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االشراف العام
الشيخ علي الفتالوي

مدير التحرير
الشيخ وسام البلداوي

سكرتير التحرير
محمد رزاق صالح

هيأة التحرير
السيد صفوان جمال الدين

السيد حسين الزاملي

التدقيق اللغوي
أ.خالد جواد العلواني

التصميم واالخراج الفني
السيد علي ماميثة
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مقارنة الإ�شالم بباقي الأديان

اأخالق الطف�لة واأخالق الرج�لة

ال�شيعة يف تايلند

القيم الخالقية يف نهج البالغة

دور املحبة يف تك�ين الأ�شرة الإح�شا�س باجلمال يف �ش�ء القراآن الكرمي

الأخبار العلمية والثقافية
احتجاج اأمري امل�ؤمنني علي عليه ال�شالم 

باإمرة امل�شلمني

كيف هياأ الإمام الع�شكري عليه ال�شالم 
لغيبة الإمام املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف

الطالق بني الفقه اجلعفري والفقه 
احلنفي وفق قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية

اأخالق النبي حممد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم



انت�شارًا للمظل�م
عند تتبعي الأحداث التي حدثت يف �شهر ربيع الثاين وجدت ثالثة اأحداث قد وقعت يف هذا ال�شهر 

ال�شريف فهذه الأحداث الثالثة ت�شري كلها اإىل الإمام احل�شني عليه ال�شالم وهي كما يلي:
احلدث الأول كان يف اليوم الأول من ربيع الثاين �شنة )٦٥ هـ( خرج التوابون بقيادة �شليمان بن �شرد 
للمطالبة بدم  ال�شالم  املظلوم احل�شني بن علي عليهما  الإمام  اأ�شحاب  ُيعد من وجوه  الذي  اخلزاعي 

ال�شهيد يف كربالء، وقد ذكر التاأريخ ق�شتهم املليئة بالعرب واملواعظ.
اأبي  بن  املختار  �شنة )٦٦ هـ( ظهر  الثاين  ربيع  اليوم اخلام�س ع�شر من  الثاين فهو يف  اأما احلدث 
عبيدة الثقفي بالكوفة فبايعه النا�س على كتاب اهلل و�شنة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم والطلب 
بدم املظلوم ال�شهيد يف كربالء، وقد تتبع املختار قتلة الإمام احل�شني عليه ال�شالم فقتل منهم الكثري مبا 
فيهم قائد اجلي�س الأموي عمر بن �شعد لعنه اهلل كما انه بعث براأ�س عبيد اهلل بن زياد لعنه اهلل وروؤو�س 

غريه ممن كان معه �شد الإمام احل�شني عليه ال�شالم اإىل الإمام علي بن احل�شني عليه ال�شالم.
يومًا من  اأربعني  بعد  �شنة )٦٤ هـ(  الثاين  ربيع  والع�شرين من  الرابع  اليوم  الثالث كان يف  واحلدث 
هالك يزيد بن معاوية لعنهما اهلل خلع معاوية بن يزيد نف�شه عن اخلالفة بعد اأن تولها يوم موت اأبيه 
يزيد وذلك يف يوم الرابع ع�شر من �شهر ربيع الأول من نف�س ال�شنة، وكان يقول يف خطبة له: )اأيها النا�س 
ما اأنا براغب يف التاأمر عليكم، ول بالآمن لكراهتكم، بل بلينا بكم وبليتم بنا، األ اإن جدي معاوية نازع 
الأمر من كان اأوىل بالأمر منه يف قدمه و�شابقته علي بن اأبي طالب، فركب جدي منه ما تعلمون، وركبتم 
معه ما ل جتهلون، حتى �شار رهني عمله، و�شجيع ح�شرته، جتاوز اهلل عنه، ثم �شار الأمر اإىل اأبي، ولقد 
كان خليقًا اأن ل يركب �شننه، اإذ كان غري خليق باخلالفة، فركب ردعه وا�شتح�شن خطاأه، فقّلت مدته 

وانقطع اآثاره، وخمدت ناره، ولقد اأن�شانا احلزن به احلزن عليه، فاإنا هلل واإنا اإليه راجعون(.
فمن خالل التاأمل يف هذه الأحداث الثالث جند وا�شحًا النت�شار لدم املظلوم الإمام احل�شني بن علي 

عليهما ال�شالم والذي �شيتحقق بتمامه عند ظهور �شاحب الع�شر عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف.

املرشف العام

كلمة العدد



القادة  بها  ينه�س  اإّنا  الثورية  )الرتبية 
حترير  اىل  يهدفون  الذين  التاريخيون 
فا�شد   اجتماعي  و�شع  اأ�شار  من  الإن�شان 
وعندما  اأنقا�شه   على  �شالح  جمتمع  ولبناء 
الوحيد  الهاج�س  هو  الهدف  هذا  مثل  ي�شبح 
التعبئة  عملية  يبداأ  عندها  التاريخي   للقائد 
به  وتلتحق  الجتاه   بهذا  والروحية  الفكرية 
الهدف  هذا  ترت�شي  التي  املختارة  النخبة 

حمورًا حلركتها وهمومها ومواقفها(.
ال�شماوي  الدين  ب�شفته  العظيم  الإ�شالم 
للب�شرية  تعاىل  اهلل  اختاره  الذي  اخلالد 
عبودية  من  النا�س  اإخراج  اىل  يهدف  جمعاء 
وحده   اهلل  عبودية  اىل  والطواغيت  العباد 
عن  احلكام  ينحرف  فعندما  هنا   ومن 
ويتحولون  عوجًا   ويبغونها  العظيم   الإ�شالم 
اىل طواغيت  يهلكون احلرث والن�شل ويعيثون 

يف البالد والعباد ف�شادًا.
يت�شدى  اأن  التاريخي  للقائد  حينئذ  فالبد 
والعمل  النحراف  لهذا  و�شجاعة  جراأة  بكل 
اأمر  فاإن  واإل  ن�شابها   اىل  الأمور  لإرجاع 
المة امل�شلمة �شينتهي اىل النهيار والنحالل 
الأعظم  الر�شول  اأر�شاها  التي  القيم  و�شياع 
اجته  ولذلك  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى 
الإمام القائد عليه ال�شالم اىل اإعداد النخبة 
بالدور  للقيام  وتربيتها  وتهيئتها  املوؤمنة 

عند  الث�رية  الرتبية  منهج 
ال�شالم عليه  احل�شني  المام 

الوارث4

الث�رة احل�شينية •



من  الإقالل  دون  املطلوب  التاريخي 
متزايد  وعّي  اإحداث  و�شرورة  اأهمية 
لتتحمل  امل�شلمة  الأمة  جماهري  لدى 

اأي�شًا. ال�شرعية  م�شوؤوليتها 
وهنا قد يثار �ش�ؤال:

عليه  احل�شني  الإمام  منهج  هو  ما 
الثورية  اجلهادية  الرتبية  يف  ال�شالم 

والأ�شحاب  الأن�شار  جعل  وكيف 
اإخال�س  بكل  دورهم  لأداء  ينه�شون 

وحما�س؟!
اأن  لبد  ال�شوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 
الثوري  املنهج  اأهم عنا�شر  اأوًل  نحدد 
عند الإمام احل�شني عليه ال�شالم لرنى 
بعد ذلك كيف نه�س الإمام القائد به 

وكيف رّبى اأن�شاره و�شرّيهم عليه 
العنا�شر  اأهم  نحدد  اأن  ميكننا 

الأ�شا�شية لهذا املنهج بالآتي:

وو�ش�ح  والتب�شري  ال�عي   -1
الهدف 

بالقيادة  املطلق  الإميان   -2
وال�فاء لها 

3- ال�شتعداد العايل للت�شحية 
التام  4-الن�شباط 

عنا�شر  اأهم  نظرنا  وجهة  من  هذه 
احل�شني  الإمام  عند  الثوري  املنهج 
عليه  كان  كيف  فلنتبنّي  ال�شالم  عليه 
وفق  ويربيهم  اأ�شحابه  يعّد  ال�شالم 

هذا الربنامج )املنهج( 
اأوًل: ال�عي والتب�شري وو�ش�ح 

الهدف
اأن  يجب  التي  والب�شرية  الوعي  اإن 
جدًا  �شروري  اأمر  الإن�شان  بها  يتحلى 
فال  يوؤديه   اأن  يريد  دور  اأو  عمل  لأي 
اىل  الطريق  يف  ال�شري  لالإن�شان  ميكن 
يكن  مامل  تعرث  اأو  تلكوؤ  بدون  الهدف 
هدفه  يف  وو�شوح  اأمره  من  بينة  على 
الإمام  وجدنا  فقد  اليه  وا�شتنادًا 
الهدف  يحدد  ال�شالم  عليه  احل�شني 
الطريق  للمجاهدين  وير�شم  بو�شوح 
ويبنّي معامله قال الإمام عليه ال�شالم: 
ر�شول  جدي  �شمعت  اإين  النا�س  اأيها 
يقول:  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 
من راأى منكم �شلطانا جائرا م�شتحال 
خمالفا  اهلل  لعهد  ناكثا  اهلل  حلرم 
اهلل  عباد  يف  يعمل  اهلل  ر�شول  ل�شنة 

عليه  يغري  فلم  والعدوان  بالإثم 
على  حقا  كان  قول  ول  بفعل 
ثم  مدخله  يدخله  اأن  اهلل 
ال�شلطة  اىل  م�شريا  قال 

قد  هوؤلء  واإنَّ  األ  الغا�شمة:  الأموية 
وا�شتحلوا  ال�شيطان  طاعة  لزموا 

حرام اهلل وا�شتاأثروا بالفيء'.
الهدف  القائد  الإمام  حدد  وهكذا 
هذا  مثل  اإزالة  ب�شرورة  يتمثل  الذي 

واجتثاث  اجلائر  املت�شلط  احلكم 
ــ  الأموي  احلاكم  ــ  فيزيد  الف�شاد 
ومعلن  للخمر  �شارب  فاجر  فا�شق 
بالف�شق ويف �شوء هذا نرى اأنه مل يكن 
اأمام الأ�شحاب والأن�شار اإل الإطاحة 

به وتخلي�س البالد والعباد منه.
عليه  القائد  الإمام  اإن  ثم   
لهذا  حتديده  مع  ال�شالم 
حركته  من  املبا�شر  الهدف 
هذا  باأن  اأن�شاره  ر  يب�شّ

عليه  احل�شني  الإمام 
للمجاهدين  حدد  ال�شالم 

وعلى مّر الع�ش�ر طريق الث�رة 
بق�له:  اجلهاد  اأ�شباب  وبنّي 
جائرًا  �شلطانًا  منكم  راأى  »من 
م�شتحاًل حلرم اهلل ناكثًا لعهد 
اهلل خمالفًا ل�شنة ر�ش�ل اهلل 
بالإثم  اهلل  عباد  يف  يعمل 
والعدوان فلم يغري عليه بفعل 
ول ق�ل كان حقًا على اهلل اأن 

يدخله مدخله

لقد وطـّن الإمام الح�شين 
واأ�شحابه  ال�شالم  عليه 
ال�شبر  على  اأنف�شهم 
وكان  الحت�ف  ومالقاة 
عليه  الح�شين  الإمام 
القائد  بحق  ال�شالم 
التاريخي الذي ل تزيده 
ح�له  النا�س  كثرة 
ب�شجاعة ول قلتهم �شعفاً

5



هو  لي�س  اأنه  اإل  اأهميته  مع  الهدف 
تكون  اأن  يجب  بل  ال�شا�س  الهدف 
متهيدا  املت�شلط  بالنظام  الإطاحة 
اأي  �شريعته  بتحكيم  اهلل  حكم  لإقامة 
المام  �شّرح  ولذلك  العظيم  الإ�شالم 
مل  اإين  قائال:  ال�شالم  عليه  احل�شني 
اأخرج اأ�شرا ول بطرًا ول مف�شدا واإّنا 
جدي  اأمة  يف  الإ�شالح  لطلب  خرجت 
اأن  اأريد  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى 
اآمر باملعروف واأنهى عن املنكر واأ�شري 
ب�شرية جدي واأبي  '، فاملطلوب حتديدًا 
ال�شالح اجلذري وحتويل م�شار  ــ هو 
اإىل  اأي  ال�شحيح  الإجتاه  اىل  الأمة 
اإتباع �شرية النبي �شلى اهلل عليه واآله 

و�شلم.
ثانيًا: الإميان املطلق بالقيادة 

وال�فاء لها
ل ميكن لالإن�شان الذي يثور يف وجه 
اأْن  تغيريه  اىل  وي�شعى  الفا�شد  الواقع 
يوؤمن  مامل  املعلن  الهدف  اىل  ي�شل 

بقيادة موؤهلة ويكون وفيًا، كما اأّن من 
دون  من  الهدف  بلوغ  املت�شور  غري 
الأتباع  بني  املذكورة  العالقة  وجود 
الإمام  وجدنا  هنا  ومن  والقائد 
اأتباعه  يرّبي  ال�شالم  عليه  احل�شني 
على  ليكونوا  وفكريا  روحيًا  ويعبئهم 
والوفاء  الإميان  من  امل�شتوى  هذا 
القول  نطلق  اأن  ن�شتطيع  اإّنا  ونحن 
الأن�شار  اىل  نظرنا  اإذا  بذلك 
ويف  املواجهة  �شاحة  يف  والأتباع 

مع  وحتى  الأ�شنة  ا�شطكاك  �شاحة 
واأ�شلوب  مواقفهم  اىل  الرجوع  عدم 
الو�شام  يف  لنا  فاإّن  الأعداء  منازلتهم 
عليه  احل�شني  الإمام  قلده  الذي 
قال  فقد  دليل  خري  اإياهم  ال�شالم 
اأعلم  ل  اإين  حقهم:  يف  ال�شالم  عليه 
وكفى  اأ�شحابي  من  اأوفى  اأ�شحابا 
بذلك دليال وبرهانا على ما قلناه ولو 
ل تلك الرتبية وذلك الإعداد الروحي 
اىل  و�شلوا  ملا  والفكري  والنف�شي 
لنيل  ال�شتعداد  من  املرتبة  هذه  مثل 
مثل  ا�شتحقوا  وملا  والكرامة  ال�شرف 
هذا الو�شام الرفيع من �شيد ال�شهداء 
الإمام القائد احل�شني بن علي عليهما 

ال�شالم.
ثالثًا: ال�شتعداد العايل 
التام والن�شباط  للت�شحية 

اإن الن�شان الذي ي�شع ن�شب عينيه 
يح�شب  اأْن  لبد  وعظيمًا  كبريًا  هدفًا 
العايل  وال�شتعداد  للت�شحية  ح�شابه 
مثل  اىل  الو�شول  �شبيل  يف  للتحمل 
هذا الهدف ومن هنا كان لبد للقائد 
م�شوؤولية  يتحمل  الذي  التاريخي 
تاريخية عظمى ويريد النهو�س باأعباء 
ا�شحابه  يثري  اأن  لبد  العارمة  الثورة 
ال�شتعداد  دواعي  كل  فيهم  وي�شتفز 
على  القدرة  درجات  واأعلى  للت�شحية 
حر  على  ال�شرب  اأي  وال�شرب  التحمل 
ما  وهذا  احلتوف  ومالقاة  ال�شالح 

فعله 
الإمام القائد عليه ال�شالم متامًا وكما 
اأنه كان  يظهر من خطاباته وتو�شياته 
يعد ا�شحابه ويربيهم على هذه املعاين 
اأيها  ال�شالم:  عليه  قوله  يف  فلن�شمعه 
العراق  اأّن  على  جمعتكم  اإنا  النا�س 
يل وقد اأتاين خرب فظيع عن ابن عمي 
�شيعتنا قد خذلتنا  اأّن  م�شلم يدل على 
فلين�شرف  ين�شرف  اأن  اأحب  فمن 

لي�س عليه منا ذمام.
و�شراحة  و�شوح  بكل  اذن  هكذا 
التاريخي  القائد  و�شجاعة  وبجراأة 
حوله  النا�س  كرثة  تزيده  ل  الذي 
وتراخيًا  �شعفًا  قلتهم  ول  �شجاعة 
ال�شالم  عليه  الإمام  يقف  هدفه  عن 
واأبعاده  املوقف  حقيقة  وا�شعًا 
يكتنفه من ظروف  ومالب�شاته وكل ما 
وم�شتجدات ي�شع كل ذلك اأمام الأتباع 
والأن�شار اإنها اإذن املواجهة احلا�شمة 
الروؤو�س  فيها  تطري  التي  وامل�شريية 
وهدفًا  للطعن  عر�شة  الأج�شاد  وتكون 
لل�شيوف  اإنها املواجهة التي يقبل فيها 
ويقعد  املتخاذلون  ويتكاثر  النا�شر 
ينه�س  ول  يت�شدى  فال  النا�س  فيها 
املنية  على  نف�شه  وّطن  من  اإل  حينئذ 
اأوقع  وو�شع روحه على راحته ل يبايل 

على املوت اأم وقع املوت عليه 
رابعا: الن�شباط التام

يعد الن�شباط التام م�شاألة جوهرية 
والن�شباط  م�شلحة  مواجهة  اأية  يف 

الإمام  اأ�شحاب  نال  لقد 
الح�شين عليه ال�شالم اأرفع 
والإيمان  ال�فاء  درجات 
المتمثلة  للقيادة 
عليه  الح�شين  بالإمام 
به  اآمن�ا  وقد  ال�شالم، 
وعق�لهم  ج�ارحهم  بكل 
يقلدهم  اأن  فا�شتحق�ا 
لقب  ال�شالم  عليه  الإمام 

اأوفى الأ�شحاب

مما مييز جبهة الإمام احل�شني 
الن�شباط  ه�  ال�شالم  عليه 
من  املطلق  والنقياد  التام 
لكل  ومقاتليه  ان�شاره  قبل 
واأوامره،  الإمام  ت�جيهات 
الخال�س  يعي�ش�ن  كان�ا  فقد 
�ش�رة  باأجلى  الذات  اأن  ون�شر 

واأو�شح معانيه

الوارث6
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ال�شارم  اللتزام  هو  مبفهومه 
وبدونه  واأوامرها  القيادة  بتوجيهات 
والنفالت  والفو�شى  الرباك  فاإّن 

�شت�شود يف الطرف الذي ل يلتزم مبثل 
ذلك الن�شباط املطلوب وهو ما يوؤدي 
اىل النك�شار والف�شل، وهنا جند حالة 
ذكرناها  التي  بال�شورة  الن�شباط 
يف  امل�شلحة  املواجهة  اأثناء  قائمة 
احل�شني  الإمام  يقودها  التي  اجلبهة 
عليه ال�شالم مع تاأثري فر�س النفالت 
جند  فنحن  املعادية  اجلبهة  يف 
الإمام  لتوجيهات  ينقادون  الأن�شار 
لها  ويخ�شعون  واأوامره  ال�شالم  عليه 
بكل اإخال�س ونكران ذات على الرغم 
واحلما�س  الغليان  حالة  وجود  من 
وع�شق ال�شهادة   وهذه تعد من العوامل 

التي رمبا تقود الإن�شان اىل الت�شرف 
التوجيهات  عن  بعيدا  والندفاع 
على  الأمثلة  ولعل  للقيادة  ال�شارمة 

ذلك يف واقعة الطف كثرية.
�شوؤال هو: كيف  يثور هنا  ولكن رمبا 
الأن�شار  اأحد  موقف  نقوم  اأن  ميكن 
عندما  ــ  ال�شاكري   عاب�س  ــ  الأبطال 

فريمي  املعركة  �شاحة  اىل  ينزل 
القوم  يواجه  ثم  درعه  وينزع  �شيفه 
اإل  اأعزل  عددهم  كرثة  على  الأعداء 
الأع�شاب  وقوة  الإميان  �شالبة  من 
ال�شورة  هذه  اإن  اجلاأ�س؟!  ورباطة 
حالة  اىل  توؤ�شر  الذي  الوقت  يف 
يف  الذوبان  وحالة  لل�شهادة  الع�شق 
هذه  اإن  ال�شالم  عليه  احل�شني  الإمام 

ال�شورة هي جت�شيد لالإقدام البطويل 
والتي  احلق  �شبيل  يف  وال�شتماتة 
ال�شورة  اإنها  البطل  هذا  اأظهرها 
واأظهرت  واأربكته  العدو  اأرعبت  التي 
يف  ال�شالم  عليه  الإمام  اأحقية  مدى 
�شجلت  اأنها  كما  اتخذه  الذي  موقفه 
�شفحة نادرة يف �شجل ملحمة كربالء 
اخلالدة ير�شمها الأبطال واملجاهدون 
على مدى التاريخ اإّن مثل هذه ال�شور 
الأعداء  مع�شكر  الرائعة ل جندها يف 
والإ�شالم  للحق  املعادية  اجلبهة  يف 
اأن  الباطل  جبهات  ت�شتطيع  ل  بل 
القبيل  هذا  من  واحدة  �شورة  تقدم 
هذه  مثل  تفرز  اأن  باإمكانها  ولي�س 
النادرة  البطولة  من  اخلالدة  ال�شور 
وال�شجاعة الفذة بينما ن�شتطيع العثور 
على ع�شرات بل مئات ال�شور من مثل 
الكفر  قوى  مع  الإ�شالم  �شراع  جبهة 
ينبغي  التاريخ ول  وال�شالل على طول 
بطبعه  الإن�شان  لأّن  ذلك  ن�شتغرب  اأْن 
عندما  اإل  ودمه  حياته  عليه  تهون  ل 
هو  والهدف  عظيمة  الغاية  اأّن  يدرك 
ل  وهذا  اأعظم  والعو�س  والثواب  هلل 
واإل  والدين  اإل يف جبهة احلق  يتوافر 

حتت حماة الدين.

* بقلم د. طه الديواين

عاب�س  ظاهرة  اإّن 
ظاهرة  متثل  ال�شاكري 

يف  والذوبان  لل�شهادة  الع�شق 
عليه  احل�شني  الإمام  �شخ�س 
�شبيل  يف  وال�شتماتة  ال�شالم 
اأرعبت  ظاهرة  وهي  احلق، 

العدو  واأربكته

اإذا  اجلائر  احلاكم 
من  له  الت�شدي  يتم  مل 

وامل�شلحني  امل�ؤمنني  قبل 
الأمة  اأم�ر  فاإن  والأخيار 
النهيار   اإىل  �شينتهي  امل�شلمة 
القيم  و�شياع  والنحالل 
وبهذا �شتذهب جه�د الأنبياء 

والأئمة وال�شلحاء �شدى
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مقارنة الإ�شالم بباقي الأديان	 
عام  بن�س  الكرمي  الكتاب  جاء 
العدل  اأمام  حماباة  ل  اأن  فيه  اأعلن 
اجلميع  بل  اأمة،  دون  لأمة  الإلهي 
فقال  الثابتة،  �شنته  اأمام  �شواء 
َأمَانِيِّ  وََل  بَِأمَانِيُِّكمْ  }َليْسَ  تعاىل: 
يُجْزَ  سُوءًا  يَعْمَْل  مَنْ  الْكَِتاِب  َأهِْل 

)النساء/123( بِهِ...{. 
يّدعى  اأن  هذا  بعد  لأحد  فلي�س 
عليه  اهلل  �شلى  النبي  حوادث  اأن 
ال�شنن  عك�س  على  اأتت  و�شلم  واآله 
اأن  لنا  ولي�س  اأمة،  كل  يف  الإلهية 
احلوادث  تلك  درا�شة  عن  نتنع 
مع  حمللها  ب�شرد  اجتماعية  درا�شة 
الإ�شارة اإىل مكانها من علم العمران 

الب�شري.
امتازت حياة ر�شول اهلل �شلى اهلل 
عليه واآله و�شلم بقيامه باأربع حوادث 

عظيمة:
1( ن�شر دينًا جديدًا.

2( تك�ينه دولة جديدة.
3( تاأليفه من قبائل العرب اأمة.
تلك  له  اأخ�شع  قان�نًا  �شن   )4

الأمة بحذافريها.
على  متت  التي  احلوادث  هي  هذه 
واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  يد 
و�شلم ولي�س منها واحدة ل حتتاج يف 
عديدة.  قرون  اإىل  ون�شجها  قيامها 
درجة  اإىل  ت�شل  مل  فامل�شيحية 
بعد  اإّل  نف�شها  حماية  معها  ت�شتطيع 
عليه  عي�شى  جميء  من  قرون  ثالثة 
ال�شالم. وتكوين الدول اجلديدة واإن 
حممد  مثل  تاريخ  يف  عهد  قد  كان 
اأّن  اإل  وغريهما  ونابليون  با�شا  علي 
احلوادث  هذه  اأمثال  بني  الفارق 
واآله  عليه  اهلل  �شلى  النبي  وحادثة 
اأن تلك ح�شلت يف اأمم قائمة  و�شلم 
املتغلبني  عهد  قبل  من  امللكية  على 
جديد  لقائم  فخ�شوعها  عليها، 
لطبيعتها  مناق�شة  فيه  لي�س  متغلب 
ل�شنتها، ولكن قيام دولة  ول خمالفة 
يف اأمة عربية كانت بالأم�س رئا�شتها 

اأكرثهم  كثريين  اأفراد  بني  متوزعة 
ُيَر  مل  مما  مت�شاك�شون،  متنافرون 

نظريه يف تاريخ الجتماع الإن�شاين.
ثم اإن تاأليفه اأمة من قبائل متخالفة 
مل  اأمر  معدودة  �شنني  يف  الوجهة  يف 
لقرون  يحتاج  لأنه  نظري،  له  يعهد 

عديدة وهيئات اجتماعية جمة.
جامع  علم  لقانون  �شنه  اإن  ثم 
ثالث  مدة  يف  الأمة  تلك  مل�شالح 
الأمة  تلك  وقيام  �شنة،  وع�شرين 
على ذلك القانون بالفعل بدون نزاع 
القانون  ذلك  و�شالحية  تالح،  ول 
نه�شتها،  ومظاهرة  اأودها  لإقامة 
اأمر ل يوجد ما يقا�س عليه يف العامل 

كله.
باأن  تنطق  وحدها  احلوادث  هذه 
اأن يكون واحدًا  بها كلها لبد  القائم 
على  اهلل  يبعثهم  الذين  اأولئك  من 
الب�شر  اأطوار  من  طور  كل  راأ�س 
درجات  الأمام  اإىل  الأمم  لي�شوق 

مقدرة.
ويجعل بنا قبل در�س تلك احلوادث  الوارث8
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اأن نورد ترجمة مقدمة كتبها الباحث 
فهر�شته  يف  لبور(  )جول  الفرن�شي 
املطبوع  الكرمي  للقراآن  رّتبها  التي 
حال  للقارئ  ليتبني  الفرن�شية  باللغة 
قبيل  الإجمال  وجه  على  كله  العامل 

البعثة املحمدية، قال:
متام  الإن�شان  يفهم  اأن  )لأجل 
الفهم اأي دعوة من الدعوات، يلزمه 
ذاته،  يف  الداعي  بحال  الإملام  اأوًل 
يجب  دعوته  قدر  يقّدر  اأن  ولأجل 
التي  الب�شرية  اجلهة  يدرك  اأن  عليه 
هو  هذا  فيها،  للتاأثري  همته  وجه 
الوجيزة  النبذة  هذه  من  الغر�س 
العربي،  للم�شرع  خ�ش�شناها  التي 
باجلامعة  ت�شميته  ميكن  ما  موؤ�ش�شة 

الإ�شالمية(.
اهلل  �شلى  حممد  ميالد  )حوايل 
ال�شاد�س  القرن  يف  و�شلم  واآله  عليه 
الأجنبي  العامل  جو  كان  امليالدي 
ال�شطرابات  ب�شحب  متلبدًا 
اعتماد  وكان  جهة،  كل  يف  الوح�شية 
من  اأكرث  ال�شر  و�شائل  على  النا�س 
اخلري،  و�شائل  على  اعتمادهم 
والطاعة  للثقة  الروؤ�شاء  اأجمع  وكان 

نريان  اإ�شالء  يف  �شيحة  اأ�شدهم 
ياأخذ  يكن  ومل  واملعارك.  احلروب 
بعواطف القلوب ول يوؤثر فيها تاأثريًا 
�شيء  اإل   - وقتيًا  كان  واإن   - حادًا 
الأمم  و�شلب  الغنيمة  وهو  واحد 
ورجال  والأعيان  واملدائن  وال�شعوبة 
وب�شطاء  الفالحني  وفقراء  احلروب 
من  �شئيل  �شعاع  ولول  املت�شولني. 
بع�س �شوامع  يتاألف يف  كان  احلكمة 
الفل�شفية  اجلراثيم  وبع�س  ال�شكينة، 
تلك  اأعا�شري  عن  مبعزل  كانت  التي 
اإىل  روح  من  وانتقلت  امل�شاغب، 
اأ�شحاب  بع�س  بوا�شطة  اأخرى  روح 
يف  الرقي  دعاة  من  اجل�شارة 
اأ�شرعت  الرببرية  لكانت  امل�شتقبل، 
زعماء  بغطر�شة  مقودة  خطاها  يف 
وح�شية  اإىل  وا�شتحالت  البهيمية 

حم�شة.
من  ركن  هناك  كان  هذا  مع 
من  نفحة  ي�شب  مل  الأر�س  اأركان 
ذلك  يكن  مل  ولكن  احلركة،  هذه 
بل  عقولهم،  ورجاحة  اأهله  حلكمة 
البعيد  اجلغرايف  موقعهم  ب�شبب 
يقال  كان  التي  الأمم  م�شطرب  عن 
هو  الركن  ذلك  متدينة،  اأّنها  عنها 

كانت  ما  التي  العرب  جزيرة  �شبه 
الفنت  تلك  اأعا�شري  انفجار  ت�شمع 
وما  بعد،  عن  اإل  اأوربا  يف  الهائلة 
غاية  يف  اإل  اللغط  ذلك  يعلها  كان 
العرب  يكن  ومل  وال�شوؤولة،  ال�شعف 
لقبول  غريهم  من  ا�شتعدادًا  اأح�شن 
على  يدل  ومما  الأديان  من  دين  اأي 
ويوجد  الراح  ي�شرب  غرامهم  ذلك 
كانوا  اأنهم  على  يدل  ما  ال�شعر  يف 
املي�شر،  وبلعب  به  ويجبون  يفرحون 
اأن  للرجل  اأن  عوائدهم  من  وكان 
و�شائله  به  ت�شمح  ما  بقدر  يتزوج 
املعي�شية: وكان له اأن ًيطّلق متى �شاء 
هواه، وكانت الأرملة تعترب من �شمن 
ن�شاأت  هنا  ومن  زوجها،  مرياث 
اأولد  بني  الزوجية  الرتباطات  تلك 
ذلك  حرم  وقد  الأب،  ون�شاء  الزوج 
وكان  ممقوتًا،  زواجا  وعده  الإ�شالم 
واأ�شد  اأمر  اأفظع من كل  هناك عادة 
الأهل  واأد  وهي  للطبيعة  معار�شة 

لبناتهم )اأي دفنهم اأحياء(.
العرب  اأّن  على  ي�شري  ل  كله  )هذا 

جرثومة  اأي  فيهم  تكن  مل 
ميكن  �شاحلة  خلقية 
فقد  وتهذيبها،  9تقوميها 



جمًا  حبًا  احلرية  يحبون  كانوا 
وبذل  الكرم  ف�شائل  وميار�شون 

القرى(.
قبل  العرب  تاريخ  يف  فاملتاأمل 
ر�شول  وفاة  اإىل حني  وبعده  الإ�شالم 
اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم يدرك 
يرى  بل  احلالتني،  بني  كبريًا  فارقًا 
ا�شتحالة من حالة اإىل حال مل  ُيعهد 
لها مثيل يف تاريخ الب�شر يف مثل تلك 
�شلى  اهلل  ر�شول  اأقامها  التي  املدة 
ظهراين  بني  و�شلم  واآله  عليه  اهلل 

قومه.
كانت  قبائل  يرى  يرى؟  ماذا 
تقطر  �شيوفها  متباغ�شة،  متعادية 
ي�شكن  ل  حقدًا  تلتهب  وقلوبها  دما 
لها جاأ�س ول يهداأ لها روع، فهي اإّما 
طالبة اأو مطلوبة، ثم هي مع ذلك ل 
الوثنية، ول تعرف �شرعة  تدين لغري 
غري �شرعة اجلاهلية. ل نظام يحفظ 
وحدتها،  يوجد  كتاب  ول  جماعتها، 
ول قانون يح�شم تنازعها، ول رئي�س 

يف  فو�شى  فهي  مبقادتها،  ياأخذ 
العقائد، فو�شى يف الأخالق، فو�شى 

يف املعا�س.
هذه  على   )٦٢٢( �شنة  يف  يراها 
احلالة ثم يعود اإليها يف �شنة )٦٣٢( 
اأي بعد نحو ع�شر �شنني فيجدها اأمة 
اخلال�س  التوحيد  على  الدين  من 
ومن الإخال�س على �شرعة الفال�شفة 
الذين قتلوا امليول علمًا، ومن الوحدة 
اإْن  الواحد  اجل�شد  حال  مثل  على 
�شائره  له  تداعي  ع�شو  منه  اأ�شتكي 
احلكومة  ومن  واحلمى،  بال�شهر 
التي  اخلال�شة  الدميقراطية  على 
والفر�س  والرومان  اليونان  ذهب 
ومل يحققوا منها خيال على �شدة ما 
بذلوه من اجلهود، ومن القانون على 
الباطل من بني  ياأتيه  د�شتور ثابت ل 
الجتماع  ومن  خلفه،  من  ول  يديه 
ي�شد  املر�شو�س  البنيان  مثل  على 

بع�شا. بع�شه 
�شكاًل  كان  لو  ب�شيء  لي�س  هذا  كل 
ولكنه  جامدا،  حال  اأو  متحجرًا 
متمتعا  اجتماعا  ذلك  فوق  يرى 
احلركة  على  تبعث  روح  قوية:  بروح 

والنمو الرتقي والتكمل، روح من تلك 
بع�س  على  هبطت  اإذا  التي  الأرواح 
يف  اهلل  خلفاء  جعلتهم  التاريخ  اأمم 

الأر�س.
ما  بجانب  ب�شيء  لي�س  هذا  وكل 
ياأتي، وهو اأن تلك الروح روح جديدة 
لي�شت من نوع ما �شبقتها، روح رحمة 
واإر�شاد  تعليم  روح  ونور،  وهوى 

وتخلي�س.
اهلل اأكرب اأمة كانت بالأم�س تر�شب 
وتخو�س يف غمرة  قيود اجلاهلية  يف 
الفو�شى  اأوحال  يف  وترتطم  الوثنية، 
�شنني  ع�شر  بعد  تنه�س  والهمجية، 
عهدت  اجتماعية  روح  باأعلى  حية 
اأم ا�شتحالة  اأ�شحر هذا؟!  يف الأر�س 
رجل  يد  على  حدثت  مثال  غري  على 
اإىل  ر�شله  خامت  يكون  اأن  اهلل  يريد 

خلقه؟!
روح  اأعلى  الروح  تلك  اإّن  قلنا 
يعوزه  اإجمال  العامل وهذا  ظهرت يف 
الورق  هذا  يف  املجال  واأين  تف�شيل، 
ما  نف�شل  ولكنا  املحدود؟  احلد  ذي 

اأجملناه ولو يف كلمتني فنقول:
�شابقة  اجتماعية  روح  كل  اأوًل:  الوارث10
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كانت توهم اأهلها باأنهم خري النا�س، 
الأب  اأبناء ذلك  اإل لكونهم  ل�شيء  ل 
تلك  �شكان  اأو  اجلد  ذلك  واأحفاد 
البقعة، لكّن الروح الإ�شالمية حامية 
اأّن  بامل�شاواة املطلقة، فاأقنعت ذويها 
النا�س كلهم من اآدم، واآدم من تراب 
واأّن اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم واأنه ل 
ف�شل لعربي على اأعجمي اإل بالتقوى 
الإن�شان  بنو  فتاآخى  �شالح،  بعمل  اأو 

لأول مرة فوق �شطح هذه الأر�س.
�شابقة  اجتماعية  روح  كل  ثانيًا: 
ال�شادة  باأنهم  ذويها  توهم  كانت 
الأعلون، واأّن غريهم العبيد الأذلون، 
واأموالهم  واأهلهم  بالدهم  واأّن 
�شهواتهم  خلدمة  اإل  يخلقوا  مل 
البالد  يفتتحون  فكانوا  ومطامعهم: 
بل  لإ�شالحها،  ل  الأمم،  ويدوخون 
ثمراتها،  واجتياح  وجودها،  ل�شلب 

واإذلل قادتها، وهتك اأعرا�شها.
تدفع  فكانت  الإ�شالمية  الروح  اأما 
كل  حاجة  كان  )والفتح  للفتح  اأهلها 
ولن  الأر�س  �شنة اهلل يف  نامية،  اأمة 
ل  ولكنها  تبدياًل(،  اهلل  ل�شنة  جتد 
ول  لهم  اإذلًل  بالدهم  بفتح  تطلب 
�شلب اأموالهم، بل كانت تخريهم بني 
�شريبة  واجلزية  والإ�شالم  اجلزية 
كانت  ما  ُع�شر  توازي  ل  خفيفة 
تتقا�شاه وروؤ�شاوؤها منها من قبل ثم 
وعاداتهم  عقائدهم  لهم  تدع  كانت 
وحترتم �شيوخهم و�شبابهم وكيانهم، 
ل مت�س من ذلك �شيئًا. وهذا الأدب 
ومل  امل�شلمني  قبل  اأمة  يف  يح�شل  مل 

اأي�شًا. يح�شل بعدهم 
ال�شابقة  الجتماعية  الأرواح  ثالثًا: 
بني  فيما  الأخالق  تعترب  ل  كانت 
الرجل  على  يحرم  فكان  اآحادها، 
اأن يغ�س بني جلدته، ولكنها ل  منهم 
م عليه اأن يغ�س �شواهم، بل كانوا  حترِّ
ولكّن  وف�شيلة!  كيا�شة  ذلك  يعدون 
الأخالق  حتّرم  الإ�شالمية  الروح 
الذميمة لذاتها ل بالن�شبة لقوم دون 
م�شلم  من  �شرق  فمن  اآخرين،  قوم 

م�شلم،  غري  من  �شرق  كمن  عوقب 
عوقب  م�شلم  غري  على  اعتدى  ومن 
وهذا  م�شلم.  على  اعتدى  كاأنه  به 
اأمر ل يوجد له مثيل ول يف اأرقى اأمم 

الأر�س اإىل اليوم.
رجل  يف  وتاأمل  الآن  هذا  كل  دع 
اأتى من الأعمال ما يكفي عمل واحد 
عظيم  اأعظم  الرجل  يجعل  لأن  منه 
لدين  موؤ�ش�شا  كان  فقد  التاريخ  يف 
لدولة  ومقيما  لأمة  ومن�شئًا  جديد 
من  عمل  وكل  باأ�شره  ل�شب  ومهذبا 
هذه الأعمال لو قام به فرد ولو على 
نق�س يف النتيجة عّد من كبار رجال 

التاريخ واأقطاب غطارفة احلوادث.
باأي قوة اأ�ش�س ذلك الدين اجلديد 
مل  وكيف  متع�شبني؟  اأ�شداء  قوم  يف 
ع�شرة  ثالث  اآذوه  وقد  همته  تثبط 
قبائل  من  اأمة  اأن�شاأ  وكيف  �شنة؟ 

متعادية متنابذة يف ع�شر �شنني؟
ثم كيف ت�شنى له اإن�شاء دولة يف اأمة 
تلك  يوؤ�ش�س  وكيف  بها،  لها  عهد  ل 
دولة  قرن  بعد  ت�شبح  بحيث  الدولة 
تهذيب  اأمكنه  كيف  ثم  كله!  العامل 
عجز  الفال�شفة  واأكرب  باأ�شره  �شعب 
يحب:  ما  على  طائفة  تهذيب  عن 
)هذا  لور�س  معارف  دائرة  قالت 
الذي  والطبائع  الأفكار  يف  النتقال 
اأوربا  يف  الجتماعية  احلياة  اأنتج 
الأجيال  من  كثري  تعاقب  ا�شتلزم  قد 
لقبولها(  الإن�شان  منح  ا�شتعد  حتى 
جاء  الذي  اأّن  العجب  اأعجب  ومن 
مت�شرعا  كان  الأعمال  هذه  بكل 
واإمامًا  وواعظا  وقائدا  وقا�شيا 
�شرعه  فكان  اأ�شرة،  ورب  وخطيبا 
اأعدل ال�شرائع )لالآن( وق�شاوؤه اأقوم 
القيادات  اأح�شن  وقيادته  الأق�شية 
فيك�شفها  الغمرات  يخو�س  كان  اإذ 
اأنقذ وعظ  وكان وعظه  اأ�شحابه  عن 
على  اأجدى  واإمامته  النفو�س  اإىل 
اآخذ  العكوف، وخطبه  وراءه من  من 
اخلطب بالعقول، وكان يف اأ�شرته من 
العدل والرقة بحيث كان يرتع نعله اأو 

يحلب �شاأنه ويعني اأهله على عملهن.
اهلل  �شلوات  النبي  هذا  فاإّن  وبعد 
من  بكثري  اأر�شل  اآله  وعلى  عليه 
واإقامة  دين،  ن�شر  من  الوظائف: 
قانون،  و�شّن  اأمة،  وبناء  دولة، 
اأخالق  الأعمال  هذه  من  عمل  ولكل 
يقت�شي  الدين  فن�شر  تنا�شبها، 
الع�شاة  على  والعطف  الدعوة 
الأمة  وبناء  اأذاهم،  على  وال�شرب 
الجتماعية  ال�شوؤون  تعي  اأن  يقت�شي 
توحيد  ي�شتلزم  القانون  و�شّن  لها، 
الأمة  واإعداد  امل�شالح  وجهة 
حّده،  عند  والوقوف  لحرتامه 
القوة  ي�شتدعي  الدولة  واإقامة 
التاريخ  دّل  وقد  الغلبة،  وو�شائل 
امل�شرتع  اأّن  على  العامل  وحوادث 
ل  وامللك  ملكا  يكون  اأن  ي�شتطيع  ل 
ميكن اأن يكون م�شرتعا والداعي اإىل 
الدين ل يح�شن اأن يكون م�شرتعًا ول 
له  الوظائف  هذه  من  كاًل  لأن  ملكا 
�شفات خا�شة يت�شف بها �شاحبها.

فاإن كنت تكره اأن يكون ر�شول اهلل 
مت�شفا  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى 
وتاأ�شي�س  الدول  موؤ�ش�س  ب�شفات 
القوة  مبظهر  الظهور  يقت�شي  الدول 
ا�شتطاع  كيف  اأعجب  فاأنا  وال�شلطة 
واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 
متناق�شات هذه  بني  يجمع  اأن  و�شلم 

احلالت كلها.
اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  اأن  جرم  ل 
اعتلى  رجل  اأكرب  و�شلم  واآله  عليه 
هذه  كل  جلمعه  الب�شيطة  هذه  هامة 
الوظائف العامة يف نف�شه، فال جرم 
احلالت  لهذه  قلب  اأجمع  قلبه  كان 
الإن�شانية، ومن كان كذلك كان خري 

النا�س كلهم وال�شالم.

* بقلم: ح�شن علي ال�شيخ
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الرج�لة واأخالق  الطف�لة  اأخالق 
يف  النظر  واأمعن  الطفل،  لِحظ 
على  البواعث  وراقب  ت�شرفاته، 
بنتيجة  تخرج  و�شكناته،  حركاته 
مفرط  اأناينٌّ  اأّنه  وهي  حتمية، 
اأهمَّ ما يف الوجود  اأّن  الأنانية، يرى 
اأن  يجب  حوله  �شيء  وكل  �شخ�شه، 
اأعمال  من  عنه  ي�شدر  ما  له؛  يكون 
يلتذها  وللذة  جل�شمه،  هي  فاإّنا 
يت�شل  �شيء  اأي  يهمه  لي�س  ج�شمه، 
اإل  ه  اأمِّ من  يعنيه  ل  �شخ�شه،  بغري 
له  ما  كل  للبنه؛  وعاء  ثدييها  اأن 
�شعور،  من  له  ما  وكل  عمل،  من 
من  له  ما  وكل  فكر،  من  له  ما  وكل 

ذاته؛  نحو  موجهة  اإنا هي  رغبات، 
لي�س  الزمن  من  فراغًا  اأح�سَّ  فاإذا 
بكى؛  ويلتذُّ  ي�شتهي  مما  �شيء  فيه 
العامل  خريطة  ير�شم  اأن  ُكلَف  لو 
َلَر�َشَم  ذلك،  وا�شتطاع  يرى،  كما 
كله،  العامل  وكان هو  �شخ�شه فقط، 
من  عداه  وما  وحده،  العامل  وهو 

فلخدمته. �شيء 
جتده  ينمو،  وهو  ذلك  بعد  لِحظ 
اإىل  قليال  قلياًل  )اأنا(  من  يتحول 
يبداأ  فهو  ف�شيئًا،  �شيئًا  )نحن( 
ثم  �شخ�شه،  بجانب  باأ�شرته  ي�شعر 
نف�شه،  بجانب  مدر�شته  بتالميذ 
بعد  والإعطاء  الأخذ  درو�س  ويتعلم 
الأخذ،  هو  الوحيد  در�شه  كان  اأن 

العمل  ل�شخ�شه  العمل  اإىل  وي�شم 
ما  فقط  يعمل  اأّل  ويعتاد  لغريه، 
يجب،  ما  اأي�شًا  يعمل  بل  يحب، 
ويعمل  التقاليد،  تقت�شيه  ما  ويعمل 
نحو  اأو  العقوبة  اأو  ال�شتيجان  خوف 
ذلك - يتعلَّم ذلك كله يف اأ�شرته ويف 
�شارعه؛  ويف  األعابه  ويف  مدر�شته، 
ورغبات  وتفكري  �شعور  فيه  ويتولَّد 
من  فيه  تولََّدْت  كما  للغري،  للعمل 

ل�شخ�شه. للعمل  الأمور  هذه  قبل 
بـ)نحن(  ال�شعور  فيه  وَيرَقى 
العامة،  احلياة  يف  اأُفقه  اتَّ�شع  اإذا 
عماًل،  وتوىّل  املدر�شة  من  وخرج 
املنافع  معهم  وتبادل  النا�س  وعامَل 
اأنا�شًا  هناك  باأّن  في�شعر  وامل�شالح،  الوارث12
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وغري  مدر�شته  وغري  اأ�شَرته  غري 
ببع�شهم  مرتبٌط  واأنه  معارفه، 
هناك  باأّن  وي�شعر  التعاُمل،  يف 
نحَو  عاتقه  على  ُملقاة  م�شئولية 
خا�شٌع  واأّنه  معهم،  َيعمل  َمْن 
بقومه  روابط  وله  البالد،  لقوانني 
ي�شعر  كما  ذلك،  ونحو  دينه  واأهل 
يحب  كما  ل  العمل،  عليه  يجب  اأّنه 
اأو خوفًا  للتقاليد  كالطفل، ول طاعًة 
ل  ليح�شِّ ولكن  كالفتى،  العقوبة  من 
اأو  اأهله  اأو  نف�شه  به  يقوت  رزقه، 
يبُعد  نراه  وهكذا  عبئهم؛  يحمل  َمْن 
من  ويقُرب  )اأنا(  من  ال�شيء  بع�س 
قة  �شيِّ حدود  يف  ولكن  )نحُن(، 

. معيَّنة
لدرا�شة  �َشَمْونا  نحُن  فاإذا 
راأينا  النا�س،  وعظماء  )الرجال( 
)نحُن(،  يف  وعمقًا  ا�شتغراقًا 
الرجل  راأينا  )اأنا(،  يف  و�شمريًا 
منزلة  اإىل  ي�شل  النا�شج  العظيم 
اإل  حلياته  قيمة  ل  اأن  معها  يرى 
والعمل  النا�س  بحياة  ارتبطت  اإذا 
عالقاته  على  يقت�شر  ل  لإ�شعادهم؛ 
الأعمال  يف  حوله  مبن  الطيبة 
عينه  ن�شب  ي�شع  ولكن  العادية، 
ونف�شّيًا  روحّيًا  النا�س  لرتقية  العمل 
هي  م�شوؤوليته  اأن  يرى  ل  وماّدّيًا؛ 
اأ�شدقائه  ول  فقط،  اأ�شرته  نحو 
فقط،  مدينته  اأو  قريته  ول  فقط، 
عامة  لالإن�شانية  خا�شة،  ته  اأمَّ ولكن 
وا�شع  والكفاية؛ هو  اإن و�شعه اجلهد 
النظر، عميق الفهم، رحب ال�شدر، 
العقل  ي�شل  ما  اأمام  مت�شامح 
والدينية  الوطنية  الع�شبية  من 
واخلالفات احلزبية؛ يخترب حاجات 
الناحية  يف  �شقائهم  واأ�شباب  النا�س 
اإرادته  يوجه  ثم  لها،  ُمَعدٌّ  هو  التي 
ال�شعادة  وجلب  عنهم،  ال�شقاء  لرفع 
م�شوؤولية  ويحمل  اأمكن،  ما  لهم 
ول  وت�شحية،  و�شرور  لّذة  يف  ذلك 
اإن  باأ�س  ول  فقريًا،  كان  اإن  باأ�س 
ول  اأر�شتقراطية،  اأ�شرة  ُتنبته  مل 
ي�شعر  فهو  ة،  بقوَّ يت�شلَّح  مل  اإن  باأ�س 

املال،  قوة  فوق  قوة  غر�شه  ُنبل  اأّن 
اأ�شلحة  وفوق  النبيلة،  الأ�شرة  وفوق 

النا�س.
النا�س  جماهري  كانت  اإذا 
العمل  ويقّومون  لالأجر،  يعملون 
عملوا  كثريًا  اأعطوا  فاإن  باملال، 
عملوا  قلياًل  اأعطوا  واإن  كثريًا، 
وعمل  عمل  بني  ويفا�شلون  قلياًل، 
هوؤلء  فاإن  ربح،  من  يدّر  ما  بقدر 
يلّذهم  لأنهم  يعملون  العظماء 
ما  مبقدار  العمل  ويقّومون  العمل، 
ولالإن�شانية  لأّمتهم،  خري  من  يحقق 
ويعر�شون  العمل،  يف  يداأبون  اأجمع؛ 
مر�س  �شبيل  يف  للخطر  حياتهم 
يف  اأو  به،  يعاجلونه  وداء  يكت�شفونه 
اأغاللها،  من  العقول  حترير  �شبيل 
اأف�شدها،  مما  العقيدة  حترير  اأو 
لتحقيق  والُطَغاة  الَظَلمة  ويحاربون 
يحتملون  العامل،  و  الأمة  يف  العدل 
األوانًا، لأن ع�شقهم  العذاب  يف ذلك 
وهيامهم  للذات،  حبهم  غلب  للحق 
لـ)اأنا(.  حبهم  اأ�شعف  بـ)نحن( 
وقال  )اأنا(،  الطفل  قال  فاإذا 
قال  )اأ�شرتي(،  العادي  الإن�شان 
واإن  )عامَلي(؛  اأو  )اأمتي(،  الرجل 
تلذذ  يربح،  بالعمل  النا�س  تلذذ 
ت�شاءلوا  واإن  تنجح؛  بالفكرة  هو 
َدْخل؟  من  جتني  ماذا  العمل:  عند 
العمل  ي�شتلزم  ماذا  هو:  ت�شاءل 

مني من جهد؟
قّوته،  من  ًة  قوَّ اهلل  منحهم  قد 
قدرته:  من  اخَلْلق  على  وقدرة 
حولهم،  فيما  النافع  يخلقون 
يف  ين�شرونه  اجلمال  ويبتدعون 
م�شدر   - دائمًا   - فهم  دائرتهم، 
يف  غر�شهم  دوا  حدَّ وجمال.  نفع 
اإليه  ي�شلون  ل  اأنهم  فعلموا  احلياة، 
دنياهم  الفهم  حق  فهموا  اإذا  اإل 
نفو�س  وطبائع  فيها،  يعي�شون  التي 
لالإ�شالح  ال�شتجابة  يف  النا�س 

منه. والنفور 
يلتذ  كما  التبعات  حتمل  يلتّذون 

يواجهون  منها،  الهرب  اجلبناء 
ويتقبلون  بابت�شام،  ال�شعوبات 
للوثوب،  ي�شتعدون  ريثما  الهزمية 
�شابرون  خ�شومتهم،  يف  اأقوياء 
يف  �شمحاء  كرماء  هزميتهم،  يف 
اأن  اأنف�شهم  على  اآلوا  انت�شارهم، 
املحيط  لل�شر  حماربة  قوة  يكونوا 
�شوءًا  يكونوا  واأن  يهزم،  حتى  بهم 
يدافع الظالم حتى ينجاب، يكرهون 
واجلهل  املر�س  نفو�شهم  اأعماق  من 
وكل  والتحريف  وال�شخافة  والفقر، 
ميزجون  هذا  ومع  الب�شرية،  عيوب 
بالعطف  الأ�شياء  لهذه  كراهيتهم 
ينقذوهم  حتى  بها  املنكوبني  على 

. منها
ح�شن  على  الطيبة  كافاأتهم 
وطماأنينة  �شمريهم  براحة  �شنيعهم 
�شبحانه  اهلل  حكمة  لأن  بالهم، 
اأن يكون الإن�شان اجتماعيًا،  فر�شت 
الرتقاء،  ة  �شنَّ يتبع  اأن  وفر�شْت 
�شننها،  على  جرى  َمن  فاأثابت 
فاإذا  قوانينها،  خالف  َمن  وعاقبْت 
ومياًل  باحلياة،  و�شجرًا  �شاأمًا  راأيت 
عقل،  بعد  وجنونًا  النتحار،  اإىل 
و�شقاوة نف�س بعد �شعادة، َفثمَّ - ول 
�شك - قانون طبيعي خولف، وطريق 

عنه. ُعِدل  م�شتقيم 
ثم الأمر يف النف�س لي�س كالأمر يف 
اجل�شم، فقد ين�شج اجل�شم ويكتمل، 
نف�س  حالها  على  تزال  ل  والنف�س 
طفل، فال�شاعر كان حمقًا حني قال: 
الع�شافري(،  واأحالم  البغال  )ج�شم 
واألوان من  اأ�شكال  النا�س حولنا  ويف 
وطفولة  ج�شم  رجولة  القبيل،  هذا 
يتخلف  الذي  ذلك  ومقيا�س  نف�س، 
فاإن  و)نحن(؛  )اأنا(  �شمري  هو 
طفال  راأيت  )اأنا(  اإل  �شيء  ل  راأيت 
راأيت  واإن  و�شّنه،  ج�شمه  كان  مهما 
راأيت  قلياًل  و)اأنا(  كثريًا  )نحن( 

قليل. والرجال  رجاًل، 
هناك من لي�س اأمامه يف 
يبحث  ج�شمه،  اإل  13الدنيا 



وامللب�س  الطيِّب  الأكل  عن  حياَته 
كل  وذلك  الطيب،  والنعيم  الطيب 
غر�شه؛  وكل  �شعيه،  وكل  تفكريه، 
ونعيمه  ج�شمهم  �شحة  يف  ركزوا 
وكل  عواطفهم،  وكل  �شعورهم،  كل 
خارج  عمال  عملوا  فاإن  ملذاتهم؛ 
تعرفه  الغاية،  فلهذه  الدائرة  هذه 
ياأكل،  ما  بنوع  العناية  يف  بالإفراط 
ومبراآه  وبهندامه  ياأكل،  ما  ومقدار 
حركاته  يف  وباحلذلقة  املراآة،  يف 
�شيء؛  ل  ثم  ذلك،  ونحو  و�شكناته 

كبري. طفل  فهذا 
القبيل  هذا  من  فُعّد  �شئت  واإن 
من  اأحد  يف  يفكر  ل  راهبًا  نا�شكا 
قومه  حال  يهمه  ول  حوله،  اآدم  بني 
يعنيه  ول  اجتماعيًا،  ول  �شيا�شيًا 
تبعة  يحمل  ول  �شعدوا،  اأم  �شقوا 
له  هّم  ول  اأحدًا،  ُي�شادق  ول  �شيء، 
األي�س  وعبادته؛  نف�شه  اإل  احلياة  يف 
)اأنا(  �شغلته  كبريًا  طفاًل  الآخر  هو 

)نحن(؟ عن 
بحدود  العامَل  َيُحد  َمْن  وهناك 
واإذا  فيها،  فكر  فكر  اإذا  نف�شه، 
العمل  من  يعنيه  ل  لها،  عمل  عمل 
النا�س  خ�شر  منه،  ربحه  مقدار  اإل 
الغ�س  من  مينعه  ل  ك�شبوا،  اأو 
فاإن  العقوبة،  خوف  اإل  عمله  يف 
اأو  ماًل،  لريبح  �شاء  ما  عمل  اأمنها 
من  غر�شا  يحقق  اأو  �شهرة،  يك�شب 
الأخذ  در�س  تعلم  لنف�شه،  اأغرا�شه 
ولي�شت  العطاء،  در�س  يتعلم  ومل 
قنطرة  اإل  فيها  وما  كلها  الدنيا 
غايته،  اإىل  للو�شول  عليها  يعرب 

كبري. كذلك طفل  فهذا 
 - كالطفل   - يهرب  من  وهناك 
من كل نبعة، ل يقتحم احلياة ولكن 
ولكن  يزاحم  ول  القدر،  ينتظر 

�شيء  له  عر�س  اإن  احلظ،  ينتظر 
مريح. �شيء  على  عنه  تنّحى  متعب 

رفع  َمن  هذا:  من  اأ�شواأ  وهناك 
يخلقوا  مل  فهم  النا�س،  فوق  نف�شه 
لتقع  اإل  عيونهم  تخلق  ومل  له،  اإل 
لت�شغي  اإل  اآذانهم  ول  مطلبه،  على 
يف  للعمل  اإل  اأيديهم  ول  كلمته،  اإىل 
ما  على  احلياة  يف  ي�شري  خدمته، 
فقط  النا�س  ي�شري  اأن  ويحب  يهوى، 
طفل  اأي�شًا  فهذا  يهوى،  ما  على 
اأطفال  من  النا�س  يف  وكم  كبري؛ 
اأ�شكال  طفولتهم  يف  وهم  كبار، 

واألوان.
راأ�شيًا، و�شع  اأر�شم خطًا م�شتقيمًا 
اأعاله )نحن(،  اأ�شفله )اأنا( ويف  يف 
عمل،  يف  اأنت  كيف  نف�شك:  وامتحن 
اأو  �شخ�شك،  اإىل  اإل  تنظر  ل  هل 
وكيف  قومك؟  م�شلحة  فيه  تراعى 
وعالقة  بالنا�س  عالقتك  يف  اأنت 
مالك،  زكاة  توؤدي  وهل  بك،  النا�س 
وزكاة  فنك،  وزكاة  علمك،  وزكاة 
فال  ذلك،  بكل  ت�شح  اأو  كفايتك، 
اأو  حت�شله،  اأكرث  ملال  اإل  تنفقه 
نياتك  يف  اأنت  وكيف  تبتغيه؟  جاه 

النا�س  بوؤ�س  يوؤملك  هل  ومقا�شدك، 
فتتعاطف  وفقرهم؛  و�شقاوؤهم 
اأو  لإ�شعادهم،  وتعمل جهدك  معهم، 
العفاء؟  الدنيا  على  ثم  وبيتك،  اأنت 
كله مركزك من اخلط  بذلك  وحدد 
امل�شتقيم، فاإذا قربت جدا من )اأنا( 
واإن  حمالة،  ول  الطفولة  دليل  فهذا 
قربت جدا من )نحن( فاأنت رجل.

للنا�س،  ال�شحيح  التقومي  هو  هذا 
متوا�شع  غري   - الأ�شف  مع   - وهو 
الرجل  يقدرون  اإنهم  النا�س،  عليه 
وبكل  ومبن�شبه،  وبجاهه  مباله 
ولو  احلقيقية؛  قيمته  اإل  �شيء 
الذي  احلق  القيا�س  هذا  راعيت 
ذكرنا لرفعت من �شاأن عامل ب�شيط 
وموظفا  كبري،  م�شنع  �شاحب  على 
موظف  على  الثامنة  الدرجة  يف 
اأوليا  ومعلمًا  الأوىل،  الدرجة  يف 
خمل�شا  وكنا�شًا  كبري،  �شرًى  على 
وجنديا  خمل�س،  غري  طبيب  على 
ولكن  م�شهور،  قائد  على  جمهوًل 
تهدم  التي  احلقة  املدنية  لنا  اأّنى 
مكانه  لن�شع  املتعفف  القيم  نظام 

نظيفا؟ للقيم  نظاما 
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أخالق النبي محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم
من �شفات ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم اجلديرة 
اأتباعه  بهما  يعامل  كان  اللتان  والحرتام  الرقة  بالتنويه 
حتى اأقلهم �شاأنًا، فالتوا�شع والراأفة والأناة واإنكار الذات 
وال�شماحة وال�شخاء تغلغلت يف نف�شه ووّثقت به حمبة كل 

من حوله.
وكان يكره اأن يقول: ل، فاإن مل ميكنه اأن يجيب الطالب 
اأ�شحابه  ل�شوؤاله ف�شل ال�شكوت عن اجلواب، حتى و�شفه 
بقولهم: اإنه كان ا�شد حياء من العذراء يف خدرها، وكان 
اأكرث من كالمه،  اأ�شارير وجهه  اأ�شاءه �شيء تبيناه يف  اإذا 
اأنه  ويوؤثر عنه  �شبيل اهلل.  اإل يف  بال�شرر  اأحدًا  ومل مي�س 

كان ل ميتنع عن اإجابة دعوة اإىل بيت مهما 
كان حقريًا اأو يرف�س هبة مهداة اإليه 

جل�س  واإذا  �شغرية،  كانت  مهما 
اإىل �شاحبه مل يرفع نحوه ركبتيه 
له  وكانت  وكربًا،  منه  ت�شاخمًا 

تلك اخللة النادرة التي يجعل بها 
اأنه  يظن  �شحابته  من  فرد  كل 

يرثى  وكان  املختار،  املف�شل 
واملنكوبني،  للثكلى  كثريًا 
العريكة  لني  �شهال  كان  كما 

مّر  اإذا  ياأنف  ل  الأطفال:  مع 
بطائفة منهم يلعبون اأن يقرئهم 

وكان  الإ�شالم،  حتية 
ي�شرك غريه يف 

طعامه 

حتى يف اأوقات الع�شر والإمالق ويهتم جهد الطاقة بتوفري 
اأ�شباب الراحة لأن�شاره وتابعيه. وكان �شديقًا وفيًا اأحب 
امل�شلمني حمبة ال�شقيق الودود، وعلّيًا حمبة الأب الروؤوف.
ومما يذكر اأن زيدًا الذي كان عبد خديجة عليها ال�شالم 
اأّنه اآثر  كان متعلقًا بالنبي تعلقًا �شديدًا لعطفه عليه حتى 
البقاء مبكة على اأن يعود لبلده مع اأبيه وتعلق باأهداب النبي 
قائال: ل�شت تاركك وقد كنت يل اأبًا بارًا عطوفًا، وقد بقيت 
�شداقة حممد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم هذه اإىل ما بعد 
اإكرامًا  معاملة ممتازة  ابنه  اأ�شامة  زيد حيث عامل  موت 

لأبيه.
وكان النبي حممد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم يف ا�شتعماله 
احلكم املطلق عادًل مقت�شدًا، فلم يكن يعوزه باأعدائه 
اإذا ما دانوا له بالطاعة، وقد كان دفاع مكة العتيد 
الطويل املدى �شد دعوته مما كان يحمله عند 
فتحها على اأن يعربِّ عن �شخطه باآثار ل متحى 
ملقيًا  عما  عفوًا  اأ�شدر  ولكنه  ونار،  دم  من 
بذكريات املا�شي مبا فيها من �شخرية واإهانة 
األد  وا�شطهاد يف زوايا الن�شيان، وعامل حتى 
ال�شماحة  تكن  ومل  و�شخاء،  كرم  بكل  اأعدائه 
اخلارجني  مكة  واأهل  اهلل  لعبد  اأبداها  التي 
عليه باأقل من ذلك ظهورًا، وهم هم الذين 
الدخول  وامتنعوا عن  �شنني  العداء  نا�شبوه 
حتى  و�شفحه  حلمه  ظهر  كما  طاعته،  يف 
دانت  وقد  والنت�شار،  الظفر  �شاعة  يف 
من  كانت  التي  القبائل  لطاعته 
له  مناجزة  اأكرث  قبل 

واأ�شد عداء.
* �شري ويليام ميور
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تايلند في  الشيعة 
�شابقا  املعروفة  تايالند:  مملكة 
يف  تقع  دولة  هي  �شيام  با�شم 
اجلزيرة  �شبه  يف  اآ�شيا  �شرق  جنوب 
كل  حتدها  ال�شينية  الهندية 
ال�شرق،  من  وكمبوديا  لو�س  من 
من  وماليزيا  تايالند  وخليج 
وميانار  اأندامان  وبحر  اجلنوب، 
اإداريا  تايالند  تنق�شم  الغرب.  من 
التي  حمافظة  و�شبعني  خم�س  اىل 
وبلديات  اأحياء  اإىل  تنق�شم  بدورها 
اململكة  عا�شمة  اإىل  بالإ�شافة 
تعترب  التي  بانكوك  التايالندية 

وعا�شمة  خا�شة  اإدارية  منطقة 
مدنها. واأكرب  البالد 

بحوايل  تايالند  �شكان  عدد  يقدر 
ي�شعها  مما  �شخ�س،  مليون   ٦٦
عدد  ح�شب  عامليا   ٢٠ املرتبة  يف 
با�شمها  تايالند  ،تعرف  ال�شكان 
كان  وقد  ا،  اأي�شً »�شيام«  ال�شابق 
حتى  للبالد  الر�شمي  ال�شم  هذا 
كلمة  تعني   .١9٤9 مايو   ١١ تاريخ 
التايلندية.  اللغة  يف  احلر  »تاي« 
)تاي(  اللفظ  نف�س  من  ا�شتق 
اأي  ال�شكان  على  تطلق  التي  الكلمة 
الأقليات  بع�س  ت�شتعمل  تايالنديون، 
�شياميون  كلمة  البالد  يف  املتواجدة 

البالد. �شكان  اإىل  الإ�شارة  عند 

يحكم  د�شتوري،  ملكي  النظام 
امللك  التا�شع،  راما  امللك  البالد 
الذي  ت�شاكري،  �شاللة  من  التا�شع 
من  وهو   ،١9٤٦ عام  منذ  ميلكها 
يف  حكم  فرتة  اأطول  اأ�شحاب  �شمن 
التاريخ  واأطول فرتة حكم يف  العامل 

التايلندي.

عامليا   ٥١ املرتبة  يف  تايالند 
وتبلغ  الكلية،  امل�شاحة  حيث  من 
كم٢،   ٥١٣،١٢٠ حوايل  م�شاحتها 
و�شنفت يف املرتبة ٢٠ من حيث عدد  الوارث16
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العا�شمة  ن�شمة.  مليون   ٦٤ ال�شكان 
والتي  بانكوك،  هي  مدينة  اأكرب  و 
والتجاري  ال�شيا�شي  املركز  ُتَعّد 
تايالند.  يف  الثقايف  و  وال�شناعي 
حوايل 7٥ ٪ من ال�شكان تايالنديني 
و  �شينيني،  تايالنديني   ٪١٤ عرقيا، 
اإىل  البقية ينتمون  ٣ ٪ من املاليو؛  
اخلمري  املون،  ت�شمل  التي  الأقليات 
اللغة  التالل.  قبائل  وخمتلف 
الر�شمية يف البالد هي التايالندية. 
التي  البوذية،  هو  الرئي�شي  الدين 
من   ٪  9٥ وميار�شها حوايل  يعتنقها 

ال�شكان.
القت�شادي  النمو  تايالند  �شهدت 
 ،١99٦ و   ١98٥ عامي  بني  ال�شريع 
ال�شناعية  الدول  من  حاليًا  تعترب  و 
ت�شاهم  اأي�شا  ال�شياحة  اجلديدة. 
ب�شكل كبري يف القت�شاد التايالندي 
مليون   ٢.٢ من  يقرب  ما  وهناك 
وغري  ال�شرعيني  املهاجرين  من 
واجتذبت  تايالند  يف  ال�شرعيني 
من  كثريًا  عددا  اأي�شا  البالد 

املتقدمة. البلدان  من  املغرتبني 

ال�شكان  9٤.٦٪ من  يعتنق حوايل 
اإح�شاء  لآخر  وفًقا  البوذية  الديانة 
يف عام )٢٠٠٠(، وهم على مذهب 
ن�شبته  ما  امل�شلمون  وميثل  ثريافادا. 

.٪٤.٦
ويتمركز يف جنوب تايالند وترجع 
الأوائل  امل�شلمني  اإىل  اأ�شولهم 
الذين  والهنود  العرب  التجار  من 
اإليها منذ القرن الثاين ع�شر  قدموا 
منطقة  حكموا  اأنهم  حتى  امليالدي 
مظفر  ال�شلطان  بقيادة  فطاين 
بني  تايالند  م�شلمو  ينق�شم  �شاه. 
اأ�شول مالوية يعي�شون  قوميات ذات 
فطاين  اأقاليم  يف  تايلند  جنوب  يف 
وناراثيوات،  و�شونغال  و�شاتون  ويال 

الأ�شول  ذوي  من  هم  من  اأما 
يف  فيعي�شون  وال�شينية  البورمية 
من  يعي�س  بينما  ال�شمالية،  املنطقة 
باك�شتانية  اأو  هندية  اأ�شول  من  هم 

الو�شط. يف  وعربية  واإيرانية 
و�شوله  طريق  يف  الإ�شالم  اتخذ   
حمور  حمورين،  املنطقة  هذه  اإىل 
طريق  عن  املنطقة  اإىل  قدم  جنوبي 
احل�شارمة،  وخا�شة  العرب  التجار 
�شواحل  على  املوانئ  العرب  واأ�ش�س 
الهجري،  القرن  يف  فطاين 
ذلك،  بعد  الإ�شالم  انت�شار  وات�شع 
الق�شم  يف  الإ�شالم  انت�شار  وزاد 
�شارت  حتى  بتايالند  اجلنوبي 
العرب  قدوم  وزاد  امل�شلمني،  باأيدي 
دولة  تاأ�ش�شت  بال�شكان.  واندماجهم 
اإ�شالمية م�شتقلة وارتبطت بعالقات 
الدول،  من  العديد  مع  خارجية 
احتالل قطاين  التايالنديون  وحاول 
١٢٠٠ هـ،  �شنة  9١7 هـ ويف  �شنة  يف 
املحاولت  هذه  امل�شلمون  وواجه 
التايالنديون  ونقل  عنيفة،  مبقاومة 
العا�شمة  اإىل  امل�شلمني  من  العديد 
مبزيد  جاء  هذا  اأن  غري  بانكوك، 
الذين دخلوا الإ�شالم،  من امل�شلمني 
مملكة  يف  فطاين  اندجمت  واأخريًا 

هـ. �شنة١٣٢7  تايالند يف 
واملحور الثاين الذي قدم الإ�شالم 
)حمور  تايالند  اإىل  طريقه  عن 
من  ال�شني  جنوب  من  جاء  بري( 
الإ�شالم  انت�شر  يوونان حيث  منطقة 
على  و�شيطر  عري�شة،  منطقة  يف 
ال�شينيون  واأطلق  وا�شعة،  م�شاحات 
على امل�شلمني )الهوى( ون�شط قدوم 
املحور  هذا  طريق  عن  الإ�شالم 
ل�شيما يف عهد الإمرباطور )قبالى 
العنا�شر  مع  الإ�شالم  وقدم  خان(، 
يف  توغلهم  مع  وتقدم  املهاجرة، 
بقاٍع  يف  ومتركز  تايالند،  �شمايل 

تايالند، و�شمال  و�شط  من  �شتى 

حممد  ال�شيد  روى  تايالند:  �شيعة 
علي ال�شهر�شتاين الذي زار بانكوك 
الأوىل  الع�شرة  يف  تايالند  عا�شمة 

١٣9٤ قائاًل: من حمرم �شنة 
على  يقام  احل�شيني  العزاء  »اإن 
وبع�س  بانكوك  يف  مظاهره  اأمت 
باأمِّ  �شاهد  فاإّنه  تايالند.  اأنحاء 
واملاآمت  العزاء  جمال�س  اإقامة  عينيه 
وقراءة  النياحات  واجتماعات 
املراثي على الإمام ال�شهيد احل�شني 
هذه  يف  ال�شالم(  )عليهما  علي  بن 
يف  بنف�شه  ا�شرتك  واإنه  الع�شرة، 
املواكب احلزينة  بع�شها وخا�شة يف 
يف  اأقيمت  التي  النياحة  وجمال�س 
اأن�شئت  التي  واحل�شينيات  امل�شاجد 
ومنذ  الزمن  مرور  على  بانكوك  يف 
وهو  ال�شيعة  علماء  اأحد  نزلها  اأن 
اإيران  من  اإليها  قادمًا  القمي  اأحمد 
ال�شفوية  امللكية  الأ�شرة  عهد  على 

٤٠٠ �شنة. اأكرث من  منذ 
هذه  يف  كلهم  ال�شيعة  وي�شرتك 
فيها  تقراأ  التي  العزائية  املرا�شيم 
كما  بتفا�شيلها  الطف  فاجعة 
احلزينة  الع�شرة  هذه  يف  يلب�س 
وعا�شوراء  تا�شوعاء  يومي  وخا�شة 
اأن تقليد توزيع  اللبا�س الأ�شود. كما 
هذه  يف  امل�شاكني  واإطعام  اخلريات 

احلزينة«. الع�شرة 
�شخ�س   ٣٦٠٠٠ ال�شيعة:   عدد 

م�شتمر تزايد  يف  والعدد  تقريبا 
والأرياف  املدن  تواجدهم:  اأماكن 

ملاليزيا املحاذية  اجلنوبية 
يف  ال�شيعة  يقيم  ن�شاطاتهم: 
و�شفر  حمرم  �شهري  يف  تايالند 
وجمال�س  والبكاء  احلزن  �شعائر 

والتي  احل�شينية  العزاء 
من  بفاعلية  تغطيتها  17تتم 



التايالندية  الإعالم  اأجهزة  قبل 
ال�شيعة  يقوم  حيث  الر�شمية: 
بالألوان  املنازل  بتغطية  معًا  وال�شنة 
متثل  جنازة  عمل  وكذلك  ال�شوداء، 
اأف�شل  عليه  اهلل  عبد  اأبا  الإمام 
ر�شول  ريحانة  والت�شليم  ال�شالة 
عليه  اهلل  �شلى  القا�شم  اأبي  اهلل 

و�شلم. واآله 
بحقوق  تايالند  يف  ال�شيعة  ويتمتع 
واإقامة  العبادات،  كاأداء  كثرية: 
حق  وكذلك  بحرية،  ال�شعائر 
والتعني  والنواب  الوزراء  انتخاب 
ال�شعائر  واإقامة  املنا�شب  يف 
مب�شريات  يقومون  حيث  احل�شينية 
يتم  العا�شمة  �شوارع  داخل  �شنوية 

اإعالميا. تغطيتها 
الكرامات  اإحدى  وح�شلت 
مع  العزاء  اأيام  يف  احل�شينية 
تايالند  يف  عراقي  مطعم  �شاحب 
اإطعام  عن  امل�شوؤولني  من  يعد  وهو 
اإذ  بانكوك.  يف  املواكب  وجتهيز 
وهو  تايالند  يف  مطعمًا  هناك  اأن 
العربي  احلي  يف  العراقي  املطعم 
املهجرين  العراقيني  احد  وميلكه 
اإقامة  الذي يدير  باملحور  اأ�شبه  وهو 
من  العا�شر  ويف  احل�شينية  املجال�س 
للمواكب  الطعام  يعد  وهو  حمرم 

يعني  الأحد  يوم  و�شادف  احل�شينية 
هناك  وكانت  تايالند  يف  العطلة 
من  وهي  املطبخ  يف  تعمل  امراأة 
بق�شية  مقتنعة  تكن  مل  العامة  اأبناء 
ولكن  ال�شالم  عليه  احل�شني  الإمام 
يقطع  اأن  يحب  ل  املطعم  �شاحب 
من  يحدث  اهلل  لعل  يقول  رزقها 
احل�شني  حب  وعلى  اأمرا  ذلك  بعد 
الرابعة  ال�شاعة  ويف  ال�شالم.  عليه 
الغاز يف  اليوم نفد  ع�شرا من ذلك 
اأن  املطعم  �شاحب  فحاول  املطعم 
لأنها  يجد  مل  واحدة  قنينة  ولو  يجد 
اأحد  من  يقرت�س  اأْن  فاأراد  عطلة 
املطاعم املجاورة فلم يجد هنا اأراد 
يف  الغاز  بنفاد  النا�س  يعلم  اأن  اهلل 
واملراأة  ياأ�س هو  اأن  بعد  املطعم  هذا 
يغ�شال  اأن  اإل  عليهم  كان  ما  العاملة 

اإىل النوم.  الأواين ويذهبا 
فرد  الهاتف  رن  �شاعتني  وبعد 
اإحدى  فكانت  املطعم  �شاحب 
وذلك  ع�شاء  وجبة  تطلب  ال�شفارات 
املطعم  �شاحب  فقال  ح�شيني  ملوكب 
اأن�شاه  وقد  الغاز  نفاد  نا�شيا  وهو 
فقام  ذلك«  لك  »ح�شنا  ذلك  اهلل 

احل�شينية  الوجبة  فطبخ  وحده 
ي�شع  اأن  اإل  �شيء  يبَق  مل  كلها 
اإىل  ذهب  هنا  العلب  يف  الطعام 
هناك  اإن  علمًا  ليوقظها  املراأة 
لها  فقال  املطعم  اأعلى  يف  غرفه 

ماذا  على  فقالت  و�شاعديني  تعايل 
نلي  بنا  هيا  لها  فقال  اأ�شاعدك 
اأتيت  اأين  من  علب  اي  قالت  العلب 
يقول  وهو  الذهول  فاأ�شابه  بالغاز 
انظري«  غاز  هناك  غاز  »هناك 
�شيٌء  يخرج  فلم  الغاز  اأنبوب  ففتح 
غاز«  هناك  كان  »واهلل  فقال 
�شاحب  مع  باكية  املراأة  ف�شقطت 
املطعم وقالت عذرا عذرا �شيدي اأبا 
النا�س  وكان  اخلرب  ف�شاع  اهلل  عبد 
املطعم  �شاحب  باأمر  يعلمون  كلهم 
فاأقبل  الغاز.  يجد  ومل  عراقي  باأنه 
البوذيني  من  وهم  التايلنديني  بع�س 
الأوثان  عبدة  من  ال�شينيني  وبع�س 
بع�س  وو�شعوا  املطبخ  اإىل  اأتوا 
على  معتقداتهم  ح�شب  الأ�شياء 
الغاز  اأنبوب  وعلى  املطبخ  جدار 
»هذا  املطعم  �شاحب  لهم  فقال 
واهلل هو الإ�شالم ملاذا مل تهتدوا؟!« 
ل  »اأرجوك  البع�س:  فاأجابه 
اأتينا  نحن  املو�شوع  بهذا  تتكلم 
من  نعلم  ول  املعجزة  �شاحب  نزور 
هذا  باأّن  نعلم  نحن  هو.  واأين  هو 
�شيء  كل  يفعل  اأن  ي�شتطيع  الرجل 
حوائجنا«. ق�شاء  منه  نطلب  ونحن 
الأقاليم  يف  امل�شلمون  ميثل 
الأغلبية  تايالند  يف  اجلنوبية 
وليات  اأربع  يف  يتوزعون  ال�شكانية 
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الأقاليم  هذه  وتنتظم  تراتوات 
فطاين. اإقليم  م�شمى  حتت 

 وك�شف ع�شو املجل�س ال�شت�شاري 
التايلندي  ال�شنا  لالأديان يف جمل�س 
يبلغ  بالده  يف  امل�شلمني  اأعداد  اإّن 
 ١٠٠ بينهم  م�شلم  ماليني  �شبعة 
يتمتعون  وهم  �شيعي  م�شلم  األف 
كاملة يف ممار�شة طقو�شهم  بحرية 
م�شجد   ٣٥٠٠ اإن  موؤكدا  العبادية 
ت�شكنها  التي  تايالند  يف  م�شيدة 

البوذية. الأكرثية 
التايلندي  ذر  اأبا  علي  وقال غالم 
اخلربية  نون  لوكالة  ت�شريح  يف 
حاكم  يحكمها  تايالند  مملكة  اإّن 
اآ�شيا  �شرق  دول  اإحدى  وهي  عادل 
 7٠ بحدود  ال�شكاين  تعدادها  يبلغ 
اأكرثية  ذات  وهي  ن�شمة  مليون 
امل�شلمني  اأعداد  اإّن  بوذية.مبينا 
ن�شمة  �شبعة ماليني  يبلغ  البلد  بهذا 
املذهب  وخ�شو�شا  املذاهب  كل  من 
ال�شيعة  تعداد  يبلغ  فيما  ال�شافعي 
من  الف   ٦٠-١٠٠ مابني  الإمامية 

التايلنديني«. امل�شلمني  جمموع 
بانكوك  يف  اأّن  التايلندي  واأ�شاف 
املدن  جميع  ويف  م�شجد   ١٠٠ يوجد 
م�شجد   ٣٥٠٠ يوجد  التايلندية 
عباداتهم  امل�شلمون  فيه  ميار�س 
اإّن ملك  وطقو�شهم بكل حرية حيث 
فرغم  العادلني  امللوك  من  تايالند 
من  هم  البلد  هذا  يف  الأكرثية  اأّن 
اأّن امللك يرف�س  الديانة البوذية اإل 
ر�شمي  كدين  الدين  هذا  ي�شع  اأْن 
باأن  اأمرا  اأ�شدر  فقد  للتايلنديني 
تايالند  يف  الر�شمي  الدين  يكون 

اأديان«. هو«جمموعة 
هذا  يف  الت�شيع  عمر  اأّن  وتابع 
واأّن  عاما   ٤٣٠ اإىل  يعود  البلد 
يوميا  تقراأ  البيت  اأهل  اأئمة  اأدعية 
اإىل  اإ�شافة  هناك  اجلوامع  يف 
ميار�شون  التايلنديني  ال�شيعة  اأّن 

وي�شارك  عا�شوراء  �شعائر  كافة 
اإ�شافة  التايلندي  امللك  بع�شها  يف 
برامج  اأقدم  �شخ�شيا  اأيّن  اإىل 
عرب  ال�شيعي  املذهب  عن  اإ�شالمية 
وخا�شة  التايلندية  الإعالم  و�شائل 
« تايالند  مبلك  اخلا�شة  الف�شائية 

ال�شت�شاري  املجل�س  ع�شو  وك�شف 
التايلندي  ال�شنا  جمل�س  يف  لالأديان 
يف  كاملة  حرية  ت�شهد  بالده  اأّن 
دون  ومن  الإ�شالمية  الكتب  طباعة 
من  جزء  وهي  حكومية  موافقات 
اأّنه  مبينا  الراأي  عن  التعبري  حرية 
ال�شجادية  ال�شحيفة  برتجمة  قام 
يف  اليوم  وهي  التايلندية  اللغة  اإىل 

هناك. امل�شلمني  اأيدي  متناول 
ملحوظ  تاأثري  ال�شيعة  وللم�شلمني 
تايالند،  يف  الثقافية  احلركة  يف 
الثقافية  املراكز  تنت�شر  حيث 
بانكوك  العا�شمة  يف  لهم  التابعة 
منذ  فيها  متركزوا  التي  املنطقة 
قبل  تايالند  لبالد  الت�شيع  دخول 
التجار  خالل  من  �شنة،   ٤٥٠
الدبلوما�شية  والعالقات  والدعاة 
والقاجارية  ال�شفوية  الدولة  بني 
يف  وال�شلطة  التايالندية  واحلكومة 

فطاين.
�شاهدًا  يقف  اآيوديا  مدينة  ويف 
البيت  اأهل  مذهب  دخول  على 
قرب  لتايالند  ال�شالم(  )عليهم 
القمي  اأحمد  ال�شيخ  العالمة 
ا�شتوطن  الذي  ١٦٥7م(،   -١٥٤٣(
اأن  لبث  وما  ١٥8٢م،  عام  بانكوك 
الو�شع  على  وا�شح  تاأثري  ذا  اأ�شبح 
تايالند،  يف  وال�شيا�شي  التجاري 
جمارك  رئي�س  من�شب  ت�شلم  فقد 
رئي�س  اأ�شبح  اأن  لبث  ما  ثم  البالد 
البالد  ملك  من  باأمر  اآيوديا  وزراء 

اآنذاك.
ال�شيد  الإيراين  الباحث  ويقول 
اآيوديا  مدينة  ويف  فدائي:  اأحمد 

يقف �شاهدًا على دخول مذهب اأهل 
لتايالند  ال�شالم(  )عليهم  البيت 
القمي  اأحمد  ال�شيخ  العالمة  قرب 
ا�شتوطن  الذي  ١٦٥7م(،   -١٥٤٣(
اأن  لبث  وما  ١٥8٢م،  عام  بانكوك 
الو�شع  على  وا�شح  تاأثري  ذا  اأ�شبح 
تايالند،  يف  وال�شيا�شي  التجاري 
جمارك  رئي�س  من�شب  ت�شلم  فقد 
رئي�س  اأ�شبح  اأن  لبث  ما  ثم  البالد 
البالد  ملك  من  باأمر  اآيوديا  وزراء 

اآنذاك.
ولل�شيخ القمي الذي هاجر من قم 
باأجمل  ُزِيّن  م�شجد  عليه  �ُشِيّد  قرب 
مزارًا  ويعترب  الإ�شالمية،  النقو�س 
ب�شتى  امل�شلمني  جميع  يحرتمه 
والبوذيون،  ومذاهبهم  طوائفهم 
حتقيق  برجاء  يق�شدونه  حيث 
ال�شيا�شيون  يقوم  كما  اآمالهم، 
القرب،  لهذا  بزيارة  تن�شيبهم  عند 
على  للم�شجد  الزائر  وي�شاهد 
القمي  مكانة  على  يدل  ما  القرب 
كتب  حيث  التايالندية،  الثقافة  يف 
القرب  على  و�شع  الذي  احلجر  على 
ما  والتايالندية  الإجنليزية  باللغة 
وزراء  رئي�س  اأحمد  ال�شيخ  يلي: 
زمان  يف  اآيوديا،  يف  تايالند  دولة 
حملة  يف  املولود  نار�شون،  ال�شاه 
١٥٤٣م،  �شنة  قم  مدينة  يف  بايني 

ع�شري. اثنا  �شيعي 
العا�شمة  يف  تايالند  يف  ويوجد 
امل�شيد  امل�شجد  على  عالوة  بانكوك 
اأ�شبح  الذي  القمي  قرب  على 
م�شاجد  اأربعة  �شياحيًا،  معلمًا 
)عليهم  البيت  اأهل  مذهب  لأتباع 
مركز  م�شجد  كل  ويف  ال�شالم(، 
امل�شاجد  وهذه  الثقايف،  للن�شر 
�شاهي، وم�شجد احلظ  هي: م�شجد 
وم�شجد  )خو�شبخت(،  احل�شن 

الإعانة  وم�شجد  داراي، 
19الإ�شالمية.



كلمة موجزة حول حديث أصحابي كالنجوم
بقلم: عبد اهلل ال�شامرائي

اهلل  و�شلى  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
اآله  وعلى  حممد  �شيدنا  على  و�شلم 

الطاهرين. الطيبني 
الأحاديث  عن  التكلم  فاإّن  وبعد: 
اأهل  عند  عظيم  اأمر  عليها  واحلكم 
يح�شبه  كما   - هّينًا  ولي�س  احلديث، 
العلم  اىل  ينتمي  ممن  النا�س  بع�س 
بع�س  على  يحكمون  تراهم  اإذ   -
الحاديث باأحكام ل متّت اىل ال�شواب 
العلمية  املوازين  توافق  ول  ب�شلة، 
بع�س  فيه  توّرط  مما  وهذا  املقّررة، 
احلديث  علم  مبادئ  ُيحكم  مل  من 

وامل�شطلح.
اأّن  النظر  بادئ  يف  ُيرتاءى  وقد 
ينك�شف  ما  �شرعان  لكن  معهم،  احلّق 
اىل  ي�شارعون  اأّنهم  هوؤلء  واآفة  زيفه. 
بالو�شع  عليه  واحلكم  احلديث  اإبطال 
بع�س  على  الوقوف  مبجّرد  والختالق 
ُروي  من  كالم  على  والطالع  طرقه، 
لهم  فيخّيل  فيه،  جهته  من  احلديث 
اأن ذلك احلديث باطل يف نف�س الأمر، 
وا�شتق�شاء  وامعان  تدّبر  دون  من 
لكاتبني  ذلك  اتفق  كما  وطرقه،  ملتونه 
حيث  كالنجوم(  )اأ�شحابي  حديث  يف 
الباب،  هذا  يف  مقال  منهما  كل  كتب 

واأ�شانيده  باألفاظه  احلديث  واأبطال 
املروية من طرق العامة.

جزء  يف  الأوىل  املقالة  ن�شرت  وقد 
جممع  عن  و�شدر  هـ   ١٣9٦ عام 
ون�شرت  بقم  ال�شالمية  الذخائر 
الثانية يف العدد الأول من جملة )علوم 

الفار�شية. حديث( 
و�شعهما  ا�شتفرغا  قد  الكاتبني  وترى 
يف مقالتيهما لإبطال حديث )اأ�شحابي 
كالنجوم( لكنهما مل يبذل جهدهما يف 
البحث عنه يف كتب اأ�شحابنا الإمامية 
فر�س  على  له(  اأيديا  ول  احلديثية، 

ثبوته - تاأويال �شائغا.
هذا، مع اأنهما اأول من تنالهما �شهام 

وخ�شومهم،  خمالفيهم  من  الناقدين 
اأ�شولهم  يف  بثبوته  عليهما  يطعنون  اإذ 
هذا  يف  بحثهما  اأتى  فلذلك  احلديثية، 
ال�شا�س،  مندك  بل  ناق�شًا،  احلديث 
الباحث  على  لأن  ال�شول،  خاوي 
من  بحثه  باأطراف  يلّم  اأن  املو�شوعي 

جميع اجلوانب.
فاذا كان احلديث قد ورد من طريق 
حاله  وبيان  نقده  من  فالبد  الإمامية، 
اأول - اإْن كان قاباًل لذلك - ثم اخلو�س 

واإّل  ومناق�شته،  اخل�شم  منازلة  يف 
والبخوع  به  الذعان  من  منا�س  فال 
املحققني  جهابذة  �شرية  وهذه  له، 
عنهم،  اهلل  ر�شي  ال�شالح  �شلفنا  من 
واملناظرة،  البحث  اأدب  ومقت�شى 
املجال  هذا  يف  الكّتاب  اأكرث  لكن 
 - ذلك  عن  ذهلوا  قد  املتاأخرين  من 

والع�شمة لأهلها -.
حديث  اأن  فاعلم  هذا،  لك  تبنّي  اإذا 
الإمام  اأخرجه  كالنجوم(  )اأ�شحابي 
احل�شن  بن  حممد  جعفر  اأبو  احلافظ 
كتابه  يف  اهلل  رحمه  القمي  ال�شفار 
قال:  �س١١(  الدرجات:  )ب�شائر 
اخل�ّشاب،  مو�شى  بن  احل�شن  حدثني 

بن  اإ�شحاق  عن  كلوب،  بن  غياث  عن 
عن  ال�شالم،  عليه  جعفر  عن  عمار، 
اأبيه عليه ال�شالم: اأن ر�شول اهلل �شلى 
وجدمت  ما  قال:  و�شلم  واآله  عليه  اهلل 
عذر  ل  لزم،  به  فالعمل  اهلل  كتاب  يف 
لكم يف تركه، وما مل يكن يف كتاب اهلل 
لكم يف  �شنة مني فال عذر  فيه  وكانت 
ترك �شنتي، وما مل يكن فيه �ُشّنة مني 
مثل  فاإنا  فخذوه،  اأ�شحابي  قال  فما 

التكلم عن الأحاديث واحلكم عليها اأمر عظيم عند اأهل احلديث، 
ولي�س هّينًا - كما يح�شبه بع�س النا�س ممن ينتمي اىل العلم
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فباأيها  النجوم  كمثل  فيكم  اأ�شحابي 
ا�شحابي  اقاويل  وباأي  اهتدى،  اأخذ 
اأ�شحابي  واختالف  اهتديتم،  اخذمت 
وَمن  اهلل  ر�شول  يا  قيل:  رحمة.  لكم 

اأ�شحابك؟ قال: اأهل بيتي.
بن  جعفر  ابو  ال�شدوق  واأخرجه 
يف  تعاىل  اهلل  رحمه  القمي  بابويه 
كتابه )معاين الأخبار �س١٥٦(: قال: 
اأحمد  بن  احل�شن  بن  حممد  حدثني 
حدثنا  قال:  اهلل  رحمه  الوليد  ابن 
وذكره   - ال�شفار  احل�شن  بن  حممد 

بتمامه -.
البيت  اهل  اإّن  بقوله:  عليه  عّلق  ثم 
ولكن  يختلفون،  ل  ال�شالم  عليهم 
يفتون ال�شيعة مبّر احلق، ورمبا اأفتوهم 
فهو  قولهم  من  يختلف  فما  بالتقية، 

لل�شيعة. والتقية رحمة  للتقية، 
املراد  اأّن  يف  �شريح  احلديث  فهذا 
و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  باأ�شحابه 
الكرام  البيت  اأهل  هم  فيه  املذكورين 

ال�شالم. عليهم 
واردًا  وتف�شريه  احلديث  هذا  ولي�س 
التقية  مورد  ال�شالم  عليه  الإمام  عن 

- كما ل يخفى -.
�شحيح  يكن  مل  واإن   - اإذن  فهو 
الإ�شناد اأو ح�شنه على ح�شب ا�شطالح 
به  املتاأخرين - لكنه �شالح لالحتجاج 
كما  �شبهة،  بال  والف�شائل  املناقب  يف 

هو مقّرر يف حمله.
بن  عباد  �شعيد  اأبو  رواه  �شاهد  وله 
اأبي  عن  اأ�شله،  يف  الرواجني  يعقوب 
املقدام عمرو بن ثابت عن اأبي جعفر، 

ال�شالم،  عليهم  اآبائه  عن  ابيه،  عن 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  قال  قال: 
اأمان  ال�شماء  يف  جنوم  و�شلم:  واآله 
جنوم  ذهبت  فاإذا  ال�شماء،  لأهل 
يكرهون،  ما  ال�شماء  اأهل  اأتى  ال�شماء 
اأحد  ولدي  من  بيتي  اأهل  من  وجنوم 
لأهل  الأر�س  يف  اأمان  جنمًا  ع�شر 
ذهبت  فاإذا  باأهلها،  متيد  اأن  الأر�س 
اأهل  اأتى  الأر�س  من  بيتي  اأهل  جنوم 

الأر�س ما يكرهون.
املراد  ُيبنّي  مل  اأنه  ُفر�س  ولو  هذا، 
و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  باأ�شحابه 
كالنجوم  )ا�شحابي  حديث  يف  كما   -
على  حمله  ينبغي  لكان   - العامة  عند 
عليه  اهلل  �شلى  النبي  اأثر  اقتفى  من 
من  و�شنته  هديه  واتبع  و�شلم  واآله 
وعمار  ذر  واأبي  ك�شلمان  ال�شحابة، 

ر�شي  واأ�شرابهم،  وحذيفة  واملقداد 
ال�شحابة  ل  اأجمعني،  عنهم  اهلل 
ارتّد  اأو  منهم  نافق  من  حتى  برّمتهم 
فاإّن   - باهلل  والعياذ   - احلق  عن 
عن  ف�شاًل  هوؤلء،  من  خري  احل�شى 

كونهم جنومًا لالهتداء.
منت  به  اأُعّل  ما  بهذا  يندفع  وكان 
حال  لواقع  خمالفته  من  احلديث 
ركب  من  وفيهم  ال�شحابة،  من  جمع 
من  وغريه  واملوبقات،  العظائم  راأ�س 

اليرادات املذكورة يف املقام.
الكاتبني  الفا�شلني  هذين  اأّن  ولو 
على  يقت�شرا  ومل  الأمر  لهذا  تنّبها 
اىل  بادرا  ملا  احلديث  لفظ  ظاهر 
هذا  �شاهد  وجدا  بل  ورّده،  اإنكاره 
اجلمع فيما اخرجه اأبو جعفر ال�شدوق 
كتابه  يف  تعاىل  اهلل  رحمه  بابويه 
ال�شالم:  عليه  الر�شا  اأخبار  )عيون 
اأبو  احلاكم  حدثنا  قال:  �س87(  ج٢، 
قال:  البيهقي،  احمد  بن  علي احل�شني 
حدثي حممد بن يحيى ال�شويل، قال: 
ن�شر  بن  مو�شى  بن  حممد  حدثني 
�ُشئل  قال:  اأبي،  حدثني  قال:  الرازي، 
النبي  قول  عن  ال�شالم  عليه  الر�شا 
اأ�شحابي  و�شلم:  واآله  عليه  اهلل  �شلى 
اهتديتم،  اقتديتم  باأّيهم  كالنجوم، 
و�شلم:  واآله  عليه  اهلل  �شلى  قوله  وعن 
دعوا يل اأ�شحابي. فقال عليه ال�شالم: 
بعده  يغرّي  مل  من  يريد  �شحيح،  هذا 

ومل يبّدل )احلديث(.
من  ذكرناهم  الذين  وهوؤلء 
ممن  اإخوانهم  من  وغريهم  ال�شحابة 
�شلى  النبي  بعد  يبّدلوا  ومل  يغريوا  مل 

اهلل عليه واآله و�شلم بالتفاق.
وباجلملة: فما ينبغي اأن يتنّبه له كل 
الأحاديث  على  وحاكم  بحزم،  باحث 
باب  كل  اأحاديث  يجمع  اأن  هو  بجزم، 
باأ�شانيدها ومتونها قبل احلكم عليها، 
يكن  مل  ما  بذلك  له  يتبنّي  قد  فاإّنه 
اأقرب  ظاهرًا له من قبل ويكون حكمه 
لل�شواب، كيف ل و)ال�شاهد يرى ما ل 

يرى الغائب(.
حمده،  حق  تعاىل  هلل  واحلمد 
وال�شالة وال�شالم على من ل نبّي من 

بعده وعلى اآله.

جن�م يف ال�شماء اأمان لأهل ال�شماء، فاإذا ذهبت جن�م ال�شماء اأتى اأهل 
ال�شماء ما يكره�ن، وجن�م من اأهل بيتي من ولدي اأحد ع�شر جنمًا اأمان 
يف الأر�س لأهل الأر�س اأن متيد باأهلها، فاإذا ذهبت جن�م اأهل بيتي من 

الأر�س اأتى اأهل الأر�س ما يكره�ن

فاإمنا مثل ا�شحابي فيكم 
اأخذ  فباأيها  النج�م  كمثل 

اهتدى، وباأي اقاويل ا�شحابي 
واختالف  اهتديتم،  اخذمت 
اأ�شحابي لكم رحمة. قيل: يا 

ر�ش�ل اهلل وَمن اأ�شحابك؟ 
قال: اأهل بيتي

عليهم  البيت  اهل  اإّن 
ولكن  يختلف�ن،  ل  ال�شالم 

احلق،  مبّر  ال�شيعة  يفت�ن 
فما  بالتقية،  افت�هم  ورمبا 
يختلف من ق�لهم فه� للتقية، 

والتقية رحمة لل�شيعة
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كيف هّياأ الإمام الع�شكري عليه ال�شالم لغيبة الإمام املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف
والولية  بالإمامة  ال�شيعة  ارتباط  اإّن 
جتذر مع مرور الأيام والليايل ومع ات�شاع 
وتوّزعهم  اجلغرايف  انت�شارهم  رقعة 
الدميغرايف، واأ�شحى الإمام عليه ال�شالم 
اأهم عن�شر تعتمد عليه ال�شيعة ويرجعون 
الفردية  وم�شكالتهم  ق�شاياهم  يف  اإليه 
حاجاتهم  بتلبية  يقوم  والجتماعية، 
الفكرية والروحية واملادية. ومن ادعى اأن 
المام اأ�شبح ي�شكل كل �شيء يف حياتهم 
اىل  يبادرون  كانو  ولذا،  �شادقًا.  لكان 
ال�شوؤال عن المام اخللف. وهكذا، تعود 
الإمام  �شخ�س  مع  التو�شل  على  ال�شيعة 
تقريبًا،  قرنني  من  لأكرث  ال�شالم  عليه 
وعلى ذلك جرت عادتهم وثقافتهم. واما 
غيبة المام عنهم فرتة طويلة من الزمن، 
فهي حدث جديد يحتاج اىل ثقافة جديدة 
عدم  فكرة  ويتقبلوا  عليها  يرتبوا  حتى 

روؤيته.
بداأت  الرتبية  هذه  باأن  القول  وميكن 
عليه  الهادي  علي  الإمام  اإمامة  ظل  يف 
على  ال�شيعة  تهيئة  اأن  جلهة  ال�شالم. 
املدة  هذه  اىل  حتتاج  اجلديدة  الثقافة 
من الزمن، خ�شو�شًا اأن مدة ولية الإمام 
الع�شكري كانت ق�شرية جدًا، مع �شرف 
جل اهتمامه حلماية املولود اجلديد، واأما 
الأعمال التي اجنزها للتهيئة للغيبة، فهي:

اأوًل: �شرية حياة الإمام منذ 
ال�لدة

المام  بولدة  املحيطة  الظروف  اإّن 
ال�شريف  فرجه  تعاىل  اهلل  عجل  احلجة 
كانت �شرية للغاية، لأن ال�شلطة العبا�شية 
الع�شكري  الإمام  كانت تراقب دائمًا دار 
اأ�شار  وقد  به،  يتعلق  ما  وكل  وزوجاته 

هذه  اىل  ال�شالم  عليه  الع�شكري  المام 
الظروف بقوله: ف�شعوا )بنو العبا�س( يف 
اأهل بيت ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه  قتل 
يف  منهم  طمعًا  ن�شله،  واإبادة  و�شلم  واآله 
قتله،  اأو  القائم  تولد  منع  اىل  الو�شول 
منهم  لواحد  اأمره  يك�شف  اأن  اهلل  فاأبى 
اإّل اأن يتم نوره ولو كره الكافرون)١(. واأما 
بالن�شبة لولدته، فلم يت�شّن الطالع عليها 
ال لل�شيدة حكيمة عمة الإمام الع�شكري، 
والتي فوجئت باأ�شل احلمل به، وكانت بعد 

منت�شف الليل قريبًا من الفجر.
املولود  ليبقى  جاهدًا  الإمام  وعمل 
اجلديد بعيدا عن النظار، ومل يطلع عليه 
لينقلوا  اأوليائه  من  اخلوا�س  خوا�س  ال 
اىل ال�شيعة اأّن اإمامهم قد ولد لرفع �شبهة 
م�شمون  نفهم  هنا  ومن  ولدته.  عدم 
ا�شتعمال  عن  نهت  التي  الروايات  بع�س 
ا�شمه، ويدل عليه توقيعه ال�شريف: )ولد 
وعن  م�شتورًا  عندك  فليكن  مولود،  لنا 
جميع النا�س مكتومًا، فاإّنا مل نظهر عليه 

اإل الأقرب لقرابته والويل لوليته()٢(.
عليه  الع�شكري  الإمام  لنا  ر�شم  وقد 
ثمانية  يف  مولوده  اإىل  الطريق  ال�شالم 
منها  وت�شريحًا،  تلويحًا  حديثًا  ع�شر 
بعدي  من  اهلل  وحجة  الإمام  )اإن  قوله: 
ابني �شمي ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله 
اهلل  حجج  خامت  هو  الذي  وكنيه،  و�شلم 
فقال:  هو؟  ممن  ف�شاأله:  خلفائه،  واآخر 

اإّنه  األ  الروم،  ملك  قي�شر  ابن  ابنة  من 
�شيولد ويغيب عن النا�س غيبة طويلة ثم 

يظهر)٣(.
ثانيًا: الإعداد الفكري للغيبة

لقد جرى الإمام الع�شكري عليه ال�شالم 
على طريقة اآبائه واأجداده عليهم ال�شالم 
يف ا�شتعرا�س فكرة الغيبة واإمكانها ثبوتًا 
ثم تطبيقها على ولده القائم. وكان احلث 
اأن  مبا  غيبته.  يف  الثبات  على  والرتكيز 
الإمام املهدي ميثل عن�شرًا من عنا�شر 
فكرة  قبول  عليهم  ي�شهل  فكان  الغيبة، 
الغيبة، لأن الإميان بعامل الغيب هو تواأم 

الإميان بعامل ال�شهادة.
عن  ف�شاًل  الغائبني  يخاطب  وكان 
املعدمني، ومن هم ل يزالون يف اأ�شالب 
الرجال، عن طبيعة مرحلة الغيبة وما يقع 
الوقت  ويف  وم�شائب،  بالءات  من  فيها 
والتجلد  الت�شرب  اىل  يدعوهم  نف�شه 
بالظهور  الأمل  فيهم  ويزرع  والحت�شاب 
واأن املنتظر له هو يف عبادة وكاملت�شحط 
بدمه بني يدي ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم، كما جاء يف بع�س الروايات عن 
احل�شن بن حممد بن �شالح البزاز يقول: 
�شمعت احل�شن بن علي الع�شكري عليهما 
من  القائم  هو  ابني  )اإن  يقول:  ال�شالم 
بعدي وهو الذي جتري فيه �شنن الأنبياء 
بالتعمري والغيبة حتى تق�شو القلوب لطول 
الأمد، فال يثبت على القول به اإل من كتب 

تع�د ال�شيعة على الت�ا�شل مع �شخ�س الإمام عليه ال�شالم لأكثر 
من قرنين تقريبًا، وعلى ذلك جرت عادتهم وثقافتهم. واأّما غيبة 
الإمام عنهم فترة ط�يلة من الزمن، فهي حدث جديد يحتاج الى 

ثقافة جديدة حتى يترب�ا عليها ويتقبل�ا فكرة عدم روؤيته
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اهلل عز وجل يف قلبه الإميان واأيده بروح 
منه()٤(.

ومن اأهم الأفكار التي كان يوؤكد عليها 
معرفة  هي  عليها  ال�شيعة  ويحث  الإمام 
الإمام عليه ال�شالم كما جاء يف احلديث 
عن اأبي علي بن همام قال: �شمعت حممد 
اأبي  �شمعت  يقول:  العمري  عثمان  ابن 
علي  بن  احل�شن  حممد  اأبو  �شئل  يقول: 
عليه ال�شالم واأنا عنده عن اخلرب الذي 
روي عن اآبائه عليهم ال�شالم: اإن الأر�س 
ل تخلو من حجة هلل على خلقه اىل يوم 
اإمام  يعرف  ومل  مات  من  واإّن  القيامة، 
عليه  فقال  جاهلية،  ميتة  مات  زمانه 
ال�شالم: اإن هذا حق كما اأن النهار حق. 
احلجة  فمن  اهلل،  ر�شول  يابن  له:  فقيل 
هو  حممد  ابني  فقال:  بعدك؟  والإمام 
المام واحلجة بعدي، من مات ومل يعرفه 

مات ميتة جاهلية()٥(.
ثالثًا: الإعداد الروحي

الأئمة  التوا�شل مع  ال�شيعة على  اعتاد 
بروؤيتهم وجمال�شتهم وحمادثتهم من دون 
وا�شطة على الإطالق اإىل زمن الإمامني 
اأن  جند  اإذ  ال�شالم،  عليهما  الع�شكرين 
اأخذت منحى  و�شيلة الت�شال والتوا�شل 
مبقدور  يعد  مل  اإذ  ال�شيعة،  لدى  جديدًا 
اأي �شخ�س اأن يلقى الإمام متى �شاء. ومن 
ن�شوء  لبداية  الأوىل  اخلطوة  كانت  هنا، 
ولإعدادهم  ال�شيعة  لدى  جديدة  ثقافة 
الإمام  وكان  القادمة.  للمرحلة  نف�شيًا 
الهادي عليه ال�شالم من خالل احتجابه 
الع�شكري  الإمام  ولده  وحجب  بل  عنهم 

الغد  من  ي�شت�شرفون  ملا  يهيئهم  عنهم 
اإمامهم،  عنهم  فيه  يغيب  الذي  الآتي 
ولذا جند ان الكثري من ال�شيعة مل يعرفوا 
الإمام الع�شكري ال بعد وفاة اأخيه حممد، 
ال�شالم  عليه  الهادي  الإمام  اخذ  حيث 

بالهتمام به لإمتام احلجة على النا�س.
الع�شكري  احل�شن  المام  ا�شتمر  ولقد 
عليه ال�شالم يف نف�س ال�شلوب من �شيا�شة 
به،  املبا�شر  الرتباط  وتقليل  الحتجاب 
اأن  دون  من  اجلديدة  الطريقة  لياألفوا 
تدفع  نف�شية  �شدمة  ذلك  لهم  ي�شكل 
بالبع�س اىل التخلف اأو الرتداد، وميكن 
مع  للتوا�شل  طرق  ثالثة  نكت�شف  اأْن 

ال�شيعة:
جدًا  قلياًل  وكان  املبا�شر،  الت�شال  اأ. 

ومع اأفراد خم�شو�شني من اوليائه.
جمع  لقد  والتوقيعات:  املكاتبات  ب. 
الإمام الع�شكري بني اأمرين يف التوقيعات: 
الغيبة، والعمل  ال�شيعة على ثقافة  تعويد 
حاجاتهم  يف  خلل  ح�شول  عدم  على 
هنا  ومن  واملادية.  والروحية  الفكرية 
كانت  جلها  او  كلها  التوقيعات  اأّن  ندرك 
ت�شدر عن الإمام الع�شكري، ومل جندها 
جهة  ومن  ال�شابقني.  اآبائه  طريقة  يف 
اأخرى، ندرك اي�شًا اأن اأكرث ما �شل اإىل 
ال�شيعة كان عبارة عن توقيعات منه، ويدل 
عليه التوقيع ال�شريف لإ�شحاق بن يعقوب 
من  �شوؤاًل،  ثالثني  من  لأكرث  املت�شمن 
جملتها جوابه على �شوؤال حول من الذي 

ُيرجع اإليه يف احلوادث الواقعة.
ج. الرتباط عرب الوكالء: مبا اأن ع�شر 
الإمام الع�شكري ي�شكل احللقة اجلوهرية 
لالنتقال من ع�شر احل�شور وال�شهود اىل 
ع�شر الغيبة، كان ذلك ي�شتدعي العتماد 
على الوكالء، ويقت�شي و�شع نظام يحكم 
كامل ت�شرفاتهم، خا�شة واأن العدد لي�س 
بقليل، اإذ عنّي الإمام الع�شكري وكياًل يف 
كل منطقة يوجد فيها �شيعة من �شيعته، 
وكانوا ميثلون حلقة الو�شل بينه وبينهم، 
�شهادة  بعد  ما  اىل  النظام  وا�شتمر هذا 
كاأ�شلوب  اعتمد  ثم  الع�شكري،  الإمام 
وحيد تقريبًا يف ع�شر الغيبة ال�شغرى، 
ويعترب هذا ال�شلوب من العوامل النف�شية 
الرتباط  ل�شتمرار  والرئي�شية  املهمة 
ال�شالم ويدل عليه ما جاء  بالإمام عليه 

يف العمري وابنه حممد: )العمري وابنه 
يوؤديان، وما  اإليك فعني  اأديا  ثقتان، فما 
قال فعني يقولن، فا�شمع لهما واأطعهما 

فاإنهما الثقتان املاأمونان(.)٦(.
رابعًا: التنظيم العملي لالرتباط 

بالإمام
الإمام  دور  عظمة  يف  يزيد  ومما 
الع�شكري عليه ال�شالم اأنه مل يتوقف دوره 
عند تهيئة ال�شيعة لع�شر الغيبة، بل املهمة 
ال�شعبة هي تهيئة الظروف لع�شر الغيبة 
الكربى، اإما من جهة تربية ال�شيعة على 
هذه الثقافة اأو من جهة حتديد املرجعية 
احلقيقة ال�شاحلة التي تقوم مقام الإمام 
والوكالء والتوقيعات، ومن هنا، جند اأّن 
ال�شالم  عليه  الع�شكري  الإمام  مواقف 
املاأمونني  والرواة  العلماء  من  اليجابية 
ال�شيعة  واإرجاع  وحرامه  اهلل  حالل  على 
احلقيقية  املرجعية  مع  من�شجمة  اإليهم 
يف ظل الغيبة الكربى، كما جاء يف قوله: 
)فاأما من كان من الفقهاء �شائنًا لنف�شه 
لأمر  لهواه مطيعًا  لدينه خمالفًا  حافظًا 

موله فللعوام اأن يقلدوه()7(.
الغيبة  ظل  يف  نعي�س  الذين  الآن  نحن 
الإمام  له  خطط  ما  اأّن  جند  الكربى 
اتخذها  التي  الجراءات  واأّن  الع�شكري 
ا�شتمرار  ل�شمانة  احلقيقة  عني  هي 
الرتباط بني الإمام وال�شيعة، مهما طالت 
الغيبة ومهما كرث ال�شيعة، ومل يبق منها 
األ  اإل و�شيلة واحدة لعموم ال�شيعة  اليوم 

وهي احلوزة العلمية.
ــــــــــــــــــــــــ

)١( اإثبات الهداة: ج٣، �س٥7٠.
)٢( كمال الدين ومتام النعمة: ج٢، �س٤١8.

)٣( اإثبات الهداة: ج٣، �س٥٦9.
)٤( كمال الدين ومتام النعمة: ج٢، �س٥٢٤.
)٥( كمال الدين ومتام النعمة: ج٢، �س٤٠9.

)٦( الغيبة ال�شغرى: �س٢١9.
ال�شالم:  عليه  الع�شكري  الإمام  تف�شري   )7(

�س١٤١، والحتجاج للطرب�شي: ج٢، �س٢٦٣.
* بقلم: ال�شيخ تامر حممد حمزة

كان الإمام الهادي عليه 
ال�شالم من خالل احتجابه 

عنهم بل وحجب ولده الإمام 
ملا  يهيئهم  عنهم  الع�شكري 
الآتي  الغد  من  ي�شت�شرف�ن 
الذي يغيب فيه عنهم اإمامهم، 
ولذا جند ان الكثري من ال�شيعة 
مل يعرف�ا الإمام الع�شكري ال 
اأخيه حممد، حيث  بعد وفاة 
عليه  الهادي  الإمام  اخذ 
لإمتام  به  بالهتمام  ال�شالم 

احلجة على النا�س
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اأ: تعريف الأخالق
اإىل  والتعرف  الطالع  اأجل  من 
معرفة  اأوًل  ينبغي  الأخالقية،  القيم 
الإ�شالمية  والأخالق  الأخالق 

وتعريفها:
فما هي الأخالق الإ�شالمية؟

الأخالقية  والقيم  الأخالق  ان 
حياتنا  يف  نت�شرف  كيف  تعلمنا 
وكيف  اأ�شدقائنا،  مع  الجتماعية 

يت�شرف بع�شنا مع بع�شنا الآخر.
مع  ونت�شرف  ن�شلك  كيف  وتعلمنا 
ابت�شامة  نرى  حتى  وال�شتاذ  املعلم 

الر�شا والرتياح على �شفاههما.
يف  زمالئنا  مع  نعي�س  وكيف 
جرياننا  نعا�شر  وكيف  الدرا�شة، 

معهم؟ ونت�شرف 
ميكننا  ح�شن  �شلوك  باأي  وتعلمنا 
والدينا  قلوب  على  ال�شتحواذ 
واأ�شدقائنا  ومربينا  وا�شاتذتنا 
وجرياننا  الدرا�شة  يف  وزمالئنا 
ال�شرور  واإدخال  معارفنا،  و�شائر 
واإذا  عنا  ير�شون  وجعلهم  عليهم، 
ح�شنًا  �شلوكًا  معنا  اأ�شدقاوؤنا  �شلك 

الهدايا،  لنا  وقدموا  اإلينا،  واأح�شنوا 
واإذا  جتاههم.  نتحمله  واجب  فاأي 
اإلينا  واأ�شاوؤوا  معنا  يتالءموا  مل 
فعله  علينا  ينبغي  فماذا  وهجرونا، 
وكيف ميكننا ال�شتحواذ على قلوبهم.

الفكرية  واملذاهب  ال�شعوب  كل  اإّن 
الأخالقية  القيم  معرفة  يف  ترغب 
وتربيتها يف نفو�س اأفرادها وجمتمعها 
ال�شعادة  اجلميع  يبلغ  لكي  وقلوبهم، 
در�س  ح�شور  نريد  لكننا  املن�شودة، 
ال�شالم وجعل كتاب  الإمام علي عليه 
حلياتنا،  مر�شدًا  البالغة(  )نهج 
وتعلم القيم الأخالقية من هذا النبع 

ال�شالمي ال�شايف الدائم.
اأمري  اأقوال  اىل  ال�شتماع  نريد  اإننا 
ت�شطبغ  لكي  ال�شالم  عليه  املوؤمنني 
ونبني  احلقيقة،  بلون  ونفو�شنا  قلوبنا 
نطق  التي  النرية  بالكلمات  م�شتقبلنا 
يف  ونكون  ال�شهيد،  الإمام  ذلك  بها 
للم�شتقبل،  الناجحني  ال�شناع  عداد 

يقول الإمام علي عليه ال�شالم:
)فليكن تعصبكم ملكارم اخلصال، 

وحمامد األفعال، وحماسن األمور(.
نبلغ  الأخالقية  القيم  باكت�شاب  اإننا 
ون�شلح  احلقيقي  والتكامل  ال�شعادة 

جمتمعنا.

يف  ال�شالم  عليه  علي  الإمام  يقول 
اإ�شارة عامة:

ول  اخللق،  كحُسن  قرين  ول   ..(
مرياث كاألدب(.

ب: �شرورة القيم الأخالقية
القيم  تعريف  على  الطالع  بعد 
لالأخالق  القّيم  والدور  الأخالقية 
ال�شالمية يف حتقيق �شعادة الن�شان، 
القيم  اىل  التعرف  علينا  بقي 
الفردية  الخالق  اأن  اإذ  الأخالقية، 
الواقع  اىل  تخرج  ل  الجتماعية  او 

املو�شوعي من دون قيم.
امل�شادة،  القيم  معرفة  جتب  كما 
ظهور  دون  حتول  التي  والعقبات 
علينا  ينبغي  وما  الإ�شالمية  الأخالق 

كل مفكري العامل ي�ؤمن�ن باأن 
الأول  ال�شرط  ه�  التفاوؤل 
الكبرية،  النجاحات  لإحراز 
تعزيز  جانب  اىل  ينبغي  كما 
روح الأمل، مكافحة كل اأ�شكال 

الياأ�س والت�شاوؤم

القيم األخالقية في
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اإّن  اإذ  تكاملنا  طريق  عن  لإزالتها 
للزراعة.  املعدة  كالأر�س  قلوبنا 
ال�شليم  املنتوج  على  فللح�شول 
الهتمام  من  لبد  منها،  والوافر 

بق�شيتني مهمتني وم�شريتني هما:
اأوًل: انتقاء البذور ال�شليمة والنافعة 
نوها  م�شتلزمات  وتوفري  وغر�شها 

والت�شميد. ال�شقي  مثل:  وتكاملها 
املخ�ش�شة  الأر�س  تطهري  ثانيًا: 
ال�شارة  الأع�شاب  من  للزراعة 
ر�س  بوا�شطة  املوؤذية  والأ�شواك 
ال�شموم واقتالع احل�شائ�س الطفيلية، 
لكي تنمو البذور املزروعة نوًا يوميًا، 
الأع�شاب  اإعاقة  دون  وللحيلولة 
نوها  عملية  ال�شارة  والأ�شواك 

وتكاملها.
يف  ورد  ملا  �شريعًا  ا�شتعرا�شًا  اإّن 
يدلنا  ال�شاأن  بهذا  البالغة(  )نهج 
ال�شالم  عليه  عليًا  الإمام  اأن  على 
الرئي�شني  العاملني  اىل  ا�شار 
وبلوغها  الب�شرية،  بن�شج  املتمثلني 
الن�شانية،  الخالق  وحتقق  ال�شعادة، 
النافعة  واحلبوب  البذور  ي�شّبه  فهو 
على  يدلنا  وكذلك  الخالقية  بالقيم 
النف�شية  الأ�شواك  الطفيلية  الأع�شاب 
املعوقة، ويهدينا اىل �شبل مكافحتها، 

ثم يقول:
وبذلك  الأخالق(  رئي�س  )الُتقى 
مو�شع  ويف  القيم.  كل  بالتقوى  يربط 
التي  النف�شية  الآفات  اىل  ي�شري  اآخر 

الن�شان فيقول: ت�شيب 
اىل  دواع  واحلسد  والكرب  واحلرص   ...(

التقحم يف الذنوب(.
اأّن اكت�شاب القيم  ن�شتنتج من ذلك 
حتقيق  عن  مبفرده  عاجز  الأخالقية 
علينا  ينبغي  لذا  وتكاملنا،  �شعادتنا 
النتباه  القيم،  اكت�شاب  جانب  اىل 
الأخالقية،  لالآفات  كامل  ب�شكل 
والقيم امل�شادة و�شبل مكافحتها لكي 
نتو�شل اىل الأخالق الإ�شالميةبهاتني 
البذور  )بذر  الرئي�شيتني  العمليتني 

يناأكد منها ال�شموم( اأي:
�شفة  غر�س  اىل  �شعينا  اأننا  لو 
لوجب  نفو�شنا،  يف  القيمة  التوا�شع 
علينا بذل جهود اأخرى لرتك العادات 
الذميمة املتمثلة يف التكرب والإعجاب 
ونقتلع  �شادقني  نكون  ولكي  بالنف�س، 
جذور الكذب يف اآن واحد، واأن نتخلق 
الوقت  يف  ونق�شي  وال�شفح،  بالعفو 

نف�شه على روح النتقام يف اأنف�شنا.
ج: القيم والقيم امل�شادة

عند  لنا،  ينبغي  باهلل:  الأمل   .١

مواجهة امل�شاكل وال�شعاب، العتماد 
الأبدية وعدم اخلوف  على قدرة اهلل 

نتغلب  بل  امل�شاكل،  من 
على  بالتوكل  جميعًا  عليها 

من �شبل اكت�شاب املعارف والنف�ذ 
اىل القل�ب، وممار�شة التحركات 
احرتام  والبناءة،  ال�شليمة 
يق�ل  واآرائهم،  الآخرين  افكار 
ال�شالم:  عليه  علي  المام 
من  اوثق  مظاهرة  )ول 

امل�شاورة(
والب�شا�شة  بالت�ا�شع  ميكن 
اإجبار الذين جف�نا وقاطع�نا 
على الع�دة اىل املحبة وامل�دة، 
والبت�شام  الر�شا  زهرات  وزرع 
الإمام  يق�ل  ال�شفاه،  كل  على 
علي عليه ال�شالم بهذا ال�شاأن: 

)...وبالت�ا�شع تتّم النعمة(
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علي  الإمام  يقول  الأمل،  وبروح  اهلل 
ال�شالم: عليه 

)ل يرجون منكم إل ربه(.
يوؤمنون  العامل  مفكري  فكل 
الأول  ال�شرط  هو  التفاوؤل  باأّن 
كما  الكبرية،  لإحرازالنجاحات 
الأمل،  روح  تعزيز  جانب  اىل  ينبغي 
اأ�شكال الياأ�س والت�شاوؤم. مكافحة كل 

اآراء الآخرين: من �شبل  ٢. احرتام 
اكت�شاب املعارف والنفوذ اىل القلوب، 
ال�شليمة  التحركات  وممار�شة 
اأفكارالآخرين  احرتام  والبناءة، 
من  �شكل  اأي  عن  والمتناع  واآرائهم، 
الغرور والأنانية. يقول الإمام  اأ�شكال 

علي عليه ال�شالم:
)ول مظاهرة أوثق من املشاورة(.

وقال يف كالم حتذيري اآخر له:
)من استبد برأيه هلك(.

٣. التوا�شع: اإن التوا�شع من القيم 

بها  التي ميكن  امل�شتح�شنة  الخالقية 
قلوب  حتى  القلوب،  كل  اىل  التغلغل 
والأعمال  ال�شيطان  وطرد  الأعداء، 
وميكن  املجتمع،  من  ال�شيطانية 
الذين  اإجبار  والب�شا�شة  بالتوا�شع 

اىل  العودة  على  وقاطعونا  جفونا 
الر�شا  زهرات  وزرع  واملودة،  املحبة 
يقول  ال�شفاه،  كل  على  والبت�شام 
الإمام علي عليه ال�شالم بهذا ال�شاأن:

)... وبالتواضع تتمّ النعمة(.
ال�شعادة  يجلب  التوا�شع  اأّن  اأي 

والرتياح.
التكرب  خطر  اىل  الإمام  ي�شري  ثم 

والإعجاب بالذات، فيقول:
).. فاهلل اهلل... وسوء عاقبة الكرب(.

اأن  يعني  العتدال  العتدال:   .٤
حقيقتها  على  احلقائق  ن�شاهد 
من  هي،  كما  الآخرين  اىل  وننقلها 
اأقوالنا  يف  تفريط  ول  اإفراط  دون 

واأحكامنا ويف اأخبارنا وتقاريرنا.
القيمة  بهذه  يتمتعون  ل  والذين 
�شلوكهم  يف  جند  ل  الأخالقية 
دقيقًا،  ح�شابًا  ول  نظامًا  واعمالهم 
�شيئًا  يع�شقون  تراهم  ما  ف�شرعان 
ذلك  من  ينفرون  حتى  يلبثون  ل  ثم 
تقاريرهم،  يبالغون يف  نف�شه،  ال�شيء 
بكثري.  راأوه  ما  يفوق  ما  ويقولون 
العتدال،  جمانية  اأّن  نرى  وهكذا 
من  الأمور،  يف  والتفريط  والإفراط 
النف�شية  ال�شربات  اأ�شد  اإنزال  �شاأنها 

بنا. والجتماعية 
العتدال،  التلزام  من  اإذّا  فالبد 
وح�شاب  معني  نظام  �شمن  والتحرك 
ال�شلوك  يف  ذلك  ومراعاة  دقيق، 
عليه  علي  الإمام  يقول  والعمل، 

ال�شالم يف كالم حتذيري له:
)ل ترى اجلاهل إل مُفِرطًا أو مُفرَطًا(.
ثم ي�شري اىل نتيجة ذلك بالقول.

احلزم  ومثرة  الندامة،  التفريط  )مثرة 
السالمة(.

كرامة  وحفظ  ال�شر  كتم   .٥
نلتزم  اأْن  لنا  ينبغي  الآخرين: 

مواجهة  عند  ال�شر(  )كتم  مبداأ 
وتنبغي  واخطائهم،  الآخرين  زّلت 
وكرامتهم،  �شمعتهم  على  املحافظة 
جمتمعنا  تخلي�س  من  نتمكن  وبذلك 
ن�شر  دون  واحليلولة  دن�س  كل  من 
من  ال�شر  وكتمان  ال�شامة،  ال�شائعات 
املبادئ القيمة يف الأخّوة وال�شداقة، 
بهذا  ال�شالم  عليه  علي  الإمام  يقول 

ال�شاأن:
اهلل  يسرت  استطعت،  ما  العورة  فاسرت   ...(

منك ما حتب(.
فنحن الذين قد نكون يف اأية حلظة 
ي�شدر  اأو  والزلل،  للخطاأ  عر�شة 
علينا  �شّيئ،  فعل  اأو  قبيح  �شلوك  عنا 
الغيبة  مثل  ال�شيئة،  العادات  جتنب 
نلوث  لكيال  الآخرين  عيوب  وذكر 

الإمام  يقول  ال�شليمة،  املجتمع  اأجواء 
علي عليه ال�شالم:

فيك  ما  تعيب  أنْ  العيب  )أكرب 
مثله(.

ننتظر  األ�شنا  وال�شفح:  العفو   .٦
من الآخرين اأن يغفروا لنا اأخطاءنا، 
وي�شفحوا عنا ويعطونا فر�شة ن�شلح 
اأخطاءنا؟...  اأنف�شنا وجنرب فيها  بها 
اإذا كان اجلواب بالإيجاب فالآخرون 
لنا  ال�شيء نف�شه. فينبغي  يتمنون منا 
عدم  وزلتهم  ا�شاءتهم  مواجهة  عند 

ينبغي لنا ان نلتزم مبداأ 
)كتم ال�شر( عند م�اجهة 

واخطائهم،  الآخرين  زلت 
على  املحافظة  وتنبغي 
يق�ل  وكرامتهم،  �شمعتهم 
الإمام علي عليه ال�شالم بهذا 
ال�شاأن: )... فا�شرت الع�رة ما 
ما  منك  اهلل  ي�شرت  ا�شتطعت، 

حتب(

اننا نريد ال�شتماع اىل اق�ال 
اأمري امل�ؤمنني عليه ال�شالم لكي 
بل�ن  ونف��شنا  قل�بن  ت�شطبغ 
م�شتقبلنا  ونبني  احلقيقة، 
بالكلمات النرية التي نطق بها 
ونك�ن  ال�شهيد،  المام  ذلك 
الناجحني  ال�شناع  عداد  يف 

للم�شتقبل
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باملثل  الرد  ول  النتقام  اىل  اللجوء 
اإّننا ل  اأداء لنا.  بحيث جنعل اجلميع 
الجتماعية  احلياة  هذه  يف  لنا  حيلة 
بهما  نقرب  لكي  وال�شفح،  العفو  اإل 
بني القلوب، وننال الأجر املعنوي من 
عليه  علي  الإمام  يقول  تعاىل،  اهلل 

ال�شالم:
اهلل  يغفر  أن  ُتحبون  أل  )فاعفوا، 

لكم(.
7. ال�شدق وجتنب الكذب: ما اأجمل 
كلمة )ال�شدق( وما اأروعها من نغمة 
كل النا�س يريدون اأْن يعاملوا ب�شدق 

وكلهم ناقمون على الكذب وقوله.
يقولوا  كي  اجلميع  ي�شعى  فهل 

ال�شدق وميتنعوا عن الكذب؟
النا�س  يكون  اأْن  نحب  كنا  اإذا 
ل  اأن  لنا  فينبغي  معنا،  �شادقني 
يقول  ذلك  ويف  اأحد،  على  نكذب 

الإمام ملالك الأ�شرت:
).. والصق بأهل الورع والصدق(.

ويف مو�شع اآخر من )نهج البالغة( 
اىل  ال�شالم  عليه  علي  الإمام  ي�شري 
قبح الكذب وكونه من القيم امل�شادة، 

فيقول:
مُجانب  فإنه  الكذب  )جانبوا 

لإلميان(.
يكذب  ل  باهلل  يوؤمن  الذي  اأّن  اأي 

اأبدًا.

الأماين:  الواقعية وترك  النظرة   .8
واقعية،  نظرة  ميلكون  ل  الذين  اإّن 
اخليال  اأجنحة  على  يحلقون  وتراهم 
التحقق،  البعيدة  بالآمال  ويتعللون 

لأنهم  ح�شنة  باأخالق  يتمتعون  ل 
والتفريط،  بالإفراط  ي�شابون 
قيمتهم  تفقدهم  اخلاطئة  واأحكامهم 
بني  منزلتهم  من  وحتط  املجتمع  يف 
لالإن�شان  ينبغي  لذا  اأ�شدقائهم، 
العقل  مبعونة  احلقائق  يدرك  اأن 
الآمال  يقتلع  واأْن  ال�شائبة،  والنظرة 
ال�شلبية من قلبه، لأن الآمال ال�شلبية 
والتفكر  التعقل  على  القدرة  ت�شعف 
الإمام علي عليه  يقول  الإن�شان،  لدى 

ال�شالم:
).. واعلموا أنّ األمل يُسهي العقل(.

ويقول عليه ال�شالم يف مو�شع اآخر:
)من أطال األمل أساء العمل(.

احل�شد:  وترك  اخلري  حب   .9
اأْن  الإ�شالمية  الأخالق  تقت�شي 
ولأ�شدقائنا  لالآخرين  اخلري  نحب 
دومًا  ونفكر  الدرا�شة،  يف  وزمالئنا 
و�شمعتهم  و�شالمتهم  مب�شلحتهم 
على  وحازوا  اإن جنحوا  فهم  الطيبة. 
الألب�شة  وا�شرتوا  عالية،  درجات 
والأحذية وال�شيارات، فعلينا اأْن نفرح 
اأ�شدقاءنا  اأن  على  ونحمد اهلل  لذلك 
والتكامل  التح�شن  من  حالة  يف 
متنامية يومًا بعد اآخر، وهذا هو الذي 

ي�شمونه )حب اخلري( لالآخرين.
الآخرين  تقدم  اأحزننا  اإذا  اأما 
ملاذا  وقلنا:  وتنعمهم،  وتكاملهم 
وملاذا  اأنا؟  اأملك  ول  هم  ميلكون 

هو  فهذا  ينجحون؟  وملاذا  يفرحون؟ 
كنار  الإن�شان  يحرق  الذي  احل�شد 
فينبغي  مري�شًا.  ويجعله  حمرقة 
القبيحة  ال�شفة  هذه  من  التحرز 

اخلري  حب  �شفة  واإحياء  والذميمة 
يقول  وقلوبنا.  نفو�شنا  يف  لالآخرين 

الإمام علي عليه ال�شالم:
يأكل  احلسد  فإنّ  حتاسدوا  ول   ...(

اإلميان كما تأكل النار احلطب(.
ويقول يف كالم توجيهي اآخر له:

)صحة اجلسد من قلة احلسد(.
يرغب  احلديث:  يف  التاأدب   .١٠
اأحد  من  ي�شمعوا  ل  اأن  يف  اجلميع 
�شاأنهم  من  ينال  ل  واأن  ُمّرًا،  كالمًا 
ِلَل�شعات  عر�شة  يكونوا  ل  واأن  اأحد، 

الآخرين. األ�شن 
معهم  يت�شرف  اأْن  اجلميع  ويريد 
الجتماعية  عالقاتهم  يف  الآخرون 
معهم  يتحدثوا  واأْن  ولني  باأدب 

باحرتام.
فهل لءمنا نفو�شنا مع هذه الرغبة 
األ�شنتنا على  امل�شتح�شنة؟ وهل عودنا 
وعلى  دائمًا؟  احل�شن  بالكالم  الفتّوه 
ن�شتهني  واأّل  اأحد؟  م�شاعر  جنرح  اأّل 
اإذا  اأحد؟  وجه  ماء  نريق  ول  باأحد؟ 
احلديث،  باأدب  جميعًا  نوؤمن  كنا 
القيمة  هذه  راعينا  مدى  اأي  فاإىل 

الأخالقية يف كياننا؟
ال�شالم اىل  عليه  الإمام علي  ي�شري 
احلديث  يف  بتاأّدبه  الكامل  الإن�شان 

فيقول:
))املتقي( بعيدًا فحشه لينا قوله(.

ي�شبون  اأن�شاره  اأّن  �شمع  وحني 
ن�شحهم  والقراآن،  ال�شالم  اأعداء 
مع  حتى  احلديث  يف  الأدب  مبراعاة 

الأعداء، اإذ قال عليه ال�شالم:
تكونوا  أن  لكم  أكره  )إني 

سبابني(.

اإذا كّنا نحب اأن يك�ن النا�س �شادقني معنا، فينبغي لنا اأن ل نكذب 
على اأحد، ويف ذلك يق�ل الإمام ملالك الأ�شرت: )...وال�شق باأهل 

ال�رع وال�شدق(
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يف الطالق كراهية �شديدة، حيث تواتر 
عن الر�شول �شلى اهلل عليه واآله و�شلم من 
طريق ال�شنة وال�شيعة واأبغ�س احلالل اإىل 
اهلل الطالق واإنا اأحله الإ�شالم لل�شرورة 
التي اأجلاأت الأمم املتح�شرة اإىل ت�شريعه 
بعد اأن حرمته قرونا طوال، لأن الزوجني 

منهما  واحد  وكل  واحد،  جثمان  مبنزلة 
اجل�شم  اإ�شالح  على  تتعاونان  كاليد 
وتنميته، ومداواة اليد الفا�شدة خري من 
اجل�شم  ف�شاد  على  يخ�شى  اأن  اإل  برتها 
بكامله، فالبرت اأ�شلح دفعًا ملا هو اأعظم 
اأركان  وللطالق  �شررًا.  واأكرث  ف�شادًا 
املطلقة،  الزوجة  املطلق،  الزوج  ثالثة: 

وال�شيغة التي يقع بها الطالق.
يف  تتوفر  اأن  يجب  قالوا:  احلنفية 
املطلق ثالثة �شروط: اأن يكون زوجًا، واأن 
يكون عاقاًل، واأن يكون بالغًا، ول ي�شرتط 
ول  قا�شدًا  املطلق  يكون  اأن  عندهم 
خمتارًا. ول اأن يكون واعيًا منتبهًا. فمن 
�شكر باخياره، وبلغ حدًا ل يفرق فيه بني 
واملراأة  الرجل  بني  ول  وال�شماء،  الأر�س 
يقع الطالق �شحيحًا وطالق الهازل الذي 
معانيها.  يق�شد  ول  باللفاظ  يتالعب 
اأحكامها يقع،  اأن ترتتب عليها  ول يريد 

يتكلم  اأن  يريد  الذي  املخطئ  وطالق 
بكالم في�شبق ل�شانه اىل الطالق، كما لو 
اأراد اأن يقول يا هامن فغلط وقال يا طالق، 
يقع الطالق، وطالق الغافل وال�شاهي يقع 
اأخذ  اأو  ال�شجن  او  بال�شرب  اأْكره  ومن 

املال يقع طالقه.
ال�شيعة الإمامية قالوا: لبد يف املطلق 
من خم�شة �شروط: اأن يكون زوجًا، بالغًا، 
عاقاًل، خمتارًا، قا�شدًا، فال يقع طالق 
اأو  باإغماءة  عقله  زال  من  ول  ال�شكران، 
ولو  املكره.  لطالق  اأثر  ول  النوم.  تناول 
باأّن  الظن  غلبة  مع  والتهديد  بالإنذار 
املتوعد على فعل ما توعد به. ول لطالق 

الهازل واملخطئ اأخذًا بقول ال�شادق: ل 
يجوز الطالق يف ا�شتكراه. ول طالق اإل 
ملن اأراد الطالق، ولأن اليقاعات والعقود 

بكاملها عندهم تابعة للق�شود.
واتفق ال�شافعية واملالكية واحلنابلة مع 
طالق  يف  احلنفية  خالف  على  ال�شيعة 
واحد  بقول  حكموا  حيث  خا�شة  املكره 

من  كبري  جمع  وقال  فا�شد.  طالقه  اأن 
ال�شكران  طالق  اأن  واملالكية  ال�شافعية 
امل�شري  القانون  ذلك  وعلى  يقع.  ل 

ال�شرعي.
- املطلقة ل ي�شرتط احلنفية يف املطلقة 
فكل  الزوجية،  و�شف  على  يزيد  �شيئًا 
زوجة ي�شح طالقها على اأية حالة تكون، 
ويف اأي وقت كان. فاإذا طلق الرجل زوجته 
يف طهر با�شرها فيه اأو يف اثناء احلي�س 
اآثم  اأن املطلق  اإل  يقع الطالق �شحيحًا، 
حالة  الزوجة  طالق  لأن  حمرمًا  ارتكب 
احلي�س اأو يف طهر قاربها فيه بدعة مل 

يوافق عليه ال�شرع املقد�س عندهم.
- وف�شل ال�شيعة المامية اتباع جعفر 
املطلقات،  بني  ال�شالم  عليه  ال�شادق 

فمنهن يطلقن على كل حال:
�شّن  تبلغ  مل  التي  وهي  ال�شغرية   .1

التا�شعة من عمرها.
2. التي مل يدخل بها الزوج ثيبًا كانت 
العلم  مع  طالقها  يقع  فهذه  باكرًا،  اأم 

باأنها يف احلي�س، ول اإثم على املطلق.

جثمان  مبنزلة  الزوجني 
منهما  واحد  وكل  واحد، 

اإ�شالح  على  تتعاونان  كاليد 
اليد  ومداواة  وتنميته،  اجل�شم 
اأن  اإل  برتها  من  خري  الفا�شدة 
يخ�شى على ف�شاد اجل�شم بكامله، 
اأعظم  ه�  ملا  دفعًا  اأ�شلح  فالبرت 

ف�شادًا واأكرث �شررًا

قال�ا:  الإمامية  ال�شيعة 
خم�شة  من  املطلق  يف  لبد 

بالغًا،  زوجًا،  يك�ن  اأن  �شروط: 
يقع  فال  قا�شدًا،  خمتارًا،  عاقاًل، 
طالق ال�شكران، ول من زال عقله 
اأثر  ول  الن�م.  تناول  اأو  باإغماه 

لطالق املكره

احلنفية قال�ا: ل ي�شرتط 
ول  قا�شدًا  املطّلق  يك�ن  اأن 

واعيًا  يك�ن  اأن  ول  خمتارًا. 
�شكر باخياره، وبلغ  منتبهًا. فمن 
الأر�س  بني  فيه  يفرق  ل  حدًا 
واملراأة  الرجل  وال�شماء، ول بني 

يقع الطالق �شحيحًا

الطالق بني الفقه اجلعفري 
والفقه احلنفي وفق قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية
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3. احلامل.
4. اليائ�س هي البالغة �شّن اخلم�شني 
اإن كانت غري قر�شية، وال�شتني اإن تكنها.

5. التي  غاب عنها زوجها مدة يعلم 
فيه  با�شرها  الذي  الطهر  من  انتقالها 
يف  احل�شن  اأب�  ال�شيد  وقدر  اآخر،  اإىل 
الغياب  مدة  الكربى  ال��شيلة  كتاب 
ب�شهر كامل، فل� طلقها بعد م�شي ال�شهر 
يف  وق�عه  اتفق  واإن  الطالق،  �شح 
احلي�س، ول� �شافر وهي يف طهر اأم�شك 
عنها فيطلقها يف اأي وقت �شاء ول يجب 

النتظار.
واإذا مل تبلغ الزوجة حد الياأ�س، واأمتت 
بها  دخل  وقد  اأكرث،  اأو  التا�شعة  ال�شنة 
اأن  الطالق  �شحة  يف  فال�شرط  الزوج 
فيه.  يقربها  مل  طهر  يف  الزوجة  تكون 
اأي يقع الطالق �شحيحًا بعد انقطاع دم 
حني  وقع  فاإن  املقاربة،  وقبل  احلي�س، 
اأو بعده وبعد املقاربة معًا، كان  احلي�س 

الطالق لغوًا ل اأثر له اأبدًا.
�شّن من حتي�س،  التي يف  الزوجة  اأما 
لعار�س  اأو  خلقة  الدم  ترى  ل  ولكنها 
من مر�س اأو نفا�س - وت�شمى امل�شرتابة 
ا�شطالحًا فقهيًا - فال ي�شح طالقها اإل 
بعد اأن مي�شك عنها الزوج ثالثة اأ�شهر، 
فلو طلقها قبل م�شي الثالثة على املقاربة 

ولو بيوم واحد ف�شد الطالق.
�شيغة الطالق

بالكتابة،  الطالق  يقع  قالوا:  احلنفية 
طلقت  طالق  انت  زوجته  اىل  كتب  فمن 
باللفظ  اأي�شًا  ويقع  الكتابة،  منه مبجرد 

املقيدة  بال�شيغة  اأي  واملعلق  املنجز 
وباملجردة عن كل قيد، كما ي�شح بلفظ 
الكنايات  الألفاظ  من  وبغريه  الطالق 
من  الطالق  فيقع  الفرقة  على  الدالة 
الزوج اإذا قال لزوجته: اأنت طالق، واأنت 
مطلقة، واأنت علّي حرام، واذهبي فقد 
طلقتك، وحبلك على غاربك، واإن طالق 
واأنت ق�شد  �شهر كذا،  غدًا، وطالق يف 
ردعها وتخويفها. واإذا قال لآخر: اإن مل 

حمله  قا�شدًا  طالق  فامراأتي  معي  تاأكل 
الطالق.  يقع  معه  ياأكل  ومل  الأكل،  على 
واإذا قال: اإن بقيت يف هذا البلد فامراأتي 
طالق، واإن مل اقتل فالنًا فامراأتي طالق، 
واإن كان فالنًا فامراأتي طالق، ففي ذلك 
ال�شرط  حتقق  مبجرد  الطالق  يقع  كله 
وابن  ومالك  وال�شافعي  حنيفة  اأبي  عند 
حنبل وان مل يق�شد الزوج الطالق بوجه 
من الوجوه، بل اأراد احلث وتقوية العزم، 
اإىل ذلك،  والت�شديق عند الخبار، وما 
كما اأّن الأئمة الأربعة اتفقوا جميعًا على 
اأّن من قال لزوجته اأنت طالق ثالثًا تقع 
الثالث وتبني الزوجة بينونة كربى وبالغ 
الطالق  يقع  قال  حيث  املالكية  بغ�س 
نف�شه  حدث  فمن  النف�شي،  بالكالم 
بطالق زوجته يقع الطالق، واإن مل يتلفظ 
الفقه على  اأو يكتب، نقله �شاحب كتاب 

املذاهب الأربعة، ج٤، �س٢88.
من  اأن  اىل  واملالكية  احلنفية  وذهب 
قبل  طالق  فهي  فالنة  تزوجت  اإن  قال: 
العقد  مبجرد  الطالق  يقع  يتزوجها  اأن 
عليها، واإذا قال كلما تزوجت امراأة فهي 

يتحقيق  عليها  يعقد  من  فكل  طالق، 
وت�شتحق عليه  العقد،  طالقها بعد متام 
حماكم  يف  العمل  وكان  املهر  ن�شف 
م�شر ال�شرعية قبل �شنة ١9٢9 مبا يوافق 
الثالث  التطليقات  يف  الأربعة  املذاهب 
املعلق غري  الطالق  وبوقوع  واحد،  بلفظ 
املق�شود به الطالق، ثم ُعِدل عنه، واأخذ 
مبا يتفق مع مذهب الإمام جعفر ال�شادق 
عليه ال�شالم من اأن الطالق ثالثًا بلفظ 
واحد ل يقع اإل واحد، واأن الطالق املعلق 
على �شرط غري املق�شود به الطالق يقع 

لغوًا لي�س ب�شيء.
اأقوال ال�شيعة المامية اتباع  وحم�شل 
جعفر ال�شادق عليه ال�شالم اأنه ل ي�شح 
الطالق اإل بلفظ طالق خا�شة على وزن 
مطلقة،  كاأنت  املفعول  فا�شم  فاعل، 
اإىل  وما  اأنت خلية،  اأو  والفعل كطلقتك، 
ذلك كله لغو ل يقع به طالق، اأما التعليق 
واإن  فا�شد،  واأق�شامه  اأنواعه  بجميع  فهو 
ق�شد منه الطالق الواقعي، لن ال�شرط 
يف ال�شيغة عندهم اأن تكون جمردة عن 
اأنت  لزوجته:  الرجل  قال  واإذا  قيد،  كل 
قا�شدًا  طالق  اأنت  طالق،  اأنت  طالق، 
فح�شب،  واحدة  تقع  تطليقات  ثالث 
ومثله اإذا قال: اأنت طالق ثالثًا، على قول 
م�شهور، والقول الثاين وبه قال ال�شيد ابو 

احل�شن يف الو�شيلة ل يقع الطالق اأبدًا.
واملدرك من ذلك كله اخبار اهل بيت 
ل  ومتانة  قوة  الزواج  يف  ولأن  الر�شول، 
يزيلها الظن والحتمال. لأن الظن ل يغني 
الزواج  حتقق  ان  فبعد  �شيئًا.  احلق  عن 
العمل مبوجبه  ا�شتمرار  بالوجدان يجب 

اىل ان يح�شل العلم بثبوت املزيل.
 بقلم: حممد جواد مغنية

زوجته  • اىل  كتب  فمن  بالكتابة،  الطالق  يقع  قال�ا:  احلنفية 
انت طالق طلقت منه مبجرد الكتابة

قا�شدًا  • طالق  فامراأتي  معي  تاأكل  مل  اإن  لآخر:  احلنفي  قال  اإذا 
حمله على الأكل، ومل ياأكل معه يقع الطالق. واإذا قال: اإن بقيت يف هذا 
فالنًا  كان  واإن  طالق،  فامراأتي  فالنًا  اقتل  مل  واإن  طالق،  فامراأتي  البلد 

فامراأتي طالق، ففي ذلك كله يقع الطالق
عليه  • ال�شادق  جعفر  اتباع  المامية  ال�شيعة  اأق�ال  حم�شل  اإّن 

فاعل،  وزن  على  خا�شة  طالق  بلفظ  اإل  الطالق  ي�شح  ل  اأنه  ال�شالم 
الطالق  منه  ق�شد  واإن  فا�شد،  واأق�شامه  اأن�اعه  بجميع  فه�  التعليق  اأما 
ال�اقعي، ومثله اإذا قال: اأنت طالق ثالثًا، واملدرك من ذلك كله اخبار اأهل 
بيت الر�ش�ل، ولأن يف الزواج ق�ة ومتانة ل يزيلها الظن والحتمال. لأن 

الظن ل يغني عن احلق �شيئًا

واملالكية  ال�شافعية  اتفق 
على  ال�شيعة  مع  واحلنابلة 
املكره  طالق  يف  احلنفية  خالف 
خا�شة حيث حكم�ا بق�ل واحد 

اأن طالقه فا�شد
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اإلحساس بالجمال في ضوء القرآن الكريم
هََذا  }إِنَّ  �شبحانه:  احلق  يقول 
وَيُبَشِّرُ  َأْقوَمُ  هِيَ  تِي  لِلَّ يَهْدِي  الُْقرَْآنَ 
الْمُؤْمِنِنيَ الَّذِينَ يَعْمَُلونَ الصَّالِحَاتِ َأنَّ 

َلهُمْ َأجْرًا َكِبريًا{ اإلسراء: 9.
حتدد هذه الآية الكرمية ماهية القراآن 

الكرمي يف منهاجه ور�شالته وغايته.
هََذا  }إِنَّ  يهدي:  اأنه  فمنهاجه 
يهدي  اأنه  ومعنى  يَهْدِي{؛  الُْقرَْآنَ 
عقيدة  من  به  جاءه  ما  اأن  الإن�شان 
و�شريعة يختلف عما توا�شع عليه النا�س 
من  اإليه  واطماأنوا  األفوه  وعما  وتوارثوه 
عقائد دينية ونظم اجتماعية وما ين�شاأ 
عنهما من اأخالق واآداب. وهذا يقت�شي 
على  واملجاهدة  اجلهاد   - �شك  بغري   -
تخري  فالهتداء  اهلل.  اأمر  من  �شريعة 
واإميان؛ وتلك  وتف�شيل ثم هو اطمئنان 
الهداية  خ�شائ�س  اأو  مقومات  من 

القراآنية.
}إِنَّ  الكرمية:  الآية  تقول  وحني 
َأْقوَمُ{  هِيَ  تِي  لِلَّ يَهْدِي  الُْقرَْآنَ  هََذا 
املنهاج  غاية  اأو�شحت  قد  تكون  فاإنها 
فغاية  معًا.  وال�شريعة  العقيدة  غاية  اأو 
احلق  ومعرفة  الهتداء  هو  املنهاج 
ومقاومة ال�شالل يف كل جوانب الوجود 

اأو  الإن�شاين �شواء ما تعلق منها بالذات 
اأجمعني.  بالنا�س  اأو  بالأمة  اأو  باملجتمع 
اأقوم  هي  للتي  الإن�شان  اهتدى  فاإذا 
ر�شالته  لباب  اإىل  اهتدى  يكون قد  فاإنه 
التي كلفه بها اهلل �شبحانه. وما ر�شالته 
وهنا  لالأقوم.  والعمل  بالأقوم  العمل  اإل 
الْمُؤْمِنِنيَ  }وَيُبَشِّرُ  �شبحانه:  قوله  ياأتي 
َلهُمْ  َأنَّ  الصَّالِحَاتِ  يَعْمَُلونَ  الَّذِينَ 
وجت�شيد  تاأكيد  وكاأنه  َكِبريًا{،  َأجْرًا 
الوجود  اأ�شا�شية يف حياة  لثالثة جوانب 
بعامة،  احل�شاري  الوجود  اأو  الإن�شاين 

وهي:
اأوًل: اأن الأقوم يفر�س واجب الإميان 

باهلل وحده.
ثانيًا: اأن الأقوم يفر�س واجب العمل 

ب�شريعة القراآن الكرمي.
ال�شلوك  اآداب  يف  الأقوم  اأن  ثالثًا: 
هو  الجتماعية  والظواهر  والأخالق 
الداخلي  التكوين  اأ�شباب  له  اكتملت  ما 
الإن�شان  خري  اىل  يهدي  الذي  ال�شليم 
اأ�شباب  يف ذاته وحياته؛ وما اكتملت له 
على  يبعث  الذي  الظاهري  التكامل 
والإيثار  بل  به  والر�شاء  اإليه  الطمئنان 
له. وذلك هو منظار الإح�شا�س باجلمال.

الكرمي  القراآن  اإن  نقول  اأن  لنا  فهل 
اإنا يهدي  اأقوم فهو  للتي هي  اإذ يهدي 
ما  اإىل  وفكرًا  واإح�شا�شًا  خياًل  الإن�شان 

هو اأجمل؟ وذلك على اعتبار اأن الأجمل 
ذاته  يف  قيمته  حيث  من  الأقوم  هو 

وقيمته بالن�شبة للغري.
دعانا  ما  وهذا  كذلك،  وهو  نعم، 
باجلمال  الإح�شا�س  باأن  القتناع  اإىل 
الكربى  الإن�شانية  القيم  اإحدى  هو 
اإحيائها  على  الكرمي  القراآن  عمل  التي 
الفرد  نف�س  يف  وتربيتها  وتزكيتها 
الوجود  اأمر  ي�شتقيم  حتى  واملجتمع 
ي�شتقيم  وحتى  وح�شارته؛  الإن�شاين 
ما�شيه  اإىل  نظرته  يف  الإن�شاين  الفكر 
وتقديره حلا�شره  اإىل م�شتقبله  وتطلعه 

وواقعه.
الإح�شا�س  باأن  اقتنعنا  قد  كنا  واإذا 
الإن�شانية  القيم  اإحدى  هو  باجلمال 
ماهية  له  ت�شورنا  قد  فاإننا  الكربى 
قراآنية ل كفوؤ لها بني فل�شفات املفكرين، 
الروح  واقع  من  رتبناه  قراآنيًا  ومنهاجًا 
جاءت  فيما  الكرمي  للقراآن  ال�شمويل 
يج�شد  مبا  وذلك  البينات  اآياته  به 
الكون  يف  ومظاهره  باآفاقه  ال�شمول 
يعطي  بحيث  وال�شعور.  والفكر  واحلياة 
مقوماتها عن  ومتكاملة يف  كاملة  فكرة 
القراآن  �شوء  يف  باجلمال  الإح�شا�س 

الكرمي.
الإح�شا�س  ماهية  جاءت  فكيف 
الكرمي  القراآن  �شوء  يف  باجلمال  الوارث30
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جاء  كيف  ثم  و�شريعته؟  بعقيدته 
ت�شورنا ملنهاج بحثنا يف عر�س وت�شوير 
مواقف وم�شاهد الإح�شا�س باجلمال يف 

�شوء القراآن الكرمي؟
يف  باجلمال  الإح�شا�س  ماهية  ولبيان 
�شوء القراآن الكرمي، نقول: اإنه لبد اأوًل 
من  الإن�شان  من  موقفه  نعرف  اأن  من 
حيث الغاية من خلقه ووجوده ومن حيث 

ر�شالته وعمله يف هذا الوجود.
رَبُّكَ  َقاَل  وَإِْذ   { �شبحانه:  قال  لقد 
اأْلَرِْض خَلِيَفًة  فِي  إِنِّي جَاعٌِل  لِْلمَالَئَِكةِ 

{ البقرة: 30. 
فهذا اجلزء من الآية الكرمية يو�شح 
مقام الإن�شان ور�شالته يف اآن واحد؛ فهو 
فر�شت  فقد  اإذن  �شبحانه  اهلل  خليفة 
التي  وتكاليفها  اخلالفة  اأعباء  عليه 
امل�شوؤولية  فهنا  الأر�س.  يف  بها  �شيقوم 

وجودية و�شمولية يف اآن واحد.
واإذا كان الإن�شان خليفة ربه بناًء على 
مرتبة  توجبها  التي  والتكاليف  الأعباء 
اخلالفة فاإن هذا معناه اأن اخلالفة يف 
ذاتها اأمانة. اإنها اأمانة الوجود الإن�شاين 
يف ذاته واأمانة املجتمع والنا�س اأجمعني 
ومن ثم فقد قال �شبحانه: }إِنَّا عَرَْضنَا 
وَالِْجبَاِل  وَاأْلَرِْض  السَّمَاوَاتِ  عََلى  مَانََة  اأْلَ
مِنْهَا  وََأشَْفْقنَ  يَحْمِْلنَهَا  َأنْ  َفَأبَيْنَ 
َظُلومًا  َكانَ  إِنَّهُ  اإْلِنْسَانُ  وَحَمََلهَا 

جَهُوًل{ األحزاب: 72.

ذاته  يف  الإن�شاين  الوجود  كان  واإذا 
واأن  الأر�س،  يف  اخلالفة  معاين  يج�شد 
واأمانة،  م�شوؤولية  ذاتها  يف  اخلالفة 
فاإن معنى هذا اأن احلفاظ على الأمانة 
هو  عليها  القيام  وح�شن  واأداءها 
املطلق  الواجب  اأو  امل�شريي  اللتزام 
الذي ل ي�شتطيع الإن�شان اأن يتهرب منه 

اأو يتحايل عليه.
وهنا تاأتي الأمانة فري�شة ملزمة لكل 
�شبحانه:  فقال  انثى؛  اأو  ذكر  من  فرد 
فِي  َطائِرَهُ  َألْزَمْنَاهُ  إِنْسَاٍن  }وَُكلَّ 

عُنُقِهِ{ اإلسراء 13.
ولقد تظن ال�شطحية العقيمة والإمعية 
خالفة  اأن  ناعق  كل  وراء  ال�شائرة 
الإن�شان يف الأر�س اإذ تكون اأمانة ملزمة 
لكل اإن�شان وعلى هذا النحو من الوجوب 
املطلق فاإن فيها الق�شاء الكامل ال�شامل 
ووجوده  بل  واإرادته  الإن�شان  حرية  على 
هوؤلء  وفات  واحد.  اآن  يف  احل�شاري 

امل�شفقني ثالث بديهات اأ�شا�شية وهي:
اأوًل: اأنه ل وجود لالإن�شان اإل بتحقيق 
اإمكاناته. فما مل يقم الإن�شان بتحقيقها 
وال�شتمرار  ال�شتقرار  له  ي�شمن  مبا 
والزدهار املت�شامي على اأم�شه فال كيان 

له ول وجود.
يفرت�س  الإن�شاين  الوجود  اأن  ثانيًا: 
ي�شتطيع  لن  احلرية  فبغري  احلرية 
من  واحدة  اإمكانية  يحقق  اأن  الإن�شان 

اإمكاناته.
لالإن�شان  الكاملة  احلرية  اأن  ثالثًا: 
عليها  ي�شري  التي  القواعد  تقت�شي 
كالقوانني  بها  يهتدي  التي  والفرو�س 
التي تردع الأخطاء.. ولي�س يف هذا �شيء 
من ال�شتعباد لإرادة الإن�شان. ومن واقع 
للطبيعة  الفطرية  اخل�شائ�س  هذه 
الكرمي  القراآن  ن�س  فقد  الب�شرية 
�شراحة وتاأكيدًا على حرية الفرد حرية 
اهَْتدَى  }مَِن  �شبحانه:  فقال  كاملة؛ 
َفِإنَّمَا يَهَْتدِي لِنَْفسِهِ وَمَنْ َضلَّ َفِإنَّمَا يَضِلُّ 
عََليْهَا وََل تَِزرُ وَاِزرَةٌ ِوْزرَ ُأخْرَى وَمَا ُكنَّا 

بنِيَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوًل{ السراء: 15. مُعَذِّ
اإليها  ت�شري  التي  ووفق معاين احلرية 
هذه الآية الكرمية فاإن على الإن�شان وقد 

الوجودية ان  الكونية  الأمانة  اأُلزم بهذه 
يعي�س يف يقظة دائمة، وعي دائم وفكر 
دائم و�شعور دائم. وتلك هي خ�شائ�س 
الإن�شان  ي�شتطيع  التي  الإن�شاين  الكيان 
اأن يحقق بها وجوده يف واقع ح�شاري له 
اأجمعني.  والنا�س  واملجتمع  للفرد  نفعه 
فاإذا كان الإن�شان هو خليفة الرحمن يف 
اأن اخلالفة فوق  يوؤكد  الأر�س فاإن هذا 
تقدير  الآن  نف�س  يف  فهي  قوامة  كونها 
والأمر   - هنا  القوامة  ولي�شت  وتقييم. 
رئا�شة  جمرد   - الأمانة  بحمل  اإلزام 
�شيئًا؛  حتقق  ول  �شيئًا  تخدم  ل  �شرفية 
ولكن القوامة هي الإيجابية الواعية التي 
وما  وجتاهد  حققت  ما  وحتفظ  ت�شون 
و�شعها اجلهاد وبقدر ما ي�شعفها الفكر 

وال�شعور يف دعم وتاأ�شيل ما تقوم عليه 
حياة الإن�شان ويكفل حتقيق وجوده.

التقدير  يعني  ل  فهو  التقييم  وكذلك 
العبارات  يتجاوز  ل  الذي  ال�شطحي 
اإبداء  عند  تقال  التي  ال�شائعة 
فحقيقة  ال�شتهجان.  او  ال�شتح�شان 
احلرية  معاين  من  معنى  اأّنه  التقومي 
اللذين  والتف�شيل  النقد  يف  الفكرية 
وحتديد  ال�شباب  تق�شي  يقت�شيان 

الدوافع.
يقت�شي  التقومي  اإن  ثم 
لتغيري  اليجابي  العمل  اأي�شًا 

فاإذا اهتدى الإن�شان للتي 
قد  يك�ن  فاإنه  اأق�م  هي 
ر�شالته  لباب  اإلى  اهتدى 
اهلل  بها  كلفه  التي 
اإل  ر�شالته  وما  �شبحانه. 
والعمل  بالأق�م  العمل 

لالأق�م

فهل لنا اأن نق�ل اإن القراآن 
للتي  يهدي  اإذ  الكريم 
يهدي  اإنما  فه�  اأق�م  هي 
واإح�شا�شًا  خياًل  الإن�شان 
اأجمل؟  ه�  ما  اإلى  وفكرًا 
اأن  اعتبار  على  وذلك 
من  الأق�م  ه�  الأجمل 
ذاته  في  قيمته  حيث 

وقيمته بالن�شبة للغير
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القائمة  النتائج  اأدت اىل  التي  البواعث 
وذلك لإحداث نتائج جديدة يكون فيها 
يجب  ما  اأو  حتقيقه  ينبغي  ما  حتقيق 

حتقيقه.
نخرج مما �شبق بنتائج لها خطورتها 
يف تقدير القراآن الكرمي وتقييمه ملاهية 

الإح�شا�س باجلمال.
وجود  الإن�شاين  الوجود  اأن  اأوًل: 

ح�شاري.
الوجود  باأمانة  اللتزام  ان  ثانيًا: 

احل�شاري فري�شة اخالقية.
ثالثًا: ان نظرة اللتزام باأمانة الوجود 

احل�شاري نظرة ان�شانية قبل كل �شيء.
الأر�س  يف  الإن�شان  وجود  اأن  رابعًا: 
يفر�س وجود عالقات اإن�شانية بينه وبني 
ظواهر الأر�س وما يت�شل بها من ظواهر 

طبيعية كونية.
خام�شًا: هذه العالقات تفر�س وجود 
خ�شائ�س اإن�شانية عامة من حيث الفكر 
وال�شعور والح�شا�س ي�شرتك فيها النا�س 

اجمعون.
اخل�شائ�س  هذه  اأن  �شاد�شًا: 
ن�شجها  تكت�شب  ل  العامة  الإن�شانية 
الأطر  خالل  من  والتجربة  بالعمل  اإل 
الفكرية والوجدانية والخالقية املتكاملة 

تكاماًل ع�شويًا.
جعل  وقد  الكرمي  القراآن  اأن  �شابعًا: 
من الإح�شا�س باجلمال مدخاًل اىل تقييم 
الفكر والخالق فاإنه قد تهادى بالإن�شان 
الإح�شا�س  ليكون  اجلمالية  تربيته  يف 
على  ووجدانيًا  عقليًا  برهانًا  باجلمال 
عقليًا  وبرهانًا  �شبحانه.  اهلل  وجود 
للوجود  ا�شتقامة  ل  اأنه  على  ووجدانيًا 
يف  اإل  الإن�شاين  وللمجتمع  احل�شاري 

الإميان باهلل والعمل ب�شريعته.
يكون  اأن  منطقي  لأمر  فاإنه  هذا  لكل 
اإحياء القراآن الكرمي لالإح�شا�س باجلمال 
يف وجدان الإن�شان وفكره وخياله �شموليًا 

احلق  و�شدق  خ�شائ�شه،  يف  متكاماًل 
صَرَّْفنَا  وََلَقدْ   { يقول:  حيث  �شبحانه 
لِلنَّاِس فِي هََذا الُْقرَْآِن مِنْ ُكلِّ مََثٍل َفَأبَى 

َأْكَثرُ النَّاِس إِلَّ ُكُفوًرا{ اإلسراء 89.
القراآنية  املاهية  خ�شائ�س  فمن 
لبعث الإح�شا�س باجلمال اأن لغة القراآن 
الكرمي يف بيانها وبالغتها قد كفلت كفالة 
اإعجازية لل�شور التي �شورت بها امل�شاهد 
الكونية والطبيعية والجتماعية وامل�شاهد 
بل  الال�شعور.  �شواء  الغائرة يف  النف�شية 
�شواء  يف  الغائرة  التاريخية  وامل�شاهد 
احلا�شر  عن  احتجب  الذي  املا�شي 
ب�شتار من الأ�شاطري والأراجيف. كل تلك 
امل�شاهد وما احتوته من مواقف ومناظر، 
البيان  فاإن  لغوي  ت�شوير  وقد جاءت يف 
امل�شهد  لها ما يحتاجه  القراآين قد كفل 
للمعاين  جت�شيد  اأو  جت�شيم  من  امل�شور 
فاإنه ميازج  والأحداث. وف�شاًل عن هذا 
بني  وينا�شب  والظالل  الأ�شواء  بني 
احلياة  يبعث  متكاماًل  تنا�شبًا  احلركات 
كل  ويف  امل�شهد  ملحات  من  ملحة  كل  يف 

جانب من جوانبه.
لي�شتجي�س  القراآين  البيان  اإن  بل 
النفعالت واخلواطر النف�شية باملو�شيقى 
النوعية التي تنبعث من تراكيبه واألفاظه. 
وكل هذا مما يجعل للم�شهد امل�شور بيانيًا 

متفردًا متمايزًا على فن الت�شوير.
الكيان  يحرك  القراآين  فامل�شهد 
يتحرك  الإن�شان  نحوه. فخيال  الإن�شاين 
مع مناظره، ويلحقه يف حتركه اأو انطالقه 
وفكره و�شعوره يخاجله يف اأثنائها �شعور 

بانفعال تام على رتابة احلياة العادية.
ولقد يقال: )اإن الطبيعة يف ذاتها لي�س 
لها قيمة ا�شتطيقية اإل عندما ينظر اإليها 
تكون  عندما  الفنون  من  فن  خالل  من 
قد ترجمت اإىل لغة اأو اإىل اأعمال األفتها 

عقلية اأو �شكليها تكنيك معني(.
اأن  اأي�شًا؛  و�شحيح  �شحيح..  وهذا 
والبحار  كالأ�شجار  الطبيعة  مو�شوعات 
حتدث  كانت  واإن  واحل�شرات  والأزهار 

يف الإن�شان لذة و�شعورًا جماليًا اإل اأنها ل 
تخ�شع للنقد الفني وهي ل تكت�شب قيمة 
لأن  املدربة  الفنان  عني  خالل  من  اإل 
مثله  العادية  للعني  يظهر  الذي  اجلمال 
مثل احلقيقة التي تظهر لنا يف الإدراك 

العادي.
اأولية  فطرة  بالإن�شان  فاإن  هذا  ومع 
قد  الفطرة  هذه  باجلمال.  لالإح�شا�س 
اكت�شبت دربة على روؤية امل�شاهد الطبيعية 
ال�شتمتاع  اأو  جماليًا  تقديرًا  وتقديرها 
بها ا�شتمتاعًا جماليًا. فعندما ينظر املرء 
به  حتف  نهرًا  وليكن  طبيعي  منظر  اإىل 
الأ�شجار والنباتات فاإنه ل يقول: ما اأجمل 
ال�شجرة.  هذه  اأجمل  ما  اأو  النهر  هذا 
واعية  انفعالية  ذهنية  بحركة  ولكنه 
يكون يف خميلته �شورة حمددة تقوم بني 
عنا�شرها عالقات متنا�شبة جتعله يقول: 

)حقًا اإنه ملنظر جميل(.
فكاأن بالإن�شان )العادي( اإذن اإمكانية 
ذات  �شور  يف  اجلميلة  العالقات  تكوين 

اإطار معلوم.

عن   - ريب  بغري   - يختلف  وهذا 
ال�شورة التي يكونها الفنان: )فال�شورة 
وتهذيب  انتقاء  ثمرة  باأنها  متتاز  الفنية 
للمادة املح�شو�شة امل�شتمدة من الطبيعة 
اأو احلياة الإن�شانية. وغاية هذا النتقاء 

هو اإثارة التاأثري اأو النفعال اجلمايل(.
بال�شورة  جاء  وقد  الكرمي  فالقراآن 
اإن�شانية  اأو  طبيعية  م�شاهد  يف  البيانية 

ه�  باجلمال  الإح�شا�س  اإن 
الإن�شانية  القيم  اإحدى 
القراآن  عمل  التي  الكربى 
اإحيائها  على  الكرمي 
نف�س  يف  وتربيتها  وتزكيتها 

الفرد واملجتمع
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والتن�شيق  الرتكيب  يف  معجز  تكوين  يف 
وت�شاوق الرموز يف وحدة ع�شوية تتمايز 
العام  وال�شياق  املعرو�شة  امل�شاهد  وفق 
القراآن  لل�شورة.  الرئي�شي  واملحور  لالآية 
الفني  التكوين  بهذا  جاء  وقد  الكرمي 
اأكد  قد  يكون  فاإنه  للم�شاهد  اجلمايل 
الفطرة  حقائق  من  اأ�شا�شية  حقيقة 
الإن�شانية وهي اأنها فطرة ذواقة للجمال 
وهذا  اإليه..  الحتكام  على  وقادرة 
اإىل هذا من قبل -  اأ�شرنا  معناه - وقد 
املقومات  من  باجلمال  الإح�شا�س  اأن 

الرئي�شية للوجود الإن�شاين.
لنا  يبني  الفن  )تاريخ  كان:  واإذا 
ونظمها  باحلياة  دائمًا  الفن  ارتباط 
وارتباطه  والقت�شادية  الجتماعية 
اإذ لي�س هناك  بالفكار واليديولوجيات 
عن  الفنية  التجربة  ول  الفن  يف�شل  ما 
�شائر جتارب احلياة الأخرى(. اإذا كان 
تاريخ الفن يبني لنا ذلك فاإن الح�شا�س 
باجلمال ل يتوقف عند جمرد النفعال 
اجلمايل ولكنه يرتفع منه اىل الإدراك 
اجلمايل ثم اىل التقييم اجلمايل الذي 
يف  تغيري  اإحداث  يف  تاأثريه  له  يكون 
واخليايل  والنف�شي  الفكري  التكوين 

عند الإن�شان.
اإحيائه  يف  الكرمي  القراآن  فاإن  ولهذا 
باجلمال  لالإح�شا�س  وتزكيته  وتربيته 
الت�شور  على  يعتمد  فاإنه  الإن�شان  عند 
من  وكاًل  الفكري  والت�شور  اخليايل 
الوعي وال�شعور يف الرتفاع بالإن�شان عن 
جمود اللف الذي يحجر الفكر ويخدر 
موقف  يف  ثم  من  لي�شبح  الإح�شا�س 
وجودي منزه عن �شواغل املعي�شة. ولئن 
كانت امل�شاهد تربطه بواقعه الجتماعي 
ت�شاميه  يف  اأنه  اإل  الطبيعي  بواقعه  اأو 
الإدراك  موقف  يف  ي�شبح  الوجودي 

املبا�شر للجمال.
املبا�شرة  التجربة اجلمالية  وتلك هي 
جمرد  فيها  الإن�شان  ي�شبح  ل  التي 
م�شتمتع بلذة اجلمال امل�شور بيانًا ولكن 
مرتبة  اىل  يرتفع  باجلمال  اإح�شا�شه 
الفكر اليجابي امللتزم اخالقيًا باأن يغري 
وي�شتقيم  نف�شه  ت�شتقيم  بنف�شه حتى  ما 

�شاأن جمتمعه.
واإننا حني نتدبر الآيات الكرمية التي 
الطبيعية  للم�شاهد  م�شورة  جاءت 
هي  اأمور  اأربعة  جند  فاإننا  والإن�شانية 

من �شميم الإح�شا�س باجلمال وهي:
اأوًل: اأن القراآن الكرمي ياأمر الإن�شان 
ب�شرورة النظر اىل امل�شهد الذي يعر�شه 
فيه  والتفكر  تدبره  �شرورة  واإىل  عليه 
اخالقي  واجب  اجلمايل  التقييم  فكاأن 

وفكري.
ياأمر  اإذ  الكرمي  القراآن  اأن  ثانيًا: 
امل�شاهد  يف  والتفكر  النظر  ب�شرورة 
اجلمالية فهو من ثم يحرر الإن�شان من 
اجلمود الذي اأ�شاب وعيه ومن التحجر 
الدعوة  فكاأن  فكره  اإليه  �شار  الذي 
جاء  ما  وفق  اجلمال  اآيات  تذوق  اىل 
اأو  احلرية  اىل  دعوة  الكرمي  القراآن  به 

الزام بفري�شة احلرية.
النظر  فري�شة  اأنه من خالل  ثالثًا: 
الن�شان  تذوق  ي�شبح  احلرية  وفري�شة 
امل�شاهد  بها  التي جاءت  لآيات اجلمال 
فاعلية  ذات  اأخالقية  طبيعة  القراآنية 
الت�شاق  اىل حتقيق  بها  ي�شعى  ايجابية 
اأعمالها  يف  ذاته  مع  والنا�شر  والتوازن 
يف  املجتمع  ومع  اخلا�شة،  و�شوؤونها 
الفرد  على  توجب  التي  و�شوؤونه  اأعماله 
اأو  عملية  م�شاركة  فيها  ي�شارك  اأن 

الراأي  يف  امل�شاركة  عليه  توجب  التي 
وحتديد موقفه مما يحدث من 

مواقف.
هذا  اأن  رابعًا: 

اجلمايل  التذوق 
قدرة  اأ�شبح  وقد 
متكن  ايجابية 

اأن  من  الفرد 
والتوافق  الن�شجام  يحقق 

 - الذاتية  خ�شائ�شه  بني 
من   - والال�شعورية  ال�شعورية 
من  وجمتمعه  ذاته  وبني  ناحية، 

ناحية اأخرى، فاإّنه من خالله - اأي 
والح�شا�س  اجلمايل  التذوق  خالل  من 
مزية  الفرد  لدى  تتكون  باجلمال 
يف  الكلية  النظرة  او  الكلي  الإدراك 

فال  الأقوال.  والأعمال  املواقف  تقدير 
ي�شبح من ثم ان�شانًا جزئيًا - اإن اأجيز 
هذا التعبري - بل ي�شبح اإن�شانًا وجوديًا 
متعاليًا يف فكره و�شعوره وخياله بغري اأن 
يفقد ال�شلة الن�شانية الجتماعية التي 

تربطه بالنا�س.
من  الثاين  ال�شق  اىل  هذا  بعد  ناأتي 
يف  اتخذناه  الذي  املنهاج  وهو  املقدمة 
القراآن  بها  عالج  التي  الكيفية  تبيان 
الكرمي ق�شية الوجود الإن�شاين من حيث 
ر�شالته وغايته. وذلك على اأ�شا�س اإحياء 
الن�شان  فكر  يف  باجلمال  الح�شا�س 
الطبيعية  امل�شاهد  واقع  من  ووجدانه 
الن�شان  على  عر�شها  التي  والن�شانية 
يكون  حتى  و�شعورًا..  و�شمريًا  فكرًا 
الإن�شاين  والح�شا�س  الن�شاين  الفكر 

والعمل الإن�شاين ايجابيًا بناًء.
قيمة  اأن  يت�شح  املجال  هذا  ويف 
الذي  التوحيد  واأن  عقيدته  يف  الن�شان 
جاء به القراآن املجيد له منهج متميز يف 
ور�شالته  الن�شاين  الوجود  ماهية  تبيان 
الوجود  اأّن  وكيف  اجلها.  من  التي خلق 
الن�شاين وال�شخ�شية الن�شانية ل قوام 
الكرمي  القراآن  اإل ب�شريعة  لها ول كيان 
التي تعرف طبيعة الفطرة الن�شانية وما 
ي�شلح لها حتى تقوم باأداء الأمانة التي 

كلفه بها اهلل �شبحانه.
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من حماورات ال�شيطان  ق�شة من 
الأدب الديني.. �شراع فى الظالم

يف اإحدى الليايل.. ورمبا كنت متعبًا.. تكا�شلت عن �شالة 
يف  زهاءها  اأو  �شاعة  وظللت  الع�شاء..  ودخلت  املغرب.. 
اأنني  اإيّل  فخيل  الغرفة  نور  لأُ�شي  حتى  اأقم  فلم  الظالم.. 
اأراه اإىل جواري. فهو ياأتي يف مثل هذه ال�شاعات والأحوال. 
يتحرك  مل  ولكنه  الرجيم..  ال�شيطان  من  باهلل  اأعوذ  فقلت 
نعم  قال:  ال�شيطان؟  اأنت  األ�شت  عجبًا..  قلت  يذهب...  ومل 

اإنني هو...
قلت: ولكنني ا�شتعذت باهلل منك لتذهب.

ال�شتعاذة مل تكن �شادرة من قلبك - جمرد  اإن  فاأجاب: 
يكن  مل  قلبك  حتى  اأطرافه،  على  ل�شانك  رّددها  كلمات 
واأما عزمك للخال�س مني فقد كان غائبًا متامًا  حا�شرًا - 
ل  �شالح  هي  �شاحبها  يعنيها  التي  القوية  ال�شتعاذة  اإن   -
طلقات  ذا  مدفعا  معك  اأن  هب  ولكن  مواجهته..  على  اأقوى 
بعيد،  بعيدا عنك.. فوق جبل  املدفع  معدة.. ولكنك و�شعت 
ثم اعرت�شك يف الطريق قاتل فقلت له: اذهب واإل �شربتك 
باملدفع الذي هناك.. اإن هذا ل يكون غري نوع من ال�شخف.. 
ولذلك  ال�شتعاذة  يف  جادا  تكن  مل  اإنك  بيننا  الأمر  وهكذا 
اإنها  �شاعتي،  فهذه  �شالتك  عن  غفلت  لقد  هنا..  فاإنني 

حقي.
ت�شرفني؟..  اأن  تريد  ملاذا  ولكن  وقال:  امللعون  متهل  ثم 
عن  متكا�شاًل  متعبا  دمت  ما  اأ�شّليك  اأن  اأ�شتطيع  اإنني 

ال�شالة...
قلت: فاأنت �شعيد اإذن بهذه الفر�شة..؟

اإليك  اأطلب  اإنني  معك..  �شادقًا  اأكون  اأن  �شاأحاول  قال: 
اأن تزيح كلمة ال�شعادة جانبًا.. لقد م�شحت هذه الكلمة من 
منذ   - القدم  ظلمات  يف  موغلة  اأجيال  منذ  حياتي  قامو�س 

اأخرجت اآدم واأّمكم من اجلنة...
قلت: فاأنت اإذن ت�شعر بالندم..!!؟

والرغبة يف  اأ�شعر باحلقد  اإنني  الندم.  قال: وماذا يجدي 
النتقام.

اإّن عدوي الأكرب قد نال ر�شوان ربه منذ تلقى منه �شبحانه 
غيظي..  من  الغفران  ذلك  زاد  لقد  عليه..  فتاب  كلمات 
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طرقات  يف  الألغام  اأزرع  فاأنا  براثني  من  الأب  اأفلت  لقد 
اأبثها  اإنني  التحف..  تبدو يف �شورة  قد  األغام  اإنها  اأبنائه.. 
الكربى  لذتي  اإن  الورد.  �شجريات  حتت  الأحيان  اأكرث  يف 
اإنهم  ملذاتي..  األغام  تن�شفهم  الذين  اأ�شالء  اأب�شر  حني 
اإىل الأعماق  ي�شمعون �شحكاتي حني يتخبطون وهم يهوون 

ال�شحيقة...
على  يراك  اأن  اأحد  ي�شتطيع  األ  �شديد:  غيظ  يف  قلت 
اإنك  اأعتقد  ل  واأجاب،  الأبدي  املجرم  ف�شحك  حقيقتك؟ 
باحلانات،  مررت  اإذا  احلد..!!،  هذا  اإىل  �شاذجا  تظنني 
ترى  ف�شوف  الأ�شود.  اللهو  دور  من  كثري  اأو  الليل،  غلب  اأو 
تعاطف  يف  اأوقاتهم  ويق�شون  ويتنادمون  يت�شامرون  اأقواما 
هم  الأخاّلء  وهوؤلء  املواقف..  هذه  �شيد  اإنني  كاذب.. 
واإنني  �شديق  �شورة  يف  عدو  لبع�س  بع�شهم  اإن  اأعواين.. 
م�شي  لقد  �شتى،  اأزياء  يف  ال�شور  هذه  اإعداد  يف  لبارع 
وقت طويل دون اأن يعرف كل منهم الآخر على حقيقته، اإن 

اخليانات الزوجية.. و�شرقات الأموال.
وما اإىل ذلك من اجلرائم، اإنا تن�شاأ غالبًا من بني هوؤلء 
اأنك  اأرى  اإنني  لوائي..  حتت  ويت�شامرون  يتعارفون  الذين 
اأولئك الذين يتنكبون طريقي  اأن ت�شاألني �شوؤال عن  تو�شك 
من الأتقياء، اإّن هوؤلء ل يروين لأنني ل اأ�شتطيع اأن اقرتب 
اأنت فيها  التي  ال�شاعة  اإل يف مثل هذه  منهم على الإطالق 
يريد  الذي  الل�س  اإن  باملر�شاد..  اأنني  تعرف  واأنت  الآن.. 
تلك  يراقب  وهو  يتوارى  فاإنه  جواهر،  فيها  دارًا  ي�شرق  اأن 
على  في�شطو  �شاحبها  عنها  يغيب  اأن  فر�شة  منتهزًا  الدار 
اأنف�شكم  غري  تلوموا  فال  قلوبكم  هي  غنيمتي  اإن  الغنيمة.. 

حني تغفلون عنها.
اأولئك  من  الب�شر..  بني  من  اأحدًا  تفرت�س  وحني  قلت: 
الألغام  بقوة  و�شعادتهم  حياتهم  تن�شف  الذين  امل�شاكني 
التي تبثها يف ال�شهوات وامللذات اأتراك تن�شرف عنهم بعد 

ذلك.!؟
األوان  من  لونًا  ذلك  لكان  عنهم  ان�شرفت  لو  بقوة:  قال 
الرحمة. وذلك �شيء ل اأعرفه. اإنني اأنتظر هوؤلء يف �شاعة 
لهم  تب�شط  حني  الأبدية..  اأبواب  على  يكونون  حني  املوت 
جتزون  اليوم  اأنف�شكم  اأخرجوا  قائلة:  اأيديهم  املالئكة 
طيات  يف  تغيب  اأن  اأرواحهم  حتاول  حني  الهون..  عذاب 
اإنني يف  ال�شفود من ال�شدف..  الأج�شاد فتنتزع كما ينتزع 
هازنًا  يرونني  اإنهم  بعد..  عن  واقفًا  اأكون  اللحظات  هذه 
�شامتًا �شاحكًا.. اإنهم يرونني بقوة واأنا اأزفهم اإىل عر�شات 

اجلحيم...
قلت يف اأ�شى ووجيعة: يا لك من خ�شي�س حقري. 
بني  من  بامل�شاكني  ال�شماتة  بك  تقف  هل  35ترى 



الب�شر عند هذا احلد..؟
وا�شوّد  وجهه  جتهم  وقد  اأجاب 
وما  القطران..  لون  يف  �شار  حتى 
الأموال  جمعوا  الذين  بهوؤلء  ظنك 
الوجوه  يف  اإنفاق  دون  وكد�شوها 
بهوؤلء  ظنك  وما  بها..  اأمروا  التي 
اأو  مقد�س  واجب  من  يفرون  الذين 
ظنك  وما  الكالم..  بتهاوي  يكتفون 
لي�شت  األغامي  اإن  بقاطعي الأرحام.. 
اإن  ح�شية..  وملذات  �شهوات  كلها 
قبورهم  اأرواحهم من  تعود  ال�شّحاء 
باأموالهم،  الوارث  ي�شنع  ماذا  لرتى 
من  ب�شواظ  اأموالهم  تل�شعهم  ثم 
من  حظًا  اأقل  لي�شوا  وهوؤلء  نار.. 
لك،  اأمرهم  ذكرت  ممن  الآخرين، 
الأر�س  على  يتيهون  الذين  من  اأو 
من  الآيات  متر  الذين  اأو  مرحًا.. 
الي�شرى  من  لتخرج  اليمنى  اآذانهم 
دون اأن حترك قلبًا اأو تدعو اإىل اإرادة 
�شجالت  يف  اإن  والتطبيق..  ال�شلوك 
ح�شابي الكثري وفوق الكثري.. وهوؤلء 
مائاًل  الأ�شود  �شبحي  يظل  وهوؤلء 
اأجترع  اإنني  قبورهم..  يف  اأمامهم 
من  اإننا  احل�شرات..  كوؤو�س  واإياهم 
بع�شنا  اختار  وقد  واحد..  �شنف 

بع�شًا فال مفر من امل�شري.
قلت: �شواء كنت ت�شمي هوؤلء اأعداًء 
لأن  �شّيان  الأمر  فاإن  ا�شدقاء  اأو  لك 
اأ�شاألك  ولكنني  تختلف،  ل  العواقب 
�شجالتك  يف  عندك  تر�شدهم  هل 

ال�شوداء يف درجة �شواء؟

هذا  تظن  كيف  معاتبًا:  فاأجاب 
اأ�شوي  اأن  تريدين  كيف  الهراء..؟ 
يختل�س  الذي  احلقري  التافه  بني 
القذر  اخلنزير  ذلك  اأو  املال  بع�س 
الذي يخلو يف ظلمات العار واحلرام 
هذا  بني  اأ�شوي  كيف  ما،  بامراأة 
عر�س  على  املرتبع  بذلك  ذاك  اأو 
النار  قاذفات  وياأمر  عظمى  �شلطة 
الن�شاء  األوف  على  القرى  بتدمري 
نخب  �شعيدا  ي�شرب  ثم  والأطفال 
الرجل  هذا  اإن  النت�شار!؟  هذا 
حني  علي  جناحي  ظل  حتت  ي�شري 

اأدفع الآخرين باأطراف اأناملي...
ينظر  وهو  اللعني  ا�شتطرد  ثم 
حقًا  لك  اأقول  ولكنني  بعيد:  اإىل 
على  التاج  و�شعت  اإنني  و�شدقًا... 
القنبلة  اخرتع  الذي  ذلك  راأ�س 
على  ال�شياطني  مع�شر  اإننا  الذرية.. 
مل  الأجيال  من  الألوف  األوف  مدار 
اأنتم   فعلتموه  ما  نفعل  اأن  ن�شتطع 

باأنف�شكم...
اأن  حتاول  ل  الكذوب  اأيها  قلت: 
علماء  من  عامل  اأكرب  اإنك  تراوغ.. 
علماء  كبري  اأنت  الأ�شود..  ال�شر 
اأنت  املدمرة،  وال�شواريخ  الذرة 
اأفكارها  وو�شعت  بها  اأوحيت  الذي 

يف روؤو�س هوؤلء...
الأمر  يكون  قد  متعن:  يف  فاأجاب 
ل  ولكنني  ما..  �شورة  على  كذلك 
ا�شتجابة  اأجد  حني  اإل  ذلك  اأفعل 
لو كانت هناك ذرة من  القلوب..  يف 
الب�شري  والتعاطف  الإن�شاين  احلب 
وما  اإيّل  ا�شتمعوا  ملا  هوؤلء  قلب  يف 

فعلوه...

يف  جميعًا  منه  تعانون  الذي  اإن 
�شياع  هو  ومغاربها  الأر�س  م�شارق 
ال�شماوات  قامت  باحلب  احلب.. 
والأر�س.. اإن ما ت�شمونه اأنتم جاذبية 
اجلاذبية  تلك  لبع�شها..  الكواكب 
التي متنعها من الرتدي يف الف�شاء.. 
بني  اجلمادات..  بني  اجلاذبية  هذه 
كل  تتما�شك،  حتى  الأحجار  ذرات 
اإن  حبا..  ت�شميه  اأن  ميكن  هذا 
والأ�شجار  واجلمادات  الكائنات 
تتعاطف  والدواب  واجلبال  والنجوم 
اأنتم فقط الذين تتغذون بالكراهية، 
فيها  اأرث  التي  ال�شاعة  اأنتظر  واإنني 
وحدي اأر�شكم.. رمبا ل مي�شي على 
ذلك وقت طويل.. اإنكم تقرتبون من 

ال�شفر. �شاعة 
اأن  يريد  حني  ال�شياد  اإن  قلت: 
ُطعمًا  لها  ي�شع  فاإنه  �شمكة  ي�شيد 
لذيذا يف ال�ش�س ما هو الطعم الذي 

ترى اأكرث النا�س يحبونه؟
تريد  كعادتك  اأنت  �شاحكًا  قال 
ل  مهنتي..  اأعماق  اإىل  تغو�س  اأن 
النا�س  يحبه  طعم  اأعظم  اإن  باأ�س.. 
يغفلون  يجعلهم  الغرور  الغرور..  هو 
تعرف  اإنك  اللذات...  حقيقة  عن 
الطعام  وجبات  اأعظم  تنتهي  اأين 
تناوله.  من  �شاعات  بعد  ال�شهي 
يف  اجلرائم  يرتكبون  ذلك  ومع 
ذلك..  لهم  يهيء  مما  املزيد  �شبيل 
من  كانوا  الذين  م�شاكن  يرون  وهم 
وباأ�شا،  قوة  اأ�شد منهم  وكانوا  قبلهم 
م�شري  عن  التاريخ  من  وي�شمعون 
ذلك  ومع  ال�شوجلان..  اأ�شحاب 
الطريق..  نف�س  لي�شلكوا  يتكالبون  الوارث36
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الك�شف  اإن  ذلك..  لهم  اأزّين  اإنني 
عن احلقيقة يف كل ذلك ل يحتاج اإىل 
اأعظم  اأن  ترى  ولكنك  كبري..  ذكاء 
ت�شتطيع  الب�شار  على  قدرة  العيون 
اأن حتجبها عن النظر بورقة �شغرية 
التي  الورقة  اإن  العني..  اأمام  ت�شعها 
احلقيقة  عني  اأمام  واأ�شعها  يدي  يف 
يذهبوا  اأن  بعد  اإنهم  الغرور..  هي 
وي�شبح  الغطاء  عنهم  ويك�شف 
تظهر  هنالك  حديدا..  ب�شرهم 
هنالك  حقيقتها..  على  الأمور  لهم 
ليتنا  ويقولون  ندما  الأ�شابع  ياأكلون 

نرجع مرة اأخرى بعد اأن اأب�شرنا..
اأي  يف  ال�شغري  التلميذ  اإن   ..
الإن�شان  من  حظا  اأ�شعد  هو  مدر�شة 
ر�شب  اإذا  التلميذ  اإن  الآخرة..  يف 
الإعادة  فر�شة  فاأمامه  امتحانه  يف 
اأخرى..  مرة  المتحان  ودخول 
الب�شر  مع�شر  اأ�شفاه  وا  اأنتم  ولكنكم 
واحد..  امتحان  غري  اأمامكم  لي�س 
اإنني اأحجبه عنكم بهذه الورقة التي 
لكم  اأ�شبب  اإنني  عنها..  حدثتك 
�شدري  يثلج  ما  اإن  الأبدي..  الغيظ 
هو اأنه ل رجعة لكم بعد اأن تذهبوا.. 
م�شى  ما  لإ�شالح  اأخرى  فر�شة  ل 

وفات...
فيها  لب�س  ل  التي  الأمور  قلت: من 
الذين  باأولئك  قوية  �شلة  على  اإنك 
يدعون اأنف�شهم بال�شلفيني ويخيل يل 
عليهم  تعتمد  واأنك  لك  اأحباب  اأنهم 

كثريًا. األي�س الأمر كذلك متاما؟
تعلم  فاأنت  خبيث  �شوؤال  هذا  قال: 
يل  لي�س  اأنه  لتدرك  واإنك  جوابه.. 
يكون  اأن  اأما  الطالق،  على  اأحباب 

لعلى  واإنني  فنعم..  اأعوان.  هناك 
هذه  تظل  و�شوف  بهم..  قوية  �شلة 
اإنني  الدهر،  اآخر  اإىل  قائمة  ال�شلة 
اأنا وهم جميعًا قد ُطردنا من ظالل 
الرحمة، اإّن اللعنة قد حقت على كل 
ال�شياطني  على  اأعني  ومنهم،  مّنا 
واإنني  �شواء،  اإذن  فنحن  وعليهم، 
اأمليت عليهم د�شتورهم  باأنني  لأزهو 
ي�شمونه  الذي  العظيم  الجرامي 
واإنني  ال�شلفية(  حكماء  )بروتوكول 
اأن  تريد  اأنك  عينيك  يف  لأقراأ 
وماذا  فتقول:  اآخر  �شوؤاًل  ت�شاألني 
يا  ذاك  د�شتورهم  يف  عليهم  اأمليت 
على  �شاأجيبك  ح�شنًا..  اإبلي�س..؟ 
يدور  الذي  الفرتا�شي  ال�شوؤال  هذا 
خط  لهم  ر�شمت  لقد  خلدك..  يف 
ب�شتى  الف�شاد  زعماء  ليكونوا  ال�شري 
الجتماعي  الف�شاد  اأعني  اأنواعه، 
ال�شيا�شي  والف�شاد  والقت�شادي 
زمان  كل  يف  ذلك  اإىل  وما  والثقايف 
ما  حتى  فيه،  يحلون  مكان  كل  ويف 
العقائدي،  بالف�شاد  ت�شميه  اأن  ميكن 
تلك  عليهم  اأمليت  الذي  اأنا  اإنني 
دينكم  يف  د�شوها  التي  اخلرافات 
لي�شغلوا العامة منهم بكل ما هو تافه 
ما هو جوهري  ولي�شرفوهم عن كل 

ونافع.
ف�شادهم  ولكن  قليل  عددهم  اإّن 
يعتمدون  فهم  ولذلك  ومريع،  هائل 
التي  الأبواب  وراء  من  الت�شلل  على 

اأ�شحابها. نام عنها 
بهم..  فخور  واإنني  اأحبهم..  اإنني 
واأبارك ثمار اأعمالهم.. اأنني اأ�شرب 
تكون  وقد  النهاية  ويف  بهوؤلء  هوؤلء 

و�شاأقف  بع�شا  بع�شهم  �شيلعن  قريبًة 
من الطرفني �شاحكا �شامتًا.

ملاذا  اجلواب..  اأ�شدقني  قلت: 
هذه  على  اأ�شرارك  بع�س  يل  تك�شف 
على  ن�شرها  تخ�شى  األ  ال�شورة!؟ 
يعرفوك  اأن  تخ�شى  األ  الآخرين..؟ 
�شاحكا  فقال  حقيقتك..؟  على 
تذهب  فيما  �شدقت  نعم..  �شاخرا: 
هذا  تن�شر  اأن  ت�شتطيع  اإنك  اإليه.. 
جتاربي  من  اأعلم  ولكنني  عني.. 
ين�شاه  و�شوف  تن�شاه..  �شوف  اأنك 
كمثل  كله  هذا  مثل  اأن  الآخرون.. 

الدخان يف الهواء.
�شاحبي  عن  يقال  ما  تذكر  هل 
جحا..؟ اأنه يقال اأنه كانت له �شاقية 
املاء  حتمل  وهي  وتئن  وتدور،  تدور 
من البحر ثم تعود لت�شبه يف البحر 
من جديد اأن التقوى من عمل الإرادة 

ولي�شت من جمرد تريديد الكالم.
ليذوب  يتهياأ  وهو  اللئيم  اأردف  ثم 
وراء  من  اأبغي  اإنا  الليل،  ظالم  يف 
ليكون  تعلموا  اأن  بهذا  اإخباركم 
القول  ذلك  اإن  واأنكى،  اأ�شد  العذاب 
اإىل  يتحول  لن  الأغلب  الأعم  ويف 
يغفر  قد  اأنه  لتعلم  واإنك  عمل.. 
يغفر  اأن  قبل  مرة  اأربعني  للجاهل 
اأجل هذا  ملن يعلم مرة واحدة.. من 
حتى  اأ�شراري  بع�س  عن  لك  ك�شفت 
اأزداد ت�شفيًا منكم يوم ل ينفع الندم 
هناك - اإنني اأعلم اأن هناك �شراعًا 
قلما  ولكنه  وبينكم  بيني  اأبديًا 

يجدي - لأنه �شراع يدور يف 
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دور المحبة في تكوين األسرة
التي  املفاهيم  من  )احلب(  مفهوم 
معنى  من  اأكرث  لها  واأ�شبح  ُحّرفت 
ملق�شدها  مغايرة  معاين  رمبا  بل 

�شا�شي. الأ
خطاأ  ُتفهم  باتت  التي  واملفاهيم 
ب�شبب العوملة الإعالمية، وال�شت�شراق 
هي  الأعداء...  وغلبة  املمنهج، 
واجلراأة،  ال�شجاعة  كمفهوم  كثرية 
والتمّدن  والنفتاح  والعلم،  والزهد، 

واحلرية. واحل�شارة 
احلالة  فهو  الإ�شالم،  يف  احلب  اأما 
اإىل  تتوجه  التي  ال�شعورية  النف�شية 
اإلهي  اأ�شا�س  اأو جمموعة على  �شخ�س 
حم�س، متامًا كما اأّن البغ�س ل يكون 
حم�شة،  اإلهية  اأوامر  على  بناًء  اإّل 

تعّبدًا هلل عّز وجل ورقًا.
اهلل  يف  احلب  اإّن  اآخر  بتعبري 
وجل،  عّز  اهلل  يف  والبغ�س  �شبحانه، 
التي  الأ�شا�شية  الإ�شالم  عناوين  من 
ل ي�شتقيم الإميان اإّل بها، بل ل يكون 

بها. اإّل  موؤمنا  املوؤمن 

العنوان  هذا  عن  الّنا�س  وغفلة 
يف  موقعه  على  يوؤثر  ل  الأ�شا�شي، 
من  الكثري  هي  كما  الإ�شالم،  دين 
والتي  املعّطلة،  اأو  املغّيبة  املفاهيم 
�شوف تعود يومًا، عندما متالأ الأر�س 
وجورًا. ظلمًا  ملئت  كما  وعدًل  ق�شطًا 

ال�شالم  عليه  ال�شادق  الإمام  فعن 
هلل،  واأبغ�س  هلل،  اأحّب  »َمْن  قال: 

واأعطى هلل، فه� مّمن كمل اإميانه«.
الإمام  مولنا  عن  اآخر  ن�س  ويف 
اأردت  »اإذا  قال:  ال�شالم  عليه  الباقر 
اإىل  فانظر  خريًا،  فيك  تعلم  اأن 

الوارث38

الأ�شرة امل�شلمة •



طاعة  اأهل  يحبُّ  كان  فاإن  قلبك، 
اهلل  مع�شية  اأهل  ويبغ�س  اهلل، 
كان  واإن  يحّبك،  واهلل  خري  ففيك 
اأهل  ويحبُّ  اهلل  طاعة  اأهل  يبغ�ُس 
واهلل  خري  فيك  فلي�س  مع�شيته، 
اأحب«.  من  مع  واملرء  يبغ�شك 

)الكايف: باب احلب، ح1(
ين�شحب  احلب  هذا  اأن  �شك  ول 
ارتوى  اإذا  خا�شة  كّلها،  الأ�شرة  على 
املختلفة،  الإ�شالم  اأخالقيات  بعذب 
�شلبنا  على  الأعداء  ي�شّر  والتي 
والتي  نلك،  ما  اأغلى  وهي  اإياها، 

: منها
الرتاحم،  الراأفة،  الرحم،  �شلة 

اإجالل  بالوالدين،  الرب  التزاور، 
الكبري،  اإجالل  امل�شلم،  ال�شيبة  ذي 

)الكايف:ج٢( التعاطف. 
بح�شب  احلقيقي  احلب  �شجرة  اإّن 
عنها  يتفّرع  وما  الإ�شالم،  مفهوم 
الأ�شرة  جعلت  التي  هي  اأغ�شان،  من 
�شغريها  يجل  متما�شكة،  مرتابطة 
على  كبريها  ويراأف  كبريها، 

�شغريها.
وكان  وحتاببت  الأ�شرة  فتما�شكت 
والتكافل  والرعاية  واحلنان  العطُف 
درجة  اإىل  واحلكم،  الأ�شا�س  هو 
النظرة  اأو  اأٍف،  قول  عن  النهي 

الوالدين. على  املوؤذية  احلادة 

جّل  اهلل  �شاء  ذلك:  من  اأكرث  بل 
الذي  الإلهي  احلب  ي�شري  اأن  جالله 
اأمرنا به اإىل متام الأرحام والقربات، 
التوفيق  جمل  مرارًا  الأدعية  فذكرت 
والولد(. )لالأهل  والغفران  والرحمة 
رب  ول�الدّي  يل  اغفر  )ربِّ 
�شغريًا،  ياين  ربًّ كما  ارحمهما 
اإح�شانًا،  بالإح�شان  واجزهما 

وغفرانًا...(. عف�ًا  وبال�شيَّئات 
باملوت،  حّقهما  ينتهي  ل  بل 
الدعاء  حّقهما،  يف  الوارد  فامل�شنون 
 - واجلدات  الأجداد  وحتى  لهما، 

اأي�شًا  واأّمهات  اآباء  فهم 
والرتحم،  لهم،  الدعاء   -
قبورهم،  وزيارة  وال�شدقة 

الحب في 
اإلسالم، هو الحالة 
النفسية الشعورية 

التي تتوجه إلى شخص أو 
مجموعة على أساس إلهي 
محض، تمامًا كما أّن البغض 

ال يكون إاّل بناًء على أوامر 
إلهية محضة، تعّبدًا هلل 

عّز وجل ورقًا

من روائع دين 
اإلسالم عنوان )بر 

الوالدين( وطاعتهم، إلى 
حدِّ أن كان العقوق لهما 
معصية كبيرة، ال يأمن 

صاحبها في دنياه 
فضاًل عن أخراه

عن موالنا 
اإلمام الباقر عليه 

السالم قال: »إذا أردت أن 
تعلم فيك خيرًا، فانظر إلى 

قلبك، فإن كان يحبُّ أهل طاعة 
اهلل، ويبغض أهل معصية اهلل 
ففيك خير واهلل يحّبك، وإن كان 

يبغُض أهل طاعة اهلل ويحبُّ أهل 
معصيته، فليس فيك خير 

واهلل يبغضك والمرء مع 
من أحب«
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حياتهم...  يحّبون يف  كانوا  من  وحب 
عظيمًا،  جنبهم  يف  الفعل  كان  ومهما 

�شغريًا. حّقهم  مقابل  َبِقَي يف 
الواجبات  لتف�شيل  املتتّبع  ويرى 
ال�شرع  حّث  التي  وامل�شتحبات 
�شعيد  على  تطبيقها  على  الإ�شالمي 
اأمورًا  هناك  اأّن  والأرحام،  الأقارب 
الأديان  دون  الدين  هذا  بها  بتمّيز 

الأخرى. واحل�شارات  والعقائد 
اأفراد  بني  مطلوبة  فالب�شمة 
والأم،  الأب  جتاه  خا�شة  الأ�شرة، 
الأيدي،  وتقبيل  امل�شافحة،  كذلك 
�شبه  اأ�شبحت  عادة  هي  التي 
وخدمتهم،  هذه،  اأيامنا  يف  مهجورة 
اأو  خ�شنة  بطريقة  خماطبتهم  وعدم 
لالأ�شف  ينت�شر  بداأ  الذي  وهو  جافة، 
الكفار،  ملجتمع  تقليدًا  جمتمعاتنا  يف 
اأن  دون  القدرة  مع  باملال  وكفايتهم 

ذلك. يطلبوا 

عنوان  الإ�شالم  دين  روائع  من  بل 
حدِّ  اإىل  وطاعتهم،  الوالدين(  )بر 
كبرية،  مع�شية  لهما  العقوق  كان  اأن 
عن  ف�شاًل  دنياه  يف  �شاحبها  ياأمن  ل 

اأخراه.
وعندما حتّدث الإمام ال�شادق عليه 
قال:  للوالدين،  الإح�شان  ال�شالم عن 
�شحبتهما،  حُت�شن  اأن  »الإح�شان، 
واأن ل تكّلفهما اأن ي�شاألك �شيئًا مما 
كانا م�شتغنيني«.  واإن  اإليه  يحتاجان 

)1 )الكايف:15٧/ 
فقل  �شرباك  لو  اأنهما  ورد  حتى 

لكما«. »غفر اهلل  لهما: 
ويف �شتى احلالت، »ل متالأ عينيك 
ورقة،  برحمة  اإّل  اإليهما  النظر  من 

اأ�شواتهما«. فوق  �شوتك  ترفع  ول 
اأفراد  ب�شائر  يتعّلق  فيما  اأّما 
حقيقي،  بينهم  فاحلب  الأ�شرة، 
لأن  عابرة،  اأو  اآنية  مل�شلحة  ولي�س 
يف  اآثار  له  ملزم،  اإمياين  املنطلق 

والآخرة. الدنيا 

عليه  الباقر  الإمام  عن  وورد 
ي�م  معلقة  الرحم  »اإّن  ال�شالم: 
�شلِّ  اللهم  تق�ل  بالعر�س  القيامة 

قطعني«. من  واقطع  و�شلني  من 
مع  عالقتها  امل�شلمة  فالأ�شرة 
اهلل  لأمر  ان�شياٌع  البع�س  بع�شها 
وتقّرب  لإرادته،  وخ�شوٌع  جالله،  جّل 
ملر�شاته جّل وعال، فالكّل يحب الكل، 
فاأراد  الثواب،  يف  ورغبة  اهلل  يف  حبًا 
اهلل  اأن  يطمئنون  الإ�شالمية  الأ�شرة 
فيفعلون،  الفعل،  لهذا  مريٌد  �شبحانه 

اأو مريد لرتك هذا الأمر فيرتكون.
وقد ورد يف الأحاديث الكثرية جدًا، 
وتدفع  الأموال،  تنّمي  الرحم  �شلة  اأّن 
وتهّون  العمر،  يف  وتطيل  البلوى، 
يف  وتزيد  املوت،  و�شكرات  احل�شاب 

الديار. وتعمّر  الرزق، 
خ�شرا �شامي  ال�شيد  بقلم 

 إّن شجرة الحب الحقيقي
 بحسب مفهوم اإلسالم،

 وما يتفّرع عنها من
 أغصان، هي التي جعلت
 األسرة مترابطة متماسكة،

 يجل صغيرها كبيرها،
 ويرأف كبيرها على

صغيرها
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استفيدوا

واعملوا  وأنسوا!  استأنسوا  وأفيدوا 

محمد  بن  جعفر  إمامنا  قاله  مبا 

العلم. عن  السالم  عليهام  الصادق 

عن مفّضل بن عمر، قال: قال أبو عبد 

الله عليه السالم: »أكتب وبّث علمك 

كتبك  فورّث  مّت  فإن  إخوانك  يف 

بنيك، فإنه يأيت عىل الناس زمان هرج 

بكتبهم«. إاّل  فيه  يأنسون  ما  ومرج 

نصيحة للزمن وفيه

من اأراد اأن ي�شتقبل امل�ت وه� يف طاعة اهلل عّز وجل، فليتعظ وليقتِد بابن ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم.
قال اأحدهم )حممد بن املكندر(: خرجت اإىل بع�س ن�احي املدينة يف �شاعة حارة فلقيني اأب� جعفر حممد بن علي 
عليه ال�شالم وكان رجاًل بادنًا قياًل وه� متكئ على غالمني اأ�ش�دين اأو م�ليني، فقلت يف نف�شي �شبحان اهلل �شيخ من 

اأ�شياخ قري�س يف هذه ال�شاعة على مثل هذه احلال يف طلب الدنيا اأما اإين لأعظّنه.
فدن�ت منه ف�شلمت عليه فرد عليه بنهر وه� يت�شاب عرقًا، فقلت: اأ�شلحك اهلل �شيخ من اأ�شياخ قري�س يف هذه ال�شاعة 

على مثل هذه احلال يف طلب الدنيا؟!!!
اأراأيت ل� جاء اأجلك واأنت على هذه احلالة ما كنت ت�شنع؟!

فقال ل� جاءين امل�ت واأنا على هذه احلال جاءين واأنا يف طاعة من طاعات اهلل عّز وجل اأكف بها نف�شي وعيايل عنك 
وعن النا�س، واإمنا كنت اأخاف اأْن ل� جاءين امل�ت واأنا على مع�شية من معا�شي اهلل عّز وجل.

استقبال الموت!

ال لوم وال اعتذار
لوم أم اعتذار؟

صداقة أم أخّوة؟
إذا كانــــت الصداقــــــة هي 

األخّوة في اهلل!
إذًا ال لوم وال اعتذار:

عن  البالغة  نهج  في  جاء 
إمام المتقين عليه السالم: 
»كان لي فيما مضى أخ في 
أحدًا  يلوم  ال  وكان  اهلل... 
في  العذر  يجب  ما  على 
مثله، حتى يسمع اعتذاره«.

عناية الأئمة املع�ش�مني بالأ�شرة امل�شلمة
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ال�شيدة فاطمة املع�ش�مة قراءة يف ال�شرية العطرة
ال�شالم  عليه  ال�شادق  الإمام  عن 
»أال إّن للجنة ثمانية أبواب،  اأنه قال: 
فيها  يقبض  قم،  إلى  منها  ثالثة 
فاطمة  واسمها  ولدي،  من  امرأة 
بشفاعتها  تدخل  موسى،  بنت 

شيعتنا الجنة بأجمعهم«.
ال�شاللة الطاهرة واأم ال�شيدة 

فاطمة عليها ال�شالم
من الطبيعي اأن نطل اأوًل على ال�شرية 
العطرة لل�شيدة فاطمة املع�شومة عليها 
ال�شالم من خالل ارتباطها باأهل البيت 
عليهم ال�شالم، فهي ابنة اإمام مع�شوم 
يعّرفها  التي  الطيبة  ال�شجرة  تلك  ومن 
بقوله:  ال�شالم  عليه  جعفر  اأبو  الإمام 
ثبات  ونسبه  اهلل  رسول  »الشجرة 
الشجرة  وفرع  هاشم،  بني  في 
السالم  عليه  طالب  أبي  بن  علي 
عليها  فاطمة  الشجرة  وغصن 
ولد  من  األئمة  وثمرتها  السالم، 
السالم  عليهم  وفاطمة  علي 

وشيعتهم َوَرَقها...«.
وياأخذنا الكالم عن ال�شاللة املو�شوية 
عليها  الزهراء  بال�شيدة  املت�شلة  وهي 
ال�شالم والتي يعرب عنها بوا�شطة العقد 
و�شوًل  الإمامة  وقمر  النبوة  �شم�س  بني 
اإىل الإمام مو�شى الكاظم عليه ال�شالم 
و�شاهد  الع�شيبة  الظروف  عا�س  الذي 

املاآ�شي  من  و�شيعته  اأبوه  يعانيه  كان  ما 
والآلم.

�شبب انت�شار ال�شادة امل��ش�يني
الأول: اأن الإمام مو�شى بن جعفر كان 

اأكرث الأئمة اأولدًا.
التي  الع�شيبة  الظروف  الثاين: 
اأحاطت بالإمام عليه ال�شالم، من خالل 
عليهم  البيت  باأهل  حلق  الذي  التنكيل 
العبا�شيني  قبل  من  وب�شيعتهم  ال�شالم 
الإمام  حكمة  من  مقابلها  يتوّجب  وما 

عليه ال�شالم ملواجهة ذلك.
والدة ال�شيدة 

فاطمة املع�ش�مة عليها ال�شالم
اأما اأم ال�شيدة فاطمة املع�شومة عليها 
اأ�شماء  ولها  )تكتم(  فا�شمها  ال�شالم 
)اأم  و)اأروى(،  )جنمة(  مثل  اأخرى 
و)الطاهرة(....  وخيزران(،  البنني( 
ورد  فقد  �شرعٌي  اأ�شٌل  الظاهرة  ولهذه 
منه  الفقهاء  وا�شتفاد  بذلك  الن�س 
ا�شتحباب تغيري ا�شم العبد اأو اجلارية، 
كما  ابتاعها  ال�شالم حني  عليه  والإمام 
جمع  تكتم(  )اأي  القّمي  املحدث  ينقل 
ما  »واهلل  قال:  ثم  اأ�شحابه  من  قومًا 
من  بأمر  إال  األمة  هذه  اشتريت 

اهلل...«.
وقد ولدت لالإمام ولده الإمام الر�شا 
ال�شيدة  تكون  وبذلك  ال�شالم  عليه 
الر�شا  الإمام  �شقيقة  هي  املع�شومة 
وهي  واحدة  واأمهما  ال�شالم  عليهما 

ال�شيدة )تكتم(.
ولدتها واأ�شماوؤها 

�شالم اهلل عليها
ب�شبب الظروف التي اأملّت باأهل البيت 
عليهم ال�شالم غاب فيها عن املوؤرخني 
الولدة  اأحداث  ت�شجيل  والرواة 
وتاأريخها اأو ذكر �شيء يتعلق بها، ولكن 
ذكر بع�س املوؤلفني، ون�شبه اإىل املوؤرخني 
ال�شنة  اأن ولدتها كانت �شنة ١8٣هـ يف 
التي ا�شت�شهد فيها والدها عليه ال�شالم 
كالم  وهناك  املوؤرخني،  اأكرث  قول  يف 

اآخر يراجع يف مو�شعه.
عليها  املع�شومة  فاطمة  ال�شيدة  اإّن 
بال  مهملة  لتبقى  كانت  ما  ال�شالم 
الكاظم  الإمام  اأبيها  رحيل  بعد  كفيل 
عليه ال�شالم وهي يف مقتبل العمر فقد 
الر�شا  الإمام  �شقيقها  كنف  عا�شت يف 
عليهما ال�شالم واأولها العناية اخلا�شة 
يف تربيتها ورعايتها، حتى غدت اأف�شل 
عليهما  جعفر  بن  مو�شى  الإمام  بنات 
ال�شالم، ون�شاأت تتلقى من اأخيها العلم 
والطهارة،  الع�شمة  بيت  يف  واحلكمة 
حظيت  فقد  الإمامة  ربيبة  كانت  وملا 
الألقاب، ذلك  واأجمل  الأ�شماء  باأح�شن 
عليها  يطلقا  مل  واللقب  ال�شم  لأن 
جزافًا واإنا �شدرا عن املع�شوم الذي 
فاطمة  ومنها:  موا�شعها  الأ�شياء  ي�شع 
هذا  ورد  وقد  ال�شالم  عليها  املع�شومة 
ال�شم يف رواية عن الإمام الر�شا عليه  الوارث42
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ال�شالم حيث قال: »من زار العصومة 
واألقاب  واأ�شماء  زارني«،  كمن  بقم 
عليهم  البيت  اأهل  كرمية  مثل  اأخرى 
الرّبة  احلميدة  الطاهرة  ال�شالم 

الر�شيدة التقّية النقّية وغريها... .
بع�س من �شريتها اإىل حني 

رحيلها
ال�شالم  عليها  املع�شومة  ا�شم  اإّن 
كونه  يعني  ول  الرجال،  بعلم  اقرتن 
علم رجال اخت�شا�شه بهم دون ن�شيب 
فاطمة  طليعتهن  ويف  فيه  للن�شاء 
الإمام  بنت  ال�شالم  عليها  املع�شومة 
مو�شى الكاظم عليه ال�شالم ويف مكانتها 
يعود  اإنا  الرفيع،  وال�شاأن  الجتماعية 
ن�شاء  خري  من  واحدة  كونها  اإىل  ذلك 
واجنذاب  ال�شالم  عليهم  البيت  اأهل 
النا�س اإليها كما اإىل اأهل البيت عليهم 
الإمام  مبقام  لعلمها  اإ�شافة  ال�شالم 
قّوى  ما  واإمامته  ال�شالم  عليه  الر�شا 

ال�شلة بينهما وبينها وبني النا�س.
ال�شيدة  زواج  عدم  م�شاألة  ويف 
املع�شومة فامل�شتفاد من جملة الروايات 
ال�شالم  عليه  الكاظم  الإمام  بنات  اأّن 
وعددهن اإحدى وع�شرون بنتًا مل تتزوج 

منهن واحدة.
اأنه  رافقتها  التي  املاآ�شي  �شري  ويف 
والذي  جعفر  بن  حممد  قيام  وبعد 
املاأمون حيث  اأو  الر�شيد  زمن  خرج يف 
حّذره  وقد  نف�شه  على  الدعوة  اأعلن 
ذلك  من  ال�شالم  عليه  الر�شا  الإمام 
فاأر�شل العبا�شيون جي�شًا بقيادة عي�شى 
اجللودي فاأغار على دور اآل اأبي طالب 
عليه  الر�شا  فقال  ن�شاءها  لي�شلب 
فلم  لك...  أسلبهّن  »أنا  ال�شالم: 
أقراطهن  حتى  شيئًا  عليهن  يدع 
أخذه  إال  وأزرهن  وخالخيلهن 
الدار  في  كان  ما  وجميع  منهن، 

من قليل وكثير«.
ال�شيدة  نالت  فقد  حال  اأي  وعلى   ..
من  ال�شالم  عليها  املع�شومة  فاطمة 
جعل  ما  والظلم  والرتويع  اخلوف 
بالآلم  متتزج  الق�شرية  حياتها  اأيام 
لوعتها  ين�شى  ومن  واملاآ�شي،  والأحزان 
على فراقها لأخيها الر�شا عليه ال�شالم 
حني جاء يطلبه رجال املاأمون العبا�شي 

حيث  مرو،  اإىل  املدينة  من  لياأخذوه 
�شعدت ال�شيدة فاطمة املع�شومة عليها 
اإىل  تنظر  وبقيت  ال�شطح  على  ال�شالم 
اأخيها وهو مي�شي حتى غاب عن عينها.
املت�شاربة  الروايات  مو�شوع  ويف 
الإمام  للقاء  العلويني  حول خروج ركب 
الر�شا عليه ال�شالم يف خرا�شان بطلب 
خروجًا  كان  اأنه  اأو  ال�شالم  عليه  منه 
لالنتقام ل�شت�شهاد الإمام الر�شا عليه 
تعر�س  قد  الركب  هذا  فاإن  ال�شالم، 
للقتل والت�شريد، وعلى اأي حال فقد كان 
ال�شادة  قبور  انت�شار  اأ�شباب  من  ذلك 
النائية،  اإيران  وقرى  مدن  يف  العلويني 
من  مراأى  على  والت�شريد  القتل  وكان 
على  مر�شت  وقد  املع�شومة  ال�شيدة 
خادمها  من  طالبة  واأ�شارت  ذلك  اإثر 
اأن يحملها اإىل قم حيث مكثت هناك يف 
منزل مو�شى بن خزرج الأ�شعري �شبعة 
ُد�ّس  قد  اأنه  وقيل  ماتت  ثم  يومًا  ع�شر 
ال�شم يف )�شاوة( ومل تلبث �شوى  اإليها 

اأيام قليلة وا�شت�شهدت.
بزغ  حتى  �شم�شها  تاأفل  كادت  وما 
فجر مثواها وبات موئاًل ومطافًا لبلدة 
قم واأهلها وجميع ال�شيعة املحبني ويبقى 

تاريخ رحيلها فيه اأقوال.
حرمها وزيارتها وكراماتها

عليها  املع�شومة  ال�شيدة  حرم  يقع 
قم،  املقد�شة  املدينة  قلب  يف  ال�شالم 
تقدر  الأر�س  من  وا�شعة  م�شاحة  على 
و�شبعة  وخم�شمائة  األفًا  ع�شر  بثالثة 
وع�شرين مرتًا مربعًا كما جاء يف بع�س 
العلم  معاهد  به  وحتيط  التحقيقات، 
تعاقبت  وقد  هذا  العبادة،  واأماكن 
عمارة  على   - زالت  ول   - الأيدي 
ونظافته  و�شيانته  ال�شريف  احلرم 
ن�س  الكاتب  يذكر  ثم  بقائه،  وجتديد 
الزيارة املباركة وبع�شًا من خ�شائ�شها 
ومميزاتها مبا ل ي�شع املقام لتف�شيلها.
ويف كرامات ال�شيدة املع�شومة عليها 
اأحداثًا عديدة  املوؤرخون  ي�شرد  ال�شالم 
ق�شاء  بركات  من  فيها  مبا  ذلك  توؤكد 
ي�شتح�شن  وغريهم،  املتعلمني  حوائج 

مطالعتها من قبل القارئ.
ال�شيدة املع�ش�مة عليها ال�شالم 

واأهل قم

�شعراء  ال�شالم  عليهم  الأئمة  )حّث 
و�شعورهم  �شعرهم  جتنيد  على  ال�شيعة 
يف ن�شرة احلق واأهله، ومقارعة الباطل 
والف�شيلة  ال�شرب  اإىل  والدعوة  واأهله، 
البيت  اأهل  لكرمية  واإن  وال�شالح... 
عليهم ال�شالم من �شعر ال�شعراء ن�شيبًا 

وافرًا.
ع�ّس اآل حممد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم

ومدينة )قم املقد�شة( هي احلا�شرة 
النجف  بعد  لل�شيعة  الكربى  العلمية 
واإن  الأم،  احلوزة  هي  التي  الأ�شرف 
يعود  املدينة  هذه  يف  ال�شيعي  الوجود 
الهجري  القرن  من  الأخري  الربع  اإىل 
فرارًا  الأ�شعريون  ا�شتوطنها  يوم  الأول 
من ظلم بني اأمّية يف الكوفة ونواحيها، 
الت�شّيع، وهنالك عدة من  ون�شروا فيها 
يف  والعمل  العلم  يف  اخلرية  النماذج 
بن  اهلل  عبد  بن  )كعمران  قم  مدينة 
�شعد الأ�شعري واأخيه عي�شى( وهما من 
ال�شالم  عليه  ال�شادق  الإمام  اأ�شحاب 
بن  اهلل  عبد  بن  اآدم  بن  زكريا  كذلك 
اأ�شحاب  من  القمي  الأ�شعري  �شعد 

الإمام الر�شا عليه ال�شالم وغريهم.
املدن  من  كانت  قم  مدينة  ولأّن 
ال�شّباقة اإىل الت�شيع قد اأ�شبحت مالذًا 
منهم  الكثري  اإليها  التجاأ  حيث  لل�شيعة 
ول زالت مزاراتهم املنت�شرة يف اأرجائها 
من  اأن  ين�شى  ول  ذلك  على  �شاهدة 
الأماكن الهامة يف قم م�شجد جمكران 
من  املوؤمنني  من  الآلف  يق�شده  الذي 
اإيران وغريها حيث يق�شون  �شتى بقاع 
فيه اأوقاتًا يف العبادة والتهجد والتو�شل 
باحلجة بن احل�شن الع�شكري عجل اهلل 

تعاىل فرجه ال�شريف.
الر�شا عليه  الإمام  برواية عن  نختم 
اإذ قال ل�شعد الأ�شعري القمي:  ال�شالم 
له:  قلت  لنا قبر«،  »يا سعد عندكم 
مو�شى  بنت  فاطمة  قرب  فداك،  جعلت 
زارها  من  »نعم  قال:  ال�شالم،  عليه 

عارفًا بحقها فله الجنة«.

حممد علي املعلم
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تفنيد علم النجوم واألبراج علمياً ودينياً
اجلّد  حممل  على  التنجيم  اأخذ  مت  الّزمن  من  لعقوٍد 
الب�شر من خمتلف  �شلوك و�شخ�شّيات  واأثرت خرافاته على 
احل�شارات والديانات حول الأر�س، يقّطع املنجمون األفاظهم 
عقولهم  وتالم�س  النا�س  معظم  حاجات  لتنا�شب  وي�شلونها 
تلك  اّلتي حتمل  بكتبهم  الأ�شواق  ومتتلئ  اأو هناك،  هنا  من 

اخلرافات بلبا�س علمّي اأنيق خمادع ومراوغ.
اإّن فّن اخلداع هذا يقوم على فر�شّية وجود ١٢ برجًا �شماوّيًا 
توؤثر مواقعها على �شخ�شية وحياة الب�شر؛ ولكن اأثبت العلم 
�شقوط تلك الدعاءات لأ�شباب فلكية، علمية ومنطقية.. ثم 
بطالن  منهجّية  علمّية  بدرا�شة  ليظهر  فوريري  العامل  جاء 
�شلوك  وبني  توقعاتهم  بني  ارتباٍط  من  املنجمون  يزعمه  ما 

و�شخ�شّيات الأفراد.
النق�س العلمي لالأبراج:

ما هو اخلطاأ الذي وقع فيه املنجمون؟
معروفة  تكن  مل   ))precession( البدارية  )احلركة 
حينها لدى قدماء املنجمني، وهي حركة تنتج عن عدم ت�شطح 
الأر�س وتاأثري جاذبية القمر وال�شم�س عليها، فتتمايل الأر�س 
با�شتمرار وفق �شكٍل خمروطٍي حول حمورها لُتتم دورًة كاملًة 
اأو  البدارية  باحلركة  احلركة  تلك  تدعى  عام،   ٢٥8٠٠ كل 
املداورة، وخالل ال٢٥٠٠ عاٍم املا�شية قد �شببت هذه احلركة 

بانزياح نقطة التقاطع ما بني خط ال�شتواء ال�شماوي وما بني 
مدار ال�شم�س، لتتحرك غربًا بحوايل ٣٦ درجة، اأي ما يقارب 

انزياح الأبراج من مواقعها ملدة �شهٍر كامل.
نتيجة لذلك، فاإن من ُولدوا بني ٢١ اآذار/مار�س وما بني ١9 
ني�شان/ابريل من اخلطاأ اأن يعتربوا اأنف�شهم من مواليد برج 
احلمل، لأننا اليوم نعلم متامًا اأن ال�شم�س مل تعد �شمن كوكبة 
بل  البدارية(  للحركة  الفرتة )نتيجًة  احلمل يف معظم هذه 
برج  يف  ني�شان/ابريل  و١8  اآذار/مار�س   ١١ بني  ما  �شتكون 
احلوت! واملده�س اأكرث اأن من ولد ما بني ٢9 ت�شرين الثاين/
برٍج  مواليد  من  �شيكون  الأول/دي�شمرب  كانون  و١7  نوفمرب 
فلكٍي مل ُيكتب عنه يومًا يف اأي جملة اأو ي�شمع به على ل�شان 
وهو  »احلواء«  �شيكون  برجه  م�شى!  زمن  اأي  يف  منجم  اأي 

الذي متر فيه ال�شم�س مبا�شرًة بعد برج العقرب.
وب�شبب احلركة البدارية فاإن امل�شتوى املُحدد مبدار ال�شم�س 
متغري، اأي اأن موقع كٍل من تلك الأبراج ومدة مكوث ال�شم�س 
هو  كما  يتغري  قد  اأي�شا  وعددها  دائم،  ب�شكل  متغرٌي  فيها 
احلال اليوم، حيث اأ�شبحت ال�شم�س تغطي ١٣ برجًا عو�شًا 
عن ١٢، وتختلف مدة املكوث فيها متامًا عما هو متداول يف 

ح�شابات املنجمني.
ويجب اأن نعلم باأن ُبعد تلك املجموعات النجمية عن الأر�س 
قد يبلغ مئات اأو اآلف ال�شنوات ال�شوئية، وجنوم الكوكبة اأو 
اغلب  يف  ولكنها  لنا  ظاهري  ت�شكيل  يف  تقع  الواحد  الربج 
تاأثري  اأي  متلك  ول  نهائيًا،  مرتابطٍة  وغري  متباعدٌة  الأبراج  الوارث44
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م�شرتك فيما بينها �شوى يف امل�شاهدة الظاهرية لنا بالن�شبة 
ملوقعها.

ومع اأن علم الفلك احلديث ا�شتند على بع�س التق�شيمات 
علٌم  ولكنه  القدمية،  التنجيم  ت�شميات  من  والت�شميات 
وي�شهل  والنجوم  الكواكب  حركات  بدرا�شة  يهتم  حقيقٌي 
ال�شماء الظاهرة  الفلكية من خالل تق�شيم  وينّظم الأر�شاد 
ملجموعات جنمية اأو اأبراج فلكية، ويجب علينا عدم اخللط 

بني التنجيم وعلم الفلك
قد  ملاذا  ال�شابقة،  الفلكية  احلقائق  عن  النظر  بغ�س   *

ينجح املنجمون يف توقعاتهم؟!
الأبراج  الفلكي لفكرة وجود  العلمي  بالنق�س  ُقمنا  اأن  بعد 
ثابتٌة  الأبراج  اأن  لنفرت�س  التنجيم،  عليها  يقوم  التي  الـ١٢ 
التنجيم  حينها  �شيكون  هل   ،١٢ فعاًل  عددها  واأن  تتغري،  ل 
املنجمون  �شدق  واإن  ل!  بالتاأكيد  �شحيحا؟!  بالأبراج 
بتوقعاتهم فاإن هذا يعود ملا ُي�شمى بتاأثري فوريري، ن�شبًة لعامل 
النف�س بريترام فورير )Bertram R. Forer( الذي حتدث 
اأي و�شٍف غام�ٍس  لقبول  النا�س مييلون  اأن  عنه، حيث وجد 
اأنه  على  العامل  هذا  يف  �شخ�س  اأي  على  ينطبق  قد  وعام 

و�شٌف موجٌه اإليهم �شخ�شيًا، مثال.
)اأنت �شخ�ٌس حُمتاٌج لتقدير النا�س واإعجابهم، لكنك رغم 
ذلك متيل لنتقاد نف�شك كثريًا، ويف حني اأن لديَك �شيئًا من 
ال�شعف  ذلك  تعوي�س  على  قادٌر  فاإنك  ال�شخ�شية،  �شعف 
مل  التي  الكثري  الكامنة  القدرات  من  ولديك  عام،  ب�شكٍل 

ت�شتخدمها يف �شاحلك بعد(.
قد يظن اأُيّ �شخ�سٍ اأن هذا الكالم هو املعني به متامًا )وهو 
كالٌم ع�شوائٌي نقلُته من اإحدى �شفحات النرتنت(، لكن حني 

تقدير  يحوزوا  اأي  يحبون  منا  الكثريون  األي�س  بالأمر؛  تفكر 
ُيخطئ؟  حني  نف�شه  ينتقد  ل  مّنا  ومن  واإعجابهم؟  النا�س 
تعاين من  بتمام جوانبها ول  كاملٍة  اأي�شًا ذو �شخ�شّيٍة  ومن 
اأي �شعف؟ وهل من اأحٍد ي�شتغل كل وقته وقدراته على مدار 

الـ٢٤ �شاعة يف اليوم؟!
هكذا  لت�شديق  مييلون  النا�س  فاإن  ذلك  اإىل  واإ�شافًة 
معلومات ت�شفهم بغمو�س، وهذا ما فعله فورير يف الدرا�شة 
فيها  ا�شتبياناٍت  اأعطاهم  حيث  تالميذه،  على  اأجراها  التي 
ال�شتبيانات  على  اأجابوا  اأن  وبعد  �شخ�شياتهم،  عن  اأ�شئلة 
ن�شًا  منهم  واحٍد  كل  واأعطى  عاد  ثم  يقراأها،  ومل  اأخذها 
نف�س  على  ح�شلوا  )جميعهم  كمثال  كتبناه  بالذي  �شبيهًا 
الن�س( وطلب منهم اأن ُيقّيموا مدى دقة حتديده ل�شفاتهم 
على  بناًء  �شفاتهم  حدده  اأنه  ُمّدعيًا   ،٥ اإىل   ٠ من  بعالمًة 
ال�شتبيانات، وقد اأعطاه معظم الطالب عالمة ٤.٢ من ٥ 
اأن فورير كان على حٍق يف  انتقائه ل�شفاتهم )اأي  يف �شحة 
اأخذوا  اأنهم  مع  الن�س(،  يف  كتبها  التي  �شفاتهم  من   ٪8٤

جميعًا نف�س الن�س واأن فورير مل يقراأ ال�شتبيانات! 
مئات  عنا  تبعد  التي  النجوم  من  ملجموعة  ميكن  ل  اإذن: 
واآلف ال�شنوات ال�شوئية اأن تتحكم وت�شيطر بنف�س الطريقة 
على العمل والدرا�شة وال�شحة واحلياة الجتماعية والأ�شرية 
مناطق خمتلفة  يعي�شون يف  الذين  الب�شر  املاليني من  ملئات 
حيث  من  خمتلفة  مو�شوعية  لظروف  ويخ�شعون  العامل  من 
فر�س  فاإن  وبالتايل  املعي�شة!  وم�شتوى  والتعليم  الثقافة 
�شناعة امل�شتقبل �شتكون متفاوتًة بني �شخ�سٍ واآخر حتى ولو 
ولدا يف نف�س اليوم واللحظة، اأما بالن�شبة لل�شحف والقنوات 
التلفزيونية والإذاعية والتي تزخر بالكثري من برامج الأبراج 
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والتوقعات 
الفلكية فما هي اإل 

و�شائل جذٍب رخي�شة تهدف بالدرجة الأوىل اإىل بيع الوهم 
واكت�شاب املال من وراء ذلك، ولها انعكا�شاٌت خطرية تتعدى 
الت�شلية، فبع�س النا�س ُيحددون م�شار م�شاريعهم امل�شتقبلية 

وحتى عالقاتهم الأ�شرية وفقا ملا تقول لهم الأبراج!
الآن، هل تعتقد باأن من يطلق على نف�شه »عاملًا فلكيًا« وهو 
اأن يهديك لن�شيحة  غري قادر على حتديد برجك احلقيقي 

ما اأو يعرف مزاجك اليوم؟!
النق�س الديني لعلم النج�م

اإر�شادات القران الكرمي حول علم النجوم:
هداية  يف  النجوم  دور  اإىل  الكرمي  القراآن  اأر�شد  لقد   -١
نحو  التحرك  من  ليتمكنوا  املختلفة،  اجلهات  اإىل  النا�س 
والثقة  الو�شوح  اأ�شا�س  وعلى  واطمئنان،  باأمان  مقا�شدهم، 
والثبات قال تعاىل: }وَعَالَمَاتٍ وَبِالنَّجِْم هُمْ يَهَْتدُونَ{.)النحل/ 

)16
فِي  بِهَا  لَِتهَْتدُوا  النُّجُومَ  َلُكمُ  الَّذِي جَعََل  }وَهُوَ  تعاىل:  وقال 

ُظُلمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحِْر...{.)األنعام/97(
يف  النجوم  مواقع  اأهمية  اإىل  اأي�شًا  القراآن  اأر�شد   -٢
املنظومة الكونية العامة. حتى اآنه ل�شدة ح�شا�شيتها اأق�شم بها 
النُّجُوِم  بِمَوَاقِِع  ُأْقسِمُ  اأهميتها، فقال تعاىل: }َفالَ  اإظهار  بل�شان 

وَإِنَّهُ َلَقسَمٌ َلوْ تَعَْلمُونَ عَظِيمٌ{. )الواقعة/ 75(
باأمره،  م�شخرات  النجوم  اأن  اأي�شًا:  ذكر  تعاىل  اآنه   -٣
رَاتٍ  مُسَخَّ وَالنُّجُومَ  وَالَْقمَرَ  ))وَالشَّمْسَ  فقال:  الكواكب،  ك�شائر 

 . ) هِ( مِْر بَِأ
)األعراف/ 54(

هلل  وت�شجد  تخ�شع  اأنها   -٤
فِي  مَنْ  َلهُ  يَسْجُدُ  اهلَل  َأنَّ  تَرَ  ))َأَلمْ  تعاىل: 
وَالنُّجُومُ  وَالَْقمَرُ  وَالشَّمْسُ  اأْلَرِْض  فِي  وَمَنْ  السَّمَاوَاتِ 
وَالِْجبَاُل وَالشَّجَرُ((. )احلج/ 18( وقد و�شف اأي�شًا بع�س النجوم 
 ( اقِبُ((.  الثَّ النَّجْمُ  اِرُق  الطَّ مَا  َأدْرَاَك  ))وَمَا  فقال:  بـ)الثاقب(، 

الطارق/ 4-3(
ويف احلديث اأي�شًا: اإ�شارات كثرية اإىل النجوم، وبع�س ما 

يرتبط بها، ول�شنا ب�شدد تتبع ذلك.
٥- اإن علم النجوم الذي يريد اأن يربط حركة الإن�شان يف 
ح�شل  النجوم،  عن  مبعارف  وتكوينيًا  حد�شيًا  ربطًا  احلياة 
هذا  اإن  والتخمني.  احلد�س  طريق  عن  اأي�شًا  اأكرثها  على 
وتاأهيل، من  لي�س بعلم، بل هو جهل وجتهيل، وتخييل  العلم 
دون حجة ودليل، لأنه ل ميلك اأية مربرات لهذا الربط الذي 
يقرتحه ويدعيه، لأن الربط ال�شحيح يحتاج اإىل وقوف على 
لنف�شه  يدعي  اأن  اأحد  ي�شتطيع  ول  والتكوين،  اخللق  اأ�شرار 
و�شالمه  اهلل  »�شلوات  الأطهار  والأئمة  النبي  بعد  ذلك.. 

عليهم اأجمعني« اإل كاذب.
النظرية  لهذه  الت�شويق  اأن  وذاك:  هذا  اإىل  ي�شاف 
حركتهم،  وعلى  النا�س  حياة  على  يوؤثر  تلك  اأو  العتباطية 
�شياطني  لألعيب  عر�شًة  ويجعلهم  وخططهم،  وتطلعاتهم، 

الأن�س فيهم.. بالإ�شافة اإىل �شياطني اجلن.
واأ�شا�شيًا  وح�شا�شًا  رئي�شًا،  خلاًل  لديهم  يحدث  اأنه  كما 
به  عالقتهم  على  ويوؤثر  باهلل،  لهم  الإعتقادي  امل�شمون  يف 
تعاىل. اإىل حد ال�شعور بال�شتغناء عنه، وال�شتئ�شار للجربية 
على  تهيمن  اأن  ال�شياطني  اأولئك  لها  اأراد  التي  التكوينية 

العقول وامل�شاعر، وعلى حركة النا�س يف احلياة.
التحكم  لدعاء  الفر�شة  املتحذلقني  اأولئك  يعطي  هو  ثم 
ال�شعادة  مفاتيح  وامتالك  الغيب،  والإ�شراف على  بالأقدار، 
واملوت  وال�شفاء،  واملر�س  والبالء،  وال�شالمة  وال�شقاء، 

واحلياة.
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يف�شح  و
املجال  لهم 
للتدخل يف كل كبرية 
بقرار  والتحكم  و�شغرية، 
ير�شاه  ل  ما  وهذا  اأيديهم،  دمى يف  ي�شبحوا  النا�س، حتى 

اهلل تعاىل لعباده، ول يريد اأن يرى له اأي اأثر يف بالده..
وقد كذب القراآن هوؤلء حني قال: ))يَمْحُوا اهلُل مَا يَشَاءُ وَيُْثِبتُ 
باأوامره  اأي�شًا  وكذبهم   ،)39 )الرعد/  الْكَِتاِب((،  ُأمُّ  وَعِنْدَهُ 
وزواجره، التي مل تقيد بزمان، ول اأر�شدت اإىل وقت بعينه، 
يف  اأو  منازلها  يف  النجوم  حالت  مراعاة  اإىل  اأ�شارت  ول 

حركتها، اأو يف غري ذلك.
وقد اأر�شد القراآن النا�س اإىل اأن اهلل تعاىل هو الذي يقرر 
ويقدر، وينفع وي�شر، ويعطي ومينع، ومل يقيد �شيئًا من ذلك، 
مما  ب�شيء  ومي�شيه  ويفعله  ويق�شيه،  يقدره،  مما  اأيًا  ول 

يدعيه املنجمون للنجوم اأو لغريها.
والتخمني،  اأحكامه على احلد�س  يبني  كالكاهن،  فاملنجم 
وقد يروق للكاهن اأن يقلب احلقائق، ويخدع النا�س باأباطيله 
يف  كال�شاحر،  يكون  حتى  النا�س،  حياة  ويف�شد  واألعيبه، 

متويهه، وخداعه، ويف التدخل يف حياة النا�س لإف�شادها.
انتهاك  اإىل  ينتهيان  واملنجم  والكاهن  ال�شاحر  اأن  كما 
احلرمات الإلهية، ويف�شدون اعتقاد النا�س بربهم، ويقطعون 
هم  اأنهم  على  لهم  اأنف�شهم  ويقدمون  تعاىل..  به  عالقتهم 
العتقاد  اإىل  النا�س  ويدفعون  وي�شرون،  ينفعون  الذين 
وت�شوي�شها،  الربوبية،  ب�شفاته  والكفر  الإلهي  بالتعطيل 

وت�شويهها.
اإر�شادات ال�شنة ال�شريفة ح�ل علم النج�م

قال ال�شريف الر�شي »رحمه اهلل«: قال له ))اأي لعلّي عليه 
ال�شالم(( بع�س اأ�شحابه ملا عزم على امل�شري اإىل اخلوارج: 

اإن �شرت يا اأمري املوؤمنني يف 
اأن ل تظفر مبرادك  هذا الوقت خ�شيت 

من طريق علم النجوم.
ال�شاعة  اإىل  تهدي  اأنك  اأتزعم  ال�شالم:  عليه  له  فقال 
ال�شاعة  من  وتخوف  ال�شوء،  عنه  فيها �شرف  �شار  من  التي 

التي من �شار فيها حاق به ال�شر؟!
عن  وا�شتغنى  القراآن،  كذب  فقد  بهذا  �شدقك  فمن 

ال�شتعانة باهلل يف نيل املحبوب ودفع املكروه.
وينبغي يف قولك، العامل باأمرك اأن يوليك احلمد دون ربه، 
النفع  فيها  نال  التي  ال�شاعة  اإىل  هديته  اأنت  بزعمك  لأنك 

واأمن فيها ال�شر.
ثم اأقبل على النا�س فقال: اأيها النا�س اإياكم وتعلم النجوم 
اأو بحر، فاإنها تدعو الكهانة واملنجم  اإل ما يهتدى به يف بر 
كالكاهن والكاهن كال�شاحر. وال�شاحر كالكافر. والكافر يف 

النار. �شريوا على ا�شم اهلل.
زاد يف ن�س اآخر: فخرج يف ال�شاعة التي نهاه عنها، فظفر 

وظهر.)و�شائل ال�شيعة:١١/ ٣7٣(
اإن  واهلل  )اأما  املنجم:  لذلك  قال  ال�شالم  عليه  اأنه  وفيه: 
بقيت،  ما  اأبدًا  ال�شجن  لأخلدنك  بالنجوم  تعمل  اأنك  بلغني 

ولأحرمنك العطاء ما كان يل �شلطان.
اإىل اأن قال: اأما اإنه ما كان ملحمد منجم، ول لنا بعده، حتى 

فتح اهلل علينا بالد ك�شرى وقي�شر.
ممن  يكفي  فاإنه  به،  وثقوا  اهلل،  على  توكلوا  النا�س،  اأيها 

�شواه(.)�شرح نهج البالغة للمعتزيل:٢/ ٢7٠(
ــــــــــــــــــــــ
امل�شادر:

يوؤثر على مزاجك يف ما بعد يف احلياة )اإ�شدار �شحفي  - مو�شم الولدة 
ملوؤمتر )ECNP( يف برلني، )٢٠١٤(

 Birth season affects your mood in later life (Press Release
.(of ECNP congress in Berlin

- ال�شحيح من �شرية الإمام علي عليه ال�شالم، بقلم ال�شيد جعفر مرت�شى 
العاملي.
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اأ�شجار تنبت ذهبًا يف اأ�شرتاليا
نوع  من  اأ�شجار  على  اأ�شرتاليون  باحثون  عرث 
»اأوكالبتو�س« تنبت اأوراقها ذهبا باإحدى املناطق النائية 

يف اأ�شرتاليا.
قاحلة  منطقة  يف  املوارد  لكت�شاف  علمي  فريق  و�شعى 
تدعى »غولد فيلدز« )حقول الذهب( غربي اأ�شرتاليا، حيث 
اكت�شبت هذه املنطقة ا�شمها ملا ُيعتقد بغنى تربتها بروا�شب 
م�شى،  فيما  اكت�شافه  العلماء  ي�شتطيع  مل  ما  وهو  الذهب، 
لذلك قرر الفريق العلمي التنقيب عن الذهب ولكن يف مكان 

اآخر وهو اأوراق اأ�شجار »اأوكالبتو�س« املنت�شرة باملنطقة.
وقرر الباحثون الأ�شرتاليون التاأكد من �شحة �شائعة �شهرية 
عن اأ�شجار هذه املنطقة التي تنبت الذهب، فقاموا بقطف 
جمموعة من اأوراق الأ�شجار وحتليلها معمليا، وكانت املفاجاأة 

العثور على بقايا ذهب على الأوراق.
ب�شالبتها  ت�شتهر  »اأوكالبتو�س«  اأ�شجار  اأن  اإىل  ي�شار 
الفائقة، كما اأن جذورها ميكن اأن تتعمق يف الرتبة لع�شرات 
اأي�شا،  الأمتار للح�شول على املياه اجلوفية، وهي امل�شوؤولة 

ح�شب اعتقاد العلماء، عن امت�شا�س جزيئات الذهب من 
الرتبة.

داخل  »اأوكالبتو�س«  اأ�شجار  بزراعة  الفريق  قام  وللتاأكد 
وكانت  الذهب،  بجزيئات  م�شبعة  تربة  يف  امل�شاتل  اأحد 
النتيجة العثور على بقايا الذهب على الأوراق، بح�شب جملة 

.»Nature«
ول تعترب فكرة امت�شا�س النباتات للمعادن املحيطة بها 
يجعل  ما  ولكن  العلمية،  الناحية  من  باجلديدة  الرتبة  يف 
الكت�شاف الأ�شرتايل فريدا من نوعه عدة عوامل، اأهمها اأن 
الذهب ميكن اأن يكون عن�شرًا �شامًا ومميتًا بالن�شبة للنبات، 

كما اأن انتقالها من اجلذور لالأوراق يزيد من تفرد احلالة.
بتحقيق  احلاملني  على  الطريق  الأ�شرتايل  الفريق  وقطع 
ثروات من وراء هذا الكت�شاف، اإذ اأو�شحوا اأن �شجرة بجميع 
اأوراقها لن حتتوى �شوى على قدر �شئيل جدا من الذهب )٤٦ 
اأن احل�شول على خامت زواج  جزءا من املليار(، مو�شحني 

�شغري يحتاج ملئات الأ�شجار.

اكتشاف جين يمحو الذكريات المؤلمة
اإذا كنت تريد التخل�س من ذكرى �شيئة يف حياتك، فاإن ذلك مل يعد م�شتحيال، 
اإذ اأظهرت درا�شة يف جمال بحوث الدماغ اأنه ميكن حمو الذكريات املوؤملة واملوؤرقة.
بنهاية  فاإنها  القدمية،  مكان  اجلديدة  الذكريات  حتل  عندما  العملية  وتتم 
املطاف قادرة على حذف الذكريات املوؤملة متاما. وميكن اأن يوؤدي البحث للتقدم 
طبيًا واإيجاد العالج الناجح ملر�شى ا�شطراب ما بعد ال�شدمة، اأو الذين يتعذبون 

من جتارب األيمة �شابقة.
طريقة  وجدوا  اإذا  اأنه  للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�س  معهد  يف  العلماء  ويرى 
لتعظيم ن�شاط اجلني امل�شوؤول عن م�شح الذكريات وي�شمى »تي اإي تي ١«، قد 
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اكت�شاف ك�كب جديد �شبيه بالأر�س 
قد تك�ن احلياة فيه ممكنة

مت  الفلك  علماء  من  دويل  فريق  بف�شل 
ال�شم�شية  اأول كوكب خارج املجموعة  اكت�شاف 
بحجم الر�س وميكن للمياه اأن توجد فيه ب�شكل 

�شائل مما يجعل احلياة فيه ممكنة .
كيبلر١8٦  ا�شم  عليه  اطلق  اجلديد  الكوكب 
اف وهو بحجم الأر�س ويدور حول جنم اأ�شغر 
من ال�شم�س واأقل حرارة منها ويبعد عنه م�شافة 

متو�شطة.
يف  العاملني  الباحثني  احد  باركلي،  توما�س 
نا�شا: »لقد وجدنا كوكبا بنف�س حجم الر�س 
التي  الطاقة  من  مماثلة  كمية  على  ويح�شل 
يح�شل عليها كوكبنا، ولكن الكوكب له مدارات 
ان  القول  ن�شتطيع  لذلك  الر�س  عن  خمتلفة 
الكوكب لي�س تواأمًا لالأر�س بل قد يكون ابن عم 

لالر�س«.
كيبلر١8٦  ا�شم  عليه  اأطلق  اجلديد  الكوكب 
اف وهو بحجم كوكب الر�س ويدور حول جنم 
»قزم« اأي اأ�شغر من ال�شم�س واأقل حرارة منها 
اأْن  للمياه  وميكن  متو�شطة  م�شافة  عنه  ويبعد 

تكون فيه ب�شكل �شائل.
درا�شة خا�شة عن الكت�شاف كانت قد اأكدت 
كواكب  على  حتتوي  التبانة  درب  جمرة  اأّن 

�شقيقة لالأر�س.

الفلفل الأحمر يخف�س الكرولي�شرتول
الأطعمة  تناول  اأّن  الدرا�شات  بع�س  اأظهرت 
احلارة يقلل من ن�شبة الإ�شابة بالنوبات القلبية 
وال�شكتات الدماغية،  ويعود ذلك اإىل اأّن الفلفل 

احلار يخف�س م�شتوي للكولي�شرتول ال�شار.
والفلفل احلار وغريه من التوابل احلارة ي�شاعد 
وبالتايل   ٪8٠ بن�شبة  الأي�س  عملية  ت�شريع  يف 
يوؤدي اإىل خ�شارة الوزن، كما اأن الأ�شخا�س الذين 
يتناولون الأطعمة الغنية بالتوابل يتناولون كميات 

اأقل من الطعام.
تناول  اأن  الدرا�شات  من  العديد  اأثبتت  كما 
الفلفل احلار يقلل من خطر الإ�شابة ال�شرطان، 
اإذ يقلل نو اخلاليا ال�شرطانية كما يدمر بع�شها.

النف�شية  ال�شحة  على  تاأثري  الطعام  ولهذا 
الأخري  احلارة  والتوابل  احلار  فالفلفل  اأي�شًا، 
وهي  وال�شريوتونني،  الندورفني  م�شتويات  ترفع 

الهورمونات التي حت�شن املزاج و تخفف الآلم.
ب�شرورة  الأطباء  اأو�شي  اأخرى  جهة  من 
العتدال يف تناول الأطعمة احلارة اإذ اإن الإفراط 

يف تناولها قد يوؤثر على �شحة املعدة والقولون.
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احتجاج أمري املؤمنني عليٍّ عليه السالم بإمرة املسلمني
يف  اهلل  رحمه  الطرب�شي  العالمة  نقل 
الأن�شار  جماعة  وبايع  قال  الحتجاج: 
اأبي  بن  وعلي  غريهم،  من  ح�شر  ومن 
�شلى  اهلل  ر�شول  بجهاز  م�شغول  طالب 
اهلل عليه واآله، فلما فرغ من ذلك و�شلى 
والنا�س  واآله  عليه  اهلل  �شلى  النبي  على 
مل  ومن  بكر  اأبا  بايع  من  عليه  ي�شلون 
عليه  فاجتمع  امل�شجد،  يف  جل�س  يبايع 
العوام،  بن  الزبري  ومعهم  ها�شم  بنو 
اإىل عثمان بن عفان  اأمية  بنو  واجتمعت 
عوف،  بن  الرحمن  عبد  اإىل  زهرة  وبنو 
اإذ  جمتمعني  كلهم  امل�شجد  يف  فكانوا 
بن  عبيدة  واأبو  عمر  ومعه  بكر  اأبو  اأقبل 
اجلراح فقالوا: ما لنا نراكم خلقا �شتى 
قوموا فبايعوا اأبا بكر فقد بايعته الأن�شار 
الرحمن بن  والنا�س، فقام عثمان وعبد 
عوف ومن معهما فبايعوا،وان�شرف علي 
وبنو ها�شم اإىل منزل علي عليه ال�شالم 

ومعهم الزبري. قال: فذهب اإليهم عمر يف 
جماعة ممن بايع فيهم اأ�شيد بن ح�شني 
جمتمعني،  فاألفوهم  �شالمة  بن  و�شلمة 
بايعه  فقد  بكر  اأبا  بايعوا  لهم:  فقالوا 
فقال  �شيفه  اإىل  الزبري  فوثب  النا�س، 
عمر: عليكم بالكلب العقور فاكفونا �شره، 
ال�شيف  فانتزع  �شالمة  بن  �شلمة  فبادر 
الأر�س  به  ف�شرب  عمر  فاأخذه  يده  من 
فك�شره، واأحدقوا مبن كان هناك من بني 
بكر،  اأبي  اإىل  بجماعتهم  وم�شوا  ها�شم 
فقد  بكر  اأبا  بايعوا  قالوا:  ح�شروا  فلما 
ذلك  اأبيتم  لئن  اهلل  واأمي  النا�س،  بايعه 

لنحاكمنكم بال�شيف.
رجل  اأقبل  ها�شم  بنو  ذلك  راأى  فلما 
رجل فجعل يبايع حتى مل يبق ممن ح�شر 
اإل علي بن اأبي طالب، فقالوا له بايع اأبا 
بكر. فقال علي عليه ال�شالم: اأنا اأحق بهذا 
الأمر منه واأنتم اأوىل بالبيعة يل، اأخذمت 
هذا الأمر من الأن�شار واحتججتم عليهم 
بالقرابة من الر�شول وتاأخذونه منا اأهل 

لالأن�شار  زعمتم  األ�شتم  غ�شبا،  البيت 
اأنكم اأوىل بهذا الأمر منهم ملكانكم من 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله فاأعطوكم 
احتج  واأنا  الإمارة،  لكم  و�شلموا  املقادة 
عليكم مبثل ما احتججتم على الأن�شار، 
واأنا  وميتًا،  حيًا  اهلل  بر�شول  اأوىل  اأنا 
و�شيه ووزيره وم�شتودع �شره وعلمه، واأنا 
اأول  الأعظم  والفاروق  الأكرب  ال�شّديق 
بالًء يف  واأح�شنكم  و�شدقه،  به  اآمن  من 
جهاد امل�شركني واأعرفكم بالكتاب وال�شنة 
بعواقب  واأعلمكم  الدين  يف  واأفقهكم 
جنانا،  واأثبتكم  ل�شانا  واذربكم  الأمور، 
فعالم تنازعونا هذا الأمر؟ اأن�شفونا اإن 
كنتم تخافون اهلل من اأنف�شكم، واعرفوا 
الأن�شار،  لكم  عرفته  ما  مثل  الأمر  لنا 
واإل فبووؤا بالظلم والعدوان واأنتم تعلمون.
فقال عمر: يا علي اأما لك باأهل بيتك 
�شلوهم  ال�شالم:  عليه  علي  فقال  اأ�شوة؟ 
عن ذلك، فابتدر القوم الذين بايعوا من 
لكم  بيعتنا  ما  واهلل  فقالوا:  ها�شم  بني  الوارث50
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بحجة على علي، ومعاذ اهلل اأن نقول اإنا 
نوازيه يف الهجرة وح�شن اجلهاد واملحل 

من ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله. 
حتى  مرتوكًا  ل�شت  اإنك  عمر:  فقال 
عليه  علي  فقال  كرهًا.  اأو  طوعًا  تبايع 
ال�شالم احلب حلبا لك �شطره، ا�شدد له 
اأقبل  اإذا واهلل ل  اليوم لريد عليك غدا، 
اأبايع. فقال  قولك ول اأحفل مبقامك ول 
ن�شك  ما  احل�شن  اأبا  يا  مهال  بكر:  اأبو 
اإىل  عبيدة  اأبو  فقال  نكرهك  ول  فيك 
علي عليه ال�شالم فقال: يا بن عم ل�شنا 
�شابقتك ول علمك ول  ندفع قرابتك ول 
وكان   - ال�شن  حدث  ولكنك  ن�شرتك، 
وثالثون  ثالث  يومئذ  ال�شالم  عليه  لعلي 
�شنة - واأبو بكر �شيخ من م�شايخ قومك، 
م�شى  وقد  الأمر،  هذا  لثقل  اأحمل  وهو 
الأمر مبا فيه ف�شلم له، فاإن عمرك اهلل 
ي�شلموا هذا الأمر اإليك، ول يختلف فيك 
وله  خليق  به  واأنت  اإل  هذا  بعد  اثنان 
الفتنة  اأوان  يف  الفتنة  تبعث  ول  حقيق، 
فقد عرفت ما يف قلوب العرب وغريهم 

عليك.

يا  ال�شالم:  عليه  املوؤمنني  اأمري  فقال 
ل  اهلل  اهلل  والأن�شار  املهاجرين  معا�شر 
ول  اأمري،  يف  اإليكم  نبيكم  عهد  تن�شوا 
وقعر  داره  من  حممد  �شلطان  تخرجوا 
بيته اإىل دوركم وقعر بيوتكم، ول تدفعوا 

اأهله عن حقه ومقامه يف النا�س.
ق�شى  اهلل  اإن  اجلمع  معا�شر  فواهلل 
وحكم ونبيه اأعلم واأنتم تعلمون باأنا اأهل 
كان  اأما  منكم،  الأمر  بهذا  اأحق  البيت 
الفقيه يف دين  القارئ منكم لكتاب اهلل 
اهلل امل�شطلع باأمر الرعية، واهلل اإنه لفينا 
من  فتزدادوا  الهوى  تتبعوا  فال  فيكم  ل 
من  ب�شٍر  قدميكم  وتف�شدوا  بعدا  احلق 

حديثكم.
الذي  الأن�شاري  �شعد  بن  ب�شري  فقال 
وطاأ الأر�س لأبي بكر وقالت جماعة من 
الأن�شار: يا اأبا احل�شن لو كان هذا الأمر 
�شمعته منك الأن�شار قبل بيعتها لأبي بكر 
عليه  علي  فقال  اثنان.  فيك  اختلف  ما 
اهلل  ر�شول  اأدع  كنت  هوؤلء  يا  ال�شالم: 
م�شجى ل اأواريه واأخرج اأنازع يف �شلطانه، 
وينازعنا  له  ي�شمو  اأحدا  خفت  ما  واهلل 

اأهل البيت فيه وي�شتحل ما ا�شتحللتموه، 
اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه  ول علمت 
يوم غدير خم لأحد حجة ول  واآله ترك 
لقائل مقال، فاأن�شد اهلل رجال �شمع النبي 
يوم غدير خم يقول: )) من كنت م�له 
فهذا علي م�له اللهم وال من واله 
ن�شره  من  وان�شر  عاداه  من  وعاد 
الآن  ي�شهد  اأن  خذله((  من  واخذل 
مبا �شمع. قال زيد بن اأرقم: ف�شهد اثنا 
ع�شر رجال بدريا بذلك وكنت ممن �شمع 
القول من ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله 
عليٌّ  عليَّ  فدعا  يومئذ،  ال�شهادة  فكتمت 

فذهب ب�شري.
قال: وكرث الكالم يف هذا املعنى وارتفع 
النا�س  ي�شغي  اأن  عمر  وخ�شي  ال�شوت 
اإىل قول علي عليه ال�شالم، فف�شح املجل�س 
يا  القلوب، ول تزال  اإن اهلل يقلب  وقال: 
اجلماعة،  قول  عن  ترغب  احل�شن  اأبا 

فان�شرفوا يومهم ذلك.
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احتجاج الإمام ال�شادق عليه ال�شالم على ال�ش�فية
روى احل�شن بن علي بن �شعبة احللبي 
�شفيان  دخول  خرب  العقول  حتف  يف 
الثوري على ال�شادق ) عليه ال�شالم(، 
يظهرون  ممن  قوم  اأتاه  ثم  وقال: 
التزهد، ويدعون النا�س اأن يكونوا معهم 
التق�شف،  عليه من  الذي هم  مثل  على 
فقالوا: اإن �شاحبنا ح�شر عن كالمك 

ومل حت�شره حجة . 
فقال لهم: هاتوا حججكم فقالوا: اإن 
فاأدلوا  لهم:  قال  اهلل  كتاب  من  حجتنا 
قالوا:  به  وعمل  اتبع  ما  اأحق  فاإنها  بها 
عن  يخرب  وتعاىل  تبارك  اهلل  يقول 
اهلل  �شلى   ( النبي  اأ�شحاب  من  قوم 

اأنف�شهم  على  ويوؤثرون   « واآله(:  عليه 
�شح  يوق  ومن  خ�شا�شة  بهم  كان  ولو 
فمدح   « املفلحون  هم  فاأولئك  نف�شه 
فعلهم وقال يف مو�شع اآخر: » ويطعمون 
الطعام على حبه م�شكينا ويتيما واأ�شريا 

» فنحن نكتفي بهذا . 
ال�شالم:  عليه  اهلل،  عبد  اأبو  فقال 
بنا�شخ  علم  األكم  النفر،  اأيها  اأخربوين 
من  وحمكمه  من�شوخه  من  القراآن 
�شل،  من  �شل  مثله  يف  الذي  مت�شابهه 
وهلك من هلك من هذه الأمة؟ فقالوا: 

نعلم بع�شه، فاأما كله فال . 
فقال لهم: من ها هنا اأتيتم . وكذلك 
عليه  اهلل  �شلى   ( اهلل  ر�شول  اأحاديث 
اهلل  اإخبار  من  ذكرمت  ما  اأّما   ،) واآله 
اأخرب  الذي  القوم  عن  كتابه  يف  اإيانا 

مباحًا  كان  فقد  فعالهم،  بح�شن  عنهم 
جائزًا ومل يكونوا نهوا عنه وثوابهم منه 
وتقد�س  جل  اهلل  اأن  وذلك  اهلل،  على 
اأمره  ف�شار  به،  عملوا  ما  بخالف  اأمر 
نا�شخًا لفعلهم، وكان نهيه تبارك وتعاىل 
ي�شروا  ل  لكي  ونظرًا  للموؤمنني  رحمة 
ال�شعفة  منهم  وعيالهم  باأنف�شهم، 
الفاين  وال�شيخ  والولدان  ال�شغار 
ي�شربون  ل  الذين  الكبرية  والعجوز 
ول  برغيفي  ت�شدقت  فاإن  اجلوع،  على 
جوعًا،  وهلكوا  �شاعوا  غريه  يل  رغيف 
ومن ثم قال ر�شول اهلل ) �شلى اهلل عليه 
اأقرا�س  اأو خم�س  واآله(: خم�س مترات 
اأو دنانري اأو دراهم ميلكها الإن�شان، وهو 
اأنفقه  ما  فاأف�شلها  مي�شيها،  اأن  يريد 
على  الثانية  ثم  والديه،  على  الإن�شان  الوارث52
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القرابة  على  الثالثة  ثم  وعياله،  نف�شه 
على  الرابعة  ثم  املوؤمنني،  واإخوانه 
جريانه الفقراء، ثم اخلام�شة يف �شبيل 
النبي،  وقال   . اأجرا  اأخ�شها  وهو  اهلل، 
لالأن�شاري   ،) واآله  عليه  اهلل  �شلى   (
�شتة  اأو  خم�شة  موته  عند  اأعتق  حيث 
غريهم  ميلك  يكن   ومل  الرقيق،  من 
اأمره  اأعلمتموين  )لو  �شغار:  اأولد  وله 
ترك  امل�شلمني،  مع  تدفنونه  تركتكم  ما 

�شبية �شغارًا يتكففون النا�س( . 
ثم قال ) عليه ال�شالم(: حدثني اأبي 
اأن النبي قال: ) اإبداأ مبن تعول، الأدنى 
فالأدنى ( . ثم هذا ما نطق به الكتاب 
من  مفرو�شًا  عنه،  ونهيًا  لقولكم  ردًا 
اإذا  الذين   « قال:  احلكيم  العزيز  اهلل 
اأنفقوا مل ي�شرفوا ومل يقرتوا وكان بني 
اأن اهلل تبارك  اأفال ترون   « ذلك قواما 
وتعاىل اأراد غري ما اأراكم تدعون اإليه؟ 
من  اآية  غري  يف  مذكورون  وامل�شرفون 
كتاب اهلل، يقول: » اإنه ل يحب امل�شرفني 
عن  ونهاهم  ال�شراف  عن  فنهاهم   «
اأمرين، ل يعطي  اأمر بني  التقتري، لكن 
يرزقه  اأن  يدعو اهلل  ثم  جميع ما عنده 
جاء  الذي  للحديث  له،  ي�شتجيب  فال 
و�شلم:  واآله  عليه  اهلل  �شلى  النبي،  عن 
لهم  ي�شتجاب  ل  اأمتي  اأ�شنافًا من  )اأن 
دعاوؤهم: رجل يدعو على والديه، ورجل 
ومل  مبال  له  ذهب  غرمي  على  يدعو 
امراأته  على  يدعو  ورجل  عليه،  ي�شهد 
وقد جعل اهلل تخلية �شبيلها بيده، ورجل 
يقعد يف البيت ويقول يا رب ارزقني ول 
جل  اهلل  فيقول  الرزق،  طلب  يف  يخرج 
وعز: عبدي اأو مل اأجعل لك ال�شبيل اإىل 
بجوارح  الأر�س  يف  وال�شرب  الطلب 
�شحيحة ، فتكون قد اأعذرت فيما بيني 
ولكيال  اأمري،  لتباع  الطلب  يف  وبينك 
تكون َكاًل على اأهلك، فاإن �شئت رزقتك، 
معذور  واأنت  عليك،  قرتت  �شئت  واإن 
كثريًا  ماًل  اهلل  رزقه  ورجل  عندي؟ 
اأرزقني !  اأقبل يدعو: يا رب  فاأنفقه ثم 
فيقول اهلل: اأمل اأرزقك رزقًا وا�شعًا اأفال 
ت�شرف  ومل  اأمرتك  كما  فيه  اقت�شدت 
قطيعة  يف  يدعو  ورجل  نهيتك؟  وقد 
ينفق،  كيف  نبيه  اهلل  عّلم  ثم   .) رحم 

ذهب،  من  اأوقية  عنده  كان  اأنه  وذلك 
فكره اأن تبيت عنده فت�شدق بها واأ�شبح 
لي�س عنده �شيء، وجاءه من ي�شاأله فلم 
ال�شائل  فالمه  يعطيه،  ما  عنده  يكن 
واغتم هو حيث مل يكن عنده ما يعطيه، 
وكان رحيمًا رقيقًا فاأدب له نبيه باأمره 
اإياه فقال: » ول جتعل يدك مغلولة اإىل 
فتقعد  الب�شط  كل  تب�شطها  ول  عنقك 
قد  النا�س  اإن  يقول:   « حم�شورا  ملوما 
اأعطيت  فاإذا  يعذرونك،  ول  ي�شاألونك 
جميع ما عندك كنت قد خ�شرت من املال 
. فهذه اأحاديث ر�شول اهلل ) �شلى اهلل 
عليه واآله (، ي�شدقها الكتاب، والكتاب 
قد  من  ثم  املوؤمنني  من  اأهله  ي�شدقه 
علمتم يف ف�شله وزهده �شلمان واأبوذر، 
اأخذ عطاءه رفع  اإذا  �شلمان فكان  فاأما 
عطاوؤه  يح�شره  حتى  ل�شنته  قوته  منه 
من قابل، فقيل له: يا اأبا عبد اهلل اأنت 
تدري  ل  واأنك  هذا،  ت�شنع  زهدك  يف 
جوابه  فكان  غدا  اأو  اليوم  متوت  لعلك 
اأن قال: ما لكم ل ترجون يل البقاء كما 
خفتم َعلّي الفناء؟ اأو ما علمتم يا جهلة 
اأن النف�س قد تلتاث على �شاحبها اإذا مل 
يكن لها من العي�س ما تعتمد عليه، فاإذا 
اأبو  واأما  اطماأنت  معي�شتها  اأحرزت  هي 
و�شويهات يحلبها  نويقات  له  ذر فكانت 
ويذبح منها، اإذا ا�شتهى اأهله اللحم، اأو 
نزل به �شيف، اأو راأى باأهل املاء الذين 
هم معه خ�شا�شة، نحر لهم اجلزور اأو 
عنهم  يذهب  ما  قدر  على  ال�شاء،  من 
وياأخذ  بينهم  فيق�شمه  اللحم،  قرم 
كن�شيب اأحدهم ل يف�شل عليهم، ومن 
ر�شول  فيهم  قال  وقد  هوؤلء  من  اأزهد 
اهلل ) �شلى اهلل عليه واآله (، ما قال . 
ومل يبلغ من اأمرهما اأن �شارا ل ميلكان 
باإلقاء  النا�س  تاأمرون  كما  البتة  �شيئًا 
اأمتعتهم واأ�شيائهم، وتوؤثرون به غريهم 

على اأنف�شهم وعيالتهم.
منهم  اأجور  الق�شاة،  عن  اأخربوين 
منكم  الرجل  على  يفر�شون  حيث 
ل  واأنه  زاهد  اأنا  قال:  اإذا  امراأته  نفقة 
اأهل  ظلمتم  جور  قلتم  فاإن  يل؟  �شيء 
خ�شمتم  عدل  بل  قلتم  واإن  الإ�شالم، 
اأنف�شكم . اأخربوين لو كان النا�س كلهم 

كما تريدون زهادا ل حاجة لهم يف متاع 
غريهم، فعلى من كان يت�شدق بكفارات 
وال�شدقات من فر�س  والنذور  الأميان 
الزكاة؟ اإذا كان الأمر على ما تقولون ل 
ينبغي لأحد اأن يحب�س �شيئًا من عر�س 
الدنيا اإل قدمه واإن كان به خ�شا�شة . 

فبئ�س ما ذهبتم اإليه، وحملتم النا�س 
نبيه  و�شنة  بكتاب اهلل  عليه من اجلهل 
واأحاديثه التي ي�شدقها الكتاب املنزل ! 
اأو ردكم اإياها بجهالتكم وترككم النظر 
يف غرائب القراآن من التف�شري بالنا�شخ 
من املن�شوخ، واملحكم واملت�شابه، والأمر 

والنهي . 
اأم �شليمان بن  اأعلم  اأنتم  واأخربوين، 
اهلل  �شاأل  حيث  ال�شالم  عليهما  داود، 
فاأعطاه  بعده:  من  لأحد  ينبغي  ل  ملكًا 
اهلل ذلك، وكان يقول احلق ويعمل به ثم 
اأحدًا  ول  عليه  ذلك  عاب  اهلل  جند  مل 
من املوؤمنني، وداود قبله يف ملكه و�شدة 
قال  حيث  النبي  يو�شف  ثم   . �شلطانه 
مللك م�شر: اجعلني على خزائن الأر�س 
اإين حفيظ عليم ! فكان من اأمره الذي 
حولها  وما  امللك  مملكة  واختار  كان 
الطعام  ميتارون  فكانوا  اليمن،  اإىل 
من عنده ملجاعة اأ�شابتهم، وكان يقول 
احلق ويعمل به، ثم مل جند اأحدًا عاب 
اأحب  القرنني، عبدا  ذلك عليه، ثم ذو 
وملكه  الأ�شباب  له  طوى  فاأحبه،  اهلل 
يقول  وكان  ومغاربها،  الأر�س  م�شارق 
باحلق ويعمل به ثم مل جند اأحدا عاب 
باآداب  النفر  اأيها  فتاأدبوا  عليه،  ذلك 
اهلل للموؤمنني، واقت�شروا على اأمر اهلل 
عليكم  ا�شتبه  ما  عنكم  ودعوا  ونهيه، 
اإىل  العلم  وردوا  به،  لكم  علم  ل  مما 
وتعذروا عند اهلل، وكونوا  توؤجروا  اأهله 
من  القراآن  من  النا�شخ  علم  طلب  يف 
وما  مت�شابهه،  من  وحمكمه  من�شوخه 
اأحل اهلل فيه مما حرم، فاإنه اأقرب لكم 
من اجلهل . ودعوا اجلهالة لأهلها فاإن 
اأهل اجلهل كثري واأهل العلم قليل . وقد 
)) وفوق كل ذي  قال اهلل عز وجل: 

علم عليم . ((
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يف مثل هذا الي�م من �شنة 232 للهجرة كان م�لد الإمام 
احل�شن الع�شكري بن علي بن حممد بن علي الر�شا عليهم 
طاوو�س  بن  ال�شيد  رواية  على  هـ،   232 �شنة  ال�شالم 
وال�شيخ املفيد رحمهما اهلل،وقيل اأي�شا اإّن ولدته �شالم 

اهلل عليه كانت يف الي�م الثامن من نف�س هذا ال�شهر.

ول�شانهم  البيت  اأهل  �شاعر  وفاة  كانت  الي�م  هذا  يف 
النارية  الق�شائد  �شاحب  اخلزاعي  دعبل  املرح�م 
والدفاع  ال�شالم  عليهم  البيت  اأهل  حب  يف  ال�لئية 

عن حق�قهم املغت�شبة.

�شلى  الر�ش�ل  هجرة  من  �شهر  وبعد  الي�م  هذا  مثل  ويف 
اهلل عليه و اآله و �شلم اأ�شيف ركعات اإىل ال�شالة الي�مية، 
اأن كانت ال�شل�ات اخلم�س تقت�شر على ركعتني يف  فبعد 
و  اآله  و  �شلى اهلل عليه  الر�ش�ل  اأ�شاف  ال�شفر واحل�شر 

�شلم باأمر من اهلل تعاىل �شبع ركعات اأخرى يف احل�شر.
ويف مثل هذا الي�م من �شنة 66 للهجرة اندلعت ث�رة املختار بن اأبي 
عبيدة الثقفي، وقد رفع املختار الأخذ بثارات احل�شني والقت�شا�س 
من قتلته �شعارا له، فقتل كل من و�شلت له يده ممن �شارك يف قتال 
احل�شني عليه ال�شالم ي�م عا�ش�راء، واأر�شل اإبراهيم بن مالك الأ�شرت 
لقتل عبيد اهلل بن زياد عليه اللعنة، وفعال ن�شره اهلل �شبحانه عليه 
فقتله واأر�شل براأ�شه اإىل املختار وبدوره اأر�شل املختار خرب مقتل ذلك 
اللعني اإىل الإمام زين العابدين عليه ال�شالم، وقد مات املختار رحمه 

اهلل على يد م�شعب بن الزبري باأمٍر من اأخيه عبد اهلل بن الزبري.

-�شهر الربيع الثاين-

ويف مثل هذا الي�م من �شنة 201 للهجرة كانت وفاة ال�شيدة 
فاطمة املع�ش�مة بنت الإمام م��شى بن جعفر عليهم ال�شالم، 
عليه  العبا�شي  هارون  الطاغية  زمن  يف  ولدت  قد  وكانت 
اللعنة، �شدت الرحال لروؤية اأخيها الإمام الر�شا عليهما 

ال�شالم، قد اعتلت ومر�شت يف مدينة قم، فدفنت  هناك.
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اأفقي:
١. من اأ�شماء الإمام املهدي عجل اهلل تعاىل 

فرجه ال�شريف.
٢. عقل - حرف عطف.

٣. عك�س الباطل - قمرب )مبعرثة(.
٤. ولد يف الرابع من �شعبان )م(. 

٥. لقب ملك احلب�شة عند هجرة امل�شلمني اإليها 
)م(.

٦. �شهل )م(. ن�شف ليل.
7. لقب لإمام مع�شوم ولد يف اخلام�س من 

�شعبان.
عم�دي:

١. ا�شم اإمام مع�شوم ولد يف الثالث من �شعبان.
٢. قدم )م( - حرف مكرر.

٣. األ�شنة النار )م(.

٤. �شهر عربي )م(.
٥. عك�س احلياة )م(.

٦. ي�شاأل عنه قبل الدار )م(.
7. ليلة مباركة يف �شهر رم�شان )م( - عك�س 

نقد )م(.

من قصص بهلول
كان امللوك يح�شرون جمل�شهم العام بعد ح�شور النا�س، 
لأحد،  يقومون  ول  لتعظيمهم  بجماعتهم  النا�س  يقوم  لكي 
ويف يوم كان مع الداخلني بهلول العاقل، وكان ملك زمانه 

العبا�شي. هارون 
بهلول  قام  كر�شييه  على  جلو�شه  وقبل  هارون  دخل  وملا 
فاأخذ  واقفًا،  هارون  وبقي  قبله  امللك  كر�شي  على  وجل�س 
اأمام  ويركلوه  وي�شربوه  يجلدونه  وبدءوا  بهلول  احلر�س 

والنا�س. امللك 
العايل  وال�شياح  وبالعويل  بالبكاء  بهلول  فاأخذ 
اأمر  والركل،  واجللد  ال�شرب  من  فرتة  وبعد  وال�شراخ، 

عنه. بالكف  العبا�شي  هارون 
قال  واجللد؟  ال�شرب  اأوجعك  هل  هارون:  له  وقال 

اإذن ملاذا هذا البكاء والعويل  بهلول: ل!! فقال له هارون: 
بهلول:  قال  ال�شرب؟  يوجعك  مل  اإذا  وال�شراخ  وال�شياح 

نف�شي!! على  اأبكي  ومل  واأعولت على حالك  عليك  بكيت 
فقال هارون: وكيف وال�شرب واجللد وقع عليك والبكاء 

منك؟!! �شدر  وال�شراخ 
فقال بهلول: اأنا جل�شت على هذا الكر�شي اأقل من دقيقة 
لول  راأيت  قد  ما  واحلر�س  اجلند  من  ال�شرب  من  اأنالني 
هذا  على  جال�س  واأنت  كفوا،  ملا  عني  بالكف  تاأمرهم  اأن 
واجللد  ال�شرب  من  عليه  �شتح�شل  فكم  �شنني  الكر�شي 
من جند اهلل ومالئكته وحر�س جهنم ول يكف عنك، فلذا 

عليك. وبكيت  حايل  عن  حالك  �شغلني 

جدول الكلامت املتقاطعة
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