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صدر عن شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية يف العتبة احلسينية املقدسة دراسة إسالمية معاصرة بعنوان: القول احلسن يف عدد 

زوجات اإلمام احلسن عليه السالم.

كتاب يرد مؤلفه فيه ما افتري على اإلمام احلسن عليه السالم بكونه مطالقا ومزواجا، هذه الفرية اليت استغلها أعداء أهل البـيت 

عليهم السـالم للنيل من عصمتهم ومقـامهم الرفيع، فجمع املؤلف يف كتابـه كل الروايات اليت تتعلق ذا املوضوع، فطرح يف احــد 

فصوله كل الروايات املذكورة يف كتب أهل السنة وناقشها وأبطلها بالدليل الذي يقـطع الطريق على كل متصيد، ويف فصل آخر مجع 

فيه كل الروايات اليت ذكرت يف الكتب الشـيعية وإبــطاهلا وردها، مث اســتعرض املؤلف التاريخ الدقــيق الذي تولدت فيه هذه الفرية 

والكذبة، واثبت بأا من خمتلقات الدولة األموية والعباسية.
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قطوف دانية من السيرة الحسينية / ثواب زيارة أهل البيت عليهم السالم

في رحاب علوم القرآن / القرآن ومعارفه االعتقادية

على ضفاف نهج البالغة / المجتمع والطبقات االجتماعية في نهج البالغة
ًال مال ومن ال يستطيعون عم القسم الرابع: الع

محطات ثقافية / المثقف والمجتمع

عبر من التاريخ / العالمة الحلي واإلعالن الرسمي عن المذهب الجعفري

أخالقك هويتك / الطريقة المثلى لتربية النفس ومجاهدتها

مباحث عقائدية /
اآلثار التربوية للباليا والمصائب واألمراض على رقي اإلنسان وتكامله

أعالم الشيعة / أبو رافع مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
وصاحب أمير المؤمنين عليه السالم

شؤون األسرة / أسباب اإلهتمام الزائد عن الحد بالطفل األول

معارف عامة / األشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية

معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم
خبر ابن مهزيار األهوازي مع اإلمام المهدي 

دأب حمبو وشيعة الزهراء سالم اهللا عليها على التوسل ذه العبارة اليت حتمل الكثري من املعاين، والغزير من العلم أال وهي 

«اللهم إين أسألك حبق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر املستودع فيها». وقبل أن استعرض املعاين اليت أشار إليها أهل 

العلم عن «السر املستوع» البد أن أبين أن هذه العبارة ليست من انشاء املعصوم بل هي قول ورد على لسان بعض أهل 

العلم، ومما أوصى به السيد املرعشي النجفي املرجع الكبري يف زمانه ابناءه وخصوصاً الكبري منهم هو املداومة على قراءة 

هذا الدعاء الشريف فقال: «أوصيه – أي انه األكرب – مبداومة قراءة هذا الدعاء الشريف يف قنوتات فرائضه: اللهم إين أسألك 

حبق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر املستودع فيها أن تصلي على حممد وآل حممد وأن تفعل يب ما أنت أهله وال تفعل 

يب ما أنا أهله».

ال شك يف ثبوت صحة التوسل بالسيدة الزهراء عليها السالم ناهلا من املقام العايل والرتبة السامية بني أهل بيت العصمة 

عليهم السالم إذ أا حجة اهللا تعاىل على املعصومني كما ورد ذلك عن امامنا العسكري عليه السالم إذ قال: «حنن حجج 

اهللا على خلقه وجدتنا فاطمة حجة علينا» وما ورد يف دعاء التوسل املروي عن أهل البيت عليهم السالم يؤكد مقامها 

ووجاهتها عند اهللا تعاىل ولكي ال نبتعد عن تفسري الدعاء الذي افتتحنا به كلمتا نقول باختصار للسر املستودع احتماالت 

تفسريية متعددة:

األول: قد يراد به اإلمام املهدي عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف الذي ميأل اهللا به األرض قسطا وعدال.

الثاين: قد يراد به الوالية اليت يف ذريتها.

الثالث: قد يراد به هو أمر أهل البيت عليهم السالم حيث ورد عن اإلمام الصادق عليه السالم «إن أمرنا سر مستتر وسر ال 

يفيده إالّ سر وسر على سر وسر مقنع بسر».

الرابع: قد يراد به هي العلوم الربانية املودعة عند فاطمة عليها السالم.

اخلامس: قد يراد هي كوا املرأة اجلامعة بني نور النبوة ونور اإلمامة.

السادس: قد يراد به اسم اهللا األعظم الذي محله احلجج على العباد.

وهناك الكثري من األسرار اليت حتملها السيدة فاطمة عليها السالم ال يعرفها إالّ أهلها ألن اخللق فطموا عن معرفتها.
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قطوف دانية من السيرة الفاطمية ٢٣

متى ولدت السيدة الزهراء عليها السالم

كيف كانت والدة فاطمة  عليها السالم

رحيا من املسـك والعنرب، فلفتها بواحــدة وقــنعتها  أنثى، وأا النســـــــــــل الطاهرة امليمونة وأن اهللا 

بالثانية، مث استنطقتها فنطقت فاطمة عليها السالم  سـيجعل نسـلي منها، وسـيجعل من نسـلها أئمة،  قـال الشـيخ الكليين رمحه اهللا: «ولدت فاطمة 

بالشـهادتني فقـالت: أشـهد أن ال إله إال اهللا، وأن  وجيعلهم خلفاء يف أرضه بـعد انقـضاء وحـيه. فلم  عليها وعلى بعلها السالم بـعد مبـعث رسـول اهللا 
أيب حممد رسول اهللا، سيد األنبياء، وأن بعلي علي (١) تزل خدجية على ذلك إىل أن حـــــــضرت والدا  . ووالدا  صلى اهللا عليه وآله خبمس ســــــنني»

سيد األوصياء، وولدي سادة األسباط، مث سلمت  فوجهت إىل نسـاء قــريش: أن تعالني لتلني مين ما  عليها الســالم يف هذه الســنة مما امجع عليه علماء 

عليهن ومست كل واحدة بامسها، وأقبلن يضحكن  تلي النسـاء من النسـاء. فأرسـلن إليها: عصيتينا،  املذهب رضوان اهللا تعاىل عليهم، وبه وردت أكثر 

إليها، وتباشـرت احلور العني، وبشـر أهل السـماء  ومل تقبـلي قـولنا وتزوجت حممدا، يتيم أيب طالب،  من رواية عن األئمة عليهم الســـالم منها ما روي 

بعضهم بعضا بوالدة فاطمة عليها السالم وحدث  فقريا ال مال له، فلسـنا جنئ وال نلي من أمرك شـيئا  عن هشام بن سامل، عن حبيب السجسـتاين قـال: 

يف الســــماء نور زاهر مل تره املالئكة قبـــــل ذلك.  . فاغتمت خدجية لذلك . فبـــــــينا هي كذلك إذا  «مسعت أبــا جعفر عليه الســـالم يقـــول: ولدت 

وقـالت النسـوة: خذيها يا خدجية طاهرة مبــاركة  دخل عليها أربـع نسـوة طوال كأن من نسـاء بـين  فاطمة بـنت حممد صلى اهللا عليه وآله بـعد مبـعث 

زكية ميمونة، بورك فيها ويف نسلها فتناولتها فرحة  هاشم، ففزعت منهن ملا رأن، فقالت إحداهن:  رسـول اهللا خبمس سـنني وتوفيت وهلا مثان عشـرة 
مستبشـرة، وألقــمتها ثديها، وكانت فاطمة عليها (٢) ال حتزين يا خدجية، فانا رســــل بــــك إليك وحنن  . سنة ومخسة وسبعون يوما»

السـالم تنمو يف اليوم كما ينمو الصيب يف الشــهر،  ـ  أخواتك: أنا سـارة، وهذه آسـية بــنت مزاحــم ـ
(٣). وتنمو يف الشهر كما ينمو يف السنة ـ وهذه مرمي بــنت عمران،  وهي رفيقـتك يف اجلنة ـ عن املفضل بـن عمر، عن أيب عبـد اهللا، قـلت 

وهذا احلديث صحيح من حيث اإلسـناد وهو  ـ أخت موسى بن عمران  وهذه كلثم بنت عمران ـ له عليه الســـالم: كيف كانت والدة فاطمة عليها 

دليل على أفضلية فاطمة عليها الســــــــالم على  ـ بــــعثنا اهللا إليك لنلي منك ما تلي النســـــاء من  ـ السـالم؟ قـال: إن خدجية ملا تزوج ا رســول اهللا 

النسـاء األربـع الاليت هن سـيدات نســاء العاملني،  النساء، فجلست واحدة عن ميينها، واألخرى عن  صلى اهللا عليه وآله هجرها نسـوة قـريش، فكن ال 

ألـن أمــرن خبدمتهــا، واملخــدوم أفضــل مــن  يسـارها، والثالثة بـني يديها، والرابـعة من خلفها،  يدخلن عليها وال يسـلمن عليها، وال يتركن امرأة 

اخلادم،ويف احلديث داللة أيضا على علو مرتبــتها  فوضعت فاطمة طاهرة مطهرة. فلما سقــطت إىل  تدخل عليها، فاستوحشــــت خدجية لذلك وكان 

صلوات اهللا عليها حىت على احلور العني لقـيامهن  األرض أشرق منها النور حىت دخل بـيوتات مكة،  جزعها وغمها حــذرا عليه. فلما محلت بـــفاطمة 

على خدمتها أيضا. ويف احلديث أيضا إشـارة على  ومل يبــق يف شـــرق األرض، وال غرا موضع إال  عليها الســـالم كانت فاطمة حتدثها من بــــطنها، 

كماهلا من حني والدا، وكمال توحيدها ويقـينها  أشرق من ذلك النور، ودخل عشر من احلور العني  وتصربها، وكانت تكتم ذلك من رســـــــول اهللا، 

وعرفاا وإمياا بـرا جل وعال، وكذلك يثبــت  بيد كل واحدة طشت من اجلنة، وإبـريق من اجلنة،  فدخل صلى اهللا عليه وآله عليها يوما، فســــــمع 

احلديث معرفتها بـأمساء وأشـخاص أوالدها الذين  ويف اإلبـــــريق ماء من الكوثر، فتناولتها املرأة اليت  خدجية حتدث فاطمة. فقـــــــال هلا: يا خدجية من 

سـيعتلون منصب اإلمامة بـعد أبـيهم أمري املؤمنني  كانت بني يديها، فغسـلتها مباء الكوثر، وأخرجت  حتدثني؟ قــــالت: اجلنني الذي يف بـــــطين حيدثين 

عليه السالم. خرقـتني بـيضاوين أشـد بـياضا من اللنب، وأطيب  ويؤنسين. قال: يا خدجية هذا جربئيل يبشرين بـأا 

موضع والدة الزهراء عليها الســالم يســتجاب 

فيه الدعاء

اهللا جل جالله يرسل جبرائيل إلبالغ فاطمة السالم

شـهادة أكابـر علماء أهل الســنة بــكالم فاطمة 

عليها السالم في بطن أمها

ما ينبغي على الموالين فعله في هذا اليوم

وبيان مناقب فاطمة الطاهرة ومآثرها بكل اللغات  املصري العمراوي يف (الروض الفائق) (ص ٢١٤ 

نظما ونثرا، لتعمر قـــلوب املســـتمعني وتتنور مبا  ط القاهرة) قال: 

تســـــــــمع، وتزداد معارفهم، ويزداد خلوصهم  «فلما سـأله الكفار أن يريهم انشقــاق القــمر  قد ولدت الزهراء  وفقا ألحـاديث كثرية 

وتشتد حمبـتهم، فتنشـر هذه الظاهرة، وتعظم هذه  وقـــد بـــان خلدجية محلها بـــفاطمة وظهر قـــالت  يف بيت خدجية  يف مكة وقـد كان هلذا احلدث 

الشعرية.  خدجية:  أثرا روحيا ومعنويا خاصا عمت بركته وروحانيته 

ثالثا: واألفضل منه إعانة الفقـراء من السـادة  وا خيبة من كذب حممدا وهو خري رسـول ونيب  على سائر أجزاء بيت خدجية بل وسائر ارض مكة 

والفاطميات ورعايتهم، خصوصا الشــــــــــيوخ  فنادت فاطمة من بــــــــطنها: يا أماه ال حتزين وال  املكرمة، وحـىت صار بـيت خدجية بـربكتها وبــركة 

والنساء واألطفال منهم، بـنية اإلحسـان والرعاية  ترهيب فإن اهللا مع أيب فلما مت أمد محلها وانقــــضى  مولودا الطاهرة مكانا يســــــــــتجاب فيه دعوة 

لذرية فاطمة ورجاء القـــرب والزلفى عند جدم  وضعت فاطمة فأشرق بنور وجهها الفضاء». الداعني وتفريج كرب املكروبـني حــىت اشــتهرت 

صلوات اهللا وسالمه عليها، وذا ندخل السـرور  هذه احلقيقة على لسان املخالف واملؤالف ويف هذا 

على روح الســــيدة الطاهرة فاطمة الزهراء   ذكر الســيد املرعشــي  يف شــرح كتاب  الصدد يقول الشيخ أمحد احلضراوي وهو من أهل 

من خالل إدخال السـرور على قــلوب ذريتها من  إحقــــاق احلق ان نزول جربائيل  إلبـــــالغ  الســـــنة يف كتاب الدر الثمني يف فضائل البــــــلد 

السادة. السالم والتحـية من اهللا سبحـانه قـد رواه عدة من  األمني: «إن العرصات املنيفة واألماكن الشــريفة 

رابـعا: الشـكر الكثري هللا سبحـانه وتعاىل قلبـا  علماء أهل السنة منهم: الشيخ مشس الدين حممد  يف مكة اليت ال يرد فيهـا الدعـاء هـي: عنـد احلجـر 

ولسـانا على هذه املوهبـة الكربى والنعمة العظمى  بـن أمحد بـن عثمان بـن قـامياز الذهيب املتوىف سـنة  األسود، واحلطيم، واملسـتجار، وزمزم، وامللتزم، 

اليت منها علينا العلي األعلى يف هذا الشـــــهر ويف  ـ ط  ٤٨ـ٧ يف (ميـزان االعتــدال) (ج ٢   ص ٢٦ـ وحتت امليزاب، وداخل الكعبــة، وخلف املقــام، 
هذا اليوم السـعيد، هذه النعمة اليت جتلت بــوالدة (٤) القاهرة) قال:  . وبيت خدجية»

سيدة نساء العاملني وأم األئمة الطاهرين سـالم اهللا  روى عن ابن أيب القاضي، حدثين عبد اهللا بـن 

عليهم أمجعني. جبري رجل من بـين سـعد، أنبـأنا عبـيد اهللا بـن منري، 

فينبــــغي على املوالني أن يعرفوا إنّ هلذا اليوم  عن جمالد، عن الشعيب، عن ابن عبـاس، قـال: ملا  منهم العالمة الشـيخ عبــد الرمحن الصفوري 

قـدره، بـان أخرج هلم بـنت نيب خري من مرمي بــنت  ولدت فاطمة بــنت النيب صلى اهللا عليه وســلم:  الشــــــافعي يف (نزهة االس) (ج ٢ ص ٢٢٧ط 

عمــران، وأخــرج منهــا أوالدا جعلهــم أركــان  مساها املنصورة فرتل جربائيل، فقـال: اهللا يقــرؤك  القــاهرة) قـــال: «قـــالت أمها خدجية رضي اهللا 
الوجود وأعيان اجلود. (٥) . السالم ويقرئ مولودك السالم عنها: ملا محلت بفاطمة كانت محال خفيفا تكلمين 

فســـالم عليها يوم ولدت ويوم استشـــهدت  قال السيد املرعشي:  من باطين».

ويوم تبعث حية وسالم عليها يوم تقف يف ساحـة  «ومنهم العالمة العسقــالين يف لســـان امليزان  ومنهم الشيخ عز الدين عبد السالم الشـافعي 

احملشر تستنقذ شيعتها وتتشفع هلم عند اهللا فتشـفع  ٢٦٧(ج٣ ص ط حيدر أبـاد الكن ) روى احلديث  يف رسـالته (مدح اخللفاء الراشـدين) قـال: «أنه ملا 
فيهم.(٦) . بعني ما تقدم عن ميزان االعتدال» محلت خدجية بــفاطمة كانت تكلمها ما يف بــطنها 

ـــــــــــــــــــــــــــــ وكانـت تكتمهـا عـن النـيب صلـى اهللا عليـه وآلــه 
. ٤٥٨(١) الكايف للشيخ الكليين: ج ١، ص 

أوال: إظهار الفرح والســرور إذ ال شـــك أن  وســـلم فدخل عليها يوما ووجدها تتكلم وليس 
. ٤٥٧(٢) املصدر السابق: ص 

فرح الشـيعة وســرورهم يف هذا اليوم وإحــيائهم  . دالئل معها غريها فسأهلا عمن كانت ختاطبه فقـالت: مع  ـ  ٦٩٢(٣) األمايل للشـــــيخ الصدوق: ص  ـــ ٦٩٠

لذكرى والدة سـيدة النسـاء يدخل الســرور على  .ما يف بــطين فإنه يتكلم معي فقـــال النيب صلى اهللا  ـ  ٧٩اإلمامة  حملمد بن جرير الطربي: ص  ـ ٧٧

(٤) اخلصائص الفاطمية للشيخ حممد باقـر الكجوري: ج ١،  خامت األنبياء (صلى اهللا عليه وآله وسلم) ويرضي  عليه وآله وســلم: أبشــري يا خدجية هذه بـــنت 
. ٤٠٩ص  رب العاملني ويوجب دخول اجلنة. جعلها اهللا أم أحـــد عشــــر من خلفائي خيرجون 

. ، ص ١٣٤(٥) شرح إحقاق احلق للسيد املرعشي: ج ١٠
ثانيا: إقـــــــامة االس ودعوة الناس عامة،  بعدي وبعد أبيهم».

(٦) املصدر السابق.
والسيما بـين فاطمة، وتبـادل التهاين والتربيكات،  ومنهم العالمة شــعيب أو مدين بـــن ســـعد 

مولد فاطمة الزهراء

سيدة نساء العالمين



قطوف دانية من السيرة الفاطمية ٢٣

متى ولدت السيدة الزهراء عليها السالم

كيف كانت والدة فاطمة  عليها السالم

رحيا من املسـك والعنرب، فلفتها بواحــدة وقــنعتها  أنثى، وأا النســـــــــــل الطاهرة امليمونة وأن اهللا 

بالثانية، مث استنطقتها فنطقت فاطمة عليها السالم  سـيجعل نسـلي منها، وسـيجعل من نسـلها أئمة،  قـال الشـيخ الكليين رمحه اهللا: «ولدت فاطمة 

بالشـهادتني فقـالت: أشـهد أن ال إله إال اهللا، وأن  وجيعلهم خلفاء يف أرضه بـعد انقـضاء وحـيه. فلم  عليها وعلى بعلها السالم بـعد مبـعث رسـول اهللا 
أيب حممد رسول اهللا، سيد األنبياء، وأن بعلي علي (١) تزل خدجية على ذلك إىل أن حـــــــضرت والدا  . ووالدا  صلى اهللا عليه وآله خبمس ســــــنني»

سيد األوصياء، وولدي سادة األسباط، مث سلمت  فوجهت إىل نسـاء قــريش: أن تعالني لتلني مين ما  عليها الســالم يف هذه الســنة مما امجع عليه علماء 

عليهن ومست كل واحدة بامسها، وأقبلن يضحكن  تلي النسـاء من النسـاء. فأرسـلن إليها: عصيتينا،  املذهب رضوان اهللا تعاىل عليهم، وبه وردت أكثر 

إليها، وتباشـرت احلور العني، وبشـر أهل السـماء  ومل تقبـلي قـولنا وتزوجت حممدا، يتيم أيب طالب،  من رواية عن األئمة عليهم الســـالم منها ما روي 

بعضهم بعضا بوالدة فاطمة عليها السالم وحدث  فقريا ال مال له، فلسـنا جنئ وال نلي من أمرك شـيئا  عن هشام بن سامل، عن حبيب السجسـتاين قـال: 

يف الســــماء نور زاهر مل تره املالئكة قبـــــل ذلك.  . فاغتمت خدجية لذلك . فبـــــــينا هي كذلك إذا  «مسعت أبــا جعفر عليه الســـالم يقـــول: ولدت 

وقـالت النسـوة: خذيها يا خدجية طاهرة مبــاركة  دخل عليها أربـع نسـوة طوال كأن من نسـاء بـين  فاطمة بـنت حممد صلى اهللا عليه وآله بـعد مبـعث 

زكية ميمونة، بورك فيها ويف نسلها فتناولتها فرحة  هاشم، ففزعت منهن ملا رأن، فقالت إحداهن:  رسـول اهللا خبمس سـنني وتوفيت وهلا مثان عشـرة 
مستبشـرة، وألقــمتها ثديها، وكانت فاطمة عليها (٢) ال حتزين يا خدجية، فانا رســــل بــــك إليك وحنن  . سنة ومخسة وسبعون يوما»

السـالم تنمو يف اليوم كما ينمو الصيب يف الشــهر،  ـ  أخواتك: أنا سـارة، وهذه آسـية بــنت مزاحــم ـ
(٣). وتنمو يف الشهر كما ينمو يف السنة ـ وهذه مرمي بــنت عمران،  وهي رفيقـتك يف اجلنة ـ عن املفضل بـن عمر، عن أيب عبـد اهللا، قـلت 

وهذا احلديث صحيح من حيث اإلسـناد وهو  ـ أخت موسى بن عمران  وهذه كلثم بنت عمران ـ له عليه الســـالم: كيف كانت والدة فاطمة عليها 

دليل على أفضلية فاطمة عليها الســــــــالم على  ـ بــــعثنا اهللا إليك لنلي منك ما تلي النســـــاء من  ـ السـالم؟ قـال: إن خدجية ملا تزوج ا رســول اهللا 

النسـاء األربـع الاليت هن سـيدات نســاء العاملني،  النساء، فجلست واحدة عن ميينها، واألخرى عن  صلى اهللا عليه وآله هجرها نسـوة قـريش، فكن ال 

ألـن أمــرن خبدمتهــا، واملخــدوم أفضــل مــن  يسـارها، والثالثة بـني يديها، والرابـعة من خلفها،  يدخلن عليها وال يسـلمن عليها، وال يتركن امرأة 

اخلادم،ويف احلديث داللة أيضا على علو مرتبــتها  فوضعت فاطمة طاهرة مطهرة. فلما سقــطت إىل  تدخل عليها، فاستوحشــــت خدجية لذلك وكان 

صلوات اهللا عليها حىت على احلور العني لقـيامهن  األرض أشرق منها النور حىت دخل بـيوتات مكة،  جزعها وغمها حــذرا عليه. فلما محلت بـــفاطمة 

على خدمتها أيضا. ويف احلديث أيضا إشـارة على  ومل يبــق يف شـــرق األرض، وال غرا موضع إال  عليها الســـالم كانت فاطمة حتدثها من بــــطنها، 

كماهلا من حني والدا، وكمال توحيدها ويقـينها  أشرق من ذلك النور، ودخل عشر من احلور العني  وتصربها، وكانت تكتم ذلك من رســـــــول اهللا، 

وعرفاا وإمياا بـرا جل وعال، وكذلك يثبــت  بيد كل واحدة طشت من اجلنة، وإبـريق من اجلنة،  فدخل صلى اهللا عليه وآله عليها يوما، فســــــمع 

احلديث معرفتها بـأمساء وأشـخاص أوالدها الذين  ويف اإلبـــــريق ماء من الكوثر، فتناولتها املرأة اليت  خدجية حتدث فاطمة. فقـــــــال هلا: يا خدجية من 

سـيعتلون منصب اإلمامة بـعد أبـيهم أمري املؤمنني  كانت بني يديها، فغسـلتها مباء الكوثر، وأخرجت  حتدثني؟ قــــالت: اجلنني الذي يف بـــــطين حيدثين 

عليه السالم. خرقـتني بـيضاوين أشـد بـياضا من اللنب، وأطيب  ويؤنسين. قال: يا خدجية هذا جربئيل يبشرين بـأا 

موضع والدة الزهراء عليها الســالم يســتجاب 

فيه الدعاء

اهللا جل جالله يرسل جبرائيل إلبالغ فاطمة السالم

شـهادة أكابـر علماء أهل الســنة بــكالم فاطمة 

عليها السالم في بطن أمها

ما ينبغي على الموالين فعله في هذا اليوم

وبيان مناقب فاطمة الطاهرة ومآثرها بكل اللغات  املصري العمراوي يف (الروض الفائق) (ص ٢١٤ 

نظما ونثرا، لتعمر قـــلوب املســـتمعني وتتنور مبا  ط القاهرة) قال: 

تســـــــــمع، وتزداد معارفهم، ويزداد خلوصهم  «فلما سـأله الكفار أن يريهم انشقــاق القــمر  قد ولدت الزهراء  وفقا ألحـاديث كثرية 

وتشتد حمبـتهم، فتنشـر هذه الظاهرة، وتعظم هذه  وقـــد بـــان خلدجية محلها بـــفاطمة وظهر قـــالت  يف بيت خدجية  يف مكة وقـد كان هلذا احلدث 

الشعرية.  خدجية:  أثرا روحيا ومعنويا خاصا عمت بركته وروحانيته 

ثالثا: واألفضل منه إعانة الفقـراء من السـادة  وا خيبة من كذب حممدا وهو خري رسـول ونيب  على سائر أجزاء بيت خدجية بل وسائر ارض مكة 

والفاطميات ورعايتهم، خصوصا الشــــــــــيوخ  فنادت فاطمة من بــــــــطنها: يا أماه ال حتزين وال  املكرمة، وحـىت صار بـيت خدجية بـربكتها وبــركة 

والنساء واألطفال منهم، بـنية اإلحسـان والرعاية  ترهيب فإن اهللا مع أيب فلما مت أمد محلها وانقــــضى  مولودا الطاهرة مكانا يســــــــــتجاب فيه دعوة 

لذرية فاطمة ورجاء القـــرب والزلفى عند جدم  وضعت فاطمة فأشرق بنور وجهها الفضاء». الداعني وتفريج كرب املكروبـني حــىت اشــتهرت 

صلوات اهللا وسالمه عليها، وذا ندخل السـرور  هذه احلقيقة على لسان املخالف واملؤالف ويف هذا 

على روح الســــيدة الطاهرة فاطمة الزهراء   ذكر الســيد املرعشــي  يف شــرح كتاب  الصدد يقول الشيخ أمحد احلضراوي وهو من أهل 

من خالل إدخال السـرور على قــلوب ذريتها من  إحقــــاق احلق ان نزول جربائيل  إلبـــــالغ  الســـــنة يف كتاب الدر الثمني يف فضائل البــــــلد 

السادة. السالم والتحـية من اهللا سبحـانه قـد رواه عدة من  األمني: «إن العرصات املنيفة واألماكن الشــريفة 

رابـعا: الشـكر الكثري هللا سبحـانه وتعاىل قلبـا  علماء أهل السنة منهم: الشيخ مشس الدين حممد  يف مكة اليت ال يرد فيهـا الدعـاء هـي: عنـد احلجـر 

ولسـانا على هذه املوهبـة الكربى والنعمة العظمى  بـن أمحد بـن عثمان بـن قـامياز الذهيب املتوىف سـنة  األسود، واحلطيم، واملسـتجار، وزمزم، وامللتزم، 

اليت منها علينا العلي األعلى يف هذا الشـــــهر ويف  ـ ط  ٤٨ـ٧ يف (ميـزان االعتــدال) (ج ٢   ص ٢٦ـ وحتت امليزاب، وداخل الكعبــة، وخلف املقــام، 
هذا اليوم السـعيد، هذه النعمة اليت جتلت بــوالدة (٤) القاهرة) قال:  . وبيت خدجية»

سيدة نساء العاملني وأم األئمة الطاهرين سـالم اهللا  روى عن ابن أيب القاضي، حدثين عبد اهللا بـن 

عليهم أمجعني. جبري رجل من بـين سـعد، أنبـأنا عبـيد اهللا بـن منري، 

فينبــــغي على املوالني أن يعرفوا إنّ هلذا اليوم  عن جمالد، عن الشعيب، عن ابن عبـاس، قـال: ملا  منهم العالمة الشـيخ عبــد الرمحن الصفوري 

قـدره، بـان أخرج هلم بـنت نيب خري من مرمي بــنت  ولدت فاطمة بــنت النيب صلى اهللا عليه وســلم:  الشــــــافعي يف (نزهة االس) (ج ٢ ص ٢٢٧ط 

عمــران، وأخــرج منهــا أوالدا جعلهــم أركــان  مساها املنصورة فرتل جربائيل، فقـال: اهللا يقــرؤك  القــاهرة) قـــال: «قـــالت أمها خدجية رضي اهللا 
الوجود وأعيان اجلود. (٥) . السالم ويقرئ مولودك السالم عنها: ملا محلت بفاطمة كانت محال خفيفا تكلمين 

فســـالم عليها يوم ولدت ويوم استشـــهدت  قال السيد املرعشي:  من باطين».

ويوم تبعث حية وسالم عليها يوم تقف يف ساحـة  «ومنهم العالمة العسقــالين يف لســـان امليزان  ومنهم الشيخ عز الدين عبد السالم الشـافعي 

احملشر تستنقذ شيعتها وتتشفع هلم عند اهللا فتشـفع  ٢٦٧(ج٣ ص ط حيدر أبـاد الكن ) روى احلديث  يف رسـالته (مدح اخللفاء الراشـدين) قـال: «أنه ملا 
فيهم.(٦) . بعني ما تقدم عن ميزان االعتدال» محلت خدجية بــفاطمة كانت تكلمها ما يف بــطنها 

ـــــــــــــــــــــــــــــ وكانـت تكتمهـا عـن النـيب صلـى اهللا عليـه وآلــه 
. ٤٥٨(١) الكايف للشيخ الكليين: ج ١، ص 

أوال: إظهار الفرح والســرور إذ ال شـــك أن  وســـلم فدخل عليها يوما ووجدها تتكلم وليس 
. ٤٥٧(٢) املصدر السابق: ص 

فرح الشـيعة وســرورهم يف هذا اليوم وإحــيائهم  . دالئل معها غريها فسأهلا عمن كانت ختاطبه فقـالت: مع  ـ  ٦٩٢(٣) األمايل للشـــــيخ الصدوق: ص  ـــ ٦٩٠

لذكرى والدة سـيدة النسـاء يدخل الســرور على  .ما يف بــطين فإنه يتكلم معي فقـــال النيب صلى اهللا  ـ  ٧٩اإلمامة  حملمد بن جرير الطربي: ص  ـ ٧٧

(٤) اخلصائص الفاطمية للشيخ حممد باقـر الكجوري: ج ١،  خامت األنبياء (صلى اهللا عليه وآله وسلم) ويرضي  عليه وآله وســلم: أبشــري يا خدجية هذه بـــنت 
. ٤٠٩ص  رب العاملني ويوجب دخول اجلنة. جعلها اهللا أم أحـــد عشــــر من خلفائي خيرجون 

. ، ص ١٣٤(٥) شرح إحقاق احلق للسيد املرعشي: ج ١٠
ثانيا: إقـــــــامة االس ودعوة الناس عامة،  بعدي وبعد أبيهم».

(٦) املصدر السابق.
والسيما بـين فاطمة، وتبـادل التهاين والتربيكات،  ومنهم العالمة شــعيب أو مدين بـــن ســـعد 

مولد فاطمة الزهراء

سيدة نساء العالمين



قطوف دانية من السيرة الحسينية ٤٥

ومصارعكم شىت. يزورونكم فيلتمســون بــذلك الربكة، وحقــيق  (عن) حممد بن قولويه، عن حممد بن احلسن 

فقــال له: يا ابــة فما ملن يزور قبــورنا على  علي أن آتيهم يوم القـــيامة حـــىت أخلصهم من  ابـن أمحد بـن الوليد، عن سـعد، عن اليقـطيين، 

تشتتها؟  أهوال الســــاعة ومن ذنوم و يســـــكنهم اهللا  عن صفوان، عن احلســـني بــــن أيب غندر، عن 

فقـــــال: يا بــــــين أولئك طوائف من أميت  اجلنة». عمرو بــن مشر، عن جابــر، عن أيب جعفر عليه 

يزورونكم يلتمسون بذلك الربكة، وحقيق علي  ويف أمايل الطوسـي: احلســني بــن إبــراهيم  السالم، قال: «قـال أمري املؤمنني عليه السـالم: 

أن آتيهم يوم القـــــــــيامة فاخلصهم من أهوال  القـزويين، عن حممد بـن وهبــان، عن علي بــن  زارنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم وقـد 

الساعة من ذنوم ويسكنهم اهللا اجلنة». حبيش، عن العباس بـن حممد بـن احلسـني، عن  أهدت لنا أم أمين لبـناً وزبــداً ومتراً، فقــدمنا منه 

روي عن أمري املؤمنني عليه الســـالم قـــال:  أبيه، عن صفوان مثله. فأكل، مث قــام إىل زاوية البــيت فصلى ركعات، 

زارنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فعملنا  روى احلر العاملي عن االس واألخبــــار،  فلما كان يف آخر سجوده بكى بكاءً شـديدا، فلم 

له حـريرة، وأهدت إلينا امرأة قعبـًا من لنب وزبـد  عن احلسني بن إبـراهيم القـزويين، عن حممد بـن  يسأله أحد منا اجالالً وإعظاماً له.

وصحنة من متر، فأكل رسـول اهللا صلى اهللا عليه  وهبـان، عن علي بـن حبشـي، عن العبـاس بـن  فقـام احلسـني عليه السـالم وقـعد يف حـجره 

ت رســــول اهللا صلى اهللا  ضأ وآله وســــلم، مث و حممد بــن احلســني، عن أبــيه، عن صفوان بــن  وقال له: يا أبة لقد دخلت بيتنا فما سررنا بشيءٍ 

فمسح رأسه ووجهه بيده، مث استقبل القبلة فدعا  حيىي، عن احلسـني بـن أيب غندر، عن عمرو بــن  كسـرورنا بـدخولك، مث بـكيت بـكاء غمنا، فما 

اهللا ما شـــاء اهللا، مث أكب على األرض بــــدموع  مشر، عن جابـــر، عن أيب جعفر عليه الســــالم  أبكاك؟ 

غزيرة مثل املطر، فهبنا رسـول اهللا صلى اهللا عليه  ـ إن رسـول  ـ يف حـديث  قال: «قال أمري املؤمنني  فقال: يابين أتاين جربائيل عليه السـالم آنفاً، 

ب على  وآله وسلم أن نسأله، فوثب احلسـني وأك اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بكى بكاء شديدا،  فأخربين أنكم قتلى، وأن مصارعكم شىت.

رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم وقــال: يا  فقال له احلسني: مل بكيت؟ فقال يا أبه فما ملن يزور قبورنا على تشتتها؟ 

ابت رأيتك تصنع ما مل نصنع مثله.  قــــــــال: أخربين جربئيل أنكم قـــــــــتلى  فقــــــال: يابــــــين أولئك طوائف من أميت 

احلسـني بـن سـعيد، عن عثمان بـن عيســى عن  فيقـول: يا بـين اقبـل موضع السـيوف منك  فقال: يا بين إين سررت بكم اليوم سـروراً مل 

املعلى بــن أيب شـــهاب، عن أيب عبـــد اهللا عليه  وأبكي. أسـر بـكم مثله، وان جربئيل عليه الســالم أتاين 

السـالم قـال: « قـال احلســني بــن علي عليهما  قال: يا أبة وأقتل؟  فأخربين مبا يصنع بـكم وانكم تقـتلون، فدعوت 

السالم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم يا  قال: إي واهللا، وأبوك وأخوك وأنت. اهللا لكم باخلري.

أبتاه ما جزاء من زارك؟  قال: يا أبة فمصارعنا شىت؟ قــال احلســـني عليه الســـالم: فمن يزورنا 

فقال صلى اهللا عليه وآله وسـلم: يا بـين من  قال: نعم يا بين. ويتعهد قبورنا؟

زارين حــياً أو ميتاً كان حقـــاً علي أن أزوره يوم  قال: فمن يزورنا من أمتك؟ قـال صلى اهللا عليه وآله وســلم: طائفة من 

القيامة وأخلصه من ذنوبه». قـال ال يزورين ويزور أبـاك وأخاك وأنت إال  أميت يريدون بــري وصليت، إذا كان يوم القــيامة 

قــال الصدوق: حـــدثين محزة بـــن حممد  الصديقون من اميت». زرم باملوقـف وأخذت اعضدهم فاجنيتهم من 

العلوي، رضي اهللا عنه، قــال: حــدثين أمحد  حممد بن احلسن باسناده عن سعد، عن أمحد  أهواله وشدايده».

بــن حممد اهلمداين، قــال: حــدثين علي بــن  ابـن حممد بـن عيسـى، عن حممد بـن خالد، عن  روي ايضـاً أن النـيب صلــى اهللا عليــه وآلــه 

محدون الرواس، قـــال: حـــدثنا حممد بــــن  القاسم بن حيىي، عن احلسن بن راشد، عن عبـد  وسلم كان ذات يوم جالساً وحوله علي وفاطمة 

احلسني القواريري قرابة يعلى بن عبيد، قال:  اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال:  واحلسـن واحلسـني عليهم السـالم، فقــال هلم: 

حـدثنا جعفر بــن أمني الثغري، قــال حــدثنا  «بينا احلسني بـن علي يف حـجر رسـول اهللا صلى  «كيف أنتم اذا كنتم صرعى وقبـــوركم شـــىت؟ 

عثمان بـن عيسـى الرواسـي، عن العالء بــن  اهللا عليه وآله وسـلم إذ رفع رأسـه فقـال: يا بـين  فقـال له احلســني عليه الســالم: أمنوت موتاً أو 

املسـيب، عن جعفر بـن حممد، عن أبـيه حممد  من أتاين زائراً بعد مويت فله اجلنة، ومن أتى أبـاك  نقتل قتالً؟

بـن علي، عن أبـيه علي بـن احلسـني بـن علي  زائراً بــــعد موته فله اجلنة، ومن أتى أخاك زائراً  فقال: بـل تقـتل يابـين ظلماً، ويقـتل أخوك 

عليهم السالم قال: «قال احلسني صلوات اهللا  بـعد موته فله اجلنة، ومن أتاك زائراً بــعد موتك  ظلماً، وتشرد ذراريكم يف االرض.

عليه: يا ابـتاه ما ملن زارنا؟ قــال: يا بــىن من  فله اجلنة. فقـال احلسـني عليه السـالم: ومن يقــتلنا يا 

زارين حــياً وميتاً، ومن زار أخاك حـــياً وميتاً  ورواه املفيد يف املقـنعة مرســالً، ورواه ابــن  رسول اهللا؟

ومن زارك حـــياً وميتاً، كان حقيقـــاً علي أن  قولويه يف املزار عن أبيه عن سعد مثله. قال: شرار الناس.

أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبـه وادخله  عن حممد بـن أمحد بــن داود، عن حممد بــن  قال: فهل يزورنا بعد قتلنا أحد؟

اجلنة». احلسن الكويف، قال: حـدثين حممد بـن علي بـن  قـــال: نعم يا بـــين، طائفة من أميت يريدون 

قـال الكليين: عدة من أصحابــنا، عن أمحد  معمر، قـال: حـدثنا حممد بـن مسـعدة، قــال:  بــزيارتكم بــري وصليت، فإذا كان يوم القــيامة 

ابـن أيب عبـد اهللا، عن عثمان بــن عيســى، عن  حـدثين عبـد الرمحن بـن أيب جنران، عن علي أيب  جئتها إىل املوقف حىت آخذ بأعضادها فأخلصها 

املعلى بن أيب شهاب قال: قـال احلسـني لرسـول  شعيب، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال: «بينا  من أهواله و شدايده».

اهللا: «يا أبــتاه ما ملن زارك؟ فقـــال رســـول اهللا  احلسني عليه السـالم قـاعد يف حـجر رسـول اهللا  وروى ابن قولويه عن احلسن بن عبد اهللا بـن 

صلى اهللا عليه وآله وسـلم: «من زارين حــياً أو  صلى اهللا عليه وآله وسلم ذات يوم إذ رفع رأسه  حممد، عن أبيه، عن ابـن حمبـوب، عن علي بـن 

ميتاً، أو زار أبـــاك، أو زار أخاك، أو زارك، كان  إليه فقال: يا أبة، قال: لبيك يا بين، قال: ما ملن  شجرة، عن عبد اهللا بن حممد الصنعاين، عن أيب 

حقـــاً علي أن أزوره يوم القـــيامة واخلصه من  أتاك بــــــــعد وفاتك زائراً ال يريد إال زيارتك؟  جعفر عليه السالم قال: «كان رسـول اهللا صلى 
(١)

. ذنوبه» فقال: يا بين من أتاين بـعد وفايت زائراً ال يريد إال  اهللا عليه وآله وســــلم إذا دخل احلســـــني عليه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زياريت فله اجلنة». السـالم اجتذبـه إليه مث يقـول ألمري املؤمنني عليه 

ـ معهد حتقيقات باقر  ١. موسوعة كلمات اإلمام احلسني  قال ابن قولويه: حـدثين أيب، عن سـعد بـن  السـالم: امسـكه، مث يقـع عليه فيقبـله ويبـكي، 
. ـ  ٩٢العلوم، ص  ٨٧ عبــد اهللا عن أمحد بــن حممد بــن عيســـى، عن  فيقول: يا أبة مل تبكي؟ 

ثواب زيارة أهل البيت عليهم السالم



قطوف دانية من السيرة الحسينية ٤٥

ومصارعكم شىت. يزورونكم فيلتمســون بــذلك الربكة، وحقــيق  (عن) حممد بن قولويه، عن حممد بن احلسن 

فقــال له: يا ابــة فما ملن يزور قبــورنا على  علي أن آتيهم يوم القـــيامة حـــىت أخلصهم من  ابـن أمحد بـن الوليد، عن سـعد، عن اليقـطيين، 

تشتتها؟  أهوال الســــاعة ومن ذنوم و يســـــكنهم اهللا  عن صفوان، عن احلســـني بــــن أيب غندر، عن 

فقـــــال: يا بــــــين أولئك طوائف من أميت  اجلنة». عمرو بــن مشر، عن جابــر، عن أيب جعفر عليه 

يزورونكم يلتمسون بذلك الربكة، وحقيق علي  ويف أمايل الطوسـي: احلســني بــن إبــراهيم  السالم، قال: «قـال أمري املؤمنني عليه السـالم: 

أن آتيهم يوم القـــــــــيامة فاخلصهم من أهوال  القـزويين، عن حممد بـن وهبــان، عن علي بــن  زارنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم وقـد 

الساعة من ذنوم ويسكنهم اهللا اجلنة». حبيش، عن العباس بـن حممد بـن احلسـني، عن  أهدت لنا أم أمين لبـناً وزبــداً ومتراً، فقــدمنا منه 

روي عن أمري املؤمنني عليه الســـالم قـــال:  أبيه، عن صفوان مثله. فأكل، مث قــام إىل زاوية البــيت فصلى ركعات، 

زارنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فعملنا  روى احلر العاملي عن االس واألخبــــار،  فلما كان يف آخر سجوده بكى بكاءً شـديدا، فلم 

له حـريرة، وأهدت إلينا امرأة قعبـًا من لنب وزبـد  عن احلسني بن إبـراهيم القـزويين، عن حممد بـن  يسأله أحد منا اجالالً وإعظاماً له.

وصحنة من متر، فأكل رسـول اهللا صلى اهللا عليه  وهبـان، عن علي بـن حبشـي، عن العبـاس بـن  فقـام احلسـني عليه السـالم وقـعد يف حـجره 

ت رســــول اهللا صلى اهللا  ضأ وآله وســــلم، مث و حممد بــن احلســني، عن أبــيه، عن صفوان بــن  وقال له: يا أبة لقد دخلت بيتنا فما سررنا بشيءٍ 

فمسح رأسه ووجهه بيده، مث استقبل القبلة فدعا  حيىي، عن احلسـني بـن أيب غندر، عن عمرو بــن  كسـرورنا بـدخولك، مث بـكيت بـكاء غمنا، فما 

اهللا ما شـــاء اهللا، مث أكب على األرض بــــدموع  مشر، عن جابـــر، عن أيب جعفر عليه الســــالم  أبكاك؟ 

غزيرة مثل املطر، فهبنا رسـول اهللا صلى اهللا عليه  ـ إن رسـول  ـ يف حـديث  قال: «قال أمري املؤمنني  فقال: يابين أتاين جربائيل عليه السـالم آنفاً، 

ب على  وآله وسلم أن نسأله، فوثب احلسـني وأك اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بكى بكاء شديدا،  فأخربين أنكم قتلى، وأن مصارعكم شىت.

رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم وقــال: يا  فقال له احلسني: مل بكيت؟ فقال يا أبه فما ملن يزور قبورنا على تشتتها؟ 

ابت رأيتك تصنع ما مل نصنع مثله.  قــــــــال: أخربين جربئيل أنكم قـــــــــتلى  فقــــــال: يابــــــين أولئك طوائف من أميت 

احلسـني بـن سـعيد، عن عثمان بـن عيســى عن  فيقـول: يا بـين اقبـل موضع السـيوف منك  فقال: يا بين إين سررت بكم اليوم سـروراً مل 

املعلى بــن أيب شـــهاب، عن أيب عبـــد اهللا عليه  وأبكي. أسـر بـكم مثله، وان جربئيل عليه الســالم أتاين 

السـالم قـال: « قـال احلســني بــن علي عليهما  قال: يا أبة وأقتل؟  فأخربين مبا يصنع بـكم وانكم تقـتلون، فدعوت 

السالم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم يا  قال: إي واهللا، وأبوك وأخوك وأنت. اهللا لكم باخلري.

أبتاه ما جزاء من زارك؟  قال: يا أبة فمصارعنا شىت؟ قــال احلســـني عليه الســـالم: فمن يزورنا 

فقال صلى اهللا عليه وآله وسـلم: يا بـين من  قال: نعم يا بين. ويتعهد قبورنا؟

زارين حــياً أو ميتاً كان حقـــاً علي أن أزوره يوم  قال: فمن يزورنا من أمتك؟ قـال صلى اهللا عليه وآله وســلم: طائفة من 

القيامة وأخلصه من ذنوبه». قـال ال يزورين ويزور أبـاك وأخاك وأنت إال  أميت يريدون بــري وصليت، إذا كان يوم القــيامة 

قــال الصدوق: حـــدثين محزة بـــن حممد  الصديقون من اميت». زرم باملوقـف وأخذت اعضدهم فاجنيتهم من 

العلوي، رضي اهللا عنه، قــال: حــدثين أمحد  حممد بن احلسن باسناده عن سعد، عن أمحد  أهواله وشدايده».

بــن حممد اهلمداين، قــال: حــدثين علي بــن  ابـن حممد بـن عيسـى، عن حممد بـن خالد، عن  روي ايضـاً أن النـيب صلــى اهللا عليــه وآلــه 

محدون الرواس، قـــال: حـــدثنا حممد بــــن  القاسم بن حيىي، عن احلسن بن راشد، عن عبـد  وسلم كان ذات يوم جالساً وحوله علي وفاطمة 

احلسني القواريري قرابة يعلى بن عبيد، قال:  اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال:  واحلسـن واحلسـني عليهم السـالم، فقــال هلم: 

حـدثنا جعفر بــن أمني الثغري، قــال حــدثنا  «بينا احلسني بـن علي يف حـجر رسـول اهللا صلى  «كيف أنتم اذا كنتم صرعى وقبـــوركم شـــىت؟ 

عثمان بـن عيسـى الرواسـي، عن العالء بــن  اهللا عليه وآله وسـلم إذ رفع رأسـه فقـال: يا بـين  فقـال له احلســني عليه الســالم: أمنوت موتاً أو 

املسـيب، عن جعفر بـن حممد، عن أبـيه حممد  من أتاين زائراً بعد مويت فله اجلنة، ومن أتى أبـاك  نقتل قتالً؟

بـن علي، عن أبـيه علي بـن احلسـني بـن علي  زائراً بــــعد موته فله اجلنة، ومن أتى أخاك زائراً  فقال: بـل تقـتل يابـين ظلماً، ويقـتل أخوك 

عليهم السالم قال: «قال احلسني صلوات اهللا  بـعد موته فله اجلنة، ومن أتاك زائراً بــعد موتك  ظلماً، وتشرد ذراريكم يف االرض.

عليه: يا ابـتاه ما ملن زارنا؟ قــال: يا بــىن من  فله اجلنة. فقـال احلسـني عليه السـالم: ومن يقــتلنا يا 

زارين حــياً وميتاً، ومن زار أخاك حـــياً وميتاً  ورواه املفيد يف املقـنعة مرســالً، ورواه ابــن  رسول اهللا؟

ومن زارك حـــياً وميتاً، كان حقيقـــاً علي أن  قولويه يف املزار عن أبيه عن سعد مثله. قال: شرار الناس.

أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبـه وادخله  عن حممد بـن أمحد بــن داود، عن حممد بــن  قال: فهل يزورنا بعد قتلنا أحد؟

اجلنة». احلسن الكويف، قال: حـدثين حممد بـن علي بـن  قـــال: نعم يا بـــين، طائفة من أميت يريدون 

قـال الكليين: عدة من أصحابــنا، عن أمحد  معمر، قـال: حـدثنا حممد بـن مسـعدة، قــال:  بــزيارتكم بــري وصليت، فإذا كان يوم القــيامة 

ابـن أيب عبـد اهللا، عن عثمان بــن عيســى، عن  حـدثين عبـد الرمحن بـن أيب جنران، عن علي أيب  جئتها إىل املوقف حىت آخذ بأعضادها فأخلصها 

املعلى بن أيب شهاب قال: قـال احلسـني لرسـول  شعيب، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال: «بينا  من أهواله و شدايده».

اهللا: «يا أبــتاه ما ملن زارك؟ فقـــال رســـول اهللا  احلسني عليه السـالم قـاعد يف حـجر رسـول اهللا  وروى ابن قولويه عن احلسن بن عبد اهللا بـن 

صلى اهللا عليه وآله وسـلم: «من زارين حــياً أو  صلى اهللا عليه وآله وسلم ذات يوم إذ رفع رأسه  حممد، عن أبيه، عن ابـن حمبـوب، عن علي بـن 

ميتاً، أو زار أبـــاك، أو زار أخاك، أو زارك، كان  إليه فقال: يا أبة، قال: لبيك يا بين، قال: ما ملن  شجرة، عن عبد اهللا بن حممد الصنعاين، عن أيب 

حقـــاً علي أن أزوره يوم القـــيامة واخلصه من  أتاك بــــــــعد وفاتك زائراً ال يريد إال زيارتك؟  جعفر عليه السالم قال: «كان رسـول اهللا صلى 
(١)

. ذنوبه» فقال: يا بين من أتاين بـعد وفايت زائراً ال يريد إال  اهللا عليه وآله وســــلم إذا دخل احلســـــني عليه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زياريت فله اجلنة». السـالم اجتذبـه إليه مث يقـول ألمري املؤمنني عليه 

ـ معهد حتقيقات باقر  ١. موسوعة كلمات اإلمام احلسني  قال ابن قولويه: حـدثين أيب، عن سـعد بـن  السـالم: امسـكه، مث يقـع عليه فيقبـله ويبـكي، 
. ـ  ٩٢العلوم، ص  ٨٧ عبــد اهللا عن أمحد بــن حممد بــن عيســـى، عن  فيقول: يا أبة مل تبكي؟ 
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في رحاب علوم القرآن

يشـــــاء، وانه ال تدركه االبــــــصار وهو يدرك  واملأخذ لقــــرآنه: لكان الالزم ان ينعكس على  من مجلة وجوه االعجاز: اشـتمال القــرآن 

االبـــصار وهو اللطيف اخلبـــري، وانه الذي رفع  اقـواله ومعارفه ظالل هذه العقــائد املوجودة يف  على االصول االعتقـــادية، واملعارف القلبــــية 

السموات بغري عمد تروا، وانه سـخر الشـمس  املصادر املذكورة، مع انا نرى خمالفة القـــــــرآن  الراجعة إىل وجود البــــــــاري وصفاته اجلمالية 

والقــمر وانه عامل الغيب والشـــهادة وهو العزيز  لتلك الكتب يف مجيع النواحـي، واشـتماله على  واجلاللية، وإىل ما يرجع إىل االنبـياء واوصافهم 

احلكيم، وانه هو الذي يرتل الغيث، ويعلم مـا يف  املعارف واالصول احلقيقـــــية املغايرة ملا يف تلك  الكمالية، وفضائلهم االختصاصية، بنحــــــــو 

االرحــــــــام، وغري ذلك من الصفات الكمالية  الكتب، من اخلرافات اليت ال ينبــغي ان يشــتمل  ينطبق على ما هو مقتضى حكم العقل السـليم، 

الالئقـة بشـأنه تبـارك وتعاىل، وكذا نزهه عن ان  عليها كتاب البشر، فضالً عن الكتاب املنسـوب  والذوق املستقـــــيم، مع ان احمليط الذي نزل فيه 

يكون له ولد، وعن اخذ الســنة والنوم له، وغري  إىل الوحـــــي والنيب، وهذا الذي ذكرناه له جمال  الكتاب مل يكن له ســــــــــــــــنخية مع املعارف 

ذلك مما يالزم النقص واالمكان. واسـع، وعليه شـواهد كثرية، وأمارات متعددة،  واالصول، ووجه شبـــــاهة مع هذه احلقـــــائق 

وكذلك وصف االنبياء مبا ينبغي ان يوصفوا  ولكنا نقــتصر على البـــعض خوفاً من التطويل  واملطالب فان هؤالء الذين نشـــأ النيب بــــينهم، 

به، وما يناسب ويالئم مع مقام النبـوة، وقـدس  فنقـول: غري خفي على من الحـظ القــرآن، انه  وفيهم على طائفتني: طائفـة كثـرية كانـت وثنيـة 

الســفارة يف آيات كثرية، وان وقـــع من بـــعض  وصف اهللا تبـارك وتعاىل مبا ينطبـق على العقــل  معتقــدة بــاخلرافات واالوهام، وطائفة من اهل 

املعاندين مجع ما يشــعر بــصدور ماال يالئم مع  السليم ويتمشـى مع الربهان الصريح، فاثبـت له  الكتاب كانت معتقـــــــــدة مبا يف كتب العهدين 

مقام النبوة، وقدس السفارة من اآليات الظاهرة  تعاىل ما يليق بشـــــــــأنه من الصفات اجلمالية،  احملرفة املنسوبة إىل الوحي، ولو فرضنا ان النيب مل 

بــدواً يف ذلك، ولكنه قـــد اجيب عنه باجوبـــة  ونزهه عما ال يليق بــــــه من لوازم النقـــــــص  ـ مع انه من الوضوح مبكان وقــد ادعاه  يكن امياً 

شــافية، ونزه االنبــياء من طريق نفس الكتاب،  واحلدوث، فوصفه بـانه تعاىل خالق كل شـيء،  لنفسـه مكرراً ومل يقـع يف قبـاله انكار وإالّ لنقــل 

وبـني ان التأويل يف تلك اآليات، وضم البـعض  وانه ال خيفى عليه شـــــــــيء يف االرض وال يف  ـ وقـــــد اخذ تعاليمه ومعارفه من  كما هو ظاهر 

يرشد إىل خالفه. السـماء. وانه الذي يصور كم يف االرحـام كيف  تلك الكتب، وكانت هي املصدر لكتابــــــــــه، 

فرد، وعدم اختصار مفهوم الواجب بــــــوجود وبـــاجلملة: ال جمال لالرتياب يف ان الكتاب   والشـــــــيطان الذي يضل العامل كله. ويف حمكي

ـ مع قـطع النظر قد وصف االنبياء بـكل مجيل، ونزههم عن كل  واحد، مع ان نفس هذه القـصة  االصحاح الثاين عشر من التكوين.

ـ ال يقبـل العقــل والذوق ما ال يليق، مع قداسة النبوة. عن هذه اإلشـكاالت  «ان إبــراهيم ادعى أمام فرعون: ان ســارة 

مطابقتها للواقع، فهي بالوضع اشبـه. وانظر إىل واما كتب العهدين: فتراها يف مقــــــــــــام  اختـه، وكتـم اــا زوجتــه، فاخذهــا فرعــون 

ـ وهو من توصيف اهللا تبــارك وتعاىل، وتوصيف االنبــياء  القــصة الثانية الدالة على ان إبــراهيم  جلماهلا، وصنع إىل إبـراهيم خرياً بسببـها، وصار 

ـ صار سببـــــاً الخذ الســفراء مشــتملة على ماال يرضى بــه العقــل  أكرم االنبـــــياء واعظمهم  له غنم وبقــر ومحري وعبـــيد واماء واتن ومجال، 

فرعون زوجته، ولعل الوجه فيه هو اخلوف مـع اصالً، وما الينطبــق على الربهان قــطعاً، وقــد  وحـــــني علم فرعون ان ســـــارة كانت زوجة 

انه ال يتصور فيه خوف، الن اتصافها بـــــزوجة تعرض لكثري من هذه املوارد الشـــــــيخ العالمة  إبـراهيم وليسـت اخته قـال له: ملاذا مل ختربين اا 

ابراهيم اليكاد يترتب عليه اثر سـوء حـىت خياف البـالغي «قـدس ســره» يف كتايب اهلدى إىل دين  امراتك؟! ملاذا قـلت: هي أخيت حــىت اخذا يل 

منه ويســــوغ الجله الكذب يف دعوى االختية، املصطفى والرحلة املدرسية. زوجة؟! مث رد فرعون سارة إىل إبراهيم».

مع انه على تقــــديره كيف يرضى الفرد العادي ومن مجلة ذلك ما وقـع يف حمكي االصحـاح  انظر إىل القـصة األوىل املشـتملة على نسبــة 

ـ فضالً عن الثاين والثالث من ســـــــــفر التكوين من كتاب  ـ وهي شدة اخلوف بـذلك  هذه احلالة  الكذب إىل اهللا جال وعال، وخمادعته آلدم يف امر 

مثل إبــــراهيم، الذي هو االســـــاس، والركن التوراة يف قـــصة آدم وحـــواء، وخروجهما من  الشـــجرة اليت كانت مثرة االكل منها حــــصول 

العظيم يف بـاب التوحـيد والشـريعة، وقـصته يف اجلنة، حيث ذكرت: «ان اهللا اجاز آلدم ان يأكل  املعرفة باحلسـن والقبـح وادراكهما، ويف مقابــله 

املعارضة مع عبدة االصنام مشهورة.من مجيع االمثار اال مثرة شـــــــــجرة معرفة اخلري  نصح احلية والشـــيطان آلدم، وهدايته إىل طريق 

فانقـدح من ذلك: ان مالحـظة القــرآن من والشــــر، وقـــــال له النك يوم تأكل منها موتاً  املعرفة واالدراك واخلروج من الظلمة إىل النـور، 

جهة املعارف االعتقادية، واالصول الراجعة إىل متوت، مث خلق اهللا من آدم زوجته حــواء، وكانا  مضافاً إىل نسبــــة اخلوف إليه تعاىل من اكل آدم 

املبـــدأ واوصافه، واألنبــــياء وخصائصهم، مما عاريني يف اجلنة الما ال يدركان احلســــــــــــن  شــــــجرة احلياة، ومعارضته اياه يف ســــــلطانه 

يرشد إىل انصافه باالعجاز، مع قـطع النظر عن والقبــيح، وجاءت احلية ودلتهما على الشــجرة  ومملكته، وإىل نسبـــــة اجلهل مبكاما إليه تعاىل 

اجلهات الكثرية األخر، اهلاديـة إىل هـذا الغـرض وحـــرضتهما على االكل من مثرها وقــــالت:  حني اختبـأ، وإىل اثبـات اجلسـمية له تعاىل حبيث 
(١) . انكما ال متوتان، بــــــــــل ان اهللا عامل انكما يوم  املهم، واملقصد العظيم ميكن له ان يتمشى يف اجلنة، ويرى على حنوها ما 

ـــــــــــــــــــــــــ يرى اجلســـم، وبــــعد ذلك فهو صريح يف عدم تأكالن منه تنفتح اعينكما، وتعرفان احلســــــن 
١. مدخل التفســـري: الشـــيخ حممد الفاضل اللنكراين،  ثبــوت الوحــدانية له تعاىل، فان قــوله: «صار والقبيح، فلما اكالمنها انفتحـت اعينهما وعرفا 

. ـ  ٧٥ص  ٧١
كواحــد منا» صريح يف عدم احنصار االلوهية يف اما عاريان، فصنعا النفســــــهما مئزراً فرآمها 

الرب وهو يتمشـى يف اجلنة، فاختبـأ آدم وحــواء 

منه، فنادى اهللا آدم أين انت؟ فقــــال آدم مسعت 

صوتك فاختبــأت، الين عريان فقــال اهللا: من 

اعلمك بـانك عريان؟ هل اكلت من الشـجرة؟ 

مث ان اهللا بـــعد ما ظهر له اكل آدم من الشـــجرة 

فقــــال: هو ذا آدم صار كو احـــــد منا، عارف 

باحلســــن والقبـــــيح، واآلن ميد يده فيأكل من 

شجرة احلياة، ويعيش إىل االبـد فاخرجه اهللا من 

اجلنة، وجعل على شرقــــــــيها ما حيرس طريق 

الشـجرة. وذكر يف العدد التاسـع من االصحـاح 

الثاين عشر: ان احلية القدمية هو املدعو بابليس، 

٦٧



في رحاب علوم القرآن

يشـــــاء، وانه ال تدركه االبــــــصار وهو يدرك  واملأخذ لقــــرآنه: لكان الالزم ان ينعكس على  من مجلة وجوه االعجاز: اشـتمال القــرآن 

االبـــصار وهو اللطيف اخلبـــري، وانه الذي رفع  اقـواله ومعارفه ظالل هذه العقــائد املوجودة يف  على االصول االعتقـــادية، واملعارف القلبــــية 

السموات بغري عمد تروا، وانه سـخر الشـمس  املصادر املذكورة، مع انا نرى خمالفة القـــــــرآن  الراجعة إىل وجود البــــــــاري وصفاته اجلمالية 

والقــمر وانه عامل الغيب والشـــهادة وهو العزيز  لتلك الكتب يف مجيع النواحـي، واشـتماله على  واجلاللية، وإىل ما يرجع إىل االنبـياء واوصافهم 

احلكيم، وانه هو الذي يرتل الغيث، ويعلم مـا يف  املعارف واالصول احلقيقـــــية املغايرة ملا يف تلك  الكمالية، وفضائلهم االختصاصية، بنحــــــــو 

االرحــــــــام، وغري ذلك من الصفات الكمالية  الكتب، من اخلرافات اليت ال ينبــغي ان يشــتمل  ينطبق على ما هو مقتضى حكم العقل السـليم، 

الالئقـة بشـأنه تبـارك وتعاىل، وكذا نزهه عن ان  عليها كتاب البشر، فضالً عن الكتاب املنسـوب  والذوق املستقـــــيم، مع ان احمليط الذي نزل فيه 

يكون له ولد، وعن اخذ الســنة والنوم له، وغري  إىل الوحـــــي والنيب، وهذا الذي ذكرناه له جمال  الكتاب مل يكن له ســــــــــــــــنخية مع املعارف 

ذلك مما يالزم النقص واالمكان. واسـع، وعليه شـواهد كثرية، وأمارات متعددة،  واالصول، ووجه شبـــــاهة مع هذه احلقـــــائق 

وكذلك وصف االنبياء مبا ينبغي ان يوصفوا  ولكنا نقــتصر على البـــعض خوفاً من التطويل  واملطالب فان هؤالء الذين نشـــأ النيب بــــينهم، 

به، وما يناسب ويالئم مع مقام النبـوة، وقـدس  فنقـول: غري خفي على من الحـظ القــرآن، انه  وفيهم على طائفتني: طائفـة كثـرية كانـت وثنيـة 

الســفارة يف آيات كثرية، وان وقـــع من بـــعض  وصف اهللا تبـارك وتعاىل مبا ينطبـق على العقــل  معتقــدة بــاخلرافات واالوهام، وطائفة من اهل 

املعاندين مجع ما يشــعر بــصدور ماال يالئم مع  السليم ويتمشـى مع الربهان الصريح، فاثبـت له  الكتاب كانت معتقـــــــــدة مبا يف كتب العهدين 

مقام النبوة، وقدس السفارة من اآليات الظاهرة  تعاىل ما يليق بشـــــــــأنه من الصفات اجلمالية،  احملرفة املنسوبة إىل الوحي، ولو فرضنا ان النيب مل 

بــدواً يف ذلك، ولكنه قـــد اجيب عنه باجوبـــة  ونزهه عما ال يليق بــــــه من لوازم النقـــــــص  ـ مع انه من الوضوح مبكان وقــد ادعاه  يكن امياً 

شــافية، ونزه االنبــياء من طريق نفس الكتاب،  واحلدوث، فوصفه بـانه تعاىل خالق كل شـيء،  لنفسـه مكرراً ومل يقـع يف قبـاله انكار وإالّ لنقــل 

وبـني ان التأويل يف تلك اآليات، وضم البـعض  وانه ال خيفى عليه شـــــــــيء يف االرض وال يف  ـ وقـــــد اخذ تعاليمه ومعارفه من  كما هو ظاهر 

يرشد إىل خالفه. السـماء. وانه الذي يصور كم يف االرحـام كيف  تلك الكتب، وكانت هي املصدر لكتابــــــــــه، 

فرد، وعدم اختصار مفهوم الواجب بــــــوجود وبـــاجلملة: ال جمال لالرتياب يف ان الكتاب   والشـــــــيطان الذي يضل العامل كله. ويف حمكي

ـ مع قـطع النظر قد وصف االنبياء بـكل مجيل، ونزههم عن كل  واحد، مع ان نفس هذه القـصة  االصحاح الثاين عشر من التكوين.

ـ ال يقبـل العقــل والذوق ما ال يليق، مع قداسة النبوة. عن هذه اإلشـكاالت  «ان إبــراهيم ادعى أمام فرعون: ان ســارة 

مطابقتها للواقع، فهي بالوضع اشبـه. وانظر إىل واما كتب العهدين: فتراها يف مقــــــــــــام  اختـه، وكتـم اــا زوجتــه، فاخذهــا فرعــون 

ـ وهو من توصيف اهللا تبــارك وتعاىل، وتوصيف االنبــياء  القــصة الثانية الدالة على ان إبــراهيم  جلماهلا، وصنع إىل إبـراهيم خرياً بسببـها، وصار 

ـ صار سببـــــاً الخذ الســفراء مشــتملة على ماال يرضى بــه العقــل  أكرم االنبـــــياء واعظمهم  له غنم وبقــر ومحري وعبـــيد واماء واتن ومجال، 

فرعون زوجته، ولعل الوجه فيه هو اخلوف مـع اصالً، وما الينطبــق على الربهان قــطعاً، وقــد  وحـــــني علم فرعون ان ســـــارة كانت زوجة 

انه ال يتصور فيه خوف، الن اتصافها بـــــزوجة تعرض لكثري من هذه املوارد الشـــــــيخ العالمة  إبـراهيم وليسـت اخته قـال له: ملاذا مل ختربين اا 

ابراهيم اليكاد يترتب عليه اثر سـوء حـىت خياف البـالغي «قـدس ســره» يف كتايب اهلدى إىل دين  امراتك؟! ملاذا قـلت: هي أخيت حــىت اخذا يل 

منه ويســــوغ الجله الكذب يف دعوى االختية، املصطفى والرحلة املدرسية. زوجة؟! مث رد فرعون سارة إىل إبراهيم».

مع انه على تقــــديره كيف يرضى الفرد العادي ومن مجلة ذلك ما وقـع يف حمكي االصحـاح  انظر إىل القـصة األوىل املشـتملة على نسبــة 

ـ فضالً عن الثاين والثالث من ســـــــــفر التكوين من كتاب  ـ وهي شدة اخلوف بـذلك  هذه احلالة  الكذب إىل اهللا جال وعال، وخمادعته آلدم يف امر 

مثل إبــــراهيم، الذي هو االســـــاس، والركن التوراة يف قـــصة آدم وحـــواء، وخروجهما من  الشـــجرة اليت كانت مثرة االكل منها حــــصول 

العظيم يف بـاب التوحـيد والشـريعة، وقـصته يف اجلنة، حيث ذكرت: «ان اهللا اجاز آلدم ان يأكل  املعرفة باحلسـن والقبـح وادراكهما، ويف مقابــله 

املعارضة مع عبدة االصنام مشهورة.من مجيع االمثار اال مثرة شـــــــــجرة معرفة اخلري  نصح احلية والشـــيطان آلدم، وهدايته إىل طريق 

فانقـدح من ذلك: ان مالحـظة القــرآن من والشــــر، وقـــــال له النك يوم تأكل منها موتاً  املعرفة واالدراك واخلروج من الظلمة إىل النـور، 

جهة املعارف االعتقادية، واالصول الراجعة إىل متوت، مث خلق اهللا من آدم زوجته حــواء، وكانا  مضافاً إىل نسبــــة اخلوف إليه تعاىل من اكل آدم 

املبـــدأ واوصافه، واألنبــــياء وخصائصهم، مما عاريني يف اجلنة الما ال يدركان احلســــــــــــن  شــــــجرة احلياة، ومعارضته اياه يف ســــــلطانه 

يرشد إىل انصافه باالعجاز، مع قـطع النظر عن والقبــيح، وجاءت احلية ودلتهما على الشــجرة  ومملكته، وإىل نسبـــــة اجلهل مبكاما إليه تعاىل 

اجلهات الكثرية األخر، اهلاديـة إىل هـذا الغـرض وحـــرضتهما على االكل من مثرها وقــــالت:  حني اختبـأ، وإىل اثبـات اجلسـمية له تعاىل حبيث 
(١) . انكما ال متوتان، بــــــــــل ان اهللا عامل انكما يوم  املهم، واملقصد العظيم ميكن له ان يتمشى يف اجلنة، ويرى على حنوها ما 

ـــــــــــــــــــــــــ يرى اجلســـم، وبــــعد ذلك فهو صريح يف عدم تأكالن منه تنفتح اعينكما، وتعرفان احلســــــن 
١. مدخل التفســـري: الشـــيخ حممد الفاضل اللنكراين،  ثبــوت الوحــدانية له تعاىل، فان قــوله: «صار والقبيح، فلما اكالمنها انفتحـت اعينهما وعرفا 

. ـ  ٧٥ص  ٧١
كواحــد منا» صريح يف عدم احنصار االلوهية يف اما عاريان، فصنعا النفســــــهما مئزراً فرآمها 

الرب وهو يتمشـى يف اجلنة، فاختبـأ آدم وحــواء 

منه، فنادى اهللا آدم أين انت؟ فقــــال آدم مسعت 

صوتك فاختبــأت، الين عريان فقــال اهللا: من 

اعلمك بـانك عريان؟ هل اكلت من الشـجرة؟ 

مث ان اهللا بـــعد ما ظهر له اكل آدم من الشـــجرة 

فقــــال: هو ذا آدم صار كو احـــــد منا، عارف 

باحلســــن والقبـــــيح، واآلن ميد يده فيأكل من 

شجرة احلياة، ويعيش إىل االبـد فاخرجه اهللا من 

اجلنة، وجعل على شرقــــــــيها ما حيرس طريق 

الشـجرة. وذكر يف العدد التاسـع من االصحـاح 

الثاين عشر: ان احلية القدمية هو املدعو بابليس، 

٦٧



االستغالل سيبقى منيعاً. التام، سابق للتشريعات العمالية احلديثة بـأكثر من 

وبــدا كأن واقـــع العمال التعس أمر ال مفر منه  ألف ومائيت عام.

وال عنه. ففي النصف الثاين من القـــرن الثامن عشــــر 

ولكن شـيئاً من هذا مل يسـتمر، فقـد نبـهت هذه  ظهرت طالئع الثـورة الصناعيـة يف انكلتـرا، وهـي 
هذه الطبقــــة، طبقـــــة الفقـــــراء تتألف ممن ال 

املظامل الوعي العمايل، ودفعتهم إىل حتســـــــــــــني  أول بلد أورويب شهد االنقالب الصناعي احلديث.
ًال، لعاهة فيهم ال يقــدرون معها على  يسـتطيعون عم

مستواهم االقتصادي عن طريق الصراع.  وقــــــد متت للثورة الصناعية عناصرها املكونة 
العمل، أو ال يستطيعونه لكرب السن وضعف البنية، أو 

وقــد عملوا كثرياً، وقــد أخفقــوا كثرياً ولكنهم  حـني اخترع البـخار كقـوة حمركة، وعمم يف صناعة 
ال يســتطيعونه لصغر الســـن كاأليتام الذين ال كافل 

وفقـــــوا أخرياً إىل ختفيض ســـــاعات العمل ورفع  احملركات. واستتبــــع ذلك اتســــاع نطاق الصناعة 
هلم، أو يستطيعون ويعملون، ولكن عملهم ال ميدهم 

األجـور، والتعويـض عنـد الصـرف مــن العمــل،  وتركزها يف املدن، وحينئذ حدثت اهلجرة من الريف 
بالكفاية، وال ييسر هلم مستوى الئقا من العيش.

والضمان االجتماعي بــــــإعانة مالية تدفع للعامل  إىل املدينة، فقـد بــاع الفالحــون أرضهم من كبــار 
هذه الطبقـــــة تتألف من هذه الطوائف، وإذا مل 

املتعطل من صندوق الدولة. املالك، وانتقــلوا إىل املصانع اجلديدة كعمال، وعند 
تالق عناية من اتمع ينحـــرف قــــويها إىل طريق 

نقدم هنا مالحظات: ذلك ظهرت طبقـــــــة العمال إىل الوجود على حنو 
اجلرمية، وميوت ضعيفها جوعاً، وهي يف احلالني سبة 

األوىل: إن هــذا مل يتـــم إال جبهـــود العمـــال  فعال، وانتقــــــــــــلت مراكز الكثافة يف اتمع من 
وخطر على اتمع. إذن فالبــــد من تدبـــــري يدفع 

أنفسهم، فال االس التشريعية وال أصحاب العمل  الفالحني إليها.
البؤس عن أفرادها، وحيول قويهم إىل خلية إنسـانية 

انتبــهوا إىل حــالة العمال واهتموا بتحســـينها، ومل  ومن هذا احلني بــدأت هذه الطبقـــة تستشـــعر 
عاملة وينهض م إىل مسـتوى احلياة احلرة الكرمية. 

يستجب أصحـاب العمل ملطالب العمال، ومل تسـن  الظلم أفدح وأقســـــــى ما يكون، فلم يكن ملطامع 
وقـد ســن اإلمام أمري املؤمنني عليه الســالم قــانوناً 

التشـريعات املالئمة إال بــعد صراع دام عقــوداً من  أصحاب املصانع حد وال غاية، وكان العامل يعمل 
تعامل بــه هذه الطبقــة اســـتجاب فيه إىل أحـــكام 

السنني. أكثر سـاعات اره بـأجر زهيد، فإذا ما اسـتغىن عنه 
اإلسالم.

الثانيـة: إن هـذه اإلعانـة الـيت تعطــى للعامــل  صاحب العمل، أو حلت به آفة، أو اعتراه وهن، أو 
ويف كالم اإلمام عن هذه الطبقــة نرى تشــريعاً 

املتعطل إمنا تعطى له بشــكل إحســان وصدقــة، ال  بلغ سناً ال يقوى فيها على العمل، طرد من عمله.
عمالياً ناضجاً إىل أبــــعد احلدود، ومستوعبــــاً متام 

باعتبارها حقاً له. وبـدا كأن الكيان االقـتصادي القــائم على هذا 
االســتيعاب، وهو على نضجه الكامل واستيعابـــه 

الرعية أحوج إىل اإلنصاف من غريهم». وأما قوله:  وإذن، فبــــالرغم من سبــــق عهد اإلمام على  الثالثة: إن هذه التشــريعات ال تشــمل بــعض 

«فإن يف هذه الطبقة قانعاً ومعتراً» وقـوله:  «وتفقـد  التشــريعات العمالية احلديثة بــأكثر من ألف ومائيت  احلـاالت، فمـن يعمـل وال يكفيـه عملـه ال يدخــل 

أمور من ال يصل إليك منهم» وقـوله: «وتعهد أهل  عام نالحـظ أنه أوعى حلاجات هذه الطبقــة وأرعى  فيها، ومن يعمل وحيصل على أجر مناســب ولكن 

اليتم وذوي الرقــة يف الســن، ممن ال حــيلة له، وال  لشؤوا، وأمشل لطوائفها من هذه التشريعات. عرض له ما جعله مفتقــــــــراً إىل املزيد من املال ال 

ينصب للمسـألة نفســه» فإا تنطوي على مضمون  نعم متتاز هذه التشريعات بـأا أكثر تفصيالً من  يدخل فيها، وكذلك ال يدخل فيهـا األيتـام، مـن ال 

عظيم القــيمة، فهؤالء الذين مينعهم احلياء وشــرف  عهد اإلمام، وبأا تشتمل على مالحظات مل ترد يف  كافل هلم ال يســتطيعون العمل لصغر الســن أي ال 

النفس من إظهار فقـــــرهم ومن نصب أنفســـــهم  هذا العهد، ولكن ذلك ال يكسبــها ميزة حقيقـــية،  تعترب الدولة نفسها مسؤولة عنهم.

للمســألة ميوتون جوعاً إذا مل يبحـــث عنهم احلاكم  فالعربة بروح التشريع وبشـموله، وال شـك، بـعدما  وإذا رجعنا إىل عهد اإلمام لنقــارن بــينه وبــني 

ويرعى أمورهم، ولذلك أمر اإلمام بــــأن يتفقــــد  عرفت، يف أن عهد اإلمام أمشل. النتائج اليت خرجنا ا؟ فماذا جند؟

هؤالء وأمثاهلم، ويوكل م من يتفقدهم.  قال عليه السالم: نالحـظ أوال: أن التشــريعات الكافلة للطبقــة 

وال أظن أن حكومة من احلكومات احلديثة بـلغ  العاملة ومطلق من ال يســـــتطيع العمل للمرض أو  «مث اهللا اهللا يف الطبقة السفلى من الذين ال حـيلة 
فيها التشـــــــريع العمايل، والتأمني االجتماعي من (١) هلم من املســـــاكني واحملتاجني، وأهل البؤســـــى  ـ هذه التشـريعات صدرت من  لكرب السـن أو لصغره 

(٣) النضوج والوعي للمسؤولية االجتماعية إىل حد أن (٢) . والزمىن فإن يف هذه الطبقة قانعاً ومعتراً فوق، من طبقـــــــــــة احلاكمني، ومغزى أن تكون 

تؤلف هيئة تبحــث عن ذوي احلاجة والفاقــة فترفع  واحـــفظ هللا ما استحـــفظك من حقـــه فيهم،  التشـريعات احلامية لطبقــة العمال قــد صدرت من 

حـــاجتهم بـــأموال الدولة، كما نرى ذلك يف عهد  واجعل هلم قســـماً من بـــيت مالك، وقســــماً من  فوق من دون أن حيدث من هذه الطبقــــة حتســــس 
(٥) اإلمام. وال أظن أن قـــلوب املشـــرعني وعقـــوهلم (٤) غالت صوايف اإلســــــالم يف كل بــــــلد، فإن  يلجئ إىل هذا، كبري القيمة، فهو يدل على أن اإلمام 

اجتمعت على أن خترج للدنيا تشــــــــــريعاً عمالياً (٦) لألقــــــصى منهم مثل الذي لألدىن وكل قـــــــد  كان يفكر يف هذه الطبقة ويعمل خلريها.
فأفلحــت يف أن خترجه أنبـــض من تشـــريع اإلمام (٧) . استرعيت حقه وثانيـاً: إن مـا تدفعـه الدولـة إىل هـؤالء ليــس 

١٤( ) (٨). بالشعور اإلنساين العميق ، فإنك ال تعذر  وال يشــــغلنك عنهم بـــــطر إحساناً منها إليهم، وإمنا هو حق هلم عليها، جيب أن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــتضييعك التافه ألحــــــكامك الكثري املهم، فال  تؤديه. وعهد اإلمام صريح يف هذا كما سترى.
( ) ـ البؤسى: مجع بائس، الذين يعانون من الفقر الشديد.١٠(٩)  ١ ، وال تصعر خدك هلم،  تشـــــخص مهك عنهم ومغزى هذه املالحــــــظة عظيم، فعندما يأخذ 

ـ والزمانة العاهة. ـ الزمىن: مجع زمني   ٢
وتفقـــد أمور من ال يصل إليك منهم ممن تقتحـــمه  املعوز ما يأخذه على أنه «إحسان» يشـعر بـالدونية، 

ـ  ـ املعتر: املتعرض ألخذ العطاء دون  ـ القـــانع: الســـائل   ٣
( )١١ سؤال وطلب.العيون وحتتقره الرجال، ففرغ ألولئك ثقـتك من أما حني يأخذه على أنه «حـق» فإنه ال يشـعر بشـيء 

ـ الغالت: احملاصيل الزراعية.أهل اخلشية والتواضع فلريفع إليك أمورهم مث اعمل من هذا.  ٤
( )١٢

ـ الصوايف: األرض املفتوحــة عنوة «بالقـــوة»، فإا ملك   ٥ ، فإن وثالثاً: إن التشـريع الذي سـنه اإلسـالم وذكره  فيهم بــاالعذار إىل اهللا سبحــانه يوم تلقــاه
جلميع املسلمني، ويعود ريعها إىل بيت مال املسلمني. هؤالء من الرعية أحوج إىل اإلنصاف من غريهم.اإلمام يشـمل كل حـالة عجز، فمن ال يســتطيعون 

ـ األقـــصى: األبــــعد يف القرابــــة أو يف املكان. واألدىن:   ٦ وكل فاعذر إىل اهللا يف تأدية حقــــــه إليه وتعهد عمال ملرض أو هرم أو صغر سن، أو يعملون ولكن 
األقــــرب، أي انه ال فرق يف لزوم الرعاية هلؤالء بـــــني 

( )١٣ ـ هؤالء مجيعـاً تكفلهـم الدولـة،  أهل اليتم وذوي الرقـعة يف السـن ممن ال حـيلة له أجرهم ال يكفيهم 
القريب والبعيد.

ـ وجبت عليك رعاية حقه.وال ينصب للمسألة نفسه.وتعترب نفسها مسؤولة عنهم.  ٧

ـ البطر: الطغيان بالنعمة.وذلك على الوالة ثقل «احلق كله ثقـيل»، وقـد وعهـد اإلمـام صريــح يف أن علــى احلاكــم أن   ٨

ـ ال تشــــــخص مهك: ال تصرف عنايتك واهتمامك عن   ٩ خيففه اهللا على أقوام طلبوا العافية، فصربوا أنفسـهم ينشـئ هلذه الطبقـة دائرة خاصة ترعى شـؤوا، فهو 
هؤالء الفقراء. ووثقوا بصدق موعود اهللا هلم». يقول:

ـ ال تتكرب عليهم.  ١٠
ونستطيع أن نتصور عظيم اهتمامه عليه السالم  «ففرغ ألولئك ثقـــــــتك من أهل اخلشـــــــية 

ـ تقتحمه العيون: حتتقره، فال تنظر اليه.  ١١
ـ ليكن عملك بالنسبــة إىل هؤالء الفقــراء عذراً لك عند ذه الطبقة حني نتأمل قوله «مث اهللا اهللا...» وقـوله: والتواضع، فلريفع إليك أمورهم»   ١٢

اهللا تعاىل.«فال تشـــــخص مهك عنهم، وال تصعر خدك هلم» وقد جرى عليه السالم على هذا فيما نقـل ابـن 

ـ ذوي الرقة يف السن: الذين بلغوا مرحلة الشيخوخة.   ١٣ يأمر واليه بـأن يتواضع هلم لئال يشــعروا بــالذل من أيب احلديد إذ قال:
ـ حممد مهدي مشس الدين،  ـ دراســـات يف ج البـــالغة   ١٤ جهة، وليضرب ألغنياء رعيته مثال من نفســــــه يف  «وكان ألمري املؤمنني علي عليه الســالم بـــيت 

 . ـ  ١٣٦ص  ١٢٩ معاملته هلذه الطبقـة. وقــوله: «فإن هؤالء من بــني مساه بيت القصص يلقي الناس فيه رقاعهم»

على ضفاف نهج البالغة ٨٩
المجتمع والطبقات االجتماعية 

في نهج البالغة 

العمال ومن ال يستطيعون عمًال

القسم الرابع:



االستغالل سيبقى منيعاً. التام، سابق للتشريعات العمالية احلديثة بـأكثر من 

وبــدا كأن واقـــع العمال التعس أمر ال مفر منه  ألف ومائيت عام.

وال عنه. ففي النصف الثاين من القـــرن الثامن عشــــر 

ولكن شـيئاً من هذا مل يسـتمر، فقـد نبـهت هذه  ظهرت طالئع الثـورة الصناعيـة يف انكلتـرا، وهـي 
هذه الطبقــــة، طبقـــــة الفقـــــراء تتألف ممن ال 

املظامل الوعي العمايل، ودفعتهم إىل حتســـــــــــــني  أول بلد أورويب شهد االنقالب الصناعي احلديث.
ًال، لعاهة فيهم ال يقــدرون معها على  يسـتطيعون عم

مستواهم االقتصادي عن طريق الصراع.  وقــــــد متت للثورة الصناعية عناصرها املكونة 
العمل، أو ال يستطيعونه لكرب السن وضعف البنية، أو 

وقــد عملوا كثرياً، وقــد أخفقــوا كثرياً ولكنهم  حـني اخترع البـخار كقـوة حمركة، وعمم يف صناعة 
ال يســتطيعونه لصغر الســـن كاأليتام الذين ال كافل 

وفقـــــوا أخرياً إىل ختفيض ســـــاعات العمل ورفع  احملركات. واستتبــــع ذلك اتســــاع نطاق الصناعة 
هلم، أو يستطيعون ويعملون، ولكن عملهم ال ميدهم 

األجـور، والتعويـض عنـد الصـرف مــن العمــل،  وتركزها يف املدن، وحينئذ حدثت اهلجرة من الريف 
بالكفاية، وال ييسر هلم مستوى الئقا من العيش.

والضمان االجتماعي بــــــإعانة مالية تدفع للعامل  إىل املدينة، فقـد بــاع الفالحــون أرضهم من كبــار 
هذه الطبقـــــة تتألف من هذه الطوائف، وإذا مل 

املتعطل من صندوق الدولة. املالك، وانتقــلوا إىل املصانع اجلديدة كعمال، وعند 
تالق عناية من اتمع ينحـــرف قــــويها إىل طريق 

نقدم هنا مالحظات: ذلك ظهرت طبقـــــــة العمال إىل الوجود على حنو 
اجلرمية، وميوت ضعيفها جوعاً، وهي يف احلالني سبة 

األوىل: إن هــذا مل يتـــم إال جبهـــود العمـــال  فعال، وانتقــــــــــــلت مراكز الكثافة يف اتمع من 
وخطر على اتمع. إذن فالبــــد من تدبـــــري يدفع 

أنفسهم، فال االس التشريعية وال أصحاب العمل  الفالحني إليها.
البؤس عن أفرادها، وحيول قويهم إىل خلية إنسـانية 

انتبــهوا إىل حــالة العمال واهتموا بتحســـينها، ومل  ومن هذا احلني بــدأت هذه الطبقـــة تستشـــعر 
عاملة وينهض م إىل مسـتوى احلياة احلرة الكرمية. 

يستجب أصحـاب العمل ملطالب العمال، ومل تسـن  الظلم أفدح وأقســـــــى ما يكون، فلم يكن ملطامع 
وقـد ســن اإلمام أمري املؤمنني عليه الســالم قــانوناً 

التشـريعات املالئمة إال بــعد صراع دام عقــوداً من  أصحاب املصانع حد وال غاية، وكان العامل يعمل 
تعامل بــه هذه الطبقــة اســـتجاب فيه إىل أحـــكام 

السنني. أكثر سـاعات اره بـأجر زهيد، فإذا ما اسـتغىن عنه 
اإلسالم.

الثانيـة: إن هـذه اإلعانـة الـيت تعطــى للعامــل  صاحب العمل، أو حلت به آفة، أو اعتراه وهن، أو 
ويف كالم اإلمام عن هذه الطبقــة نرى تشــريعاً 

املتعطل إمنا تعطى له بشــكل إحســان وصدقــة، ال  بلغ سناً ال يقوى فيها على العمل، طرد من عمله.
عمالياً ناضجاً إىل أبــــعد احلدود، ومستوعبــــاً متام 

باعتبارها حقاً له. وبـدا كأن الكيان االقـتصادي القــائم على هذا 
االســتيعاب، وهو على نضجه الكامل واستيعابـــه 

الرعية أحوج إىل اإلنصاف من غريهم». وأما قوله:  وإذن، فبــــالرغم من سبــــق عهد اإلمام على  الثالثة: إن هذه التشــريعات ال تشــمل بــعض 

«فإن يف هذه الطبقة قانعاً ومعتراً» وقـوله:  «وتفقـد  التشــريعات العمالية احلديثة بــأكثر من ألف ومائيت  احلـاالت، فمـن يعمـل وال يكفيـه عملـه ال يدخــل 

أمور من ال يصل إليك منهم» وقـوله: «وتعهد أهل  عام نالحـظ أنه أوعى حلاجات هذه الطبقــة وأرعى  فيها، ومن يعمل وحيصل على أجر مناســب ولكن 

اليتم وذوي الرقــة يف الســن، ممن ال حــيلة له، وال  لشؤوا، وأمشل لطوائفها من هذه التشريعات. عرض له ما جعله مفتقــــــــراً إىل املزيد من املال ال 

ينصب للمسـألة نفســه» فإا تنطوي على مضمون  نعم متتاز هذه التشريعات بـأا أكثر تفصيالً من  يدخل فيها، وكذلك ال يدخل فيهـا األيتـام، مـن ال 

عظيم القــيمة، فهؤالء الذين مينعهم احلياء وشــرف  عهد اإلمام، وبأا تشتمل على مالحظات مل ترد يف  كافل هلم ال يســتطيعون العمل لصغر الســن أي ال 

النفس من إظهار فقـــــرهم ومن نصب أنفســـــهم  هذا العهد، ولكن ذلك ال يكسبــها ميزة حقيقـــية،  تعترب الدولة نفسها مسؤولة عنهم.

للمســألة ميوتون جوعاً إذا مل يبحـــث عنهم احلاكم  فالعربة بروح التشريع وبشـموله، وال شـك، بـعدما  وإذا رجعنا إىل عهد اإلمام لنقــارن بــينه وبــني 

ويرعى أمورهم، ولذلك أمر اإلمام بــــأن يتفقــــد  عرفت، يف أن عهد اإلمام أمشل. النتائج اليت خرجنا ا؟ فماذا جند؟

هؤالء وأمثاهلم، ويوكل م من يتفقدهم.  قال عليه السالم: نالحـظ أوال: أن التشــريعات الكافلة للطبقــة 

وال أظن أن حكومة من احلكومات احلديثة بـلغ  العاملة ومطلق من ال يســـــتطيع العمل للمرض أو  «مث اهللا اهللا يف الطبقة السفلى من الذين ال حـيلة 
فيها التشـــــــريع العمايل، والتأمني االجتماعي من (١) هلم من املســـــاكني واحملتاجني، وأهل البؤســـــى  ـ هذه التشـريعات صدرت من  لكرب السـن أو لصغره 

(٣) النضوج والوعي للمسؤولية االجتماعية إىل حد أن (٢) . والزمىن فإن يف هذه الطبقة قانعاً ومعتراً فوق، من طبقـــــــــــة احلاكمني، ومغزى أن تكون 

تؤلف هيئة تبحــث عن ذوي احلاجة والفاقــة فترفع  واحـــفظ هللا ما استحـــفظك من حقـــه فيهم،  التشـريعات احلامية لطبقــة العمال قــد صدرت من 

حـــاجتهم بـــأموال الدولة، كما نرى ذلك يف عهد  واجعل هلم قســـماً من بـــيت مالك، وقســــماً من  فوق من دون أن حيدث من هذه الطبقــــة حتســــس 
(٥) اإلمام. وال أظن أن قـــلوب املشـــرعني وعقـــوهلم (٤) غالت صوايف اإلســــــالم يف كل بــــــلد، فإن  يلجئ إىل هذا، كبري القيمة، فهو يدل على أن اإلمام 

اجتمعت على أن خترج للدنيا تشــــــــــريعاً عمالياً (٦) لألقــــــصى منهم مثل الذي لألدىن وكل قـــــــد  كان يفكر يف هذه الطبقة ويعمل خلريها.
فأفلحــت يف أن خترجه أنبـــض من تشـــريع اإلمام (٧) . استرعيت حقه وثانيـاً: إن مـا تدفعـه الدولـة إىل هـؤالء ليــس 

١٤( ) (٨). بالشعور اإلنساين العميق ، فإنك ال تعذر  وال يشــــغلنك عنهم بـــــطر إحساناً منها إليهم، وإمنا هو حق هلم عليها، جيب أن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــتضييعك التافه ألحــــــكامك الكثري املهم، فال  تؤديه. وعهد اإلمام صريح يف هذا كما سترى.
( ) ـ البؤسى: مجع بائس، الذين يعانون من الفقر الشديد.١٠(٩)  ١ ، وال تصعر خدك هلم،  تشـــــخص مهك عنهم ومغزى هذه املالحــــــظة عظيم، فعندما يأخذ 

ـ والزمانة العاهة. ـ الزمىن: مجع زمني   ٢
وتفقـــد أمور من ال يصل إليك منهم ممن تقتحـــمه  املعوز ما يأخذه على أنه «إحسان» يشـعر بـالدونية، 

ـ  ـ املعتر: املتعرض ألخذ العطاء دون  ـ القـــانع: الســـائل   ٣
( )١١ سؤال وطلب.العيون وحتتقره الرجال، ففرغ ألولئك ثقـتك من أما حني يأخذه على أنه «حـق» فإنه ال يشـعر بشـيء 

ـ الغالت: احملاصيل الزراعية.أهل اخلشية والتواضع فلريفع إليك أمورهم مث اعمل من هذا.  ٤
( )١٢

ـ الصوايف: األرض املفتوحــة عنوة «بالقـــوة»، فإا ملك   ٥ ، فإن وثالثاً: إن التشـريع الذي سـنه اإلسـالم وذكره  فيهم بــاالعذار إىل اهللا سبحــانه يوم تلقــاه
جلميع املسلمني، ويعود ريعها إىل بيت مال املسلمني. هؤالء من الرعية أحوج إىل اإلنصاف من غريهم.اإلمام يشـمل كل حـالة عجز، فمن ال يســتطيعون 

ـ األقـــصى: األبــــعد يف القرابــــة أو يف املكان. واألدىن:   ٦ وكل فاعذر إىل اهللا يف تأدية حقــــــه إليه وتعهد عمال ملرض أو هرم أو صغر سن، أو يعملون ولكن 
األقــــرب، أي انه ال فرق يف لزوم الرعاية هلؤالء بـــــني 

( )١٣ ـ هؤالء مجيعـاً تكفلهـم الدولـة،  أهل اليتم وذوي الرقـعة يف السـن ممن ال حـيلة له أجرهم ال يكفيهم 
القريب والبعيد.

ـ وجبت عليك رعاية حقه.وال ينصب للمسألة نفسه.وتعترب نفسها مسؤولة عنهم.  ٧

ـ البطر: الطغيان بالنعمة.وذلك على الوالة ثقل «احلق كله ثقـيل»، وقـد وعهـد اإلمـام صريــح يف أن علــى احلاكــم أن   ٨

ـ ال تشــــــخص مهك: ال تصرف عنايتك واهتمامك عن   ٩ خيففه اهللا على أقوام طلبوا العافية، فصربوا أنفسـهم ينشـئ هلذه الطبقـة دائرة خاصة ترعى شـؤوا، فهو 
هؤالء الفقراء. ووثقوا بصدق موعود اهللا هلم». يقول:

ـ ال تتكرب عليهم.  ١٠
ونستطيع أن نتصور عظيم اهتمامه عليه السالم  «ففرغ ألولئك ثقـــــــتك من أهل اخلشـــــــية 

ـ تقتحمه العيون: حتتقره، فال تنظر اليه.  ١١
ـ ليكن عملك بالنسبــة إىل هؤالء الفقــراء عذراً لك عند ذه الطبقة حني نتأمل قوله «مث اهللا اهللا...» وقـوله: والتواضع، فلريفع إليك أمورهم»   ١٢

اهللا تعاىل.«فال تشـــــخص مهك عنهم، وال تصعر خدك هلم» وقد جرى عليه السالم على هذا فيما نقـل ابـن 

ـ ذوي الرقة يف السن: الذين بلغوا مرحلة الشيخوخة.   ١٣ يأمر واليه بـأن يتواضع هلم لئال يشــعروا بــالذل من أيب احلديد إذ قال:
ـ حممد مهدي مشس الدين،  ـ دراســـات يف ج البـــالغة   ١٤ جهة، وليضرب ألغنياء رعيته مثال من نفســــــه يف  «وكان ألمري املؤمنني علي عليه الســالم بـــيت 

 . ـ  ١٣٦ص  ١٢٩ معاملته هلذه الطبقـة. وقــوله: «فإن هؤالء من بــني مساه بيت القصص يلقي الناس فيه رقاعهم»

على ضفاف نهج البالغة ٨٩
المجتمع والطبقات االجتماعية 

في نهج البالغة 

العمال ومن ال يستطيعون عمًال

القسم الرابع:



محطات ثقافية

فاتمع هناك ال يتكون من مســـميات وهياكل  درجة املســافة بــني املثقــف وجمتمعه ختضع  تتحـدد عالقــة املثقــف مبجتمعه بــعدد من 

تنظيمية فارغة من حمتواها، بـــــل تعمل مجيعها  لتحــليل أعمق عندما يتم النظر إىل الطبـــيعتني  العوامــل، يرجــع أمههـــا إىل املفهـــوم العـــام 

وفق بـــــــنية التنافس الذي رمبا يصل إىل درجة  املختلفتني لكليهما، فاملثقــــف له خصوصية يف  للمثقــــف، ويرجع بــــعضها اآلخر خلصوصية 

التغالب، فاملؤسسات االقتصادية يهمها أن تبقي  التفكري ودرجة من الوعـي تتجـاوز وتتصـادم يف  املثقـــــف واتمع عندنا، ففي اإلطار العام تربز 

اجلميع ضمن دائرا، واليت تتأسس على معادلة  كثري من األحيان مع الثقافة السـائدة من حـوله،  إشــكالية املســافة بــني املثقـــف وجمتمعه؛ فهل 

العرض والطلب، وهذا يؤدي باملثقــــــــف إىل  واتمع أقـــام مؤسســـاته كلها على التثبـــيت  اتمع حـالة طارئة على اهتمام املثقــف؟ أم هو 

االحــــترافية، فينضوي حتت جملة أو مؤسســــة  والتنميط. وهنا تربز مســألة الوالء حمدقــة دائماً  مسكون به شاء ذلك أم أىب؟ يصف إدوارد سعيد 

استشـارية، ويف أحسـن حـاالته يصبـح أســتاذاً  باملثقــــف وتتحــــداه دون رمحة، وهذا ما جعل  املسافة بـأا قريبـة، فال جمتمع دون مثقـفيه، وال 

جامعياً، مبعىن أنه يتاح له يف حــدود ضيقــة جداً  منطني من املثقفني يبدوان بوضوح ضمن متاسهم  يتصور وجود إنســان دون جمتمع يســيطر عليه، 

التعاطي احلر مـع مجهـوره؛ والتضييـق جـاء مـن  مـع جمتمعاـم، فهنــاك املوالــون دون حتفــظ،  فاللغة اليت يتحدث ا، والقومية اليت ينتمي إليها 

واقع اجلامعات الغربية اليوم اليت يف الغالب تتبىن  وهناك الرافضون دون اسـتثناء، وما بــينهما كم  كلها تشــده إىل جمتمع معني له ظروفه وشــاغله 

سياســـات حمددة، ينبــــغي لألســــتاذ اجلامعي  كبــري من التوصيفات والتقســيمات، ومساحــة  ووضعيته التارخيية ليصبـح الســؤال األهم: إىل 

تعزيزها وتكريسـها، ويصبـح املثقــف احلقيقــي  واسـعة من التجاذب والتنافر الشـديدين، حــىت  أي مدى يكون املثقـفون خدام هذه الواقــعيات 

حسـب تعبـري سـارتر، هو الذي يواجه كل ذلك  ليبـدو املثقـفون عموماً على طريف نقـيض: فإما  وإىل أي مدى يكونون أعداءها، فاملثقــــــف ال 

رافضاً أن يقولب على هذه الشاكلة أو تلك. أم ضد املعايري السـائدة، وإما أم، بطريقــة ما  ميارس عمله كمهنة متوارثة روتينية يستغىن عنها 

أما يف اخلصوصية العربـــــــــية فاألمر أدهى  توفيقـــية يف أساســـها، موجودون لتوفري النظام  بتطور احلياة وتطور األذواق، بل هو امللجأ الذي 

ـ بـــاملفهوم الفرنســــي  وأمر، فاملثقـــف العريب  واالستمرارية يف احلياة العامة. يهرع إليه الناس وقــت هزائمهم ملعرفة ما الذي 

للكلمة، أي الفرد الذي له استقـــاللية مفهومية  ان ما يطرح البـعض عن املثقـف، ال خيلو يف  جيري، وحتميله مســؤولية اجتراح ما ينبــغي أن 

وينتمي إىل مجاعة أو خنبة تشكل سلطة مؤثرة يف  الواقــع من انعكاس اخلصوصية الغربــية عليه،  يكون.

إن مل يتخذ اجلماهري سلماً إىل القوة والنفوذ، فهو  ـ ال متكنهم من  ـ اقــــــــتصادية  ظروفاً اجتماعية  ـ يكون مأزوماً يف أمرين؛ األول يف افتقاد  اتمع 

الذي يقوم بالتوسـط بـني الدولة واتمع عندما  االستقـــالل اقــــتصادياَ، وتوفري احــــتياجام  اتمعات العربية للمجتمعات املدنية؛ وهي اليت 

يعقلن هلا سياسـاا وممارسـاا وأمثلة ذلك كثرية  األساسية بطريقة كرمية ومعقولة اجلهد.  تعطي لفرديته وخنبــــويته معنامها، واآلخر: أن 
(١). جداً هذه األيام يف مثل هذه العالقــة الشــائنة بــني املثقــف  املثقف نفسه غالباً ما يستعري من الذهنية السـائدة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومجاهريه، يتحـول املثقــف إىل لوان، إذ ينجح  طرائقـه يف إبـداء أطروحــاته وآرائه، وهلذا تظهر 
ـ د. حممود  (١) متثيالت املثقـف يف السـرد العريب احلديث  يف خداع الناس وإيهامهم بــــــأمهية دوره، فيما  سلبــيات عدة للمثقـــف عند قـــياس عالقـــته 

  . ـ  ٥١حممد املودة، ص  ٤٨
يتعلق بقـول احلقيقـة أو احلرية املدنية أو حقــوق  بــاتمع، إذ يرى بــعض الدارســـني أن هنالك 

األمة أو مصلحـة اتمع أو قــضية الوطن، وهو  حالة جماملة مفرطة من قبل املثقف حيث يصبـح 

الشعب العريب من أكثر الشـعوب حـصوالً على 

األلقــاب من قبــل مثقــفيه. فاجلماهري العربـــية 

أصلية وثورية، وحتمل يف وجداا الوحــــــــدة 

العربــــية واملغربــــية واخلليجية، وتتميز بـــــني 

الصديقـــــني والعدو... إىل غري ذلك ما يندر أن 

ـ كما يقــول  جيتمع يف شـعب واحـد وهذا سببـه 

ـ رغبـــة املثقـــف، الذي ال يعرف  مساح إدريس 

اجلماهري إال معرفة سطحـية يف التماشـي مع هذه 

اجلماهري متاشـياً يدفعه يف الكثري من األحــيان إىل 

تصوير ما يقـولون وما يفعلون وما يشـعرون بـه 

تصويراً يف غاية الرومانسية.

ما طرح سابقـاً يعكس جانبـاً أولياَ يف عالقـة 

املثقــــــف مبجتمعه، إذ جند فضالً على ذلك أن 

املثقف يبدو يف جتل آخر يتقاطع مع جمتمعه؛ فهو 

غارق يف شـؤونه الكتابــية والصحــفية، فقــلما 

يظهر يف الربامج االجتماعية والثقــافية املباشــرة 

ـ  ـ وفقــا لشــرط ماامي  مع الناس، إما ألنه يريد 

التحـرر من الروابـط االجتماعية، أو ألنه يشـعر 

بـعدم قـيمة تواصله مع جمتمع ال يشــعر مومه 

وال يقــدر قــيمته، ويتعامل معه كما يتعامل مع 

عامة الناس. والنقطة األخرية رمبا يعززها الواقع 

أكثر، وتكاد تكون قــــدر املثقـــــف األصعب، 

والشــجب الذي يعلق عليه عجزه يف إحـــداث 

التغيري، وهذا طبــــيعي كما يرى بــــعضهم ألن 

اتمع ال يســاعده يف التزود بوســائل متكنه من 

قيادة التغيري والتجديد فأغلب املثقـفني يعيشـون 

اِّـثقف واِّـجتمع

١٠١١



محطات ثقافية

فاتمع هناك ال يتكون من مســـميات وهياكل  درجة املســافة بــني املثقــف وجمتمعه ختضع  تتحـدد عالقــة املثقــف مبجتمعه بــعدد من 

تنظيمية فارغة من حمتواها، بـــــل تعمل مجيعها  لتحــليل أعمق عندما يتم النظر إىل الطبـــيعتني  العوامــل، يرجــع أمههـــا إىل املفهـــوم العـــام 

وفق بـــــــنية التنافس الذي رمبا يصل إىل درجة  املختلفتني لكليهما، فاملثقــــف له خصوصية يف  للمثقــــف، ويرجع بــــعضها اآلخر خلصوصية 

التغالب، فاملؤسسات االقتصادية يهمها أن تبقي  التفكري ودرجة من الوعـي تتجـاوز وتتصـادم يف  املثقـــــف واتمع عندنا، ففي اإلطار العام تربز 

اجلميع ضمن دائرا، واليت تتأسس على معادلة  كثري من األحيان مع الثقافة السـائدة من حـوله،  إشــكالية املســافة بــني املثقـــف وجمتمعه؛ فهل 

العرض والطلب، وهذا يؤدي باملثقــــــــف إىل  واتمع أقـــام مؤسســـاته كلها على التثبـــيت  اتمع حـالة طارئة على اهتمام املثقــف؟ أم هو 

االحــــترافية، فينضوي حتت جملة أو مؤسســــة  والتنميط. وهنا تربز مســألة الوالء حمدقــة دائماً  مسكون به شاء ذلك أم أىب؟ يصف إدوارد سعيد 

استشـارية، ويف أحسـن حـاالته يصبـح أســتاذاً  باملثقــــف وتتحــــداه دون رمحة، وهذا ما جعل  املسافة بـأا قريبـة، فال جمتمع دون مثقـفيه، وال 

جامعياً، مبعىن أنه يتاح له يف حــدود ضيقــة جداً  منطني من املثقفني يبدوان بوضوح ضمن متاسهم  يتصور وجود إنســان دون جمتمع يســيطر عليه، 

التعاطي احلر مـع مجهـوره؛ والتضييـق جـاء مـن  مـع جمتمعاـم، فهنــاك املوالــون دون حتفــظ،  فاللغة اليت يتحدث ا، والقومية اليت ينتمي إليها 

واقع اجلامعات الغربية اليوم اليت يف الغالب تتبىن  وهناك الرافضون دون اسـتثناء، وما بــينهما كم  كلها تشــده إىل جمتمع معني له ظروفه وشــاغله 

سياســـات حمددة، ينبــــغي لألســــتاذ اجلامعي  كبــري من التوصيفات والتقســيمات، ومساحــة  ووضعيته التارخيية ليصبـح الســؤال األهم: إىل 

تعزيزها وتكريسـها، ويصبـح املثقــف احلقيقــي  واسـعة من التجاذب والتنافر الشـديدين، حــىت  أي مدى يكون املثقـفون خدام هذه الواقــعيات 

حسـب تعبـري سـارتر، هو الذي يواجه كل ذلك  ليبـدو املثقـفون عموماً على طريف نقـيض: فإما  وإىل أي مدى يكونون أعداءها، فاملثقــــــف ال 

رافضاً أن يقولب على هذه الشاكلة أو تلك. أم ضد املعايري السـائدة، وإما أم، بطريقــة ما  ميارس عمله كمهنة متوارثة روتينية يستغىن عنها 

أما يف اخلصوصية العربـــــــــية فاألمر أدهى  توفيقـــية يف أساســـها، موجودون لتوفري النظام  بتطور احلياة وتطور األذواق، بل هو امللجأ الذي 

ـ بـــاملفهوم الفرنســــي  وأمر، فاملثقـــف العريب  واالستمرارية يف احلياة العامة. يهرع إليه الناس وقــت هزائمهم ملعرفة ما الذي 

للكلمة، أي الفرد الذي له استقـــاللية مفهومية  ان ما يطرح البـعض عن املثقـف، ال خيلو يف  جيري، وحتميله مســؤولية اجتراح ما ينبــغي أن 

وينتمي إىل مجاعة أو خنبة تشكل سلطة مؤثرة يف  الواقــع من انعكاس اخلصوصية الغربــية عليه،  يكون.

إن مل يتخذ اجلماهري سلماً إىل القوة والنفوذ، فهو  ـ ال متكنهم من  ـ اقــــــــتصادية  ظروفاً اجتماعية  ـ يكون مأزوماً يف أمرين؛ األول يف افتقاد  اتمع 

الذي يقوم بالتوسـط بـني الدولة واتمع عندما  االستقـــالل اقــــتصادياَ، وتوفري احــــتياجام  اتمعات العربية للمجتمعات املدنية؛ وهي اليت 

يعقلن هلا سياسـاا وممارسـاا وأمثلة ذلك كثرية  األساسية بطريقة كرمية ومعقولة اجلهد.  تعطي لفرديته وخنبــــويته معنامها، واآلخر: أن 
(١). جداً هذه األيام يف مثل هذه العالقــة الشــائنة بــني املثقــف  املثقف نفسه غالباً ما يستعري من الذهنية السـائدة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومجاهريه، يتحـول املثقــف إىل لوان، إذ ينجح  طرائقـه يف إبـداء أطروحــاته وآرائه، وهلذا تظهر 
ـ د. حممود  (١) متثيالت املثقـف يف السـرد العريب احلديث  يف خداع الناس وإيهامهم بــــــأمهية دوره، فيما  سلبــيات عدة للمثقـــف عند قـــياس عالقـــته 

  . ـ  ٥١حممد املودة، ص  ٤٨
يتعلق بقـول احلقيقـة أو احلرية املدنية أو حقــوق  بــاتمع، إذ يرى بــعض الدارســـني أن هنالك 

األمة أو مصلحـة اتمع أو قــضية الوطن، وهو  حالة جماملة مفرطة من قبل املثقف حيث يصبـح 

الشعب العريب من أكثر الشـعوب حـصوالً على 

األلقــاب من قبــل مثقــفيه. فاجلماهري العربـــية 

أصلية وثورية، وحتمل يف وجداا الوحــــــــدة 

العربــــية واملغربــــية واخلليجية، وتتميز بـــــني 

الصديقـــــني والعدو... إىل غري ذلك ما يندر أن 

ـ كما يقــول  جيتمع يف شـعب واحـد وهذا سببـه 

ـ رغبـــة املثقـــف، الذي ال يعرف  مساح إدريس 

اجلماهري إال معرفة سطحـية يف التماشـي مع هذه 

اجلماهري متاشـياً يدفعه يف الكثري من األحــيان إىل 

تصوير ما يقـولون وما يفعلون وما يشـعرون بـه 

تصويراً يف غاية الرومانسية.

ما طرح سابقـاً يعكس جانبـاً أولياَ يف عالقـة 

املثقــــــف مبجتمعه، إذ جند فضالً على ذلك أن 

املثقف يبدو يف جتل آخر يتقاطع مع جمتمعه؛ فهو 

غارق يف شـؤونه الكتابــية والصحــفية، فقــلما 

يظهر يف الربامج االجتماعية والثقــافية املباشــرة 

ـ  ـ وفقــا لشــرط ماامي  مع الناس، إما ألنه يريد 

التحـرر من الروابـط االجتماعية، أو ألنه يشـعر 

بـعدم قـيمة تواصله مع جمتمع ال يشــعر مومه 

وال يقــدر قــيمته، ويتعامل معه كما يتعامل مع 

عامة الناس. والنقطة األخرية رمبا يعززها الواقع 

أكثر، وتكاد تكون قــــدر املثقـــــف األصعب، 

والشــجب الذي يعلق عليه عجزه يف إحـــداث 

التغيري، وهذا طبــــيعي كما يرى بــــعضهم ألن 

اتمع ال يســاعده يف التزود بوســائل متكنه من 

قيادة التغيري والتجديد فأغلب املثقـفني يعيشـون 

اِّـثقف واِّـجتمع

١٠١١



املؤدي إىل حـياة اخللد والســعادة الســرمدية، وال 
التفكر هو أول شروط  بيان قوى النفس وضرورة 

تبيعي تلك السعادة بشهوات أيام قـليلة فانية، اليت 
مجاهدة النفس ال تتحـصل حـىت مع الصعوبـات املضنية الشاقــة. إخضاعها ألحكام الشرع

ّكري قـليال يف أحـوال أهل الدنيا، من السابقــني  ف والتفكر يف هذا املقـــام هو أن يفكر اإلنســـان 
والالحقني وتأملي متاعبـهم وآالمهم كم هي أكرب إن ساحة معركة النفس وجهادها يقع يف نفس  بــعض الوقــت يف أن مواله الذي خلقـــه يف هذه 
وأكثر بالنسبة إىل هنائهم، يف نفس الوقت الذي ال هذا اجلســـد، وجنودها هي قـــواها الظاهرية اليت  الدنيا، ووفّر له كل أسباب الدعة والراحة، ووهبه 
يوجد فيه هناء وراحـــة ألي شــــخص. إن الذي هي: «األذن والعني واللســـان والبــــطن والفرج  جسماً سليماً وقـوى سـاملة ذات منافع حتير ألبـاب 

يكون يف صورة اإلنسان ولكنه من جنود الشـيطان واليد والرجل».  اجلميع، والذي رعاه وهيأ له كل هذه الســــــــعة 
وأعوانه، والذي يدعوك إىل الشـهوات، ويقـول: وتكون مجيع هذه القـــــــــوى حتت تصرف  وأسبــاب النعمة والرمحة من جهة وأرســـل مجيع 
ًال يف حال نفس النفس يف مقـــام الوهم، فالوهم ســـلطان مجيع  جيب ضمان احلياة املادية، تأمل قلي هؤالء األنبـــــــــــــــــياء، وأنزل كلّ هذه الكتب 
ذاك اإلنســـان واستنطقـــه، وأنظر أهو راٍض عن القــوى الظاهرية والبـــاطنية للنفس، فإذا حتكم  «الرســاالت»، وأرشـــد ودعا إىل اهلدى من جهة 
ـ أو  ـ مستقالً  ظروفه، أم أنه مبتٍل ويريد أن يبلي مسكينًا آخر؟!.الوهم على تلك القوى سواء بذاته  أخرى... هذا املوىل ماذا يستحــــــق منا؟ وما هو 
ـ جنوداً  وعلى أي حال، فادع ربـك بـعجز وتضرع أن بــتدخل الشــيطان، جعل تلك القـــوى  واجبــــــنا جتاه مالك امللك هذا؟!. هل أن وجود 
يعينك على أداء واجبــاتك اليت ينبـــغي أن تكون للشــيطان، فتصبــح مملكة النفس حتت ســلطان  مجيع هذه النعم، هو فقــــــــــط ألجل هذه احلياة 
أساس العالقة فيما بينك وبينه تعاىل، واملأمول أن الشيطان، وتنهزم عندها جنود الرمحن والعقـل،  احليوانية وإشبـاع الشــهوات اليت نشــترك فيها مع 
يهديك هذا التفكري املنبـــــــــــعث عن نية جماهدة وتتوارى وخترج فتصبـــــــح هذه اململكة خاصة  احليوانات أو أن هناك هدفاً وغاية أخرى؟.

الشيطان والنفس األمارة إىل طريق آخر ويوفقـك بالشيطان. َّكر حلظة واحـــدة، عرف أن  إن اإلنســان إذا ف
للرقي إىل مرتلة أخرى من منازل ااهدة.وأما إذا خضع الوهم حلكم العقـل والشــرع،  اهلدف من هذه النعم هو شيء آخر، وأن الغاية من 
وكانت حـركاته وسـكناته مقــيدة بــنظام العقــل 

هذا اخللق أمسى وأعظم، وأن هذه احليـاة احليوانيـة 
العزم هو ثاني شروط  والشــــرع، فقــــد أصبحــــت هذه اململكة مملكة 

د ذاا، وأن على اإلنســــان  ليســـت هي الغاية حب
مجاهدة النفس روحانية وعقالنية، ومل جيد الشيطان وجنوده حمط 

العاقـل أن يفكر بنفسـه، وأن يترحــم على حــاله 
قدم هلم فيها.

وهناك مقـام آخر يواجه اإلنسـان ااهد بـعد  ًال: أيتها النفس  ونفسـه املسـكينة، وخياطبــها قــائ
إذاً، فاملقــام األول من مقــامات جهاد النفس 

التفكر، وهو مقــام العزم، وهو كما يصفه احـــد  الشقــــية اليت قــــضيت ســــين عمرك الطويلة يف 
هو عبــــارة عن انتصار اإلنســـــان على قـــــواه 

العارفني بقوله:  «إنَّ العزم هو جوهر اإلنسـانية،  الشـــهوات، ومل يكن نصيبـــك ســـوى احلســـرة 
الظاهرية، وجعلها مؤمترة بـــأمر اخلالق سبحـــانه 

ومعيار ميزة اإلنســــــــان، وأن اختالف درجات  والندامة، احبثي عن الرمحة، وأستحـــي من مالك 
وتعاىل.

اإلنسان باختالف درجات عزمه». ًال يف طريق اهلدف األســـاس  امللك، وســريى قــلي

أين بقيت يف خدمته إىل األبـد ملا أديت حـق واحـدة  وسلم وأهل بيته عليهم السـالم حـىت يوفقـك اهللا  والعزم الذي يتناســـب وهذا املقــــام، هو أن 

منها، وعليه فليس من الالئق أن ال أيف بشـــــــرط  على ذلك، ويعصمك من املزالق الـيت تعترضـك،  يوطن اإلنســـان نفســــه على ترك املعاصي وأداء 

ـ أن ينصرف  ـ إن شــــاء اهللا  بســـيط كهذا»، وآمل  ألن هناك مزالق كثرية تعترض اإلنســـــــــان أيام  الواجبـات، ويتخذ قـراراً بـذلك، ويتدارك ما فاته 

الشيطان، ويبتعد عنك، وينتصر جنود الرمحن. حـياته، ومن املمكن أنه يف حلظة واحـدة يسقـط يف  يف أيام حــياته، وبــالتايل يســعى إىل أن جيعل من 

واملراقبــــــــة ال تتعارض مع أي من أعمالك  مزلق مهلك، يعجز من السعي إلنقـاذ نفسـه، بـل  ظاهره إنساناً عاقالً وشرعياً، واإلنسـان الشـرعي 

كالكسب والسفر والدراسة، فكن على هذه احلال  قـد ال يهتم بإنقـاذ نفسـه، بـل رمبا ال تشـمله حـىت  هو الذي ينظم ســلوكه وفق ما يتطلبــه الشـــرع، 

إىل الليل ريثما حيني وقت احملاسبة. شفاعة الشافعني. نعوذ باهللا منها. يكون ظاهره كظاهر الرســـــول األكرم صلّى اهللا 

وأما «احملاسبة» فهي أن حتاسب نفسك لترى هل  عليه وآله وسـلم، يقـتدي بـالنيب العظيم صلّى اهللا 
المشارطة والمراقبة 

أديت ما اشـترطت على نفسـك مع اهللا، ومل ختن ويل  عليه وآله وســلم ويتأســى بــه يف مجيع حـــركاته 
والمحاسبة أسهل طريق لتربية 

نعمتك يف هذه املعاملة اجلزئية؟ إذا كنت قـــد وفيت  وســكناته، ويف مجيع ما يفعل وما يترك. وهذا أمر 
النفس وتزكيتها

حقًا فاشكر اهللا على هذا التوفيق، وإن شاء اهللا ييسر  ممكن، ألن جعل الظاهر مثل هذا القـــــــــائد أمر 
لك سبحـــــانه التقــــــدم يف أمور دنياك وآخرتك، ومن األمور الضرورية للمجاهد: «املشـارطة  مقدور ألي فرد من عباد اهللا.
وسيكون عمل الغد أيسر عليك من سابقه، فواظب واملراقبـة واحملاسبـة». فاملشـارط هو الذي يشـارط  وأعلــم... أن طــي أي طريـــق يف املعـــارف 
على هذا العمل فترة، واملأمول أن يتحـول إىل ملكة نفســـــه يف أول يومه على أن ال يرتكب اليوم أي  اإلهلية، ال ميكن إالّ بالبدء بـظاهر الشـريعة، وما مل 
فيك حبيث يصبـح هذا العمل بالنسبــة إليك ســهال عمل خيالف أوامر اهللا، ويتخذ قرارا بـذلك ويعزم  يتأدب اإلنسان بآداب الشريعة احلقـة، ال حيصل له 
س عندها بــاللذة واألنس يف عليه. وواضح أن ترك ما خيالـف أوامـر اهللا، ليـوم  ويسـريًا للغاية، وستحـ شيء من حقيقة األخالق احلسنة، كما ال ميكن أن 
طاعـة اهللا تعـاىل وتــرك معاصيــه، ويف هــذا العــامل واحـد، أمر يســري للغاية، وميكن لإلنســان بــكل  يتجلى يف قلبـــه نور املعرفة وتتكشـــف له العلوم 
بــالذات، يف حــني أن هذا العامل ليس هو عامل اجلزاء ســهولة أن يلتزم بـــه. فاعزم وشـــارط وجرب،  الباطنية وأسرار الشريعة. وبعد انكشاف احلقيقـة، 

ـ وأنظر كيف أن األمر سهل يسري. لكن اجلزاء اإلهلي يؤثر وجيعلك مســــتمتعًا وملتذًا  وظهور أنوار املعارف يف قلبه ال بـد من االسـتمرار 
بطاعتك هللا وابتعادك عن املعصية ـ.ومن املمكن أن يصور لك إبــــــــليس اللعني  يف التأدب باآلداب الشرعية الظاهرية أيضاً.
وأعلم أن اهللا مل يكلفك ما يشـق عليك بــه، ومل وجنده أن األمر صعب وعسري. فأدرك أن هذه هي 

يفرض عليك ما ال طاقة لك به وال قدرة لك عليه، من تلبيســات هذا اللعني، فالعنه قلبــاً وواقـــعاً، في السعي للحصول على العزم
وأخرج األوهام البـاطلة من قلبــك، وجرب ليوم  لكن الشــــــيطان وجنده يصورون لك األمر وكأنه أيها العزيز... إجتهد لتصبــح ذا عزم وإرادة، 

واحد، فعند ذلك ستصدق هذا األمر. ـ يف أثناء فإنك إذا رحــلت من هذه الدنيا دون أن يتحقـــق  ـ ال مسح اهللا  شـــاق وصعب. وإذا حـــدث 
وبـــعد هذه املشــــارطة عليك أن تنتقــــل إىل  احملاسبة اون وفتور جتاه ما اشترطت على نفسـك، فيك العزم (على ترك احملرمات) فأنت إنســـــــان 
«املراقبـــــة»، وكيفيتها هي أن تنتبــــــه طوال مدة  فاســتغفر اهللا وأطلب العفو منه، واعزم على الوفاء صوري، بـال لب، ولن حتشــر يف ذلك العامل (عامل 
املشـارطة إىل عملك وفقــها، فتعترب نفســك ملزمًا  بـكل شـجاعة باملشـارطة غدًا، وكن على هذا احلال اآلخرة) على هيئة إنسان، ألن ذلك العامل هو حمل 
ـ  ـ ال مسح اهللا  بالعمل وفق ما شارطت. وإذا حصل  كي يفتح اهللا تعاىل أمامك أبواب التوفيق والسعادة، كشف الباطن وظهور السـريرة، وأن التجرؤ على 
ًال خمالفًا ألمر اهللا،  حديث لنفسـك بـأن ترتكب عم ويوصلك إىل الصراط املستقيم لإلنسانية.املعاصي يفقــد اإلنســان تدرجيياً، العزم وخيتطف 
فاعلم أن ذلك من عمل الشـــــيطان وجنده، فهم  وأكرر التذكري بـأنه يف مجيع األحــوال ال تعلق منه هذا اجلوهر الشـريف. يقـول احــد العارفني: 
ما اشــترطته على نفســك،  يريدونك أن تتراجع ع على نفسك اآلمال ألنه ال ينهض أحـد بـعمل من «إنَّ أكثر ما يسبـــب على فقـــد اإلنســــان العزم 
فالعنهم واســتعذ بــاهللا من شــرهم، واخرج تلك  غري معونة  اهللا تعاىل. فاطلب من احلق تعاىل نفسه واإلرادة هو االستماع للغناء».
الوساوس الباطلة من قلبك، وقل للشـيطان: «إين  بــــتضرع وخشــــوع، كي يعينك يف هذه ااهدة إذاً، جتنـب يـا أخـي املعاصـي، وأعـزم علــى 

(١) ـ وهو  اشترطت على نفسي أن ال أقوم يف هذا اليوم  .اهلجـرة إىل احلـق تعـاىل، وأجعـل ظاهـرك ظاهـراً  لعلك تنتصر. إنه ويل التوفيق
ـ بــأي عمل خيالف أمر اهللا تعاىل، وهو  يوم واحـد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنسانياً، وأدخل يف سلك أرباب الشرائع، وأطلب 

(١) األربـعون حـديثا للسـيد اخلميين قــدس ســره الشــريف  ي  ّطف عل ويل نعميت طول عمري، فقــــد أنعم وتل من اهللا تعاىل يف اخللوات العون على بـــــلوغ هذا 
، مع تصرف بسيط. ١٠ص٤ــ بالصحــة والســالمة واألمن وألطاف أخرى، ولو  اهلدف وأستشـفع برســول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

أخالقك هويتك ١٢١٣



املؤدي إىل حـياة اخللد والســعادة الســرمدية، وال 
التفكر هو أول شروط  بيان قوى النفس وضرورة 

تبيعي تلك السعادة بشهوات أيام قـليلة فانية، اليت 
مجاهدة النفس ال تتحـصل حـىت مع الصعوبـات املضنية الشاقــة. إخضاعها ألحكام الشرع

ّكري قـليال يف أحـوال أهل الدنيا، من السابقــني  ف والتفكر يف هذا املقـــام هو أن يفكر اإلنســـان 
والالحقني وتأملي متاعبـهم وآالمهم كم هي أكرب إن ساحة معركة النفس وجهادها يقع يف نفس  بــعض الوقــت يف أن مواله الذي خلقـــه يف هذه 
وأكثر بالنسبة إىل هنائهم، يف نفس الوقت الذي ال هذا اجلســـد، وجنودها هي قـــواها الظاهرية اليت  الدنيا، ووفّر له كل أسباب الدعة والراحة، ووهبه 
يوجد فيه هناء وراحـــة ألي شــــخص. إن الذي هي: «األذن والعني واللســـان والبــــطن والفرج  جسماً سليماً وقـوى سـاملة ذات منافع حتير ألبـاب 

يكون يف صورة اإلنسان ولكنه من جنود الشـيطان واليد والرجل».  اجلميع، والذي رعاه وهيأ له كل هذه الســــــــعة 
وأعوانه، والذي يدعوك إىل الشـهوات، ويقـول: وتكون مجيع هذه القـــــــــوى حتت تصرف  وأسبــاب النعمة والرمحة من جهة وأرســـل مجيع 
ًال يف حال نفس النفس يف مقـــام الوهم، فالوهم ســـلطان مجيع  جيب ضمان احلياة املادية، تأمل قلي هؤالء األنبـــــــــــــــــياء، وأنزل كلّ هذه الكتب 
ذاك اإلنســـان واستنطقـــه، وأنظر أهو راٍض عن القــوى الظاهرية والبـــاطنية للنفس، فإذا حتكم  «الرســاالت»، وأرشـــد ودعا إىل اهلدى من جهة 
ـ أو  ـ مستقالً  ظروفه، أم أنه مبتٍل ويريد أن يبلي مسكينًا آخر؟!.الوهم على تلك القوى سواء بذاته  أخرى... هذا املوىل ماذا يستحــــــق منا؟ وما هو 
ـ جنوداً  وعلى أي حال، فادع ربـك بـعجز وتضرع أن بــتدخل الشــيطان، جعل تلك القـــوى  واجبــــــنا جتاه مالك امللك هذا؟!. هل أن وجود 
يعينك على أداء واجبــاتك اليت ينبـــغي أن تكون للشــيطان، فتصبــح مملكة النفس حتت ســلطان  مجيع هذه النعم، هو فقــــــــــط ألجل هذه احلياة 
أساس العالقة فيما بينك وبينه تعاىل، واملأمول أن الشيطان، وتنهزم عندها جنود الرمحن والعقـل،  احليوانية وإشبـاع الشــهوات اليت نشــترك فيها مع 
يهديك هذا التفكري املنبـــــــــــعث عن نية جماهدة وتتوارى وخترج فتصبـــــــح هذه اململكة خاصة  احليوانات أو أن هناك هدفاً وغاية أخرى؟.

الشيطان والنفس األمارة إىل طريق آخر ويوفقـك بالشيطان. َّكر حلظة واحـــدة، عرف أن  إن اإلنســان إذا ف
للرقي إىل مرتلة أخرى من منازل ااهدة.وأما إذا خضع الوهم حلكم العقـل والشــرع،  اهلدف من هذه النعم هو شيء آخر، وأن الغاية من 
وكانت حـركاته وسـكناته مقــيدة بــنظام العقــل 

هذا اخللق أمسى وأعظم، وأن هذه احليـاة احليوانيـة 
العزم هو ثاني شروط  والشــــرع، فقــــد أصبحــــت هذه اململكة مملكة 

د ذاا، وأن على اإلنســــان  ليســـت هي الغاية حب
مجاهدة النفس روحانية وعقالنية، ومل جيد الشيطان وجنوده حمط 

العاقـل أن يفكر بنفسـه، وأن يترحــم على حــاله 
قدم هلم فيها.

وهناك مقـام آخر يواجه اإلنسـان ااهد بـعد  ًال: أيتها النفس  ونفسـه املسـكينة، وخياطبــها قــائ
إذاً، فاملقــام األول من مقــامات جهاد النفس 

التفكر، وهو مقــام العزم، وهو كما يصفه احـــد  الشقــــية اليت قــــضيت ســــين عمرك الطويلة يف 
هو عبــــارة عن انتصار اإلنســـــان على قـــــواه 

العارفني بقوله:  «إنَّ العزم هو جوهر اإلنسـانية،  الشـــهوات، ومل يكن نصيبـــك ســـوى احلســـرة 
الظاهرية، وجعلها مؤمترة بـــأمر اخلالق سبحـــانه 

ومعيار ميزة اإلنســــــــان، وأن اختالف درجات  والندامة، احبثي عن الرمحة، وأستحـــي من مالك 
وتعاىل.

اإلنسان باختالف درجات عزمه». ًال يف طريق اهلدف األســـاس  امللك، وســريى قــلي

أين بقيت يف خدمته إىل األبـد ملا أديت حـق واحـدة  وسلم وأهل بيته عليهم السـالم حـىت يوفقـك اهللا  والعزم الذي يتناســـب وهذا املقــــام، هو أن 

منها، وعليه فليس من الالئق أن ال أيف بشـــــــرط  على ذلك، ويعصمك من املزالق الـيت تعترضـك،  يوطن اإلنســـان نفســــه على ترك املعاصي وأداء 

ـ أن ينصرف  ـ إن شــــاء اهللا  بســـيط كهذا»، وآمل  ألن هناك مزالق كثرية تعترض اإلنســـــــــان أيام  الواجبـات، ويتخذ قـراراً بـذلك، ويتدارك ما فاته 

الشيطان، ويبتعد عنك، وينتصر جنود الرمحن. حـياته، ومن املمكن أنه يف حلظة واحـدة يسقـط يف  يف أيام حــياته، وبــالتايل يســعى إىل أن جيعل من 

واملراقبــــــــة ال تتعارض مع أي من أعمالك  مزلق مهلك، يعجز من السعي إلنقـاذ نفسـه، بـل  ظاهره إنساناً عاقالً وشرعياً، واإلنسـان الشـرعي 

كالكسب والسفر والدراسة، فكن على هذه احلال  قـد ال يهتم بإنقـاذ نفسـه، بـل رمبا ال تشـمله حـىت  هو الذي ينظم ســلوكه وفق ما يتطلبــه الشـــرع، 

إىل الليل ريثما حيني وقت احملاسبة. شفاعة الشافعني. نعوذ باهللا منها. يكون ظاهره كظاهر الرســـــول األكرم صلّى اهللا 

وأما «احملاسبة» فهي أن حتاسب نفسك لترى هل  عليه وآله وسـلم، يقـتدي بـالنيب العظيم صلّى اهللا 
المشارطة والمراقبة 

أديت ما اشـترطت على نفسـك مع اهللا، ومل ختن ويل  عليه وآله وســلم ويتأســى بــه يف مجيع حـــركاته 
والمحاسبة أسهل طريق لتربية 

نعمتك يف هذه املعاملة اجلزئية؟ إذا كنت قـــد وفيت  وســكناته، ويف مجيع ما يفعل وما يترك. وهذا أمر 
النفس وتزكيتها

حقًا فاشكر اهللا على هذا التوفيق، وإن شاء اهللا ييسر  ممكن، ألن جعل الظاهر مثل هذا القـــــــــائد أمر 
لك سبحـــــانه التقــــــدم يف أمور دنياك وآخرتك، ومن األمور الضرورية للمجاهد: «املشـارطة  مقدور ألي فرد من عباد اهللا.
وسيكون عمل الغد أيسر عليك من سابقه، فواظب واملراقبـة واحملاسبـة». فاملشـارط هو الذي يشـارط  وأعلــم... أن طــي أي طريـــق يف املعـــارف 
على هذا العمل فترة، واملأمول أن يتحـول إىل ملكة نفســـــه يف أول يومه على أن ال يرتكب اليوم أي  اإلهلية، ال ميكن إالّ بالبدء بـظاهر الشـريعة، وما مل 
فيك حبيث يصبـح هذا العمل بالنسبــة إليك ســهال عمل خيالف أوامر اهللا، ويتخذ قرارا بـذلك ويعزم  يتأدب اإلنسان بآداب الشريعة احلقـة، ال حيصل له 
س عندها بــاللذة واألنس يف عليه. وواضح أن ترك ما خيالـف أوامـر اهللا، ليـوم  ويسـريًا للغاية، وستحـ شيء من حقيقة األخالق احلسنة، كما ال ميكن أن 
طاعـة اهللا تعـاىل وتــرك معاصيــه، ويف هــذا العــامل واحـد، أمر يســري للغاية، وميكن لإلنســان بــكل  يتجلى يف قلبـــه نور املعرفة وتتكشـــف له العلوم 
بــالذات، يف حــني أن هذا العامل ليس هو عامل اجلزاء ســهولة أن يلتزم بـــه. فاعزم وشـــارط وجرب،  الباطنية وأسرار الشريعة. وبعد انكشاف احلقيقـة، 

ـ وأنظر كيف أن األمر سهل يسري. لكن اجلزاء اإلهلي يؤثر وجيعلك مســــتمتعًا وملتذًا  وظهور أنوار املعارف يف قلبه ال بـد من االسـتمرار 
بطاعتك هللا وابتعادك عن املعصية ـ.ومن املمكن أن يصور لك إبــــــــليس اللعني  يف التأدب باآلداب الشرعية الظاهرية أيضاً.
وأعلم أن اهللا مل يكلفك ما يشـق عليك بــه، ومل وجنده أن األمر صعب وعسري. فأدرك أن هذه هي 

يفرض عليك ما ال طاقة لك به وال قدرة لك عليه، من تلبيســات هذا اللعني، فالعنه قلبــاً وواقـــعاً، في السعي للحصول على العزم
وأخرج األوهام البـاطلة من قلبــك، وجرب ليوم  لكن الشــــــيطان وجنده يصورون لك األمر وكأنه أيها العزيز... إجتهد لتصبــح ذا عزم وإرادة، 

واحد، فعند ذلك ستصدق هذا األمر. ـ يف أثناء فإنك إذا رحــلت من هذه الدنيا دون أن يتحقـــق  ـ ال مسح اهللا  شـــاق وصعب. وإذا حـــدث 
وبـــعد هذه املشــــارطة عليك أن تنتقــــل إىل  احملاسبة اون وفتور جتاه ما اشترطت على نفسـك، فيك العزم (على ترك احملرمات) فأنت إنســـــــان 
«املراقبـــــة»، وكيفيتها هي أن تنتبــــــه طوال مدة  فاســتغفر اهللا وأطلب العفو منه، واعزم على الوفاء صوري، بـال لب، ولن حتشــر يف ذلك العامل (عامل 
املشـارطة إىل عملك وفقــها، فتعترب نفســك ملزمًا  بـكل شـجاعة باملشـارطة غدًا، وكن على هذا احلال اآلخرة) على هيئة إنسان، ألن ذلك العامل هو حمل 
ـ  ـ ال مسح اهللا  بالعمل وفق ما شارطت. وإذا حصل  كي يفتح اهللا تعاىل أمامك أبواب التوفيق والسعادة، كشف الباطن وظهور السـريرة، وأن التجرؤ على 
ًال خمالفًا ألمر اهللا،  حديث لنفسـك بـأن ترتكب عم ويوصلك إىل الصراط املستقيم لإلنسانية.املعاصي يفقــد اإلنســان تدرجيياً، العزم وخيتطف 
فاعلم أن ذلك من عمل الشـــــيطان وجنده، فهم  وأكرر التذكري بـأنه يف مجيع األحــوال ال تعلق منه هذا اجلوهر الشـريف. يقـول احــد العارفني: 
ما اشــترطته على نفســك،  يريدونك أن تتراجع ع على نفسك اآلمال ألنه ال ينهض أحـد بـعمل من «إنَّ أكثر ما يسبـــب على فقـــد اإلنســــان العزم 
فالعنهم واســتعذ بــاهللا من شــرهم، واخرج تلك  غري معونة  اهللا تعاىل. فاطلب من احلق تعاىل نفسه واإلرادة هو االستماع للغناء».
الوساوس الباطلة من قلبك، وقل للشـيطان: «إين  بــــتضرع وخشــــوع، كي يعينك يف هذه ااهدة إذاً، جتنـب يـا أخـي املعاصـي، وأعـزم علــى 

(١) ـ وهو  اشترطت على نفسي أن ال أقوم يف هذا اليوم  .اهلجـرة إىل احلـق تعـاىل، وأجعـل ظاهـرك ظاهـراً  لعلك تنتصر. إنه ويل التوفيق
ـ بــأي عمل خيالف أمر اهللا تعاىل، وهو  يوم واحـد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنسانياً، وأدخل يف سلك أرباب الشرائع، وأطلب 

(١) األربـعون حـديثا للسـيد اخلميين قــدس ســره الشــريف  ي  ّطف عل ويل نعميت طول عمري، فقــــد أنعم وتل من اهللا تعاىل يف اخللوات العون على بـــــلوغ هذا 
، مع تصرف بسيط. ١٠ص٤ــ بالصحــة والســالمة واألمن وألطاف أخرى، ولو  اهلدف وأستشـفع برســول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

أخالقك هويتك ١٢١٣



مباحث عقائدية

أوالدمها يف أجواء احلياة احملفوفة باملشــــــــــاكل  احلـروب مـن دمـار وخـراب. ففــي مثــل هــذه  إن هلذه األمور آثارا تربـوية مهمة يف حــياة 

واملصائب فيدفعان إىل اتمع أوالدا أرسـخ من  الظروف تتحــــرك القابــــليات جبربان ما فات،  البشـر املادية، ويف إزاحــة الغرور والغفلة عن 

اجلبال يف مهب العواصف. قـال اإلمام علي بـن  وتتميم ما نقـــــــــص، ويئة ما يلزم. ويف املثل  الضمائر والعقــول، وألجل هذه الفوائد صح 

أيب طالب «أال إن الشـــجرة الربية أصلب عودا،  السائر: « احلاجة أم االختراع». إجيادها، سواء قلنا بأن الشـر موجود بـالذات، 

والروائع اخلضرة أرق جلودا، والنباتات البدوية  وبعبـــــارة ثانية: إذا مل يتعرض اإلنســـــان  كما عليه املعترض، أو موجود بـالعرض، كما 

أقوى وقودا وأبطأ مخودا».  للمشـاكل يف حـياته فإن طاقـاته ستبقــى جامدة  حققناه يف العدد السابق. 

وإىل هذه احلقيقــة يشــري قــوله سبحــانه:  هامدة ال تنمو وال تتفتح، بــل منو تلك املواهب  وإليك فيما يلي توضيح هذه اآلثار واحدة 

وخروج الطاقــات من القـــوة إىل الفعلية، رهن  (بعد األخرى:

). وقـــوله تعاىل: (وقــوع اإلنســان يف مهب املصائب والشـــدائد. 
نعم، ال ندعي بأن مجيع النتائج الكبـرية توجد يف  ). وقـوله تعاىل: (إن البــــاليا واملصائب خري وســــيلة لتفجري 
الكوارث وإمنا ندعي أن عروضها يهـيئ أرضيـة  الطاقات وتقدم العلوم ورقي احلياة البشرية، فها 

) أي تعـــرض 
صاحلة لإلنسـان للخروج عن الكســل. وألجل  هم علماء احلضارة يصرحـــــــون بـــــــأن أكثر 

للنصب والتعب باإلقدام على العمل والسعي 
ذلك، نرى أن الوالدين اللذين يعمدان إىل إبعاد  احلضــارات مل تزدهــر إال يف أجـــواء احلـــروب 

واجلهد بعد ما فرغت من العبادة، وكأن النصر 
أوالدمها عن الصعوبــات والشــدائد ال يدفعان  والصراعات واملنافســــات حــــيث كان الناس 

واحملنة حــــــــــــليفان ال ينفصالن وأخوان ال 
إىل اتمع إال أطفاال يهتزون لكل ريح كالنبـــتة  يلجأون فيها إىل استحــداث وســـائل الدفاع يف 

يفترقان.
الغضة أمام كل نســــيم. وأما اللذان ينشـــــئان  مواجهة األعداء املهامجني، أو إصالح ما خربـته 

١. المصائب وسيلة لتفجير الطاقات
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٤. الباليا سبب لمعرفة النعم وتقديرها

بــتذوق املرارة. فجمال احلياة وقـــيمة الطبـــيعة 

إن للكون هدفا، كما أن خللق اإلنسان هدفا  ينشـآن من التنوع واالنتقـال من حـال إىل حــال إن التمتع بــاملواهب املادية واالســتغراق يف 

كذلك، وليس اهلدف من خلقـة اإلنسـان إال أن  ومـن وضـع إىل آخـر. وألجـل ذلـك نلمـس أن اللذائذ والشهوات يوجب غفلة كربى عن القيم 

يتكامل ويصل إىل ما ميكن الوصول إليه. وليس  خالق الطبـيعة جعل الوديان إىل جانب اجلبــال، األخالقــــية، وكلما ازداد اإلنســــان توغال يف 

اهلدف من بعث األنبياء وإنزال الكتب إال حتقـيق  واألشـــــواك جانب الورود، والثمار املرة جنب اللذائذ والنعم، ازداد ابــــــــــتعادا عن اجلوانب 

هذه الغاية الســـــــــــــامية. وملا كانت املعاصي  احللوة، واملاء األجاج جنب العذب الفرات، إىل املعنوية. وهذه حقيقــة يلمســها كل إنســـان يف 

والذنوب من أكرب األسبـــاب اليت توجب بــــعد  غري ذلك من مظاهر التضاد والتبــاين اليت تضفي حـياته وحـياة غريه، ويقـف عليها يف صفحــات 

اإلنســـــــــان عن اهلدف الذي خلق من أجله،  على الطبـيعة اء ومجاال، وكماال وجالال. هذه التاريخ. فإذن البــد النتبــاه اإلنســـان من هذه 

وتعرقل مسـرية تكامله، كانت البـاليا واملصائب  هي اآلثار التربـوية للمصائب والبــاليا، وتكفي الغفلة من هزة وجرس إنذار يذكره ويوقـــــــظ 

خري وسيلة إليقاف اإلنسـان العاصي على نتائج  يف تســـــويغ نزوهلا، وتربير حتقيقــــــها يف احلياة فطرته وينبهه من غفلته. وليس هناك ما هو أنفع 

عتوه وعصيانه حــــىت يعود إىل احلق ويرجع إىل  البشرية.يف هذا اال من بعض احلوادث اليت تقـطع نظام 

الطريق الوســطى. وإىل هذه النكتة يشــري قــوله  مالحـــظة هامة: إياك أن تنســـب أخطاءك احلياة الناعمة بشــيء من املزعجات حــىت يدرك 

وأخطاء الطواغيت إىل اهللا سبحانهعجزه ويتخلى عن غروره وخيفف مـن طغيانـه.  سبحــــانه: (

إن هناك من احملن ما ينسبه اإلنسان اجلاهل وحنن جند يف الكتاب العزيز التصريح بـــــــصلة 

إىل خالق الكون، واحلال أا من كسب نفسـه الطغيان بإحســاس الغىن، إذ يقـــول عز وجل:  ) ويقـول سبحــانه يف آية أخرى: 
ونتيجة منهجه. بـــــل األنظمة الطاغوتية هي  ). وألجــــل  )

)
اليت سببــــــــــــــت تلك احملن وأوجدت تلك  هذا يعلل القـــــــرآن الكرمي بـــــــعض النوازل 

الكوارث، ولو كانت هناك أنظمة قـائمة على  واملصائب بأا ترتل ألجل الذكرى والرجوع إىل 
.(

قــــــيم إهلية ملا تعرض البشـــــــر لتلك احملن.  اهللا، يقــول سبحــانه: (
فالتقســـيم الظامل للثروات هو الذي صار 

سببـــــا لتجمع الثروة عند ثلة قــــــليلة، 
 .(

واحنســارها عن مجاعات كثرية، كما صار 
ويقــــول أيضا: (

سببـا لتمتع الطائفة األوىل بــكل وســائل 

الوقــاية واحلماية من األمراض واحلوادث 
وحرمان الطائفة الثانية منها. فهذه الباليا ). هكذا تكون البــــاليا 
املصطنعة خارجة عن إطار البحـــث، فال واملصائب سببا ليقظة اإلنسان وتذكرة له، 
تكون موقــظة للفكر وال مزكية للنفوس، فهي مبثابـــة صفع الطبـــيب وجه املريض 
بــــــــــل يئ أرضية صاحلة لالنتفاضات املبـــــنج إليقــــــاظه، الذي لوال صفعته 
والثورات. إىل هنا خرجنا ذه النتيجـة وهـي النقطعت حياة املريض. فقـد خرجنا ذه 

أن الظواهر غري املتوازنة حبســـــــــــب النظرة إن بقـاء احلياة على منط واحــد يوجب أن ال النتيجة وهي أن التكامل األخالقـــي رهن احملن 
السطحــية متوازنة بالقــياس إىل جممل النظام تتجلى احلياة لذيذة حمبوبـــة، وهذا خبالف ما إذا واملصائب، كما أن التفتح العقــلي رهن البــاليا 
وهلا آثار اجتماعية وتربــــــــوية وال مناص يف تراوحـت بـني املر واحللو واجلميل والقبـيح، فال والنوازل. واإلنســـان الواعي يتخذها وســـيلة 
احلياة البشـــرية منها فال تعد مناقـــضة للنظم ميكن معرفة السـالمة إال بالوقـوف على العيب. للتخلي عن الغرور، كما يتخذها سـلما للرقــي 
الســائد وال حلكمة اخلالق وال لعدله وقســطه وال الصحــة إال بــلمس املرض، وال العافية إال إىل مدارج الكمال العلمي، وقد ال يسـتفيد منها 

سبحانه وتعاىل.عند نزول البــــــــالء. وال تدرك لذة احلالوة إال شيئا فيعدها مصيبة وكارثة يف احلياة.
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مباحث عقائدية

أوالدمها يف أجواء احلياة احملفوفة باملشــــــــــاكل  احلـروب مـن دمـار وخـراب. ففــي مثــل هــذه  إن هلذه األمور آثارا تربـوية مهمة يف حــياة 

واملصائب فيدفعان إىل اتمع أوالدا أرسـخ من  الظروف تتحــــرك القابــــليات جبربان ما فات،  البشـر املادية، ويف إزاحــة الغرور والغفلة عن 

اجلبال يف مهب العواصف. قـال اإلمام علي بـن  وتتميم ما نقـــــــــص، ويئة ما يلزم. ويف املثل  الضمائر والعقــول، وألجل هذه الفوائد صح 

أيب طالب «أال إن الشـــجرة الربية أصلب عودا،  السائر: « احلاجة أم االختراع». إجيادها، سواء قلنا بأن الشـر موجود بـالذات، 

والروائع اخلضرة أرق جلودا، والنباتات البدوية  وبعبـــــارة ثانية: إذا مل يتعرض اإلنســـــان  كما عليه املعترض، أو موجود بـالعرض، كما 

أقوى وقودا وأبطأ مخودا».  للمشـاكل يف حـياته فإن طاقـاته ستبقــى جامدة  حققناه يف العدد السابق. 

وإىل هذه احلقيقــة يشــري قــوله سبحــانه:  هامدة ال تنمو وال تتفتح، بــل منو تلك املواهب  وإليك فيما يلي توضيح هذه اآلثار واحدة 

وخروج الطاقــات من القـــوة إىل الفعلية، رهن  (بعد األخرى:

). وقـــوله تعاىل: (وقــوع اإلنســان يف مهب املصائب والشـــدائد. 
نعم، ال ندعي بأن مجيع النتائج الكبـرية توجد يف  ). وقـوله تعاىل: (إن البــــاليا واملصائب خري وســــيلة لتفجري 
الكوارث وإمنا ندعي أن عروضها يهـيئ أرضيـة  الطاقات وتقدم العلوم ورقي احلياة البشرية، فها 

) أي تعـــرض 
صاحلة لإلنسـان للخروج عن الكســل. وألجل  هم علماء احلضارة يصرحـــــــون بـــــــأن أكثر 

للنصب والتعب باإلقدام على العمل والسعي 
ذلك، نرى أن الوالدين اللذين يعمدان إىل إبعاد  احلضــارات مل تزدهــر إال يف أجـــواء احلـــروب 

واجلهد بعد ما فرغت من العبادة، وكأن النصر 
أوالدمها عن الصعوبــات والشــدائد ال يدفعان  والصراعات واملنافســــات حــــيث كان الناس 

واحملنة حــــــــــــليفان ال ينفصالن وأخوان ال 
إىل اتمع إال أطفاال يهتزون لكل ريح كالنبـــتة  يلجأون فيها إىل استحــداث وســـائل الدفاع يف 

يفترقان.
الغضة أمام كل نســــيم. وأما اللذان ينشـــــئان  مواجهة األعداء املهامجني، أو إصالح ما خربـته 

١. المصائب وسيلة لتفجير الطاقات

ٱ ٱ¿ٱ ٱ¾ٱ ٱºٱٱ«ٱٱ¼ٱٱائٱ ٱ ¹ٱ

§ٱٱ¨ٱٱ©ٱٱٱٱٱٱٱٱٱ Áوئٱٱ

²ٱٱ ªٱٱٱٱٱٱٱٱ»ٱٱ¬ٱٱٱٱٱٴۇٱٱۋٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۋ

ۉٱٱ´ٱٱµٱٱ¶ٱٱېٱٱ¹

١٤١٥

اآلثار التربوية للباليا 

والمصائب واألمراض 

على رقي اإلنسان وتكامله

اآلثار التربوية للباليا 

والمصائب واألمراض 

على رقي اإلنسان وتكامله

٣. الباليا سبب للعودة إلى الحق ٢. المصائب والباليا جرس إنذار

٤. الباليا سبب لمعرفة النعم وتقديرها

بــتذوق املرارة. فجمال احلياة وقـــيمة الطبـــيعة 

إن للكون هدفا، كما أن خللق اإلنسان هدفا  ينشـآن من التنوع واالنتقـال من حـال إىل حــال إن التمتع بــاملواهب املادية واالســتغراق يف 

كذلك، وليس اهلدف من خلقـة اإلنسـان إال أن  ومـن وضـع إىل آخـر. وألجـل ذلـك نلمـس أن اللذائذ والشهوات يوجب غفلة كربى عن القيم 

يتكامل ويصل إىل ما ميكن الوصول إليه. وليس  خالق الطبـيعة جعل الوديان إىل جانب اجلبــال، األخالقــــية، وكلما ازداد اإلنســــان توغال يف 

اهلدف من بعث األنبياء وإنزال الكتب إال حتقـيق  واألشـــــواك جانب الورود، والثمار املرة جنب اللذائذ والنعم، ازداد ابــــــــــتعادا عن اجلوانب 

هذه الغاية الســـــــــــــامية. وملا كانت املعاصي  احللوة، واملاء األجاج جنب العذب الفرات، إىل املعنوية. وهذه حقيقــة يلمســها كل إنســـان يف 

والذنوب من أكرب األسبـــاب اليت توجب بــــعد  غري ذلك من مظاهر التضاد والتبــاين اليت تضفي حـياته وحـياة غريه، ويقـف عليها يف صفحــات 

اإلنســـــــــان عن اهلدف الذي خلق من أجله،  على الطبـيعة اء ومجاال، وكماال وجالال. هذه التاريخ. فإذن البــد النتبــاه اإلنســـان من هذه 

وتعرقل مسـرية تكامله، كانت البـاليا واملصائب  هي اآلثار التربـوية للمصائب والبــاليا، وتكفي الغفلة من هزة وجرس إنذار يذكره ويوقـــــــظ 

خري وسيلة إليقاف اإلنسـان العاصي على نتائج  يف تســـــويغ نزوهلا، وتربير حتقيقــــــها يف احلياة فطرته وينبهه من غفلته. وليس هناك ما هو أنفع 

عتوه وعصيانه حــــىت يعود إىل احلق ويرجع إىل  البشرية.يف هذا اال من بعض احلوادث اليت تقـطع نظام 

الطريق الوســطى. وإىل هذه النكتة يشــري قــوله  مالحـــظة هامة: إياك أن تنســـب أخطاءك احلياة الناعمة بشــيء من املزعجات حــىت يدرك 

وأخطاء الطواغيت إىل اهللا سبحانهعجزه ويتخلى عن غروره وخيفف مـن طغيانـه.  سبحــــانه: (

إن هناك من احملن ما ينسبه اإلنسان اجلاهل وحنن جند يف الكتاب العزيز التصريح بـــــــصلة 

إىل خالق الكون، واحلال أا من كسب نفسـه الطغيان بإحســاس الغىن، إذ يقـــول عز وجل:  ) ويقـول سبحــانه يف آية أخرى: 
ونتيجة منهجه. بـــــل األنظمة الطاغوتية هي  ). وألجــــل  )

)
اليت سببــــــــــــــت تلك احملن وأوجدت تلك  هذا يعلل القـــــــرآن الكرمي بـــــــعض النوازل 

الكوارث، ولو كانت هناك أنظمة قـائمة على  واملصائب بأا ترتل ألجل الذكرى والرجوع إىل 
.(

قــــــيم إهلية ملا تعرض البشـــــــر لتلك احملن.  اهللا، يقــول سبحــانه: (
فالتقســـيم الظامل للثروات هو الذي صار 

سببـــــا لتجمع الثروة عند ثلة قــــــليلة، 
 .(

واحنســارها عن مجاعات كثرية، كما صار 
ويقــــول أيضا: (

سببـا لتمتع الطائفة األوىل بــكل وســائل 

الوقــاية واحلماية من األمراض واحلوادث 
وحرمان الطائفة الثانية منها. فهذه الباليا ). هكذا تكون البــــاليا 
املصطنعة خارجة عن إطار البحـــث، فال واملصائب سببا ليقظة اإلنسان وتذكرة له، 
تكون موقــظة للفكر وال مزكية للنفوس، فهي مبثابـــة صفع الطبـــيب وجه املريض 
بــــــــــل يئ أرضية صاحلة لالنتفاضات املبـــــنج إليقــــــاظه، الذي لوال صفعته 
والثورات. إىل هنا خرجنا ذه النتيجـة وهـي النقطعت حياة املريض. فقـد خرجنا ذه 

أن الظواهر غري املتوازنة حبســـــــــــب النظرة إن بقـاء احلياة على منط واحــد يوجب أن ال النتيجة وهي أن التكامل األخالقـــي رهن احملن 
السطحــية متوازنة بالقــياس إىل جممل النظام تتجلى احلياة لذيذة حمبوبـــة، وهذا خبالف ما إذا واملصائب، كما أن التفتح العقــلي رهن البــاليا 
وهلا آثار اجتماعية وتربــــــــوية وال مناص يف تراوحـت بـني املر واحللو واجلميل والقبـيح، فال والنوازل. واإلنســـان الواعي يتخذها وســـيلة 
احلياة البشـــرية منها فال تعد مناقـــضة للنظم ميكن معرفة السـالمة إال بالوقـوف على العيب. للتخلي عن الغرور، كما يتخذها سـلما للرقــي 
الســائد وال حلكمة اخلالق وال لعدله وقســطه وال الصحــة إال بــلمس املرض، وال العافية إال إىل مدارج الكمال العلمي، وقد ال يسـتفيد منها 

سبحانه وتعاىل.عند نزول البــــــــالء. وال تدرك لذة احلالوة إال شيئا فيعدها مصيبة وكارثة يف احلياة.
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قال عون بن عبيد اهللا بن أيب رافع: فلما بويع 

علي وخالفه معاوية بالشـام وسـار طلحـة والزبـري اختلف يف امسه اختالفا شديدا، وعلى األشـهر 

إىل البـصرة قـال أبـو رافع: هذا قـول رســول اهللا ان امسه يدور ما بــني (إبــراهيم) أو (أســلم) وقــد 

صلى اهللا عليه وآله وسلم سيقاتل عليا قوم يكون غلبت كنية (أيب رافع) على امسه حىت صار ال يعرف 

حقـــا يف اهللا جهادهم. فبـــاع أرضه خبيرب وداره مث إال ا. كان عبـدا للعبـاس بـن عبـد املطلب فوهبـه 

خرج مع علي صلوات اهللا وســــالمه عليه، وهو للنيب صلى اهللا عليه وآله وســـلم، فلما بشـــر النيب 

٣: وقال ابـو داود: (إبـراهيم أبـو رافع عتيق شيخ كبري له مخس ومثانون سـنة، وقـال: احلمد هللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم بإسـالم العبـاس اعتقـه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم صاحب أمري لقد أصبحت وال أحد مبرتليت لقـد بـايعت البـيعتني وأسلم أبو رافع قدميا مبكة، وهاجر إىل املدينة.

املؤمنني بعده، ثقة).بـيعة العقبـة وبــيعة الرضوان، وصليت القبــلتني وصية النيب صلى اهللا عليه وآله وســــــــلم له 
٤: وقد ذكره ابن حبان يف كتابه الثقات بقوله: وهاجرت اهلجر الثالث، قــــــــــلت: وما اهلجر باالقتداء بأمري املؤمنني صلوات اهللا وسالمه عليه

ـ الثالث، قــال: هاجرت مع جعفر بــن أيب طالب عن أيب رافع قــال: (دخلت على رســول اهللا  ـ وآله ـ (أبـو رافع موىل رسـول اهللا صلى اهللا عليه ـ
وسـلم امسه أسـلم كان قبــطيا عداده يف أهل املدينة رمحة اهللا عليه إىل ارض احلبشـــــة، وهاجرت مع صلى اهللا عليه وآله وســـلم وهو نائم أو يوحـــى 
شــهد مع علي اجلمل وصفني وقـــد قـــيل إن امسه رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم إىل املدينة، إليه، وإذا حية يف جانب البـيت فكرهت أن أقـتلها 
إبراهيم ويقال يسار وبعضهم قال هرمز والصحـيح وهذه اهلجرة مع علي بـــن أيب طالب صلوات اهللا فأوقـظه فاضطجعت بـينه وبـني احلية حـىت إن كان 
أسـلم روى عنه ولده ومات يف خالفة علي بـن أيب وسـالمه عليه إىل الكوفة، فلم يزل مع علي حـىت منها سـوء يكون إيل دونه فاستيقـظ وهو يتلو هذه 

استشـهد علي صلوات اهللا وسـالمه عليه، فرجع  ـ اآليــــــة « ـ وآله ـ طالب ويقـال إنه بشــر النيب صلى اهللا عليه ـ
أبو رافع إىل املدينة مع احلسن صلوات اهللا وسالمه  وسـلم بإسـالم العبـاس بـن عبــد املطلب فأعتقــه » مث قال: 
عليه وال دار له ا وال  أرض، فقســم له احلســن  ـ وسلم).احلمـد هللا الـذي أكمـل لعلـي منيتـه وهنيئـا لعلـي  ـ وآله ـ رسول اهللا صلى اهللا عليه ـ
دار علي صلوات اهللا وســــالمه عليه بـــــنصفني  ٥: وكذلك أورده ابن حبان يف كتابه (مشاهري بتفضيل اهللا إياه.

وأعطاه سنح أرض أقطعه إياها. علماء األمصار) قائال: (أبو رافع موىل رسول اهللا مث التفت فرآين إىل جانبـه فقـال: ما أضجعك 

ـ وسـلم امسه أسـلم مات يف ها هنا يا أبـا رافع ؟ فأخربته خرب احلية فقــال: قــم  ـ وآله ـ صلى اهللا عليه ـ
١: قـال الشـيخ النجاشــي رضوان اهللا تعاىل  خالفة علي بن أيب طالب).إليها فاقتلها، فقتلتها. مث أخذ رسول اهللا صلى اهللا 
عليه: (وشهد مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم  ٦: وقــال الذهيب يف (ســري أعالم النبـــالء): عليه وآله وسـلم بـيدي فقــال: يا أبــا رافع كيف 
مشــاهده ولزم أمري املؤمنني صلوات اهللا وســالمه  (شـــــهد غزوة أحــــــد، واخلندق. وكان ذا علم أنت وقوم يقـاتلون عليا وهو على احلق وهم على 
عليه من بـعده، وكان من خيار الشــيعة، و شــهد  وفضل. تويف يف خالفة علي. وقيل: تويف بالكوفة البــــاطل، يكون حقـــــا يف اهللا جهادهم، فمن مل 
معه حروبـه، وكان صاحـب بـيت ماله بــالكوفة.  سنة أربعني. رضي اهللا عنه. وقـيل: إنه أوصى إىل يســتطع جهادهم فبقلبــه، فمن مل يســتطع فليس 
وابـناه عبـيد اهللا وعلي كاتبـا أمري املؤمنني صلوات  علي، فكان علي يزكي أموال بـــين أيب رافع وهم وراء ذلك شـــيء، فقـــلت ادع يل إن أدركتهم أن 
اهللا وســــالمه عليه...وأليب رافع كتاب الســــنن  أيتام. قال بكري بن األشج: أخربت أنه كان قبطيا.يعينين اهللا ويقـويين على قـتاهلم. فقــال: اللهم إن 

واألحكام والقضايا). ٨: نقلت عنه كتب السنة والشيعة اما الشـيعة أدركهم فقوه وأعنه.
٢: وقــــــــال احلر العاملي رضوان اهللا تعاىل  فروايام عنه كثرية، وأما السـنة فقـد اخرج له كل   مث خرج إىل الناس فقـال: يا أيها الناس، من 
عليه: (أبو رافع القبـطي، الشـيعي، موىل رسـول  ـ أبو داود  أحـب أن ينظر إىل أميين على نفســي و أهلي فهذا  ـ مسلم ـ ـ البخاري ـ من ( امحد بن حنبل ـ
اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم، دون كتاب السـنن  ـ ابن ماجه ) وغريهم.أبو رافع أميين على نفسي. ـ النسائي ـ ـ الترمذي ـ ـ

واألحكام والقضايا).
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قال: ال. للملك أقواله.

مث شـرع يف البحــث مع العلماء حــىت ألزمهم  قـــالوا له: ألي شـــيء أخذت نعلك معك، 

مجيعاً، فتشيع امللك، وبـعث إىل البـالد واألقـاليم  وهذا مما ال يليق بعاقل، بل إنسان؟

حـىت خيطبـوا بـاألئمة االثين عشـر عليه الســالم،  قـال: خفت أن يسرقـه احلنفي كما سـرق أبـو 

ويضربوا السـكك على أمسائهم، وينقشـوها على  حنيفة نعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم.

أطراف املساجد واملشاهد منهم. فصاح احلنفي: حاشـا، وكال، ومىت كان أبــو 
ناظر رمحه اهللا علماء املذاهب األربـــــعة عند 

قـــــال اإلمام الســـــي رمحه اهللا: والذي يف  حنيفة يف زمان رسول اهللا، بل كان تولده بعد املائة 
السلطان «الشاه خدابنده» وذلك أن الشـاه غضب 

أصبهان موجود اآلن يف اجلامع القدمي الذي كتب يف  من وفاته صلى اهللا عليه وآله وسلم. ، مث (١) يوماً على زوجته، فقال هلا: أنت طالق ثالثاً
زمانه يف ثالثة مواضع منه، وكذا يف معبد «بريمكران  فقال رمحه اهللا: نسيت فلعله كان السارق الشافعي.

ندم ومجع العلماء.
لنجان»، ومعبــــد الشــــيخ نور الدين النطرتي من  فصاح الشافعي كذلك، وقال: تولد الشافعي 

فقالوا: البد من احمللل.
العرفاء، وكذا على منارة دار الســـــيادة الذي متمها  يف يوم وفاة أيب حنيفة، وكان نشـوؤه يف املائتني من 

فقـال: عندكم يف كل مسـألة أقـاويل خمتلفة، 
هذا السلطان من بعدما أحدثه أخوه غازان. انتهى. وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم.

أو ليس لكم هنا اختالف؟ فقالوا: ال.
واحلاصل: بــعد ما صدرت منه هذه القـــصة  قــــــــــال رمحه اهللا: لعله كان مالك. فصاح 

ـاحللة وهو يقـــول  ـال أحــد وزرائه: إن عاملًا بـ فقـ
رفع اهلم والغم عن امللك، فكان ال يفارقه وقـدمه  املالكي كاألولني.

ببطالن هذا الطالق، فبعث كتابًا إىل العالمة وأحضره.
على مجيع العلمـاء الذيـن كانـوا يف عصـره، مثـل  فقال: لعله كان أمحد بن حنبل. ففعل احلنبلي 

فلما بعث إليه، قـال بـعض علماء العامة: إن 
القــاضي ناصر الدين البـــيضاوي، وعضد الدين  كذلك.

له مذهبـاً بــاطالً، وال عقــل للروافض، وال يليق 
األجيي، وحممد بـن حممود اآلملي، والشــيخ نظام  فأقبــل العالمة إىل امللك وقــال: أيها امللك، 

بامللك أن يبعث إىل طلب رجل خفيف العقل.
الدين عبــد امللك املراغي من أفاضل الشـــافعية،  علمت أن رؤساء املذاهب األربعة مل يكن أحـدهم 

قــال امللك: حــىت حيضر، فلما دخل العالمة 
واملوىل بـدر الدين الشوشــتري، واملوىل عز الدين  يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وال 

أخذ نعليه بــيده ودخل الس، وقــال: الســالم 
األجيي، والسيد بـرهان الدين العبـريي، وغريهم،  الصحابــة، فهذا أحــد بـــدعهم أم اختاروا من 

عليكم، وجلس عند امللك.
ورفعت مرتلته عند الســــــلطان حبيث كان معه يف  جمتهديهم هذه األربـــــعة، ولو كان فيهم من كان 

فقالوا للملك: أمل نقل لك إم ضعفاء العقول؟          
السفر واحلضر. أفضل منهم مبراتب ال جيوز أن جيتهدوا خبالف مـا 

قال امللك: اسألوا عنه يف كل ما فعل.
ونقل أن امللك أمر له ولطالبه بترتيب مدرسـة  أفىت واحد منهم.

فقالوا له: مل ما سجدت للملك وتركت اآلداب؟
سيارة ذات حجرات من اخليام لتحمل مع املوكب  فقـــال امللك: ما كان واحــــد منهم يف زمان 

فقال: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
امليمون أينما يســـري. وحــــكي أنه وجد يف أواخر  رسول اهللا والصحابة؟

كان ملكًا، وكان يسلم عليه، وقال اهللا تعاىل:
بعض الكتب وقوع الفراغ منه يف املدرسة السـيارة  فقال اجلميع: ال.

»(٤)(٣)
 . السلطانية يف كرمانشاهان فقــال العالمة رمحه اهللا: وحنن معاشــر الشــيعة 

(٢). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ» تابـعون ألمري املؤمنني عليه السـالم، نفس رسـول اهللا 
١. ال يقـــــــع هذا الطالق على مذاهب اإلمامية، وأما على  صلى اهللا عليه وآله وسلم، وأخيه وابن عمه ووصيه.وال خالف بـيننا وبـينكم أنه ال جيوز السـجود 
املذاهب األربــعة فعندهم الطالق صحــيح، ويقــولون 

حبرمتها حىت تنكح زوجاً غريه.وعلى أي حــال فالطالق الذي أوقــعه امللك لغري اهللا. 
.بـاطل؛ ألنه مل يتحقـق شـروطه اليت منها العدالن، قالوا له: مل جلست عند امللك؟ ٢٦١. سورة النور: اآلية، 

.قال: مل يكن مكان غريه. ـ  ٣١٢١. ذرايع البيان يف عوارض اللسان:   ١١٥:٢ فهل قال امللك مبحضرمها؟ 
 . ـ  ـ الشيخ باقر احملسين، ج١ ص  ٤٢٢. عرب من التاريخ  ١٩ وكلما كان يقـوله العالمة كان املترجم يترجم 
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قال عون بن عبيد اهللا بن أيب رافع: فلما بويع 

علي وخالفه معاوية بالشـام وسـار طلحـة والزبـري اختلف يف امسه اختالفا شديدا، وعلى األشـهر 

إىل البـصرة قـال أبـو رافع: هذا قـول رســول اهللا ان امسه يدور ما بــني (إبــراهيم) أو (أســلم) وقــد 

صلى اهللا عليه وآله وسلم سيقاتل عليا قوم يكون غلبت كنية (أيب رافع) على امسه حىت صار ال يعرف 

حقـــا يف اهللا جهادهم. فبـــاع أرضه خبيرب وداره مث إال ا. كان عبـدا للعبـاس بـن عبـد املطلب فوهبـه 

خرج مع علي صلوات اهللا وســــالمه عليه، وهو للنيب صلى اهللا عليه وآله وســـلم، فلما بشـــر النيب 

٣: وقال ابـو داود: (إبـراهيم أبـو رافع عتيق شيخ كبري له مخس ومثانون سـنة، وقـال: احلمد هللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم بإسـالم العبـاس اعتقـه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم صاحب أمري لقد أصبحت وال أحد مبرتليت لقـد بـايعت البـيعتني وأسلم أبو رافع قدميا مبكة، وهاجر إىل املدينة.

املؤمنني بعده، ثقة).بـيعة العقبـة وبــيعة الرضوان، وصليت القبــلتني وصية النيب صلى اهللا عليه وآله وســــــــلم له 
٤: وقد ذكره ابن حبان يف كتابه الثقات بقوله: وهاجرت اهلجر الثالث، قــــــــــلت: وما اهلجر باالقتداء بأمري املؤمنني صلوات اهللا وسالمه عليه

ـ الثالث، قــال: هاجرت مع جعفر بــن أيب طالب عن أيب رافع قــال: (دخلت على رســول اهللا  ـ وآله ـ (أبـو رافع موىل رسـول اهللا صلى اهللا عليه ـ
وسـلم امسه أسـلم كان قبــطيا عداده يف أهل املدينة رمحة اهللا عليه إىل ارض احلبشـــــة، وهاجرت مع صلى اهللا عليه وآله وســـلم وهو نائم أو يوحـــى 
شــهد مع علي اجلمل وصفني وقـــد قـــيل إن امسه رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم إىل املدينة، إليه، وإذا حية يف جانب البـيت فكرهت أن أقـتلها 
إبراهيم ويقال يسار وبعضهم قال هرمز والصحـيح وهذه اهلجرة مع علي بـــن أيب طالب صلوات اهللا فأوقـظه فاضطجعت بـينه وبـني احلية حـىت إن كان 
أسـلم روى عنه ولده ومات يف خالفة علي بـن أيب وسـالمه عليه إىل الكوفة، فلم يزل مع علي حـىت منها سـوء يكون إيل دونه فاستيقـظ وهو يتلو هذه 

استشـهد علي صلوات اهللا وسـالمه عليه، فرجع  ـ اآليــــــة « ـ وآله ـ طالب ويقـال إنه بشــر النيب صلى اهللا عليه ـ
أبو رافع إىل املدينة مع احلسن صلوات اهللا وسالمه  وسـلم بإسـالم العبـاس بـن عبــد املطلب فأعتقــه » مث قال: 
عليه وال دار له ا وال  أرض، فقســم له احلســن  ـ وسلم).احلمـد هللا الـذي أكمـل لعلـي منيتـه وهنيئـا لعلـي  ـ وآله ـ رسول اهللا صلى اهللا عليه ـ
دار علي صلوات اهللا وســــالمه عليه بـــــنصفني  ٥: وكذلك أورده ابن حبان يف كتابه (مشاهري بتفضيل اهللا إياه.

وأعطاه سنح أرض أقطعه إياها. علماء األمصار) قائال: (أبو رافع موىل رسول اهللا مث التفت فرآين إىل جانبـه فقـال: ما أضجعك 

ـ وسـلم امسه أسـلم مات يف ها هنا يا أبـا رافع ؟ فأخربته خرب احلية فقــال: قــم  ـ وآله ـ صلى اهللا عليه ـ
١: قـال الشـيخ النجاشــي رضوان اهللا تعاىل  خالفة علي بن أيب طالب).إليها فاقتلها، فقتلتها. مث أخذ رسول اهللا صلى اهللا 
عليه: (وشهد مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم  ٦: وقــال الذهيب يف (ســري أعالم النبـــالء): عليه وآله وسـلم بـيدي فقــال: يا أبــا رافع كيف 
مشــاهده ولزم أمري املؤمنني صلوات اهللا وســالمه  (شـــــهد غزوة أحــــــد، واخلندق. وكان ذا علم أنت وقوم يقـاتلون عليا وهو على احلق وهم على 
عليه من بـعده، وكان من خيار الشــيعة، و شــهد  وفضل. تويف يف خالفة علي. وقيل: تويف بالكوفة البــــاطل، يكون حقـــــا يف اهللا جهادهم، فمن مل 
معه حروبـه، وكان صاحـب بـيت ماله بــالكوفة.  سنة أربعني. رضي اهللا عنه. وقـيل: إنه أوصى إىل يســتطع جهادهم فبقلبــه، فمن مل يســتطع فليس 
وابـناه عبـيد اهللا وعلي كاتبـا أمري املؤمنني صلوات  علي، فكان علي يزكي أموال بـــين أيب رافع وهم وراء ذلك شـــيء، فقـــلت ادع يل إن أدركتهم أن 
اهللا وســــالمه عليه...وأليب رافع كتاب الســــنن  أيتام. قال بكري بن األشج: أخربت أنه كان قبطيا.يعينين اهللا ويقـويين على قـتاهلم. فقــال: اللهم إن 

واألحكام والقضايا). ٨: نقلت عنه كتب السنة والشيعة اما الشـيعة أدركهم فقوه وأعنه.
٢: وقــــــــال احلر العاملي رضوان اهللا تعاىل  فروايام عنه كثرية، وأما السـنة فقـد اخرج له كل   مث خرج إىل الناس فقـال: يا أيها الناس، من 
عليه: (أبو رافع القبـطي، الشـيعي، موىل رسـول  ـ أبو داود  أحـب أن ينظر إىل أميين على نفســي و أهلي فهذا  ـ مسلم ـ ـ البخاري ـ من ( امحد بن حنبل ـ
اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم، دون كتاب السـنن  ـ ابن ماجه ) وغريهم.أبو رافع أميين على نفسي. ـ النسائي ـ ـ الترمذي ـ ـ

واألحكام والقضايا).

¶ٱٱېٱٱ¹ٱٱºٱٱ«ٱٱ¼ٱٱائٱٱٱ

ÃٱÂٱٱٱÁٱ¿ٱوئٱ¾

عبٌر من التاريخ أعالم الشيعة ١٦١٧

قال: ال. للملك أقواله.

مث شـرع يف البحــث مع العلماء حــىت ألزمهم  قـــالوا له: ألي شـــيء أخذت نعلك معك، 

مجيعاً، فتشيع امللك، وبـعث إىل البـالد واألقـاليم  وهذا مما ال يليق بعاقل، بل إنسان؟

حـىت خيطبـوا بـاألئمة االثين عشـر عليه الســالم،  قـال: خفت أن يسرقـه احلنفي كما سـرق أبـو 

ويضربوا السـكك على أمسائهم، وينقشـوها على  حنيفة نعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم.

أطراف املساجد واملشاهد منهم. فصاح احلنفي: حاشـا، وكال، ومىت كان أبــو 
ناظر رمحه اهللا علماء املذاهب األربـــــعة عند 

قـــــال اإلمام الســـــي رمحه اهللا: والذي يف  حنيفة يف زمان رسول اهللا، بل كان تولده بعد املائة 
السلطان «الشاه خدابنده» وذلك أن الشـاه غضب 

أصبهان موجود اآلن يف اجلامع القدمي الذي كتب يف  من وفاته صلى اهللا عليه وآله وسلم. ، مث (١) يوماً على زوجته، فقال هلا: أنت طالق ثالثاً
زمانه يف ثالثة مواضع منه، وكذا يف معبد «بريمكران  فقال رمحه اهللا: نسيت فلعله كان السارق الشافعي.

ندم ومجع العلماء.
لنجان»، ومعبــــد الشــــيخ نور الدين النطرتي من  فصاح الشافعي كذلك، وقال: تولد الشافعي 

فقالوا: البد من احمللل.
العرفاء، وكذا على منارة دار الســـــيادة الذي متمها  يف يوم وفاة أيب حنيفة، وكان نشـوؤه يف املائتني من 

فقـال: عندكم يف كل مسـألة أقـاويل خمتلفة، 
هذا السلطان من بعدما أحدثه أخوه غازان. انتهى. وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم.

أو ليس لكم هنا اختالف؟ فقالوا: ال.
واحلاصل: بــعد ما صدرت منه هذه القـــصة  قــــــــــال رمحه اهللا: لعله كان مالك. فصاح 

ـاحللة وهو يقـــول  ـال أحــد وزرائه: إن عاملًا بـ فقـ
رفع اهلم والغم عن امللك، فكان ال يفارقه وقـدمه  املالكي كاألولني.

ببطالن هذا الطالق، فبعث كتابًا إىل العالمة وأحضره.
على مجيع العلمـاء الذيـن كانـوا يف عصـره، مثـل  فقال: لعله كان أمحد بن حنبل. ففعل احلنبلي 

فلما بعث إليه، قـال بـعض علماء العامة: إن 
القــاضي ناصر الدين البـــيضاوي، وعضد الدين  كذلك.

له مذهبـاً بــاطالً، وال عقــل للروافض، وال يليق 
األجيي، وحممد بـن حممود اآلملي، والشــيخ نظام  فأقبــل العالمة إىل امللك وقــال: أيها امللك، 

بامللك أن يبعث إىل طلب رجل خفيف العقل.
الدين عبــد امللك املراغي من أفاضل الشـــافعية،  علمت أن رؤساء املذاهب األربعة مل يكن أحـدهم 

قــال امللك: حــىت حيضر، فلما دخل العالمة 
واملوىل بـدر الدين الشوشــتري، واملوىل عز الدين  يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وال 

أخذ نعليه بــيده ودخل الس، وقــال: الســالم 
األجيي، والسيد بـرهان الدين العبـريي، وغريهم،  الصحابــة، فهذا أحــد بـــدعهم أم اختاروا من 

عليكم، وجلس عند امللك.
ورفعت مرتلته عند الســــــلطان حبيث كان معه يف  جمتهديهم هذه األربـــــعة، ولو كان فيهم من كان 

فقالوا للملك: أمل نقل لك إم ضعفاء العقول؟          
السفر واحلضر. أفضل منهم مبراتب ال جيوز أن جيتهدوا خبالف مـا 

قال امللك: اسألوا عنه يف كل ما فعل.
ونقل أن امللك أمر له ولطالبه بترتيب مدرسـة  أفىت واحد منهم.

فقالوا له: مل ما سجدت للملك وتركت اآلداب؟
سيارة ذات حجرات من اخليام لتحمل مع املوكب  فقـــال امللك: ما كان واحــــد منهم يف زمان 

فقال: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
امليمون أينما يســـري. وحــــكي أنه وجد يف أواخر  رسول اهللا والصحابة؟

كان ملكًا، وكان يسلم عليه، وقال اهللا تعاىل:
بعض الكتب وقوع الفراغ منه يف املدرسة السـيارة  فقال اجلميع: ال.

»(٤)(٣)
 . السلطانية يف كرمانشاهان فقــال العالمة رمحه اهللا: وحنن معاشــر الشــيعة 

(٢). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ» تابـعون ألمري املؤمنني عليه السـالم، نفس رسـول اهللا 
١. ال يقـــــــع هذا الطالق على مذاهب اإلمامية، وأما على  صلى اهللا عليه وآله وسلم، وأخيه وابن عمه ووصيه.وال خالف بـيننا وبـينكم أنه ال جيوز السـجود 
املذاهب األربــعة فعندهم الطالق صحــيح، ويقــولون 

حبرمتها حىت تنكح زوجاً غريه.وعلى أي حــال فالطالق الذي أوقــعه امللك لغري اهللا. 
.بـاطل؛ ألنه مل يتحقـق شـروطه اليت منها العدالن، قالوا له: مل جلست عند امللك؟ ٢٦١. سورة النور: اآلية، 

.قال: مل يكن مكان غريه. ـ  ٣١٢١. ذرايع البيان يف عوارض اللسان:   ١١٥:٢ فهل قال امللك مبحضرمها؟ 
 . ـ  ـ الشيخ باقر احملسين، ج١ ص  ٤٢٢. عرب من التاريخ  ١٩ وكلما كان يقـوله العالمة كان املترجم يترجم 
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انتهت من حـــياته إن مـا يدفـع األم لالهتمـام الزائــد عــن احلــد  كانت السعادة تتفجر يف داخلها.. فضحكات الطفل 

تقريبــاً، وبـــذلك بـطفلها األول، القـلق لنقـص جتربــتها. فلو أصيب  حـــىت تزيد األم عطشــــًا، وجتعلها تنتظر املزيد منها 

ينتهي عـذاب األم بـارتفاع طفيف يف درجة احلرارة، أو نقـص وزنه، أو  وحتاول إســـعاده بشـــىت الطرق حــــىت حتصل على 

من صـراخ الطفـل وقع على األرض، كل ذلك يسبـب هلا خوفا عظيماً  ابتسامته، وتراقب بشـغف حـركات يديه، وتغمرها 

يف الليـــــــل. وإذا . الفرحـة عندما ميشــي. وتزداد فرحــتها عندما يلفظ 

اسـتمر يف الصراخ وهذا القـلق ينتقـل إىل نفسـية الطفل من خالل  كلماته األوىل، وترتسم أسارير الفرحة على وجهها 

ألنــــه اعتــــاد أن مالمح ونربات صوت األم، ويزداد قـــلق األم على  عندما حيمل مساعة اهلاتف ويتحدث مع اآلخرين... 

حتمله، عليها تركه طفلها يف عامه الثاين عندما يرغـب يف اإلعـالن عـن  وكم من مرة اشترت له لعبة مل تكن مبستواه...؟!

يصـرخ ولــو ملــدة نفسـه عن طريق العناد والتحـدي والغضب، ولكن 

ثلث ســـــــــاعة، لنكن على ثقــة تامة أن املشــاجرات البســـيطة اليت 

وسيتالشــــى هذا حتصل بــني األم وطفلها خبصوص الطعام أو اختيار  ليسـت هناك قــواعد سحــرية ميكننا أن نريب ا 
الصـراخ تدرجييـاً. املالبــس أو أي عمل آخر، تزيد من ترابـــط الطفل  الطفل األول بسهولة وانطالق، كما حيدث يف حـالة 

إذاً ليسـت هنالك قـواعد سحــرية ميكننا أن نريب ا بأمه. تربية الطفل الثاين أو الثالث، ألن القلق النفسـي هو 
الطفل األول بســــــــهولة، ولكن هذا هو التصرف ولكن ملاذا نقبـــل بـــعض األخطاء الصغرية من  شعور طبيعي يوجد يف اإلنسان عندما يبـدأ يف حتمل 

املنطقـي والضروري، ألنه حيقـق للطفل قـدرة على أطفالنا اآلن، ومل نكن نقبلها من طفلنا األول؟!. أية مســـــؤولية جديدة ال يعرف عنها شــــــيئاً. ومل 
حتمل االنفصال اجلزئي عن األم، ويتعلـم أيضـاً انـه والسبب يعود إىل نقـص يف جتربـة األمومة ومن  يكتشـف حـىت اآلن وســيلة متنع القــلق، إن القــلق 
البـد أن يتحــرر من االعتماد املطلق عليها... وهذا خالل التجربــة األوىل تعلمت األم الســـيطرة على  البســـيط حبد ذاته مفيد ألنه يفتح عقـــل اإلنســـان 
يساعد األم على التخلص من اخلوف الشـديد على أمور تربية الطفل، واكتسبت قدراً من الثقة بـالنفس  وإحساسه ليطلب املزيد من املعرفة. إن احلل البسيط 
الطفل. وينصح أن تقدم له رضعاته يف مواعيد شبـه يتيـح هلـا التعامـل مـع الطفـل الثـاين مبنتهـى اهلــدوء  ملشكلة القلق اليت تصاحـب ميالد الطفل األول، هو 
منتظمة بـــعد الشــــهر الثالث، وذا تتدرب معدته واالتزان، وبــالتايل تســتطيع األم أن تؤثر يف طفلها  أن نســـتفيد من خربات األجيال السابقـــة، كما إننا 
وأمعاؤه على هضم الطعام واالســـــتفادة منه، وال الثاين أو الثالث بطريقة حامسة، أو على األقل تبـتعد  عندمـا نضـع طفلنــا يف «روضــة» فيهــا عــدد مــن 
مانع من أن توقــظه يف موعد رضاعته. وستصبـــح عن املشـاكل اليت كانت تغرق فيها مع طفلها األول.  األطفال، أو جنعله يقضي معظم الوقت مع األطفال 
مواعيد الرضاعة كل أربع سـاعات بـدالً من رضعة ففي مسـألة تأديب الطفل تبـتعد عن التدخل يف أدق  يف حديقـــــة عامة أو ناٍد، فإن ذلك جيعله طفالً أكثر 
كل ســاعتني. وهكذا حيصل الطفل على قــدرة من التفاصيل، لذلك تقــل نسبــة املشـــاكل مع الطفل  سعادة. وخيفف من اعتماده الزائد على أمه.
النظام يف تبادل الطعام.الثاين. وبـذلك يصبـح الطفل الثاين أكثر قـدرة على  إن الطفل خالل األشـــــــهر الثالثة األوىل من 
إن مسـألة اعتماد الطفل املطلق على أمه وأبــيه االستقالل والفهم ملشـاكله، وإجياد احللول املناسبـة  حـــــياته ال يعرف وال يكاد يشــــــعر إذا كانت أمه 

هي مسألة شعور األم وحـالتها النفسـية. ألننا نؤمن هلا.  مشدودة األعصاب أم ال. ألنه يف هذه املرحلة يكون 
إمياناً كبــرياً أن األم الواثقــة من نفســها واملطمئنة ال وعلينا أال ننســـى أن الفرحـــة كانت تغمر األم  غارقـاً يف أحاسيسـه اخلاصة. اإلحسـاس بـاجلوع أو 
تقوم بإرضاع طفلها كلما بكى.  وباملقابـل فإن األم أثناء تربـــــــــية طفلها األول، وأن اخلوف عليه كان  النوم أو املغص. لكن بـــعد الشــــهر الثالث يبــــدأ 
غري الواثقــــــة من نفســــــها تدخل يف نفس الطفل شـــديدًا، وأا عندما كانت ترى ابتســــامته األوىل  اهتمامه بالعامل احمليط به، وتكون موجات املغص قد 

قواعد لتربية الطفل األول

شؤون األسرة

على ثقة تامة أنه قادر على تعود ذلك. ألنه من اخلطري  بــعض األطفال يستيقـــظون يف منتصف الليل رغم  اإلحســـــــــــاس 

ًال أن يرتبـط ارتبـاطًا مرضيًا بــأمه فيعتمد عليها يف  فع أم كانوا قـد تعودوا من قبـل أن يناموا نوماً عميقـاً  بــــضرورة اللجوء 

كل صغرية وكبـــرية . فاملستقبـــل سيحــــتم ضرورة  معظم الليل. وهذا االستيقـاظ الطارئ حيدث نتيجة  إليها ألقـل سبــب 

انفصاله عنها. وهذا االنفصال سـيكون مؤملًا لالثنني  ألي توتر طارئ يصيب الطفل، مثل نوبـــة بـــرد أو  يضايقــــه، وألتفه 

ًال فلماذا ال تنقـــذ األم  معًا، وسيســتغرق وقــتًا طوي التهاب يف األذن، أو ظهور أسنان أو أي شـيء آخر.  مسألة يواجهها. 

نفسها من املتاعب قبل أن تأيت؟!. وهنا تسـهر األم جبانبــه وحتمله على ذراعها. فيعتاد  وـذا تفـرض 

إن ارتباط الطفل الشديد بأمه، واعتماده املطلق  على الذراعني. ويصبــــح كائناً مزعجاً للغاية، ألن  األم غري الواثقة من 

عليها ســـــــيجعل األمر يف النهاية حباجة إىل عالج  استيقــاظه يصبــح عادة لديه ويرهق األم جســـدياً  نفسـها على طفلها 

نفســـــي طويل. أما إذا اســــــتطاعت تعويده على  وعصبـــياً، إذا تأكدت األم من شـــفائه عليها تركه  ســـتاراً من احلماية 

اجللوس مبفرده أثناء قــــيامها بـــــأعماهلا، فإن ذلك  يصرخ مدة ليلتني متتاليتني كما فعلت عندما كان يف  يشبـــــه الســـــتار 

سيجعله ميأل وقت فراغه بنفسه وبسعادة... شــهوره األوىل فيتعلم أن صراخه غري مفيد، ويعود  احلديــدي. وهــذا 

وعندما يشــعر بــامللل سيزحــف يف مجيع أحناء  للنوم ثانيـة ... وال عجـب يف ذلـك فالطفـل يعـرف  يوضــح لنــا ملــاذا 

املرتل. شريطة أن نبعد عنه كل ما هو مؤذ له. متاماً أحاسـيس الكبـار ويلتقــطها بــرادار حســاس  يصر بـــــــــــعض 

إن العام الثاين للطفل أكثر األعوام مناسبـــــــة  للغاية. األطفـــال علــــى 

لتعويده على االستقالل، ألنه أتقن املشي، وأصبح  وقد حياول الطفل أن يسـتويل على معظم وقـت  االستيقـــــاظ ليالً 

لديه اهتمامات أخرى تتعلق بـــــلمس األشــــــياء  األم أثناء النهار ... والشك أا تشعر بالفرح عندما  خالل اية عامهم 

وجتميعها واللعب مع األطفال. وعندما تســـــتطيع  تلعب معه. ولكن يف بـعض األحــيان تفقــد ثقــتها  األول رغـم عــدم 

األم تدريبـــه على االستقـــالل عنها، فإنه لن يتجه  بنفسـها وختاف من جرح مشـاعره، فتســتجيب كل  احلاجة إىل ذلك...

إليها إال إذا شعر باخلطر أو اخلوف احلقيقيني. مطالبـه، وبــذلك تكون ضحــية الســتغالل طفلها  لكن األم الـيت 

وإذا كانت األم ترغب فعالً أن يستقــــل طفلها  طوال النهار... تعـود طفلهـا علـى 

عنها فال داعي على سبـيل املثال أن تقـفز من مكاا  ومن جمرد أن يستيقـظ من نومه يطلب أن يركب  ميعاد ثابـت للرضاعة، أو شبـه ثابـت خالل الشـهر 

إذا وقـع على األرض وقــعة خفيفة، وال داعي ألن  على أكتافها، أو يريد منها أن تشــــاركه اللعب، أو  الثاين أو الثالث بـــــــــعد ميالده، تعلمه االطمئنان 

تثار أعصاا إذا صعد على احد الكراسـي املوجودة  يود أن تصفق وتغين له وحتمله على ذراعيهـا طـوال  واالستقالل يف وقت واحد.

يف املـرتل دون أن يـؤدي ذلـك إىل خطـر ممكــن. ألن  النهار.. إن النصف الثاين من عام الطفل األول مرحــلة 

الطفل عادة حياول أن ينقــــذ نفســــه من الورطات  وعندما تشعر األم بالتعب جتد نفسها مضطرة أن  يرغب فيها يف االستقــالل عن أمه، ولكن ســـلوك 

البسيطة، وألنه إذا أصاب األم اهللع يف هذه احلاالت  تضعه على أرض الغرفة فيبدأ بـالصراخ لتحـمله مرة  األم يف بــعض األحــيان هو الذي جيعله حيتار بـــني 

يشـعر الطفل أن األمر خطري. ويشـعر بــوجود خطر  أخرى، وإذا استجابت له يشعر بـأنه صاحـب حـق،  االعتماد املطلق عليها او االستقـــالل عنها، فهو يف 

دائم حييط به، فيطلب محايتها يف كل حلظة... لنبتعد  ويعتاد حتقــيق هذا األمر وغريه من األمور عن طريق  هذه الفترة يستطيع أن جيلس ... وبعد قليل يزحـف 

عن اخلوف املبالغ فيه... ولنخرجه من املرتل برتهات  الصراخ، ويرى أن ذراعها أفضل مكـان يف احليـاة...  مث يقف ويبـدأ يف مسـك األشـياء واأللعاب املطاطية 

بســــــــيطة، ألن هذا يعرفه على أن أمناط كثرية من  ويزداد ضيق األم طبـعًا ال شـك يف ذلك، بـل تتجمع  إضافةً إىل ورق الصحف واملالعق والدمى ... ومن 

البشر، ويعوده اللعب مع األطفال اآلخرين.  يف قلبـــــها املتعب جدًا سحـــــب كثيفة من الضيق.  الطبــيعي أن تطول ســاعات يقـــظته خالل النهار، 

وأخرياً البد أن يكون ارتباط الطفل األول باألم  ويتســــرب هذا الضيق لطفلها، ويزيده إصرارًا على  وبالتايل حياول أن يشغل كل هذا الوقت يف اكتشـاف 

أشـــد من ارتبــــاط الطفل الثاين ا، وعلى األم أن  االسـتئثار الكامل ا... صحـيح أننا حنب اللعب مع  كل ما حـــــوله ... وحياول أن يتذوق كل شـــــيء 

ختفف من درجة هذا االرتبـاط حـىت ال يصبـح عبـئاً  أطفالنا .. ولكن وصـول األمـر إىل هـذا احلـد متعـب  بلســـانه، أو يعضه بأســــنانه الصغرية اليت بــــدأت 
(١). عليها وعلى طفلها يف املستقبل ومرهق ألعصابـنا، لذلك علينا أال نلعب معه إال إذا  بــــالظهور، ويغتبـــــط الطفل عندما يلعب مع أمه 

ــــــــــــــــــــــــــــ شـعرنا أننا مسـتعدون لذلك، ويف الوقــت الذي نراه  ويرغب يف الزحف من حجرة إىل أخرى.

ـ د. ســـلوى مرتضى،ح٢:  ـ تربــية الطفل مشــكالت وحــلول  ١ مناسبًا وليس كلما أراد. عليه أن يعرف من البداية أن  وتزداد شـكوى األم من بــكائه عندما يبقــى يف 
. ـ  ٢٧ص  ٢٢

ًال ينتظر األم، وأنه عليه أن حيتـرم ذلـك، ولنكـن  عم احلجـرة مبفـرده، رغـم أنـه أمت عامـه األول. وهنـاك 

١٨١٩

أسباب االهتمام الزائد 
عن الحد بالطفل األول



انتهت من حـــياته إن مـا يدفـع األم لالهتمـام الزائــد عــن احلــد  كانت السعادة تتفجر يف داخلها.. فضحكات الطفل 

تقريبــاً، وبـــذلك بـطفلها األول، القـلق لنقـص جتربــتها. فلو أصيب  حـــىت تزيد األم عطشــــًا، وجتعلها تنتظر املزيد منها 

ينتهي عـذاب األم بـارتفاع طفيف يف درجة احلرارة، أو نقـص وزنه، أو  وحتاول إســـعاده بشـــىت الطرق حــــىت حتصل على 

من صـراخ الطفـل وقع على األرض، كل ذلك يسبـب هلا خوفا عظيماً  ابتسامته، وتراقب بشـغف حـركات يديه، وتغمرها 

يف الليـــــــل. وإذا . الفرحـة عندما ميشــي. وتزداد فرحــتها عندما يلفظ 

اسـتمر يف الصراخ وهذا القـلق ينتقـل إىل نفسـية الطفل من خالل  كلماته األوىل، وترتسم أسارير الفرحة على وجهها 

ألنــــه اعتــــاد أن مالمح ونربات صوت األم، ويزداد قـــلق األم على  عندما حيمل مساعة اهلاتف ويتحدث مع اآلخرين... 

حتمله، عليها تركه طفلها يف عامه الثاين عندما يرغـب يف اإلعـالن عـن  وكم من مرة اشترت له لعبة مل تكن مبستواه...؟!

يصـرخ ولــو ملــدة نفسـه عن طريق العناد والتحـدي والغضب، ولكن 

ثلث ســـــــــاعة، لنكن على ثقــة تامة أن املشــاجرات البســـيطة اليت 

وسيتالشــــى هذا حتصل بــني األم وطفلها خبصوص الطعام أو اختيار  ليسـت هناك قــواعد سحــرية ميكننا أن نريب ا 
الصـراخ تدرجييـاً. املالبــس أو أي عمل آخر، تزيد من ترابـــط الطفل  الطفل األول بسهولة وانطالق، كما حيدث يف حـالة 

إذاً ليسـت هنالك قـواعد سحــرية ميكننا أن نريب ا بأمه. تربية الطفل الثاين أو الثالث، ألن القلق النفسـي هو 
الطفل األول بســــــــهولة، ولكن هذا هو التصرف ولكن ملاذا نقبـــل بـــعض األخطاء الصغرية من  شعور طبيعي يوجد يف اإلنسان عندما يبـدأ يف حتمل 

املنطقـي والضروري، ألنه حيقـق للطفل قـدرة على أطفالنا اآلن، ومل نكن نقبلها من طفلنا األول؟!. أية مســـــؤولية جديدة ال يعرف عنها شــــــيئاً. ومل 
حتمل االنفصال اجلزئي عن األم، ويتعلـم أيضـاً انـه والسبب يعود إىل نقـص يف جتربـة األمومة ومن  يكتشـف حـىت اآلن وســيلة متنع القــلق، إن القــلق 
البـد أن يتحــرر من االعتماد املطلق عليها... وهذا خالل التجربــة األوىل تعلمت األم الســـيطرة على  البســـيط حبد ذاته مفيد ألنه يفتح عقـــل اإلنســـان 
يساعد األم على التخلص من اخلوف الشـديد على أمور تربية الطفل، واكتسبت قدراً من الثقة بـالنفس  وإحساسه ليطلب املزيد من املعرفة. إن احلل البسيط 
الطفل. وينصح أن تقدم له رضعاته يف مواعيد شبـه يتيـح هلـا التعامـل مـع الطفـل الثـاين مبنتهـى اهلــدوء  ملشكلة القلق اليت تصاحـب ميالد الطفل األول، هو 
منتظمة بـــعد الشــــهر الثالث، وذا تتدرب معدته واالتزان، وبــالتايل تســتطيع األم أن تؤثر يف طفلها  أن نســـتفيد من خربات األجيال السابقـــة، كما إننا 
وأمعاؤه على هضم الطعام واالســـــتفادة منه، وال الثاين أو الثالث بطريقة حامسة، أو على األقل تبـتعد  عندمـا نضـع طفلنــا يف «روضــة» فيهــا عــدد مــن 
مانع من أن توقــظه يف موعد رضاعته. وستصبـــح عن املشـاكل اليت كانت تغرق فيها مع طفلها األول.  األطفال، أو جنعله يقضي معظم الوقت مع األطفال 
مواعيد الرضاعة كل أربع سـاعات بـدالً من رضعة ففي مسـألة تأديب الطفل تبـتعد عن التدخل يف أدق  يف حديقـــــة عامة أو ناٍد، فإن ذلك جيعله طفالً أكثر 
كل ســاعتني. وهكذا حيصل الطفل على قــدرة من التفاصيل، لذلك تقــل نسبــة املشـــاكل مع الطفل  سعادة. وخيفف من اعتماده الزائد على أمه.
النظام يف تبادل الطعام.الثاين. وبـذلك يصبـح الطفل الثاين أكثر قـدرة على  إن الطفل خالل األشـــــــهر الثالثة األوىل من 
إن مسـألة اعتماد الطفل املطلق على أمه وأبــيه االستقالل والفهم ملشـاكله، وإجياد احللول املناسبـة  حـــــياته ال يعرف وال يكاد يشــــــعر إذا كانت أمه 

هي مسألة شعور األم وحـالتها النفسـية. ألننا نؤمن هلا.  مشدودة األعصاب أم ال. ألنه يف هذه املرحلة يكون 
إمياناً كبــرياً أن األم الواثقــة من نفســها واملطمئنة ال وعلينا أال ننســـى أن الفرحـــة كانت تغمر األم  غارقـاً يف أحاسيسـه اخلاصة. اإلحسـاس بـاجلوع أو 
تقوم بإرضاع طفلها كلما بكى.  وباملقابـل فإن األم أثناء تربـــــــــية طفلها األول، وأن اخلوف عليه كان  النوم أو املغص. لكن بـــعد الشــــهر الثالث يبــــدأ 
غري الواثقــــــة من نفســــــها تدخل يف نفس الطفل شـــديدًا، وأا عندما كانت ترى ابتســــامته األوىل  اهتمامه بالعامل احمليط به، وتكون موجات املغص قد 

قواعد لتربية الطفل األول

شؤون األسرة

على ثقة تامة أنه قادر على تعود ذلك. ألنه من اخلطري  بــعض األطفال يستيقـــظون يف منتصف الليل رغم  اإلحســـــــــــاس 

ًال أن يرتبـط ارتبـاطًا مرضيًا بــأمه فيعتمد عليها يف  فع أم كانوا قـد تعودوا من قبـل أن يناموا نوماً عميقـاً  بــــضرورة اللجوء 

كل صغرية وكبـــرية . فاملستقبـــل سيحــــتم ضرورة  معظم الليل. وهذا االستيقـاظ الطارئ حيدث نتيجة  إليها ألقـل سبــب 

انفصاله عنها. وهذا االنفصال سـيكون مؤملًا لالثنني  ألي توتر طارئ يصيب الطفل، مثل نوبـــة بـــرد أو  يضايقــــه، وألتفه 

ًال فلماذا ال تنقـــذ األم  معًا، وسيســتغرق وقــتًا طوي التهاب يف األذن، أو ظهور أسنان أو أي شـيء آخر.  مسألة يواجهها. 

نفسها من املتاعب قبل أن تأيت؟!. وهنا تسـهر األم جبانبــه وحتمله على ذراعها. فيعتاد  وـذا تفـرض 

إن ارتباط الطفل الشديد بأمه، واعتماده املطلق  على الذراعني. ويصبــــح كائناً مزعجاً للغاية، ألن  األم غري الواثقة من 

عليها ســـــــيجعل األمر يف النهاية حباجة إىل عالج  استيقــاظه يصبــح عادة لديه ويرهق األم جســـدياً  نفسـها على طفلها 

نفســـــي طويل. أما إذا اســــــتطاعت تعويده على  وعصبـــياً، إذا تأكدت األم من شـــفائه عليها تركه  ســـتاراً من احلماية 

اجللوس مبفرده أثناء قــــيامها بـــــأعماهلا، فإن ذلك  يصرخ مدة ليلتني متتاليتني كما فعلت عندما كان يف  يشبـــــه الســـــتار 

سيجعله ميأل وقت فراغه بنفسه وبسعادة... شــهوره األوىل فيتعلم أن صراخه غري مفيد، ويعود  احلديــدي. وهــذا 

وعندما يشــعر بــامللل سيزحــف يف مجيع أحناء  للنوم ثانيـة ... وال عجـب يف ذلـك فالطفـل يعـرف  يوضــح لنــا ملــاذا 

املرتل. شريطة أن نبعد عنه كل ما هو مؤذ له. متاماً أحاسـيس الكبـار ويلتقــطها بــرادار حســاس  يصر بـــــــــــعض 

إن العام الثاين للطفل أكثر األعوام مناسبـــــــة  للغاية. األطفـــال علــــى 

لتعويده على االستقالل، ألنه أتقن املشي، وأصبح  وقد حياول الطفل أن يسـتويل على معظم وقـت  االستيقـــــاظ ليالً 

لديه اهتمامات أخرى تتعلق بـــــلمس األشــــــياء  األم أثناء النهار ... والشك أا تشعر بالفرح عندما  خالل اية عامهم 

وجتميعها واللعب مع األطفال. وعندما تســـــتطيع  تلعب معه. ولكن يف بـعض األحــيان تفقــد ثقــتها  األول رغـم عــدم 

األم تدريبـــه على االستقـــالل عنها، فإنه لن يتجه  بنفسـها وختاف من جرح مشـاعره، فتســتجيب كل  احلاجة إىل ذلك...

إليها إال إذا شعر باخلطر أو اخلوف احلقيقيني. مطالبـه، وبــذلك تكون ضحــية الســتغالل طفلها  لكن األم الـيت 

وإذا كانت األم ترغب فعالً أن يستقــــل طفلها  طوال النهار... تعـود طفلهـا علـى 

عنها فال داعي على سبـيل املثال أن تقـفز من مكاا  ومن جمرد أن يستيقـظ من نومه يطلب أن يركب  ميعاد ثابـت للرضاعة، أو شبـه ثابـت خالل الشـهر 

إذا وقـع على األرض وقــعة خفيفة، وال داعي ألن  على أكتافها، أو يريد منها أن تشــــاركه اللعب، أو  الثاين أو الثالث بـــــــــعد ميالده، تعلمه االطمئنان 

تثار أعصاا إذا صعد على احد الكراسـي املوجودة  يود أن تصفق وتغين له وحتمله على ذراعيهـا طـوال  واالستقالل يف وقت واحد.

يف املـرتل دون أن يـؤدي ذلـك إىل خطـر ممكــن. ألن  النهار.. إن النصف الثاين من عام الطفل األول مرحــلة 

الطفل عادة حياول أن ينقــــذ نفســــه من الورطات  وعندما تشعر األم بالتعب جتد نفسها مضطرة أن  يرغب فيها يف االستقــالل عن أمه، ولكن ســـلوك 

البسيطة، وألنه إذا أصاب األم اهللع يف هذه احلاالت  تضعه على أرض الغرفة فيبدأ بـالصراخ لتحـمله مرة  األم يف بــعض األحــيان هو الذي جيعله حيتار بـــني 

يشـعر الطفل أن األمر خطري. ويشـعر بــوجود خطر  أخرى، وإذا استجابت له يشعر بـأنه صاحـب حـق،  االعتماد املطلق عليها او االستقـــالل عنها، فهو يف 

دائم حييط به، فيطلب محايتها يف كل حلظة... لنبتعد  ويعتاد حتقــيق هذا األمر وغريه من األمور عن طريق  هذه الفترة يستطيع أن جيلس ... وبعد قليل يزحـف 

عن اخلوف املبالغ فيه... ولنخرجه من املرتل برتهات  الصراخ، ويرى أن ذراعها أفضل مكـان يف احليـاة...  مث يقف ويبـدأ يف مسـك األشـياء واأللعاب املطاطية 

بســــــــيطة، ألن هذا يعرفه على أن أمناط كثرية من  ويزداد ضيق األم طبـعًا ال شـك يف ذلك، بـل تتجمع  إضافةً إىل ورق الصحف واملالعق والدمى ... ومن 

البشر، ويعوده اللعب مع األطفال اآلخرين.  يف قلبـــــها املتعب جدًا سحـــــب كثيفة من الضيق.  الطبــيعي أن تطول ســاعات يقـــظته خالل النهار، 

وأخرياً البد أن يكون ارتباط الطفل األول باألم  ويتســــرب هذا الضيق لطفلها، ويزيده إصرارًا على  وبالتايل حياول أن يشغل كل هذا الوقت يف اكتشـاف 

أشـــد من ارتبــــاط الطفل الثاين ا، وعلى األم أن  االسـتئثار الكامل ا... صحـيح أننا حنب اللعب مع  كل ما حـــــوله ... وحياول أن يتذوق كل شـــــيء 

ختفف من درجة هذا االرتبـاط حـىت ال يصبـح عبـئاً  أطفالنا .. ولكن وصـول األمـر إىل هـذا احلـد متعـب  بلســـانه، أو يعضه بأســــنانه الصغرية اليت بــــدأت 
(١). عليها وعلى طفلها يف املستقبل ومرهق ألعصابـنا، لذلك علينا أال نلعب معه إال إذا  بــــالظهور، ويغتبـــــط الطفل عندما يلعب مع أمه 

ــــــــــــــــــــــــــــ شـعرنا أننا مسـتعدون لذلك، ويف الوقــت الذي نراه  ويرغب يف الزحف من حجرة إىل أخرى.

ـ د. ســـلوى مرتضى،ح٢:  ـ تربــية الطفل مشــكالت وحــلول  ١ مناسبًا وليس كلما أراد. عليه أن يعرف من البداية أن  وتزداد شـكوى األم من بــكائه عندما يبقــى يف 
. ـ  ٢٧ص  ٢٢

ًال ينتظر األم، وأنه عليه أن حيتـرم ذلـك، ولنكـن  عم احلجـرة مبفـرده، رغـم أنـه أمت عامـه األول. وهنـاك 

١٨١٩

أسباب االهتمام الزائد 
عن الحد بالطفل األول



العامل. قــال: وما هو حمجوب عنكم ولكن خبــاه عن أيب جعفر حممد بـن جرير الطربي: قـال: 

سوء أعمالكم، قم سر إىل رحلك وكن على أهبة روى أبو عبـد اهللا حممد بـن سـهل اجللودي قـال: 

من لقــــــــــائه إذا احنطت اجلوزاء وأزهرت جنوم حـدثنا أبـو اخلري أمحد بــن حممد بــن جعفر الطائي 

السماء، فها أنا لك بني الركن والصفا.الكويف يف مسـجد أيب إبـراهيم موســى بــن جعفر 

فطابــت نفســي وتيقــنت أن اهللا فضلين، فما عليه السالم قال: حدثنا حممد بن احلسن بـن حيىي 

زلت أرقب الوقت حىت حان، وخرجت إىل مطييت احلارثي قال: حدثنا علي بـن إبـراهيم بـن مهزيار 

واسـتويت على رحـلي واســتويت على ظهرها، األهوازي قال: خرجت يف بعض السنني حاجاً إذ 

وجتربمت على ضعفاء املؤمنني وقطعتم الرحم الذي دخلت املدينة وأقمت ا أياماً، أسـأل وأستبحـث  فإذا أنا بصاحـيب ينادي: يا أبـا احلســن، فخرجت 

بـــينكم، فأي عذر لكم اآلن؟ فقـــلت: التوبـــة عن صاحــب الزمان عليه الســـالم فما عرفت له  فلحقت بـه، فحـياين بالسـالم، وقـال: سـر بـنا يا 

التوبة، اإلقالة اإلقالة، مث قال: يا بـن املهزيار لوال خرباً، وال وقـــــعت يل عليه عني، فاغتممت غماً  أخ، فما زال يهبط وادياً ويرقـى ذروة جبـل إىل أن 

اســـتغفار بـــعضكم لبـــعض هللك من عليها إال شــــديداً وخشــــيت أن يفوتين ما أملته من طلب  علقنا على الطائف، فقال: يا أبـا احلسـن انزل بـنا 

خواص الشيعة اليت تشبه أقواهلم أفعاهلم.صاحب الزمان عليه السـالم فخرجت حـىت أتيت  نصلي باقـي صالة الليل، فرتلت فصلى بـنا الفجر 

ـ أال أنبـئك أنه مكة، فقضيت حـجيت واعتمرت ا أسبـوعاً، كل  ـ ومد يده  مث قال: يابن املهزيار  ركعتني، قــلت: فالركعتني األوليني؟ قـــال: مها 

إذا قعد الصيب وحترك املغريب وسار العماين وبـويع ذلك أطلب، فبـينما أنا أفكر إذ انكشــف يل بــاب  من صالة الليل، وأوتر فيهما، والقــــنوت يف كل 

الســفياين يؤذن يل، فأخرج بـــني الصفا واملروة يف الكعبة، فإذا أنا بإنسان كأنه غصن باٍن، متزر بـربدة  صالة جائز.

ثالمثائة وثالثة عشـــــر رجالً، فأجيء إىل الكوفة متشح بأخرى، قد كشف عطف بردته عن عاتقه،  وقال: سـر بـنا يا أخ، فلم يزل يهبـط يب وادياً 

وأهدم مسجدها وأبنيه على بـنائه األول وأهدم ما فارتاح قليب وبادرت لقصده، فانثىن إيل وقال: من  ويرقى يب ذروة جبـلٍ حـىت أشـرفنا على وادٍ عظيم 

حـوله من بـناء اجلبابـرة، وأحــج بــالناس حــجة أين الرجل؟ قـــلت: من العراق، قـــال: من أي  مثل الكافور، فأمد عيين فإذا بيت من الشعر يتوقد 

اإلسالم، وأجيء إىل يثرب فأهدم احلجرة وأخرج العراق؟ قــــلت: من األهواز، فقــــال: أتعرف  نوراً، قـال: املح هل ترى شـيئاً؟ قـلت: أرى بـيتاً 

من ا، ومها طريان، فآمر ما جتاه البقـــيع، وآمر اخلصييب؟ قـلت: نعم، قــال: رمحه اهللا، فما كان  من الشــــعر، فقـــــال: األمل، واحنط يف الوادي 

خبشبــــتني يصلبـــــان عليهما فتورق من حتتهما، أطول ليله وأكثر نيله، وأغزر دمعته قــال: فابـــن  واتبـعت األثر حــىت إذا صرنا بوســط الوادي نزل 

فيفتنت الناس ما أشــد من الفتنة األوىل، فينادي املهزيار؟ قلت: أنا هو، قال: حـياك اهللا بالسـالم  عن راحــلته وخالها، ونزلت عن مطييت، وقـــال 

مناد من الســماء: يا مساء أبــيدي ويا أرض خذي أبـا احلسـن، مث صافحـين وعانقــين وقــال: يا أبــا  يل: دعها قلت: فإن تاهت؟.

فيومئذ ال يبقــى على وجه األرض إال مؤمن قــد احلسن ما فعلت العالمة اليت بينك وبني املاضي أيب  قـــــــال: إن هذا وادٍ ال يدخله إال مؤمن وال 

أخلص قلبه لإلميان.حممد نضر اهللا وجهه؟. خيرج منه إال مؤمن، مث سبقين ودخل اخلباء وخرج 

قـلت يا ســيدي ما يكون بــعد ذلك؟ قــال: قــــــــــــلت: معي، وأدخلت يدي إىل جييب  إيل مسرعاً، وقال: أبشر فقد أذن لك يف الدخول، 

الكـرة الكـرة الرجعـة الرجعـة، مث تـال هـذه اآليـة وأخرجت خامتاً عليه حممد وعلي، فلما قـــــــرأه  فدخلت فإذا البـــيت يســـطع من جانبــــه النور، 

«فسلمت عليه باإلمامة، فقـال يل يا أبـا احلسـن قـد استعرب حىت بل طمره الذي كان على بدنه، وقال: 

(١)(٢)(٣)كنا نتوقعك ليالً واراً فما الذي أبـطأ بـك علينا؟ يرمحك اهللا أبا حممد، فإنك زين األمة، شرفك اهللا 
. «

ــــــــــــــــــــــــــــــــــقلت: يا سيدي مل أجد من يدلين إىل اآلن.باإلمامة، وتوجك بتاج العلم واملعرفة، فإنا إليكم 
١ـ سورة اإلسراء: اآلية، ٦.قال: مل جتد أحـداً يدلك؟ مث نكت بإصبـعه يف صائرون، مث صافحين وعانقـين، مث قـال: ما الذي 

. ٢٢٩٦ـ دالئل اإلمامة: ص األرض، مث قـــــــــال: ال ولكنكم كثرمت األموال تريد يا أبــا احلســن؟ قــلت: اإلمام احملجوب عن 
. ـ  ٣٨٤ـ معاجز اإلمام املهدي، السيد هاشم البحراين، ص  ٨١

ٱ ٱوَأمْدَدْنَاكُمٱ ٱ ٱۀٱ ٱsٱٱۀٱ ٱrٱ qٱ

wٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱٱٱھ

معارف عامة معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم ٢٠٢١

لماذا يعد هذا االكتشـاف ضمن المائة 

العظمى؟

كيف جاء هذا االكتشاف؟

تبـــــــــيانا لهذه الرؤية، 
صمم هيرشـــــل موشــــــوراً 
كبـــــــــــــــــــــيراً للغاية، ووجه 

الطيـف الضوئـي الصــادر تشــــكل األشــــعة تحــــت الحـــــمراء وفوق 
منه على جدار بــــــعيد في البنفســـــــــــجية أجزاء رئيســـــــــــة من تطورنا 
غرفة مظلمة وقـــــــــــــــــاس العلمي على مر القـــــــــــــــــرنين المنصرمين، 
الحــــــــــــــرارة داخل كل من بـينما لم يتطرق أحـد لحــين عام١٨٠٠م إلى 
هذه الحــــــــــــــــزم الضوئية احـــــــــــتمال وجود اإلشـــــــــــعاع خارج النطاق 
الملونة على حـــــــــــــــــــــدة. الضيق الذي تتداركه العين البشــرية. وســع 

في عام ١٨٠١م، قــــــرأ ريتر عن اكتشــــــاف  فتعجب من مالحـظة ارتفاع درجة الحــرارة اكتشـــــاف األشـــــعة تحـــــت الحــــــمراء وفوق 
مواطنه هيرشـــل لألشـــعة تحــــت الحــــمراء  بــــاضطراد من منطقــــة اللون البنفســـــجي البنفسجية من مجال الرؤية العلمية خارج 
بشغف، إذ سبق له أن عمل على دراسـة تأثير  (األبـرد) حــتى بــلغت أقــصاها عند منطقــة حـــــــدود الضوء المرئي إلى حــــــــيث الطيف 
ضوء الشــــــــمس على التفاعالت الكيميائية  اللون األحـــــــــمر. ثم فجأة خطر له أن يضع اإلشـــــعاعي بـــــأكمله، ابـــــتداء من الموجات 
كما وعمل في حقــــــل الكيمياء الكهربــــــائية  محــــــــراراً في الفراغ المظلم عند أقـــــــــصى الراديوية وانتهاء بأشعة غاما. 
«تأثير التيارات الكهربــــــــــــــــــائية على المواد  اليمين بـجوار الحـيز األحــمر (بــعد الطيف تعد األشـــعة تحــــت الحــــمراء مفتاحــــاً 
والتفاعالت الكيميائية». الحـظ ريتر خالل  الضوئي مباشرة). للعديد من االكتشـــــــــــافات الفلكية، إضافة 
دراســـــــــــــــــاته تلك تأثير الضوء على كلوريد  إلى اســـــتعمال علوم األرض لها في قـــــياس 
الفضة، حــــــــــيث يتحـــــــــــول لون هذه المادة  الحــرارة بــمختلف الدراســـات ـ اعتبـــاراً من 
الكيميائية من األبــــــيض إلى األســـــــود لدى  درجات حـــــــرارة المحـــــــيط ولغاية صحــــــــة 
تعريضها لضوء الشــــــمس «وهو ما أصبــــــح  الغابــات. كما أن متحسســات األشــعة تحــت 

فيما بعد أساساً للتصوير الفوتوغرافي». الحــــــمراء تعد األســــــاس في عمل صفارات 
قـــــرر ريتر إعادة تجربـــــة هيرشــــــل، لكن  تنبـيه السرقـة وإنذارات الحـريق وغيرها من 
ليســــتطلع فيما لو أمكن لكل لون من ألوان  أجهزة التقــــصي الخاصة بالشـــــرطة وفرق 
الطيف تســــــــــــــــــــــــــــويد مادة كلوريد الفضة  كان حـــــرياً بالمحــــــرار أن  اإلطفاء. اكتشـــــــف العلماء إمكانية الجهاز 
بالدرجة ذاتها. فقـام بصبـغ قـطع من الورق  يحــــــافظ على بـــــــرودته طالما أنه ال يقـــــــع  البــــــصري للعديد من الطيور والحشـــــــرات 
بـمادة كلوريد الفضة، وكرر خطوات هيرشـل  ضمن أي حــيز ضوئي مباشــر. ولكن هذا لم  على تقـــصي األشـــعة تحــــت الحــــمراء. أما 
بــغرفة مظلمة، ولكن بـــدل قـــياس الحـــرارة  يحـــدث قـــط، بـــل ســــجل المحــــرار الدرجة  األشــــعة فوق البنفســــجية، فقــــد سمحـــــت 
عند كل لون من الطيف، قـــــــاس ريتر الزمن  العليا قياسياً. بـــفهم أفضل لإلشـــعاع الشمســـي ولألجزاء 
الذي استغرقــه اســوداد قــطع الورق عند كل  افترض هيرشــــل المذهول أن الشـــــمس  العالية الطاقـــــــــــة من الطيف ـ بــــــــــــضمنها 
لون على حـــدة. فالحــــظ أن اللون األحــــمر  تشـع موجات حــرارية على امتداد الموجات  األشــعة الســينية واألشــعة الدقيقــة وأشـــعة 
بالكاد يغير من لون مادة كلوريد الفضة، في  الضوئية وأن هذه األشــــــــــــــــــعة غير المرئية  غاما.
حــين يعتبــر اللون البنفســـجي األســـرع في  تنكســــر بــــدرجة أقـــــل قـــــليالً خالل مرورها 

ذلك. بالموشور قياساً بأشـعة الضوء. ولم تنقـض 
وعلى غرار هيرشل، قام ريتر بوضع ورقة  ســوى أسابــيع، ليذهل هيرشــل أمام حقيقــة  Frederickولد فريدريك هيرشـــــــــل  
أخرى مطلية بــــــــــــــــــمادة كلوريد الفضة في  أخرى ـ فأشعة الحرارة هذه تنكسر وتنعكس 

المنطقـــــــــة المظلمة خلف حـــــــــزمة اللون Herschelبـــمدينة هانوفر األلمانية عام  وتنحني و.... الخ من الخصائص المعروفة 
البنفســـجي، فاســـودت الورقــــة بأســــرع مدة ١٧٣٨م. منذ صبــــــــــاه، عرفت عنه موهبـــــــــــة  للضوء. ونظراً لموقـعها تحــت حــيز الضوء 
قياســـــــــــية! رغم عدم تعرض هذه الورقـــــــــــة خاصة بالموسيقــى والفلك. فهو ذاته الذي  أي  infraredاألحــــمر، أســــماها هيرشـــــل 
للضوء المرئي، فإن «إشـعاعاً» ما قـد أثر فيه اكتشــــــــف كوكب أورانوس عام ١٧٨١م، ليكون  «األشعة تحت الحمراء».
وغير من لونها. إذن، اكتشــــف ريتر األشـــــعة بـذلك أول كوكب يكتشــف على مر ألفي عام 

هـو  Johannولـد يوهـان ريتـر   Ritter على نفس تقريباً.  ultravioletفوق البنفســــــجية 
الشــاكلة التي اكتشــف بــها مواطنه هيرشــل اآلخر بــــألمانيا وأصبــــح فيلســـــوفاً في علم بــأواخر عام ١٧٩٩م، بــدأ هيرشــل دراســـة 
(١)الطبيعة. كان ضمن معتقـداته الراسـخة أن لضوء الشــــــــــمس. كان عادة ما يســـــــــــتعمل 

. األشعة تحت الحمراء هناك اتحــــاداً وتناظراً في الطبـــــيعة وبـــــأن مرشحـات ألوان لغرض فصل أجزاء الطيف 
ـــــــــــــــــــــــــــ جميع قوى الطبيعة يمكن أن تعزى إلى قـوة الضوئي، فالحـــــــظ ســـــــخونة بــــــــعض هذه 

١٠٠(١) قصة أعظم  اكتشاف علمي على مر الزمن ـ كيندال 
. المرشحــــــــــــات أكثر من قـــــــــــــريناتها خالل  ٩٤هيفن، ص ـ  ٩٢ .Urkraftواحدة أساسية، هي األوركرافت  دراساته تلك.

خبر ابن مهزيار األهوازي 

f مع اإلمام المهدي
األشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجيةاألشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية

يســـتعمل جهاز التحـــكم 
عن بــــعد للتلفاز األشــــعة 
تحت الحمراء لضبط الصوت 
أو تغيير المحـــــــــــــــــطة



العامل. قــال: وما هو حمجوب عنكم ولكن خبــاه عن أيب جعفر حممد بـن جرير الطربي: قـال: 

سوء أعمالكم، قم سر إىل رحلك وكن على أهبة روى أبو عبـد اهللا حممد بـن سـهل اجللودي قـال: 

من لقــــــــــائه إذا احنطت اجلوزاء وأزهرت جنوم حـدثنا أبـو اخلري أمحد بــن حممد بــن جعفر الطائي 

السماء، فها أنا لك بني الركن والصفا.الكويف يف مسـجد أيب إبـراهيم موســى بــن جعفر 

فطابــت نفســي وتيقــنت أن اهللا فضلين، فما عليه السالم قال: حدثنا حممد بن احلسن بـن حيىي 

زلت أرقب الوقت حىت حان، وخرجت إىل مطييت احلارثي قال: حدثنا علي بـن إبـراهيم بـن مهزيار 

واسـتويت على رحـلي واســتويت على ظهرها، األهوازي قال: خرجت يف بعض السنني حاجاً إذ 

وجتربمت على ضعفاء املؤمنني وقطعتم الرحم الذي دخلت املدينة وأقمت ا أياماً، أسـأل وأستبحـث  فإذا أنا بصاحـيب ينادي: يا أبـا احلســن، فخرجت 

بـــينكم، فأي عذر لكم اآلن؟ فقـــلت: التوبـــة عن صاحــب الزمان عليه الســـالم فما عرفت له  فلحقت بـه، فحـياين بالسـالم، وقـال: سـر بـنا يا 

التوبة، اإلقالة اإلقالة، مث قال: يا بـن املهزيار لوال خرباً، وال وقـــــعت يل عليه عني، فاغتممت غماً  أخ، فما زال يهبط وادياً ويرقـى ذروة جبـل إىل أن 

اســـتغفار بـــعضكم لبـــعض هللك من عليها إال شــــديداً وخشــــيت أن يفوتين ما أملته من طلب  علقنا على الطائف، فقال: يا أبـا احلسـن انزل بـنا 

خواص الشيعة اليت تشبه أقواهلم أفعاهلم.صاحب الزمان عليه السـالم فخرجت حـىت أتيت  نصلي باقـي صالة الليل، فرتلت فصلى بـنا الفجر 

ـ أال أنبـئك أنه مكة، فقضيت حـجيت واعتمرت ا أسبـوعاً، كل  ـ ومد يده  مث قال: يابن املهزيار  ركعتني، قــلت: فالركعتني األوليني؟ قـــال: مها 

إذا قعد الصيب وحترك املغريب وسار العماين وبـويع ذلك أطلب، فبـينما أنا أفكر إذ انكشــف يل بــاب  من صالة الليل، وأوتر فيهما، والقــــنوت يف كل 

الســفياين يؤذن يل، فأخرج بـــني الصفا واملروة يف الكعبة، فإذا أنا بإنسان كأنه غصن باٍن، متزر بـربدة  صالة جائز.

ثالمثائة وثالثة عشـــــر رجالً، فأجيء إىل الكوفة متشح بأخرى، قد كشف عطف بردته عن عاتقه،  وقال: سـر بـنا يا أخ، فلم يزل يهبـط يب وادياً 

وأهدم مسجدها وأبنيه على بـنائه األول وأهدم ما فارتاح قليب وبادرت لقصده، فانثىن إيل وقال: من  ويرقى يب ذروة جبـلٍ حـىت أشـرفنا على وادٍ عظيم 

حـوله من بـناء اجلبابـرة، وأحــج بــالناس حــجة أين الرجل؟ قـــلت: من العراق، قـــال: من أي  مثل الكافور، فأمد عيين فإذا بيت من الشعر يتوقد 

اإلسالم، وأجيء إىل يثرب فأهدم احلجرة وأخرج العراق؟ قــــلت: من األهواز، فقــــال: أتعرف  نوراً، قـال: املح هل ترى شـيئاً؟ قـلت: أرى بـيتاً 

من ا، ومها طريان، فآمر ما جتاه البقـــيع، وآمر اخلصييب؟ قـلت: نعم، قــال: رمحه اهللا، فما كان  من الشــــعر، فقـــــال: األمل، واحنط يف الوادي 

خبشبــــتني يصلبـــــان عليهما فتورق من حتتهما، أطول ليله وأكثر نيله، وأغزر دمعته قــال: فابـــن  واتبـعت األثر حــىت إذا صرنا بوســط الوادي نزل 

فيفتنت الناس ما أشــد من الفتنة األوىل، فينادي املهزيار؟ قلت: أنا هو، قال: حـياك اهللا بالسـالم  عن راحــلته وخالها، ونزلت عن مطييت، وقـــال 

مناد من الســماء: يا مساء أبــيدي ويا أرض خذي أبـا احلسـن، مث صافحـين وعانقــين وقــال: يا أبــا  يل: دعها قلت: فإن تاهت؟.

فيومئذ ال يبقــى على وجه األرض إال مؤمن قــد احلسن ما فعلت العالمة اليت بينك وبني املاضي أيب  قـــــــال: إن هذا وادٍ ال يدخله إال مؤمن وال 

أخلص قلبه لإلميان.حممد نضر اهللا وجهه؟. خيرج منه إال مؤمن، مث سبقين ودخل اخلباء وخرج 

قـلت يا ســيدي ما يكون بــعد ذلك؟ قــال: قــــــــــــلت: معي، وأدخلت يدي إىل جييب  إيل مسرعاً، وقال: أبشر فقد أذن لك يف الدخول، 

الكـرة الكـرة الرجعـة الرجعـة، مث تـال هـذه اآليـة وأخرجت خامتاً عليه حممد وعلي، فلما قـــــــرأه  فدخلت فإذا البـــيت يســـطع من جانبــــه النور، 

«فسلمت عليه باإلمامة، فقـال يل يا أبـا احلسـن قـد استعرب حىت بل طمره الذي كان على بدنه، وقال: 

(١)(٢)(٣)كنا نتوقعك ليالً واراً فما الذي أبـطأ بـك علينا؟ يرمحك اهللا أبا حممد، فإنك زين األمة، شرفك اهللا 
. «

ــــــــــــــــــــــــــــــــــقلت: يا سيدي مل أجد من يدلين إىل اآلن.باإلمامة، وتوجك بتاج العلم واملعرفة، فإنا إليكم 
١ـ سورة اإلسراء: اآلية، ٦.قال: مل جتد أحـداً يدلك؟ مث نكت بإصبـعه يف صائرون، مث صافحين وعانقـين، مث قـال: ما الذي 

. ٢٢٩٦ـ دالئل اإلمامة: ص األرض، مث قـــــــــال: ال ولكنكم كثرمت األموال تريد يا أبــا احلســن؟ قــلت: اإلمام احملجوب عن 
. ـ  ٣٨٤ـ معاجز اإلمام املهدي، السيد هاشم البحراين، ص  ٨١

ٱ ٱوَأمْدَدْنَاكُمٱ ٱ ٱۀٱ ٱsٱٱۀٱ ٱrٱ qٱ

wٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱٱٱھ

معارف عامة معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم ٢٠٢١

لماذا يعد هذا االكتشـاف ضمن المائة 

العظمى؟

كيف جاء هذا االكتشاف؟

تبـــــــــيانا لهذه الرؤية، 
صمم هيرشـــــل موشــــــوراً 
كبـــــــــــــــــــــيراً للغاية، ووجه 

الطيـف الضوئـي الصــادر تشــــكل األشــــعة تحــــت الحـــــمراء وفوق 
منه على جدار بــــــعيد في البنفســـــــــــجية أجزاء رئيســـــــــــة من تطورنا 
غرفة مظلمة وقـــــــــــــــــاس العلمي على مر القـــــــــــــــــرنين المنصرمين، 
الحــــــــــــــرارة داخل كل من بـينما لم يتطرق أحـد لحــين عام١٨٠٠م إلى 
هذه الحــــــــــــــــزم الضوئية احـــــــــــتمال وجود اإلشـــــــــــعاع خارج النطاق 
الملونة على حـــــــــــــــــــــدة. الضيق الذي تتداركه العين البشــرية. وســع 

في عام ١٨٠١م، قــــــرأ ريتر عن اكتشــــــاف  فتعجب من مالحـظة ارتفاع درجة الحــرارة اكتشـــــاف األشـــــعة تحـــــت الحــــــمراء وفوق 
مواطنه هيرشـــل لألشـــعة تحــــت الحــــمراء  بــــاضطراد من منطقــــة اللون البنفســـــجي البنفسجية من مجال الرؤية العلمية خارج 
بشغف، إذ سبق له أن عمل على دراسـة تأثير  (األبـرد) حــتى بــلغت أقــصاها عند منطقــة حـــــــدود الضوء المرئي إلى حــــــــيث الطيف 
ضوء الشــــــــمس على التفاعالت الكيميائية  اللون األحـــــــــمر. ثم فجأة خطر له أن يضع اإلشـــــعاعي بـــــأكمله، ابـــــتداء من الموجات 
كما وعمل في حقــــــل الكيمياء الكهربــــــائية  محــــــــراراً في الفراغ المظلم عند أقـــــــــصى الراديوية وانتهاء بأشعة غاما. 
«تأثير التيارات الكهربــــــــــــــــــائية على المواد  اليمين بـجوار الحـيز األحــمر (بــعد الطيف تعد األشـــعة تحــــت الحــــمراء مفتاحــــاً 
والتفاعالت الكيميائية». الحـظ ريتر خالل  الضوئي مباشرة). للعديد من االكتشـــــــــــافات الفلكية، إضافة 
دراســـــــــــــــــاته تلك تأثير الضوء على كلوريد  إلى اســـــتعمال علوم األرض لها في قـــــياس 
الفضة، حــــــــــيث يتحـــــــــــول لون هذه المادة  الحــرارة بــمختلف الدراســـات ـ اعتبـــاراً من 
الكيميائية من األبــــــيض إلى األســـــــود لدى  درجات حـــــــرارة المحـــــــيط ولغاية صحــــــــة 
تعريضها لضوء الشــــــمس «وهو ما أصبــــــح  الغابــات. كما أن متحسســات األشــعة تحــت 

فيما بعد أساساً للتصوير الفوتوغرافي». الحــــــمراء تعد األســــــاس في عمل صفارات 
قـــــرر ريتر إعادة تجربـــــة هيرشــــــل، لكن  تنبـيه السرقـة وإنذارات الحـريق وغيرها من 
ليســــتطلع فيما لو أمكن لكل لون من ألوان  أجهزة التقــــصي الخاصة بالشـــــرطة وفرق 
الطيف تســــــــــــــــــــــــــــويد مادة كلوريد الفضة  كان حـــــرياً بالمحــــــرار أن  اإلطفاء. اكتشـــــــف العلماء إمكانية الجهاز 
بالدرجة ذاتها. فقـام بصبـغ قـطع من الورق  يحــــــافظ على بـــــــرودته طالما أنه ال يقـــــــع  البــــــصري للعديد من الطيور والحشـــــــرات 
بـمادة كلوريد الفضة، وكرر خطوات هيرشـل  ضمن أي حــيز ضوئي مباشــر. ولكن هذا لم  على تقـــصي األشـــعة تحــــت الحــــمراء. أما 
بــغرفة مظلمة، ولكن بـــدل قـــياس الحـــرارة  يحـــدث قـــط، بـــل ســــجل المحــــرار الدرجة  األشــــعة فوق البنفســــجية، فقــــد سمحـــــت 
عند كل لون من الطيف، قـــــــاس ريتر الزمن  العليا قياسياً. بـــفهم أفضل لإلشـــعاع الشمســـي ولألجزاء 
الذي استغرقــه اســوداد قــطع الورق عند كل  افترض هيرشــــل المذهول أن الشـــــمس  العالية الطاقـــــــــــة من الطيف ـ بــــــــــــضمنها 
لون على حـــدة. فالحــــظ أن اللون األحــــمر  تشـع موجات حــرارية على امتداد الموجات  األشــعة الســينية واألشــعة الدقيقــة وأشـــعة 
بالكاد يغير من لون مادة كلوريد الفضة، في  الضوئية وأن هذه األشــــــــــــــــــعة غير المرئية  غاما.
حــين يعتبــر اللون البنفســـجي األســـرع في  تنكســــر بــــدرجة أقـــــل قـــــليالً خالل مرورها 

ذلك. بالموشور قياساً بأشـعة الضوء. ولم تنقـض 
وعلى غرار هيرشل، قام ريتر بوضع ورقة  ســوى أسابــيع، ليذهل هيرشــل أمام حقيقــة  Frederickولد فريدريك هيرشـــــــــل  
أخرى مطلية بــــــــــــــــــمادة كلوريد الفضة في  أخرى ـ فأشعة الحرارة هذه تنكسر وتنعكس 

المنطقـــــــــة المظلمة خلف حـــــــــزمة اللون Herschelبـــمدينة هانوفر األلمانية عام  وتنحني و.... الخ من الخصائص المعروفة 
البنفســـجي، فاســـودت الورقــــة بأســــرع مدة ١٧٣٨م. منذ صبــــــــــاه، عرفت عنه موهبـــــــــــة  للضوء. ونظراً لموقـعها تحــت حــيز الضوء 
قياســـــــــــية! رغم عدم تعرض هذه الورقـــــــــــة خاصة بالموسيقــى والفلك. فهو ذاته الذي  أي  infraredاألحــــمر، أســــماها هيرشـــــل 
للضوء المرئي، فإن «إشـعاعاً» ما قـد أثر فيه اكتشــــــــف كوكب أورانوس عام ١٧٨١م، ليكون  «األشعة تحت الحمراء».
وغير من لونها. إذن، اكتشــــف ريتر األشـــــعة بـذلك أول كوكب يكتشــف على مر ألفي عام 

هـو  Johannولـد يوهـان ريتـر   Ritter على نفس تقريباً.  ultravioletفوق البنفســــــجية 
الشــاكلة التي اكتشــف بــها مواطنه هيرشــل اآلخر بــــألمانيا وأصبــــح فيلســـــوفاً في علم بــأواخر عام ١٧٩٩م، بــدأ هيرشــل دراســـة 
(١)الطبيعة. كان ضمن معتقـداته الراسـخة أن لضوء الشــــــــــمس. كان عادة ما يســـــــــــتعمل 

. األشعة تحت الحمراء هناك اتحــــاداً وتناظراً في الطبـــــيعة وبـــــأن مرشحـات ألوان لغرض فصل أجزاء الطيف 
ـــــــــــــــــــــــــــ جميع قوى الطبيعة يمكن أن تعزى إلى قـوة الضوئي، فالحـــــــظ ســـــــخونة بــــــــعض هذه 

١٠٠(١) قصة أعظم  اكتشاف علمي على مر الزمن ـ كيندال 
. المرشحــــــــــــات أكثر من قـــــــــــــريناتها خالل  ٩٤هيفن، ص ـ  ٩٢ .Urkraftواحدة أساسية، هي األوركرافت  دراساته تلك.

خبر ابن مهزيار األهوازي 

f مع اإلمام المهدي
األشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجيةاألشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية

يســـتعمل جهاز التحـــكم 
عن بــــعد للتلفاز األشــــعة 
تحت الحمراء لضبط الصوت 
أو تغيير المحـــــــــــــــــطة
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صدر عن شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية يف العتبة احلسينية املقدسة دراسة إسالمية معاصرة بعنوان: القول احلسن يف عدد 

زوجات اإلمام احلسن عليه السالم.

كتاب يرد مؤلفه فيه ما افتري على اإلمام احلسن عليه السالم بكونه مطالقا ومزواجا، هذه الفرية اليت استغلها أعداء أهل البـيت 

عليهم السـالم للنيل من عصمتهم ومقـامهم الرفيع، فجمع املؤلف يف كتابـه كل الروايات اليت تتعلق ذا املوضوع، فطرح يف احــد 

فصوله كل الروايات املذكورة يف كتب أهل السنة وناقشها وأبطلها بالدليل الذي يقـطع الطريق على كل متصيد، ويف فصل آخر مجع 

فيه كل الروايات اليت ذكرت يف الكتب الشـيعية وإبــطاهلا وردها، مث اســتعرض املؤلف التاريخ الدقــيق الذي تولدت فيه هذه الفرية 

والكذبة، واثبت بأا من خمتلقات الدولة األموية والعباسية.
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