الناﴍ :مركز العميد الدويل للبحوث و الدراسات  /قسم النﴩ
االﴍاف :أ.د .شوقي مصطفى املوسوي
املتابعة و التنفيذ:رضوان عبد اهلادي السالمي
االدارة الفنية :حسني فاضل احللو  /ثائر فائق هادي رضا /زين العابدين عادل الوكيل
التصميم:حسني عقيل ابو غريب
عدد النسخ250:
رقم االيداع ﰲ دار الكتب والوثائق العراقية  2158لسنة 2019م
الرمز الربيدي للعتبة العباسية املقدسة56001:
صندوق الربيد (ص.ب) 232:
Tel: +964 760 235 5555 Mobile: +964 7602323337
htt p : � � a l a m e ed . a l kafe el . n et
E ma i l : a l a m ee d @ a l kafee l . n et

للﻄﺒاﻋةوالنﴩوالتوزيﻊ

اللجنة العلمية

أ.د .رياض طارق العميدي  /العراق /جامعة بابل

أ.د .حسن عبد اهلل السامك/العراق /جامعة القادسية
أ.د .محيد محدان التميمي  /العراق /جامعة البرصة
حمرم /لبنان
أ.د .خالد ّ

أ.د .رياض شنته جرب /العراق/جامعة ذي قار

أ.د .عبد الكريم األعرجي /العراق /جامعة بغداد

أ.د .غسان محيد عبد املجيد /العراق /وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
أ.د .حممد بن نارص املحروقي /سلطنة ُعامن.

أ.د .حممد عبد احلسني اخلطيب /العراق /جامعة كربالء
أ.د .لؤي أدوارد جورج/العراق /جامعة بغداد

عباس معن /العراق /جامعة بغداد
أ.د .مشتاق ّ
أ.م.د أنسية خزعيل /إيران

أ.م.د حامد العبد اهلل /الكويت

أ.م.د ستار األعرجي /العراق /جامعة الكوفة

اللجنة التحضريية

أ.د .كريم حسني ناصح

رئيسا

أ.د .رسحان جفات سلامن

عضوا

أ.د .عيل كاظم املصالوي

عضوا

أ.د .عادل نذير بريي

أ.م.د .عالء جرب املوسوي

عضوا

عضوا

أ.م.د .شوقي مصطفى املوسوي

عضوا

أ.م.د .نورس حممد شهيد الدهان

عضوا

رضوان عبد اهلادي عبد اخلرض

مقررا

أ.م.د .امحد صبيح الكعبي

أ.م .حيدر غازي املوسوي

عضوا

عضوا

املجادلة

()11

المحتويات
في البدء7.....................................................................................................
أنموذج 9....................................................
المعرفي دليل اإلمامة المعارف ال ّلغو ّية
الكمال
ٌ
ّ
دور االمام الجواد  gفي بلورة التحوالت الفكریة والثقافیة في عصره61 .....................................
األراجيز المنسوبة إلى أبي الفضل العباس gفي واقعة الطف ( قراءة في المضامين اإليمانية والعقائدية )85.....

التوجيهات النبوية في إثراء العلوم االنسانية ونشرها من خالل الميادين التربوية119..............................

الفكر الجغرافي في كتاب نهج البالغة165 ...................................................................
الهجرة في مفهوم أمير المؤمنين االمام علي 179 .........................................................g
ِ
محم ٍد207........................................................ o
الس ُ
الرسول َّ
مات العمل َّي ُة في شخص َّية َّ
ِّ

العالقة بين الدال والمدلول عند االمام جعفر الصادق229............................................... g
الفك ِْري ِعنْدَ اإلمام ِعلي اله ِ
أ َثر الم ْشروع ِ
ِ
ْ
تحليل ّي ٌة)253 ........
واألخ َل ِق ّي ِة :قراء ٌة
ادي gفِي ن َْش ِر ال ُع ُلوم الدِّ ْينِ َّي ِة
ّ َ
ّ
ُ َ ُ
ِ
كال ُم ِ
أهل البيت  bشاهدا لغويا وبالغيا _ معجم الطراز األول البن معصوم المدني (1120هـ) اختيارا281.......
تكامل الشخصية النبوية على لسان اإلمام علي 307...................................................... g
ثنائية اإليجاب والسلب في رؤية أهل البيت للشعر وأصحابه333 .............................................
الفكر االقتصادي في مدرسة اهل البيت361 ..............................................................b

في البدء...

الحمد لله الذي بعث محمد ًا وآل بيته الكرام رحمة للعالمين ،وجعل بهم النجاة من غياهب الجهل
وشروره ،ورزقنا االنتماء لهم والوالية ،وصلى الله عليهم جمي ًعا ورحمة الله وبركاته  ....وبعد ..
يقدم مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات وقسم النشر فيه مجموعة طيبة من البحوث االكاديمية
استثارها فكر أهل البيت عليهم السالم فراحت أقالم الباحثين بمختلف المجاالت االنسانية تستقرأ ذلك
الفكر وترصد آثاره العظيمة التي تركها في البشرية جمعاء .منطلقين من مبدأ َّ
أن أهل البيت عليهم السالم
هم الرحمة االلهية التي بعثها الله تعالى لينقذ البشرية ويهديها سواء السبيل .فكل ما ُأثر عنهم وثبتت صحته
هو رحمة محضة ،وعلينا ان نفهمها ونعي أبعادها  ،وكلما تقدم الزمن كان علينا عرض ما توصلنا له على
تلك المقوالت العظيمة لنزداد إيمانًا بهم  ،ولنزداد معرفة وحكمة ،ولنوقن أشد االيقان انهم عليهم السالم
منبع العلوم ومدادها الذي ال ينضب .
وهذه المجموعة من البحوث حفلت بها وقائع مؤتمر العميد العلمي الثالث المعقود تحت عنوان ((النبي
المختار(صلى الله عليه وآله وسلم) وآله األطهار(عليهم السالم) منبع العلوم االنسانية ومدادها))،وقد
توزعت اختصاصاتها المعرفية وحموالتها الثقافية ..اذ كان مجال اللغة وآدابها ميدانًا رح ًبا لعرض آثار أهل
البيت عليهم السالم في هذه العلوم فضال عن التاريخ واالجتماع واالقتصاد والعلوم التربوية والنفسية.
ومثلما تنوعت هذه البحوث تنوع انتماء كاتبيها فنجد باحثين من سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية
،ومن جمهورية إيران االسالمية فضال عن اساتذة الجامعات العراقية العرقية كالبصرة وبابل وكربالء
والكوفة وميسان .
وإذ يهدي قسم النشر في مركز العميد القارئ هذه المجموعة المباركة من البحوث فانَّه موقن وحريص
على إفادة المختصين والمثقفين بوجه عام ،ويقدم ما من شأنه ْ
أن يأسس لمفاهيم جديدة تنطلق من أساس
متين وهو أهل البيت عليهم السالم بكل ما حفل تراثهم المجيد من عطاء معرفي زاخر أفاد األُمة بل االنسانية
جمعاء والزال نابضا بالحياة مادامت الحياة نابضة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ :

واوردت ادلة عﲆ
يدرس البحث ظاهرة عجيبة ﰲ علوم املعصومني هي كامل معارفهم ﰲ كل االختصاصات
ُ

ذلك منها قول عدد من االئمة ( سلوﲏ قبل ان تفقدوﲏ )  ،ومعرفتهم بطرق السموات واالرض ،وال يقول ذلك
إال من عرف كل ﳾء  ،ومنها َ
أن االئمة يعلمون ما ال يعرفه الناس كمعرفة لغات البﴩ كلها  ،ومعرفة ما ﰲ التوارة

واالنجيل والزبور  ،ومعرفة لغة الطري والبهائم واالشياء التي فيها روح  ،ومن ذلك َ
أن االئمة كانوا أعلم علامء

مفهمون ُحمدّ ثون” ويثري تفكريي كوﳖم
عصورهم يناظروﳖم ويسكتوﳖم باألدلة والرباهني وكان األئمة ” صادقون ّ
حمدَ ثني اي ان روح ُ
القدُ س ﳛدثهم ﰲ القضايا التي يريدون معرفتها وبذلك ال يصعب عليهم جواب أي سؤال ،
ودرس البحث قضايا لغوية كان االئمة فيها رواد ًا كالريادة ﰲ النحو واالصوات ومعرفة االئتالف بني احلروف

وااللفاظ ومعرفة وصنع االلفاظ ﰲ مواضعها واتساعهم ﰲ قضايا داللية كثرية  ،ومعرفة التضاد واالشتقاق واحلقيقة
واملجاز قبل معرفة اللغويني هلذه الفنون واخلصائص اللغوية  ،بدليل ورودها عند االمام عيل بن أﰊ طالب  gفضال
عن ريادﲥم ﰲ تأسيس علم الكالم وعلم التفسري والتأويل ومعرفتهم الباليا واملنايا واالنساب وفصل اخلطاب .

١١

الخالدي
أ د كريم حسين ناصح
ّ

Abstract:
The research paper tackles a miraculous phenomenon in the Infallible sciences incarnated
in the competence of the sciences in all fields as mentioned in : “ Ask me, before lose me” ,
they have knowledge of the heaven orbits, different languages, and so forth .However, they
delve into the non-humanist sciences; chemistry, mathematics, physics, medicine, pharmacy,
biology. Perception to the angels and their functions, perception to Allah, His traits and deeds.
Consequently, it is inferred that no Imam without such perceptive mentality and knowledge
completion; Imam never considers as evidence unless he dominates all the knowledge fields.

١٢

اﳌﺒحﺚ اﻷول
الﻜﲈل اﳌعﺮﰲ دليﻞ اﻹﻣاﻣة
اﻷول  :ﻣﻔﻬوم اﻹﻣاﻣة
اﳌﻄلﺐ ﹼ
خلــق اهلل الكائنــات لعبادتــه وشــكر آالئــه وبنــاء ﳎتمــع صالــح تســوده العدالــة اإلهليــة واملســاواة  ،والتعــاون

رب  ،وإدارة حيــاة النــاس بالقوانــني والﴩائــع التــي يريدهــا اهلل تعــاﱃ لــذا كان ّأول خلقــه آدم  gنب ّيــ ًا
لعمــل الــ ّ
بعثــه لينقــل ﴍائــع اهلل ـ تعــاﱃ ـ إﱃ نســله مــن البــﴩ ،وع ّلمــه اهلل املعــارف التــي ﲤكّنــه مــن ﲢقيــق مــا أراده اهلل خللقــه ،

وكذلــك األنبيــاء الذيــن جــاؤوا مــن بعــده يتوارثــون العلــوم واملعــارف ويزيدهــم اهلل مــن علمــه ومعارفــه مــا يقتضيــه
املجتمــع لتلبيــة احلاجــات اﳉديــدة  ،والتطـ ّـورات التــي ﲢــدث ﰲ املجتمــع بمــرور الزمــن وتغـ ّـري األحــوال وكان
رﲠــم مــن طريــق الوحــي بنــزول املالئكــة مــن الســامء  ،أو الرؤيــا ،أو غــري ذلــك إلﲤــام
األنبيــاء ـ bيتلقــون رســاالت ّ
مســتلزمات الرســالة اإلهل ّيــة مــن غــري انقطــاع  ،وكان ّ
ـي يبـ ّـﴩ بالنبــي الــذي يــاﰐ بعــده ليجــري التبليــﻎ بانتظــام
كل نبـ ّ

مؤهــالت علم ّيــة ومعرف ّيــة ﲤيــزه مــن غــريه مــن
ـي  ،وكان اهلل تعــاﱃ ُيكســب النبــي ّ
وال يدّ عــي النبـ ّـوة مــن ليــس بنبـ ّ

نبوتــه ﰲ نفــوس املشـكّكني واملنكرين،فضـ ً
ال عــن الكتــب الســامو ّية التــي ُينزهلــا اهلل ـ تعــاﱃ ـ إﱃ رســله
البــﴩ لتثبيــت ّ
ومــا ﳚريــه عــﲆ أيدﳞــم مــن معجــزات يعجــز البﴩعــن اإلتيــان بمثلهــا لكوﳖــا خارقــة لقــدرات البــﴩ اﳉســد ّية

والعقل ّيــة إلثبــات ّ
أن هــذه املعجــزات مــن لــدن قديــر حكيــم  0واســتمرت هــذه الرســاالت والنبـ ّـوات تــﱰ مــن

حممــد oالــذي بـ ّـﴩ بــه اهلل ـ تعــاﱃ ـ عــﲆ لســان النبــي عيســى ابــن مريــم g
أول خلــق البﴩحتــى مبعــث نب ّينــا ّ
كــام حكــى لنــا القــرآن الكريــم ﰲ قولــه تعــاﱃ } ومبـ ّـﴩ ًا برسـ ٍ
ـول يــأﰐ مــن بعــدي اســمه أمحــد { الصف60وقــد جــر

ـي ْ
وﴆ ﳜلفــه بعــد وفاتــه لالســتمرارﰲ تبليــﻎ رســالة اهلل ﰲ األرض لــذا كان
أن يكــون لــه
احلكــم اإلهلــي منــذ ّأول نبـ ّ
ّ

ـم
ـي حممــد oـ
وﴆ كغــريه مــن األنبيــاء  ،يرثــه مــن بعــده  ،و ُيتـ ّ
لزام ـ ًا ﰲ ضــوء هــذا النظــام األهلــي أن يكــون للنبـ ّ
ّ
حممــد صـ ّـﲆ اهلل عليــه وآلــه ـ بالواليــة لعــيل بــن أﰊ طالــب يــوم
ـي ـ ّ
رســالته فكانــت بيعــة الغديــر التــي أوﴅ فيهــا النبـ ّ
()1
ـت مــواله فهــذا عــيل مــواله ا ّللهــم ِ
خطــب باملســلمني قائ ـ ً
وال مــن وااله واخــذل مــن خذلــه "
ال اللهــم مــن كنـ ُ
ّ
حممــد
ـي ّ
وﱂ تــأت هــذه الواليــة اعتباط ـ ًاأو مصادفــة ؛ بــل ه ّيــأ اهلل لﻺمــام عــيل  gمــن يرعــاه برعايــة اهلل وهــو النبـ ّ
رصح اإلمــام gبذلــك ﰲ قولــه:
 oو ُينشــﺊ اإلمــام كــام أنشــأه اهلل تعــاﱃ فأرشــد ه إﱃ إعــداده مــذ كان صب ﹰﹼيــا كــام ّ
مســني جســده  ،و ُيشـ ّـمني َعرفــه ،وكان
وضعنــي ﰲ حجرهوأنــا وليــد
،يضمنــي إﱃ صــدره  ،ويكنفنــي ﰲ فراشــه  ،و ُي ّ
ّ

ـم ُي ْلقمنيــه  ،ومــا وجــد يل كذبـ ًة ﰲ قــول  ،والخطلــة ﰲ فعــل ،ولقــد قـ َـر َن اهللُ بــه صـ ّـﲆ اهلل عليــه وآلــه
يمضــﻎ الــﴚء ثـ ّ
١٣

الخالدي
أ د كريم حسين ناصح
ّ

ـم َم َلــك مــن مالئكتــه  ،يســلك بــه طريــق املــكارم  ،وحماســن أخــالق العــاﱂ ليلــه وﳖــاره
مــن لــدن أن كان فطيـ ًـام أعظـ َ
أثرأ ّمه،يرفــع يل ﰲ ّ
كل يــوم مــن أخالقــه ع َلـ ًـام ،ويأمــرﲏ باإلقتــداء بــه“
ولقــد كنـ ُ
ـت أتبعــه اتبــاع الفصيــل َ

()2

ـص مــن القــرآن الكريــم ﰲ قولــه تعــاﱃ } إ ّنــام ول ّيكــم اهلل ورســوله والذيــن آمنــوا
وقــد وردت الواليــة بنـ ّ

الذيــن ُيقيمــون الصــالة و ُيؤتــون الــزكاة وهــم راكعــون { ( املائــدة  )55وﰲ آيــات أخــر()3وﱂ يكــن التبليــﻎ بالوص ّيــة

رغبــة شــخصية ،أو حاجــة آن ّيــة بــل كانــت الوص ّيــة بأمــر مــن اهلل ( يــا ّأﳞــا الرســول ب ّلــﻎ مــا أنــزل إليــك مــن ر ّبــك

ـت رســالته واهلل يعصمــك مــن النــاس ّ
ْ
إن اهلل ال ﳞــدي القــوم الكافريــن { ( املائــدة  ) 67وحــني
وإن ﱂ تفعــل فــام ب ّلغـ َ

ـت لكــم
ـم رســالته لــذا قــال تعــاﱃ ( اليــو َم أكملـ ُ
أوﴅ النبــي oبواليــة اإلمــام عــيل ﰲ يــوم الغديــر كان قــد أتـ ّ
ـت لكــم اإلســالم دينًــا { ( املائــدة .)3
ـت عليكــم نعمتيورضيـ ُ
دينَكــم وأﲤمـ ُ

مهمتــه التــي أوكلهــا اهلل ـ تعــاﱃ ـ إليــه كــام شــاء اهلل  ،ولك ـ ّن اإلمــام
ـيل بــن أﰊ طالــب ّ
وقــد أ ّد اإلمــام عـ ّ

ـيل ابــن أبيطالــب وقيــام
ـيل َبـ َـﴩ لــه عمــر حمــدود  ،فهــل تبقــى األمــة اإلســالم ّية مــن غــري إمــام وبــني اإلمــام عـ ّ
عـ ّ
ـاس بغــري إمــام ﳞدﳞــم  ،و ُيرشــدهم و ُيبـ ّـني أرسار دينهــم ،
الســاعة زمــن طويــل اليمكــن معرفتــه ؟ وهــل يــﱰك اهللُ النـ َ

ـك ﰲ ّ
وينجيهــم مــن الضــالل والبــدع ؟ الشـ ّ
أن ذلــك خــالف حكمــة اهلل ومشــيﺌته ﰲ تنظيــم حيــاة البــﴩ ؛ لــذا جــاء

قــول رســول اهلل oﰲ حديــث الثقلــني ـ ليؤ ّكــد ّ
أن اإلمامــة ال تنتهــي بواليــة اإلمــام عــيل بــن أﰊ طالــب ـ gبــل
البــدّ مــن أن ﲤتــد حتــى تقــوم الســاعة لــذا جعــل اهلل تعــاﱃ إمامــة النــاس حمصــورة ﰲ آل بيــت حممـ ٍـد ـ bالذيــن

ـريا {( األحــزاب  )33لــذا
ـس أهـ َـل البيــت
ّ
ـب عنكــم الرجـ َ
قــال اهلل تعــاﱃ عنهــم } إ ّنــام يريــدُ اهللُ ل ُيذهـ َ
ويطه َركــم تطهـ ً

ـص عليهــم وعــﲆ أســامئهم مــن حكمــة اهلل
ـص النبــي oعــﲆ األئمــة اإلثنــي عــﴩ ﰲ أحاديــث رصﳛــة وهــذا النـ ّ
نـ ّ

يفوضــه اهلل تعــاﱃ إﱃ مــن ﳜتــار ويصطفــي مــن عبــاده ،و ّملــا كانــت أعــامر
ومشــيﺌته ﰲ ضــوء نظريــة احلكامإلهلــي الــذي ّ
األئمــة حمــدودة كذلــك  ،شــاءت احلكمــة اإلهل ّيــة أن يكــون آخرهــم مديــد العمــر كعمــر اخلرضأوعمربعــﺾ األنبيــاء

ـي إليــاس لتســتمر واليــة األئمــة عــﲆ األرض إﱃ يــوم القيامــة لــذا كان(أصــل)
الذيــن بقــوا عــﲆ قيــد احليــاة كالنبـ ّ
النــص مــن رســول اهلل oنحــو قولــه
مبنــي عــﲆ
اإلمامــة مــن أصــول مذهــب أهــل البيــت ـ bوهــو أصــل
ّ
ّ

الــذي رواه عبــد اهلل بــن مســعود حــني ســأله إعــراﰊ  :ياعبــد اهلل هــل أخربكــم نب ّيكمoكــم يكــون فيكــم مــن
خليفــة ؟ قــال لقــد ســألتني عــن ﳾءمــا ســألني عنــه ( أحــد ) منــذ قدمــت العــراق  ،نعــم اثنــا عﴩعــدّ ة نقبــاء بنــي

إرسائيل،وقــال جرير:عــن أشــعث  ،عــن ابــن مســعود عــن النبــي oقــال  :اخللفــاء بعــدي اثنــا عــﴩ كعــدّ ة نقبــاء

بنــي أرسائيــل ”.

()٤

١٤

وروي عــن اإلمــام الصــادق ـgعــن أبيــه ،عــن جــدّ ه عــن عل ّيـــ gقــال  ،قــال رســول اهللoوسـ ّلم:األئمة

بعــدي اثنــا عــﴩ ّأوهلــم عــيل بــن أﰊ طالــب وآخرهــم القائــم  ،هــم خلفائــي وأوصيائــي وأوليائــي وحجــج

قــر ﲠــم مؤمــن  ،واملنكــر هلــم كافــر ” )5 (.ورو الصحــاﰊ جابربــن عبــد اهلل
اللهعــﲆ أ ّمتــي بعــدي ا ُمل ّ

األنصــاري ّ
أن رســول اهلل oسـ ّـامهم بأســامئهم”.

()6

ويلخــص اإلمــام الرضــا gحقيقــة اإلمامــة وﴐورة وجودهــا ﰲ ضــوء اإلرادة اإلهل ّيــة بقولــه ّ :
إن اهلل عـ ّـز

وجــل ﱂ يقبضنب ّيــه oحتــى أكمــل لــه الديــن  ،وأنــزل عليــه القــرآن فيــه تبيــان ّ
ـني فيــه احلــالل واحلــرام ،
كل ﳾء ،بـ ّ َ

ـت
ـت لكــم دينكــم وأﲤمـ ُ
واحلــدود واألحــكام  ،وﲨيــع مــا ﳛتــاج إليــه النــاس ك ََمـالً ،فقــال عـ ّـز وجـ ّـل } اليــو َم أكملـ ُ
وأمراإلمامــة مــن ﲤــام الديــن،وﱂ يمـ ِ
ـني أل ّمتــه معــاﱂ
عليكــم نعمتــي ورضيـ ُ
ـﺾ oحتــى بـ ّ َ
ـت لكــم اإلســالم دينــا{ ُ

احلق،وأقــام هلــم عل ﹰﹼيــا ـَ gع َلـ َ ً
ـام وإما ًمــا ،ومــا تــرك هلم شــي ًﺌا
دينهــم  ،وأوضــح هلــم ســبيلهم وتركهــم عــﲆ قصــد ســبيل ّ

فمــن زعــم ّ
أن اهلل ـ عـ ّـز وجـ ّـل ـــلم يكمــل دينــه فقــد ر ّد كتــاب اهلل و َمــن ر ّد كتــاب اهلل فهــو
ﳛتــاج إليــه األ ّمــة ّإال ب ّينــه َ ،
كافــر بــه ”.

()7

ّ
ـرصف فيــه النــاس عــﲆ هواهــم ورغباﲥــم بــل
ووضــح اإلمــام الرضــا
ّ
gأن اإلمامــة ليســت أمـ ًـرا دنيو ّيــا  ،يتـ ّ

ـاﲏ حمتــو ٌم ّ ،
املنصــب مــن
ألن اإلمامــة ليســت قيــادة أفــراد وسياســتهم بحســب مــا يرتﺌيــه احلاكــم أو اخلليفــة ّ
هــو ٌ
أمرر ّبـ ّ
البﴩباالختياروالتعيــني أو كــام ُيقــال بالشــور ّ
ألن اإلمامــة أعظــم مــن ذلــك وأجـ ّـل وأخطــر ﳑّــا يذهبــون إليهوهــذا

مــا أوضحــه اإلمــام الرضــا ـgقــال  ” :هــل يعرفــون َقدْ راإلمامــة وحم ّلهــا مــن األ ّمــة فيجــوز فيهــا اختيارهــم ّ ،
إن

ـورا مــن أن ي ْبلغهــا النــاس بعقوهلــم  ،أو
اإلمامــة أجـ ّـل قــدْ ًرا وأعظــم شــأنًا  ،وأعــﲆ مكا ًنــا وأمنــع جان ًبــا  ،وأبعــد غـ ً

ينالــوه بﺂرائهــم ،أو يقيمــوا إما ًمــا باختيارهــم ّ ،
ـص اهلل ـ عـ ّـز وجـ ّـل ـ ﲠــا إبراهيــم ـgبعــد النبـ ّـوة ،
إن اإلمامــة خـ ّ

ﴍفهبهــا  ،وأشــاد ﲠــا ذكــره ،فقــال ّ } :إﲏ جاع ُلــك للنــاس إما ًمــا { ( البقــرة )12٤
واخلُ ّلــة مرتبــة ثالثــة  ،وفضيلــة ّ
ِ
ذريتــي {( الســورة واﻵيــة أنفســهام) قــال اهلل تبــارك وتعــاﱃ } الينـ ُ
ـال عهــدي الظاملــني
فقــال اخلليــل
رسورا ﲠــا } ومــن ّ
ً
{ فأبطلــت هــذه اﻵيــة إمامــة ّ
ـم أكرمــه اهلل تعــاﱃ بــأن جعلهــا
كل ظــاﱂ إﱃ يــوم القيامــة  ،وصــارت ﰲ الصفــوة  ،ثـ ّ

ﰲ ذر ّيتــه أهـ ِ
ـوب نافل ـ ًة ﹰﹼ
ـل الصفــوة والطهــارة فقــال } ووهبنــا لــه إسـ َ
وكال جعلنــا صاحلــني ،وجعلناهــم
ـحاق ويعقـ َ

أئم ًةﳞــدون بأمرنــا وأوحينــا إليهــم فعـ َـل اخلــريات وإقــا َم الصــالة وإيتــا َء الــزكاة وكانــوا لنــا عابديــن {( األنبيــاء  72ـ
ّ

.)73

()8

١٥

الخالدي
أ د كريم حسين ناصح
ّ

وﱂ تنقطــع النبــوة والوصيــة بــل امتــدت ﰲ حقــب متعاقبــة يتوارثهــا عبــاد اهلل الصاحلــون باصطفـ ٍ
ـاء مــن اهلل
ُ
ّ
ّ

حجتــه عــﲆ اخللــق يمتــاز بقــدرات عقليــة وعلم ّيــة وخلق ّيــة ومعرف ّيــة
واختيــاره ﰲ ضــوء حكمتــه الر ّبان ّيــة ﰲ أن يكــون ّ

حممــد وآلــه املصطفــني
ال تتوافــر ﰲ غــريه مــن معارصيــه؛ ليكــون بالــﻎ احلجــة 0وكان ذلــك ﳑّــا أودعــه اهلل ﰲ نب ّيــه ّ

فقر ًنــا
ذريتــه يرثهــا بعـ ٌ
ـﺾ عــن بعــﺾ ْ ،قرنـ ًا ْ
األخيــار ـ صـ ّـﲆ اهلل عليهــم وسـ ّلم ـ قــال اإلمــام الرضــا ـgفلــم تــزل ﰲ ّ

ـي oفقــال ـ جـ ّـل وتعــاﱃ ـ ّ }:
ـي
إن أوﱃ النــاس بﺈبراهيــم َللذيــن اتّبعــوه وهــذا النبـ ّ
ورثهــا اهلل ـ تعــاﱃ ـ النبـ ّ
 ،حتــى ّ
خاصــة فق ّلدهــا oعل ّيــا ـgبأمــر اهلل ـ تعــاﱃ ـ عــﲆ
والذيــن آمنــوا واهلل و ّيل املؤمنــني { ( آل عمــران )68فكانــت لــه ّ

ـم واإليـ َ
ـامن بقولــه تعــاﱃ } وقــال الذيــن أوتــوا
ذر ّيتــه األصفيــاء الذيــن آتاهــم اهلل العلـ َ
رســم مــا فــرض اهلل  ،فصــار ﰲ ّ
ِ
ِ
ـامن لقــد لبثتــم ﰲ كتـ ِ
الع ْلــم واإليـ َ
ـgخاصــة إﱃ يــوم القيامــة
ـيل
ّ
ـاب اهلل إﱃ يــو ِم البعــث { ( الــروم  )56فهــي ﰲ ُو ْلــد عـ ّ
ﳉ ّهــال ”.
ـي بعــد حممدـoفمــن أيــن ﳜتــار هــؤالء ا ُ
 ،إذ ال نبـ ّ

( )9

فاإلمــام الرضــا ـgوضــع اإلمامــة ﰲ إطارهــا اإلهلــي باختيــار آل بيــت حممـ ٍـد األطهــار الذيــن مازهــم اهلل ـ

تعــاﱃ ـ بالعلــم واإليــامن وفوضهــم اإلمامــة إﱃ يــوم القيامــة } لقــد لبثتــم ﰲ كتــاب اهلل إﱃ يــوم البعــث {  0ذلــك ّ
أن
ـاﲏ
اإلمامــة ليــس إدارة أمــور النــاس باحلكــم بالــرأي ،واهلو،وقــوة الســلطان،وقهر العبــاد؛ بــل اإلمامــة نظــام ر ّبـ ّ
أوجــده اهلل ليســود العــدل بــني الناس،وتط ّبــق أحــكام القــرآن بالفهــم الــذي أهلمــه اهلل األئمــة ـ bلــذا وصــف اإلمــام

وإرث األوصيــاء ّ ،
ُ
الرضــا ـgهــذا النظــام بقولــه ّ ”:
إن اإلمامـ َة خالفـ ُة اهلل ،وخالفـ ُة
إن اإلمامــة هــي منزلـ ُة األنبيــاء ،

الرســول oومقــام أمــري املؤمنــني ـgومــرياث احلســن واحلســني ّ b
إن اإلمامــة زمــام الديــن  ،ونظــام املســلمني ،

وصــالح الدنيــا وعـ ّـز املؤمنــني ّ ،
أس اإلســالم النامــي  ،وفرعــه الســامي ،باإلمــام ﲤــام الصالة،والــزكاة،و
إن اإلمامــة ّ
الصيام،واحلج،واﳉهاد،وتوفريال َفيءوالصدقات،وإمضــاء احلــدود واألحــكام ،ومنــع الثغورواألطراف،اإلمــام ُﳛـ ّـل

حــالل اهلل  ،وﳛـ ّـر ُم حــرام اهلل  ،ويقيــم حــدود اهلل  ،ويذ ّبعــن ديــن اهلل  ،ويدعــو إﱃ ســبيل ربــه باحلكمــة واملوعظــة
احلســنة  ،واحلجــة البالغــة  ،اإلمــام كالشــمس الطالعــة املج ّللــة بنورهــا للعــاﱂ وهــي ﰲ األفــق ،بحيــث ال تناهلــا
األيــدي واألبصــار ” .
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ـاﴍع وسـ ّن مــن تﴩيــع ﰲ
فاإلمامــة تفويــﺾ مــن اهلل لتحقيــق إرادة اهلل ﰲ تســيري شــؤون خلقــه بحســب مـ ّ

ّ
كل مفاصــل احليــاة  ،ومثــل هــذا التفويــﺾ ال ينهــﺾ بــه بــﴩ مهــام أوﰐ مــن طاقــة مــا ﱂ يمكّنــه اهلل بقــدرات عقل ّيــة

خارقة،ويمــدّ ه بمــوارد علم ّيــة ومعرف ّيــة تتجــاوز قــدرات البــﴩ ،لتصــل إﱃ قــدرات األنبيــاءْ ،
وإن ﱂ يكــن اإلمــا ُم
ورث األئمــة ّ
كل معــارف األنبيــاء ،واألوصيــاء؛ لذاوصــف
ـي بعــد نبـ ّـوة حممدoولكــن اهلل ـ تعــاﱃ ـ ّ
نب ّيــا ،إذال نبـ ّ

اإلمــام الرضــا ـgاإلمــام بقولــه  ” :اإلمــام واحــدُ ِ
دهره،ال ُيدانيــه أحــدٌ  ،وال يعاد ُلــه عــاﱂ ٌ  ،وال يوجــد منــه بـ ٌ
ـدل  ،وال
١٦

ـب منــه لــه ،وال اكتسـ ٍ
ـل ك ّلــه ،مــن غــري طلـ ٍ
ـوص بالفضـ ِ
ـاص مــن ا ُملفضــل
ـاب بــل اختصـ ٌ
ـري  ،ﳐصـ ٌ
لــه مثـ ٌـل ،وال نظـ ٌ
000إن األنبيــاء واألئمــة ـ صلــوات اهلل عليهــم ـ يو ّفقهــم اللهويؤتيهــم مــن ﳐــزون علمــه ِ
ّ
وحكَمــه مــا
الوهــاب
ّ
ُ
ُ

ـوق علـ ِم أهــل الزمــان ﰲ قولــه تعــاﱃ } أ َف َمــن َﳞــدي إﱃ احلـ ّـق أحـ ﱡـق ْ
غريﳘفيكــون علمهــم فـ َ
ـع أ ّمـ ْن ال
أن ُيتّبـ َ
ال ُيؤتيــه َ
ﳞديــﺈال ْ
أن ُﳞــد فــام لكــم كيــف ﲢكمــون ( يونــس .“)35

()11

وهــذه النظر ّيــة اإلهل ّيــة ﰲ احلكــم قــد صاغهــا اهلل ـ تعــاﱃ ـ لكــي يميــز اهلــداة مــن املدّ عــني الذيــن تأرسهــم

الرغبــات والشــهوات ومنهــا شــهوة احلكــم فيتس ـ ّلق عليهــا مــن غــري تفويــﺾ مــن اهلل 0

ولقــد حاولــت ﰲ هــذا البحــث أن أوضــح كــامل املعــارف التــي وهبهــا اهلل لﻺمــام الــذي يصطفيــه مــن آل

بيــت حممــد بﺈيضــاح خصيصــة مــن خصائــص اإلمــام هــي كــامل املعرفــة ليكــون الكــامل دليـ ًـال عقل ّيــا مــن دالئــل
اإلمامــة اإلهل ّيــة .

١٧

الخالدي
أ د كريم حسين ناصح
ّ

املطلب اﻵخر  :كامل املعرفة عند األئمة املعصومني :
ليــس ﰲ مفــردات نظريــة املعرفــة مصطلــح ( كــامل املعرفــة ) الســتحالة وجــوده ﰲ حياتنــا اإلعتياديــة إذ

أي بــﴩ مــن غرياألنبياءواألوصيــاء واألئمــة مــن آل بيــت النبي حممــد ـ صـ ّـﲆ اهلل عليهم وسـ ّلم ـ أن يمتلك
اليســتطيع ّ
األولــني واﻵخريــن ويعــرف
ـم بــكل مــا يتع ّلــق بمعــارف ّ
ناصيــة العلــم ﰲ كل اختصاصاتــه اإلنســان ّية والعلم ّيــة ويلـ ّ

ّ
ـون،ألن قــدرة اإلنســان املحــدودة قــد تنحــرصﰲ اإلحاطــة باختصــاص أوعــدد مــن اإلختصاصــات
مــا كان ومــا يكـ
ويفنــي عمــره ﰲ ﲨــع معــارف تلــك االختصاصــات لكنّــه اليعــرف ّ
األولــني واﻵخريــن .
كل علــوم ّ

وقــد وجــدت ﰲ دراســتي معــارف األئمــة اإلثنــي عــﴩ األطهــار أد ّلــة كثــرية عــﲆ كــامل معارفهــم إذا قيســوا

تنــوع املعــارف وشــمول ّيتها وعمقهــا وغرابــة اســتقصائها وإمكان ّيــة احلصــول عليهــا 0
بالبــﴩ اﻵخريــن مــن حيــث ّ

وهونصيثبــت الكــامل
ـص لﻺمــام الباقرgقالــه هلشــام بــن عبــد امللــك الــذي أراد أن ينتقــص منــه،
ّ
وينطلــق البحــث مــن نـ ّ

لﻸئمــة املعصومــني ـ bبــام فيــه كــامل املعرفــة أســوقه ألجعلــه األســاس ﰲ هــذا البحــث قــال اإلمــام الباقــرـ:g
َ
ُ
الكامل ”
َوارث
” إنّا لنح ُن نت

ـم رفــع رأســه  ،وراح يقــول ” ألســنا بنــو
وثــار هشــام وهــو يتم ّيــز مــن الغيــﻆ ،وأطــرق برأســه إﱃ األرض ثـ ّ

رسه ،
عبــد منــاف نسـ ُبنا ونسـ ُبكم واحــدٌ ” فقــال اإلمــام الباقــرـ ”gنحــن كذلــك  ،ولكـ ّن اهلل
ّ
اختصنــا مــن مكنــون ّ

ـص بــه أحــدً ا غرينــا ” .
وخالــص علمــه بــام ﱂ ﳜـ ّ
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ـﴩي مطلــق ﰲ العلــم والفهــم والشــجاعة وإدارة أمــور
والكــامل الــذي قصــده اإلمــام الباقــر ـ gكــامل بـ ّ

األولــني واﻵخريــن ،ومعرفــة العلــوم اإلنســانية والعلــوم الرصفــة 0
املسلمني،وتفســريالقرآن الكريمومعرفــة أخبــار ّ
حممــد بــن عمــر بــن عبــد العزيــز بــن حممــد بــن الفضيــل  ،عــن أﰊ محــزة
ورو حممــد بــن ﳛيــى  ،عــن أمحــد بــن ّ

ـم قــال  :اهلل
قــال ســمعت أبــا جعفــر ـ gيقــول  :الواهلل ال يكــون عــاﱂ ٌ جاهـ ًـال أبــد ًا ،عا ًملــا بــﴚء ،جاهـ ًـال بــﴚء  ،ثـ ّ
ٍ
( )13
ـب ذلــك عنــه”.
ـم قــال ال َﳛ ُجـ ُ
أجـ ّـل وأعـ ّـز وأكــرم مــن أن يفــرض طاعــة عبــد ﳛجـ ُ
ـم ســامئه وأرضــه ،ثـ ّ
ـب عنــه علـ َ
ـص اهلل ـ تعــاﱃ ـ أنبيــاءه وأوصيــاءه وأوليــاءه ﳚعلهــم متم ّيزيــن مــن غريهــم اليقــاس
وهــذا الكــامل الــذي خـ ّ

ألﳖــم مــن ال ُث ّلــة التــي اصطفاهــا اهلل مــن ســائر النــاس ؛ لــذا قــال اإلمــام الباقرgعــن األئمــة
ﲠــم أحــد مــن غريهــم ّ

املعصومــني ـ bﳉابــر األنصــاري ” يــا جابــر إنّاأهــل بيــت ال ُيقــاس بنــا أحــدٌ  ،مــن قــاس بنــا أحــدً ا مــن البــﴩ فقــد

كفــر ” .

()1٤

١٨

ـص اهلل بــه أوليــاءه يتوارثونــه الواحــد عــن االخرفالكــامل
ـص جــالء معنــى الكــامل الــذي خـ ّ
ويظهــر مــن النـ ّ

وراثــة ،ولــو تأ ّمــل ذوو البصائــر ﲠــذه النصــوص ألدركــوا ّ
أن علــوم املعصومــني ومعارفهــم التقــاس بمعــارف البــﴩ
اﻵخريــن والتقــاس فضائلهــم وقدراﲥــم العقليــة بقــدرات البــﴩ اﻵخريــن ؛ بــل هــم ُث ّلــة يفوقــون البــﴩ اﻵخريــن

بكوﳖــم مصط َفــني مــن اهلل ـ تعــاﱃ ـ و ُمه ّيﺌــني ليكونــوا حجــج اهلل عــﲆ عبــاده وال يكــون احلجــة ّإال كامـ ًـال الينقصــه

زوده اهلل بعلــم األولــني واﻵخريــن  ،وبقــدرات عقل ّيــة خارقــة اليملكهــا النــاس
علــم وال معرفــة وال فكــر  ،بــل ّ
ﳞمنــا ﰲ هــذا البحــث كــامل املعرفــة الــذي صــار ترا ًثــا يتل ّقــاه اإلمــام املعصــوم عــن ســابقه .
اﻵخــرون  0ومــا ّ

وثمــة أد ّلــة عقل ّيــة اســتنبطتُها مــن اســتقراء أخبارهــم وأقواهلــم  ،ومــن املسـ ّلامت العقل ّيــة التــي نبنــي عليهــا

كــامل املعرفــة :

األول ّ :أﳖــم متســاوون ﰲ معارفهــم وقدراﲥــم العقل ّيــة واملعرف ّيــة واســتيعاﲠم املعــارف اإلهل ّيــة مــع تفضيــل
الدليــل ّ

ألوهلــم ،ويؤيــد ذلــك مــا ورد عنهــم مــن أقــوال منهــا قــول اإلمــام الباقــر :g
ّ

”فـ ّ
ـاب اهلل الــذي ال ُيؤتــى ّإال منــه  ،وســبي ُله الــذي َمــن ســلكه وصــل إﱃ اهلل ـ عـ ّـز وجـ ّـل ـ
ـﺈن رســول اهلل بـ ُ

َ
أركان
وكذلــك كان أمــري املؤمنــني  gمــن بعــده وجــر لﻸئمــة ـ bواحــدً ا بعــدَ واحــد ،جعلهــم اهلل ـ عـ ّـز وجـ ّـل ـ
ـأن ﲤيــدَ بأهلهــا  ،و ُعمدَ اإلســالم  ،ورابطـ ًة عــﲆ ســبيل هــداه الﳞتــدي هـ ٍ
األرضـ ْ
ـادإال ﲠداهــم 000ﳚــري ﻵخرهــم
ُ
ألوهلــم ” برهــان
ألوهلــم ” (  )15وﰲ قوله”gﳚــري ﻵخرهــم مــن اهلل مثــل الــذي جــر ّ
مــن اهلل مثــل الــذي جــر ّ
عــﲆ مــا أذهــب إليــه مــن تســاووﳞم ﰲ مــا ﳚريــه اهلل عليهــم مــن معــارف وعلــوم ِ
وح َكــم وســداد ﰲ الــرأي والعمــل.
قلــت ألﰊ عبــد اهلل ـgأ ّيــام أفضــل احلســن أم احلســني
الشــحام عــن اإلمــام جعفــر الصــادق ـ :gقــال :
ورو
ُ
ّ

ـgإن فضــل ّأولنــا يلحــق بفضــل آخرنــا وفضــل آخرنــا يلحــق بفضــل ّأولنــا فـ ﱞ
ّ
ـكل لــه فضـ ٌـل  ،قلــت :
 bفقــال

ـﺈﲏ واهلل مــا ســألتك األمــر تــا ّد ًا  0فقــال ـgنحــن مــن شــجرة ط ّيبــة برانــا اهلل
جعلـ ُ
ـيل ﰲ اﳉــواب فـ ّ
ـت فــداك ّ
وســع عـ ّ

مــن طينــة واحــدة  ،فضلنــا مــن اهلل  ،وعلمنــا مــن عنــد اهلل  ،ونحــن أمنــاؤه عــﲆ خلقــه  ،والدعــاة إﱃ دينــه  ،واحلجــاب
فيــام بينــه وبــني خلقــه  ،أزيــدك يازيــد ؟ قلــت  :نعــم  ،فقــالَ :gخ ْلقنــا واحــدٌ ِ ،
وع ْل ُمنــا واحــدٌ  ،و َف ْضلنــا واحــدٌ ،
ـت فأخــربﲏ بعدّ تكــم  ،فقــال اثنــا عــﴩ ،هكذاحـ َ
ـول عــرش ر ّبنــاﰲ مبتــدأ َخ ْلقنــا
وك ﱡلنــا واحــدٌ عنــد اهلل ـ عـ ّـز وجـ ّـل ـ قلـ ُ

حممــد ”  )16 (.وهــذا احلديــث دليـ ٌـل آخــر عــﲆ مــا أذهــب إليــه مــن تســاوﳞم
حممــدٌ  ،وأوسطـُــنا حممــدٌ
ّ
وآخرنــا ّ
ُ
،أو ُلنــا ّ

ﰲ كــامل املعرفــة عندهــم ﲨيعــا ،وأبنــي عــﲆ ذلــك ّ
أي منهــم مــن خصيصــة ،أو فضيلــة  ،أو كــامل
أن مــا أذكــره عــن ّ

معرفــة أوعلــم يــﴪي عليهــم ك ّلهــم ،ويكــون املقصو ُدباحلديــث عــن األدلــة األخــر إلثبــات الكــامل َّ
كل إمــام مــن
أئمــة هــذه الشــجرة الط ّيبــة .

١٩

الخالدي
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ّ

وﰲ ضــوء ذلــك ســيكون مــا أقولــه عــن اإلمــام عــيل بــن أﰊ طالــب ـ gﳚــري عــﲆ ّ
كل إمــام مــن األئمــة

االثنــي عــﴩ ـ bوإن كانــت األفضليــة ألمــري املؤمنــني ـgأل ّنــه نفــس رســول اهلل oكــام قــال تعــاﱃ ﰲ آيــة املباهلــة
ِ
ِ
ِ
ِ
حاجـ َ
وأنفســنا
ـدع أبنا َءنــا وأبنا َءكــم ونســا َءنا ونســا َءكم
ـك فيــه مــن بعــد مــا جــاءك مــن العلــم ف ُقـ ْـل تعالــوا نـ ُ
}فمــن ّ
َ
َ
ـم نبتهـ ْـل فنجعـ ْـل لعنـ َة اهلل عــﲆ الكاذبــني {(آل عمــران  )61:غــري أننــا ﰲ ضــوء حديــث اإلمــام الصــادق
وأنفســكم ثـ ّ
َ

ـgآنــف الذكــر نجــري مــا نذكــره عــن علــم اإلمــام عــيل ـgعــﲆ األئمــة اﻵخريــن  ،ومــن ذلــك قولهgالــذي
ّ
يلخــص فيــه كــامل معرفتــه وثقــل مــا ع ّلمــه اهلل مــن علــوم اليســتطيع أن يصدّ قــه ّإال مــن امتحــن اهلل قلبــه باإليــامن

ـاﲏ فقــد
وهــي املشــكلة التــي نواجههــا اليــوم ﰲ احلديــث عــن الكــامل ﰲ املعرفــة وكيفيــة حيــازة هــذا العلــم الربـ ّ

اليســتوعبه كثــري مــن النــاس .

أي إمــام مــن األئمــة املعصومــني لﻺجابــة عــن أي ســؤال وﰲ أي اختصــاص
الدليــل الثــاﲏ  :اســتعداد ّ

مهــام كانــت صعوبتــه أو غرابتــه لــذا كان أكثرهــم يقــول ( ســلوﲏ ) أو (اســأل مــا شــﺌت ) ،قــال اإلمــام عــيل ـّ ”g
إن

ـدور أمينـ ٌة ،وأحــال ٌم
أمرنــا صع ٌبمســتصع ٌبال ﳛملــه ّإال عبــد مؤمـ ٌن امتحــن اهلل قلبــه لﻺيــامن  ،وال يعــي حديثنــا ّإال صـ ٌ
أن تفقــدوﲏ  ،فﻸنــا ب ُط ُرقالســامء أعلــم منّــي بطــرق األرض ،قبـ َـل ْ
رزينة.أﳞــا النــاس َســلوﲏ قبــل ْ
أن تش ـ َغر ِبرجلهــا
ّ
ِ ِ
()17
ـب بأحــالم قومهــا ”.
فتن ـ ٌة تطــأ ﰲ خطامهــا  ،وتذهـ ُ
ـص ﳚــد أ ّنــه يعـ ّـرب عــن معنــى (كــامل املعرفــة ) ّ
ألن مــن يقــول ( ســلوﲏ قبــل أن
ومــن يتأ ّمــل ﰲ هــذا النـ ّ

تفقــدوﲏ ) فــال بــدّ أن يتو ّقــع أســﺌلة ﰲ أي حقــل مــن حقــول املعرفــة صغريهــا وكبريهــا  ،قريبهــا اوبعيدهــا  ،صعبهــا
كل شــؤون احليــاة ،وعلومهــا،وﰲ ّ
أو يســريها ،ولــن يقــول ذلــك ّإال مــن اكتملــت معارفــه ﰲ ّ
كل فــروع املعرفــة

ـدع شــيﺌا ّإال أحــاط بــه ،وال علــام ّإال اســتوعبه  ،وﱂ تقترصعلــوم اإلمــام ـgعــﲆ املعــارف الســائدة
وأزماﳖــا  ،فاليـ ُ

مــن فقــه أو حديــث ،أوتفســري لنقــول إنّذلــك ﳑّــا كان ســائدً ا ﰲ زمانــه ومعرو ًفــا ومتـ ً
ـداوال؛ بــل كانــت دعوتــه النــاس

بـ ّ
ﳾء ﳜطــر ببــال الســامع  ،وفــوق ذلــك بــاح اإلمــام
ـكل طبقاﲥــم وبمختلــف قدراﲥــم العقل ّيــة إﱃ الســؤال عــن ّ
أي ْ

ـم بطــرق الســامء منــه بطــرق األرض،
ـري مــن الســامعني مــن األولــني واملعارصين،هــو أ ّنــه أعلـ ُ
ـﴪ قــد ال يعرفــه كثـ ٌ
بـ ّ
وهــو قــول خطــري الشــأن ﰲ زمــن ﱂ تكــن فيــه ســفن فضــاء  ،وال أقــامر صناعيــة  ،بــل كان يعيــﺶ ﰲ زمــن ﱂ يكــن

النــاس يعلمــون فيــه ّ
أن األرض كرو ّيــة فكيــف بمعرفــة طــرق الســاموات .

ـورا عــﲆ اإلمــام عــيل ـgبــل قالــه عــدد مــن األئمــة املعصومــني بعــده فقــد قــال
وﱂ يكــن هــذا القــول مقصـ ً

اإلمــام جعفــر الصــادق ـّ ”gإﲏ ألعلــم مــا ﰲ الســموات ومــا ﰲ األرض  ،،وأعلــم مــا ﰲ اﳉنّــة  ،وأعلــم مــا ﰲ النــار
ـم مكــث هنيﺌــة فــرأ ّ
أن ذلــك كـ ُـرب عــﲆ مــن ســمعه منــه فقــال  :علمــت ذلــك
،وأعلــم مــا كان ومــا يكــون قــال ثـ ّ

إن اهلل ـ عـ ّـز وجـ ّـل ـ يقــول فيــه تبيــان ّ
عزوجـ ّـل ـ ّ
كل ﳾء“ ( ، )18وكان اإلمــام الصــادق ـgيقــول
مــن كتــاب اهلل ـ ّ
٢٠

أيضــا :ســلوﲏ قبــل أن تفقــدوﲏ .

( )19

وكان أكثــر األئمــة يقــول ملــن يناظرهــم مــن أهــل الكتــاب ،أو أهــل الــكالم  ،أو علــامء املذاهــب األخــر عبــارة (

ســل عـ ّـام شــﺌت ) .

()20

ألﳖــم يعلمــون
وكانــوا ال يبــادرون املناظريــن بالســؤال ؛ بــل كانــوا يدعــون املناظــرإﱃ ال َبــدء بالســؤال ّ

أي ســؤال مهــام كان مصــدره  ،ولــو كانــت معارفهــم حمــدودة ﰲ علــم معـ ّـني  ،أوﰲ عــدد مــن املعــارف لبــادروا
جــواب ّ

بالســؤال ﰲ العلــوم التــي يتقنوﳖــا  ،كــام يفعــل املحــاورون اﻵخــرون  ،ولكنّهــم لكــامل معارفهــم ينتظــرون األســﺌلة
كل ســؤال ؛ولــذا كانــوا ﰲ ّ
ألﳖــم يعرفــون جــواب ّ
كل مناظــرة ُيســكتون حماورﳞــم
ﰲ ّ
ـرﰲ؛ ّ
أي علــم  ،أو ﳎــال معـ ّ
باإلجابــات ا ُملفحمــة التــي تسـ ّ
ـوي الﴩيــف .
ـتدل بالقــرآن الكريــم واحلديــث النبـ ّ

الدليــل الثالــث  :معرفتهــم مــا اليعرفــه ســائر النــاس كمعرفتهــم بأخباراألنبياء،واألوصيــاء ،وأســامء

حوارﳞــم  ،وعلومهــم  ،واحلــوادث التــي جــرت ﰲ زماﳖــم  ،ومعرفــة األماكــن التــي ارتبطــت باألحــداث
ِ
ـgذكْــر
 ،ومعرفــة املالئكــة ،ووظائفهــم واألعــامل املوكلــة ﲠــم فقــد ورد عــﲆ لســان اإلمــام زيــن العابديــن
الصــور الشــاخص  ،وميكائيــل ذو اﳉــاه واملــكان
املالئكة،ووظائفهم،فذكرمنهــم محلـ َة العــرش ،وإرسافيــل صاحــب ُ
َ

الرفيــع عنــد اهلل ،وجربيــل األمــني عــﲆ وحــي اهلل املطــاع ﰲ أهــل ســاموات اهلل تعــاﱃ  ،والــروح الــذي هــو عــﲆ
مالئكــة احلجــب  ،والــروح الــذي هــو مــن أمــر اهلل  ،واملالئكــة الذيــن هــم مــن دوﳖــم الذيــن التدخلهــم ســأمة مــن

ومحــال الغيــب إﱃ
ُدؤوب  ،وال إعيــاء مــن لغــوب وال فتــور  ،والروحانيــون مــن مالئكــة اهلل وأهــل الزلفــة عنــدهّ ُ ،

اختصهــم اهلل ـ تعــاﱃ ـ لنفســه  ،وخـ ّـزان املطر،وزواجــر
رســله  ،واملؤﲤنــون عــﲆ وحــي اهلل ،وقبائــل املالئكــة الذيــن
ّ
ِ
ـربد  ،واهلابطــون مــع قطــر املطــر إذا نــزل
الســحاب ،والــذي بصــوت زجـ ِـره ُيســمع زجـ ُـل الرعــود ،ومشـ ّيعوالثلج والـ َ َ

عرفهــم اهلل ـ تعــاﱃ ـ مثاقيــل املياه،و َك ْتــل
 ،وال ُقــوام عــﲆ خزائــن الريــاح  ،واملوكّلــون باﳉبــال فــال تــزول  ،والذيــن ّ

ـربرة ،واحلفظــة
مــا ﲢويــه لواعــج األمطــار وعواﳉهــا  ،ورســل اهلل مــن املالئكــة إﱃ أهــل
األرض،والسـ َفرة الكــرام الـ َ َ
َ

ور ْومــان ف ّتــان القبــور  ،والطائفــون بالبيــت املعمــور ،
الكــرام الكاتبــون  ،وم َلــك املــوت وأعوانــه  ،و ُمنكــر ونَكــري ُ ،

ـوان  ،وســدن ُة اﳉنــان  ،والزبانيـ ُة  ،وسـك ُ
ـك  ،واخلزنـ ُة  ،ورضـ ُ
ومالـ ٌ
ّان اهلــواء واألرضواملــاء  ،و َمــن منهــم عــﲆ اخللــق
(، )21وكثــري مــن املعــارف التــي ســريد ذكرهــا ﰲ البحــث

الدليــل الرابــع ّ :
أن معــارف كبريهــم كمعــارف صغريهــم وهــذا ماثبــت ﰲ الروايــات املرو ّيــة عــن اإلمام حممــد اﳉواد

ـبع ســنني عنــد ّتوليــه إمامــة املســلمني  ،وكان ﰲ علمــه الﳜتلــف عــن علــم آبائــه،
ـgفقــد كان عمــره اليتجــاوز سـ َ
وأجــداده ؛فقــد ناظــر أعلــم علــامء األمــة اإلســالم ّية ﰲ زمــن املأمــون واملتــوكّل ومنهــم ﳛيــى بــن أكثــم وهــو يومﺌـ ٍـذ
٢١

الخالدي
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ّ

قــاﴈ الزمــان وقــال لــه ( ســل إن شــﺌت )فســأله ﳛيــى بــن أكثمسـ ً
ـؤاال كان جوابــه بتفريــع الســؤال إﱃ عــﴩات

اإلســﺌلة التــي حـ ّـريت ﳛيــى فســكت وﱂ يســتطع أن يناظــر اإلمــام  gوأســكتهم ﲨيع ـ ًا باحلجــج والرباهــني فقــد
روي أ ّنــه جــيء بــأﰊ جعفــر اﳉــواد  gإﱃ مســجد رســول اهلل oبعــد استشــهاد أبيــه  gوهــو طفــل  ،وجــاء
ـم نطــق فقــال  ” :أنــا حممــد بــن عــيل الرضــا  ،أنــا اﳉــواد  ،أنــا العــاﱂ بأنســاب النــاس
إﱃ املنــرب ورقــى منــه درجــة ثـ ّ

ـم ُمنحنــا بــه مــن قبــل َخ ْلــق اخلَ ْلــق
ﰲ األصــالب  ،أنــا أعلــم بﴪائركــم وظواهركــم  ،ومــا أنتــم صائــرون إليــه  ،علـ ٌ

أﲨعــني  ،وبعــد فنــاء الســاموات واألرضــني  ،ولــوال تظاهــر أهــل الباطــل  ،ودولــة أهــل الضــالل  ،ووثــوب أهــل
ـت ً
ـم وضــع يــده الﴩيفــة عــﲆ فيــه ،وقــال يــا حممــد اصمــت
الشــك  ،لقلـ ُ
تعجــب منــه ّ
قوال ّ
األولــون واﻵخــرون  ،ثـ ّ
ـص الــذي ورد عــﲆ لســان اإلمــام اﳉــواد ـgوهــو ابــن ســبع مــا يذهل
كــام صمــت آبــاؤك مــن قبــل ” (،)22وﰲ هــذا النـ ّ

العقــول ويثبــت كــامل املعرفــة عندهــم صغريهــم وكبريهــم فهــو يعلــم بأنســاب النــاس ﰲ األصــالب  ،وهــو أمــر

اليســتوعبه مــن اليؤمــن بكــامل املعرفــة عنــد املعصومــني  ،وهــو يعلــم مــا ﰲ رسائــر املخاطبــني ومــا يــدور ﰲ عقوهلــم

مــن غــري أن ُيعربــوا عـ ّـام ﰲ نفوســهم ،ويعلــم مــا ســيحدث ﰲ الســنني التــي ســتتبع زمنهــم الــذي قــال فيــه كالمــه ،
وهــو تنبــؤ بــام ســيحدث هلــم مــن باليــا ومنايــا  ،ثــم ُﳛدّ ثناgبــام نحــن بصــدد بحثــه وهــو الكــامل ﰲ املعرفــة بقولــه
ـم منحنابــه مــن قبــل خلــق اخللــق أﲨعــني  ،وبعــد فنــاء الســاموات واألرضــني ” وهــو ترصيــح بأزل ّيــة هــذا
 ”:علـ ٌ

العلــم وامتــداده مــن قبــل خلــق البــﴩ وحتــى يــوم البعــث  ،فهــل يقــاس هــذا العلــم بعلــوم البــﴩ؟ أو ُينظــر إليــه

كنهــه أطــر الزمــان واملــكان والنــوع واﳉنــس والكــم بــل هــو كــامل ﰲ املعرفــة
عــﲆ أ ّنــه علــم ر ّبــاﲏ متكامــل يتخ ّطــى ُ

منهاألولــون
لتعجــب
ّ
اليعرفهــا البــﴩ غــري املعصومــني  ،لــذا خــﴚ عــﲆ نفســه مــن الترصيــح بعلمــه الــذي لــو قالــه ّ

ـكل علامئهــم وﰲ ّ
يتعجــب منــه األولــون واﻵخــرون بـ ّ
كل اختصاصاﲥــم غــري أن
ـأي علــم هــذا الــذي ّ
واﻵخــرون 0فـ ّ

يكــون فيــه اإلمــام كامــل املعرفــة وهــو طفــل صغــري .

وكانgﳛتــج عــﲆ مــن ينكــر عليــه ســعة علمــه ﰲ هــذا العمــر باﻵيــة الكريمــة }يــا ﳛيــى ُخـ ِـذ الكتــاب بقـ ّـوة

وآتينــاه احلكــم صب ّيــا{  (.مريم)12 :

وكان األئمــة املعصومــون يظهــرون معارفهــم ﰲ الفقــه والتفســري والعلوم األخــر وكانوا ﳛكمــون بأحكام

فيقرهــم آباؤهــم فيهــا كــام حــدث مــع اإلمــام احلســنgأمام والــده ـ bومــا حــدث لﻺمــام موســى بــن جعفرمــع
ّ

أﰊ حنيفــة النعــامن فأقـ ّـره والــده وكذلــك حــدث ذلــك لﻸئمــة اﻵخريــن،وكان ّ
كل منهــم غال ًمــا صغريالســن،وكان
بعضهــم ﳚلــس ﰲ املســجد يفـ ّـﴪ القــرآن الكريــم  ،ويفتــي الناس،وهوغــالم فقــد روي ” ّ
أن رجـ ًـال دخــل مســجد
رســول اهللoفــﺈذا رجــل ﳛــدّ ث عــن رســول اهلل ـ صـ ّـﲆ اهلل عليــه ـ وآلــه قــال فســألته عــن (الشــاهد واملشــهود) فقــال
٢٢

نعــم الشــاهد يــوم اﳉمعــة واملشــهود يــوم عرفــة ،فجز ُتــه إﱃ آخــر ﳛــدّ ث عــن رســول اهلل oفســألته عــن ذلــك فقــال

فجزﲥــام إﱃ غــالم ّ
الديناروهــو ﳛــدّ ث عــن
وجهــه
النحــر،
ُ
كأن َ
نعــم أ ّمــا الشــاهد فيــوم اﳉمعة،وأ ّمــا املشــهود فيــوم ْ
ُ
فمحمــدٌ  oوأ ّمــا املشــهود فيــوم القيامــة  ،أمــا ســمعتَه ـ
رســول اهلل oفســألته عــن ذلــك فقــال نعــم أ ّمــا الشــاهد
ّ

ـﴩا ونذيـ ًـرا { ( األحــزاب ) ٤5وقــال } ذلــك يــوم ﳎمــوع
ســبحانه ـ يقــول } يــا ّأﳞــا النبـ ّ
ـي إ ّنــا أرســلناك شــاهدً ا و ُمبـ ّ ً

األول فقالــوا ابــن ع ّبــاس  ،وســألت عــن الثــاﲏ فقالــوا
لــه النــاس وذلــك يــوم مشــهود ٌ{ (هــود )103فسـ ُ
ـألت عــن ّ
()23
ـول احلسـ ِ
ابــن عمــر ،وســألت عــن الثالــث فقالــوا احلســن بــن عــيل ـ bوكان قـ ُ
ـن أحسـ َن ”.

والشــك ﰲ ّ
ـم كــام
أن الطفــل الصغــري الــذي هــو بعمــر اإلمــام اﳉــواد ـgأو الغــالم كاإلمــام احلســن ـgلوأخـ َـذ العلـ َ

يأخــذه النــاس مــن طريــق احلفــﻆ والدراســة لتط ّلــب ذلــك ســنوات طويلــة ،فكيــف بــذي ســبع ســنوات يناظــر علــامء

األمــة ،ف ُيفحمهــم باألدلــة والرباهني،و ُيســكتهم ﲨيعــا .واألئمــة ﰲ صغــر سـنّهم كانــوا ﳛاجــون العلــامء املعروفــني ﰲ

زماﳖــم عــﲆ ّأﳖــم مــن كبــار العلــامء وأعلمهــم ويســكتوﳖم ويتفوقــون عليهــم ﳑّــا يـ ّ
ـدل عــﲆ ّ
أن الكــامل ﱂ يكــن حف ًظــا
وال تع ّلـ ًـام بــل كان مــن عنــد اهلل ـ تعــاﱃ ـ

الدليــل اخلامــس  :وقــد يتســاءل القــارئ أ ّنــى لطفــل بعمــر ســبع ســنوات أن يســكت علــامء عــرصه ومــا الطرائــق

التــي يتع ّلــم ﲠــا اإلمــام املعصــوم علومــه ؟ وهوســؤال وجيــه ملــن اليعــرف نظريــة كــامل املعرفــة ولتوضيــح اﳉــواب

أقــول :لقــد حــدّ ث أكثــر مــن إمــام بطرائقتل ّقيهــم العلــم وهــي طرائــق عجيبــة ﱂ يألفهــا النــاس حتــى يومنــا هذا؛بــل

التتحمــل إدراكهــا عقــول كثــري مــن النــاس مــن غــري
هــي طرائــق خاصــة باألنبيــاء والرســل واألوصيــاء واألئمــة قــد
ّ

ألﳖــا طرائــق غــري مألوفــة عنــد
املؤمنــني بالرســاالت واإلﳛــاءات الر ّبان ّيــة وﳑّــن اليعــرف اهلل ـ تعــاﱃ ـ حـ ّـق معرفتــه ّ
ﳘهــا :
البﴩخـ ّ
ـص ﲠــا األنبيــاء والرســل واألوصياءوأ ّ

ّ
الطريقــة األوﱃ ّ :
ـgوزق العلــم مصطلــح غــري
وأول مــن ذكرذلــك اإلمــام عــيل بــن أﰊ طالــب
زق العلــم ز ّقــا ّ
متــداول ﰲ النظريــات املعرف ّيــة ســو نظر ّيــة آل البيــت ـ عليهــم الســالم  ،قــال اإلمــام g

”يامعــﴩ النــاس َســلوﲏ قبـ َـل ْ
ـاب رســول اهلل oهــذا مــا ز ّقنــي
أن ت ْفقــدوﲏ  :وهــذا ســفﻂ العلــم ،هــذا لعـ ُ

رســول اهلل ز ﹰﹼقــا ز ﹰﹼقــا َ ،ســلوﲏ ّ
فــﺈن عنــدي
علــم األولــني واﻵخريــن ” (  )2٤والــزق هنــا أن ُيطعــم الطائــر فرخــه
َ

بوضــع منقــاره ﰲ جــوف منقــار فرخــه ويز ّقــه الطعــام الــذي أحــرضه لــه  ،فكيــف يـ ّ
ـزق العلــم ز ّقـ ًا ؟ العلــم اليؤخــذ
ﰲ حلظــات أو ســاعات أو شــهور كامـ ًـال ﰲ األحــوال اإلعتياد ّيــة ولكنّــه بحســب القــدرة اإلهل ّيــة وﰲ ضــوء نظر ّيــة

ـي حممــد oدفعــة واحــدة وكــام عـ ّـرب عنــه اإلمــام ُيفتــح لــه ألــف بــاب
الكــامل املعــرﰲ يســتوعبه اإلمــام ـgمــن النبـ ّ
مــن العلــم ّ
كل بــاب يفتــح ألــف بــاب مــن العلــم .

٢٣

الخالدي
أ د كريم حسين ناصح
ّ

اإلرسار ) ﰲ حديــث طويــل
وعـ ّـرب اإلمــام عــيل  gعــن طريقــة أخــذه العلــم ﰲ موضــع آخــر بــام سـ ّـامه ( ْ

اهللoأرس إ ّيل ﰲ مرضــه مفتــاح ألــف بــاب مــن العلــم ُيفتــح مــن ّ
منــه قولــه ـّ ”g
ـف بــاب،
إن رســول
كل بــاب ألـ ُ
ّ

ولــو ّ
أن األ ّمةمنــذ ُقبــﺾ رســول اهلل oاتّبعــوﲏ وأطاعــوﲏ ألكلــوا مــن فوقهــم ومــن ﲢــت أرجلهــم ” (  )25فــام هــذا

خصهــم اهلل بذلــك اإلرسار .
املفتــاح ؟ومــا تلــك األبــواب مــن العلــم ؟ تلــك أرسار ر ّبان ّيــة اليعرفهــا ّإال َمــن ّ

الطريقــة الثانيــة ّ :
أن اهلل يــﴩح صدراإلمــام  ،وﳚعلــه يســتوعب العلــم مــن غــري دراســة ،وبذلــك قــال

اإلمــام الرضــاgﰲ حديثــه عــن اإلمامــة قائـ ًـالّ ” :
وإن العبــد إذا اختــاره اللهعـ ّـز وجـ ّـل ألمــور عبــاده ﴍح صــدره

ﳛ ّريفيــه عــن الصواب،فهــو
ـي بعــده بجــواب ،وال ُ َ
لذلــك  ،وأودع قلبــه ينابيــع احلكمة،وأهلمــه العلــم إهلا ًما،فلــم يعـ َ

حج َتــه عــﲆ عبــاده ،
ﳜصــه اللهبذلــك ليكــون ّ
معصــوم مؤ ّيدمو ّفــق مســدّ د ،قــد أمــن مــن اخلطايــا والزلــل والعثــار ّ ،
وشــاهده عــﲆ خلقــه ،وذلــك فضــل اهلل ُيؤتيــه مــن يشــاءواهلل ذو الفضــل العظيــم ”.

()26

النص ﲡتمع طريقتان إليصال العلم إﱃ اإلمام من اهلل ـ تعاﱃ ـ ﳘا :
وﰲ هذا ّ
1ـ ّ
أن اهلل يﴩح صدر اإلمام لتلقي العلم ويودع قلبه ينابيع احلكمة .
2ـ ّ
يعي بعده بجواب  ،وال ُﳛ ّري عن الصواب .
أن اهلل ُيلهم اإلما َم
العلم إهلا ًما فلم َ
َ

الطريقــة الثالثــة  :غـ ّـر العلــم غـ ّـر ًا  ،وهــو بمعنــى الـ ّ
ـزق الــذي ورد ﰲ الطريقــة األوﱃ قــال اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي ”
ووضــح اﳉوهــري املعنــى بقولــه ” ّ
الطائر َ
والطائــر َي ُغـ ﱡـر َ
فرخــه أطعمــه بفيــه  ،وبا ُبــه ر ّد ”.
وزق
فرخــه إذا ز ّقــه ” ( ّ )27
ُ

( )28

املســعودي عــن عبــد الرمحنابــن حممــد
الغرعــﲆ لســان اإلمــام الرضــا ـgفقــد ”رو
َّ
وقــد ورد مصطلــح ّ

فــادع اهلل أن يرزقــك ولــد ًا فقــال  :إنّــام ُ
أرزق
ﲢــب الصبيــان
قلــت للرضاgأنــت
عــن كلثمبــن عمــران أنّــه قــالُ :
ُ
ّ
ولــدً ا واحــدً ا وهــو يرثنــي  ،فلــام ولــد أبــو جعفــر كان طــول ليلتــه يناغيــه ﰲ مهــده  ،فلــام طــال ذلــك عــﲆ عــدّ ة ليـ ٍ
ـال
ّ
ّ
ـت فــداك قــد ولــد للنــاس أوال ٌدقبــل هــذا فـ ّ
ـكل هــذا تعـ ّـوذه! فقــال وﳛــك ليســهذا عــوذة إنّامأغـ ّـره بالعلــم
:جعلـ ُ
ُ
قلت ُ
غــرا” .
ّ

( )29

غر ً
وهذا دليل آخر عﲆ ّ
كامال للطفل وهو ﰲ سن الطفولة .
أن
العلم ُيز ّقأو ُي ّ
َ
ـﺈن الــذي نســتخلصه منهــا ّ
ومهــام يكــن مناختــالف هــذه الطرائــق أواتفــاق بعضهــا مــع بعضهااﻵخــر فـ ّ
أن

اإلمــام اليتع ّلــم املعــارف مــن أســاتذة ﰲ املســاجد أو أماكــن التعليــم ؛ بــل ُﳞ ّيــﺊ لــه اهلل القــدر َة لتل ّقــي كامـ ِ
ـل عل ـ ِم

األولــني واﻵخريــن ،ومــا كان ومــا يكــون مــن طريــق الـ ّ
ســابِقه بـ ْ
ـزق أو الغـ ّـر أو
ـدره ل ُيلهمــه علــوم ّ
ـأن يــﴩح اهللُ صـ َ
٢٤

اإلهلــام أو اإلرسار فيســتوعب العلــوم كافــة دفعــة واحــدة  ،أو عــﲆ وجبــات واليســتغرق ذلــك وقت ـ ًا طويـ ًـال بــل

يســتغرق ســاعات أو ليــايل ّ
ألن هــذا التلقــي ﳚــري عــﲆ غــري عــادة النــاس  ،وبغريوســائل التعليــم املعروفــة ؛ بــل

ـي ؛ الــذي ينــﴩح لــه صــدره  ،وﰲ معرفــة هــذه الطرائــق التــي ﲣلــو منهــا نظر ّيــات التع ّلــم
بطريقــة اإلهلــام اإلهلـ ّ

والﳛريفيــه عــن الصــواب”
ـي بعــده بجــواب ،
ّ
البﴩ ّيــة تأكيــد ملــا قالــه اإلمــام الرضــا gﰲ نــص ســابق ” فلــم يعـ َ

والــذي اليعيــى بجــواب ،واليكــون كالمــه إال صــواب ،قــد أحــرز مرتبــة الكــامل ﰲ املعرفــة بﺈهلــام مــن اهلل وهــذا خري

أي وجــه مــن وجــوه اﳉهــل حــني يريــد اإلمــام معرفــة الــﴚء
دليــل عــﲆ إثبــات فكــرة كــامل املعرفــة التــي التعــرف ّ
حتــى ولــو كان ﰲ ظهــر الغيــب وقــول اإلمــام هــذا مصــداق نظريــة الكــامل املعــرﰲ فكالمــه ﰲ ّ
كل موضــوع صــواب،
املؤهــالت الر ّبان ّيــة فهــو كامــل املعرفــة .
ـأي جــواب ومــن امتلــك هــذه ّ
وال يعيــى بـ ّ

وقــد ســﺌل اإلمــام جعفــر الصــادق ـgعــن وقــت هــذا اإلهلــام ّ
وزق العلــم مــن اإلمــام الــذي قبلــه ،فقــال ” ﰲ آخــر

دقيقــة تبقــى مــن روحــه ” (  ،)30وال تناقــﺾ بــني قولنــا ز ّقــه العلــم منــذ الطفولــة  ،وتل ّقيــه العلــم ﰲ آخــر حلظــة مــن
حيــاة ســابقه ّ
مؤهـ ً
ـاﲏ ﰲ زمــن ســابقه ولكنّــه يبقــى بدرجــات علم ّيــة دون درجــات
ألن الالحــق يكــون ّ
ال بالعلــم الربـ ّ

مــن قبلــه فــال يرقــى إﱃ مرتبــة اإلمــام حتــى آخــر حلظــة مــن حلظــات ســابقه ومصــداق هــذا الــرأي ” اإلمــام واحــدُ

دهــره  ،اليدانيــه أحــدٌ وال يعادلــه عــاﱂ ٌ ”.

أن األئمــة املعصومــني كانــوا أعلــم العلــامء :وذلــك ّ
الدليــل الســادس ّ :
ــاﲏ  ،يتلقونــه بــﺈرادة اهلل
ألن علمهــم ر ّب ّ

كل املذاهــب عــن ّ
ومقدرتــه  ،الﳛــدّ ه حــدّ  ،والﳛيــﻂ بــه وصــف  ،ومــن يراجــع ماكتبــه املؤرخــون مــن ّ
كل منهــم ﳚــد

وأن ّ
بأﳖــم علــامءّ ،
ّ
كال منهــم كان أعلــم علــامء زمانه،وأذكّرمـ ّـرة أخــر بقــول اإلمــام
أن الصفــة الغالبــة عــﲆ وصفهــم ّ

الرضاgالــذي مـ ّـر ذكــره  ” :ال يعادلــه عــاﱂ  ،وال يوجــد منــه بــدل  ،وال لــه مثــل وال نظــري  ،ﳐصــوص بالفضــل ك ّلــه
 ،مــن غــري طلــب منــه لــه  ،وال اكتســاب بــل اختصــاص مــن ا ُمل ِ
الوهــاب“ (  ،)31ويكفينــي أن أســتدل عــﲆ ّ
أن
فضــل ّ
ـيل بــن أﰊ طالــب ،قــال ابــن ع ّبــاس
اإلمــام كان أعلــم علــامء عــرصه بــام قالــه عبــد اهلل بــن عبــاس عــن علــم اإلمــام عـ ّ

ـيل أعلــم عنــدي منــك ملــا ســألتُك قــال فغضــب ابــن ع ّبــاس
ـيل أعلــم عنــدك أم أنــا ؟ فقــال  :لــو كان عـ ّ
لرجــل  :أعـ ّ

ـيل ـ gع ّلمنــي  ،وكان علمــه مــن رســول اهلل oورســول اهلل ع ّلمــه
حتــى اشــتدّ غضبــه  ،ثـ ّ
ـم قــال ثكلتــك أ ّمــك  ،عـ ّ
ـيل  gوعلــم
ـيل ـgمــن النبـ ّ
اللهمــن فــوق عرشــه  ،فعلــم النبـ ّ
ـي ،وعلمــي مــن علــم عـ ّ
ـي oمــن اهلل ،وعلــم عـ ّ
( ) 32
ـيل كالقطــرة الواحــدة ﰲ ســبعة أبحــر ”.
أصحــاب حممــد oك ّلهــم ﰲ علــم عـ ّ

٢٥

الخالدي
أ د كريم حسين ناصح
ّ

ومــن الروايــات التــي تُظهــر أعلم ّيــة األئمــة املعصومــني وﲤ ّيزهــم مــن علــامء عصورهــم مــا قيــل عــن اإلمــام

الرضــا ـgقوهلــم ” حدّ ثنــا احلاكــم أبــو عــيل احلســني بــن أمحــد البيهقــي  ،قــال حدّ ثنــا حممــد بــن ﳛيــى الصــويل  ،قــال

 :حدّ ثنــا أبــو ذكــوان قــال  :ســمعت إبراهيــم بــن العبــاس  :يقــول مــا رأيــت الرضاُ gيســأل عــن ﳾء قـ ّ
ـﻂ إالّ علــم
 ،وال رأيــت أعلــم منهبــام كان ﰲ الزمــان األول إﱃ وقتــه وعــرصه ،وكان املأمــون يمتحنــه بالســؤال عــن ّ
كل ﳾء

فيجيــب فيــه  ،وكان كالمــه ك ّلــه وجوابــه وﲤ ّثلــه انتزاعــات مــن القــرآن ”.

( )33

واحلديــث عــن كــامل علــم األئمــة املعصومــني ـ bينبغــي أن تُلحــﻆ جــذوره التــي ﲤتــد إﱃ بــدء الرســاالت

اإلهل ّيــة وقــد وردت أحاديــث كثــرية بوراثتهــم علــم األنبيــاء واألوصيــاء ﲨيعـ ًا فقــد روي ّ
أن اإلمــام الباقــرـ gقــال

” قــال رســول اهللّ o
وﴆ  ،وكان
إن ّأول وص ّيــكان عــﲆ وجــه األرضهبــة اهلل بــن آدم  ،ومــا مــن نبــي مــﴣ ّإال ولــه
ّ
ـي  ،منهــم ﲬســة أولــو العــزم  :نــوح وإبراهيــم وموســى وعيســى
ـي وعﴩيــن ألــف نبـ ّ
ﲨيــع األنبيــاء مائــة ألــف نبـ ّ

عــيل بــن أﰊ طالــب كان هبــة اهلل ملحمــد ،وورث علــم األوصيــاء وعلــم مــن كان قبلــه  ،أمــا ّ
ّ
إن
وحممــد ـ
ّ
bوإن ّ

حممــد ًاورث علــم مــن كان قبلــه مــن األنبيــاء واملرســلني ”.
ّ

()3٤

وإن ســليامن ورث داود ّ ،
إن داود ورث علــم األنبيــاء ّ ،
وروي عــن اإلمــام الصادقgأنّــه قــال ّ ” :
وإن

وإن عندنــا صحــف إبراهيــم  ،وألــواح موســى  ،فقــال أبــو بصــري ّ :
حممــد ًاّ ،
إن هــذا
حممــد ًا ورث ســليامن ،وإ ّنــا ورثنــا ّ
ّ

ـم مــا ﳛــدث بالليــل والنّهــار ،يوم ـ ًا بيــوم وســاع ًة
ـم  ،إ ّنــام العلـ ُ
حممــد ليــس هــذا هــو العلـ َ
ـم ،فقــال يــا أبــا ّ
هلــو العلـ ُ
بســاعة ” .
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وﳑّــا تقــدم يتّضــح ّ
أن علــم املعصومــني عليهــم الســالم اليقتــرص عــﲆ علــوم زمــان معــني وال ُيؤخــذ مــن

عــدد مــن العلــامء؛ بــل هــو علــم متــوارث مــن أنبيــاء اهلل ﲨيعـ ًا  ،ويمتــد إﱃ معرفــة مــا ﳚــري ﰲ ّ
كل زمــان حتــى يــوم

القيامــة ،يومـ ًا بيــوم  ،وســاع ًة بعــد ســاعة ،وهــو كــامل ﰲ املعرفــة يتجــاوز حــدود املعرفــة ليشــمل ّ
كل علم0وهوعلــم
ـص هــو كيــف يعــرف األئمــة مــا ﳚــري عــﲆ
وأول
وﴆ والســؤال الــذي يثــريه هــذا النـ ّ
ـي ّ
يمتــد إﱃ زمــن ّأول نبـ ّ
ّ
النــاس ﰲ األيــام والشهوروالســنني القادمــة بعــد زماﳖم؟واﳉــواب يتّضــح ﰲ الدليــل الســابع وهــو أهــم األدلــة
وأكثرهــا إثــارة ﳉــدل املنكريــن واملش ـكّكني ﳑّــن اليعرفــون حقيقــة املعرفــة الر ّبان ّيــة .

الدليــل الســابع :األئمــة حمدّ ثــون  :املعــروف ّ
أن إحــد وســائل تبليــﻎ األنبيــاء هــو الوحــي ،بنــزول املالئكــة

عليهــم ،وكان نب ّينــا حممــد oيتنـ ّـزل عليــه الوحــي ليبلغــه رســاالت ر ّبــه ســواء بﺂيــات القــرآن الكريــم  ،أو بــام يعلمــه

اهلل لينطــق بــه } ومــا ينطــق عــن اهلــو ْ
إن هــو إال وحــي يوحــى{( النجــم 3ـ )٤ولك ـ ّن النبـ ّـوة انتهــت باستشــهاد
٢٦

ـي حممــد oويؤ ّيــد ذلــك قولــه ﰲ حديــث املنزلــة ” أمــا تــرﴇ أن تكــون منّــي بمنزلــة هــارون مــن موســى ّإال
النبـ ّ

ـك ﰲ ذلــك فالنبـ ّـوة ُختمــت بمحمــد oلكــن ختــام النبـ ّـوة اليعنــي ّ
ـي بعــدي ” (  ) 36والشـ ّ
ان اهلل يــﱰك
أنــه ال نبـ ّ

عبــاده وينقطــع عنهــم بدليــل ســورةالقدر التــي يقــول تعــاﱃ فيهــا } تنـ ّـزل املالئكــة والــروح فيهــا بــﺈذن رﲠــم مــن ّ
كل
تتنز ُل)يعنــي االســتمرار ﰲ النــزول ولــو
أمــر ســالم هــي حتــى مطلــع الفجــر { ( القــدر٤ـ )5والفعــل ( تنـ ّـزل) أي ( ّ

كان ملــرة واحــدة لقــال ـ تعــاﱃ ـ ( نزلــت) وكان لﻸئمــة املعصومــني أحاديــث كثــرية ﰲ ســورة القــدر ودالالﲥــا عــﲆ
إمامــة األئمــة األطهــار أذكــر منهــا قــول اإلمــام الباقرgوهــو حديــث طويــل أقتبــس منــه :

” ّ
إن رســول اهللّ oملــا أرسي بــه ﱂ ﳞبــﻂ حتــى أعلمــه ـ اهلل جـ ّـل ذكـ ُـره ـ علــم مــا قــد كان ومــا ســيكون ،

ﲨـ ً
ﲨــل
ـيل بــن أﰊ طالــب ـgقــد علــم َ
وكان كثــري مــن علمــه ذلــك ُ َ
ال يــأﰐ تفســريها ﰲ ليلــة القــدر وكذلــك كان عـ ّ

العلــم ويــأﰐ تفســريه ﰲ ليــايل القــدر ،كــام كان مــع رســول اهلل... oإ ّنــام يــأﰐ باألمــر مــن اهلل ـ تعــاﱃ ـ ﰲ ليــايل القــدر

ـي إالّ وعلمــه ﰲ جــوف وص ّيــه وإ ّنــام
ـي وإﱃ األوصيــاء  :افعــل كذاوكــذا ألمــر قــد كانــوا علمــوه  ...ﱂ يمــت نبـ ّ
إﱃ النبـ ّ

ـص يتضــح أن املالئكــة
تنـ ّـزل املالئكــة والــروح ﰲ ليلــة القــدر باحلكــم الــذي ﳛكــم بــه بــني العبــاد ”(  )37ومــن هــذا النـ ّ

ـيل بــن أﰊ طالــب ـgﰲ ّ
كل عــام لتبليغهــم
حممــد oوعــﲆ األئمــة املعصومــني ّ
ـي ّ
كانــت تتنـ ّـزل عــﲆ النبـ ّ
وأوهلــم عـ ّ
فاألئمــة حمدّ ثــون أو كــام قــال اإلمــام الرضــا g
بتفصيــل مــا يعلمــون .وبذلــك
ّ
فهمون حمدّ ثون ” .
” األئمة علامء صادقون ُم ّ

()38

وليــس مرتبــة (املحــدَّ ث) مــن عنــد اإلمــام الرضــا ـgبــل ﳑّــا ذكرهــا اكثــر األئمــة وقد استشــهد اإلمــام زيــن العابدين
(حمــدَّ ٍ
ث ){(احلــج )52قائـ ًـال ” وكان عــيل بــن أﰊ
ـي وال ُ
ـgبقولــه تعــاﱃ } ومــا أرســلنا مــن قبلــك مــن رســول وال نبـ ّ
طالــب ـgحمدّ ًثــا ”(  )39ويذكــر ّ
أن اﻵيــة الــواردة ﰲ ســورة احلــج قــد خلــت مــن لفظــة ( حمــدّ ث) وهــو أمــر بــه حاجــة
إﱃ بحــث قــد نكملــه ﰲ وقــت الحــق  0وســأل ُمحــران بــن أعــني اإلمــام الباقرgو َمــن كان ُﳛدّ ثــه ؟فقــال ُ :ﳛدّ ثــه

َم َلــك ” .

()٤0

وهــذا احلديــث قــد ينكــره كثــريون ولكنّهــم اليســتطيعون ﲣ ّطــي قــول األئمــة املعصومــني ﰲ ا ُملحــدّ ث

ـي أو الرســول 0وفـ ّـﴪ األئمــة املعصومــون ذلــك
الــذي هــو ليــس رســوالً ،وال نب ّي ـ ًا ﲢدّ ثــه املالئكــة بعــد وفــاة النبـ ّ

بوجــود روح ال ُقــدُ س الــذي هــو غــري جربائيــل وهــو الــذي ﳛــدّ ث األئمــة بــام يريــد اهلل إبالغــه إﱃ األئمــة املعصومــني

املفضــل بــن عمرعــن اإلمــام الصــادق ـgقــال ســألته عــن علــم اإلمــام بــام ﰲ أقطــار األرض وهو
ومــن ذلــك مــا رواه ّ

مفضــل ّ
إن اهلل تبــارك وتعــاﱃ جعــل ﰲ النبــي oﲬســة أرواح  :روح احليــاة ،
ﰲ بيتــه مرخــى عليــه ســﱰه ،فقــال ” يــا ّ
٢٧

الخالدي
أ د كريم حسين ناصح
ّ

وجاهــدَ  ،وروح الشــهوة فبــه َ
وﴍب وأتــى النســاء مــن احلــالل  ،وروح
أكل
ودر َج ،وروح القـ ّـوة فبــه ﳖــﺾ
َ
َ
فبــه ّ
دب َ

محـ َـل النبـ ّـوة فــﺈذا ُقبــﺾ النب ّيـــ صـ ّـﲆ اهلل عليــه وآلــه ـ انتقــل روح القــدُ س
اإليــامن فبــه آمــن وعــدَ َل  ،وروح ال ُقــدُ س فبــه َ

فصــار إﱃ اإلمــام ،وروح ال ُقــدُ س ال ينــام وال يغ ُفـ ُـل وال يلهــو وال يزهــو  ،واألربعــة األرواح تنــام وتغفــل وتزهــو
وتلهــو ،وروح القــدُ س كان يــر بــه ” ( )٤1وقــد رو اإلمــام اﳉــواد عــن اإلمــام الباقــر ـّ ” b
إن أألوصيــاء حمدّ ثــون

ﳛدّ ثهــم روح ال ُقــدُ س وال يرونــه ” .

( )٤2

وروح ال ُقــدُ س غــري جربائيــل بخــالف مــا يعتقــده عــدد مــن املفﴪيــن ﳑّــن اليذهبــون مذهــب أهــل البيــت

ـري املؤمنــني ـgيســأله عــن الــروح ،أليــس هــو جربائيــل فقــال لــه أمــري املؤمنــني :جربائيــل ـgمــن
فقــد أتــى رجـ ٌـل أمـ َ
ـت عظيـ ًـام مــن القــول  ،مــا أحــدٌ يزعــم
فكررذلــك عــﲆ الرجــل فقــال لــه  :لقــد قلـ َ
املالئكــة والــروح غــري جربائيــل ّ ،

أن الــروح غــري جربائيل،فقــال لــه أمرياملؤمنــني ـ ،gإ ّنــك ضـ ّ
ّ
ـال تــروي عــن أهــل الضــالل ،يقــول اهلل ـ تعــاﱃ ـ لنب ّيــه ـ

صـ ّـﲆ اهلل عليــه وآله}أتــى أمــر اهلل فالتســتعجلوه ســبحانه وتعــاﱃ عـ ّـام يﴩكــون ينـ ّـز ُل املالئكـ َة بالــروح { (النحــل1ـ)2
والــروح غــري املالئكــة صلــوات اهلل عليهــم ” .

( ) ٤3

فهــل يعلــم اإلمــام الغيــب ؟ لقــد أجــاب اإلمــام جعفــر الصــادق عــن هــذا الســؤال بقولــه  ” :ال ،ولكــن إذا أراد أن

يعلــم الــﴚء أعلمــه اهلل ذلــك ”.

() ٤٤

وثمــة روايــات كثــرية ﲢــدّ ث فيهــا األئمــة ـ bعــن أحــداث ﱂ تكــن واقعــة ثــم وقعــت بعــد زمــن كاحلــدث
ّ

ـم وتنبــؤ اإلمــام عــيل بــن موســى الرضــا ـgعــن دفنــه
عــن مــوت أفــراد  ،واحلديــث عـ ّـام يد ّبــر هلــم مــن ّ
دس السـ ّ

قــرب هــارون العبــاﳼ ﰲ طوس،وتنبﺌــه بقتــل املأمــون أخــاه األمــني  )٤5(،وتنبــؤ اإلمــام عــيل اهلاديgبــام ســيحدث

للمتــوكّل الــذي آذاه بطلبــه أن يســري اإلمــام ـgﰲ ضمــن املواكــب ﰲ الصيــف احلــار فقــرأ اإلمامgقولــه تعــاﱃ
}فعقروهــا فقــال ﲤتّعــوا ﰲ داركــم ثالثــة أ ّيــام ذلــك وعــدٌ غــري مكــذوب {( هــود )65فلـ ّـام كانــت الليلــة الرابعــة ُقتِــل
املتـ ُ
ـح بــن خاقــان ( .)٤6
ـوكل والفتـ ُ
وليــس هــذا بغريــب فقــد أعطاهــم اهلل ـ تعــاﱃ ـ علــم مــا كان ومــا يكــون وعلــم الباليــا واملنايــا فعــن عبــد اهلل

ـني اهلل ﰲ خلقــه فلـ ّـام ُقبﺾoكنّــا َ
بــن ُجنــدَ ب أ ّنــه كتــب إليــه الرضــا ” :gأ ّمــا بعــد فـ ّ
أهاللبيــت
ـﺈن حممــد ًا كان أمـ َ
ورثتــه  :فنح ـ ُن أمنــاء اهلل ﰲ أرضــه عندنــا علــم الباليــا واملنايــا وأنســاب العــرب ومولــد اإلســالم  ،وإ ّنــا لنعــرف

الرجــل إذا رأينــاه بحقيقــة اإليامن،وحقيقــة النفــاق ” .

( )٤7

ِ
ـارا كثــرية تـ ّ
ـدل داللــة قاطعــة عــﲆ ّ
أن األئمــة املعصومــني
ومــن يسـ
مظاﳖــا ﳚــد أخبـ ً
ـتقص األحاديــث ﰲ ّ
٢٨

يعرفــون املنايــا والباليــا وتواريــخ حدوثهــا ويعرفــون حقيقــة اإليــامن أو حقيقــة النفــاق ﰲ قلــب الرجــل  ،ويعرفــون

كثــريأ ﳑّــا ســيجري مــن أمــور قبــل وقوعهــا 0ويتبــادر إﱃ أذهــان املشــككني بذلــك ســؤاهلم هــل األئمــة املعصومــون

أنبيــاء أورســل أو أوصيــاء ؟ وقــد ذكــر األئمــة األطهــار ـ ّ bأﳖــم ليســوا رسـالًوال أنبيــاء ولكنهــم ورثــوا منهــم علــم

ـلفت ـ وفض ـ ً
ال عــن ذلــك فهــم
األولــني واﻵخريــن وعلــم املنايــا والباليــا واألنســاب وفصــل اخلطــاب ـ كــام أسـ ُ

حمدّ ثــون ﳛدّ ثهــم اهلل متــى شــاء مــن طريــق روح القــدُ س وهــم ال يــرون املحــدّ ث بــل يســمعونه  0ووصــف اإلمــام
موســى بــن جعفــر ـgكيفيــة تل ّقيهــم العلــوم فقــال  :مبلــﻎ علمنــا عــﲆ ثالثــة وجــوه  :مـ ٍ
ـاض وغابـ ٍـر وحــادث  ،فأ ّمــا
ـور ،وأ ّمــا احلــادث فقــذف ﰲ القلــوب  ،ونقــر ﰲ األســامع وهــو أفضــل علمنــا
ـﴪ  ،وأ ّمــا الغابـ ُـر فمزبـ ٌ
املــاﴈ فمفـ َّ ٌ
ـي بعــد نب ّينــا ” ( )٤8وفـ ّـﴪ اإلمــام الرضــا ـgكالم أبيــه وكالم جــدّ ه جعفــر الصــادقgﰲ املعنــى نفســه قــال :
والنبـ ّ

أ ّمــا الغابــر فــام تقــدّ م مــن علمنــا  ،وأ ّمــا املزبــور فــام يأتينــا  ،وأ ّمــا الن ْكــت ﰲ القلــوب فﺈهلــام  ،وأ ّمــا النقــر ﰲ األســامع
فأمـ ُـر ا َمل َلــك ” .

( )٤9

ـمع الصــوت وال يــر الشــخص  ،فقلــت
ووصــف اإلمــام الصــادق ـgعالقتــه باملحــدِّ ث فقــال :إ ّنــه يسـ ُ

والوقــار حتــى َيعلم أ ّنــه كالم َم َلــك ”.
لــهُ :جعلـ ُ
ـت فــداك  ،كيــف َيعلــم أ ّنــه كالم ا َمل َلــك؟ قــال إ ّنــه ُيع َطــى الســكينة َ

()50

ويبــدو يل ّ
أن ذكــر وجــوه العلــم عــﲆ نحــو مــا قــال اإلمــام موســى بــن جعفــر ـgهــو الكــامل ﰲ معارفهــم ؛

ألن ذلــك ﳚعــل اإلمــام يعــرف ّ
ّ
كل ﳾء  ،يعــرف أخبــار املاضــني مــن األنبيــاء واألوصيــاء وماحــدث هلــم ومــا دار

ﰲ أيامهــم مــن أحــداث  ،ويعــرف مــا يــأﰐ اإلئمــة ـ  bمــن أحــداث ومعــارف  ،وأ ّمــا مــا ُيلهمــه اهلل ـ تعــاﱃ ـ لﻸئمــة
ـرﰲ الينقطــع يمدّ هــم بــكل شــاردة وواردة ُيســأل عنهــا اإلمــام  ،أومــا َيطلــب اإلمــام
املعصومــني فهــو مــورد معـ ّ
معرفتــه عــن أخبــار الغيــب  ،أو العلــم بــام ســيحدث  .وال أظـ ّن ّ
أن أحــدً ا غــري اإلمــام يعــرف مــن العلــوم واملعــارف

مثــل هــذه الوجــوه الشــاملة اﳉامعــة لـ ّ
ـكل املعــارف التــي ال تكتمــل إال ﰲ عقــل اإلمــام وقلبــه .

وكان األئمــة يشــبهون بذلــك َمــن ســبقهم مــن املحدّ ثــني الذيــن ورد ذكرهــم ﰲ القــرآن الكريــم وقــد أ ّكــد

ذلــك اإلمــام حممــد الباقــر ـgالــذي قــال ّ
إن األئمــة يشــبهون صاحــب موســى  ،أو صاحــب ســليامن ،أوذا القرنــني

ـالgأو مــا َب َل َغكــم أ ّنــه قــال  :وفيكــم مثلــه .
ثــم قـ
َ
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ومثلــه مــا روي عنــه وعــن اإلمــام جعفــر الصــادق ـ bحــني ســأل ُبريــد بــن معاويــة مــا منزلتكــم ؟ ومــن

تشــبهون ﳑّــن مــﺾ ؟قــال  “:صاحــب موســى  ،وذو القرنــني كانــا عاملــني وﱂ يكونــا نب ّيــني ”.

( )52

مهــامن ينبغــي اإليــامن ﲠــام وإشــاعتهام ﰲ مياديــن املعرفــة
يتبــني لنــا أمــران ّ
و ّمــا تقــدّ م مــن أدلــة وأقــوال ّ
٢٩
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ّ

اإلســالم ّية  ،ونﴩﳘــا بــني املثقفــني لبيــان الفــرق بــني اإلمــام العــاﱂ كامــل املعرفــة ليكــون حجــة اهلل ﰲ أرضــه وبــني
مدّ عــي اإلمامــة  ،ومدّ عــي العلــم ﰲ جانــب مــن جوانبــه أو عــدد مــن جوانبــه مــن دون الكــامل ﰲ املعرفــة وﳘــا :

ا ـ كــامل معرفــة اإلمــام املعصــوم ـgبوراثــة علــوم األنبيــاء واألوصيــاء منــذ آدم حتــى حممــد ـ عليــه وعليهــم صلــوات

اهلل وســالمه ـ وبــام يأتيهــم مــن معــارف مــن اهلل ـــسبحانه وتعــاﱃ ـ مــن طريــق الـ ّ
ـزق  ،أو الغـ ّـر  ،أو اإلرسار أو اإلهلــام
أو النقــر ﰲ األســامع  ،أو القــذف ﰲ القلــوب وتلــك مــن هبــات اهلل ـ تعــاﱃ ـ هلــم ِ
ومــن فيــﺾ نعمــه عليهــم  ،فاكتملــت

كل واحــد منهــم ّ
عنــد ّ
كل العلــوم واملعــارف عــن الكــون والكائنــات ومــا يكــون مــن أحــداث ﰲ املســتقبل وليــس ﰲ
رصح أحــد األئمــة بـ ّ
ـأن مــا لدﳞــم يفــوق
األمــة مــن اكتملــت عنــده تلــك املعــارف مــن غــري األنبيــاء واألوصيــاء بــل ّ

ألﳖــم علمواعلــم األنبيــاء ومــا ســيحدث وﱂ يعلــم األنبيــاء مثــل ذلــك 0ومهــام يكــن علمهــم قــد بلــﻎ
ماعنــد األنبيــاء ّ

مرتبــة الكــامل فــﺈن هــذا الكــامل مطلــق إذا قيــس بعلــم البــﴩ  ،أمــا إذا قيــس بعلــم اهلل فهــو ناقــص ّ
ـي
ألن الكــامل اإلهلـ ّ

ـارصح بــه األئمــة أنفســهم فقــد قــال اإلمــام الصــادقgﰲ حجاجــه مــع
ال يدانيــه كــامل وال يقــاس بــه علــم وهــذا مـ ّ

زنديــق ســأله عــن جــدو خلــق احليوانــات واهلــوام فذكــر لــه عــدد ًا مــن علــل خلــق اهلل تلــك املخلوقــات ثــم قــال
” وإعلــم أ ّنــا لــو وقفنــا عــﲆ ّ
وألي ﳾء أنشــأه ؟ لكنّــا قــد ســاويناه ﰲ ِع ْلمــه
كل ﳾء خلقــه اهلل تعــاﱃ ﱂ َ خل َقــه ؟
ّ
()53
،و َع ِل ْمنــا ّ
كل مــا يعلــم  ،واســتغنينا عنــه ،وكنّــا وهــو ﰲ العلــم ســواء ” .
ـح أن يكــون
حج ـ ُة اهلل عــﲆ أرضــه ،وال يصـ ّ
2ـ داللــة كــامل املعرفــة عــﲆ إمامــة اإلمــام املعصــوم ذلــك أن اإلمــام ّ
ﲣصــص ســائله  ،فهــو ُيســأل ﰲ قضايــا الفقــه  ،والعقيــدة ،
حج ـ ًة وهــو ال ﳚيــب عــن أي ســؤال مهــام كان ّ
اإلمــام ّ
والتفســري ،واألحاديــث النبو ّيــة  ،وﰲ الطــب  ،والكيميــاء ،والفيزيــاء ،ومــا ﰲ الســموات ومــا ﰲ األرض  ،وأخبــار

األولــني واﻵخريــن  ،ومــا ﳚــري عــﲆ النــاس مــن باليــا ومنايــا  ،ومــا يتحــدث بــه اإلنســان واحليــوان  ،والطــري ،

و ُيســأل عـ ّـام ﰲ التــوراة  ،واإلنجيــل  ،والزبور،ومــا ن ّبــأت بــه تلــك الكتــب مــن أخبــار األنبيــاء الذيــن يأتــون بعــدَ َمــن
ـاﲏ
ُأنـ ِـزل عليــه الكتــاب  ،وغريهــا مــن العلــوم  ،فمــن امتلــك ناصيــة تلــك املعــارف وغريهــا فهــو إمــام باختيارر ّبـ ّ
ﳛــز هــذه املعــارف الر ّبان َيــة فهــو ليــس بﺈمــام
،عــﲆ نحــو مــا أوضحــه اإلمــام الرضــا واألئمــة املعصومــون ـ bو َمــن ﱂ ُ

حجــة هلل عــﲆ عبــاده ﳛاججهــم بمعارفهــم يــوم القيامــة لكوﳖــم دعــاة رســالة نب ّينــا حممــد oواهلــداة
أل ّنــه اليكــون ّ
مــن بعده،وهكــذا هــو األمــر مــن لــدُ ن أن ُقبِــﺾ رســول اهلل oوحتــى تقــوم الســاعة وهــذا مــا ُيفـ ّـﴪ غيبــة اإلمــام

حجــة عــﲆ العبــاد حتــى قيــام الســاعة .
عجــل اهلل فرجــه ـ ليكــون ّ
احلجــة حممــد بــن احلســن بــن عــيل املهــدي ـ ّ
ّ
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اﳌﺒحﺚ اﻵﺧﺮ
اﳌعارف اللﻐو ﹼية والنحو ﹼية ﻋنﺪ اﻷﺋمة اﳌعﺼوﻣﲔb
اﻷول  :اﳌعارف ال ﹼلﻐوية
اﳌﻄلﺐ ﹼ
ل ّلغــة ﰲ معــارف األئمــة االثنــي عــﴩ عليهــم الســالم أﳘ ّيــة كبــرية لكوﳖــا أداة التواصــل وتبــادل املعرفــة

بــني النــاس ،لــذا جعــل اهلل ـ تعــاﱃ ـ اللغــة أداة إليصــال مــا يريــد إيصالــه إﱃ البــﴩ وهــذا مــا ذكــره اإلمــام الباقــر ـ

gعــﲆ لســان أبيــه زيــن العابديــن ـgقــال  :فقــال زيــن العابديــن ـّ ”g
إن القــرآن نــزل بلغــة العــرب فهــو ﳜاطــب
فيــه أهــل ال ّلســان بلغتهــم )()5٤وهــذا القــول كـ ّـرره ســيبويه ﰲ كتابــه قائــال  ” :فﺈ ّنــام أجــري هــذا عــﲆ كالم العبــاد

وبــه أنــزل القــرآن ” ) 55 (.ورو اإلمــام جعفــر الصــادق عــن أبيــه اإلمــام الباقــر ـ bأنّــه قــال لرجــل وقــد

ك ّلمــه بــكالم كثــري فقــال ّ ” :أﳞــا الرجــل ﲢتقــر الــكالم وتســتصغره  ،إعلــم ّ
عزوجـ ّـل ﱂ يبعــث رســله حيــث
أن اهلل ّ

وفضــة ولكــن بعثهــا بالــكالم وإ ّنــام عـ ّـرف اهلل ـ جـ ّـل وعـ ّـز ـ نفســه إﱃ خلقــه بالــكالم والــدالالت
بعثهاومعهــا ذهــب ّ
أي باحــث أن يســتخلص مــن هــذا القــول معرفــة اإلمــام الباقــر ـgبأﳘ ّيــة الــكالم
عليــه واألعــالم ”)56(0ويســتطيع ّ

ﰲ نقــل املعلومــات واألوصــاف واحلقائــق التــي عـ ّـرف ﲠــا اهلل ـ عـ ّـز وجـ ّـل ـ نفســه إﱃ عبــاده بــام ذكــره مــن أوصــاف
وأســامء بألفــاظ صــارت معانيهــا معروفــة مــن جذورهــا اللغو ّيــة 0ولفــﻆ (الــكالم) ﰲ قــول اإلمــام الباقرgهــو
يعــرب ﲠــا ّ
كل قــوم عــن أغراضهــم ” )57(.وﱂ يقتــرص اإلمــام ـg
اللغــة التــي حدّ هــا ابــن جنّــي بقولــه ” أصــوات ّ

عــﲆ اللغــة وحدهــا ،بأنظمتهــا التعبري ّيــة املتشــابكة ،املتم ّثلــة بألفاظهــا وﲨلهــا وأســاليبها ﰲ التعبــري عــن املعــاﲏ بــل

أشــار إﱃ الــدالالت وهــي العالمــات الدّ الــة عــﲆ املعــاﲏ وهــي مــا سـ ّـامه أهــل الــكالم بـــ (الــكالم اﳉليــل ) وهــو مــا
يعـ ّـرب بــه عــن اهلل ـ ســبحانه وتعــاﱃ ـ أ ّمــا مــا يعـ ّـرب بــه عــن ﳐلوقــات اهلل مــن بــﴩ وحيــوان ونبــات وجبــال وبحــار

وأﳖاروغريهــا مننظــم كون ّيــة أوجدهــا اهلل ـ تعــاﱃ ـ إلدارة الكــون وك ّلهــا دالالت عــﲆ وجــود اهلل وعظمــة خلقــه
فتسـ ّـمى عنــد أهــل الــكالم ( دقيــق الــكالم) 0وفضـ ًـال عــن اللغــة والــدالالت ﰲ التعبــري عــن املعــاﲏ فقــد ذكــر اإلمــام

ألﳖــم
ـgحممدً اoواألنبيــاء الذيــن ســبقوه وأوصياءهــم واألئمــة االثنــي عــﴩـ عليهــم صلــوات اهلل وســالمه ـ ّ

األعــالم الدا ّلةعــﲆ اهلل ـ تعــاﱃ ـ ملــا أودعــه فيهــم مــن علــوم ومعــارف ر ّبان ّيــة  ،وفكــر نـ ّـري وكــامل ﰲ اخللق0وسـ ّـامهم
اإلمــام ـ عليــه الســالم ـ (األعالم)،وهــم أهــم مــا ّ
دل عــﲆ وجــود اهلل ـ تعــاﱃ ـ وبرهــن عــﲆ ذلــك بــام أظهــره اهلل عــﲆ

أيدﳞــم مــن معجــزات وأعــامل خارقــة تثبــت أﳖــا حدثــت بقــدرة عظيــم ال نظــري لــه .

ـك ﰲ ّ
والشـ ّ
مكونــات بنيو ّية،وأخــر معنو ّيــة ،وسـ ّـميت
أن الــكالم الــذي عـ ّـرف اهلل بــه نفســه يتكـ ّـون مــن ّ
٣١

الخالدي
أ د كريم حسين ناصح
ّ

كذلــك حــروف البنــاء وحــروف املعــاﲏ  0وقــد أوﱃ اإلمــام الرضــا ـ gاحلــروف اهتاممـ ًا ﰲ بيانــه خلــق اهلل الكائنــات

وحــد بوصــف ؟ :
وحــد بحقيقــة أم ُي ّ
قــال ﰲ جــواب عمــران الصــاﰊ وهــو يســأله عــن اهلل ـ عـ ّـز وجـ ّـل ـ هــل ُي ّ

” واعلــم ّ
أن اإلبــداع واملشـ ّية واإلرادة معناهــا واحــد  ،وأســامؤها ثالثــة  ،وكان ّأول إبداعــه وإرادتــه ومشـ ّيته احلروف
كل مــدرك وفاصـ ًـال ّ
ـكل ﳾء  ،ودليـ ًـال عــﲆ ّ
التــي جعلهــا اصـ ًـال لـ ّ
لكل مشــكل.

وتلــك احلــروف تفريــق ّ
كل ﳾء مــن اســم حـ ّـق وباطــل ،أو فعــل ،أو مفعــول ،أو معنــى ،أو غــري معنــى  ،وعليهــا
ألﳖــا ُمبدَ عــة
اجتمعــت األمــور ك ّلهــا ،وﱂ ﳚعــل للحــروف ﰲ إبداعــه هلــا معنــى غــري أنفســها يتناهــى وال وجــود؛ ّ

باإلبــداع ”.
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وأوضــح اإلمــام ـgحديثــه عــن احلــروف قائـ ًـال  :واحلــروف هــي املفعــول بذلــك الفعــل وهــي احلــروف

التــي عليهــا الــكالم ،والعبــارات ك ّلهــا ،مــن اهلل ـ عـ ّـز وجـ ّـل ـ ع ّلمهــا خ ْل َقــه  ،وهــي ثالثــة وثالثــون حرف ـ ًا  ،فمنهــا
ـدل عــﲆ ال ّلغــات العرب ّيــة  ،ومــن الثامنيــة والعﴩيــن اثنــان وعــﴩون حر ًفــا ّ
ثامنيــة وعــﴩون حر ًفــا تـ ّ
تدل عــﲆ اللغات

متحرفــة ﰲ ســائر اللغــات  ،مــن العجــم ألقاليــم اللغــات ك ّلهــا  ،وهــي
الﴪيان ّيــة  ،والعربان ّيــة  ،ومنهــا ﲬســة أحــرف
ّ
ﲢرفــت مــن الثامنيــة والعﴩيــن احلــرف مــن اللغــات فصــارت احلــروف ثالثــة وثالثــني حر ًفــا ”.
ﲬســة أحــرف ّ

()59

تؤســس لدراســات بعضهــا تنــاول مــا
وﰲ هــذا الوصــف لعــدة احلــروف وتقســيامﲥا رؤيــة معرف ّيــة شــاملة ّ

ـص لغــات شــقيقة ل ّلغــة العرب ّية،وهــي التــي تسـ ّـمى باللغــات اﳉزر ّيــة،أو
ـص حــروف اللغــة العرب ّيــة  ،وبعضهــا ﳜـ ّ
ﳜـ ّ

ـص اللغــات األعجم ّيــة األخــر  0وهــذا الوصــف
الســام ّية،ومنها ال ّلغــة الﴪيان ّية،وال ّلغــة العربان ّية،وبعضهــا ﳜـ ّ

شــامل أحــاط بلغــات العــاﱂ ك ّلهــا وذكــر عــدد حروفهــا .

وقــد أشــار إﱃ مثــل ذلــك ســيبويه ( ت180هـــ ) ﰲ وصفــه حــروف ال ّلغــة العرب ّيــة وعدّ هــا تســعة وعﴩيــن

حر ًفــا وذلــك بذكــر اهلمــزة واأللــف وﳘــا عنــد عــدد مــن الباحثــني حــرف واحــد قــال  ” :فأصــل حــروف العرب ّيــة

تســعة وعــﴩون حر ًفــا  :اهلمــزة  ،واأللــف  ،واهلاء،والعــني ،واحلــاء ،والغــني  ،واخلــاء ،والــكاف  ،والقــاف ،والضاد،

واﳉيــم  ،والشــني  ،واليــاء  ،والــالم  ،والــراء  ،والنــون  ،والطــاء ،والــدال  ،والتــاء  ،والصــاد  ،والــزاي  ،والســني ،

والظاء،والــذال  ،والثــاء  ،والفــاء  ،والبــاء  ،وامليــم  ،والــواو ” )60( 0وقــد يقــول أحدهــم ّ
إن هــذه القض ّيــة معروفــة ﰲ

ذلــك الزمــن بدليــل معرفــة اخلليــل وســيبويه ذلــك فأقــول ّ
إن األئمــة األطهــار ـ  bاليتعلمــون مــن علــوم عرصهــم
مــن طريــق الدراســة والتع ّلــم ﰲ املســاجد أو املــدارس بــل يتوارثــون العلــم مــن آبائهــم الذيــن أخــذوا علمهــم مــن

األولــني واﻵخريــن  ،والأســتبعد
املدونــة املوروثــة ،وهــي مــوارد فيهــا علــوم ّ
رســول اهللoومــن مواردهــم العلم ّيــة ّ
٣٢

أن تكــون معــارف عــدد مــن اللغو ّيــني قــد أخذوهــا مــن ســامع األئمــة األطهــار لــذا تقــﱰب مــن آراء األئمــة ـ ســالم
اهلل عليهــم  .ومنهــا آراؤهــم ﰲ احلــروف .

ومــن يتأ ّمــل ﰲ كالم اإلمــام الرضــا ـgﳚــد فيــه مــا ﱂ يقــل بــه ال ّلغويــون ،ويتجـ ّـﲆ ذلــك ﰲ حديثــه عــن

احلــروف اخلاصــة باللهجــات اﳉزر ّيــة ،واحلــروف اخلاصــة بلغــات األعاجــم  0فاحلــروف اخلاصــة باللهجــات

توصــل إليــه
اﳉزريــة اثنــان وعــﴩون ،وهــي مــن ضمــن احلــروف العرب ّيــة  ،وهــذا مــا يؤ ّكــد معرفــة األئمــة bبــام ّ

ـاﲏ املعارصمــن ارتبــاط اللهجــات اﳉزريــة بأصلهــا وهــو ال ّلغــة العرب ّيــة ،وتلــك
الــدرس املقــارن ﰲ الــدرس اللسـ ّ

موضوعــة ينبغــي تأصيلهــا مــن تــراث األئمــة ـ عليهــم الســالم ملــا هلــم فيهــا مــن ريــادة ﰲ الكشــف عــن أصوهلــا .
وكذلــك احلــال ﰲ إشــارة اإلمــام الرضــا ـgإﱃ احلــروف اخلمســة اخلاصــة بلغــات األعاجــم ﰲ األمصــار

متحرفــة مــن احلــروف الثامنيــة والعﴩيــن واملــراد بالتحـ ّـرف التغيــري ﰲ أصواﲥــا.
األخــر وهــي حــروف
ّ

٣٣

الخالدي
أ د كريم حسين ناصح
ّ

نشأة ال ّلغات :
بأﳖــا إهلــام وتوقيــف مــن اهلل ـ ســبحانه وتعــاﱃ
ذكرعلــامء اللغــة نظر ّيــات كثــرية ﰲ نشــأة ال ّلغــة فقــال بعضهــم ّ

ـم عرضهــم عــﲆ املالئكــة فقــال أنبﺌــوﲏ بأســامء هــؤالء ْ
إن كنتــم
ـ مســتد ّلني بقولــه تعــاﱃ } وع ّلــم آدم األســامء ك ّلهــا ثـ ّ

ـم لنــا إال مــا ع ّلمتنــا إ ّنــك أنــت العليــم احلكيــم ،قــال يــا آدم أنبﺌهــم بأســامئهم فلـ ّـام
صادقني،قالــوا ســبحانك العلـ َ

أنبأهــم بأســامئهم قــال أﱂ أقــل لكــم ّإﲏ أعلــم غيــب الســموات واألرض وأعلــم مــا تبــدون ومــا كنتــم تكتمــون {

وتغريهــا
( البقــرة 31ـ )33وقــال بعضهــم بوضــع اللغــة ﰲ ضــوء مــا سـ ّـموه باملواضعــة بحســب حاجــات النــاس ّ
وقــال بعضهــم بنظريــة املحــاكاة ألصــوات الكــون كمحــاكاة أصــوات الطيــور واحليوانــات ورصيــر الريــاح وخريــر

املياهوغريهــا مــن النظريــات املختلفــة ﰲ نشــأة اللغــات .

وقــد ﴍح اإلمــام الرضــا ـgنقـ ًـال عــن آبائــه ّ
أن اهلل قــد خلــق اللغــات قبــل خلــق البــﴩ ،وهــو كشــف

آخــر ﱂ يكــن معرو ًفــا ﰲ الدراســات اللغو ّيــة فلــم يعــرف البــﴩ ذلــك ألﳖــم فــوق قدراﲥــم املعرفيــة وال يقولــه إال

ذوو الكــامل املعــرﰲ وهــذا مــا كان مصداقــه حديــث اإلمــام الرضــا  gعــن احلــروف التــي هــي أدوات التعبــري ﰲ
ـم جعــل احلــروف بعــد إحصائهــا وإحــكام عدّ ﲥــا فعـ ًـال منــه كقولــه عـ ّـز وجـ ّـل
اللغــات قــال اإلمــام الرضــا ”gثـ ّ

}كــن فيكــون{ ( النحــل  ) ٤0و ُك ـ ْن منــه صنــع  ،ومــا يكــون بــه املصنــوع .

عز ّ
حس .
ُ
األول من اهلل ـ ّ
وجل ـ  :اإلبداع  ،الوزن له وال حركة وال سمع وال لون وال ّ
فاخللق ّ
واخللق الثاﲏ  :احلروف  ،ال وزن هلا وال لون  ،وهي مسموعة موصوفة غري منظور إليها .
ـورا إليــه واهلل ـ تبــارك وتعــاﱃ ـ ســابق
حمسوســا
واخللــق الثالــث  :مــا كان مــن األنــواع ك ّلهــا
ملموســا ذا ذوق منظـ ً
ً
ً

لﻺبداع؛أل ّنــه ليــس قبلــه ـ عـ ّـز وجـ ّـل ـ ﳾء وال كان معــه ﳾء ،واالبــداع ســابق للحروف،واحلــروف ال تـ ّ
ـدل عــﲆ
غــري أنفســها ” .
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وهــذا احلديــث يـ ّ
ـدل داللــة قاطعــة عــﲆ ّ
أن اهلل ـ ســبحانه وتعــاﱃ ـ خلــق اللغــات قبــل خلــق األشــياء األخر

وﱂ يســبق اللغــات غــري اإلبــداع الــذي هــو قــدرة اهلل ـ ســبحانه وتعــاﱃ ـ عــﲆ إبــداع مــا ﱂ يكــن لــه نظــري ســابق لــه فــال
ﳛتــذي ﰲ خلقــه خل ًقــا ســاب ًقا ؛ بــل ُيبدعــه إبدا ًعــا ،ويوجــده عــﲆ غــري مثــال ســابق  ،ثــم تــأﰐ األصــوات ثان ًيــا ،وهــي

بأﳖــا (موصوفــة ومســموعة)
التــي تأتلــف منهــا الكلــامت ،واﳉمــل للتعبــري عــن املعــاﲏ؛ لــذا قــال اإلمــام ـgعنهــا ّ
وﰲ ضــوء ذلــك خلــق اهلل ـ تعــاﱃ ـ الســمع ،والنطــق لﻺنســان.
٣٤

وقــول اإلمــام ـgاليثبــت ّ
أن اهلل هــو خالــق اللغــات فحســب؛ بــل يثبــت خلقهــا قبــل البــﴩ؛ لــذا ع ّلــم اهلل

ـ تعــاﱃ ـ آدم األســامء بعــد خلقــه؛ ألن اللغــات كانــت ﳐلوقــة قبــل خلــق آدم ـgالــذي كانــت اللغــات موجــودة ﰲ
حياﲥﻸﳖــا ﳐلوقــة قبــل خلقــه 0وهــذا الكشــف املعــرﰲ بــه حاجــة إﱃ دراســة وتنظــري جديــد ملــا انطــو عليــه مــن
ّ

معــارف اليعلمهــا إال مــن أوﰐ العلــم الر ّبــاﲏ الكامــل  ،وعــرف أرسار اخللــق قبــل خلــق اإلنســان .

وقــد أشــار اإلمــام الرضــا ـgإﱃ قض ّيــة تبنّاهــا النحويــون ﰲ كتبهــم وهــي ّ
أن احلــروف ال تــدل عــﲆ معنــى

غــري أنفســها إذا ذكرﲥــا فــر ًدا مــن غــري تاليــف قــال ـ ” :gوبابــه أ ّنــك تذكــر احلروفــﺈذا ﱂ ُتــرد ﲠــا غــري أنفســها ،

ـت ا  ،ب ،ت ،ث ،ج ،ح ،خ ،حتــى تــأﰐ آخرهــا فلــم ﲡــد هلــا معنــى غــري أنفســها ” .
ذكرﲥــا فر ًدافقلـ َ

()62

وقــد نســب اﳉاحــﻆ إﱃ اإلمــام الباقــر ـgقولــه ” ّأول مــن فتــق لســانه بالعرب ّيــة املبينــة اســامعيل وهــو ابــن

عــﴩ ســنة ” (  )63وهــذا احلديــث الينقــﺾ مــا ذكــره اإلمــام الرضاgعــن خلــق اللغــات؛ بــل هــو حديث عــن العرب ّية

الشــامل ّية بدليــل قولــه املب ّينــة أي التــي يفهمهــا النــاس ﰲ أيــام العــرب بعــد البعثــة النبو ّيــة الﴩيفــةوﰲ ذلــك إشــارة إﱃ

اللهجــات اﳉزر ّيــة ومنهــا العربان ّيــة والﴪيان ّيــة وغريهــا التــي ســبقت اللهجــة الشــاملية وهــذه ك ّلهــا هلجــات عربيــة
مــن اللغــة األم التــي ﲢــدّ ث عنهــا اإلمــام الرضــا g

تفرعــات اللغــات األوﱃ بــل أشــاروا إﱃ هلجــات العرب ّيــة الشــامل ّية كذلــك
وﱂ يقــف األئمــة املعصومــون عنــد ّ

ومنهــا هلجــة قريــﺶ وغريهــا مــن اللهجات.

٣٥

الخالدي
أ د كريم حسين ناصح
ّ

االشتقاق ﰲ ال ّلغة :
وهــو أخــذ ألفــاظ مــن لفــﻆ أي مــن اﳉــذر أو األصــل ،ويبــدو ّ
أن االشــتقاق كان معروفـ ًا عنــد رســول اهلل ـ

ـودي قــال لــه َأولســتم تقولــون ّ
إن إبراهيــم خليـ ُـل اهلل؟ قــال قــد قلنــا ذلــك
oفقــدروي عنــه أ ّنــه قــال ﰲ ر ّده عــﲆ ﳞـ ّ
ِ
أن نقــول ّ
ـم منعتمونــا مــن ْ
”إﳖــام لــن يشــتبها؛
إن عيســى ابــن اهلل؟ فقــال رســول اهللّ :o
 ،قــال فــﺈذا قلتــم ذلــك فلـ َ
ـتق مــن ِ
ّ
اخل ّلــة واخل ّلــة إ ّنــام معناهــا الفقروالفاقــة ،فقــد كان خليـ ًـال إﱃ ر ّبــه
ألن قولنــا إبراهيــم خليــل اهلل فﺈ ّنــام هومشـ ّ
فقريا،وإليــه منقطعـ ًا” .
ً

()6٤

حسينًا .

ـتق مــن اســم احلســن
وعــن اإلمــام احلســن بــن عــيل بــن أﰊ طالــب ـ bأ ّنــه ُسـ ّـمي حسـنًا يــوم الســابع ،واشـ ّ

()65

ّ
ـرgأن لفظــة الــروح مشــت ّقة مــن الريــح عــﲆ الرغــم مــن اختالفهــام ﰲ اﳉذرقــال ﰲ
ويــر اإلمــام الباقـ

ـت فيــه مــن روحــي {( احلجــر ّ ”)29
ريوحا أل ّنــه
تفســري قولــه تعــاﱃ} ونفخـ ُ
إن الــروح متحـ ّـرك كالريــح ،إ ّنــام ُسـ ّـم ً
اشت ّقاســمه مــن الرﳛوإ ّنــام أخرجــه مــن لفظــة الريــح ّ
ألن الــروح متجانــس للريــح ” .

()66

مألوهــا”
ـتق مــن إِ َلـ ٍـه وإ َلـ ٌه يقتﴤ
وﲢــدّ ث اإلمــام الصــادق gعــن اشــتقاق لفظــة ( اهلل ) فقــال ” اهلل مشـ ّ
ً

()67

وهــذه اإلشــارات لالشــتقاق اللغــوي ّ
النبيoبلفــﻆ
تــدل عــﲆ ريادﲥــم هلــذا النــوع مــن املعرفــة لكــون نطــق ّ
االشــتقاق ومعرفتــه مفهومــه وكذلــك اإلئمــة األطهــار دليـ ًـال عــﲆ ّأﳖــم كانــوا يعرفــون كنــه االشــتقاق وتفصيالتــه

وقــد فتحــت هــذه اإلشــارات اﻵفــاق لتطـ ّـور الدراســات ﰲ االشــتقاق وأقســامه التــي ﲢــدّ ث عنهــا ابــن جنّــي وغــريه

كاالشــتقاق الكبــري واألكــرب والك ّبــار .

()68

وكذلــك ذكــر األئمــة الضــد واألضــداد مــن غــري التوغــل ﰲ تفصيــالت ذلــك قــال اإلمــام عــيل ـgفيــام رواه

اإلمــام الصــادق ـgعنــه ﰲ حديثــه عــن اهلل ـ تعــاﱃ ـ ” ُعــرف أن ال جوهــر لــه وبمضادتــه بــني األشــياء ُعــرف أن ال
ِ
واخلشــن باللـ ّـني
ضــدّ لــه ،وبمقارنتــه بــني األشــياء ُعــرف أن ال قريــن لــه  ،ضــا ّد النــور بالظلمــة  ،وال ُيبــس بالبلــل ،

ـرصد بــال َحــرور ” .
،والـ ّ ْ

( )69

و قال اإلمام اﳉواد ـ ”gفر ّبنا تبارك وتعاﱃ ال شبه له وال ضدّ وال ندّ ” .

()70

وربــﻂ اإلمــام اﳉــواد ـ gبــني الضــد والنفــي ففـ ّـﴪ الضــد مــن العــاﱂ بذكــر منف ّيــه فقــال ـ ”gوكذلــك

ـت بالكلمــة اﳉهــل  ،وجعلــت اﳉهــل ســواه ” .
قولــك عــاﱂ إ ّنــام نفيـ َ

()71

٣٦

وهــذه اإلشــارات ّ
تــدل عــﲆ معرفــة األئمــة املعصومــني ـ bﲠــذه املوضوعــات ومصطلحاﲥــا قبــل

ـرﰲ الــذي أســبغه اهلل ـ تعــاﱃ ـ
غريهم،وكانــوا ّ
روا ًدا ﰲ معرفتهــا ال مــن دراســة أو تع ّلــم  ،ولكــن مــن فيــﺾ كامهلــم املعـ ّ
عليهــم؛ فأهلمهــم معرفــة هــذه الفنــون قبــل أن يعرفهــا علــامء اللغــة ،ور ّبــام أخــذ علــامء اللغــة مصطلحاﲥــا مــن األئمــة
املعصومــني ذلــك ّ
أن انشــغاهلم بالقضايــا الفقه ّيــة والعقيد ّيــة ومــا تتط ّلبــه إمامــة املســلمني مــن انشــغال ﰲ ترصيــف

أمــور النــاس جعلهــم اليتو ّغلــون ﰲ التفصيــالت والتش ـ ّعبات ﰲ مثــل هــذه املوضوعــات اللغو ّيــة .

٣٧

الخالدي
أ د كريم حسين ناصح
ّ

اللغوي :
النقد
ّ
املعــرﰲ،ﰲ قدرﲥــم عــﲆ معرفــة أرسار
تتجـ ّـﲆ العبقر ّيــة العلم ّيــة لﻺئمــة املعصومــني النابعــة مــن كامهلــم
ّ

اللغــة ،ومواطــن وضــع ّ
كل حــرف ﰲ موضعــه  ،فلــم يقتــرصوا ﰲ ذلــك عــﲆ مــا قالــوه مــن نصــوص بليغة تقــﱰب من

مرتبــة التفـ ّـرد ﰲ فصاحتهــا  ،وبالغتهــا  ،وتقــارب أنــامط التعبريفيها،فــال يفوقهــا ﰲ الفصاحــة والبالغــة ّإال نصــوص

رس اختيــار عــدد مــن األســاليب ﰲ
القــرآن الكريــم  ،بــل ﲣ ّطواﲠــذه القــدرات اللغو ّيــة العظيمــة إﱃ الكشــف عــن ّ

ـاﲏ واإلشــارة إﱃ املجــاز واحلقيقــة ﰲ
القــرآن الكريــم ،وبيــان مــا يناظرهــا ﰲ االســتعامل العــرﰊ ﰲ املــوروث اللسـ ّ

ذلــك االســتعامل فقــد ورد حديــث لﻺمــام عل ّيبــن احلســني  bيذكــر فيــه حــال مــن مســخهم اللهقــردة مــن بنــي
ارسائيــل وﳛكــي قصتهــم فلـ ّـام بلــﻎ آخرهاقــال ّ
إن اهلل تعــاﱃ مســخ أولﺌــك القــوم الصطيادهــم الســمك ،فكيــف تــر

عزوجـ ّـل ـ يكــون حــال مــن قتــل أوالد رســول اهللoوهتــك حريمــه ؟ وقــال الباقــر gفلـ ّـام حــدّ ث عــيل
عنــد اهلل ـ ّ

بــن احلســني ﲠــذا احلديثقــال لــه بعــﺾ مــن ﰲ ﳎلســه :يابــن رســول اهلل كيــف يعاقــب اهلل ويو ّبــخ هــؤالء األخــالف
عــﲆ قبائــل أتاهــا أســالفهم وهــو يقــول } وال تــزر وازرة وزر أخــر {؟ فقــال زيــن العابديــن ّ ”g
إن القــرآن نــزل
ـي قــد أغــار قومــه عــﲆ بلـ ٍـد وقتلــوا َمــن
بلغــة العرب؛فهــو ﳜاطــب فيــه أهــل اللســان بلغتهــم  ،يقــول الرجــل التميمـ ّ

فيــه  :أغرتــم عــﲆ بلــد كــذا ،وفعلتــم كــذا  ،ويقــول العــرﰊ  :نحــن فعلنــا ببنــي فــالن  ،ونحــن ســبينا آل فــالن  ،ونحــن
خربنــا بلــد كــذا  ،ال يريــد ّأﳖــم بــاﴍوا ذلــك  ،ولكــن يريــد هــؤالء بالعــذل ،وأولﺌــك باالفتخــارّ ،
أن قومهــم فعلــوا
ّ

كــذا  ،وقـ ُ
ـول اهلل عـ ّـزو جـ ّـل ﰲ هــذه اﻵيــات إ ّنــام هــو توبيــخ ألســالفهم  ،وتوبيــخ العــذل عــﲆ هــؤالء املوجوديــن ،

ّ
أيضــا راضــون بــام فعــل أســالفهم ،مصوبــون
ألن ذلــك هــو اللغــة التــي نــزل ﲠــا القــرآن  ،واﻵن هــؤالء األخــالف ً
هلــم ؛فجــاز أن يقــال  :أنتــم فعلتــم أي إذا رضيتــم قبيــح فعلهــم”.

()72

ـدل عــﲆ معرفــة األئمــة بـ ّ
ـيل بــني أســاليب القرآن،ولغــة العــرب  ،ﲢليــل دقيــق يـ ّ
ـكل
وهــذا الربــﻂ التحليـ ّ

أســاليب العــرب موازنــة بأســاليب القــرآن الكريم؛لــذا كان املعصــوم يصـ ّـو ُب األســاليب إذا ﱂ تــرد عــﲆ لغــة العــرب
وأســاليبها ،وﰲ كالم اإلمــام زيــن العابديــن ـgفتــح جديــد ﰲ التحليــل اللغــوي وربــﻂ أســاليب القــرآن الكريــم

بــام يناظرهــا مــن كالم العــرب ﱂ يســبقه إليــه لغــوي وال ناقــد  ،بــل هــو كشــف جديــد ﰲ التحليــل اللغــوي أهلــه لــه

ـرﰲ الــذي ﱂ يألفــه النــاس مــن حوهلــم  0ومــن ذلــك مــا روي عــن اإلمــام
هبــة اهلل لﻸئمــة املعصومــني بكامهلــم املعـ ّ

ّ
ـرgأن الكميــت أنشــد بــني يديــه أبيا ًتــا يقــول فيهــا :
الباقـ
من لِ
ِ
قلـــب مــت ّي ٍم ُم ْستَــها ِم
َ ْ
٣٨

غري ما صب ٍ
وة وال أحـــــال ِم
ُ َ ْ

فلام بلﻎ إﱃ قوله :
ّ
هواي فام أغــ
أخلص اهللُ يل
َ
َ

ُ
رق نز ًعا وال ُ
تطيﺶ سهامي

فقال (gأغرق نز ًعا وما ُ
تطيﺶ سهامي ) فقال ياموالي أنت أشعر منّي ﰲ هذا املعنى .

()73

ـص دليــل عــﲆ القــدرة الفائقــة لﻸئمــة املعصومــني مــن معرفتهــم بمواقــع احلــروف وهــو علــم
وﰲ هــذا النـ ّ

رصح بــه أبــو هــالل العســكري  ،فقــد وجــد
عــدّ ه البالغيــون والن ّقــاد أعــﲆ مراتــب معرفــة أرسار اللغــة وهــو مــا ّ
ّ
ـgأن أداة النفــي ( مــا) أوقــع ﰲ النفــس مــن (ال) ملجانســتها ( مــا) التــي قبلهــا ﰲ قولــه ( فامأغــرق) لــذا
اإلمــام الباقــر

تــأﰐ (ال) غــري منســجمة مــع (مــا) فيكــون التكــرار ألــزم للتأكيــد والتأثــري ﰲ النفــس 0واألمثلــة عــﲆ عمــق معرفــة
يضطرنــا االختصــار إﱃ االجتــزاء بــام
األئمــة املعصومــني ـ bبأرساراللغــة ووضــع احلــروف ﰲ مواضعهــا كثــرية
ّ

ذكرتــه مــن أمثلــة .

٣٩

الخالدي
أ د كريم حسين ناصح
ّ

املطلب الثاﲏ :املعارف النحو ّية والرصف ّية
رس ًا إذا قلــت ّ
أن اإلمــام عــيل بــن أﰊ طالــب ـّ gأول مــن وضــع النحــو وأرســى أسســه ﰲ ضــوء
ال أكشــف ّ

حممدoواألنبيــاء اﻵخريــن ـ bوﰲ ضــوء
ـي ّ
ـرﰲ وكــون علمــه علـ ًـام ر ّبان ّيـ ًا ورثــه عــن النبـ ّ
مــا ذكرتــه عــن كاملــه املعـ ّ
ـاﲏ؛ لــذا يــأﰐ وضــع اإلمــام عــيل
مــا أوردتــه ﰲ هــذا البحــث عــن نشــأة اللغــات التــي ثبــت ّأﳖــا بتوقيــف وإهلــام ر ّبـ ّ

بــن أﰊ طالــب ـgأســس النحوالعــرﰊ نتيجــة منطق ّيــة هلــذه املقدّ مــات 0ومــع ذلــك أســوق عــدد ًا مــن املقــوالت

أخــر ،فقــد أﲨعــت املصــادر التــي ّأرخــت لنشــأة النحــو العــرﰊ ّ
للنحو ّيــني األوائــل ترفــد هــذه النتيجــة برباهــني َ
أن
اإلمــام عــيل ـgدعــا أبــا األســود الــدؤيل إﱃ أن ينحــو نحــو مــا وضعــه ﰲ الصحيفــة التــي كتبهــا اإلمــام ـgألﰊ

األســود الــدؤيل.

( ) 7٤

ـوي متحدّ ًثــا عـ ّـام وضعــه أبــو األســود الــدؤيل بعــد ذكــر سلســلة مــن الــرواة قــال”
قــال أبــو الط ّيــب ال ّلغـ ّ

ـي عــن اخلليــل قالــوا  :وكان أبــو األســود أخــذ ذلــك عــن أمــري
حدّ ثنــا حممــد بــن يزيــد قــال حدّ ثنــا أبــو عمــر اﳉرمـ ّ

املؤمنــني عــيل ـgأل ّنــه ســمع حلنًــا فقــال ألﰊ األســوداجعل للنــاس حرو ًفــا وأشــار هلــﺈﱃ الرفــع والنصب واﳉـ ّـر فكان

أبــو األســود ضنينًــا بــام أخــذه مــن ذلــك عــن أمــري املؤمنــني )75(0gوقــال القفطــي ”قــال أبــو األســود الــدؤيل ـ رمحــه
ـم تف ّكــر يــا أمــري املؤمنــني ؟ فقــال ســمعت
اهلل ـ دخلــت عــﲆ أمــري املؤمنــني عــيل ـgفرأيتــه مطر ًقــا مف ّكـ ًـرا فقلــت فيـ َ

ببلدكــم حلنًافــأردت أن أضــع كتا ًبــاﰲ أصــول العرب ّيــة فقلــت لــه ْ :
ـم
ـت أبقيـ َ
إن فعلـ َ
ـت فينــا هــذه اللغــة العرب ّيــة  ،ثـ ّ
أتيتــه بعــد أيــام فألقــى إ ّيل صحيفــة فيهــا] بســم اهلل الرمحــن الرحيــم  ،الــكالم ك ّلــه اســم،وفعل ،وحــرف ،فاالســم مــا

ـم قــال
أنبــأ عــن املسـ ّـمى ،والفعــل مــا أنبــأ عــن حركــة املسـ ّـمى ،واحلــرف مــا أنبــأ عــن معنــى ليــس باســم وال فعــل  ،ثـ ّ

تت ّب ْعــه وز ْد فيــه مــا وقــع لــك  ،واعلــم ّ
أن األشــياء ثالثــة ظاهــر  ،ومضمــر ،وﳾء ليــس بظاهــر وال مضمــر ،وإ ّنــام

ـروف
ـت أشــياء وعرضتُهــا عليــه فــكان مــن ذلــك حـ ُ
يتفاضــل العلــامء ﰲ معرفــة مــا ليــس بمضمــر ال ظاهــر  ،فجمعـ ُ

ّ
النصــب فذكــرت منهــا ّ
،وكأن  ،وﱂ أذكــر  ،لك ـ ّن  ،فقلــت ﱂ أحســبها منهــا ،فقــال بــل هــي منهــا
ـت ،ولعـ ّـل
إن  ،وليـ َ

فزدهــا فيهــا [ ” .

( )76

وﰲ هذا املوضوع أكثرمن رواية،ورأي ناقشها املحدثون بتفصيل طويل الأجد ﳎاال لذكرتفاصيلها

()77

ـك ﰲ ّ
والشـ ّ
ـرﰲ اليشـ ّـق عليــه
أن الــذي يعــرف أرسار لغتــه وأرسار اللغــات األخــر ﰲ ضــوء كاملــه املعـ ّ

وضــع أســس نحــو هــذه اللغــة وإيضــاح بعــﺾ خصائصهــا كاالشــتقاق والتضــاد واالشــﱰاك وغــري ذلــك مــن علــوم
ـيل رائــدٌ ﰲ ذلــك ﱂ يســبقه أحــد إذ املعــروف ّ
أن العــرب ﱂ يعرفــوا الــدرس النحــوي ّإال بعــد مــا
العرب ّيــة واإلمــام عـ ّ
فتــح اإلمــام عــيل ـgأبوابــه أل ّنــه كامــل املعرفــة وبــاب مدينــة العلــم .
٤٠

األئمةاملعصومــني ـ bالعميقــة بالنحــو والــرصف مــا ورد عنهــم ﰲ حوارهــم مــع
ومــن مالمــح معرفــة ّ

ّ
وجــل ـ وهــي حــوارات طويلــة ابتــدأت ﰲ
عز
املعانديــن واملنكريــن ﰲ قضايــا (الــكالم اﳉليــل) اخلــاص بــاهلل ّ

زمــن اإلمــام عــيل بــن أﰊ طالــب ـgواســتمرت ﰲ حيــاة األئمــة الذيــن أتيحــت هلــم فــرص احلــوار بحر ّيــة كاألمــام

الباقرواإلمــام جعفــر الصــادق واإلمــام الرضــا واإلمــام اﳉــواد ـ  bفكانــوا ـ bيفصلــون فيهــا بــني األســامء
مكونــة مــن حــروف هجــاء ؛ وبــني مــا تـ ّ
ـدل عليــه ،وهــذا مــا أوضحــه كثــري منهــم  ،فقــد
والصفــات كوﳖــا ألفا ًظــا ّ

قــال اإلمــام الباقــرّ ”g
إن َمــن عبــدَ االســم دون املسـ ّـمى باألســامء أﴍك ،وكفــر ،وجحــد ،وﱂ يعبدشــي ًﺌا؛ بــل اعبــد

اهلل الواحــد األحــد الصمــد املسـ ّـمى ﲠــذه األســامء دون األســامء ّ
إن األســامء صفــات وصــف ﲠــا نفســه ” 0

()78

االســم دون املعنــى فقــد كفــر ،ومــن عبدَ االســم
وأوضــح اإلمــام الصادقgذلــك بقولــه ” مــن عبــدَ
َ

واملعنــى فقــد أﴍك ،ومــن عبــد املعنــى بﺈيقــاع األســامء عليــه بصفاتــه التــي وصــف ﲠــا نفســه فعقــد عليــه قلبــه

ونطــق بــه لســانه ﰲ رسائــره وعالنيتــه فأولﺌــك أصحــاب أمــري املؤمنــني ـgح ﹰﹼقــا ”  )79(.وقــال اإلمــام حممــد اﳉــواد
”gواألســامء والصفــات ﳐلوقــات  ،واملعــاﲏ واملعن ّيبهــا هــو اهلل الــذي اليليــق بــه االختــالف وال االئتــالف  ،وإ ّنــام

ﳜتلــف ويأتلــف املتجـ ّـزئ فــال يقــال  :اهلل مؤتلــف ”.

()80

وقــال اإلمــام اهلــادي ـgﰲ نفــي وحدان ّيــة اإلنســان ” إ ّنــام التشــبيه ﰲ املعــاﲏ ،فأ ّمــا األســامء فهــي واحــدة

أن اإلنســان ْ
املســمى  ،وذلــك ّ
وإن قيــل واحــد فﺈنّــه ﳜــرب أنّــه جثــة واحــدة ،وليــس باثنــني،
،وهــي دا ّلــة عــﲆ
ّ
واإلنســان نفســه ليــس بواحــد ّ
ألن أعضــاءه ﳐتلفــة وألوانــه ﳐتلفــة  ،و َمــن ألوانــه ﳐتلفــة غــري واحــد وهــو أجــزاء

ﳎـ ّـزأة ليســت بســواء دمــه غــري حلمــه وحلمــه غــري دمــه  ،وعصبــه غــري عروقــه  ،وشــعره غــري بﴩه،وســواده غــري

بياضه،وكذلــك ســائرﲨيع اخللق،فاإلنســان واحــد ﰲ االســم وال واحــد ﰲ املعنــى،واهلل جـ ّـل جاللــه هــو واحــد ال
واحــد غريه،الاختــالف فيــه وال تفــاوت وال زيــادة وال نقصان،فأ ّمــا االنســان املخلــوق املصنــوع املؤ ّلــف مــن أجــزاء
ﳐتلفــة وجواهرشــتى غريأنّــه باالجتــامع ﳾء واحــد ” .

( ) 81

النصوصوغريهــا تتفـ ّـرع دراســات نحو ّيــة كثــرية ال ﳎــال للحديــث عنهــا ﲨي ًعــا لــذا أختــار منهــا
ومــن هــذه ّ

ثالثةموضوعــات هي:األســامء،والصفات،واﳉمل وأشــباه اﳉمل،وقــد درســت هــذه املوضوعــات بتفصيــل ﰲ عــدد
ـﴪاج ﰲ ﴍح االســم
مــن كتبي،وسأشــري هنــا إشــارات إﱃ ورود مايقــرب مــن ذلــك ﰲ كتــب النحــو ،قــال ابــن الـ ّ
”االســم مــا ّ
دل عــﲆ معنــى مفــرد وذلــك املعنــى يكــون شــخصا وغــري شــخص“ .

()82

ـﴪاج مســتقى مــن أقــوال األئمــة املعصومــني ﰲ االســم واملسمى،واملسـ ّـمى عنــده هــو املعنــى املفــرد
ومــا ذكــره ابــن الـ ّ
٤١

الخالدي
أ د كريم حسين ناصح
ّ

أن الـ ّ
الــوارد ﰲ حــدّ ه  ،ومعلــوم ّ
ـدال ( االســم) غــري املدلــول وهــو املسـ ّـمى(املعنى املفــرد) وهــو مــا ذهــب إليــه الكملـ ُة

ﰲ املعرفة.b

وقســم الزﳐــﴩي االســم أقســا ًما قــال ”ومــن أصنــاف االســم اســم اﳉنــس  ،وهــو مــا علــق عــﲆ ﳾء وعــﲆ ّ
كل مــا
ّ

أشــبهه ،وينقســم إﱃ اســم عــني واســم معنــى  ،وكالﳘــا ينقســم إﱃ اســم غــري صفــة  ،واســم هــو صفــة 0فاالســم
غــري الصفــة نحــو رجــل وفرســوعلم وجهــل  ،والصفــة نحــو راكــب وجالــس ومفهــوم ومضمــر” ) 83( .كــامأوﱃ

النحويــون األســامء والصفــات اهتامم ـ ًا واســعا ﲢدّ ثــوا فيــه عــن تعريــف االســم وتنكــريه ،وإفــراده وتثنيتــه وﲨعــه،
وتأنيثــه وتذكــريه  ،وفاعليتــه ومفعوليتــه وإضافتــه  ،وغريهــا مــن املوضوعــات التــي الموجــب للتفصيــل فيهــا وأكثــر

روادا ﰲ معرفتهــم ﰲ ضمــن منظوماﲥــم
هــذه املعــارف وردت ضمنــا ﰲ أقــوال األئمــة املعصومــني ـ bوكانــوا ّ
املعرف ّيــة .

وثمــة قض ّيــة مهمــة اســتوفاها النحويــون ﴍحــ ًا وتفصيــ ً
ال هــي االئتــالف التــي وردت ﰲ كالم األئمــة  bكقــول
ّ
اإلمــام الرضــاgﰲ تفريقــه بــني وحدانيــة اهلل ووحدانيــة اإلنســان ”فاإلنســان واحــد ﰲ االســم الواحــد ﰲ املعنى،واهلل

ّ
جــل جاللــه واحــد الواحــد غريه،الاختــالف فيــه،وال تفــاوت،وال زيــادة وال نقصــان  ،فأ ّمــا اإلنســان املخلــوق

( )8٤
ـﴢ
املصنــوع املؤ ّلــف مــن أجــزاء ﳐتلفــة وجواهــر شــتى غــري أ ّنــه باالجتــامع ﳾء واحــد ”  .فاأللفــاظ الــواردة ﰲ نـ ّ
اإلمامــني الرضــا واﳉــواد ـ ( bاملؤ ّلــف ) و( باالجتــامع) ( االختــالف واالئتــالف) و ( يأتلــف ) هــي ألفــاظ أخذهــا

ـم أخذهــا النحويــون من أهــل الــكالم الذين
أهــل الــكالم فيــام بعــد مــن األئمــة املعصومــني والسـ ّيام اإلمــام عــيل ـَ gثـ ّ

قالــوا بحــاالت اﳉواهــر ومنهــا ( االجتــامع واالفــﱰاق ) بــني اﳉواهــر ،فأخــذ النحويــون فكــرة االجتــامع واالئتــالف

ـﴪاج ﰲ حديثــه عــن
وبنــوا عليهــا مقوالﲥــم ﰲ ائتــالف األلفــاظ واجتامعهــا فيــام ُسـ ّـمي بعــد باﳉمــل ،قــال ابــن الـ ّ
االســم ” الــرضب األول :أن ُيبنــى عليــه اســم مثلــه ويأتلــف باجتامعهــام الــكالم ويتــم ” )85 (.وقــال أيضــا ” والــذي

يأتلــف منــه الــكالم الثالثــة االســم والفعــل واحلــرف  ،فاالســم قــد يأتلــف مــع االســم نحــو قولــك  :اهلل إهلنــا
ويأتلــف االســم والفعــل نحــو قــام عمــرو” .

( )86

أال تــر إﱃ ّ
ـوي ( االئتــالف )
ـي ( االجتــامع ) واالصطــالح النحـ ّ
ـﴪاج ﲨــع االصطــالح الكالمـ ّ
أن ابــن الـ ّ

توســع
الــذي يــراد بــه ائتــالف فعــل واســم لتأليــف ﲨلــة فعل ّيــة  ،وائتــالف اســم واســم لتأليــف ﲨلــة اســم ّية  ،وقــد ّ

ﰲ هــذه املباحــث مــن بعــده أبــو عــيل الفــارﳼ الــذي ربــﻂ بــني مصطلحــات (اإلئتــالف) و(الــكالم) و(اﳉملــة) قــال
ّ
مستقالفاالســم يأتلــف مــع االســم فيكــون كال ًمــا مفيــدً ا
( :بــاب مــا إذا ائتلــف مــن هــذه الكلــم الثــالث كان كال ًمــا
٤٢

ـب عبــدُ اهلل )
ـﴩ صاح ُبــك ) ويأتلــف الفعــل مــع االســم فيكــون كذلــك كقولنــا ( كتـ َ
كقولنــا ( عمـ ٌـرو أخــوك ) و(بـ ٌ
و(رس بكـ ٌـر) ومــن ذلــك (زيــدٌ ﰲ الــدار) ويدخــل احلــرف عــﲆ ّ
كل واحدمــن اﳉملتينفيكــون كال ًمــا) .
ُّ
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وسمى الزﳐﴩي أحد كتبه (املفرد واملؤ ّلف )0ويل ﰲ ذلك تفصيالت كثرية .
ّ

( )88

ـك ﰲ ّ
وال شـ ّ
ـوي ألن اﳉملــة هــي أصغــر
أن البحــث ﰲ املؤتلــف مــن الــكالم هــو األســاس ﰲ البحــث النحـ ّ

وحــدة ﰲ الــكالم ﳛســن الســكوت عليهــا  ،وقــد وردت اإلشــارة األوﱃ إﱃ اﳉملــة ﰲ صحيفــة اإلمــام عــيل ـgبقوله

( الــكالم ) ك ّلــه اســم وفعــل وحــرف  ،والــكالم هــو املصطلــح الــذي ورد ﰲ كتــاب ســيبويه للتعبــري عــن اﳉملــة،

وﱂ يــرد ﰲ كتابــه مصطلــح اﳉملــة ،وهــذه اإلشــارات عنــد املعصومــني عليهــم الســالم ســواء ﰲ النحــو أم ﰲ علــم

الــكالم هــي التــي اســتقرت ﰲ مباحــث النحويــني وشــاعت ﰲ كتبهــم .

وأر ّ
أن ورود هــذه املعــارف اللغو ّيــة والنحو ّيــة والســيام ( الــكالم ) أو اﳉملــة عنــد األئمــة املعصومــني ـ

bهــو فتــح آخــر فيــام قدّ مــوه مــن بحــار علومهــم التــي هــي نافــذة مضيﺌــة ترينــا مصــداق القــول بكــامل معارفهــم 0

النحــوي؛ لكــون النحــو يبحــث ﰲ املعــاﲏ ومــا ّ
يــدل
وتُعــد الداللــة النحو ّيــة الركــن األهــم ﰲ الــدرس
ّ

وﲨل،وقدعربالنحو ّيــون عــن املعنــى بالفائــدة أو املعنــى  0ومــن ّأول اإلشــارات التــي ُبنــي
عليهــا ،مــن ألفــاظ،
ّ

عليهــا علــم الداللــة النحو ّيــة التــي وردت ﰲ صحيفــة اإلمــام عــيل ـ ،gﰲ قولــه ( :االســم مــا أنبــأ عــن املسـ ّـمى ،

والفعــل مــا أنبــأ عــن حركــة املســمى ،واحلرفــام أنبــأ عــن معنــى ليــس باســم والفعــل )وأنبــأ هنــا يــراد بــه الداللــة ،وقــد

ـي املصطلــح ( أنبــأ ) ﰲ حــد الفعــل ﰲ قولــه  ( :الفعــل مــا أنبــأ عــن حركــة الفاعلــني) )89(.واســتعمل
كـ ّـرر الزجاجـ ّ
(دل) مراد ًفــا للفــﻆ (أنبــأ ) كقوهلــم الفعــل مــا ّ
النحويــون فيــام بعــد لفــﻆ ّ
دل عــﲆ حــدث مقــﱰن بزمــن 0

وأقــوال األئمــة املعصومــني  bﰲ النصــوص التــي أوردﲥــا آنفــا تؤ ّكــد ّ
أن االســم غــري املسـ ّـمى وهودليــل

دال  ،واملسـ ّـمى معنــى ّ
ـدل عــﲆ املسـ ّـمى ،فاالســم لفــﻆ ّ
أن االســم يـ ّ
عــﲆ معرفتهــم ّ
دل عليــه االســم وأرادوا باالســم

اللفــﻆ األلــف والــالم املض ّعفــة واهلــاء ( اهلل)  ،ﰲ حــني ّ
أن (اهلل ) ـ جـ ّـل وتعــاﱃ ـ الــذي نعبــده غــري هــذه احلــروف
بــل هــو خالــق ّ
كل ﳾء  .وهــذا التفريــق بــني االســم واملسـ ّـمى هــو مــا دارت عليــه فيــام بعــد بحــوث علــامء الداللــة

 ،واألصوليــني  ،والفالســفة والنحويــني وال ّلســانيني وغريهــم 0فــكان مــا ذهــب إليــه أهــل الكــامل املعــرﰲ  bكشـ ًفا

للدراســات الدالليــة فضـ ًـال عــن حديثهــم ﰲ موضوعــات دالل ّيــة أخــر .

حممدoأ ّنــه قــال ﰲ ر ّده عــﲆ مــا قالــه
ـي ّ
ومــن الشــواهد عــﲆ معرفتهــم بالداللــة النحو ّيــة مــا ُأثــر عــن النبـ ّ
٤٣

الخالدي
أ د كريم حسين ناصح
ّ

النــرض بــن احلــارث ” يــا ويــل ا ّمــه أمــا علــم ّ
أن ( مــا) ملــا ال يعقــل  ،و( ّمــن) ملــن يعقــل ”.

( )90

ـرصاﲏ الــذي قــال عــن اهلل ـ تعــاﱃ ـ إ ّنــه ِم ـ َن
ومنهــا مــا أورده اإلمــام الرضــا ـgﰲ حــواره مــع ابــن قـ ّـرة النـ
ّ
اهلل فقــال اإلمــام مــا تريــد بقولــك ِمــن ؟
و(من)عــﲆ أربعــة أوجــه ال خامــس هلــا  :أتريــد بقولك ِ
ِ
ّ
كاخلل
منبعضــا ،أو
(مــن ) كالبعﺾ مــن الك ّلفيكــون
ً

مــن اخلمــر  ،فيكــون عــﲆ ســبيل االســتحالة  ،أو كالولــد مــن الوالــد فيكــون عــﲆ ســبيل املناكحــة  ،أو كالصنعــة مــن
فتعرفنــاه فانقطــع .
الصانــع  ،فيكــون عــﲆ ســبيل املخلــوق مــن اخلالــق أو عنــدك وجــه آخــر ّ
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وورد ﰲ كالم األئمــة املعصومــني bذكــر لصيــﻎ صــارت مــن املصطلحــات النحو ّيــة املألوفــة ﰲ كتــب

النحويــني ومــن شــواهد ذلــك أقتطــع مــن أقواهلــم مقاطــع أسـ ّ
ـتدل ﲠــا عــﲆ ذلــك واجتــزئ بأقــوال اإلمــام عــيل بــن

ـوي ليكتســب صفــة التأســيس ذلــك ّ
أن النحويــني وأهــل الــكالم
أﰊ طالــب ـgلقــدم زمانــه عــﲆ زمــن التفكــري النحـ ّ

ﱂ يكونــوا ﰲ ذلــك الوقــت قــد بــدؤوا بعــدُ بمرحلــة التفكــري ﰲ النحــو وال ﰲ علــم الــكالم لــذا كان اإلمــام عــيل بــن

أﰊ طالــب هــو املفكّــر األول ﰲ هــذا امليــدان  ،وعنــه أخــذ األئمــة املعصومــون املصطلحــات نفســها ﰲ حديثهــم

عــن التوحيــد وﰲ ر ّد املنكريــن وغــري املوحديــن ولبيــان انطبــاق مــا ورد ﰲ كالم اإلمــام عــيل ـgعــﲆ املصطلحــات

النحو ّيــة التــي ظهــرت بعــد أكثــر مــن ســتني عام ـ ًا أو أكثــر بأثــر تــداول أبنائــه املصطلحــات نفســها وشــيوعها بــني
ـم بــني النحويــني أورد مقاطــع مــن أقوالــه.g
املتكلمــني ،ومــن َثـ ّ

قــالgﰲ اهلل ـ تعــاﱃ ـ ” الــذي ليــس لصفتــه حــدّ حمــدود وال نعــت موجــود وال وقــت معدود...وكــامل

كل صفــة ّأﳖــا غــري املوصــوف وشــهادة ّ
اإلخــالص هلنفــي الصفــات عنــه لشــهادة ّ
كل موصــوف أ ّنــه غــري الصفــة...

ضمنــه ،ومــن قــال عــال َم ؟ فقــد أخــﲆ عنــه،
ـم؟ فقــد ّ
ومــن أ شــار إليــه فقــد حــدّ ه  ،ومــن حــدّ ه عــدّ ه  ،ومــن قــال فيـ َ

كائــن ال عــن حــدث ...فاعــل ال بمعنــى احلــركات واﻵلــة ...أنشــأ اخللــق إنشــا ًء  ،وابتــدأه ابتــدا ًء ”)92 ( .

احلــواس
فتصــوره وال تدركــه
وقــالgﰲ خطبــة أخــر ” التنالــه األوهــام فتقــدّ ره وال تتوﳘــه الفطــن
ّ
ّ

فتمســه ،وال يتغـ ّـري بحــال  ،وال يتبــدّ ل باألحــوال  ،وال تبليــه الليــايل واأليــام  ،وال يغـ ّـريه
ﲤســه األيــدي ّ
فتحســه وال ّ
ّ

الضيــاء والظــالم  ،وال يوصــف بــﴚء مــن األجــزاء  ،وال اﳉــوارح واألعضــاء وال بالغرييــة واألبعــاض وال يقــال لــه
حــدّ وال ﳖايــة ،وال انقطــاع وال غايــة  ...كذلــك يكــون بعــد فنائهــا الوقــت وال مــكان وال حــني وال زمــان ” .
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ّ
متجــل ال
وقــال gفيخطبــة أخــر رواهــا اإلمــام جعفــر الصــادق ـ ”gظاهــر ال بتأويــل املبــاﴍة ،
٤٤

باســتهالل رؤيــة  ،نــاء البمســافة قريــب ال بمدانــاة ...فاعــل الباضطــرار ،مقــدّ ر ال بحركة...ســميع ال بﺂلــة  ،بصــري

تضمنــه األوقــات  ،وال ﲢــدّ ه الصفــات ”  )9٤ (.ومــن يتأ ّمــل ﰲ هــذه النصــوص
ال بــأداة  ،ال ﲢويــه األماكــن  ،وال ّ

ﳚــد أن اإلمــام عــيل بــن أﰊ طالــب ّأول مــن وضــع املصطلحــات النحويــة التــي اقتبســها أهـ ُـل الــكالم مــن األئمــة
أوأﳖــم أخــذوا
املعصومــني مــن بعــده  ،ثــم انتقلــت إﱃ النحو ّيــني ـ كــام ذكــرت ـ مــن غــري تغيــري ﰲ بناهــا الرصف ّيــة ّ

جــذر املصطلــح واشــتقوا منــه املصطلــح ومــا أذكــره مــن املصطلحــات نــزر يســري فاملصطلحــات النحو ّيــة واللغو ّيــة
التــي وردت ﰲ كالم األئمــة املعصومــني كثــرية جــدّ ا ينبغــي تت ّبعهــا وإحصاؤهــا ﰲ بحــث ﳜتــص بذلــك لنثبــت ّ
أن

األئمــة األطهارقــد وضعــوا تلــك املصطلحــات وأخذهــا منهــم العلــامء  ،فضـ ًـال عــن ّ
أن األمــام عــيل بــن أﰊ طالــب

هــو املؤســس األول هلــذا العلــم فهــو واضــع الصحيفــة التــي أعطاهــا أبــا األســود الــدؤيل  ،وهــو واضــع مصطلحــات
ـم تلــك املصطلحــات التــي وردت ﰲ خطــب اإلمــام ـ :gالفعــل ،والفاعــل،
النحــو التــي ﱂ يســبقه إليهــا أحــد 0وأهـ ّ

واملفعــول ،واالســم واملسـ ّـمى  ،واﳉوهر،واملعنــى ،واللفــﻆ ،والصفــة أوالنعــت واملوصــوف  ،واحلــال  ،واملضــاف

واملضــاف إليــه  ،واﻵلــة  ،واألداة  ،والتبعيــﺾ ،والغايــة  ،واالبتــداء  ،واإلخبــار ،واإلنشــاء  ،واحلــدّ  ،والزمــان،
واملــكان  ،واحلــواس وأفعاهلــا  ،والتقديــر  ،واحلركــة  ،والســكون  ،واحلــدث( املصدر)واالســتحالة ( أفعــال

التحويــل) واملؤتلــف  ،والنفــي  ،والتأويــل  ،والتضمــني  ،والظاهــر واملضمــر والداللــة عــﲆ مــا يعقــل ومــا اليعقــل،
والداللــة عــﲆ الشــك واليقــني  ،واملــاﴈ ،واحلاﴐ،واملســتقبل،والدائم ودالالت أســامء االســتفهام التــي وردت ﰲ
النصــوص وغريهــا ﳑّــا اليســعني ذكــر مواطــن ورودهــا مــن نصــوص لكثرﲥــا لــذا أجتــزئ بــام ذكرتــه عــﲆ ســبيل
التمثيــل .

وأر ّ
أن ورود هــذه املصطلحــات واألفــكار املعـ ّـربة عنهــا ومــا أبدعــه اإلمــام عــيل ـgﰲ الفكــر النحــوي

دليــل عــﲆ ّ
أن معارفــه ﱂ تكــن معــارف مكتســبة مــن املجتمــع الــذي عــاش فيــه ؛ بــل هــي معــارف ر ّبان ّيــة ع ّلمهــا اهلل

رصح
ســبحانه وتعــاﱃ نب ّينــا الكريــم oبالوحــي واإلهلــام  ،وز ّقهــا
ّ
النبــي oوص ّيــه اإلمــام عــيل ـgز ّقــا كــام ّ

هــو بذلــك ﰲ قولــه ” هــذا لعــاب رســول اهلل هــذا مــا ز ّقنــي رســول اهلل ع ّلمنــي رســول اهلل ألــف بــاب مــن العلــم
ينفتــح يل مــن ّ
كل بــاب ألــف بــاب. )95 ( .

وﰲ هــذا الكشــف عــن مكنونــات علــم ﱂ يكــن معرو ًفــا عنــد العــرب دليــل عــﲆ الكــامل املعــرﰲ الــذي وهبــه

ﰊ أو
اهلل لﻸئمــة املعصومني،فارتــادوا األبــواب ك ّلهــا ومنهــا أبــواب املعــارف اللغو ّيــة والنحو ّيــة التــي ﱂ يفكرعــر ّ
ـي واألئمــة املعصومــني ـ bوبذلــك فتحــوا لنــا مغلقــات تلــك العلــوم .
مســلم ﰲ ريادﲥــا قبــل النبـ ّ

٤٥

الخالدي
أ د كريم حسين ناصح
ّ

املطلب الثالث  :معرفة اللغات غري العرب ّية :
املهمــة التــي ينبغــي ْ
ألﳖــا قض ّية خارقــة للعادة
ـالمي؛ ّ
أن تأخــذ ح ّيز ًا مــن الفكر اإلسـ ّ
وهــذا مــن املوضوعــات ّ

ﰲ املعــارف البﴩ ّية،لعــدم قــدرة اإلنســان تع ّلــم لغــات غــري لغتــه األصل ّيــة ،مــن غــري أن يســمع هــذه اللغــات وﳜالــﻂ

املتكلمــني ﲠــا  ،وحفــﻆ ألفاظهــا ،ومعــاﲏ تلــك األلفــاظ ،ونُظــم ائتالفهــا ،ودالالت ﲨلهــا  ،وأصــوات حروفهــا ،
ِ
مكوناﲥــا منــذ الطفولــة ،
وبنــاء أبنيتهــا فــال يتك ّلــم اإلنســان ّإال لغــة قومــه التــي يتع ّلمهــا بالســامع والدربــة عــﲆ نطــق ّ

أ ّمــا إذا شــاء تع ّلــم لغــة أخــر؛ فالبــدّ مــن الســفر إﱃ البلــد الــذي ينطــق أهلــه بتلــك ال ّلغــة،أو يســمع مــن بعــﺾ أهــل

البلــد ﰲ غريموطنها،لكـ ّن مــا جــر لﻸئمــة املعصومــني خــارق ملــا هــو معــروف ،فاألئمــة االثناعﴩﲨيعـ ّا يتكلمــون

بلغــات أعجم ّيــة كثرية؛بــل يك ّلمــون ّ
كل قــوم بلغتهم،مهاماختلفــت األقــوام وتعــدّ دت  ،وتلــك مــن الكرامــات التــي
ـص اهلل ﲠــا أوليــاءه الذيــن ورثــوا علــوم األولــني واﻵخريــن .
خـ ّ

ولتســليﻂ الضــوء عــﲆ هــذه الظاهــرة النــادرة ﰲ احليــاة االســالم ّية أذكــر عــدد ًا مــن الروايــات التــي ﳛجبهــا

املؤرخني،وو ّعــاظ الســالطني؛ خلطــورة أثرهــا عــﲆ احلـكّام املعارصيــن لﻸئمــة املعصومــني الذيــن ُخ ّصــوا
كثــري مــن
ُ

رس معرفــة اإلئمــة املعصومــني لغــات
ﲠــذه املعــارف املعجزة،ومنهــا هــذه الروايــة التــي ّ
يفﴪفيهــا اإلمــام الصــادق ّ
األرض والس ـ ّيام التــي نزلــت ﲠــا كتــب األنبيــاء ـ عليهــم الســالم ” عــيل بــن إبراهيــم ،عــن أبيــه ،عــن احلســن بــن

إبراهيــم  ،عــن يونــس  ،عــن هشــام بــن احلكــم ﰲ حديــث ُب َريــه أ ّنــه ّملــا جــاء معــه إﱃ أﰊ عبــد اهلل ـgفلقــي أبــا احلســن

ـgلربيــه يــا ُبريه كيــف علمــك بكتابك؟
موســى بــن جعفــر ـgفحكــى لــه هشــام احلكايــة فلــام فــرغ قــال أبو احلســن
ُ
ـم قــال  :كيــف ثق ُتــك بتأويلــه ؟ قــال مــا أوثقنــي بعلمــي فيــه ،قــال فابتــدأ أبــو احلســن ـgيقــرأ
قــال أنــا بــه عــاﱂ  ،ثـ ّ

وحســن إيامﳖوآمنــت املــرأة التــي
اإلنجيــل  ،فقــال ُبريــه  :إ ّيــاك كنــت أطلــب منــذ ﲬســني ســنة أو مثلــك ،فﺂمــن بريــه
ُ

كانــت معــه ،فدخــل هشــام وبريــه واملــرأة عــﲆ أﰊ عبــد اهلل ـgفحكــى لــه هشــام الــكالم الــذي جــر بــني أﰊ احلســن

موســى ـgوبــني ُبريــه فقــال أبــو عبــد اهلل ـgذر ّي ـ ًة بعضهــا مــن بعــﺾ واهلل ســميع عليــم  ،فقــال ُبريــه  :أ ّنــى لكــم

التــوراة واإلنجيــل وكتــب األنبيــاء ؟ قــال هــي عندنــا وراثــة مــن عندهــم نقرؤهــا كــام قرؤوهــا  ،ونقوهلــا كــام قالــوا ،

ّ
ـص حقائــق تتطلــب تأكيدهــا منهــا :
حجــة ﰲ أرضــه ُيســأل عــن ﳾء فيقــول ال أدري ”  )96 (.وﰲ النـ ّ
إن اهلل الﳚعــل ّ
1ـ ّ
إن اإلنجيــل والتــوراة وكتــب األنبيــاء األخــر منــذ زمــن آدم وحتــى زمــن النبــي حممــد oنزلــت بلغــات ﳐتلفــة

منهــا األكد ّيــة والﴪيانيــة والعربان ّيــة وغريهــا مــن اللغــات اﳉزر ّيــة  ،وقــراءة هــذه الكتــب كــام قرؤوها،والقــول
ﲠــا كــام قالوهــا يـ ّ
ـدل عــﲆ معرفــة األئمــة املعصومــني ـ bبتلــك اللغــات وقدرﲥــم عــﲆ النطــق ﲠــا وفهــم معانيهــا
٤٦

وكأﳖــم مــن الناطقــني األصليــني ﲠــا0
ّ
2ـ ّ
إن معرفــة اللغــات هبــة مــن اهلل تعــاﱃ كــام وهبهــم العلــوم األخــر يتوارثوﳖــا مــن األنبيــاء bإﱃ آخــر األنبيــاء
عــيل بــن أﰊ طالــب واألئمــة املعصومــني مــن أبنائــه ـ bفهــي وراثــة مــن عندهــم كــام قــال
حممدoومنــه إﱃ ّ

اإلمــام الصــادق ـ0g

أن معرفــة اللغــات دليــل عــﲆ إمامــة األئمــة املعصومــني فـ ّ
3ـ والقضيــة األهــم مــن ذلــك ّ
مؤهــل مــن
ـكل واحــد منهــم ّ

أن يعــرف ّ
اهلل ـ تعــاﱃ ـ ْ
األولــني واﻵخريــن ؛لــذا كانــت معرفــة هــذه اللغــات جــز ًءا مــن ﳎمــوع معارفــه
كل ﳾء عــن ّ
الر ّبان ّيــة التــي ينبغــي أن يتسـ ّلح ﲠــا ّ
ألن اهلل ال ﳚعــل حجــة ﰲ أرضــه ُيســأل عــن ﳾء فيقــول ال أدري كــام ﳛصــل ملــن

نصبــوا أنفســهم خلفــاء 0
ّ

وقــد قــال اإلمــام الرضاgقـ ً
حجــة اللهعــﲆ خلقــه ،
ـوال نظــري قــول جــدّ ه ـ gقــال :يــا أبــا الصلــت أنــا ّ

0أومــا بلغــك قــول أمــري املؤمنــني ـgأوتينــا فصــل
حجــة عــﲆ قــوم  ،وهــو ال يعــرف لغاﲥــم َ
ومــا كان اهلل ليتّخــذ ّ
اخلطــاب  ،وهــل هــو ّإال معرفــة اللغــات ”.

( )97

والروايات عن معرفتهم بلغات الكتب الساموية كثرية منها :
ـيل بــن حممــد  ،وحممدبــن احلســن ،عــن ســهل بــن زيــاد  ،عــن بكــر بــن صالــح ،عــن حممــد بــن ســنان  ،عــن
عـ ّ

مفضــل بــن عمــر قــال أتينــا بــاب أﰊ عبــد اهلل ـgونحــن نريــد اإلذن عليــه فســمعناه يتك ّلــم بــكالم ليــس بالعربيــة،
ّ

ّ
ـت أصلحك اهلل
ـم خــرج إلينــا الغــالم ؛ فــأذن لنا،فدخلنا عليــه فقلـ ُ
ـم بكــى فبكينــا لبكائــه  ،ثـ ّ
فتوﳘنــا أ ّنــه بالﴪيان ّيــة ،ثـ ّ

ّ
ـت فبكينــا لبكائــك
أتينــاك نريــد األذن عليك؛فســمعناك تتك ّلــم بــكالم ليــس
ـم بكيـ َ
بالعربية،فتوﳘنــا أ ّنــه بالﴪيان ّيةثـ ّ
ـي وكان مــن ع ّبــاد أنبياءبنــي إرسائيــل ،فقلــت كــام كان يقــول ﰲ ســجوده ،ثــم اندفــع
 ،قــال نعــم ،ذكــرت إليــاس النبـ ّ
ـم فـ ّـﴪه لنــا بالعربيــة ” 0
قسـ ًا ،وال جاثليق ًا،أفصــح هلجــة منــه ثـ ّ
فيــه بالﴪيان ّيــة ،فــال واهلل مــا رأينــا ّ
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ومــن الروايــات التــي تتحــدّ ث عــن معرفــة األئمــة لغــات أخــر غــري اللغــات التــي نزلــت ﲠــا الكتــب

الســامو ّية إﱃ األنبيــاء مــا روي عــن اإلمــام الرضــا ـ “gقــال أبــو اســامعيل الســندي  :ســمعت باهلنــد ّ
أن هلل ﰲ العــرب
عيل
ـت ﰲ طلبــه فدُ للـ ُ
حجــة فخرجـ ُ
ّ
ـت عــﲆ الرضــا ـgفقصدتــه وأنــا ال أحسـ ُن العرب ّيــة فسـ ّلمت عليــه بالســند ّية فــر ّد ّ
ـت ﰲ
حجــة ﰲ األرض فخرجـ ُ
ـت لــه ّ :إﲏ سـ ُ
ـيل ﲠــا  ،وقلـ ُ
بلغتــي  ،فجعلـ ُ
ـمعت هلل ّ
ـت أك ّلمــه بالســند ّية وهــو يــر ّد عـ ّ

ـم قــال يل  :سـ ْـل عـ ّـام أردتــه فســألته عــن مســائل فأجابنــي عنهــا بلغتــي ”.
طلبــه فقــال ـgأنــا هــو  ،ثـ ّ
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٤٧

الخالدي
أ د كريم حسين ناصح
ّ

ورو يــارس اخلــادم فقــال  :كان ألﰊ احلســن ـgﰲ البيــت صقالبــة وروم وكان أبــو احلســن قريب ـ ًا منهــم

فســمعهميتك ّلمون بالصقلب ّيــة ويقولــون إ ّنــا كنّــا نفصــد ّ
كل ســنة ﰲ بالدنــا وال نفصدهــا هنــا  ،و ّملــا كان مــن الغــد

بعــث إليهــم مــن يفصدهــم ” .
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ـت باملدينــة حــني
وﰲ روايــة أخــر عــن دخــول جيــﺶ بغــا الكبــري املدين ـ َة ،قــال أبــو هاشــم اﳉعفــري :كنـ ُ

ـي
مـ ّـر ﲠــا بغاأ ّيــام الواثــق ﰲ طلــب األعــراب ،قــال أبــو احلســن ( اهلــادي) ـgأخرجــوا بنــا ننظــر إﱃ تعبﺌــة هــذا الﱰكـ ّ
ـي فك ّلمــه أبــو احلســن ـgبالﱰك ّيــة فنــزل عــن فرســه فق ّبــل حافــر
فخرجنــا فوقفنــا فمـ ّـرت بنــا تعبﺌتــه ،فمـ ّـر بنــا تركـ ّ

ـي،
دا ّبتــه  ،قــال أبــو هاشــم  :فح ّلفــت
ـي؟ قلــت ليــس هــذا بنبـ ّ
الﱰكي،وقلــت لــه مــا قــال لــك الرجــل؟ فقــال هــذا نبـ ّ
ّ

قــال دعــاﲏ باســم ُسـ ّـميت بــه ﰲ صغــري ﰲ بــالد الــﱰك مــا علمــه أحــد ”.
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ومعرفــة اللغــات تلــك دليــل عــﲆ ّ
أن معــارف األئمــة املعصومــني معــارف ر ّبان ّيــة  ،اليكتســبوﳖا بالدراســة

أو الســامع ومــا ذكــره اإلمــام الصــادق وحفيــده اإلمــام الرضــا واإلمــام اهلــادي  bدليــل عــﲆ مــا أذهــب إليــه مــن

ألﳖــم ربطــوا معرفــة تلــك اللغــات باإلمامــة ّ ،
حجــة
حجــة عــﲆ خلقــه واليكــون ّ
ألن اإلمــام ّ
أﳖــم كاملــو املعرفــة ّ ،
حتــى تكتمــل عنــده معــارف األولــني واﻵخريــن فــال ُيســأل عــن ﳾء ّإالوعنــده جــواب  ،ومعرفــة مــا ورد ﰲ الكتــب

الســامو ّية الســابقة للقــرآن املكتوبــة بلغــات غــري العرب ّيــة يقتــﴤ إهلامهــم بلغــات األرض كافــة وتلــك معجــزة تثبــت
اإلمامــة بعــد أن ختــم اهلل الرســاالت برســالة جدّ هــم حممــد0o

وﱂ تقتــرص معــارف األئمــة املعصومــني ـ bاللغو ّيــة عــﲆ معرفــة أرسار اللغــة العرب ّيــة ،واللغــات األخــر ؛

ـت ألﰊ
بــل كان األئمــة يعرفــون لغــة الطــري واحليــوان ومــن ذلــك مــا رواه أبــو بصــري عــن اإلمــام الرضاgقــال  :قلـ ُ

ـت فــداك بــم ُيعــرف اإلمــام ؟ فقــال  :بخصــال  :أ ّمــا ّأوهلــا فﺈ ّنــه بــﴚء قــد تقــدّ م مــن أبيــه ،فيــه
احلســن
:gجعلـ ُ
ُ
وﳜــرب بــام ﰲ غـ ٍـد  ،و ُيك ّلــم النــاس بـ ّ
إشــارة إليــه ،لتكــون عليهــم ُح ّجــة ،و ُيســأل فيجيــب ْ ،
ـكل
وإن ُســكت عنــه ابتــدأ ُ
حممــد أعطيــك عالمــة قبــل أن تقــوم فلــم ألبــث أن دخـ َـل علينــا رج ٌلمــن أهــل خراســان
ـم قــال يل يــا أبــا ّ
لســان  ،ثـ ّ
ـت فــداك ـ مــا منعنــي
ـاﲏ  :واهلل ـ ُجعلـ ُ
فك ّلمــه اخلراســان ّيبالعرب ّية فأجابــه أبــو احلســن بالفارس ـ ّية ،فقــال لــه اخلراسـ ّ

ْ
ـت ال أحس ـ ُن أجيبــك فــام فضــيل
ـت أ ّنــك ال ﲢســنها  ،فقــال ســبحان اهلل إذا كنـ ُ
ـري ّأﲏ ظننـ ُ
أن أك ّلمــك باخلراســان ّية غـ ُ
ـري وال ﲠيمـ ٍـة وال ٍ
إن اإلمــام ال ﳜفــى عليــه كالم أحــد مــن النــاس وال طـ ٍ
عليــك ؟ ثــم قــال يل  :يــا أبــا حممــد ّ
ﳾء
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ـرﰲ
فيــه الــروح فمــن ﱂ يكــن هــذه اخلصــال فيــه فليــس هــو بﺈمــام 0
وهــذا احلديــث يؤ ّكــد حقيقــة الكــامل املعـ ّ
ألن معرفتــه تتجــاوز ّ
لﻺمــام املعصــوم ّ
كل طاقــات البــﴩ مهــام بلغــت درجــات معارفهــم  ،فلــم نســمع عــن لغــوي ،

٤٨

أي جنــس مــن البــﴩ  ،أو يعــرف لغــة
وال فيلســوف  ،وال عــاﱂ فقــه  ،وال طبيــب  ،والعــاﱂ أصــوات أ ّنــه يعــرف لغــة ّ

الطــري بأنواعــه املختلفــة  ،أو يعــرف لغــة البهائــم بمختلــف أجناســها  ،واألعجــب مــن ذلــك ّ
أن اإلمــام املعصــوم

يعــرف لغــات األشــياء األخــر التــي فيهــا أرواح  ،وهــي األشــياء املرئ ّيــة بالعــني  ،واألشــياء غــري املرئ ّيــة بالعــني بــل

تعرببــه هــذه األشــياء عــن حاجاﲥــا
ُتــر باملجاهــر  ،فهــو ال يعرفهــا  ،ويعــرف أرسار حياﲥــا فحســب  ،بــل يعــرف مــا ّ
فيــام بينهــا  ،بينهــا بالنطــق أو اإلشــارات أو اإلﳛــاءات  0وتلــك مــن أعاجيــب الكــون ّ
ألن ذلــك ﳑّــا يعجــز عنــه

أي زمــان  ،واإلمــام ـgهــو الــذي يعــرف ذلــك لكــامل
البــﴩ مهــام تطـ ّـورت معارفهــم وعلومهــم ﰲ هــذا الزمــان وﰲ ّ
معارفــه لكوﳖــا معــارف ر ّبان ّيــة ال ﳞبهــا اهلل ـ تعــاﱃ ـ إال ملــن اختــاره ـ ســبحانه ـ ليكــون إما ًمــا وحجــة عــﲆ خلقــه 0

٤٩

الخالدي
أ د كريم حسين ناصح
ّ

املطلب الرابع معرفة العلوم املرتبطة باللغة :
و هــي علــوم كثــرية منهــا تفســريالقرآن الكريــم وتأويلــه ومعرفــة علومــه  ،ومنهــا الفقــه  ،ومنهــا علــم

األصــول  ،ومنهــا علــوم العقيــدة  ،ومنهــا علــم الكالموغريهــا مــن العلــوم ،فقــدكان ّ
كل إمــام مــن األئمــة املعصومــني

ـمفﴪ ًا للقــرآن الكريــم عارفــأ بمحكمــه ومتشــاﲠه  ،وناســخه ومنســوخه  ،وباطنــه وظاهــره ،
ـ عليهــم الســالم ــ ّ
أي وقــت نزلــت الســورة أو اﻵيــة  ،وكانــوا يعرفــون بيــان القــرآن وطرائــق التعبــري عــن
وعار ًفــا بأســباب نزولــه وﰲ ّ

وجــوه بيانــه  ،وتلــك ك ّلهــا معــارف ترتبــﻂ بــام أهلمهــم اهلل مــن أرسار اللغــة  ،ولقــد كان ّ
كل إمــام ينــﴩ التفســري
ألن ّ
الصحيــح  ،والفهــم الصحيــح لنصــوص القــرآن الكريــم ﰲ زمانــهّ ،
كل واحــد منهــم كان ِعــدالً للقــرآن كــام قــال
ﲤســكتم ﲠــام لــن تض ّلــوا بعــدي أبــدا كتــاب اهلل وعــﱰﰐ”.
رســول اهللّ ” oإﲏ تــارك فيكــم الثقلــني مــا إن ّ
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واليعــرف أرسار القــرآن إال مــن أوﰐ علـ ًام ر ّبان ّيــا  ،وكــامالً معرف ﹰﹼيــا  ،قــال اإلمــام عــيل بــن أﰊ طالــب ـّ ”g
إن
ِ
صم َمــه وأدرك بــه
وسـ ّـمع بــه َ
ـرص بــه عــامه ُ
ـم القــرآن ليــس يعلــم مــا هــو ّإال َمــن ذاق طعمــه ف ُع ّلــم بالعلــم جه َلــه و ُبـ ّ
علـ َ
ـور ُيســتضاء بــه ،وأئمــة
فﺈﳖــم ّ
علــم مــا فــات َ
خاصـ ًة نـ ٌ
وح ِيــي بــه بعــد إذ مات...فاطلبــوا ذلــك مــن عنــد أهلــه خاصــة ّ

ُيقتــد ﲠم،وهــم عيـ ُ
حكمهــم عــن علمهم،وصمتهــم عــن منطقهــم
ـﺶ العلم،ومــوت اﳉهل،هــم الذيــن ُﳜربكــم
ُ
 ،وظاهرهــم عــن باطنهــم ،ال ﳜالفــون الديــن  ،وال ﳜتلفــون فيــه ،فهــو بينهــم شــاهد صــادق  ،وصامــت ناطــق ،

فهــم مــن شــأﳖم شــهداء باحلـ ّـق ،وﳐــرب صــادق ،الﳜالفــون احلـ ّـق والﳜتلفــون فيــه ،قــد خلــت هلــم مــن اهلل الســابقة
ومــﴣ فيهــم مــن اهلل حكــم صــادق ،وﰲ ذلــك ذكــر للذاكريــن  ،فاعقلــوا احلـ ّـق إذا ســمعتموه عقــل رعايــة وال

تعقلــوه عقــل روايــة فـ ّ
ـﺈن رواة الكتــاب كثــري ورعاتــه قليــل واهلل املســتعان ”)10٤ ( .وهــذا هــو قــول احلــق ﰲ مــن يــﴩح
ـص اهلل األئمــة املعصومــني بذلــك ومنحهــم القــدرة عــﲆ أن يكونــوا هــم
ويفﴪهويعــرف أرساره ،وقــد خـ ّ
القــرآن ّ
ـرف عظمــة قــدر
الذيــن يعقلونــه عقـ َـل رعايــة ،ال عقــل روايــة وشـتّان بــني األمرين0ومــن يتأ ّمــل ﰲ كلــامت اإلمــام يعـ ْ
فﺈﳖــم
األئمــة املعصومــني ـ bﰲ معارفهــم القرآن ّيــة ويتجـ ّـﲆ ذلــك ﰲ قولــه ـ ”gفاطلبــوا ذلــك مــن عندأهلــه خاصــة ّ

وأئمــة ُيقتــد ﲠــم وهــم عيــﺶ العلــم ومــوت اﳉهــل ” وال يكــون اإلمــام نــور ًا ﰲ األرض
ـور يســتضاء بــه ّ
خاصــة نـ ٌ

إال إذا أضــاء مــن حولــه بـ ّ
ـكل علــم فهــم أهــل العلــم وهــم عيــﺶ العلــم يعيــﺶ بعيشــهم لــذا كتــب اهلل ـ تعــاﱃ ـ ﻵخرهــم
احليــاة حتــى تقــﱰب الســاعة لكــي ال تبقــى األرض خاليــة مــن كامــل املعرفــة .

وأوضــح اإلمــام احلســن بــن عــيل بــن أﰊ طالــب ـgاألثــر الكبــري لﻸئمــة املعصومــني ﰲ التفســري والتأويــل ،

وكوﳖــم املعـ ّـول عليهــم ﰲ هذيــن األمريــن واملفــروض طاعتهــم عــﲆ املســلمني قــال ـ ”gنحــن حــزب اهلل الغالبون،
٥٠

وعــﱰة رســوله األقربــون  ،وأهــل بيتــه الط ّيبــون الطاهــرون  ،وأحــد الثقلــني اللذيــن خ ّلفهــام رســول اهللoﰲ أ ّمتــه،

والثــاﲏ كتــاب اهلل فيــه تفصيــل ّ
كل ﳾء ال يأتيــه الباطــل مــن بــني يديــه وال مــن خلفــه فاملعـ ّـول علينــا ﰲ تفســريه وال
نتظنّــن تأويلــه بــل نتي ّقــن حقايقــه فأطيعونــا فـ ّ
عزوج ّلـــ وبرســوله مقرونــة
ـﺈن طاعتنــا مفروضــة إذ كانــت بطاعــة اهلل ـ ّ

قــال اهلل تعــاﱃ } يــا ّأﳞــا الذيــن آمنــوا أطيعــوا اهلل وأطيعــوا الرســول وأويل األمــر منكــم فــﺈن تنازعتــم ﰲ ﳾء فــر ّدوه

إﱃ اهلل والرســول { (النســاء )105 (. )59 :وكالم اإلمــام املجتبــى ـُ gي ّ
ـرﰲ لكوﳖــم أحــد
لخــص نظريــة الكــامل املعـ ّ

الثقلــني ﲠــم تتح ّقــق معرفــة العلــوم التــي تبـ ّـني مقاصــد اهلل ـ تعــاﱃ ـ فيــام أنزلــه عــﲆ رســوله الكريمoلتدبــري أمــور
ألﳖــم أوليــاؤه
املســلمني وإقامــة العــدل بينهــم فهــم حجــج اهلل ـ تعــاﱃ ـ عــﲆ عبــاده لــذا اقﱰنــت طاعتهــم بطاعــة اهلل ّ

 ،وقــد اليلتفــت القــارئ إﱃ عظمــة قــول اإلمــام املجتبــى ـgﰲ أخطــر قض ّيــة واجهتهــا العقيــدة اإلســالمية أال وهــي

ـص اإلمــام ـgاألئمــة املعصومــني بعــد اهلل ـ تعــاﱃ ـ ورســولهoبالتأويل الصحيــح
قضيــة تأويــل القــرآن لــذا خـ ّ

الــذي ال ﳜامــره الظــن بــل يتيقنــون ﰲ حقائقــه فقــال ـ gبوضــوح ” فاملعـ ّـول علينــا ﰲ تفســريه وال نتظنّــن تأويلــه بــل
ـك ﰲ ّ
نتي ّقــن حقايقــه ” والشـ ّ
أن يقــني األئمــة األطهــار ﰲ تبيــان حقائــق القــرآن ينبــع مــن كــون معارفهــم متكاملــة ،
ومــوارد معارفهــم ر ّبان ّيــة ال ﲢتمــل اخلطــأ أو الســهو أو االختــالف .

ّ
ـgإن مــن علــم مــا أوتينــا تفســري القــرآن وأحكامــه )106 (. ”،وقــال اإلمــام الصــادق ـ
وقــال اإلمــام الباقــر

 “:gواهلل ّإﲏ ألعلــم كتــاب اهلل مــن ّأولــه إﱃ آخــره كأ ّنــه ﰲ ك ّفــي فيــه خــرب الســامء وخــرب األرض ،وخــرب مــا كان
وخربمــا هــو كائنقــال اهلل عـ ّـز وجـ ّـل } فيــه تبيــان ّ
كل ﳾء{ )107(.ويؤكــد اإلمــام الباقــر ـgﰲ قولــه كــامل معارفهــم

ّ
ألن تفســري القــرآن وبيــان أحكامــه بعــﺾ مــن معــارف ر ّبان ّيــة أوتوهــا مــن اهلل تعــاﱃ و( مــن) للتبعيــﺾ  ،فهــم أوتــوا

العلــوم ك ّلهــا  ،وتفســري القــرآن وبيــان أحكامــه بعــﺾ تلــك العلــوم الر ّبان ّيةاملتكاملــة ،ويقـ ّـرب قــول اإلمــام الصــادق

gكالم الباقــر بقولــه ( واهلل ّإﲏ ألعلــم كتــاب اهلل مــن ّأولــه إﱃ آخــره كأ ّنــه ﰲ ك ّفــي فيــه خــرب الســامء وخــرب األرض
وخربمــا كان وخــرب مــا هــو كائــن ”فمــن مــن البــﴩ ﳚــرؤ عــﲆ القــول بمثــل هــذا القــول الثقيــل غــري مــن اكتملــت

معارفــه وحبــاه اهلل علـ ًام الحــدود لــه .

وذكــر كثــري مــن األئمــة املعصومــني أﳖــم املقصــودون بقولــه تعاﱃ } فاســألوا أهــل الذكــرإن كنتــم ال تعلمون

ّ
{ألن املقصوديــن لــو كانــوا مــن اليهــود والنصــار ألخربوهــم بــام ﰲ كتبهــم قــال األمــام الباقــر ـ ” :gإذ ًا يدعونكــم

إﱃ دينهــم” وأشــار إﱃ صــدره نحــن أهــل الذكــر ونحــن املســؤولون (  )108واألئمــة املعصومــون هــم الراســخون ﰲ

العلــم ﰲ قولــه تعــاﱃ  }:ومــا يعلــم تأويلــه إالّ اهلل والراســخون ﰲ العلــم {( آل عمــران  )7قــال اإلمــام الصــادقg

نحــن الراســخون ﰲ العلمونحــن نعلــم تأويلــه.

( )109
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الخالدي
أ د كريم حسين ناصح
ّ

ـك ﰲ ّ
والشـ ّ
أن تفســريالقرآن ال يتصــدّ  لــه ّإال مــن حبــاه اهلل معرفــة أرسار القــرآن وأرسار لغتــه وأرسار

تأويلــه وأرسار بنــاء نســيجه وعالقــة آياتــه بعضهــا ببعــﺾ وقــد علــم األئمــة املعصومــون مــن اللغــة مــا أﴍنــا إﱃ

بعــﺾ جوانبه،وهــو نــزر يســري ﳑّــا يعرفونــه ّ
،ألن اســتقصاءمعارفهم يتط ّلــب جهــود علــامء لســنوات طويلــة ولكنّــي

اجتــزأت بقبســات مــن معارفهــم اللغو ّيــة  ،كــام علمــوا تفاصيــل األحــداث التــي أشــاروا إليهــا  ،وعلمــوا مــا ُيتنبــأ

بــه مــن أحــداث ال نعــرف مهــام أوتينــا مــن معرفــة فـ ّ
ـك شــفرات أرسارهــا  ،وعلمــوا األحــكام التــي تســتنبﻂ مــن

نصوصــه وتفريعاﲥــا وتطبيقاﲥــا وأكثــر مــا كتــب ﰲ التفاســري التــي بــني أيدينــا ينبغــي أن تُعــرض عــﲆ أقــوال رســول
ألﳖــم جعلهــم اهلل تعــاﱃ ِعــدل القــرآن ﰲ حديث
اهلل oواألئمــة املعصومــني لﻸخــذ بــام يوافــق أقواهلــم وتفســرياﲥم ّ
وننزههــا ﳑّــا دخــل فيهــا مــن
الثقلــني عــﲆ لســان رســوله ـ صــﲆ اهلل عليــه وآلــه ـ وﰲ ذلــك نغربــل كتــب التفســري ّ

اإلرسائيليــات ومــا نــﴩ فيهــا مــن تأويــالت و ّعــاظ الســالطني الذيــن فـ ّـﴪ بعضهــم األلفــاظ ﲠــواه إلﳚاد املسـ ّـوغات

لتـ ّـويل آل أم ّيــة وآل العبــاس احلكــم مــن غــري أن ﳛــوزوا كــامل املعرفــة .

ــمي ( علــم الــكالم ) الــذي ينســبه
وكان األئمــة املعصومــون ـ bيتحدّ ثــون بدرايــة ومعرفــة فيــام ُس ّ

أصلــه اإلمــام عــيل بــن أﰊ طالــب ـgﰲ حديثــه عــن اهلل ـ ســبحانه وتعــاﱃ ـ ﰲ أكثــر
الباحثــون إﱃ املعتزلــة وهــو علــم ّ
خطبــه التــي ﲢــدث فيهــا عنــه تعــاﱃ والفــرق بــني اســمه ومسـ ّـمى االســم  ،وعــن أفعالــه ومشــيﺌته وإرادتــه  ،وعــن

صفاتــه  ،وهــو مــا ُسـ ّـمي كــام قلــت( جليــل الــكالم ) وحديثــه عــن ﳐلوقاتــه الدا ّلــة عليــه ومكونــات هــذه املخلوقات

وﲡزؤهــا إﱃ جواهــر وأحــوال تلــك اﳉواهــر وإئتالفهــا أو اجتامعهــا ومــا ﳛــدث هلــا مــن اقــﱰان وافــﱰاق
وأحواهلــا ّ
واجتــامع وعــادة  ،وفـ ّـرق بــني األســامء واملسـ ّـمياتوهو مــا ُسـ ّـمي فيــام بعــد ( دقيــق الــكالم ).

كل ﳾء ال ُيقــال ﳾء قبلــه  ،وبعــد ّ
قــال gعــن اهلل ـ تعــاﱃ ـ ” ق ْبـ َـل ّ
كل ﳾء ال ُيقــال لــه بعدُ ،شــاء األشــياء

،دراك ال بخديعــة ﰲ األشــياء ك ّلهــا  ،غــري متــامزج ﲠــا  ،وال بائـ ٌن منهــا  ،ظاهــر ال بتأويــل املبــاﴍة ،متجـ ﱟـل ال
ﲠمــة ّ
ال ّ
باســتهالل رؤيــة  ،نـ ٍ
ـف ال بتجســيم  ،موجــو ٌد ال بعــدَ عــدم  ،،فاعـ ٌـل ال باضطــرار
ـاء البمســافة  ،قريــب البمدانــاة ،لطيـ ٌ
 ،مقــدّ ر البحركــة  ،مريــدٌ ال ﲠاممــة  ،ســميع البﺂلـ ٍـة ،بصــري ال بـ ٍ
ـأداة ،الﲢويــه األماكــن  ،وال تضمنُــه األوقــات  ،وال
ٌ
َ َ
ٌ
ٌ
ﲢــدّ ه الصفــات ،وال تأخــذه الســنات ،ســبق األوقـ ِ
ـات كو ُنــه  ،والعــد َم وجــو ُده ،واالبتــدا َء أز ُلــه ،بتشــعريه املشــاعر
ِّ
أن ال َمش ـ َع ّرله  ،وبتجهـ ِ
أن ال جوهــر لــه  ،وبمضا ّدتــه بــني األشــياء ُعــرف ْ
ـريه اﳉواهــر ُعـ ِـرف ْ
ُعــرف ْ
أن الضــدَّ لــه

،وبمقارنتــه بــني األشــياء ُعــرف ْ
ـف بــني متعادياﲥــا  ،ومفـ ّـر ٌق بــني متدانياﲥــا دا ّل ًةبتفريقهــا عــﲆ
أن ال قريــن لــه ...مؤ ّلـ ٌ
()110
فر ِقهــا ،وبتأليفهــا عــﲆ مؤ ّلفهــا ”.
ُم ّ
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وﲢــدّ ث أكثــر األئمــة ﰲ علــم الــكالم بحســب مــا ع ّلمهــم اهلل ـ تعــاﱃ ـ وليــس بحســب مــا ﲢــدّ ث بــه أهــل الضــالل

مــن بعــﺾ أهــل الــكالم ،وحاجــج األئمــة املعصومــون زعــامء اليهــود والنصــار واملتك ّلمــني مــن غــري الســائرين

عــﲆ مذهــب أهــل البيــت ـ bوأفحموهــم باألدلــة والرباهــني وأســكتوهم ﲨيع ـ ًا ومــن ذلــك مــا رواه حممــد بــن
إن املســلمني يزعمــون ّ
ســامعة عــن أﰊ عبــد اهلل ـgقــال  :قــال رأس اﳉالــوت لليهــود ّ :
أن عل ﹰﹼيــا ـgمــن أجــدل الناس

وأعلمهــم اذهبــوا بنــا إليــه لعـ ّـيل أســأله عــن مســألة وأخ ّطﺌــه فيهــا فأتــاه فقــال  :يــا أمــري املؤمنــني ّإﲏ أريــدُ أن أســألك

ـودي إ ّنــام ُيقــال متــى كان ملــن
عــن مســألة  ،قــال سـ ْـل عـ ّـام شــﺌت قــال يــا أمــري املؤمنــني متــى كان ر ّبنــا؟ قــال لــه يــا ﳞـ ّ
ـم بــﲆ يــا ﳞــودي
ﱂ يكــن  ،فــكان متــى كان  ،هــو كائــن بــال كينونــة  ،كائــن كان بــال كيــف يكــون  ،بــﲆ يــا ياﳞوديثـ ّ

كيــف يكــون لــه قبــل ؟ ! هــو قبــل القبــل بــال غايــة وال منتهــى غايتــه وال غايــة إليهــا  ،انقطعــت الغايــات عنــده هــو
غايــة ّ
أن دينــك احلـ ّـق ّ
كل غايــة فقــال  :أشــهد ّ
وأن مــا خالفــه باطــل ”.

( )111

وقــد أوجــزت القــول ﰲ هذيــن احلقلــني

 :التفســري وعلــم الــكالم لضيــق املجــال وســأعود إليهــام للتفصيــل فيهــام وﰲ غريﳘــا مــن العلــوم املتع ّلقــة باللغــة

إلكــامل البحــث وبيــان ريــادة األئمــة املعصومــني ﰲ العلــوم املتعلقــة بالقــرآن الكريــم ولغتــه  ،وســعة معارفهــم ﰲ

تلــك العلــوم وتأسيســهم وجــوه البحــث فيهــا ملــا كانــوا يتمتعــون بــه مــن قــدرات عقليــة خارقــة ومــا يتــزودون بــه
مــن علــوم الحــدود هلــا يكمــل بعضهــا بعضهــا اﻵخرمــن طريــق اإلهلــام والنقــر ﰲ األســامع ّ
وزق اﻵبــاء األبنــاء
يتفــردون بــه مــن مــدد معــرﰲ إهلــي يفــوق وصــف الواصفــني ّ
ألن معــارف اهلل تعــاﱃ فــوق حــدود
 ،ومــا كانــوا ّ

معــارف البــﴩ املحــدودة وﳜ ّيــل إ ّيل ّأﳖــم يعرفــون مــا ســيؤول إليــه العلــم ﰲ أيامنــا هــذه ويتجــاوزه إﱃ مــا بعــد

هــذه العصوروهــذا واضــح مــن قوهلــم ّأﳖــم لدﳞــم علــم األولــني واﻵخريــن ومــا ســيأﰐ مــن علــوم ومــا نعيشــه ﰲ
الوقــت احلــاﴐ هــو مــن علــوم اﻵخريــن  ،لكنهــم كانــوا ﳜشــون البــوح للنــاس بمكنونــات علومهــم خشــية أمــور

رصح ببعضهــا األئمــة املعصومــون كاإلمــام عيلgوغــريه مــن األئمــة املعصومــني ،وكانــوا يتمنّــون أن يكــون
كثــرية ّ

ـنفصل القــول ﰲ هــذا الح ًقــا إذا جعــل اهلل
ـﴪون بــه  ،وسـ ّ
أللســن النــاس أوكيــة تضبــﻂ أفواههــم فــال يبوحــون بــام ُيـ ّ

ﰲ العمــر بقيــة .
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ﻣﺼادر الﺒحﺚ وﻣﺮاﺟعﻪ
القرآن الكريم .
1ـ االحتجــاج مناظــرات وخطــب واحتجاجــات ومفاخــرات
ـربﳼ ،أبــو منصــور
الرســول املصطفــى وأهــل بيتــه : bالطـ ّ
أمحــد بــن عــيل بــن أﰊ طالــب  ( ،مــن أعــالم القــرن الســادس
) دار املرتــﴣ للطباعــة والنــﴩ والتوزيــع بــريوت  /لبنــان
ط11٤29هـــ ـ 2008م 0
2ـ أصالــة النحــو العــرﰊ  :أ 0د كريــم حســني ناصــح اخلالــدي ،
عــامن  /األردن 1٤25 ،هـــ ـ
دار صفــاء للنــﴩ والتوزيــع ّ ،
2005م ط0 1
ـي ،أبــو جعفــر حممــد
3ـ ًأصــول الــكاﰲ ويليــه الروضــة  :الكلينـ ّ
ـي ،
مؤسســة األعلمـ ّ
بــن يعقــوب ( ت 328هـــ )منشــورات ّ
بــريوت  /لبنــان  ،ط1٤26 1هـــ ـ  2005م
٤ـ أعــالم اهلدايــة  :ﳉنــة التأليــف  ،مركــز الطباعــة والنــﴩ
للمجمــع العاملــي ألهــل البيــت ( عليهــم الســالم ) إيــران /
قــم املقدّ ســة ،الطبعــة الثانيــة 1٤25هـــ
الطــوﳼ ،حممــد بــن احلســن  ،دار إحيــاء الــﱰاث
5ـ األمــايل /
ّ
العــرﰊ للطباعــة والنﴩوالتوزيــع  1٤30 ،هـــ ـ  2009م ط1
0
6ـ األمــايل  :املفيــد  ،حممدبــن حممــد بــن النعــامن العكــربي
البغــدادي ( ت ٤13هـــ ) ﲢقيــق حســني األســتادويل وعــيل
أكــرب الغفــاري  ،دار املفيــد  ،بــريوت  /لبنــان ط 1993 2م 0
7ـ إنبــاه الــرواة عــﲆ أنبــاه النحــاة  :القفطــي  ،عــيل بــن احلســني (
ت 62٤هـــ )ﲢقيــق حممــد أﰊ الفضــل إبراهيــم  ،مطبعــة دار
الكتــب املرصيــة 1369هـــ ـ  1950م 0
8ـ البصائــر والذخائــر  :التوحيــدي ،أبــو ح ّيــان ( ت ٤00هـــ )
ﲢقيــق أمحــد أمــني ،وأمحــد صقــر ،ﳉنــة التأليــف والنــﴩ
1373هـــ ـ 1953م 0
9ـ البيــان والتبيــني  :اﳉاحــﻆ ،أبــو عثــامن عمربن بحــر ( ت255هـ
)ﲢقيــق عبــد الســالم حممــد هــارون  /مطبعــة املــدﲏ  ،القاهرة
 /مرص ،الطبعة اخلامســة 1٤05هـ ـ 1985م
الزجاجــي  ،أبــو القاســم عبــد الرمحــن ( ت337هـــ )
10ـ اﳉمــل ّ :

ﲢقيــق حممــد أﰊ شــنب  ،مطبعــة كلنســيك 0 1957
البحــراﲏ  ،ﲢقيــق حممــد تقــي
11ـ احلدائــق النــاﴐة  :املح ّقــق
ّ
مؤسســة النــﴩ اإلســالمي التابعــة ﳉامعــة
اإليــرواﲏ ّ ،
املﴩفــة ( د 0ت)
ّ
املدرســني قــم ّ
12ـ اخلصائــص  :ابــن جنّــي ،أبــو الفتح عثــامن 392 ( ،هـــ ) ﲢقيق
النجــار ط ، ٤اهليــأة املرصيــة العامــة للكتــاب  ،دار
حممــد عــيل ّ
الشــؤون الثقافيــة العامــة 1990م مــﴩوع النــﴩ العــرﰊ
املشــﱰك
13ـ ﴍح ﳖــج البالغــة :ابــن أﰊ احلديــد  ،ﲢقيــق حممــد أﰊ
الفضــل إبراهيــم  ،املكتبــة العرصيــة  ،صيــدا بــريوت  /لبنــان
1٤28هـــ ـ 2008م 0
1٤ـ الشــعر والشــعراء  :ابــن قتيبة الدينــوري (،ت 276هـ ) ﲢقيق
أمحــد حممــد شــاكر ،القاهــرة /مــرص دار املعــارف1966
ـ 1967م
الســجاد ّية الكاملــة :مــن أدعيــة اإلمــام زيــن
15ـ الصحيفــة
ّ
العابديــن ـgتقديــم الســيد حممــد باقــر الصــدر  ،دار التيــار
اﳉديــد للطباعــة والنــﴩ والتوزيــع  ،بــريوت  /لبنــان ن ط٤
1٤23 ،هـــ ـ  2002م
16ـ طبقــات النحويــني واللغويــني  :الزبيــدي ،أبــو بكــر حممدبــن
احلســن (ت 379هـــ )ﲢقيــق حممــد أﰊ الفضــل إبراهيــم ،
القاهــرة  /مــرص 195٤م
17ـ عيــون أخبــار الرضــا :الشــيخ الصــدوق  ،أبــو جعفــر حممــد
)صححــه
ـي( ت 381هـــ
ّ
القمـ ّ
بــن عــيل بــن احلســينبن بابويــه ّ
وقــدّ م لــه وع ّلــق عليــه الشــيخ حســني األعلمــي  ،منشــورات
األعلمــي للمطبــوات ط 2بــريوت  /لبنــان /
مؤسســة
ّ
ّ
1٤26هـــ ـ  2005م
ـﴪاج  ،أبــو بكــر حممــد بــن
18ـ كتــاب األصــول ﰲ النحــو  :ابــن الـ ّ
الــﴪي  ( ،ت316هـــ ) ﲢقيــق الدكتــور عبــد احلســني الفتــيل
 ،مطبعــة النعــامن  ،النجــف األﴍف  /العــراق 1973
19ـ كتــاب ســيبويه :ســيبويه  ،أبــو بــﴩ عمــرو بــن عثــامن
(ت180هـــ )ﲢقيــق وﴍح عبــد الســالم حممــد هــارون ،
مكتبــة اخلانجــي بالقاهــرة  /مــرص 1977،الطبعــة الثانيــة 0
الفراهيــدي ( ت 175هـــ
20ـ كتــاب العــني  :اخلليــل بــن أمحــد
ّ
)ﲢقيــق الدكتــور مهــدي املخزومــي  ،والدكتــور إبراهيــم

٥٩

الخالدي
أ د كريم حسين ناصح
ّ
الســامرائي  ،وزارة الثقافــة واإلعــالم  /دار الرشــيد /
ّ
سلســلة املعاجــم والفهــارس (1982 )٤3م
ربد  ،حممــد بــن يزيــد ( ت285هـــ )ﲢقيــق عبــد
21ـ الفاضــل  :املـ ّ
العزيــز امليمنــي  ،دار الكتــب املرص ّيــة  ،القاهــرة  ،مــرص
1375هـــ ـ 1956م 0
22ـ الفهرســت  :ابــن النديــم  ،أبــو الفــرج حممــد بــن إســحاق
( ت385هـــ )ﲢقيــق رضــا ﲡــدد  ،طهــران  ،مطبعــة
دانشــكاه 1971م
23ـ املحتــرض :احلـ ّـيل ،احلســن بــن ســليامن بــن حممــد ،ﲢقيــق عــيل
أﴍف  ،املكتبــة احليدريــة ط1٤2٤ 1هـــ 0
2٤ـ املختــار مــن صحــاح اللغــة  :حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد
 ،وحممــد عبــد اللطيــف الســبكي  ،مطبعــة االســتقامة  ،ط ٤
القاهــرة  /مــرص 0
25ـ مراتــب النحويــني  :اللغــوي  ،أبــو الط ّيــب عبــد الواحــد بــن
عــيل  ،ﲢقيــق حممــد أﰊ الفضــل إبراهيــم  ،دار ﳖضــة مــرص ،
القاهــرة  /مــرص 197٤م 0
26ـ املراجعــات  :الســيد عبــد احلســني ﴍف الديــن  ،دار القــارئ

٦٠

للطباعــة والنــﴩ والتوزيــع  ،بغــداد  /العــراق 1٤30هـــ ـ
2009م الطبعــة السادســة 0
املفصــل ﰲ علــم العرب ّيــة  :الزﳐــﴩي ،أبــو القاســم حممــود
27ـ ّ
بــن عمــر ( ت 538هـــ) عنــي بنــﴩه حممــود توفيــق  ،مطبعة
حجــازي  ،القاهــرة  /مــرص 0
28ـ نظــرات ﰲ اﳉملــة العربيــة  :أ0د كريــم حســني ناصــح
اخلالــدي  ،دار صفــاء للطباعــة والنــﴩ والتوزيــع  ،عـ ّـامن /
األردن 1٤25،هـــ ـ  2005م
29ـ نوادراملعجــزات ومناقــب األئمــة اهلــداة (عليهــم الســالم):
الطربي،أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر بــن رســتم ( تــوﰲ ﰲ
مؤسســة اإلمــام املهــدي طبع
القــرن الرابــع اهلجــري ) ﲢقيــق ّ
مؤسســة اإلمــام املهــدي  ،قــم املقدّ ســة  /إيــران 1٤10هـــ
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ﻣلﺨﹼ ﺺ الﺒحﺚ:

عــارص االمــام حممــد اﳉــواد  gاملأمــون واملعتصــم .وبســبب رغبــة املأمــون الشــخصية بالعلــوم املختلفــة،

واســتحداث بيــت احلكمــة اتســعت املناظــرات العلميــة والفكريــة مــن جهــة ،وشــهد هــذا العــرص ظهــور العديــد مــن

الفــرق واملذاهــب وانتشــارها مثــل :املعتزلــة والزندقــة والغــالة و أصحــاب احلديــث ،ومــن جانــب آخــر ظهــرت
مذاهــب فقهيــة جديــدة عنــد اهــل الســنة كاملذهــب الشــافعي واملذهــب احلنبــيل.

وﰲ خضــم ظهــور هــذه االوضــاع الفكريــة املتباينــة وتطورهــا وانتشــارها ينبثــق فكــر االمــام اﳉــواد

 gوتبــدو اســﱰاتيجيته الثقافيــة واضحــ ًة جليــة ﰲ مواجهــة هــذه التيــارات الفكريــة املتضاربــة ولتأخــذ أفــكاره
النــرية مكانتهــا املتميــزة واﳘيتهــا البــارزة ﰲ هــذه املرحلــة احلساســة .وقــد حاولنــا ﰲ هــذه الورقــة البحثيــة دراســة

التحــوالت الفكريــة والثقافيــة ﰲ عــرص االمــام اﳉــواد  gوتبيــني اســﱰاتيجيته القياديــة ﰲ ادارة الوضــع الفكــري
والثقــاﰲ لﻸمــة.

ﳞــدف هــذا البحــث عــرب املنهــج الوصفــي التحليــيل وبالرجــوع الــﯽ أمهــات املصــادر األصيلــة الــﯽ اثبــات

فرضيــة كــون التحــوالت الفكريــة والثقافيــة فــﯽ العــاﱂ االســالمي ترتبــﻂ ارتباطــا وثيقـ ًا بالتاريــخ الفكــري والثقــاﰲ

ﰲ عــرص االمــام اﳉــواد  gوقــد لعــب هــذا االمــام دورا بــارزا فــﯽ تشــكيل الكثــري مــن تلــك املؤثــرات الفكريــة
والثقافيــة ﰲ املجتمــع االســالمي.

الكلامت الدا ّلة :االمام اﳉواد  ،gالتيارات الفكرية ،الشيعة ،أصحاب احلديث.
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Abstract:
Two Abbasid Caliphates come as contemporary with Imam Mohammed Al-Jawad (PBUH);
Al-Mamoon and Al-Mu١atasim .As Al-Mamoon desires various kinds of sciences and the
foundation of “the Hoiuise of Sapience give rise to the intectual and scientific debates on
the one hand , the expansion of denominations and cliques ;Al;-Mu`atazala,Al-Zandaqa,AlGhula,Ashab Al-Hadeeth and new denimonations in the Shunite ;Al-Shafa`ai and Al-Hanbali.
In the welter of these different intellectual waves the Imam Mindset surges into being
as serene and transparent to confront such waves; whose strategic ideas take niche in the
community in such crucial moments .The study endeavours to tackle the cultural and intellectual
transitions and his strategic leadership in managing these transitions.
For analytic and descriptive procedures the paper aims to prove that the cultural and
intellectual transitions in the Islamic world pertain to the Imam Al-Jawad as regards his so
great a role he runs.
Keywords: Imam Al-Jawad(PBUH), intelectual waves, Shiite, Ashab Al-Hadeeth
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اﳌﻘﺪﻣة

ـﻆ التحـ ّـو ِل علــﯽ ِّ
ُيط َلـ ُـق لفـ ُ
كل تغيــري َﳛــدُ ث ﰲ املجــاالت السياســية واالجتامعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة
التــي ُتــؤدي ــــ ﰲ أكثــر األحايــني ـــــ إلــﯽ تغيــري جــذري ﰲ االﲡـ ِ
ٍ
مهمـ ِ
ـاه التارﳜــي .ونالحـ ُ
ـني
َ
ّ
ـﻆ ﰲ كل ﲢـ ّـول عنرصيــن ّ

ُمتَناســقني ﳘــا :االســتمرار والتغيــري علــﯽ مــدی الزمــن .فالنظــرة إلــﯽ كيفيــة تغيــري املجتمعــات ﰲ حــدود جغرافيــة
ِ
بمعرفــة ال ﱡظــروف و اصحــاب القــرارات
خاصــة وﰲ آفــاق سياســية واجتامعيــة وثقافيــة واقتصاديــة مصحوبــ ًة
السياســية املؤثــرة تُســاعدنا ﰲ معرفــة التاريــخ الثقــاﰲ والفكــري لعــرص مــا .وال ﳜفــى عــﲆ أصحــاب العلــم ّ
أن

الثقافــة تشــمل املؤلفــات الدينيــة والقيــم االجتامعيــة والعقائــد والقوانــني والســنن والعلــوم والصناعــات وغريهــا.

ـل إلــﯽ جيـ ٍ
ـل املظاهــر الثقافيــة مــن َجيـ ٍ
أمــا لغــة التواصــل االجتامعــي فهــي بوصفهــا آل ّي ـ َة نقـ ِ
ـل ـ (بــروس كوئــن،

1386ش ،ص .)56
ِ
ـم ال ُعلــوم التــي تتنـ ُ
ـاول الثقافــة بوصفهــا ظاهــرة علميــة بحثيــة هــو علــم اإلدارة الثقافية الــذي يدرس
مــن أهـ ِّ
الثقافــة ﰲ حقــول متعــدّ دة وﳎــاالت ﳐتلفــة .فــاإلدارة الثقافيــة هــي عمل ّي ـ ُة اإلدارة أو املامرســة العقالنيــة الواعيــة،
الرب ِامـ ِ
ـج للوصــول إلــﯽ
باالســتفادة الصحيحــة مــن املعرفــة الثقافيــة ﰲ ســبيل توجيــه املنظومــات الثقافيــة وتطويــر َ
األهــداف واإلســﱰاﲡيات املنشــودة ﰲ النظــام الثقــاﰲ.

لقــد كان عــرص اإلمــام اﳉــواد  gاســتمرار ًا لعــرص اإلمــام الرضــا  gمــن جهــة ومشــهد ًا لتغيــريات ﰲ
حقــول السياســة واالجتــامع والثقافــة مــن جهــة أخــری ،إذ نــری ِ
ـت
الفـ َـرق والن َِّحــل الفكريــة واملذهبيــة أخــذت تَنبـ ُ
املمهــد آنــذاك .ونظــر ًا هلــذه التغيــريات اخلطــرية ﴍع اإلمــام اﳉــواد  gﰲ اﳚاد الســبل
وتنمــو علــﯽ املــﴪح الفكــري َّ
الكفيلــة ﰲ تفعيــل دور الشــيعة ﰲ التحــوالت الفكريــة عــرب برامــج وخطــﻂ وهــو مــا يســمى باهلندســة الثقافيــة ،حيث

نــری ّ
أن اســﱰاﲡياته  gﰲ اإلدارة الثقافيــة خ ّلفــت تاثــري ًا الفتـ ًا للنظــر ﰲ املجتمــع اإلســالمي وحالــت دون انضــامم
الشــيعة إلــﯽ تلــﮏ التيــارات الفكريــة املز ّيفــة املنحرفــة .ﳞــدف هــذا البحــث إلــﯽ تســليﻂ الضــوء علــﯽ التغيــريات

التحليــيل ـ معتمــد ًة
الفكريــة والثقافيــة املســتمرة امللحوظــة ﰲ عــرص اإلمــام اﳉــواد  gباعتــامد املنهــج الوصفــي
ّ

علــﯽ املصــادر األصيلــة وصــوالً إﱃ ﲢديــد دور اإلمــام اﳉــواد  gالر ّيــادي ﰲ إدارة التحــوالت الثقافيــة ﰲ املجتمــع
ـالمي.
اإلسـ ّ
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ﻋﴫ إﻣاﻣة اﻹﻣام اﳉواد g
ُولِــد اإلمــا ُم اﳉــواد  gﰲ العــاﴍ مــن شــهر رجــب وقيــل ﰲ التاســع عــﴩ مــن رمضــان ســنة 195
للهجــرة .كانــت أمــه  gســبيكة مــن أهــل نوبــة إحــد مناطــق أفريقيــا ونســبت عشــريﲥا إلــﯽ أم املؤمنــني ماريــة

وســامها اإلمــام الرضــا  gخيــزران (الشــيخ
(ابــن شهرآشــوب‚ج‚٤ص ،379املجلســﯽ‚‚1٤03ج‚50ص،)2
ّ
ـي
ـي والتقـ ّ
ـيل بــن حممــد  gالزكـ ّ
املفيــد‚ج‚2ص -26٤طربســﯽ‚1390ق‚ ص .)3٤5كان مــن ألقــاب اإلمــام عـ ّ

واملتــوكل واﳉــواد (عطــاردی ،1٤10 ،ص .)12فضــال عــن نصــوص رويــت عــن رســول اهلل  oوعــن األئمــة

وعرفــه  gكخليفــة
رصح اإلمــام الثامــن  gبﺈمامــة اﳉــواد  gﰲ املناســبات املختلفــة ّ
 gﰲ إمامــة اﳉــواد ّ ،g

لــه عــﲆ الشــيعة ،منهــا مــا قالــه صفــوان بــن ﳛيــﯽ مــن أصحــاب اإلمــام الرضــا  :gســألته  gجعلنــا اهلل فــداك ،
ونعــوذ بــاهلل إن حــدث حــدث فمــن يكــون بعــدك ؟ قــال  ( :gابنــي هــذا )  ،وأومــأ إﱃ ولــده اإلمــام اﳉــواد ()g
 ،فقلنــا لــه  :وهــو ﰲ هــذا السـ ّن ؟! قــال ( :gنعــم ّ
ـج بعيســى وهــو ابــن ســنتني)( .الشــيخ
إن اهلل تبــارك وتعــاﱃ احتـ ّ

املفيــد‚ بــﯽ تــا‚ج‚2ص .)266والذيــن رووا هــذا النــص الرصيــح عــن اإلمــام الرضــا  gﰲ إمامــة ابنــه اإلمــام اﳉواد

 gكثــريون (الشــيخ املفيــد‚ج ‚2ص-26٤طربســﯽ‚ 1390ق‚ص .)3٤5لقــد ُأحبطــت مؤامــرات األعــداء ضــدّ

اإلمــام الرضــا  gبــوالدة اإلمــام اﳉــواد  gالســيام التــي قادهــا الواقفيــة الذيــن احتجــوا علــﯽ اإلمــام قائلــني :كيــف
أنــت إمــام وﱂ يكــن لــﮏ ولــد؟ لذلــﮏ عـ ّـرب اإلمــام الرضــا  gعــن اإلمــام اﳉــواد باملولــود الكثــري الربكــة للشــيعة
(الشــيخ املفيد‚بــﯽ تــا‚ج‚2ص.)268

الﻈﺮوف الﺴياﺳية ﰲ ﻋﴫ اﻹﻣام اﳉواد g

ِ
وقادﲥــا ﰲ عــرص إمامــة اإلمــام
ﳞتــم باملناقشــات العلميــة بــني الفــرق والنحــل واألديــان
كان املأمــون
ﱡ

أســس املأمــون دار احلكمــة ﰲ بغــداد ســنة
اﳉــواد  gالــذي كان ناهــز الســابعة عــﴩة مــن عمــره الﴩيــف .فقــد ّ

 215للهجــرة ومــال إلــﯽ املعتزلــة وأ ّيــد نظريتهــم ﰲ خلــق القــرآن ،ولك ـ ّن حمدثــي بغــداد وخاصــة أمحــد بــن حنبــل
وأصحابــه خالفــوا هــذه النظريــة بشــدة وعدوهــا بدعــة .دعــت املأمـ َ
ـون ميز ُتــه االســتبدادية إلــﯽ أن يأمــر بجلـ ِـد أمحــد
بــن حنبــل وحبســه (املســعودی ،ج ،٤ص .)52وعندمــا تـ ّـوﰲ املأمــون ســنة  218للهجــرة خ ّلفــه أخــوه املعتصــم

(ابــن خيــاط‚1٤1٤ق‚ص .)391امتــاز عــرص املعتصــم بســيطرة الــﱰك علــﯽ احلكومــة ونقــل عاصمــة اخلالفــة إلــﯽ

ســامراء بعــد بنائهــا ســنة  220للهجــرة (اليعقوبــﯽ ‚1379ق ‚ج‚2ص )٤73أضــف إﱃ ذلــك أنــه ﰲ ذلــك الــردح

مــن الزمــن أخــذ نجــم املعتزلــة ومنهجهــم الكالمــي يســطع إذ ســيطر هــذا الفكــر واســتوﱃ علــﯽ األصعــدة الثقافيــة
والفكريــة ﰲ بغــداد وســائر املــدن ﰲ العــاﱂ اإلســالمي.
٦٦

جابــه اإلمــام حممــد بــن عــيل  gﰲ بدايــة إمامتــه مشــاكل جعلــت قبــول إمامتــه صعبــ ًا غامضــا .كانــت

طفولــة اإلمــام اﳉــواد  gذريعــة يتــذرع ﲠــا املعارضــون ﰲ احلــرب العقائديــة علــﯽ مبــادئ العقيــدة الشــيعية
وﳞجمــون علــﯽ مبــدأ اإلمامــة الشــيعية ،ولكــن اإلمــام اﳉــواد  gأحبــﻂ مؤامراﲥــم بأجوبتــه املســتدلة املحكمــة

(الكلينــﯽ‚‚1372ج‚3ص .)٤56توقفــت فﺌــة مــن الشــيعة علــﯽ إمامــة موســﯽ بــن جعفــر  gو ُل ِّقبــوا بالواقفيــة

(النوبختــﯽ‚‚1353ص ،)180ومالــت فﺌــة شــيعية أخــری إلــﯽ أخ اإلمــام الرضــا  gعبــد اهلل بــن موســﯽ ،ولكنهــم

تركــوه ّملــا وجــدوه عاجــزا عــن اإلجابــة عــﲆ مســائلهم ،ﰲ حــني اعتقــدت فﺌــة ثالثــة بﺈمامــة أمحــد بــن موســﯽ.

مــن املســائل املهمــة ﰲ حيــاة اإلمــام اﳉــواد  ،gزواجــه  gبــأم الفضــل بنــت املأمــون وهــو أمـ ٌـر ناقشــه

العلــامء باســتفاضة  .عندمــا ذهــب املأمــون مــن خراســان إلــﯽ بغــداد بعــد استشــهاد اإلمــام الرضــا  gاﲣــذ الشــيعة

اإلمــا َم اﳉــواد  gإمام ـ ًا هلــم ،لذلــﮏ شــعر املأمــون باخلطــر؛ ألنــه كان ﰲ املدينــة املنــورة نــدّ ا ملح ـ ًا باعتبــاره وارث ـ ًا
إلمامــة أهــل البيــت ( gعطــاردی 1٤10،ق ،ص 128و  .) 132مــن جهــة أخــری ﱡاﲥــم املأمــون بقتــل اإلمــام

الرضــا  gفــكان عليــه أن يتعامــل مــع اإلمــام اﳉــواد  gتعامــال يربئــه مــن هــذا االﲥــام  ،لذلــﮏ كتــب رســالة

لالمــام  gخاطبــه فيهــا بــكل إجــالل وتكريــم ودعــاه فيهــا للقــدوم إلــﯽ بغــداد لكــي يكــون ﲢــت الرقابــة األمنيــة
ويتابــع عالقــات الشــيعة بــه عــن كثــب  .وتأكيــد ًا لــدرء التهمــة عــن نفســه ﰲ اشــﱰاكه بقتــل اإلمــام الرضــا  gبالــﻎ

زوجــه ابنتــه .لكــن الشــيخ املفيــد عــدّ زواج اإلمــام اﳉــواد  gبــأ ّم الفضــل دلي ـ ً
ال
ﰲ إكــرام االمــام اﳉــواد  gو ّ

عــﲆ مــودة املأمــون لــه واعتقــاد ًا منــه بفضائلــه )الشــيخ املفيــد‚ج‚2ص .)270ﰲ حــني اعتقــد كثــري مــن املورخــني

ّ
أن هــذا الــزواج كان مؤامــرة قــام ﲠــا املأمــون للوصــول إلــﯽ أهدافــه ،خالفــ ًا للفﺌــة األولــﯽ الذيــن عــدّ وا مــودة

املأمــون لﻺمــام اﳉــواد  gهــي التــي دعتــه إلــﯽ تزوﳚــه بابنتــه أ ّم الفضــل .ونظــرا ملــا عــرف بــه املأمــون ﰲ التاريــخ
ومــا تــدل عليــه ميزاتــه الشــخصية ،يمكــن أن نتصــور ّ
أن لترصفــه هــذا أغراضـ ًا أخــری؛ مــن أﳘهــا :التظاهــر باملــودة

ﻵل رســول اهلل  ،oواحليلولــة دون خــروج العلويــني عليــه وثورﲥــم ضــده ،وربــام لرغبــة املأمــون ﰲ أن يؤنــس
اإلمــام اﳉــواد  gباحليــاة البالطيــة ومــن ثــم والدة طفــل مــن نســل رســول اهلل  oﻵل املأمــون (ﭘﮋوهشــﮕاه

أي خطــر يــأﰐ منــه،
حــوزه ودانشــﮕاه ‚1390،ص  ،)125وكذلــك ملراقبــة اإلمــام اﳉــواد  ،gوســدّ الطريــق أمــام ّ
ـي ومنزلتــه الدينيــة (منتظــر
وﲢديــد عالقاتــه مــع أصحابــه وســائر املســلمني ،واحليلولــة دون انتشــار صيتــه العلمـ ّ

القائــم‚‚1391ص .)239ومهــام يكــن مــن أمــر فـ ّ
ـﺈن مــن املســلم بــه أن جهــود املأمــون بــاءت بالفشــل ورجــع اإلمــام
اﳉــواد  gإلــﯽ املدينــة بعــد مــدة مــن التزويــج وﲤ ّكــن الشــيعة مــن زيارتــه بعيــدا عــن عيــون املأمــون  .gعندمــا

اســتعد املأمــون ملحاربــة الــروم ،اســتأذن منــه اإلمــام اﳉــواد  gحلــج بيــت اهلل احلــرام فرجــع إلــﯽ احلجــاز لكيــال
تكتســب اخلالفــة العباســية مــن هــذا الــزواج ﴍعيــة هلــا .ســكن اإلمــام  gاملدينــة املنــورة حتــﯽ خالفــة املعتصــم
٦٧

أ.د .أصغر منتظر القائم

الباحثة نجمه كشانﯽ

واشــتغل بحياتــه العائليــة والزراعــة ومراعــاة شــؤون الشــيعة وتوجيههــم وارشــادهم .عندمــا تو ّلــﯽ املعتصــم اخلالفــة

شــعر بالقلــق مــن جانبــه ،فأمــر وايل املدينــة أن يرســل اإلمــام وزوجتــه أ ّم الفضــل إلــﯽ بغــداد .عنــد قــدوم اإلمــام

اﳉــواد  gبغــداد ســنة  220للهجــرة (نوبختــﯽ‚‚ 1353ص ،)133قــام املعتصــم بﺈثــارة الشــكوك ضــده والشــهادة
زور ًا عليــه  .gوقــد دعــا املعتصــم كاملأمــون كبــار الفــرق املختلفــة إلــﯽ مناظــرة اإلمــام اﳉــواد  gوﳎادلتــه ،عــﲆ
أمــل أن يـ ّ
ـزل اإلمــام ﰲ تلــﮏ املناظــرات ز َّلـ ًة! فيحــﻂ مــن مقامــه الﴩيــف ومنزلتــه الســامية .ولكـ ّن مقامــه العلمــي

العظيــم زاد منزلتــه وثقتــه عنــد اﻵخريــن .وﱂ يســتطع املعتصــم أن ﳜــدش شــخصيته العظيمــة ،لذلــك قــرر أن يقتلــه

ـم اإلمــام اﳉــواد  gوتقتلــه (املســعودی‚ج‚٤ص.)52
(مســتوفﯽ‚‚1362ص .)206-205فأمــر أ ّم الفضــل أن تسـ ّ

ﰊ بغــداد بمقــربة
بعــد استشــهاده  gﰲ  29لــذي احلجــة ســنة  220للهجــرة .اســتودع الــﱰاب جثامنــه الطاهــر ﰲ غــر ّ

قريــﺶ خلــف قــرب جــده موســﯽ بــن جعفــر ( gالشــيخ املفيــد‚ج‚2ص.)28٤
التيارات الﻔﻜﺮية ﰲ ﻋﴫ اﻹﻣام اﳉواد g
تيار املحدّ ثني:

يتمســكون بظاهــر األحاديــث وكان احلجــاز مركزهــم .يرجــع تاريــخ نشــأة هــذه
كان أصحــاب احلديــث ّ

الفﺌــة إلــﯽ زمــن معاويــة إذ دعــا فﺌـ ًة مــن الــرواة والقصاص إلــﯽ الشــام تثبيتـ ًا لدوافعــه واســﱰاتيجيته وتعزيــز ًا ألركان

دولتــه .وقــد شـكّل هــذا الفريــق مــن الــرواة مؤسسـ ًة إعالميــة لبنــي أميــة ،يديــرون سياســاﲥم الفكريــة و ُيب ّلغــون هلــم

تكو َنــت املســرية الفكريــة
وﳜتلقــون هلــم الفضائــل .اتَّســع هــذا التيــار ﰲ جعــل احلديــث وﲢريفــه أكثــر فأكثــر ،بحيــث َّ

للمجتمــع اإلســالمي علــﯽ أســاس هــذه األحاديــث املوضوعــة .سـ َّـمﯽ متابعــو هــذا التيــار أنفســهم عثامنيــني ،ثــم
باملجســمني .وقــد طلــب
ســموا
ِّ
ﳚســمون اهلل؛ لذلــك ّ
أهــل الســنة (جعفريــان ،1378 ،ص  .)٤12كان هــؤالء ّ
ﳚســم اهلل تعالــﯽ وال يؤتوﳖــم الــزكاة (الشــيخ الصــدوق،
اإلمــام اﳉــواد  gمــن الشــيعة أن ال يص ّلــوا خلــف مــن ّ
1398ق ،ص ّ .)101
إن عــدم تســاهل املحدثــني مــن جهــة وعقالنيــة املعتزلــة ومحايــة بنــي العبــاس الواســعة هلــم من

جهــة أخــری ،أتــاح املجــال لنشــوب النــزاع واخلــالف والشــجار الشــديد بــني هذيــن الفريقــني ومــن ثــم أصبحــت

بغــداد مركــزا للخالفــات واملناقشــات الفكريــة والتكفــري والتفســيق.

ـي .ولــد أبــو
ـي واحلديثـ ّ
وﰲ بدايــة القــرن الثالــث للهجــرة اندمــج املحدّ ثــون ﰲ ت ّيــار أمحــد بــن حنبــل الفقهـ ّ

عبــداهلل أمحــد بــن حنبــل (2٤1-16٤هـــ) ُمؤســس املدرســة الرابعــة ألهــل السـنّة واﳉامعــة ﰲ بغــداد وتـ ّ
ـوﰲ ﰲ املدينة
نفســها .عندمــا َّاﲡ ـ َه املأمــون إلــﯽ املعتزلــة وآمــن بنظريتهــم ﰲ خلــق القــرآن ،عــارض حمدّ ثــو بغــداد وخاصــة أمحــد

بــن حنبــل هــذه النظريــة وعدهــا بدعــة .فاشــتدّ العباســيون عليــه وﴐبــوه بالســياط وحبســوه (املســعودی ،ج ،٤ص
٦٨

 .)52أ ّدی هــذا األمــر إلــﯽ حــدوث التمـ ّـرد واالضطرابــات ﰲ بغــداد بحيــث سـ ّـمﯽ احلنابلــة تلــك األيــام بعــرص
املحنــة .ﲤ ّتــع أمحــد بــن حنبــل بحظــوة الفتــة لالنتبــاه عنــد املحدّ ثــني بســبب صمــوده ﰲ عــرص املحنــة ،وبعــد تـ ّ
ـويل

املتــوكل اخلالفــة وعــﲆ الرغــم مــن عــدم ﲤكّنــه ﰲ شــؤون اخلالفــة ،إال ّ
أن اقبــال العامــة عــﲆ آراء امحــد بــن حنبــل

(حســني صابــری ،1393 ،ص  .)212كان ابــن حنبــل فقيهــا كثــري الســفر ،ســافر إلــﯽ الشــام واحلجــاز واليمــن

بمســند أمحــد بــن
ــميت ُ
والكوفــة والبــرصة طلبــ ًا للعلــم واحلديــث ،فجمــع أحاديــث كثــرية أ ّلفهــا ﰲ ﳎموعــة ُس ِّ
حنبــل .تكـ ّـون هــذا املســند مــن سـت َِّة أقســام واحتــوی علــﯽ أربعــني ألــف حديــث .اجتنــب أمحــدُ بــن حنبــل االلتــزام

بالــرأي واسـ ّ
ـتدل بكتــاب اهلل واحلديــث فحســب .وبالــﻎ ﰲ االســتناد إلــﯽ احلديــث بحيــث عــدّ ه كبــار علــامء اإلســالم

ثم
كمحمــد بــن جريــر الطــربي وابــن النديــم مــن أئمــة احلديــث ،ال مــن املجتهديــن .كان ﰲ البدايــة تلميــذا للشــافعي ّ

أعــرض عــن مذهبــه وأنشــأ مذهبــا مســتقال بنــاه علــﯽ ﲬســة أصــول :نــص كتــاب اهلل والســنة والفتــاوی الصحيحــة
لرســول اهلل  oوقــول بعــﺾ مــن الصحابــة إذا وافــق الكتــاب والســنة وكل األحاديــث املرســلة والضعيفــة .كان
مذهبــه أقــل شــيوعا بالنســبة إلــﯽ نظرائــه اﻵخريــن (النوبختــﯽ ،1353 ،ص  ،)13٤ولكــ ّن أتباعــه ومريديــه ﰲ

بغــداد أثــاروا كثــري ًا مــن الضجيــج وأتاحــوا املجــال لظهــور التيــار التكفــريي ﰲ العــاﱂ اإلســالم مثــل اخلــوارج ﲤامـ ًا.
الواقف ّية

ـيل بــن موســﯽ الرضــا g؛ وو َق َفــت عنــدَ اإلمــام الكاظــم  gبعــد
َن َبـ َـذت فﺌ ـ ٌة قليلــة مــن الشــيعة إمامــة عـ ّ

حل ّبهــم الدنيــا ودافعهــم املــا ّيل وقراءﲥــم اخلاطﺌــة للروايــات واختالقهــم إ ّياهــا وفكرهــم املنحــرف وعــدم
استشــهاده ُ
ِ
ـيل
ُ
تواصلهــم املبــاﴍ مــع اإلمــام واجتناﲠــم الشــيعة (النوبختــﯽ ،1353 ،ص  .)180أنكــرت هــذه الفﺌــة إمامــة عـ ّ
بــن موســﯽ الرضــا  gوا ّدعــت ّ
ـدي وقالــوا” :إ ّنــه ﱂ يمــت ،بــل غــاب فســيقوم”.
أن موســﯽ بــن جعفــر هــو املهـ ّ
منهــم مــن قــال” :مــع ّ
أن موســﯽ بــن جعفــر  gمــات ،ولكنــه ســريجع مــرة أخــری ويقــوم ويمــﻸ األرض عــدال

بعــد أن ملﺌــت ظلــام وجــورا” (النوبختــﯽ ،1353 ،ص  .)180عندمــا ســﺌل اإلمــام اﳉــواد  gعــن إقامــة الصــالة
خلــف إمــام الواقفيــة ،ﳖــﯽ شــيعته عنهــا (جعفريــان ،1387 ،ص  )٤90قــال اإلمــام اﳉــواد  gعــن الواقفيــةّ :
إن

ـيل  -gوهــم مــن مصاديــق اﻵيــة
الزيد ّيــة اعتــربوا الواقفيــة مــن الناصبيــة  -الذيــن ُيبــدون عــداوة وحقــدا لﻺمــام عـ ّ
الﴩيفــة” :وجــوه يومﺌــذ خاشــعة عاملــة ناصبــة” (الغاشــية( )3/88 :عطــاردی1٤10 ،ق ،ص  .)150كان أكثــر
الناصبيــة آنــذاک يتواجــدون فــﯽ دمشــق (بلعمــي ،1373 ،ج  ،3ص .)87

٦٩
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الباحثة نجمه كشانﯽ

الزيدية

ـيل بــن احلســني بعــد ثورتــه .وأهــم عقائدهــم هــي -1 :يســتحق اإلمامــة مــن
ذهــب الزيديــة إلــﯽ إمامــة زيــد بــن عـ ّ

ـص علــﯽ
ـيل مــن ســاللة اإلمــام احلســن  gواإلمــام احلســني  gﴍيطــة قيامهــم -2 ،ليــس هنــاك نـ ّ
أوالد اإلمــام عـ ّ

ـيل  gأفضــل
ـيل  gفاإلمامــة بالوصــف ،آثــر الزيديــة إمامــة املفضــول علــﯽ الفاضــل -3 ،كان اإلمــام عـ ّ
إمامــة عـ ّ

ـب أبوبكــر وعمــر ،لكنّهــم نقضــوا عثــامن
مــن أﰊ بكــر وعمــر ،ولكــن اإلمــام مــن أطاعــه النــاس -٤ ،ال ينبغــي أن يسـ ّ
ـح البيعة لــه -6 ،ﳚب األمــر باملعــروف والنهي
وطلحــة والزبــري -5 ،يســتحق اإلمامــة مــن يدعــو إلــﯽ اخلــروج وتصـ ﱡ

عــن املنكــر بالســيف (اشــعری ،1371 ،ص  .)1٤5كان عــرص اإلمــام اﳉــواد  gمتزامنــا مــع خــروج إدريــس الثــاﲏ

ﰲ أفريقيــة ()213-188؛ حــارص مدينتــي النفيــس واإلغــامت ســنة  197وطـ ّـوع الربابــرة اخلارجيــة مــن قبائــل نقــذة
الصفريــة
ﰲ املغــرب األوســﻂ ســنة  ،199ودخــل تلمســان وبقــﯽ فيهــا ثــالث ســنوات وحــارب فيهــا اخلــوارج ﱡ

ـع أربعــون ألــف رجــل حممــدَ بــن القاســم بــن
عــدَّ ة مـ ّـرات (ﭘﮋوهشــﮕاه حــوزه و دانشــﮕاه ،1390 ،ص  .)159وبايـ َ
ـدي رئيــس الفرقــة اﳉاروديــة ﰲ مــرو والــذي اعتقــد متابعــوه ّ
ـيل بــن أﰊ طالــب
ـيل الزيـ ّ
أن رســول اهلل  gعـ ّـني عـ ّ
عـ ّ

 gلﻺمامــة بالوصــف ال باالســم (الشهرســتانﯽ ،1335 ،ص  .)118ثــم ذهــب إلــﯽ طالقــان وخــرج فيهــا ســنة
ـم إليــه كثــري مــن ســاكني واليــة خراســان واجتمعــوا حولــه ،ولكــن خروجــه كان عديــم التنظيــم وﱂ
219هـــ وانضـ ّ

يعتــرب خطــرا حاســام علــﯽ خالفــة املعتصــم .ألقــى القبــﺾ عليــه عبــد اهلل بــن طاهــر أمــري خراســان وســاقه إلــﯽ

ســامراء وحبــس هنــاک ،ولكنــه فـ ّـر بمســاعدة مريديــه .اختفــﯽ ﰲ واســﻂ فــﱰة ومــات فيهــا (أبوالفــرج األصفهــاﲏ،
واﲥمــوا األئمــة  gبالتعــاون والتســاﱂ مــع اخللفــاء .بلغــت
ص  .)٤69عــدّ الزيديــة متابعــي األئمــة  gروافــﺾ ّ

خاصــة ﰲ عــرص اإلمــام اﳉــواد g؛ بحيــث احتســب
النزاعــات بــني اإلماميــة والزيديــة غايتهــا ﰲ القــرن الثالــثّ ،
اإلمــام اﳉــواد  gﰲ روايـ ٍـة ،الزيدي ـ َة مصداق ـ ًا لﻶيــة الﴩيفــة ”وجــوه يومﺌــذ خاشــعة عاملــة ناصبــة” وكالناصبيــة

(عطــاردي1٤10 ،ق ،ص .)150
ت ّيار الغالة

ُي َعــدﱡ الغــالة مــن أخطــر الفــرق فكــرا وأكثرهــم انحرافــا ﰲ الشــيعة وكان هلــم دور بــارز ﰲ التشــهري بالشــيعة

ألﳖــم
وتشــويه صورﲥــم .لــذا كرههــم األئمــة  gوســخطوا عليهــم إذ كان خطرهــم علــﯽ الشــيعة كثــريا جــدا؛ ّ

وضعــوا روايــات باســم األئمــة  gوبذلــﮏ أض ّلــوا كثــريا مــن الشــيعة الذيــن يتّبعــون األئمــة .قــال اإلمــام

ــف عــن لعنــه أو
اﳉــواد  gعــن أﰊ اخلطــاب أحــد زعــامء الغــالة :لعــن اهلل أبــا اخلطــاب وأصحابــه ومــن يتو ّق ُ

يرتــاب ﰲ لعنــه )الكــﴚ ‚‚1٤09ج‚2ص -811املجلســﯽ‚ ‚1٤03ج‚25ص-319بحرانــﯽ اصفهانــﯽ‚ج‚23
٧٠

ص -589عطــاردی‚‚1٤10ص .)1٤٤ثــم قــال اإلمــام ّ :g
إن أبــا الغمــر وجعفــر بــن واقــد وهاشــم ابــن أﰊ

هاشــم هــم الذيــن جعلونــا آخــذي أمــوال النــاس وغاصبيهــا وأفضــﯽ ﲠــم األمــر إلــﯽ أن يدعــوا النــاس إلــﯽ مــا
يدعــو إليــه أبــو اخلطــاب لعنــه اهلل وأصحابــه والذيــن صدّ قــوا أقواهلــم (عطــاردی ،1388 ،ص  .)298إلــﯽ أن

الســمهري وابــن أﰊ الزرقــاء (صفــری
األنبــاري :ﳚــب أن يقتــل اثنــان مــن الغــالة أبــو
قــال ﰲ روايــة إلســحاق
ّ
ّ
فروشــانﯽ‚‚1378ص )126اللــذان يعــدّ ان أنفســهام مــن مبلغــي األئمــة؛ ألﳖــام أثــارا الفتنــة فيــام بــني النــاس وأرادا

قتــل اإلمــام وحمبيــه .وكان إســحاق بصــدد تنفيــذ أمــر اإلمــام ولكنهــام كانــا يبتعــدان عنــه دائــام (عطــاردی‚‚1٤10
ص-1٤٤كشــﯽ ‚‚1٤09ج‚2ص .811امتــزج الغــالة والواقفيــة بعضهــم ببعــﺾ ﰲ عــرص اإلمــام الرضــا g

وأثــاروا مشــاكل كثــرية للشــيعة واألئمــة  .gوقــد واجههــم اإلمــام اﳉــواد  gمــن خــالل اإلجابــة عــﲆ شــبهاﲥم
وإفشــاء حقيقتهــم ولعنهــم و منــع التعامــل اجتامعيـ ًا مــع الواقفيــة مــن جهــة ،وكذلــك بيــان فضائــل األئمــة  gمــن

جهــة ثانيــة.

الشافعي
الفقه
ّ

ـرﳾ ،ولــد ﰲ غــزة
اإلمــام الشــافعي (20٤-150هـــ) اســمه حممــد بــن ادريــس الشــافعي فقيــه عــر ّ
ﰊ قـ ّ

ـيباﲏ تلميــذ اﰊ حنيفــة ﰲ العــراق
وتــوﰲ ﰲ مــرص .حــرض ﰲ درس مالــﮏ بــن أنــس وتل َّقــﯽ الفقــه مــن حممــد الشـ ّ
وســافر إلــﯽ اليمــن ومــرص .كان مذهبــه الفقهــي بــني مدرســة الــرأي ومدرســة احلديــث وأدمــج بعضهــام ﰲ بعــﺾ؛

لذلــﮏ تعــدّ مدرســته مدرســة بــني املالكيــة واحلنفيــة .اعــﱰف الشــافعي باملبــادئ األربعــة :الكتــاب والســنة واإلﲨــاع
والقيــاس ،واشــتهر كتابــه باســم رســالة اإلمــام الشــافعي وهــو أول كتــاب ألــف ﰲ أصــول الفقــه .يقــﱰب الفقــه

الشــيعي ﰲ العبــادات مــن املذهــب الشــافعي كثــريا .كان الشــافعي يفضــل اإلمــام عــيل  gعــﲆ أئمــة مذاهــب اهــل
ﲨـ ًا (النوبختــﯽ ،1353 ،ص  .)133قــام أنصــاره ومريــدوه بعــد وفاتــه بتبليــﻎ مذهبــه ﰲ
الســنة واﳉامعــة وﳛ ّبــه ُح ّبـ ًا ّ

مكــة واملــدن األخــری.
اإلسامعيلية

ا ّدعــﯽ ﲨاعــة مــن الشــيعة بعــد استشــهاد اإلمــام الصــادق  gأن إســامعيل بــن جعفــر ﱂ يمــت ولــن يمــوت

ـدي القائــم بعــد أبيــه .سـ ّـمي هــؤالء اإلســامعلية الصميمــة .واعتقــد آخــرون مــن الشــيعة أن حفيــد
وأنــه هــو املهـ ّ

اإلمــام جعفــر الصــادق  gحممــد بــن إســامعيل إمــا ٌم بعــدهُ .ل ّقــب متّبعــو هــذه العقيــدة باملباركيــة نســب ًة إلــﯽ اســم

زعيمهــم مبــارک عبــد إســامعيل .كان أئمــة اإلســامعلية مســتورين طــوال قــرن وﲬســني ســنة بعــد وفــاة إســامعيل وﱂ
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يعــرف مــن أنشــطة دعاﲥــم وتعاليمهــم إال قليــل .خــرج عبــد اهلل بــن حممــد امللقــب بأمحــد الــوﰲ بعــد وفــاة أبيــه مــن
عســكر املكــرم متخ ِّفي ـ ًا وذهــب إلــﯽ الديلــم وتــزوج هنــاك بامــرأة مــن العلويــني وولــد لــه ابــن ســمي أمحــد ولقــب

ـي .جــاء عبــد اهلل مــن الديلــم إلــﯽ قــرب حلــب وأقــام هنــاک ثــم توجــه نحــو محــص واســتخلف ابنــه
بمحمــد التقـ ّ
أمحــد بــن عبــد اهلل لــدی أتباعــه ،ثــم ذهــب إلــﯽ مدينــة املصيــاف ﰲ ســورية وتــوﰲ هنــاک ،دفنــوا جثامنــه ﰲ قمــة
جبــل سـ ّـمي باملشــهد فيــام بعــد (212هـــ) ،تولــﯽ ابنــه أمحــد بــن عبــد اهلل اإلمامــة بعــد وفاتــه ،وتــوﰲ ســنة 229
ﰲ القســطنطنية (النوبختــي ،1353 ،ص  .)237-236امتــدت دعــوة اإلســامعلية جغرافيــا وأصبــح هلــا أنصــار

وأتبــاع.
الزندقة

ترجــم عبــد اهلل بــن املقفــع كتبــا مــن املانويــة إلــﯽ العربيــة وازداد الزنادقــة بســبب تﴪب وتســلل تلــﮏ اﻵراء

املاديــة واملنحرفــة وانتشــار معتقداﲥــم بــني النــاس .فأمــر املهــدي العبــاﳼ أن تؤلــف كتــب ﰲ الــر ّد علــﯽ امللحديــن

ـم بمكافحــة الزنادقــة (املســعودي ،بﯽتــا ،ج ،٤ص .)315ﲤــرد اخلرميــون ﰲ جرجــان ســنة
ومنكــري الديــن واهتـ ّ

 162هـــ وكذلــﮏ ســنة 181هـــ (الطــربي1٤09 ،ق ،ج ،6ص373و .)٤71وﲤردوا ﰲ آذرباﳚــان وأصفهان والري

وﳘــذان والديلــم واعﱰفــوا ﰲ آذرباﳚــان بزعامــة جاويــدان بــن شــهرک .أحيــا هــذا االخــري مذهــب اخلرميــني وصــار

يوحــد بــني أنحــاء آذربيجــان ،ولكــن دعوتــه لقــت رواجــ ًا
بابــﮏ زعيمهــم بعــد وفاتــه .ﱂ يتمكــن بابــﮏ مــن أن ِّ
كبــريا ﰲ مناطــق اﳉبــال وﳘــذان وأصفهــان وماســبذان ومهرجــان وانتــﴩت دعوتــه هــذه ﰲ طربســتان وجرجــان
وأرمنســتان وخراســان واملــدن األعجميــة األخــری .أصبــح بابــﮏ يشــكل خطــر ًا كبــريا إثــر فتوحاتــه املتواليــة وكان
املأمــون يرســل قــوات نظاميــة كثــرية ملحاربتــه ،ولكنهــم كانــوا ﳞزمــون دائــام ،إلــﯽ أن هلــﮏ املأمــون ســنة 218هـــ.

أرســل املعتصــم أكــرب القــادة النظاميــني أفشــني حيــدر بــن كاووس الــذی كان أمــري منطقــة اﳉبــال ملحاربــة بابــﮏ ســنة
220هـــ وﲤكــن مــن إحلــاق اهلزيمــة بــه وأتــﯽ ببابــﮏ وأخيــه عبــد اهلل إلــﯽ ســامراء وقتلــه وصلــب جســده ﰲ ســامراء
(حممــد ســهيل طقــوش ،1380 ،ص136و.)1٤6

املعتزلة

تعــود بدايــات ظهــور املعتزلــة إلــﯽ قصــة متواتــرة عــن احلســن البــرصي الــذي قــال عنــد إجابتــه تلميــذه

واصــل بــن العطــاء عــن مكانــة مقــﱰف الكبــريةّ :
ـم اعتــزل
إن مكانــة مثلــه تقــع ﰲ املنزلــة بــني املنزلتــني .ومــن ثـ ّ
واصــل عــن أســتاذه وقــال احلســن عنــه :إ ّنــه اعتــزل عنــاَ .قبِـ َـل أكثــر املعتزلــة آراء واصــل وعــدّ وه املؤســس احلقيقــي
٧٢

ملذهــب املعتزلــة (عبــد القاهــر البغــدادي ،1358 ،ص .)73أﲨــع املعتزلــة علــﯽ ﲬســة مبــادئ باعتبارهــا مبادئهــم

االعتقاديــة وهــي كــام يــيل -1 :التوحيــد؛ يعنــﯽ ّ
أن اهلل واحــد ال ﴍيــﮏ لــه ســميع بصــري -2 ،العــدل يعنــﯽ العــادل؛

أرص املعتزلــة علــﯽ اختيــار وتكليــف اإلنســان ،ومــن هــذا املنطلــق اعتــربوا مصــري اإلنســان النهائــي يقــع علــﯽ
ّ

بجهنــم -٤ ،املنزلــة
عاتقــه -3 ،الوعــد والوعيــد؛ يعنــي أن اهلل يعطــي املحســنني جــزاء حســنا ويعاقــب املســيﺌني
ّ
بــني املنزلتــني ،يعنــي ّ
أن مقــﱰف الكبــرية فاســق ولــه مكانــة بــني الكفــر واإليــامن (حســيني علــوي ،د.ت ،ص،)32

 -5األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر بمعنــﯽ اســتكراه املنكــر ﰲ القلــب والدعــوة إلــﯽ املعــروف والنهــي عــن
املنكــر باللســان .ظهــرت مدرســة االعتــزال ﰲ البــرصة ونمــت ،ولكــن بــﴩ بــن املعتمــر (م210هـــ) الــذي كان مــن

ـم بﱰويــج
خرﳚــي مدرســة البــرصة ســافر إلــﯽ بغــداد ﰲ أواخــر القــرن الثــاﲏ للهجــرة وأنشــأ مدرســة بغــداد واهتـ ّ
ّ

مبــادئ املعتزلــة (رضــا برنجــكار ،1391 ،ص .)112ظهــرت فرقــة املعتزلــة الكالميــة ﰲ ســاحة بغــداد الثقافيــة بعــد

تــويل العباســيني اخلالفــة وبلغــت ذروﲥــا ﰲ أوائــل القــرن الثالــث للهجــرة .وبذلــك أصبــح املعتزلــة أحــد التيــارات
الفكريــة والكالميــة املؤثــرة ﰲ عــرص اإلمــام اﳉــواد  .gفانــرب اإلمــام اﳉــواد ملكافحــة هــذا التيــار الكالمــي بشــكل
خــاص بحيــث يمكــن أن تــدرس مناظــرات اإلمــام اﳉــواد  gمــع ﳛيــﯽ بــن أكثــم الــذي ُعــدَّ مــن أكــرب الفقهــاء ﰲ
ذلــﮏ العــرص ،وكانــت الغلبــة فيهــا ﲨيع ـ ًا لﻺمــام اﳉــواد  gدون منــازع.
اخلوارج

ويقســم كل فريــق إلــﯽ فﺌــات ،وكانــت عقيدﲥــم املشــﱰكة أﳖــم ك ّفــروا
انقســم اخلــوارج اﱃ عﴩيــن فريقـ ًا ّ

ـيل  gوعثــامن وأصحــاب اﳉمــل واحلكمــني ومــن رﴈ بالتحكيــم بــني اإلمــام  gومعاويــة ومــن صـ ّـوب
اإلمــام عـ ّ
ٍ
ـدادي،1358 ،
وأﳖــم أوجبــوا القيــام ضــد احلاكــم اﳉائــر (عبــد القاهــر البغـ ّ
حكــم احلكمــني أو حكــم واحــد منهــامّ ،
ص .)٤1كانــت ﲢكــم ﰲ عــرص اإلمــام اﳉــواد  gحكومتــان مــن اخلــوارج وﳘــا :بنــي املــدرار ﰲ سجلامســة ،وكان

مذهبهــم الصفريــة وهــم يعتــربون املذنبــني مﴩكــني وال ُﳚــوزون قتــل األطفــال والنســاء وﳐالفيهــم (عبــد القاهــر

ـدادي ،1358 ،ص .)53ظهــرت حكومــة بنــي املــدرار ﰲ عهــد املنصــور العبــاﳼ ســنة 1٤0هـــ وحكمــوا أكثــر
البغـ ّ

مــن  1٤0ســنة فكانــوا مــن أبــرز حكومــات اخلــوارج املســتقلة .أمــا احلكومــة الثانيــة فهــي إباضيــة املذهــب وكانــوا
علــﯽ إمامــة عبــد اهلل بــن إبــاض ،وقالــوا ّ
إن كفــار أمــة اإلســالم -أي ﳐالفيهــم -بريﺌــون مــن الــﴩک واإليــامن
رس ًا بــل علن ـ ًا،
وهــم ليســوا بمؤمنــني وال مﴩكــني ،لكنهــم كافــرون وشــهادﲥم جائــزة وﱂ ﳚـ ّـوزوا إراقــة دمائهــم ّ
ـدادي ،1358 ،ص  .)63أنشــأت هــذه الفرقــة حكومــة
وأجــازوا الــزواج ﲠــم والتوريــث منهــم (عبــد القاهــر البغـ ّ

ﰲ املغــرب األوســﻂ وكان منشــﺌها عبــد الرمحــان بــن رســتم وكان مركزهــا تاهــرت .كان هــؤالء أشــد اخلــوارج تز ّمتــا
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وحكمــوا أكثــر مــن  130ســنة (حممــد ســهيل طقــوش ،1380 ،ص  .)66-65كذلــﮏ خرجــوا ﰲ سيســتان بزعامــة

محــزة آذرک ﰲ عهــد اإلمــام اﳉــواد  gحيــث أمضــﯽ طلحــة بــن طاهــر عهــد إمارتــه غالبــا ﰲ حماربــة اخلــوارج
وكان موتــه متزامنـ ًا مــع مــوت محــزة ،ولكــن عهــد اخلــوارج ﱂ ينتــه إال بظهــور العياريــن والصفاريــن الــذي أدی إلــﯽ
زواهلــم التدرﳚــي (مفتخري-زمــاﲏ ،1381 ،ص .)167-15٤وهاجــر األباضيــة بﺈمامــة جلنــدي بــن مســعود إلــﯽ

عــامن وأنشــؤوا هنــاك حكوم ـ ًة هلــم ســنة 177هـــ اســتمرت مائــة عــام حتــﯽ عهــد املعتضــد الــذي ﲤّــت فيــه إزاحــة
احلكومــة اإلباضيــة (رضــا برنجــكار ،1391 ،ص.)31

إسﱰاتيجية اإلمام اﳉواد  gﰲ إدارة أزمات األمة الفكرية

ّ
إن إدارة األزمــات الثقافيــة والفكريــة اإلســﱰاتيجية تعنــي تنظيــم الف ّعاليــات ومراقبــة األمــور وتوجيــه

األنشــطة الثقافيــة ﰲ إطــار األهــداف واألغــراض املنشــودة واملرجـ ّـوة .بــام أ ّنــه ألول مــرة ﰲ تاريــخ أئمــة الشــيعة

ـي أن تثــري مثــل هــذه القضيــة ردود فعــل دفعــت
يتولــﯽ اإلمامــة إمــام ﰲ مرحلــة الطفولــة ،لذلــك كان مــن الطبيعـ ّ

اإلمــام اﳉــواد  gإﱃ أن يركّــز أنشــطته -انطالقــ ًا مــن نظرتــه العميقــة للظــروف السياســية والفكريــة -باملرتبــة

األولــﯽ علــﯽ تنميــة الوعــي الثقــاﰲ الدينــي بتأكيــد القــرآن والعــﱰة ،وعلــﯽ ترســيخ القيــم العقائديــة عنــد الشــيعة

الدينــي؛ وبذلــﮏ كان قــد ركّــز أنشــطته علــﯽ هــذه املحــاور:
وأصحابــه ،وعلــﯽ إصــالح نمــﻂ ســلوكهم
ّ

تبيــني شــأن القيــادة الدينيــة وتأكيــد إمامتــه اإلهليــةّ :
ـاﰲ والفكــري
إن إحــدی اإلســﱰاﲡيات املهمــة ﰲ اإلصــالح الثقـ ّ
ـالمي .مــن القضايــا املتعلقــة باإلمامــة
للمجتمــع تقــوم عــﲆ تعيــني القيــادة الفكريــة والثقافيــة العريقــة للمجتمــع اإلسـ ّ

ﰲ املجتمــع آنــذاک أن اإلمامــة كانــت قبــل بلــوغ الرشــد أي ﰲ مرحلــة الطفولــة؛ وكان اإلمــام اﳉــواد  gأول
مصــداق هلــذه القضيــة العقائديــة والتــي أ ّدت إلــﯽ ظهــور نــوع مــن القلــق عنــد أتبــاع األئمــة .ومــن الشــيعة مــن
اﲡهــوا إلــﯽ املدينــة بحث ـ ًا عــن احلقيقــة ولكــي تطمﺌ ـ ّن قلوﲠــم؛ فأيقنــوا هنــاك بﺈمامــة اإلمــام اﳉــواد  gعــرب طــرح
األســﺌلة املتعــددة عــﲆ االمــام اﳉــواد  gوتلقيهــم االجابــات الدقيقــة (اشــتهاردی ،1380 ،ص .)77٤وقــد كان

اإلمــام اﳉــواد  gيفصــح للنــاس عامــة وملعارضيــه خاصــة عــن إمامتــه احل ّقــة لﻸمــة باعتبــاره حجــة اهلل ﰲ األرض

ووﴆ األنبيــاء اإلهليــني ووارث عبــاد اهلل
عنــد تعاملــه معهــم ،ويعـ ّـرف نفســه بأنــه خزانــة العلــم واحلكمــة اإلهليــة
ّ
الكــرام (عطــاردي1٤10 ،ق ،ص.)128

ﲢــدّ ي ﴍعيــة اخلالفــة ومصداقيتهــا :رغــم ّ
أن اإلمــام اﳉــواد  gذهــب إلــﯽ بغــداد بعــد استشــهاد أبيــه الكريــم
بدعــوة املأمــون القﴪيــة وســكن عنــد مقــر اخلالفــة ،إال انــه  gﱂ يــأب أن يبــدي احلقائــق ويشــري إلــﯽ إمامتــه
ـص بالقــادة اإلهليــني و ُيبــدي فضائلــه ويتّخــذ موقفـ ًا ســلب ّيا مــن نظــام اخلالفــة
احلقــة و ُيظهــر علمــه اإلهلــي الــذي ﳜتـ ّ
٧٤

املغتصبــة وقــد أعــرب مــرار ًا ألتباعــه وأصحابــه عــن عــدم رضــاه عــن احلضــور ﰲ البــالط احلاكــم .وكانــت أداة

إعــالن سياســته ضــدّ نظــام الظلــم تتمثــل ﰲ أقوالــه احلكيمــة تــار ًة وﰲ ســلوكه القيــم تــارة أخــری ،ويتجلــﯽ موقفــه

ـالمي الصحيــح واخلالــص وﲤييــزه مــن الفقــه امللـ ّـوث بــﺂراء الدخــالء عليــه ﰲ أثنــاء مناظراتــه
ﰲ تبيــني الفقــه اإلسـ ّ
املعروفــة مــع ﳛيــﯽ بــن أكثــم.

توســيع علــوم أهــل البيــت  :gمــن أجــل أن ﳛظــى املجتمــع االســالمي بعلمــه الربــاﲏ ومعارفــه بعــد استشــهاد أبيــه
ـيل الرضــا اﳉــوادّ ،إﲏ عــاﱂ بأنســاب النــاس ﰲ
الكريــم ،صعــد املنــرب ﰲ مســجد النبـ ّ
ـي  oقائــالّ :إﲏ حممــد بــن عـ ّ

رسا وعالنيــة ،عاجــال وآجــال ،علــام أعطانــا اهلل قبــل خلــق ﳐلوقاتــه مســتمتعني
أصــالب آبائهــم ،إﲏ عــاﱂ بأموركــم ّ

بــه بعــد فنــاء الســاموات واألرضــني .ولــوال تعاضــد وتعــاون الباطــل وحكومــة املضلــني وفتنــة الشــكاكني لنطقــت
ـكت! كــام ســكت آبــاؤک مــن قبــل (املجلــﴘ،
األولــني واﻵخريــن فيتعجبــون ،وقــال :يــا حممــد! اسـ ْ
نطقــا يدهــﺶ ّ

 ،1٤0٤ج ،50ص.)9

زعامــة الشــيعة :أوجــد اإلمــام اﳉــواد  gوأصحابــه ورواتــه حركــة ثقافيــة وعلميــة واســعة ومؤثــرة ﰲ عــاﱂ
اإلســالم .وكان بوصفــه زعيــام فكر ّيــا للمســلمني والشــيعة يقــوم بﺈزالــة شــبهات الشــيعة واملســلمني عــرب املناظــرات

وتقســم
ـي اخلالــص .تــكاد ﳎموعــة الروايــات التــﯽ رويــت عنــه ﰲ مســنده تبلــﻎ  250روايــةّ ،
وبيــان الــﱰاث احلديثـ ّ

هــذه الروايــات إلــﯽ عــدّ ة أقســام تشــمل أصــول الديــن (التوحيــد والنبــوة واإلمامــة) وفروعــه ،وأحكامــا وروايــات

ـج واﳉهــاد والنــكاح والطــالق والقضــاء والشــهادة والنــذر والديــات والوصيــة
ﰲ الطهــارة والصــالة والــزكاة واحلـ ّ

واإلرث واملســائل األخالقيــة وﰲ ﳎــال تفســري القــرآن والدعــاء واملناجــاة والزيــارات؛ بــام فيهــا زيــارة رســول اهلل

 oواإلمــام احلســني واإلمــام الرضــا  gواملؤمنــني .وقــد حــاول اإلمــام اﳉــواد  gجاهــد ًا ﰲ تعزيــز عــر التﺂلــف

والوحــدة بــني زعامــات الشــيعة الذيــن كانــوا متفرقــني ﰲ األقطــار اإلســالمية ســواء عندما كان عنــد املأمــون ﰲ بغداد
ـيل بــن مهزيــار وخــريان
باإلجبــار أم بعــد رجوعــه إلــﯽ املدينــة .وكان ﳚيــب عــﲆ مســائل الشــيعة عــرب وكالئــه كعـ ّ
اخلــادم وإبراهيــم بــن حممــد اهلمــذاﲏ وأمحــد بــن حممــد بــن عيســﯽ وصالــح بــن حممــد ســهل .ومــن أجــل نــﴩ ثقافــة

التشــيع األصيلــة عـ ّـني اإلمــام اﳉــواد  gوالة ووكالء وأرســلهم إلــﯽ أنحــاء الدولــة العباســية املﱰاميــة األطــراف

بحيــث كان لــه وكالء مؤهلــون ﰲ مناطــق عديــدة كاألهــواز وﳘــذان والــري وسيســتان وبغــداد و واســﻂ والبــرصة
وكذلــﮏ ﰲ املناطــق الشــيعية كالكوفــة وقــم .وكان اإلمــام اﳉــواد  gيتواصــل مــع الشــيعة تواصـ ً
ال مســتمر ًا مرشــد ًا
ومقومـ ًا وقائــد ًا.
ِّ

مكافحــة التيــارات املنحرفــة :كانــت املعارضــة الفكريــة تقــوم عــﲆ مــر العصــور بــدس الســموم وﲢــوك املؤامــرات
ِ
ﲠــدف تفريــق األمــة وتشــتيت َشـ ِ
وحدﲥــم .وكان اإلمــام اﳉــواد  gيقــف ﰲ مواجهــة
ـمل الشــيعة وتفكيــك عــر
٧٥

أ.د .أصغر منتظر القائم

الباحثة نجمه كشانﯽ

الفــرق املنحرفــة عــن ســبيل اإلمامــة ﰲ عــرصه وﳞــدی ويرشــد الشــيعة ﰲ اﲣــاذ املوقــف املناســب ضدّ هــم .مــن

أبــرز هــذه الفــرق هــي :املحدثــون والواقفيــة والزيديــة والغــالة .قــال اإلمــام اﳉــواد ﰲ املحدثــني :ال ﳚــوز لكــم

ﳚســم اهلل وتؤتــوا إليــه الــزكاة (الشــيخ الصــدوق1389 ،ق ،ص .)101وكذلــﮏ ﰲ روايــة
أن تص ّلــوا خلــف مــن ّ
عــدّ اإلمــام اﳉــواد  gالواقفيــة والزيديــة مــن مصاديــق اﻵيــة ”وجــوه يومﺌــذ خاشــعة عاملــة ناصبــة” وجعلهــم ﰲ

ـف الناصبيــة (عطــاردي1٤10 ،ق ،ص .)150قــال اإلمــام اﳉــواد  gﰲ الغــالة عــن أﰊ اخلطــاب :لعــن اهلل أبــا
صـ ّ

اخلطــاب وأصحابــه ومــن صــدّ عــن لعنــه أو شـ ّ
ـﮏ ﰲ لعنــه (الكشﯽ‚1٤09ق‚ج‚2ص-811املجلســﯽ‚1٤03ق‚

ج ‚25ص-319بحرانــﯽ اصفهانــﯽ د.ت‚ ج ‚23ص-589عطــاردی ‚1٤10ق‚ص .)1٤٤إلــﯽ أن قــال اإلمــام

اﳉــواد  gإلســحاق األنبــاري ﰲ روايــة :ﳚــب أن يقتــل اثنــان مــن الغــالة ﳘــا أبــو الســمهري وابــن أﰊ الزرقــاء

اللــذان يعتــربان أنفســهام مبل ّغــي األئمــة (عطــاردی ‚‚1٤10ص-1٤٤كشــﯽ ‚‚1٤09ج‚2ص.)811

املناظــرات العلميــة والعقائديــةُ :دفــع اإلمــام اﳉــواد  gإلــﯽ املناظــرة العلميــة مــن جهتــني -1 :مــن جهــة الشــيعة

ـي نظــرا لصغــر ســنه عنــد تو ّليــه اإلمامــة .ولذلــﮏ كان مــن
أنفســهم الذيــن يريــدون أن يتعرفــوا علــم اإلمــام اإلهلـ ّ
الطبيعــي أن تنعقــد ﳎالــس متعــددة هلــذا الســبب -2 .مــن جهــة معــارﴈ اإلمامــة ،الســيام املأمــون واملعتصــم فبــام

ّ
أن الشــيعة يدّ عــون وينســبون ألئمتهــم العلــم اإلهلــي ،لذلــك ســعﯽ اخللفــاء القامــة ﳎالــس املناظــرة هــذه ليجعلوهــم
يلتقــون بــوالة الثقافــة ومن ِّظــري الفكــر ﰲ اخلالفــة العباســية ،عــﲆ أمــل أن يعجــزوا عــن اإلجابــة عــن مســألة أو
مســائل ومــن ثــم يعــرض الشــيعة عــن اتّباعهــم .وقــد كان لرغبــة املأمــون ﰲ إقامــة املناظــرات تأثريهــا؛ أل ّنــه اشــتهر

بمحبــة العلــم (ابــن النديــم).

ثامنريواياتعناملناظراتواملحاجاتالتياستفادفيهااإلمام
 -2ذكرفيالكتبواملصادرالتارﳜية،وخاصةفيمسنداإلماماﳉواد g
ّ
منعدةطرقفياإلجابةعلياملســائل وهــي كاميأﰐ:

االستناد إلﯽ اﻵيات القرآنية.

االستناد إلﯽ األحاديث النبوية.

اإلجابة بالرباهني العقلية وتأكيد إمامته وأنّه أعلم الناس أﲨعني.

استنباط أسﺌلة ﳐتلفة من السؤال األصيل.

أهــم القضايــا التــي عرضــت ﰲ هــذه املناظــرات هــي :األوامــر والنواهــي الدينيــة واألحــكام الفقهيــة ،واملواضيــع
الكالميــة كاإلمامــة وأســامء اهلل وصفاتــه وفضائــل اخللفــاء .كانــت هــذه املناظــرات يعقدهــا الشــيعة أو وعــاظ
العبــاﳼ.
الســالطني التابعــون للبــالط
ّ

ـم هــذه املناظــرات مناظــرة كانــت بــني اإلمــام اﳉــواد  gوبــني ﳛيــﯽ بــن أكثــم ،إذ طلــب املأمــون مــن ﳛيــﯽ
مــن أهـ ّ
٧٦

أن يســأل اإلمــام عــدة أســﺌلة صعبــة معقــدة فســأل ﳛيــﯽ بــن أكثــم :مــا هــو تكليــف املحــرم الــذي قتــل َن َعــام؟ فســأله

اإلمــام عنــد إجابتــه :هــل قتلــه ﰲ احلــرم أو خارجــه؟ هــل كان جاهــال باحلكــم أو عاملــا؟ هــل قتــال عمــدا أو خطــأ؟
هــل كان بالغــا أو غــري بالــﻎ؟ قتلــه عنــد ذهابــه إلــﯽ مكــة أو عنــد عودتــه منهــا؟ كان الصيــد مــن الطيــور أو غريهــا؟

ـرصا علــﯽ فعلــه أو نــدم عليــه؟ قتــل الصيــد ﰲ الليــل أو ﰲ النهــار؟
كان الصيــد صغــريا أو كبــريا؟ مــازال املحــرم مـ ّ

كان املحــرم معتمــرا أو ﰲ احلــج؟ وبذلــﮏ هــزم اإلمــام  gﳛيــﯽ بــن أكثــم (احلرانــﯽ‚‚1373ص-٤77-٤73
الشــيخ املفيــد‚ج‚2ص .)273-269ومــن ذلــك أيض ـ ًا مناظرتــه األخــری مــع ﳛيــﯽ بــن أكثــم ﰲ فضائــل اخللفــاء

والتــي ر ّد اإلمــام فيهــا األحاديــث املوضوعــة واملنتحلــة ﰲ فضائــل اخللفــاء .ولــه مناظــرة مهمــة أخــری مــع ابــن أﰊ
داوود ﰲ عهــد املعتصــم والتــي كانــت ﰲ قطــع يــد الســارق ،وقــد قــال اإلمــام :املســاجد هلل وال يقطــع مــا هلل (العالمــة
ـي ،137٤ ،ج ،5ص .)5٤9وﰲ ﳖايــة األمــر أ ّدت هــذه املناظــرات إلــﯽ استشــهاد اإلمــام اﳉــواد .g
الطباطبايـ ّ
جدول بعدد املناظرات وﲢليل حمتواها
السائل
ﳛيﯽ بن أكثم

سؤال السائل

جهة املناظرة العامة

املالحظات

جواب اإلمام

األحكام

حــري اإلمــام اﳉميــع
ّ
بعــرض أســﺌلة كثــرية

أنا اإلمام

اإلمامة

تب ّينت فضائل اإلمام

ﳚــب أن تقطــع األصابــع
مــن موضــع اتصاهلــا
بالكــف؛ وﳚــب حفــﻆ
الكــف
ّ

األحكام

اســتند فيهــا اإلمــام
إلــﯽ اﻵيــات الكريمــة
واألحاديــث الﴩيفــة

حكــم قتــل النَ َعــ ِم عنــد لــه وجــوه ﳐتلفــة فأجاب
اإلمــام بعــرض أســﺌلة
اإلحــرام
كثــرية ﲣتلــف إجاباﲥــا
بعضهــا عــن بعــﺾ

ﳛيﯽ بن أكثم

تعريــف وتعيــني إمــام
ا لعــرص

ﳛيﯽ بن أكثم

حكــم زواج رجــل أن يﱰكهــا تســتربئ
بامــرأة زنــا ﲠــا مــن نطفتــه ومــن نطفــة
ا ﻵ خر يــن

املعتصم

قطع يد السارق

أحكام الزواج

٧٧
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رجل من علامء الشيعة

حكــم رجــل قــال قــال اهلل تعالﯽ“:الطــالق
فﺈمســاک
لزوجتــه :ط ّلقتــﮏ عــدد مرتــان
نجــوم الســامء
بمعــروف أو تﴪيــح
بﺈ حســا ن “

أحكام الطالق

اســتند اإلمــام إلــﯽ آيــات
وبــني أنــه أعلــم
القــرآن ّ
مــن كل أحــد

رجل من علامء الشيعة

ويوســم
ُي ّ
عــزر مقﱰفــه ُ
احليــوان وﳜــرج مــن
مكانــه لكــﯽ التبقــﯽ
وســمة عــار علــﯽ
صا حبــه

أحكام الوطء

ّ
إن اإلمــام أعلــم مــن كل
أحــد

التوحيد

كان اإلمــام ﳚيــب
العقليــة
باحلجــة

رجل

حكم الوطء باحليوان

أســامء اهلل وصفاتــه ﰲ ّ
إن االســامءوالصفات
ﳐلوقــات اهلل واملــراد ﲠــا
القــرآن
اهلل تعالــﯽ

ﳛيﯽ بن أكثم

النبــي ” :oال علــم احلديــث و إثبــات اســتند اإلمــام إلــﯽ
روايــة رضــا أبــﯽ بكــر قــال
ّ
القرآنيــة
بــأي روايــة أن الروايــة موضوعــة اﻵيــات
عــن اهلل
تعملــوا
ّ
واألحاديــث النبويــة
تعــارض كتــاب اهلل
وســنتي” وجــاء ﰲ
القــرآن” :ولقــد خلقنــا
اإلنســان وتعلــم مــا
توســوس بــه نفســه
ونحــن أقــرب إليــه مــن
حبــل الوريــد”

ﳛيﯽ بن أكثم

روايــة تشــبيه أﰊ بكــر هــذا مســتحيل؛ ألﳖــام
وعمــر بجربئيــل و كانــا مﴩكــني طــوال
ســنني .
ميكا ئيــل

إثبات أن الرواية
موضوعة

االســتناد إلــﯽ اﻵيــات
والروايــات

ﳛيﯽ بن أكثم

روايــة ّ
أن ابابكــر و عمــر هــذا ليــس بصحيــح
ســيدا شــيوخ أهــل اﳉنــة .ورجــال اﳉنــة شــباب

إثبات أن الرواية
موضوعة

االســتناد إلــﯽ احلديــث
النبــوي
ّ

٧٨

ﳛيﯽ بن أكثم

ّ
روايــة ّ
ألن
أن عمــر بــن هــذا مســتحيل؛
منــورة بأنــوار
اخلطــاب رساج أهــل اﳉنّــة
ّ
واملقربــني
املالئكــة
ا ﳉنــة
ّ
وحممــد  oواألنبيــاء

إثبات أن الرواية
موضوعة

ﳛيﯽ بن أكثم

روايــة ّ
أن عمــر كان قــال عمــر علــﯽ املنــرب:
يتكلــم بالوقــار واملحبــة يل شــيطان يتابعنــي دائــام
واهلــدوء وكان لــه لســان وإذا انحرفــت عــن
الطريــق هــداﲏ
لــني
ّ

إثبات أن الرواية
موضوعة

ﳛيﯽ بن أكثم

رواية بعثة عمر للنبوة

أخــذ اهلل مــن األنبيــاء
ميثاقهــم وكيــف اﻵن
ينقضــه وكيــف يبعــث
للنبــوة مــن كان مــﴩكا.

إثبات أن الرواية
موضوعة

اســتند اإلمــام إلــﯽ
القرآنيــة
اﻵيــات
واألحاديــث النبويــة

ﳛيﯽ بن أكثم

رواية الوحي إلﯽ عمر

هــذا مســتحيل؛ أن النبــي
ّ
يشــﮏ وﱂ يرتــب ،بــل
ﱂ
كان متيقن ـ ًا مــن نبوتــه

إثبات أن الرواية
موضوعة

اســتند اإلمــام إلــﯽ
القرآنيــة
اﻵيــات

ﳛيﯽ بن أكثم

روايــة نجــاة عمــر مــن
العــذاب

هذا مستحيل

إثبات أن الرواية
موضوعة

اســتند اإلمــام إلــﯽ
القرآنيــة
اﻵيــات

االستناد إلﯽ الروايات

ترســيخ عقائــد الشــيعة وتنشــﺌة التالميــذ :نظــرا للحظــر القــارس والرقابــة الشــديدة املانعــة لتعامــل الشــيعة املبــاﴍ
مــع اإلمــام اﳉــواد  ،gقــام اإلمــام بﱰبيــة التالميــذ والطــالب الذيــن يقومــون بالنيابــة عــن اإلمــام ﰲ حـ ّـل مشــاكل
النــاس واإلجابــة عــﲆ أســﺌلتهم .وقــد ُذكــرت أســامء  16صحابيــ ًا مــن أصحابــه و 125راويــا مــن رواتــه  gﰲ
املصــادر (عطــاردی 1٤10،ق،ص  135و )250؛ ذكــر الشــيخ الطــوﳼ  116رجــال منهــم و 37رجــال منهــم

إيرانيــون (الشــيخ الطــوﳼ1381،ق،ص ،)397وأعرفهــم وأشــهرهم هــم :أمحــد بــن حممــد البزنطــي الــذي كان

ـي الــذي دعــا لــه اإلمــام اﳉــواد  gوالــذي
مــن أهــل اإلﲨــاع واعــﱰف اﳉميــع بثقتــه ووثاقتــه ،وزكريــا بــن آدم القمـ ّ
ِ ِ
ـيل بــن مهزيــار األهــوازي الــذي كان مــن وكالئــه
َعــدَّ ه مــن صنــف أصحابــه األوفيــاء العــارﰲ احلــق واﳉميــل ،وعـ ّ
وروي عنــه قريــب مــن  35كتابــا
اخلاصــني والــذي دعــا لــه اإلمــام و ذكــره بوصفــه شــخصية فـ ّـذة عديمــة النظــري ُ
٧٩
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ﰲ الفقــه والتفســري والعقائــد (النجــاﳾ1٤13 ،ق ،ص ،)253ويعقــوب بــن إســحاق السـكّيت الــذي ذكــر لــه 32

كتابــا و َق َت َلــه املتــوك ُِّل (النجــاﳾ 1٤13،ق،ص ،)٤٤9وعبــد اهلل بــن عبــد اهلل احلســني الــذي كان مــن كبــار املحدثــني
والفقهــاء ولــه منزلــة رفيعــة عنــد األئمــة والشــيعة وقــد تــﴩف بزيـ ِ
ـارة ثالثــة مــن األئمــة هــم اإلمــام الرضــا واإلمــام
ّ
اﳉــواد واإلمــام اهلــادي (عليهــم الســالم) .وتـ ّ
ـري .روی عبــد العظيــم
ـوﰲ ﰲ عهــد اإلمــام اهلــادي  gﰲ مدينــة الـ ّ

ـني عــن اإلمــام اﳉــواد  gروايــات كثــرية ﳑّــا يــدل عــﲆ أنــه مــا زال متّصــال بــه  .gومــن املالحــﻆ أن روايــات
احلسـ ّ

عبــد العظيــم احلســني جــاءت ﰲ ﳐتلــف املواضيــع كاإلمامــة والتفســري واألدعيــة واألحــكام (عطــاردي1٤10،
،ص.)299-298

ّ
إن هــذا العــدد الكبــري مــن الروايــات واملصــادر املكتوبــة واملوروثــة التــي نقلهــا أصحــاب اإلمــام اﳉــواد  gتــدل بــام

ـيل ﰲ إدارة د ّفــة املســرية الثقافيــة والعلميــة للمجتمــع
ـادي واملصـ ّ
اليقبــل الشــك ا ّنــه gكان لــه الــدور الريـ ّ
ـريي اﳉـ ّ

ـالمي.
اإلسـ ّ

٨٠

النتيجة

ﲤّــت ﰲ عــرص اإلمــام اﳉــواد  gﲢــوالت سياســية واجتامعيــة واقتصاديــة وثقافيــة واســعة ﰲ املجتمــع

ـم هــذه التحـ ّـوالت اســتمرار حركــة الت ّيــارات الفكر ّيــة التــي َظ َهــرت ﰲ العــرص الرضــوي مثــل
ـالمي .مــن أهـ ّ
اإلسـ ّ

الغــالة واملعتزلــة واخلــوارج والواقفيــة والزيديــة وظهــور بعــﺾ ت ّيــارات جديــدة كاملحدثــني احلنبليــني.

مــع َّ
أن اإلمــام اﳉــواد كان حمــارص ًا وخاضع ـ ًا لرقابــة القـ َّـوة احلاكمــة و ُيعــاﲏ مــن ال ﱡظلــم ال َع ّبــاﳼ شــأنه ﰲ

له ـ ًام مــن خــالل إســﱰاﲡياته ﰲ إدارة اﳉانــب
ذلــك شــأن آبائــه الكــرام  ،إال أ ّنــه كـ َّـو َن تيــار ًا ثقافيــا وفكريــا إهليــا ُم َ
الثقــاﰲ والفكــري؛ بــام ﰲ ذلــك :بيــان وتبيــني منزلـ ِـة القــرآن ِ
والعــﱰة الطاهــرة بشــكل كامــل ودقيــق ،وانــه تــرك لﻸمــة
حشــد ًا مــن الروايــات املختلفــة ﰲ ترســيخ وتكريــس بنــاء قيــم الشــيعة الفكر ّيــة ،مناظراتــه مــع املعارضــني وأشــهر

ـاره الثقــاﰲ والعلمــي
من ِّظــري اﳉانــب الفكــري ﰲ اخلالفــة العباســية بمــن فيهــم ﳛيــﯽ بــن أكثــم .ﱂ يــﱰک اإلمــام ت ّيـ َ
يتطـ َّـو َر َعشــوائي ًا بــل كان ُيراعــي أساس ـ ّيات إدارة الفكــر الثقــاﰲ بﱰبيتِــه تالمــذ َة وأصحابــا اشــتدَّ ﲠــم عــو ُد هــذا
الت ّيـ ِ
ـار ﰲ أقصــﯽ نقــاط ِالعــاﱂ اإلســالمي .هنــاك  16صحابيــا و 121راويـ ًا لالمــام اﳉــواد ُ gذكــروا ﰲ املصــادر كان

بعضهــم مــن أشــهر مؤلفــي الــﱰاث الفقهــي والتفســريي واحلديثــي لﻸئمــة .g
ٍ
ٍ
وترابــﻂ بينــه وبــني شــيعته والذيــن كانــوا يعتنــون بشــؤون النــاس
اتصــال
اصطفــﯽ اإلمــا ُم وكالء كانــوا حلقــة
ومشــاكلهم وﳚيبــون عــﲆ مسـ ِ
ـائلهم الﴩعيــة ُ
وش ـ ُبهاﲥم العقائديــة و ّفــروا ظــروف اســتمرار حيــاة الشــيعة وبقائهــا

ثقاف ـ ًة وفكــر ًا وهــذا كان بســبب القيــود املفروضــة التــي حالــت دون االتصــال املبــاﴍ بــني اإلمــام والشــيعة.

بنــاء علــﯽ مــا ذكــر آنفـ ًا ال نجانــب احلـ ّـق إذا قلنــا إن لﻺمــام اﳉــواد دور ًا أساســي ًا ﰲ تطـ ّـور الفكــر الشــيعي
وﲢريــره مــن قيــود الفــرق االنحرافيــة ِ
وشــباک املعتقــدات الضالــة التــي انتــﴩت ﰲ األقطــار اإلســالمية بمختلــف

العناويــن والتســميات.
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الباحثة نجمه كشانﯽ

املصادرواملراجع:

-1ابن شهرآشوب ،مناقب آل أﰊ طالب ،بريوت :دار األضواء1٤05 ،ق

مطهر1380 ،ش
-2إشتهاردي ،حممد مهدي ،سريه ﭼهارده معصوم ،ﲥران :نﴩ ّ

-3أشــعري قمــي ســعدبن عبــداهلل ،املقــاالت والفــرق ،تصحيــح حممــد جــواد مشــكور ،ترﲨــه يوســف فضايــﯽ،

ﲥــران :انتشــارات عطايــﯽ‚1371

-٤ابــن طــاوس علــﯽ بــن موســﯽ‚مهج الدعوات‚ترﲨــه طبســﯽ‚مصحح حممــد ســادات حياتشــاهﯽ
‚ﲥران‚راﳛــه‚ 1389

الطالبيني ،ﲢقيق امحد صقر ،بريوت ،منشورات االعلمﯽ للمطبوعات1٤08،ق.
 -5اصفهانﯽ ابوالفرج،مقاتل
ّ

-6بحــراﲏ إصفهــاﲏ عبــداهلل بــن نــوراهلل ،عــواﱂ العلــوم و املعــارف و األحــوال مــن اﻵيــات و األخبــار و االقــوال

‚حمقــق و مصحــح حممــد باقــر موحــد ابطحــﯽ اصفهانﯽ‚قــم ‚نــاﴍ موسســه االمــام املهدی‚بــﯽ تــا

-7بلعمﯽ‚تارﳜنامه طربی‚ﲢقيق حممد روشن‚ﲥران‚الربز‚1373

-8برنجكار رضا‚آشنايﯽ با فرق و مذاهب اسالمﯽ‚قم ‚ناﴍ كتاب طه ‚1391

-9ﭘﮋوهشﮕاه حوزه ودانشﮕاه‚تاريخ تشيع ‚قم‚انتشارات مركزمديريت حوزه های علميه خواهران‚1390

-10حســينﯽ العلــوی ابواملعالــﯽ حممــد‚ بيــان االديــان درﴍح اديــان ومذاهــب جاهلــﯽ واســالمﯽ‚تصحيح عبــاس
اقبال‚انتشــارات ابــن ســينا‚بﯽ تا

-11احلرانــﯽ حســني بــن شــعبه‚ﲢف العقــول عــن آلرســول‚مﱰجم ومصحــح آيــت اهلل كمــره ای‚علــﯽ

اكربغفاری‚انتشــارات

كتابﭽــﯽ‚1373

-12جعفريان رسول‚حيات فكری وسياسﯽ امامان شيعه‚قم‚انتشارات انصاريان ‚1387

-13خليفه بن خياط‚تاريخ‚ﲢقيق سهيل زكار‚بريوت‚دارلفكر‚1٤1٤ق

-1٤شهرستانﯽ حممد بن عبدالكريم‚ملل و النحل‚ترﲨه افضل الدين صدر تركه اصفهانﯽ‚تابان ‚1335

-15الشيخ الصدوق‚التوحيد‚قم ‚موسسه النﴩ االسالمﯽ‚1398ق

-16الشيخ املفيد‚ارشاد‚ترﲨه سيدهاشم رسولﯽ حمالتﯽ‚ﲥران‚ناﴍاالسالميه‚بﯽ تا

-17صابری حسني‚تاريخ فرق اسالمﯽ‚ﲥران‚انتشارات سمت‚1393

-18صفــری فروشــانﯽ نعمــت اهلل‚غاليــان كاوشــﯽ در جريــان هــا وبراينــد هــا تاﭘايــان ســده ســوم مشهد‚نﴩآســتان
قــدس رضــوی 1378

-19الطربسﯽ امني االسالم ‚اعالم الوری باعالم اهلدی‚ﲥران‚ناﴍاسالميه‚1390ق

-20الطربی حممدبن جرير‚تاريخ‚بريوت‚موسسه االعلمﯽ للمطبوعات‚1٤09ق

-21طقــوش حممدســهيل‚دولت عباســيان‚مﱰجم حجــت اهلل جودكﯽ‚قم‚انتشــارت ﭘﮋوهشــكده حــوزه
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ودانشــﮕاه‚ 1380ش.

 -22الطوســﯽ حممــد بــن حســن،اختيار معرفــه الرجال(الرجــال ّ
كشــﯽ)ﲢقيق حممــد تقــﯽ فاضــل امليبــدی و الســيد

ابوالفضــل املوسويان،ﲥران،موسســه الطباعــه و النــﴩ لــوزاره الثقافــه و االرشــاد االســالمﯽ1382 ،ش.

-23عبدالقاهــر بغــدادی ابومنصور‚الفــرق بــني الفــرق درتاريــخ مذاهــب اســالمﯽ‚به اهتــامم دكﱰحممــد جــواد

مشــكور‚ انتشــارات اﴍاقــﯽ‚1358

-2٤عطــاردی الشــيخ عزيــز اهلل‚مســنداالمام اﳉوادعليــه الســالم‚قم‚ناﴍاملوﲤرالعاملﯽ لالمــام الرضاعليــه

الســالم‚1٤10ق

-25عطــاردی عزيــز اهلل‚ﳖمــني كوكــب آســامن واليت‚مﱰجــم ســيدابوالفضائل ﳎتهدی‚ﲥــران‚ انتشــارات

عطــارد‚1388

-26عالمه طباطبايﯽ-سيد حممد باقر موسوی ﳘدانﯽ ‚ترﲨه تفسريامليزان‚قم‚دفﱰانتشارات اسالمﯽ‚137٤

-27الكشــﯽ حممدبــن عمر‚رجــال (اختيارمعرفــه الرجال)حمقــق ومصحــح حممدبــن احلســن طوســﯽ –حســن
مصطفوی‚مشــهد‚ موسســه نﴩدانشــﮕاه مشــهد‚1٤09ق

-28كوئــن بروس،مبانــﯽ جامعــه شناســﯽ ،ترﲨــه غالمعبــاس توســلﯽ و رضافاضل،ﲥــران ،انتشــارات
ســمت1386 ،ش.

-29الكلينﯽ رازی ابﯽ جعفرحممدبن يعقوب‚اصول كافﯽ‚ترﲨه وﴍح حممد باقركمره ای‚ﲥران‚اسوه‚1372

-28املجلسﯽ حممد باقربن حممد تقﯽ ‚بحاراالنوار‚بريوت‚ناﴍداراحياءالﱰاث العربﯽ‚ 1٤03ق

-30مستوفﯽ محداهلل‚تاريخ ﮔزيده ‚ﲥران‚امريكبري‚1362

-31املسعودی علﯽ بن حسني ‚مروج الذهب‚ﲢقيق حممدحمﯽ الدين عبد احلميد‚بريوت‚ داراملعرفه‚بﯽ تا

-32مفتخــری حسني-حســني زمانــﯽ‚ تاريــخ ايــران ازورودمســلامنان تــا ﭘايــان طاهريان‚ﲥران‚انتشــارات

ســمت‚1381

-33منتظرالقائم اصغر‚تاريخ امامت‚قم ‚ناﴍ دفﱰ نﴩ معارف‚1391

 -35النجاشﯽ ابوالعباس امحد بن علﯽ،رجال،قم ،النﴩ االسالمﯽ 1٤13،ق.

-35النوبختﯽ ‚فرق الشيعه‚مﱰجم دكﱰ حممد جواد مشكور ‚انتشارات بنياد فرهنﮓ ايران ‚ 1353ش.
-36اليعقوبﯽ ابن واضح‚تاريخ‚بريوت‚دار صادروداربريوت‚1379ق
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ملخص البحث :

هــذا البحــث كان ﰲ ﳎملــه طرحــا وتتبعــا ألراجيــز ﲤيــزت مــن غريهــا مــن جهـ ٍ
ـات متعــدِّ دة  ،منهــا  :قائلهــا
َّ
ً
ً

الراجــز لشــدِّ العزيمــة
 ،والظــرف الــذي قيلــت فيــه  ،وحمتواهــا  ،فهــي ﱂ تكــن بمثابــة أراجيــز حربيــة يتغنــى ﲠــا َّ

وﲢشــيد القـ َّـوة وشــحذ اهلمــم ؛ وإ َّنــام كانــت رســالة رصﳛــة ومعـ ِّـربة عــن قضيــة مصرييــة تتع َّلــق باألمــة اإلســالمية

ويتحــدَّ د معهــا مصريهــا .

والقائــل ليــس شــخص َّية عاديــة وإ َّنــام هــو شــخص َّية ﳖلــت علمهــا وأخالقهــا مــن بيــت النبـ َّـوة والعــﱰة الطاهــرة

؛ ولــذا جــاءت بمضامــني إيامنيــة وعقائديــة تعـ ِّـرب عــن مــد الصالبــة ﰲ اإليــامن والثبــات والرجاحــة والنفــاذ ﰲ
البصــرية ،وقــد قيلــت هــذه النصــوص ﰲ واقعــة الطــف التــي م َّثلــت أعظــم واقعــة صدَّ عــت قلــوب املؤمنــني ونزفــت

مــن أجلهــا عيوﳖــم د ًمــا ال دم ًعــا .
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الباحثة وفاء مسعود عزيز فاضل
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Abstract:
The research paper traces the tales as they are important for their originator and the
circumstances under which they are uttered ; they surpass the acts of morale whetting ; they
are mere expressive and candid messages highly related to the Islamic nation in determining
its future.
The speaker is not anyone، a man who imbues his knowledge from the abode of prophecy
and the chaste posterity ، such tales purport faith and doctrine content manifesting the faith
solidity ، confirmation، elegancy and profound insight.

٨٨

اﳌﻘﺪﱢ ﻣة

ـم عــﲆ ســيدنا حممــد وعــﲆ آلــه الطيبــني الطاهريــن وصحبِـ ِـه الغـ ِّـر امليامــني وسـ َّلم
احلمــدُ هلل ِّ
رب العاملــني وصـ ِّـل اللهـ َّ

تسليام ...

أ َّمــا بعــد فـ َّ
ـتقر البحــث عليــه هــو ((األراجيــز املنســوبة إﱃ أﰊ الفضــل العبــاس ()gﰲ
ـﺈن املوضــوع الــذي اسـ َّ

واقعــة الطــف  ..قــراءة ﰲ املضامــني اإليامنيــة والعقائديــة )) ،وهويقتــﴤ إضاءتــني :

إحداﳘــا  :معنــى األراجيــز منطل ًقــا مــن مفردهــا ( إرجــوزة ) التــي تــأﰐ ﰲ اللغــة مــن مشــتقات ( َر َجـ َـز ) ؛ وهلــذه
اللفظــة معـ ٍ
ـان أفــردت هلــا املعاجــم ( مــادة ) مســتقلة وجــاءت ﰲ القــرآن الكريــم بمعنــى معـ َّـني  ،والرجــز  :مصطلــح
عــروﴈ وشــعري ُأ ِ
طلـ َـق عــﲆ الــوزن الشــعري الــذي يتشـكَّل صــدره مــن ثــالث تفعيــالت ( مســتفعلن مســتفعلن
مســتفعلن ) ومثلــه العجــز  ،فهــو ســت تفعيــالت  .وهــو مــن األوزان الســهلة وأقرﲠــا إﱃ اللغــة النثريــة  ،لذلــك نجــد
العــرب يعمــدون إليــه ﰲ كثـ ٍ
ـري مــن مناســباﲥم  ،وأكثــر مــا يكــون ذلــك ﰲ املنازعــات واملنــازالت واحلــروب فهــو

ال ﳛتــاج إﱃ إعـ ِ
ـامل فكـ ٍـر وعنــاء للضبــﻂ العــروﴈ املطلــوب  ،ولذلــك قيــل عــﲆ وزنــه الكثــري حتــى أ َّن ـ ُه ُم ِّيــز عــن

الشــعر  ،فاملــادة الشــعرية قديـ ًـام تصنَّــف أحيا ًنــا إﱃ شــعر و( رجــز ) أي أ َّنـ ُه لــون قائــم بذاتــه  ،وقــد روي عــن النبــي

أ َّنــه ارﲡــز مــرة قائـ ًـال :

النــبي ال كـــذب
أنـــــا
ﱡ

أنا اب ُن عبد املطلب

اإلضــاءة الثانيــة  :معنــى القــراءة ﰲ ضــوء املضامــني اإليامنيــة والعقائديــة ؛ فـ َّ
ـﺈن مــا روي عــن أﰊ الفضــل العبــاس

( )gمــن أراجيــز ال ينطلــق مــن فــراغ ؛ فالعبــاس ابــن العــﱰة الطاهــرة ﲣـ َّـرج ﰲ مدرســة الوحــي والتــزم عقيــدة
الســادة مــن أهلــه فيقينًــا َّ
أن مــا جــر عــﲆ لســانه كان بﺈﳛــاء مــن ثقافــة قرآنيــة إيامنيــة عقائديــة  ،لذلــك فالبحــث

يتلمــس الوعــي اإليــامﲏ العقائــدي ﰲ أراجيــز أﰊ الفضــل العبــاس ( )gوذلــك بلحــاظ مــا روي عــن أمــري املؤمنــني

عــيل بــن أﰊ طالــب ( ، )gإذ يقــول َّ (( :
إن ولــدي العبــاس ُز َّق العلــم ز َّقــا )) ويقــول اإلمــام الصــادق ( (( : )gكان
عمنــا العبــاس نافــذ البصــرية صلــب اإليــامن )) لذلــك فالبحــث ﰲ مهمتــه األساســية يســعى إﱃ اســتنطاق مــا روي
ﱡ

عــن أﰊ الفضــل العبــاس ( )gﰲ واقعــة الطــف اســتنطا ًقا إيامن ًيــا وعقائد ًيــا  ،إذ رأ َّ
ـم ز ﹰﹼقــا
أن العبــاس قــد ُز َّق العلـ َ
أل َّنـ ُه نافــذ البصــرية صلــب اإليــامن .

أذكــر أنَّنــا قــد أحصينــا ﰲ إحــد روايــات الواقعــة (  ٤5أرجــوزة ) كان أبــو الفضــل العبــاس ( )gفيهــا أكثــر

املدونــة املعجميــة أثبتــت َّ
األول ﰲ الواقعــة وصــادف َّ
أن
أن َّ
الراجــز َّ
املرﲡزيــن  ،فقــد نســبت لـ ُه ﲬــس أراجيــز  ،فهــو َّ

الراجــز هــو الســاقي  ،فالحــﻆ هــذا التوافــق اللطيــف بــني إحــد وظائــف أﰊ الفضــل العبــاس يــوم الطــف وإحــد
َّ
الراجــز ﰲ اللغــة .
معــاﲏ َّ
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ـأن األراجيــز املختــارة قــد اعتمدنــا ﰲ إســنادها عــﲆ مــا جــاء ﰲ مقتــل أﰊ ﳐنَــف مــع تغيـ ٍ
ـري قليـ ٍ
يبقــى لنــا التنويــه بـ َّ
ـل

ﰲ بعضهــا َّ
ـريا ﰲ املعنــى العــام .
ألن الشــائع يبـ ِّـني وجــود خطــأ طباعــي بســيﻂ  ،ولكنَّــه ال يؤ ِّثــر كثـ ً
إن اإلقبــال عــﲆ هــذا البحــث كان نابعــا مــن إيـ ٍ
ـريا نقــول َّ
ـامن بالــﴩف الــذي ســنحظى بــه عنــد أﰊ الفضــل
ً
وأخـ ً
 ،فــكان مــا كُتــب بتسـ ٍ
ـديد منــه وال فضــل لنــا ﰲ ﳾء فنســأل اهلل القبــول راجــني شــفاعة إمامنــا بــاب احلوائــج أﰊ
رب العاملــني وصـ َّـﲆ اهلل عــﲆ حممـ ٍـد وآلــه الطيبــني
الفضــل العبــاس عليــه منــا الســالم  .وآخـ ُـر دعوانــا أن احلمــدُ هللِ ِّ
ـريا ...
الطاهريــن وصحبــه املنتجبــني إﱃ يــو ِم الدِّ يــن وس ـ َّلم تسـ ً
ـليام كثـ ً

٩٠

التمهيد

ً
الرجز ( املفهوم والنشأة ) :
أوال َّ :
الر َجز لغ ًة :
َّ -1

ِ
ـم َوتــدٌ  ،وهــو ٌ
وزن يســهل ﰲ
ـعر ابتــداء أجزائــه ســببان ثـ َّ
والر َجـ ُـز شـ ٌ
” مصــدر َر َجــز َي ْر ُجــز ؛ قــال ابــن ســيده َّ :

السـ ْـمع ويقــع ﰲ النَّ ْفــس  ،ولذلــك جــاز أن يقــع فيــه ا َملشــطور وهــو الــذي ذهــب َشـ ْطره  ،وا َملنْهــوك وهــو الــذي قــد
َّ

ـوع مــن أنواعــه يكــون ﱡ
كل
والرجــز  :بحـ ٌـر مــن بحــور الشــعر معــروف ونـ ٌ
ذهــب منــه أربعــة أجزائــه وبقــي جــزآن َّ ...
ِ
الســجع َّإال أ َّن ـ ُه ﰲ وزن الشــعر
ـرصاع من ـ ُه مفــر ًدا  ،وتسـ َّـمى قصائــده أراجيــز  ،واحدﲥــا ُأ ْر ُجـ َ
ـوز ٌة  ،وهــي كهيﺌــة َّ
مـ ْ
ـاعرا  ...إ َّنــام سـ َّـامه راجـ ًـزا َّ
الرجــز أخــف عــﲆ لســان
ألن َّ
 ،ويسـ َّـمى قائلــه راجـ ًـزا كــام يسـ َّـمى قائــل بحــور الشــعر شـ ً
الرجــز ﰲ القــرآن هــو العــذاب املقلقــل
املنشــد  ،واللســان بــه
ُ
أرسع مــن القصيــد  ...قــال أبــو إســحق  :ومعنــى ِّ
لشــدَّ ته  ،ولــه قلقل ـ ٌة شــديد ٌة متتابعــة ”(. )1
اصطالحا :
الرجز
ً
َّ -2

وتعر ًضــا إلصابتــه بالزحافــات والعلــل والشــطر والنهــك واﳉــزء فــال يبقــى عــﲆ
الرجــز هــو أكثــر البحــور تق ﱡل ًبــا ﱡ
” َّ
حـ ٍ
ـال واحــدة ”( ، )2وقــد سـ ِّـمي ﲠــذه التســمية الضطرابــه كاضطــراب قوائــم الناقــة عنــد القيــام كــام ذهــب اخلليــل

حــني ســﺌل عــن علــل تســمية البحــور بعــد عملــه لكتــاب العــروض (. )3

الرجــز مــن البحــور األحاديــة التفعيلــة  ،ووحدتــه التــي يتألــف منهــا هــي ( ُم ْسـ َت ْف ِع ُل ْن )  ،وهــي عبــارة عــن
وبحــر َّ

مكونــة مــن أربعــة مقاطــع صوتيــة  ،والزحــاف الــذي يدخــل هــذا البحــر
ســببني خفيفــني بعدﳘــا وتــد ﳎمــوع  ،وهــي َّ
هــو اخلبــن  :وهــو حــذف الثــاﲏ الســاكن  ،والطــي  :وهــو حــذف الرابــع الســاكن  ،واخلبــل  :وهــو اجتــامع اخلبــن
والطــي م ًعــا  ،وﳑَّــا ُيالحــﻆ َّ
أن التفعيلــة مــع أي صــورة مــن هــذه الصــور تبقــى حمافظــة عــﲆ كوﳖــا أربعــة مقاطــع

صوتيــة  ،وهلــذا البحــر ﲬــس صــور  ،صورتــان منهــا ﰲ حــال التــامم  ،والصــور الباقيــة ﰲ حالــة النقصــان (. )٤
الر َجز ﰲ العرص اﳉاهيل واإلسالمي :
َّ -3

الرجــز كــام يذكــر الدكتــور إبراهيــم أنيــس ” فــن مســتقل مــن فنــون القــول  ،وهــو القالــب الــذي آثــره القدمــاء

لــﻶداب الشــعبية  .فالنــاس ﰲ هلوهــم وعبثهــم  ،ﰲ أســواقهم وبيعهــم وﴍائهــم  ،ﰲ بعــﺾ أغانيهــم وغزهلــم  ،ﰲ
دعابتهــم وفكاهتهــم  ،ﰲ القصــص واحلكايــات  ،ﰲ كل مــا يعــرض هلــم مــن شــؤون ﰲ حياﲥــم العاديــة التــي ﲣلــو

فريوحــون بــه عــن أنفســهم ويعـ ِّـرب َ
ون بــه عـ َّـام يمكــن أن
الرجــز ِّ
مــن مواقــف اﳉــد واﳉــالل  ،كانــوا يعمــدون إﱃ َّ
ﳚيــﺶ ﰲ صدورهــم مــن معـ ٍ
واخلاصــة
ـان هــي ملــك هلــم ﲨي ًعــا  ،وأخيلــة وصــور ﰲ متناوهلــم ﲨي ًعــا العا َّمــة منهــم
َّ
”(. )5
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فقــد كانــت األراجيــز ﰲ العــرص اﳉاهــيل ﲤ ِّثــل اﻵداب الشــعبية املحليــة أبــدع ﲤثيــل  ،وتصــور حيــاة القبيلــة

وأصحــاب اللهجــة الواحــدة خــري تصويــر فلـ َّـام جــاء عهــد التدويــن ﰲ العصــور اإلســالمية كانــت أراجيــز اﳉاهليــة

قــد اندثــرت بمــوت أصحاﲠــا  ،ومــا بقــي منهــا ﰲ اذهــان النــاس أيــام اإلســالم كان الق َّلــة النــادرة التــي ﲢـ َّـرج الــرواة
مــن روايتهــا  ،بــل ﱂ يروهــا أهـ ًـال للروايــة  ،وﱂ يعنــوا بتســجيلها مكتفــني بتلــك اﻵداب الســامية الراقيــة التــي قيلــت
باللغــة النموذجيــة األدبيــة (. )6

وقــد كان للرجــز ﰲ العــرص اإلســالمي دور كبــري ﰲ ظــروف القتــال ﰲ التحميــس ورفــع روح املقاتلــني  ،مــا ﱂ

ملحــة َّ
ألن ظــروف القتــال وقســوة احليــاة ﲢــت ظــالل الســيوف
يتسـ َّن للشــعر  ،فضـ ًـال عــﲆ ذلــك فقــد كان حاجــة ّ

ﱂ ت ُكــن لتُعينهــم عــﲆ التن ﱡفــس الغنائــي اهلــادئ والتعبــري الوجــداﲏ املنســاب  ،ﰲ قصائــد متأن َّيــة مديــدة النَّ َفــس  ،وﱂ
ـريا حـ ﹰﹼـرا ،
ي ُكــن هنــاك حــرج مــن أن يشــيد الشــاعر بذاتــه  ،ويعـ ِّـرب عــن فرديتــه داخــل إطــار اﳉامعــة اإلســالمية تعبـ ً

دون التجــاء إﱃ املقدِّ مــات التــي ال ُبــدَّ أن تشــغله ﰲ مثــل هــذه الظــروف املضطربــة الﴪيعــة األحــداث عــن التعبــري
املبــاﴍ (. )7

الرجــز ﰲ صــدر اإلســالم ؛
الرجــز يقــع ضمــن ﳎموعــة أخــر مــن األغــراض التــي م َّثلــت َّ
وهــذا النــوع مــن َّ

وهنــاك مــن حــرص ﳎمــوع هــذه األغــراض ﰲ عـ ِ
ـﴩ نقــاط هــي (: )8
َّأو ًال  :الدعاء واالبتهال إﱃ اهلل تعاﱃ .

سادسا  :الوصف .
ً

ثال ًثا  :الفخر .

ثامنًا  :احلكمة .

الرجز احلرﰊ .
ثان ًيا َّ :
راب ًعا  :املدح .

الرجز السياﳼ .
خامسا َّ :
ً

ساب ًعا  :اهلجاء .

تاس ًعا  :الشكو .

عاﴍا  :احلث عﲆ اﳉهاد .
ً

ولكنَّنــا نتفــق مــع مــن يــر َّ
أن مــا ينظــم ﲠــذا البحــر ( األرجــوزة ) هــو عــﲆ األغلــب ﰲ الشــعر احلــامﳼ االرﲡــايل

الــذي كان ُينظــم عــاد ًة وســﻂ املعــارك ﰲ املبــارزات ( ، )9وال عجــب فاألســباب التــي ذكرناهــا تفــرض ذلــك ،
ونضيــف َّ
أن الرجــز مــا هــو َّإال بحــر ُيلجــأ إليــه لضيــق املقــام كــام ُذ ِكــر أو للحالــة التــي يعيشــها املقاتــل ﰲ ســاحات

خاصــة للراجــز  ،فــﺈذا أراد اســتعامله لغــرض الدعــاء
احلــروب أو قــد يكــون لالســتﺌناس فــكل غــرض ﳜــدم حالــة َّ

فﺈ َّنــام يكــون لالســتﺌناس بــه مــع املحبــوب وهــو اخلالــق ( جـ َّـل وعــال )  ،وإذا أراد احلامســة واالرﲡــال فﺈ َّنــام يكــون

خاصــة
الرجــز مــع كل غــرض ذا صبغــة َّ
ذلــك لكونــه ﳜــدم هكــذا مقــام ويؤ ِّثــر معــه  ،وهكــذا مــع البق َّيــة أي يكــون َّ

تتضمــن مــا قيــل عنــه ﰲ اللغــة  ،إذ يتجاذبــه معنيــان أحدﳘــا إرهــاب الطــرف املقابــل  ،واﻵخــر هــو االســتﺌناس
َّ

بقولــه تب ًعــا للمقــام .
٩٢

الرجــز ليــس بشـ ٍ
وزعــم اخلليــل َّ
ـعر وإ َّنــام هــو أنصــاف أبيــات وأثــالث  ،ودليلــه ﰲ ذلــك مــا روي عــن النبــي (
أن َّ

صـ َّـﲆ اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم ) ﰲ قولــه :

ً
جاهال
ستُبدي لــك األ َّيــــا ُم مـــا كن َْت

ُزود باألخبار
ويأتيك باألخبار من ﱂ ت ِّ

شعرا ما جر عﲆ لسان النبي ( َّ
صﲆ اهلل عليه وآله وس َّلم ) :
قال اخلليل  :لو كان نصف البيت ً

ً
جاهال
ستُبدي لك األ َّيا ُم ما كن َْت

وجــاء بالنصــف الثــاﲏ عــﲆ غــري تأليــف الشــعر َّ ،
ألن نصــف البيــت ال يقــال لــه ِشـ ْعر  ،وال بيــت  ،ولــو جــاز أن
يقــال لنصــف البيــت شــعر لقيــل ﳉــزء منــه ِشـ ْعر  ،وقــد جــر عــﲆ لســانه ( صـ َّـﲆ اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم ) :
أنا النبي ال ك ِ
أنا اب ُن َع ْب ِد ا ُمل َّطلب
َــــــذ ْب
﴿و َما َع َّل ْمنَــا ُه ِّ
الشـ ْع َر َو َما َين َب ِغي
ـعرا ﱂ ﳚـ ِـر عــﲆ لســان النبــي ،oوقــد قــال اهلل تعــاﱃ فيــه َ :
قــال اخلليــل  :فلــو كان شـ ً

َل ـ ُه﴾] يــس  ، [ 69 :أي ومــا يتسـ َّـهل لــه  ،ولك ـ َّن األزهــري يــرد عــﲆ اخلليــل بـ َّ
ـأن معنــى ( ومــا ينبغــي لــه )  ،أي ﱂ
ـدرب فيــه حتــى ُينشــﺊ منــه كت ًبــا  ،وليــس ﰲ إنشــاده البيــت والبيتــني لغــريه مــا يبطــل هــذا
نع ِّلمــه الشــعر فيقولــه ويتـ َّ
َّ
ـاعرا (. )10
ألن املعنــى فيــه إ َّنــا ﱂ نجعلــه شـ ً

مؤرخــو األدب ﰲ مواضــع كثــرية َّ
الرجــز دون عمـ ٍـد أو قصــد  ،بــل يكــون
أن الــكالم قــد ﳚــيء عــﲆ وزن َّ
ويذكــر ِّ

وزنــه عفـ ًـوا وبمحــﺾ املصادفــة َّ ،
وأن مثــال ذلــك النــوع قــد جــر عــﲆ لســان النبــي ( صـ َّـﲆ اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم )

ﰲ يــوم ُحنــني ﰲ البيــت الســابق الذكــر  ،ومــا قالــه حــني أصيبــت إصبعــه ﰲ أثنــاء املعركــة  ،قــال :
أنت َّإال إصبع د ِم ِ
هل ِ
ِ ()11
يت وﰲ سبيــــل اهلل ما َل ِقيــــت
ٌ َ

ولكــن مــن نافلــة القــول َّ
إن اخلــالف حــول ماه َّيــة مــا قالــه النبــي ( صـ َّـﲆ اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم ) يقتــﴤ البحــث

ـعرا فكيــف ننســبه إﱃ النبــي
الرجــز مــن الشــعر أو مــن غــريه  ،والقضيــة األخــر إذا كان شـ ً
ﰲ قضيتــني األوﱃ  :هــل َّ
( صـ َّـﲆ اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم ) وهــو منـ َّـزه عــن قــول الشــعر ؟ وعليــه نسـ ِّلم بالــرأي القائــل َّ
إن قــول البيــت والبيتــني
ـاعرا َّ
ال ُيعتــد بــه ليكـ َ
وﳚيــد ﰲ أغراضــه  ،ويتَّخــذ مــن الشــعر حرفــة
ألن ” الشــاعر مــن ُيكثــر النظــم ُ ،
ـون صاحبــه شـ ً

يعيـ ُ
ـﺶ عليهــا  ،فيمــدح هــذا  ،وﳞجــو ذلــك  ،تب ًعــا ملــا ﳛصــل عليــه مــن جوائــز املمدوحــني ”( ، )12وتأكيــد ذلــك

مــا جــاء ﰲ ســياق تفســري قولــه تعــاﱃ  ( :ومــا ينبغــي لــه ) فﺈ َّنــام جــاءت لرفــع درجتــه وتنزﳞــه عـ َّـام يتعــاوره العــارف

بصناعــة الشــعر فيقــع ﰲ معــرض تزيــني املعــاﲏ بالتخيــالت الشــعرية الكاذبــة التــي ك َّلــام أمعــن فيهــا كان الــكالم أوقع

الســمع وإن كان صاحــب التفســري ينفــي أن يكــون
ﰲ النَّفــس  ،وتنظيــم الــكالم بــأوزان موســيقية ليكــون أوقــع ﰲ َّ

النبــي قــد قــال الشــعر َّ
وتتمــة اﻵيــة تؤ ِّكــد ذلــك  ،وهــو قولــه تعــاﱃ:
ـعرا َّ
ألن ﰲ ذلــك تنزﳞـ ًا للقــرآن عــن أن يكــون شـ ً
٩٣

أ.د.عادل نذير بيري

الباحثة وفاء مسعود عزيز فاضل

الشـ ْع َر َو َما َين َب ِغــي َلـ ُه إِ ْن ُهـ َـو إِ َّال ِذ ْكـ ٌـر َو ُقـ ْـر ٌ
﴿و َما َع َّل ْمنَــا ُه ِّ
ـني﴾] يــس . )13([ 69 :
آن ﱡمبِـ ٌ
َ

والقض َّيــة خالفيــة واحلديــث فيهــا طويــل ولكــن مــا أردنــا قولــه َّ
الرجــز ﰲ العــرص اإلســالمي قــد انتحــى طري ًقــا
إن َّ

جديــدً ا َّ
وأن النبــي ( صـ َّـﲆ اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم ) قــد ارﲡــز بــه ســواء أكان قاصــدً ا لــه أم ﱂ يكــن قاصــدا  ،وال غــرو ﰲ

ذلــك َّ
منز ًهــا عــن قــول الشــعر برصيــح القــرآن وهــذا
ألن هــذا كان دأب البيــت املحمــدي مــن بعــده فــﺈذا كان النبــي َّ

كان موضو ًعــا خالف ًيــا فـ َّ
ـﺈن أهــل البيــت ( عليهــم الســالم ) قــد ارﲡــزوا األراجيــز ﰲ ســاحات احلــرب ملــا ﰲ ذلــك

مــن أهــداف ســامية ترفعــت عــن األهــداف التــي محلتهــا اﳉاهليــة  ،مــن ذلــك قــول اإلمــام عــيل ( )gﰲ إحــد

الرجــز احلــرﰊ الــذي يفخــر فيــه بنفســه ( ، )1٤قــال :
املعــارك  ،وهــو مــن َّ
ُ
ْظــر ْه
سمتنِي أمي َحيـــــدَ َر ْه
رئبـــــال آجــــــــا ٍم كري ُه ا َملن َ
” أنا الذي َّ
()15
ِ
َ
َع ْب ُل ِّ
السنْدَ َر ْه ”
بالصا ِع
الذ
راعني شديدُ ال َق ْس َو َر ْه أكيلهم َّ
كيــــل َّ

وكي ال يطول بنا املقام ستتضح هذه األهداف أكثر مع أراجيز أﰊ الفضل العباس( )gﰲ أثناء البحث .

٩٤

ثان ًيا  :حياة العباس (: )g

اإلمــام العبــاس ( )gشــخصية عظيمــة ُولــدت ولــن يلدهــا التاريــخ بعــد  ،فهــذا الشــخص الــذي ُﲨعــت

فيــه ﲨيــع الصفــات احلميــدة قــد م َّثــل اإلخــالص لدينــه وألهــل بيــت حممــد ( صـ َّـﲆ اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم ) عندمــا

تلمــه
الرجــل ال ﱡ
قــدَّ م نفســه مــن أجــل الدِّ يــن واحلســني ( )gوإن كان احلســني هــو الدِّ يــن  ،فالــكالم عــﲆ هــذا َّ
صفحــات أو ســطور معــدودة (. )16

ولكــن نذكــر أهــم مــا ﳛيــﻂ ﲠــذا االســم ﰲ ســطور  ،فهــو العبــاس بــن عــيل بــن أﰊ طالــب  ،وأ ﱡمــه فاطمــة بنــت

حــزام بــن خالــد الكالبيــة املل َّقبــة بــــــ( أم البنــني ) ( عليهــا الســالم )  ،ولــد ﰲ الرابــع مــن شــعبان ســنة 26هــــــ  ،عمره

 3٤ســنة  ،عــاش مــع أبيــه 1٤ســنة  ،ومــع أخيــه اإلمــام احلســن (2٤ )gســنة  ،ومــع أخيــه اإلمــام احلســني ()g

ﲤــام عمــره  ،إخوتــه ألبيــه وأ ِّمــه ثالثــة وهــم  :عبــد اهلل  ،وجعفــر  ،وعثــامن  ،أوالده ﲬســة وهــم  :الفضــل  ،وعبيــد
اهلل  ،واحلســن  ،والقاســم  ،وبنــت  ،واملشــهور َّ
أن لــه زوجــة واحــدة اســمها لبابــة بنــت عبيــد اهلل بــن العبــاس بــن

عبــد املطلــب  ،كنيتــه  :أبــو الفضــل وأبــو قربــة  ،وقيــل  :أبــو القاســم  ،ألقابــه  :قمــر بنــي هاشــم  ،وبــاب احلوائــج ،
والشــهيد  ،وقطيــع الكفــني وغريهــا ( ، )17وهنــاك مــن أحــﴡ لــه عﴩيــن لق ًبــا ؛ منهــا مــا هــو مشــهور ومتعــارف عليه

ومنهــا مــا هــو أقــل شــهرة بــني املوالــني  ،فاملشــهورة مــن مثــل  ،قمــر بنــي هاشــم  ،وبــاب احلوائــج  ،وقطيــع الكفــني

 ،وحامــل اللــواء  ،وغريهــا  ،أ َّمــا غــري املشــهور فنحــو املضبضــب  ،واملســتعجل  ،والط َّيــار وغريهــا ( )18ومنهــم مــن
أحــﴡ لــه أربعــة وثالثــني لق ًبــا (. )19

فﺈﳖــا غــري خافيــة  ،قــال اإلمــام الصــادق ( (( : )gكان
نتلمســها ﰲ أراجيــزه َّ
أ َّمــا إيامنــه وعقيدتــه التــي ســنحاول أن َّ

عمنــا العبــاس بــن عــيل نافــذ البصــرية صلــب اإليــامن ))  ،فـ َّ
ـﺈن اإليــامن العميــق والرؤيــة الواضحــة والعقيــدة الصلبــة
ﱡ
الركيــزة الثابتــة ﰲ حيــاة أﰊ الفضــل ( ، )gولــذا تضطــرب الدﱡ نيــا مــن حولــه  ،وﲥتــز األرض ﲢــت قدميــه فــال
هــي َّ

الركــن الشــديد الــذي يــأوي إليــه اإلنســان
الركيــزة الغاليــة  ،وهــذا ﱡ
يضطــرب هــو وال ﳞتــز أل َّنــه مســتند إﱃ هــذه َّ

املؤمــن ســاعة العــﴪة والشــدَّ ة بــل هــو مــالذ اإلنســان املؤمــن ﰲ ِّ
ـس
كل وقــت  ،فيجــد ﰲ نفســه حــالوة اإليــامن وﳛـ ﱡ

ﰲ أعامقــه بنــور الطمأنينــة يتد َّفــق ﰲ داخلــه وﳚــري ﰲ أوصالــه (. )20

وقــد اســتمدَّ ذلــك اإليــامن وتلــك العقيــدة مــن اﳉامعــة التــي درس فيهــا  ،فقــد درس ﰲ أرقــى اﳉامعــات ؛ وأي

ـدرس فيهــا األمامــان احلســن واحلســني ( )bســيدا شــباب
جامعــة أفضــل مــن جامعــة يرأســها اإلمــام عــيل ( ، )gويـ ِّ
أيضــا  ،وهكــذا يكــون قــد تتلمــذ عــﲆ يــد أربعــة مــن األئمــة املعصومــني
أهــل اﳉنــة  ،واإلمــام زيــن العابديــن (ً )g
 ،ودرس فيهــا ﳐتلــف العلــوم واملعــارف (. )21

ولعـ َّـل البحــث ســيكون كفيـ ًـال بالوقــوف عــﲆ هــذه الشــخصية العظيمــة حــني نقــرأ الكلــامت األخــرية التــي تركهــا
٩٥
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لنــا أبــو الفضــل العبــاس ( )gقبــل أن يفــارق احليــاة ﰲ يومــه األخــري ليســ ِّطر لنــا أروع لوحــة لﻺيــامن واليقــني
والعقيــدة احل َّقــة  ،إذ ﱂ يكــن ذلــك اإلنســان االعتيــادي ﰲ بيــت أمــري املؤمنــني ( )g؛ وإ َّنــام كان قصــة بــدأت مــع
زواجــه بــأ ِّم البنــني ( عليهــا الســالم ) وهــي باقيــة عــﲆ مـ ِّـر العصــور .

٩٦

مدخل :

ذكرنــا ﰲ التمهيــد معنــى األراجيــز وﲢدَّ ثنــا عــن نشــأﲥا ﰲ العــرص اﳉاهــيل واإلســالمي  ،ووقفنــا عــﲆ ٍ
ﳾء مــن

حيــاة أﰊ الفضــل ( ، )gوقبــل الوقــوف عــﲆ تلــك األراجيــز ال ُبــدَّ أن نشــري إﱃ َّ
أن هنــاك أهداف ـ ًا أراد أبــو الفضــل

الوصــول إليهــا ﰲ تلــك املقــوالت وهــي ﲣتلــف عــن الــكالم العــادي  ،بــل ﲣتلــف مــن قائـ ٍ
ـل ﻵخــر  ،فهنــاك فــرق
بــني مــا يقولــه اإلمــام ومــا يقولــه غــريه  ،فــام هــي َّإال انعكاســات لشــخصية املــرء  ،بــل أكثــر مــن ذلــك كانــت ﲢتــوي

عــﲆ رســالة أراد إيصاهلــا إﱃ أعــداء املــروءة وإﱃ البﴩيــة ﲨعــاء  ،وكانــت واقعــة الطــف  ،وســنحاول أن نقــرأ تلــك
تلمســها ﰲ الكلمــة وﰲ اﳉملــة وﰲ الزمــن وعالقــة كل ذلــك
األراجيــز مــن حيــث الوجــوه املتعــدِّ دة التــي يمكــن ﱡ

باحلــال التــي قيلــت فيهــا وتب ًعــا ألﳘيــة كل جــزء منهــا .

ـل وآخــر وبــني ناقـ ٍ
أن عــدد تلــك األراجيــز قــد اختلــف بــني مقتـ ٍ
علـ ًـام َّ
ـل هلــا وآخــر تب ًعــا لتعــدﱡ د الروايــات  ،ولكنَّنــا

اعتمدنــا عــﲆ مــا جــاء ﰲ مقتــل أﰊ ﳐنَــف ﰲ نقلهــا مــع تغيــري ﰲ بعضهــا كــام َّنوهنــا .
األرجوزة األوﱃ ( أرجوزة الثبات )

ِ
ٍ
ُ
مهتــــد
بقلب
أقاتـــل القـــو َم
أﴐبكم بالصــــــارم املهن ِ
َّــــد
َّ
العبــــــــاس ذو التو ﱡد ِد
ِّإﲏ أنا
ُ

ِ
ِ
أمحـــد
النبي
ﱡ
أذب عن سبــﻂ ِّ
حتى ﲢيدوا عن ِ
قتال س ِّيدي

نجل عيل املرتﴣ املؤي ِ
ـــــد
َّ
ُ ِّ

الراجــز بــل نحــن مــن أطلــق عليهــا
املؤرخــني وليــس مــن وضــع َّ
عنــوان األرجــوزة ( الثبــات ) ليــس مــن وضــع ِّ

هــذا االســم بعــد اســتقرائنا ملضامــني األرجــوزة ؛ إذ وجدنــا َّ
الراجــز – وهــو العبــاس بــن عــيل بــن أﰊ طالــب
أن َّ

( – )gيشــري إﱃ هدايــة قلبــه وثباتــه عــﲆ الــذود عــن أخيــه اإلمــام احلســني ( )gوعــدم التخـ ِّـيل عنــه ْ
وإن ك َّلفــه
ذلــك األمــر التضحيــة بنفســه  ،عــﲆ َّ
أن هــذا الدفــاع واالستبســال ليــس بدافــع العاطفــة األخو َّيــة بــل هــو دفــاع عــن
الدِّ يــن وســنأﰐ إﱃ بيــان ذلــك ﰲ حديثنــا عــن األرجــوزة .

ـم
لقــد ارﲡــز العبــاس ( )gهــذه األبيــات بعــد أن اشــتدَّ العطــﺶ باإلمــام احلســني ( )gوأصحابــه  ،ومــن ثـ َّ
الرجــال إﱃ ﳖــر الفــرات ليأتــوا بﴩبـ ٍـة مــن
طلــب احلســني ( )gمــن أخيــه العبــاس ( )gأن يمــﴤ مــع ﲨ ـ ٍع مــن ِّ
املــاء إﱃ معســكر احلســني (َّ )g
ألن العطــﺶ قــد بلــﻎ ﲠــم حــدﹰﹼ ا وأصــاب القــوم ظمــأ شــديد  ،وعنــد وصــول القــوم
إﱃ الفــرات منعهــم أصحــاب ابــن زيــاد مــن بلــوغ مرادهــم  ،فحمــل أصحــاب احلســني ( )gعــﲆ املانعــني محلــة
رجـ ٍ
ـل واحــد وقاتلوهــم قتـ ً
ـاال شــديدً ا  ،وﱂ يكــن العبــاس ( )gبعيــدً ا عــن هــذه املنازلــة  ،إذ صــال صول ـ ًة عــﲆ

األعــداء قتــل فيهــا رجـ ً
ـاال منهــم وهــو يتلــو هــذه األبيــات املشــار إليهــا.

٩٧
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أن البيتــني األولــني منهــا بمعـ ٍ
املتفحــص ﰲ األرجــوزة ﳚــد َّ
ـزل عــن البيــت الثالــث ( مــع إﲠــام القائــل
واملتأ ِّمــل
ِّ
أي دون معرفــة القائــل لﻸرجــوزة ) يالحــﻆ محاسـ ًة منقطعــة النظــري ﳉنـ ٍ
ـدي مقاتـ ٍ
ـل ثائـ ٍـر ﰲ معســكر اإلمــام احلســني

مكرهــا بــل خــرج مــن طــوع نفســه مؤمنًــا بالقضيــة التــي خــرج مــن أجلهــا
( . )gوهــذا اﳉنــدي ﱂ ﳜــرج إﱃ املعركــة
ً
ـدف أســمى هــو الدفــاع عــن بيضــة الديــن واالنتصــار لعقيـ ٍ
ـل هـ ٍ
ومــن أجـ ِ
أن اهلــدف عقــدي ) َّ
ـدة راســخة ( أي َّ
ألن
حامــل رايــة الدِّ يــن ﰲ تلــك اللحظــات وﰲ ســاحة املعركــة هــو  :احلســني بــن عــيل بــن أﰊ طالــب وهــو املشــار إليــه

والراجــز
ﰲ األرجــوزة بــــــ( ســبﻂ النبــي أمحــد ) وهــو قائــد طــرف ﰲ املعركــة  ،وهــذا الطــرف أقــل عــد ًدا وعــدَّ ًة َّ ،

ﳎهــز بصنــوف األســلحة واخليــول ولكنَّهــم
يقــف ﰲ الطــرف األقــل ﲡهيـ ًـزا  ،وأمامــه ﰲ الطــرف اﻵخــر جيــﺶ جـ َّـرار َّ
ـل هـ ٍ
مــع هــذا العــدد والعــدَّ ة ال يملكــون عقيــدة وال يملكــون إيام ًنــا وﱂ ﳜرجــوا إﱃ أرض املعركــة ألجـ ِ
ـدف دينــي أو

ـدي  ،وباحلســابات العســكرية البــدَّ أن ينكــﴪ اﳉيــﺶ األقــل عــدَّ ة وعــد ًدا ويتفـ َّـوق اﳉيــﺶ األكثــر عــدَّ ة وعــد ًدا
عقـ ّ

 ،ووفــق نظريــات علــم النفــس َّ
فــﺈن املقاتــل الــذي يقاتــل ﰲ الطــرف األول ( أي األقــل عــدَّ ًة وعــد ًدا ) يصــاب

واهلمــة هلــول مــا يشــاهده ﰲ الطــرف اﻵخــر ( األقــو ) .
باإلحبــاط وانكســار العزيمــة
َّ

ولكـ َّن النــص يريــك مقاتـ ًـال صل ًبــا ثابــت الشــكيمة ال ﳞتــز قلبــه وال يضطــرب  ،يمــﻸ اإليــامن جوارحــه  ،عاقــد
العزيمــة عــﲆ مقارعــة األعــداء والدفــاع عــن دينــه وعــن حامــل لــواء الديــن  ،كاش ـ ًفا عــن طاعـ ٍـة لس ـ ِّيده ( احلســني
)  ،وكلمــة ( س ـ ِّيدي ) تـ ﱡ
ـدل عــﲆ طبيعــة الواليــة ونوعيتهــا– ﰲ عقائــد الشــيعة اإلمام ّيــة – فاألمــر الوالئــي فــوق

نســبة القرابــة بالــدم أو أي نســبة كانــت  ،واالنصيــاع ألمــر الواليــة فــوق ِّ
كل ﳾء َّ ،
الن اإلمــام احلســني ( )gإمــا ٌم
واجــب الطاعــة وال طاعــة ملخلـ ٍ
ـوق ســواه  ،ويمكــن أن ﲢمــل هــذه اللفظــة ( س ـ ِّيدي ) مدلـ ً
ـوال آخــر وهــو مدلــول

األول هــو
آمــر اﳉيــﺶ وس ـ ِّيده  ،فاملتحــدث جنــدي مقاتــل يدافــع عــن س ـ ِّيده ( قائــد اﳉيــﺶ ) ولكــن يبقــى الــرأي َّ

ـون مقبـ ً
ـوال ْ
ألن الــرأي الثــاﲏ قــد يكـ ُ
الراجــح ؛ َّ
األول – أي معســكر جيــﺶ اإلمــام احلســني – خــارج
إن كان الطــرف َّ
َّ

هــذه املعادلــة وخــارج هــذه املعركــة  ،أي لــو توافــر طــرف آخــر غــري هــذا الطــرف فاألمــر يكــون مقبـ ً
ـوال ولكــن بــام َّ
أن

اإلمــام احلســني بــن عــيل كان قائــدً ا عســكر ًيا وسياسـ ًيا ودين ًيــا فمدلــول كلمــة ( سـ ِّيدي ) جامــع لـ ِّ
ـكل هــذه الصفات .

معر ًفــا بنفســه وبنســبه
الراجــز عــن شــخصه ِّ
وحينــام نصــل إﱃ البيــت الثالــث تتجـ َّـﲆ شــخصية املتحــدِّ ث ويكشــف َّ

إ َّنـ ُه  :العبــاس بــن عــيل بــن أﰊ طالــب أي َّ
الرابــﻂ
الرابــﻂ بينــه وبــني قائــد اﳉيــﺶ رابــﻂ أخـ َّـوة .ولكنَّــه ﱂ يقــدِّ م هــذا َّ
أن َّ

عــﲆ رابــﻂ الدِّ يــن كــي ال تكــون املســألة عاطفيــة حمضــة بــل أرادهــا أن تكــون عقد َّيــة دينيــة خالصــة َّ ،
وإن فعلــه هــذا
ﰲ تقديــم التضحيــة والشــجاعة هــو ألجــل الدِّ يــن ال لغــرض ﲡيــﺶ بــه عاطفتــه  ،ولعـ َّـل تسـ ً
ـاؤال ُيلقــي بظاللــه هنــا

الراجــز إﱃ أن ُيعـ ِّـرف بنفســه ؟ نقــول َّ :
بالراجــز ) كانــت
الســمة ( أي ســمة التعريــف َّ
إن هــذه ِّ
عــن الســبب الــذي دفــع َّ

األول التعريــف بالشــخصية القائلــة  ،والســبب الثــاﲏ هــو حماولــة زرع
شــائعة ومعروفــة عنــد العــرب لســببني اثنــني َّ :
٩٨

الرعــب واخلــوف ﰲ قلــوب الطــرف اﻵخــر مــن املعركــة  ،والعبــاس بــن عــيل ﱂ يكتـ ِ
ـف باإلفصــاح عــن اســمه كــام
ﱡ

هــو معتــاد ﰲ احلــروب وﰲ رجــز احلــروب فحســب بــل أفصــح عــن نســبه فهــو العبــاس بــن عــيل املرتــﴣ  ،فهــو أراد
الرعــب واخلــوف ﰲ أوصــال
مــن هــذا التعريــف أن يضيـ َ
ـرصا آخــر  ،ال بــل قــد يكــون العنــرص املهــم ﰲ زرع ﱡ
ـف عنـ ً

مقاتــيل العــدو  ،فاملقابــل يعلــم كل العلــم َمــن هــو عــيل بــن أﰊ طالــب  ،هــو  :أســد اهلل الغالــب وهــو  :فــارس املشــارق
واملغــارب  ،وهــو حيــدرة وهــو حامــل ذي الفقــار  ...وســوح الوغــى شــاهد عــﲆ فعالــه وصنيعــه و َمــن يشــابه أبــا ُه
فــام ظلــم .

ـاوزا احلديــث
وقــد يقــول قائــل حــول هــذه املســألة  :هــل ﳚــوز لﻺنســان أن يفتخــر بفعــال أبيــه وصفاتــه متجـ ً

عــن صفاتــه الشــخصية وأفعالــه ؟ نقــول َّ :
إن هــذه الصفــة كانــت مستحســنة عنــد العــرب ولكنَّهــا مذمومــة ﰲ الفكــر
ـاال لقولــه تعــاﱃ  ﴿ :إِ َّن َأكْرم ُكـ ِ
اإلســالمي احلقيقــي امتثـ ً
ـم﴾] احلجــرات  ، [ 13 :وقــد اســتفاد اإلمــام
ـم عنــدَ اهللِ َأ ْت َقا ُكـ ْ
َ َ ْ

عــيل ( )gمــن النصــوص القرآنيــة ومــن األحاديــث النبويــة التــي تنهــى عــن االفتخــار بأفعــال اﻵبــاء وبأعامهلــم
فنــراه يقــول :

” كن ابن من شﺌت واكتسب أد ًبا
احلســـيــب نِ ْسبـَ ُت ُه
فليـــــس ُيغـني
َ

ِ
َّــســـــــــــــب
ُيغنيــــــــك حممو ُد ُه عن الن
ٍ
لســــــــــــــــان َل ُه وال ِ
أدب
بــــــــــــــال

إن الفتى من ُ
َّ
يقول  :هـــــــا أنـــــا ذاليس الفتى من يقول كان أﰊ ”

()22

فاإلمــام عــيل ( )gيطلــب مــن املــرء أن تســبقه فعالــه هــو ال فعــال آبائــه وأن تـ َّ
ـدل عــﲆ شــخصه أعاملــه ال أن ينســب

نفســه إﱃ مﺂثــر اﻵبــاء واألجــداد  .ومــا رأينــا ﰲ األرجــوزة مــن تقديــم العبــاس نفســه بأنَّــه ابــن عــيل املرتــﴣ ﱂ

يكــن ﳐال ًفــا لوصيــة والــده بــل هــو ســري عــﲆ ﳖــج أهــل البيــت ( عليهــم الســالم ) ﰲ الفخــر باالنتســاب إﱃ هــذه
ون َّ
الشــجرة املباركــة ( الدَّ وحــة املحمد َّيــة )  ،فهــم يـ َـر َ
أن الفخـ َـر بأنســاﲠم الﴩيفــة أمـ ٌـر ﳑــدوح وواجــب ﴍعــي
ألن خصاهلــم احلميــدة ومﺂثرهــم ومناقبهــم توجــب عــﲆ ِّ
؛ َّ
كل واحـ ٍـد منهــم التعريــف بنفســه وبنســبه الﴩيــف ،

ـﴩف ﲠــذا النســب العريــق  ،أ َّمــا الداللــة الثانيــة فـ َّ
ـﺈن فيهــا
فالتعريــف ﲠــم ﳛمــل داللتــني  :الداللــة األوﱃ هــي التـ ﱡ

ر ﹰﹼدا عــﲆ املنكريــن ومــا حادثــة الوليــد بــن عبــد امللــك مــع اإلمــام زيــن العابديــن عــيل بــن احلســني ( )gاملشــهورة ﰲ

موســم احلــج َّإال خــري دليــل عــﲆ َّ
أن النســب الﴩيــف كان خــري هويــة وبطاقــة تعريــف أشــار إليهــا الشــاعر الفــرزدق
ﰲ القصيــدة املعروفــة واملشــهورة بــني النــاس .

ونعــود اﻵن إﱃ النــص للوقــوف عنــد بعــﺾ القضايــا التــي هلــا مســاس باﳉانــب اللغــوي فــﺈذا مــا وقفنــا عنــد

البيــت األول وجدنــا أ َّنــه قــد بــدأ بالفعــل ( أقاتــل ) وهــو مــع فاعلــه الضمــري املســتﱰ يكــون كــام هــو معلــوم ﲨلــة

أذب )  ،إذ كـ َّـون مــع فاعلــه املســتﱰ ﲨلــة فعليــة أخــر ،
فعليــة  ،وكــذا قولــه ﰲ الشــطر الثــاﲏ مــن البيــت نفســه ( ﱡ
٩٩
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وال ﳜفــى لــد الدَّ ارســني َّ
أن اﳉملــة الفعليــة ﲤتلــك داللــة احلــدوث واالســتمرار والتجــدﱡ د  ،واملعنــى الــذي أفادتــه

أن مقاتلــة األعــداء والدفــاع عــن ســبﻂ النبــي ( صـ َّـﲆ اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم ) حاصــل ومســتمر ﰲ ِّ
كلتــا اﳉملتــني َّ
كل
وقـ ٍ
ـت وحــني  ،فالقائــل ذو عزيمــة متجــدِّ دة ﰲ مواجهــة األعــداء  ،بمعنــى َّ
أن العبــاس ( )gلــو نــال الشــهادة و ُقتِــل

ﰲ أرض املعركــة وقــدِّ ر أن ﳛييــه اهلل مـ َّـر ًة أخــر الختــار القتــال والشــهادة وهكــذا هــو حالــه إﱃ مــا شــاء اهلل َّ
ألن
تلمســها مــن ﳎــيء مفــردة ( مهتـ ٍـد )
ـم عــن امتالكــه قل ًبــا مهتد ًيــا وهــذه الداللــة يمكــن ﱡ
فعلــه املســتمر واملتجــدِّ د ناجـ ٌ
اســمية وليســت فعليــة داللــة عــﲆ الثبــات والــدوام فهــو صاحــب القلــب املهتــدي الــذي ال ﳜتــار َّإال فعــل اهلدايــة

والدفــاع عــن الدِّ يــن وحامــل لــواء الدِّ يــن وبــال شــك َّ
أن احلســني ( )gهــو مــن أفعــال اهلدايــة  ،ولعـ َّـل مــا ُروي عــن

رســول اهلل ( صـ َّـﲆ اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم ) ﰲ فضــل الشــهادة ﰲ ســبيل اهلل يؤ ِّكــد هــذا املعنــى  ،إذ قــال رســول اهلل ” :

مــا مــن نفـ ٍ
يﴪهــا َّأﳖــا ترجــع إﱃ الدﱡ نيــا  ،وال َّ
أن هلــا الدﱡ نيــا ومــا فيهــا َّ ،إال الشــهيد  ،فﺈ َّنـ ُه
ـري ﱡ
ـس ﲤــوت  ،هلــا عنــد اهلل خـ ٌ

يتمنَّــى أن يرجــع  ،ف ُيق َتــل ﰲ الدﱡ نيــا ملــا يــر مــن فضــل الشــهادة ”(. )23
ِ
ٍ
ـع إﱃ الدﱡ نيــا َّ
وأن لــه مــا عــﲆ األرض مــن ﳾء غــري الشــهيد فﺈ َّنـ ُه
ـب أن يرجـ َ
وقــال  ” :مــا مــن أحــد يدخـ ُـل اﳉنـ َة ُﳛـ ﱡ
يتمنَّــى أن يرجــع فيق َتــل عــﴩ مــر ٍ
ات ملــا يــر مــن الكرامــة ”(. )2٤
َ ُ
َ َّ
–أذب ) ودوام الثبــات
ويــدرك املتأ ِّمــل لــكالم العبــاس هــذا املعنــى ﰲ ضــوء اســتعامله للجملــة الفعليــة ( أقاتــل
ﱡ

عــﲆ النهــج نفســه كــام أشــار البحــث آن ًفــا .
ِ
ٍ
مهتــد ) يكشــف لنــا مســاحة االطمﺌنــان التــي يتمتــع ﲠــا أبــو الفضــل العبــاس ﰲ
بقلــب
وﰲ قــول العبــاس (

ـم َّ
إن اقــﱰان اهلدايــة بالقلــب أي
مواجهــة األعــداء وﰲ مواجهــة مصــريه املعلــوم أمــام الكــم اهلائــل مــن األعــداء  ،ثـ َّ

َّأﳖــا ﳑزوجــة بل ِّبــه وبضمــريه وال سـ َّيام َّ
أن قلــب املــرء هــو موضــع نظــر البــاري ( ســبحانه وتعــاﱃ ) بلحــاظ قــول النبــي
( صـ َّـﲆ اهلل عليــه وآلِـ ِـه وسـ َّلم ) َّ ” :
إن اهللَ ال ينظـ ُـر إﱃ صوركــم وأموالكــم  ،ولكــن ينظــر إﱃ قلوبكــم وأعاملكــم ”(.)25
والعبــاس يكشــف ﰲ هــذا املوطــن عــن نوعيــة ذلــك القلــب الــذي يتقــدَّ م بــه صــوب املعركــة  ،وقــد جــاء بحــرف

البــاء مقدَّ ًمــا عــﲆ كلمــة ( قلــب ) قائـ ًـال  ( :بقلـ ٍ
ـب )  .وبعلمنــا َّ
أن البــاء هنــا تفيــد االســتعانة واإللصــاق ؛ فالســياق ﰲ

هــذا املقــام أ َّد بالبــاء أن تكــون واســطة وأداة هلــذا القتــال  .وقــد ﳜطــر ببــال املــرء َّ
أن العبــاس عندمــا ارﲡــز وقــال :

الرمــح  ..لكنَّـ ُه ُيفاجــﺊ
( أقاتــل  ) ...ســيكون مالق ًيــا أعــدا َء ُه بــأدوات احلــرب املعروفــة مثــل  :الســيف  ،القــوس  ،ﱡ
الســامع بمقاتلــة أعدائــه بـ ٍ
ـأداة هــي أقــو وأرســخ ﰲ الثبــوت داخــل ســاحة املعركــة أال وهــي القلــب املطمﺌــن املــيلء

باإليــامن  ،وقــد ﳞــرب املقاتــل مــن ســوح الوغــى إذا كانــت أداتــه الســيف لكثــرة األعــداء واصطفافهــم حولــه ؛ لكنَّــه

يثبــت فيهــا إذا كانــت أداتــه القلــب الثابــت املطمﺌــن العــارف بحقيقــة األمــور ومــا تــؤول إليــه  ،هــذا مــن جانــب ،
ويـ ﱡ
ـدل هــذا املعنــى عــﲆ َّ
أن قتــال القــوم ﲠــذه القلــوب التــي ملؤهــا اإليــامن والتقــو فيــه مــن الــدالالت مــا ﳚعــل
١٠٠

ألﳖــم ال يمتلكــون قلوبــا مطمﺌنــة مهتديــة كهــذه فثبــات األعــداء كان طل ًبــا
األعــداء خــارج معادلــة هــذا الثبــات َّ

ملكاســب دنيويــة زائلــة بزواهلــم ال أفﺌــدة ثابتــة باقيــة وإن فنــوا  ،هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر فانظــر إﱃ هــذه

وأﳞــام أدوم ؟
املعادلــة لتجــد البــون الشاســع بــني الثبــات األخــروي والثبــات الدنيــوي ﱡ

وقــد ناســب اختيــار لفظــة ( القــوم ) ﰲ البيــت األول بداللتهــا اللغويــة داللتهــا الســياقية  ،فالقــوم ﰲ اللغــة ”

اﳉامعــة مــن النــاس ﲡمعهــم جامعــة يقومــون هلــا ”( . )26فهــؤالء قــد اجتمعــوا مــن أجــل قتــال احلســني بــن عــيل

توهــم
فناســب مقــام العبــاس املقــام واحلــال التــي عليهــا القــوم  ،وحتــى يؤ ِّكــد بطــالن هــذا االجتــامع وكــي يدفــع ﱡ

التوهــم بـ َّ
الســامع َّ
ـأن قتاهلــم ﳑَّــا ﳚــوز والئــق بحاهلــم فهــو نابــع
أن اجتــامع هــؤالء عــﲆ حــق  ،احــﱰس لدفــع هــذا
ﱡ

مــن هدايــة وبصــرية وثبــات .

ً
بتفــر ِد ِه
فضــال عــﲆ كل مــا تقــدَّ م نجــده ( )gقــد اســتعمل ضمــري الفصــل ( أنــا ) ﰲ البيــت الثالــث
إشــعارا ﱡ
ً

بالشــجاعة التــي كان ﳛملهــا وهــي معلومــة معروفــة لــد خصمــه .
ِ
واهلمــة ونكــران الــذات أن يتنـ َّـوع اخلطــاب ﰲ هــذه األرجوزة
ـم هــذا التعبــري املفعــم باحلامســة َّ
ومــن البدﳞــي ﰲ خ َضـ ِّ
األول نــراه ﳛـ ﱡ
فنتلمــس فيــه مســحة عقائديــة بدليــل اســتخدام
 ،ففــي البيــت َّ
ـث نفســه عــﲆ اﳉهــاد  ،أ َّمــا البيــت الثــاﲏ َّ

لفظــة ( ســيدي ) التــي تشــري إﱃ اإلمامــة قبــال األخـ َّـوة  ،أ َّمــا البيــت الثالــث فقــد ﲡ َّلــت فيــه مظاهــر الشــجاعة بتعريف
الراجــز عــن نفســه وأ َّنـ ُه ابـ ُن ذلــك البطــل الشــجاع عــيل بــن أﰊ طالــب (. )g
َّ

وبقــي ﳾء  ..هــو َّ
حممــد ( صـ َّـﲆ اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم ) ونســبت
أن األرجــوزة نســبت اإلمــام احلســني إﱃ النبــي ّ

العبــاس إﱃ أمــري املؤمنــني ( ، )gوﰲ اعتقــاد الباح َثــني َّ
أن املقــام ﱂ يكــن مقــام حــرب وحســب وإ َّنــام كان املقــام مقــام

حجــاج مــع اﻵخــر فهــو ( )gيعــرض عليهــم خياريــن :

األول  :كأنَّنــا بــه يقــول  :ﱡأﳞــا القــوم إن كان لديكــم ﳾء مــن اإلســالم فأنتــم تقاتلــون اليــوم ابــن مــن محــل إليكــم
َّ

اإلســالم رســالة ســاموية ال يســألكم إزاءهــا ( َّإال املــودة ﰲ القربــى ) .

الثــاﲏ  :كأنَّنــا بــه يقــول  :ﱡأﳞــا القــوم ْ
إن كانــت العــداوة والبغضــاء قــد أعمــت بصريتكــم وبصائركــم وال ُبــدَّ مــن
القتــال فأنــا ابــن أمــري املؤمنــني عــيل بــن أﰊ طالــب وهــو مــن هــو ﰲ الشــجاعة واإلقــدام وال ﳜتلــف عــﲆ ذلــك

آباؤكــم مــن قبــل .

ويرهب من يأبى منهم .
ب من يرعوي من اﻵخرين ِّ
فهو هنا ير ِّغ ُ
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األرجوزة الثانية ( أرجوزة املﴩعة )

الباحثة وفاء مسعود عزيز فاضل

حتى ُأوار م ِّيـتًـــــــــا عند اللـــــقــــــــــــا

املــــــــوت َرقــــــا
املــــــــوت إذا
أرهب
ال
ُ
َ
ُ
ِ
شاكــــــــــــــر للملتــــــــقى
صبــــــــــور
ِّإﲏ
لنفس الطاهر الطهر ِوقا
نفﴘ
ٌ
ٌ

ِ
فرقــــــــــا
بل
ُ
أﴐب اهلـــــــــــــا َم وأفري امل َ

صعب باللقــــــــــــــــا
العباس
ِّإﲏ أنـــــــا
ٌ
ُ

هــذه األرجــوزة تشــابه إﱃ حــدﱟ مــا األرجــوزة األوﱃ مــن حيــث إﲠــام القائــل ﰲ البيتــني األولــني كــام مـ َّـر بنــا ﰲ

األرجــوزة األوﱃ ومــا زالــت صــورة ذاك املقاتــل الصنديــد الــذي ﲢــدَّ ث عــن نفســه ﰲ األرجــوزة األوﱃ بتلــك

والرهبــة مــن املــوت  ،ومــا زال املقاتـ ُـل متمسـكًا بالدفــاع عــن
العزيمــة واإلرصار والتحــدي لﻸعــداء وعــدم اخلــوف َّ
س ـ ِّيده ومــواله حامــل لــواء الدِّ يــن مقدِّ ًمــا نفســه فــدا ًء لس ـ ِّيده  .ويعــود إلينــا ﰲ البيــت الثالــث ليكشــف اللثــام عــن
شــخصيته كــام فعــل ﰲ األرجــوزة األوﱃ ولكنَّ ـ ُه هنــا كان أكثــر حز ًمــا وشــدَّ ة ﰲ التقديــم فهــو يقــدِّ م نفســه قائـ ًـال :
صعب بال ﱡلقا
ِّإﲏ أنا العباس
ٌ

وقوتــه فﺈ َّياكــم أن تســتهينوا بمبارزكــم وهــذا األســلوب كــام ذكرنــا فيــه مــن
حمـ ِّـذ ًرا أعــدا َء ُه مــن بأســه وبطشــه َّ

الﱰهيــب وزرع اخلــوف والرعــب ﰲ قلــوب األعــداء مــا ﳚعلهــم ﳛســبون ألــف حســاب للمقابــل .
والنــص الــذي بــني َيدينــا يبتـ ِـدئ بالنفــي املســتخدم فيــه حــرف النفــي ( ال ) والنفــي هنــا دال عــﲆ الرفــﺾ القاطــع

املمتــد الصــوت باأللــف  ،وعــدم االستســالم بدافــع اخلــوف والفــزع مــن املــوت ﰲ حــال تصاعــد وتــرية املعركــة

فالنفــي بــــــ( ال ) أطــول مــن النفــي بــــــ( لــن ) َّ
ألن األوﱃ – عــﲆ بعــﺾ اﻵراء – تنفــي املســتقبل البعيــد املتطــاول ،

أن النفــي بــــــ( ال ) أطــول مــن النفــي بــــــ( لــن ) َّ
أن بعضهــم ذهــب إﱃ َّ
جــاء ﰲ الربهــان َّ
حرف
ألن آخرهــا ألــف وهــو
ٌ
ُ
ُ
نــﱰ ِاﲏ﴾] األعــراف [ 1٤3 :
يطــول فيــه النَّفــس فناســب
طــول ا ُملــدَّ ة بخــالف ( لــن )  .ولذلــك قــال تعــاﱃ َ ﴿ :ل َ َ

ـار﴾] األنعــام  [ 103 :وهــو مســتغرق ﳉميــع أزمنــة الدﱡ نيــا
وهــو ﳐصــوص بــدار الدﱡ نيــا  ،وقــال ﴿ :الَتُدْ ِر ُكـ ُه األَ ْب َصـ ُ

واﻵخــرة  ،وبــام َّ
اختصــت ( ال ) بزيــادة ا ُملــدَّ ة (. )27
أن األلفــاظ تشــاكل املعــاﲏ لذلــك
َّ

فبدايــة هــذه األرجــوزة ﲠــذا احلــرف داللــة عــﲆ َّ
أن العبــاس ( )gيريــد أن ال يفــزع وال ﳜــاف مــن املــوت حتــى لــو

دنــا املــوت منـ ُه – عــﲆ ســبيل التبعيــد املمتــد بزمانــه ولكنَّــه ق َّيــده بـــــــ( ح ّتــى ) التــي تـ ﱡ
ـدل عــﲆ ﳖايــة الغايــة – وليــس

ثمــة تناقــﺾ بــني اجتــامع ( ال ) النافيــة و( حتــى ) التــي تـ ﱡ
ـدل عــﲆ ﳖايــة الغايــة فالنــص واضــح ﰲ قصديــة التفــاﲏ
َّ

يكمــل معنــى الشــطر األول فــاألول دفــع فيــه اخلــوف والفــزع مــن املــوت بامتــداد
ألجــل العقيــدة  ،فالشــطر الثــاﲏ ِّ

الزمــن واســتمراريته  .والثــاﲏ هــو اللقــاء احلتمــي واملصــري الــذي ال ُبــدَّ منــه وهــو االستشــهاد ﰲ ســبيل ديــن اهلل ،

فالنــص يبــدأ تصاعد ًيــا بداللــة األلــف ﰲ ( ال ) إﱃ أن يصــل إﱃ األلــف ﰲ ( رقــا ) وهــو ﳖايــة الصعــود إذا علمنــا َّ
أن
( رقــا ) معناهــا معجم ًيــا  :الصعــود ( ، )28فاخلطــاب تصاعــدي إﱃ أن يبــدأ باألفــول والســﱰ ( وهــو داللــة أوار
١٠٢
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) واملــوت وذلــك بداللــة ( حتــى ) للوصــول إﱃ الغايــة املنشــودة  .تكــررت عنــد العبــاس ( )gكلمــة ( اللقــا )

باللفــﻆ نفســه ﰲ البيــت األول والبيــت الثالــث ﰲ ﳖايــة العجــز  ،أ َّمــا ﰲ ﳖايــة البيــت الثــاﲏ فﺈنَّنــا نجــده قــد ذكــر معنــى
( اللقــا ) ولكــن بصيغــة أخــر هــي ( امللتقــى ) ولعـ َّـل هــذا األمــر يد ِّلــل عــﲆ َّ
أن ســاعة اللقــاء قــد حانــت واملواجهــة

األول
التــي كان ينتظرهــا العبــاس قــد دنــت  ،فاللقــاء مــع األعــداء متح ّقــق ال حمالــة ولكـ َّن أطــواره ﲣتلــف  ،فاللقــاء َّ

توطــني النَّفــس عــﲆ الشــهادة  ،وامللتقــى الثــاﲏ هــو الثبــات عليــه لداللــة االســمية  ،والعبــاس مــع ذلــك ال ُيســتهان
بلقائـ ِـه  ،وقــد شــهدت ســاحة الطــف بذلــك فلــم يصــل إلينــا َّ
أن واحــدً ا مــن األعــداء قــد واجــه العبــاس أو بــارزه ،

فالصعوبــة تكمــن بلقــاء العبــاس .

الركيــزة األساســية واملحوريــة داخــل النــص
وال ُبــدَّ مــن التوقــف عنــد نقطــة مهمــة ﰲ النــص بــل هــي البــؤرة أو َّ

وتتمثــل بمفــردة ( النفــس ) التــي تشــري إﱃ تلــك النفــس األ َّمــارة التــي غال ًبــا مــا تســيطر عــﲆ املــرء وتسـ ّـريه  ،ﲡــد تلــك
النفــس األ َّمــارة صــارت لشــدَّ ة إيــامن العبــاس (َ )g
مؤﲤِــرة منصاعــة لنــداء اإليــامن والثبــات لتكــون وقايــة دون النَّفــس

املطهــرة لﻺمــام احلســني ( )gواألمــر الــذي عــﲆ هــذا النحــو يســتوجب الصــرب فأعلــن العبــاس عــن صــربه
الطاهــرة َّ

وثباتــه ليو ِّكــد مــا ابتــدأ بــه األرجــوزة  ،إذ يقــول  ( :ال أرهــب املــوت ) فيصــرب عليــه حتــى يــوار شــهيدً ا دون دينــه

وإمــام زمانــه عــﲆ َّ
أن ( ال ) التــي ﰲ مطلــع األرجــوزة والتــي ﲢدَّ ثنــا عنهــا ســل ًفا ﱂ تكــن نافيــة للرهبــة عــن احلســني
وحســب وإ َّنــام قــد تكــون فيهــا إشــارة ســيميائية لشــعار الثــورة احلســينية ﰲ وجــه طغيــان يزيــد وفســاده .

َّ
بأﳖــا ( الطاهــر الطهــر ) أي النَّفــس املولــودة مــن أبويــن ﴍيفــني ،
ولعــل البحــث ﳚــد ﰲ وصــف نفــس احلســني َّ

فالطاهــر  :هــو النقــي الثــوب أو الذيــل أو العــرض بــرئ مــن العيــوب  ،نزيــه  ،ﴍيــف ( ، )30وال ﱡطهــر  :خــالف احليــﺾ

( ، )31ولع َّلهــا كنايــة عــن طهــارة أ ﱡم احلســني فهــي البتــول التــي ال تــر مــا تــر النســاء وهــذا مصــداق مــن مصاديــق قولــه
ِ
ِ ِ
ـري ًا﴾] األحــزاب . [ 33 :
الر ْجـ َ
تعــاﱃ ﴿ :إِ َّنـ َـام ُي ِريــدُ اهللَُّ ل ُي ْذهـ َ
ـس َأ ْهـ َـل ا ْل َب ْيــت َو ُي َط ِّه َر ُكـ ْ
ـم ِّ
ـب َعنْ ُكـ ُ
ـم َت ْط ِهـ ً
ـاكر ) واجتــامع الصــرب مــع
ـور شـ ٌ
والبيــت الثــاﲏ يريــك اقــﱰان صفــة الشــكر بالصــرب فالعبــاس يعلنهــا بأ َّنــه  ( :صبـ ٌ
َّ
وكأن العبــاس ( )gقــد ســار عــﲆ ﳖــج القــرآن ﰲ اﳉمــع بــني
الشــكر قــد ورد ﰲ أربعــة ( )32مواضــع مــن القــرآن الكريــم

هاتــني املفردتــني  ،أل َّنـ ُه وجــد َّ
أن الصــرب هــو حبــس النَّفــس عــن أغراضهــا الفاســدة وعــن األهــواء املعم َّيــة  ،و َّملــا كانــت

ﳐالفــة اهلــو أشــد مــا يكــون عــﲆ النفــس وأشــق َّ
دل كالمــه بلفــﻆ ( صبــور ) عــﲆ صيغــة املبالغــة واقــﱰان الشــكر ﲠــا .
فــﺈن ﱂ يكــن ﰲ طبعــه الصــرب وال الشــكر ال يقــدر عــﲆ ذلــك َّ
وإن َمــن ليــس ﰲ طبعــه الصــرب فاتــه الشــكر (. )33

مفتاحــا للفــرج املقتــﴤ للشــكر  .والصــرب
الصــرب عــﲆ الشــكر ملــا ﲢملــه داللــة الصــرب مــن كوﳖــا
ً
وﰲ ع َّلــة تقديــم َّ

والشــكر مــن جوامــع اإليــامن  ،فالصــرب نصــف اإليــامن  ،والشــكر نصفــه اﻵخــر (. )3٤

إن الســامع قــد يتوقــع َّ
بقــي أن نقــول شــي ًﺌا َّ :
األولــني أ َّن ـ ُه إنســان
أن العبــاس ( )gﰲ حديثــه الــوارد ﰲ البيتــني ّ
١٠٣
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ـلام للمن َّيــة وســتجده
مستســلم قــد وضــع ســيفه ﰲ غمــده فهــو ال يرهــب املــوت وهــو عنــد اللقــاء ســيكون مستسـ ً
ـاكرا عنــد امللتقــى  ،لك ـ َّن واقــع احلــال يشــري إﱃ عكــس ذلــك  ،واســتعامله حلــرف اإلﴐاب ( بــل ) ﰲ
ـورا شـ ً
صبـ ً
البيــت الثالــث دليــل عــﲆ مــا قدَّ منــا ؛ فاحلــرف ( بــل ) يفيــد اإلﴐاب االنتقــايل وليــس اإلﴐاب اإلبطــايل ( ، )35فهــو

الرهبــة وكونــه واق ًيــا للحســني وغــري ذلــك  ،بــل نــرا ُه انتقــل مــن غـ ٍ
ـرض إﱃ آخــر ،
ال يريــد إبطــال مــا تقــدَّ م مــن عــدم َّ

ـم أراد أن يثبــت املعنــى الثــاﲏ وهــو ﴐب الــرؤوس بســيفه الصــارم املهنَّــد وهــذا الــرضب
فقــد أثبــت املعنــى َّ
األول ثـ َّ

ﴐب عنيــف  ،إذ يف ّتــت الــرأس مــن فعــل شــدَّ ة الرضبــة وكيــف ال تكــون لــه هــذه الرضبــة
ليــس أي ﴐب بــل هــو
ٌ
وهــو العبــاس بــن عــيل ؟!

األرجوزة الثالثة ( أرجوزة القربة )
نفس من بعد احلســـــــني هوﲏ
يا ُ
ِ
املنون
شـــــــــارب
احلسني
هذا
ُ
ُ

ُ
فعـــــال ديني
هيهـــــات مـا هذي

ِ
كنــــت أو تكـــــــــــــــوﲏ
فبعــــده ال
ِ
املعيــــــــــــــــن
وتﴩبيــــن بــار َد
ُ
فعــــــــال صــــــادق اليقيــــــن
وال

ـم ســرب أغــواره والوقــوف عنــد جزئياتــه  .فالنــص ﰲ عمومــه مــا
نحــاول َّأو ًال اســتجالء النــص كامـ ًـال ومــن ثـ َّ

يــزال ﳚعلنــا ﰲ دائــرة خطــاب النَّفــس غــري َّ
أن النفــس املخا َطبــة ﰲ هــذه األرجــوزة ﲣتلــف عــن ســابقاﲥا املؤﲤــرة

ـس ال وجــود هلــا َّإال بوجــود نفــس موالهــا  ،أي َّ
بأمــر العقيــدة  ،عــﲆ َّ
أن العبــاس ( – )gكــام
أن النَّفــس هنــا هــي نفـ ٌ

يتصــور هــو – يمـ ﱡـر بمرحلــة الفنــاء ﰲ شــخص اإلمــام احلســني ( )gفبعــد احلســني ﱂ تكــن نفــس العبــاس ﰲ تقديــر
املتكلــم تســاوي الوجــود املــاﴈ أو الوجــود احلــاﴐ واملســتقبل وهــو مــا عــرب عنــه بقولــه  ( :ال كنـ ِ
ـت أو تكــوﲏ ) أي
َّ
أن نفســه الﴩيفــة ذابــت ﰲ نفـ ِ
ـس أخيــه احلســني ال تشــعر بﺈطفــاء الظمــأ وال ترتــوي وإن طالــت املــاء  ،إذ َّ
َّ
إن األمــر

لدﳞــا س ـ َّيان ســوا ٌء أﴍب العبــاس املــاء أم ﱂ يــﴩب ؟ َّ
ألن الشــعور باملــاء واالرتــواء بــه ال يتح َّقــق َّإال بوصولــه –

َّأو ًال – إﱃ أصــل تلــك النَّفــس الفانيــة ﰲ نفـ ِ
ـس موالهــا .

ـم َّ
إن العبــاس ( )gال يتأ ّتــى لــه ﴍب املــاء وهــو عــﲆ تلــك احلالــة مــن اليقــني والتصديــق والنصيحــة فليــس
ثـ َّ
ﴍب املــاء ﰲ هــذه اللحظــة مــن فعــل الدِّ يــن وال ُيقـ ِـدم عليــه شــخص مثــل العبــاس كان قــد بلــﻎ مرحلــة ( صــادق
اليقــني ) .

ـك ﰲ َّ
ويبــدو َّ
أن الدِّ يــن عنــد العبــاس ( )gكان ﰲ ك َّفــة وﴍب املــاء ﰲ ك َّفــة ثانيــة  ،وال شـ َّ
أن كفــة الدِّ يــن عنــد (

ترجــح عــﲆ كفــة املــاء  ،وليــس بينــه وبــني رجحــان كفــة الدِّ يــن ســو االستشــهاد بــني يــدَ ي مــواله
صــادق اليقــني ) َّ

أﰊ عبــد اهلل احلســني  ،فــكان اإليــامن هــو األرجــح وكان الثبــات هــو األصلــح  ،وســوف ﳜلــد هــذا الثبــات وهــذا
١٠٤

رسا للحيــاة ومنطل ًقــا لـ ِّ
ـيل
ـﴪ مــن الشــهادة عــﲆ ( نجــل عـ ﱟ
ـكل ﳾء حــي  .وال أيـ َ
التفــاﲏ مــا كتــب اهلل للــامء أن ﳜلــد ﹰﹼ
املرتــﴣ املؤ َّيــد ) .
ـاء ك َُّل َ ٍ
أن املــاء هــو رس احليــاة واخللــود بلحــاظ قولــه تعــاﱃ ﴿ :وجع ْلنَــا ِمـن ا ْملــَـ ِ
العجيــب َّ
ـي﴾] األنبيــاء :
َ
َ َ َ
ﳾء َحـ ﱟ
ْ
ﱡ
 ، [ 30لكــن مــن أرسار خلــود العبــاس ( )gمــا ﲤ َّثــل باالمتنــاع عــن املــاء طاملــا ﱂ يصــل إﱃ مســتح ِّقه األول ﰲ تلــك
اللحظــة وهــو اإلمــام احلســني (. )g

كانــت هــذه نظــرة عامــة فاحصــة ملجمــل النــص  ،عــﲆ َّ
أن هــذه النظــرة قــارصة ال تعطــي للنــص ح َّقــه وال توفيــه

غايتــه ولكــن حاولنــا أن نختــرص – قــدر املســتطاع – بعيــدً ا عــن اإلســهاب وحماولــني الوقــوف عنــد املعــاﱂ الرئيســة

التــي أراد النــص إبرازهــا وســندلف اﻵن إﱃ املحــاور أو املعــاﱂ اﳉزئيــة داخــل النــص حم ِّللــني إ ّيــاه – قــدر فهمنــا
الراجــز ؛ إذ وجدنــا املخاطِــب
القــارص – فننطلــق مــن اخلطــاب وهــو العنــرص األســاﳼ والركيــزة التــي انطلــق منهــا َّ
يوجــه خطابــا إﱃ نفســه مظهــرا النَّفــس ﰲ النــص ُﳐ ِفيــا نفــس احلســني ولكنَّــه ﰲ الوقـ ِ
ـت نفســه ُي ِ
ظهــر اســم احلســني
ً
ً
ِّ
ً
ﳛــا  ،ولعـ َّـل ذلــك يعــود إﱃ َّ
أن املخاطــب قــد احتــاج إﱃ تعليــل وقوفــه أمــام املــاء واغﱰافــه غرفــة وﲤكِّنــه منــه
رص ً

ـس َّ
أن نفســه قــد ســألته  :يــا عبــاس هــذا بــارد املعــني
وعــدم ﴍبــه لــه  ،وهــذا التعليــل قــد ُقــدِّ م إﱃ نفســه أل َّن ـ ُه أحـ َّ
ِ
ـم ﱂ تــﴩب ؟! أﱂ تكــن تبحــث عــن ﴍبــة مــاء تــروي ﲠــا ظمــأك حتــى وإن كان املــاء خال ًيــا مــن الــربودة ؟! هــا
َفلـ َ
ِ
ـم ﲣ ّليــت عنــه ؟! هــذا حــوار بــني العبــاس ونفســه يــﱰا َء لنــا مــن اســتقراء
قــد وجــدت املــاء وهــو بــارد معــني فلـ َ
ِ
النــص لنجــد َّ
ـس ال قيمــة لــك أمــام نفــس احلســني
أن العبــاس ﳚيــب النفــس املتســائلة قائـ ًـال – ﰲ داخلــه – أنــت يــا نفـ ُ
وﲢمــيل فــام وجــودك مــن دون احلســني
العطشــى فــام فائــدة أن ﲤتلﺌــي باملــاء واحلســني يقتلــه العطــﺶ؟ فاصــربي َّ

يســاوي شــي ًﺌا  .ويبــدو َّ
أن الترصيــح باســم ( احلســني ) يؤ ّكــد القيمــة العليــا التــي اختزﳖــا العبــاس ملــواله داخــل نفســه
مــن جهــة  ،وملــا هلــذا االســم مــن وقـ ٍع راد ٍع لنفســه التــي ﲢدّ ثــه بــﴩب املــاء مــن جهــة أخــر .

ـس ﰲ وجودهــا ال وجــود  ،فالعيــﺶ احلقيقــي مــع احلســني
بأﳖــا نفـ ٌ
والعبــاس ﰲ حديثــه مــع نفســه الطاهــرة يرينــا َّ

 ،واخللــود احلقيقــي هلــذه النفــس مــع احلســني وكأ َّنــه قــد اختـ َّ
ـعارا وضعــه إزاء نفســه قائـ ًـال  (( :يــا أيتهــا
ـﻂ قاعــدة وشـ ً
ـوت نحــو املـ ِ
النفــس  :لــو دنـ ِ
ـاء طرفـ َة عـ ٍ
ـني ﱂ يكــن لوجــودك وجــود وﱂ يكــن لذكــراك خلــود )) .
ـجل لنفســه طــول الذكــر وامتدادهــا عــرب الســنني وإﱃ أن يــرث اهلل األرض
والعبــاس ( )gﲠــذا النظــم الرائــع سـ َّ

ومــن عليهــا ويشــهد عــﲆ ذلــك اﻵن كينونتــه املقدَّ ســة املتمثلــة ﰲ ســويداء قلــب كل حمــب ووقــوف الشــاخص الــذي
ٍ
ـاخص احتــو نفــس مــواله صد ًقــا وعرفا ًنــا .
ـم ﰲ جنباتــه هــذه النَّفــس الصابــرة العارفــة أمــام شـ
ضـ َّ

ـدل عــﲆ طلــب حقيقــي باإلقبــال عــﲆ التفــاﲏ ألجـ ِ
ـص يطالعنــا بأســلوب النــداء وهــو أســلوب طلبــي يـ ﱡ
ـل
والنـ ﱡ

ٍ
ِ
أصــل وجودهــا عــﲆ نفــس العبــاس ( )gولكنَّــ ُه اﻵن يطلــب منهــا أن تتقــدَّ م عــﲆ نفــس
نفــس هــي مقدَّ مــة ﰲ
١٠٥
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بالرتبــة لكــن باإليثــار والتضحيــة  ،ومعلــوم َّ
أن ( يــا ) النــداء عنــد النحويــني تكــون إ َّمــا لنــداء البعيــد أو
موالهــا ال ﱡ

لنــداء القريــب أو لنــداء املتوســﻂ بحســب الســياق ورتبــة املنــاد وقــد جــاءت ﰲ هــذا النــص لنــداء القريــب كــون
املخاطــب هنــا هــو نفــس املخاطِــب وهــي بــال شــك قريبــة منزل ـ ًة ورتب ـ ًة .
وهــذا القــرب والتــالزم بــني العبــاس ونفســه ﱂ يكــن حائـ ًـال بــني العبــاس واحلســني ؛ فهــام وإن كانــا بعيدين جســد ًيا

َّإال َّ
أن العبــاس كان يستشــعر القــرب التالصقــي إﱃ حــدِّ الذوبــان واالنصهــار بينــه وبــني أخيــه  ،وهــذا القــرب أكثــر

َّ
وكأن
مالزمــة لــه مــن نفســه القريبــة  ،والعبــاس باســتعامله اســم اإلشــارة ( هــذا ) أراد التدليــل عــﲆ هــذا القــرب
ـاﴐ أمامــه ينظــر إليــه .
احلســني حـ ٌ

وننتقــل إﱃ قولــه ( شــارب املنـ ِ
ـون ) وهنــا تسـ ٌ
ـوت ﳑَّــا ُيــﴩب ؟! يقينًــا
ـاؤل يلقــي بظاللــه ﰲ هــذا املوضــع  :هــل املـ ُ

َّ
ـازا كــي ُيراعــي كلمــة ( تﴩبــني ) الــواردة ﰲ الشــطر الثــاﲏ وهنــا
أن املـ َ
الراجــز اســتخدمه ﳎـ ً
ـوت ال ُيــﴩب ولك ـ َّن َّ
ال ُبــدَّ أن نالحــﻆ َّ
تضمــن ﳎــيء كلمــة ( شــارب ) وهــو اســم فاعــل وقــد كـ َّـون مــع فاعلــه املســتﱰ
أن الشــطر األول قــد َّ
أن اﳉملــة االســم َّية تـ ﱡ
ـدل عــﲆ الثبــوت واالســتقرار أي َّ
واملضــاف إليــه ( املنــون ) ﲨلــة اســم َّية  ،ومعلــوم َّ
أن الداللــة

التــي يمكــن أن ﳜــرج إليهــا املعنــى مــن هــذا الﱰكيــب هــي ثبــات العبــاس عــﲆ طلــب املــوت وعــدم اهلــرب منــه مهــام
حصــل ولــن ينثنــي ذلــك اإلرصار وتلــك العزيمــة ﰲ أي ظـ ٍ
متضمنًــا الفعــل (
ـرف كان  ،أ َّمــا ﳎــيء الشــطر الثــاﲏ
ِّ
ِّ

أن اﳉملــة الفعليــة تـ ﱡ
مكو ًنــا مــع مــا بعــده ﲨلــة فعليــة  -ومعلــوم َّ
ـدل عــﲆ احلــدوث والتجــدﱡ د واالســتمرار
تﴩبــني ) ِّ

 فيـ ﱡـدل عــﲆ َّ
أن عمليــة ﴍب املــاء ليســت عمليــة مســتقرة ثابتــة بــل هــي عمليــة ﲢــدث وتتغــري حســب الظــروف

 ،فليــس املتحــدِّ ث مو ِّطنًــا نفســه عــﲆ ﴍب املــاء إن كان قبالــة هــذا األمــر مــا ﳚعــل هــذا الــﴩب من َّغ ًصــا وليــس

فالراجــز أيقــن َّ
ـع فيــه املــوت ال حمالــة أو أ َّنــه قــد وجــد احلســني يتجـ َّـرع املــوت
أن احلســني واقـ ٌ
لﴩبــه قيمــة تُذكــر َّ .
بمـ ِ
ـوت ِّ
كل واحـ ٍـد مــن صحبــه وأهــل بيتــه  ،ومــن هنــا جــاء توبيــخ العبــاس لنفســه بقولــه  ( :وتﴩبــني بــار َد املعــني )
 ،وقــد أظهــر لنــا األســلوب اخلطــاﰊ للعبــاس وﳎريــات األحــداث َّ
أن العبــاس ال يريــد عتــاب النفــس بــل توبيخهــا ،
ويمكــن االســتدالل عــﲆ مــا ذهبنــا إليــه مــن مالحظــة النغــم الــذي ُيقــرأ بــه الشــطر الثــاﲏ بمســتو صــوﰐ منخفــﺾ

ربا  ( :وتﴩبــني بــار َد املعــني ) يكــون التقســيم
 ،فــﺈذا مــا أردنــا أن نــدرك حقيقــة املعنــى الــذي خــرج إليــه قولــه ﳐ ـ ً

بالنســبة للنغــم عــﲆ ثالثــة مســتويات :
النغمة املستوية .

النغمة الصاعدة .

النغمة اهلابطة أو املنخفضة .

لـ َّ
ـدل املعنــى عــﲆ َّ
أن النغمــة األوﱃ هــي خــرب ابتدائــي وكأنَّنــا نجهــل احلكــم  ،فــأراد العبــاس أن يبـ ِّـني لنــا كالمــه
١٠٦

مــع نفســه وهــذا بطبيعــة احلــال ليــس مــرا ًدا مــن النــص فاملقــام يأبــى محــل الــكالم عــﲆ ذلــك  .أ َّمــا ﰲ حــال النغــم

يتعجــب مــن نفســه التــي تريــد ﴍب املــاء قبالــة ﴍب
ربا لكنَّــه خــرج إﱃ
التعجــب  ،فهــو َّ
ﱡ
الصاعــد فيكــون الــكالم خـ ً
أيضــا ؛ َّ
ألن العبــاس ( )gهــو احلاكــم عــﲆ نفســه  ،فهــي ال ﲣــرج عــن طــوع أمــره ؛
احلســني للمنــون وهــذا بعيــد ً

أل َّنـ ُه ثابــت اﳉــأش .

بقــي أن نقــول  :إنَّــ ُه أراد أن يو ِّبخهــا باســتعامل النغــم اهلابــﻂ َّ
لﺌــال ﲢدِّ ثــه بــﴩب املــاء وهــذا أنســب للمقــام

وللســياق  .ولــو عمــل البحــث مقارنـ ًة بــني العبــاس ( )gوامتناعــه عــن ﴍب املــاء ألجــل احلســني  ،وبــني أولﺌــك
اﳉنُـ ِ
ـود َقـ َ
ـال إِ َّن
الذيــن كانــوا ﰲ ركــب امللــك طالــوت وكــام ﳛدِّ ثنــا القــرآن عــن ذلــك بقولــه َ ﴿ :ف َلـ َّـام َف َصـ َـل َطا ُلـ ُ
ـوت بِ ْ ُ

اهللَ مبت َِلي ُكــم بِنَهـ ٍـر َفم ـن َ ِ ِ
ف ُغ ْر َف ـ ًة بِ َيـ ِـد ِه َف َ ِ
ـس ِمنِّــي َو َم ـ ْن َﱂ َي ْط َع ْم ـ ُه َفﺈِ َّن ـ ُه ِمنِّــي إِ َّال َمـ ِ
ﴩ ُبــوا ِمنْ ـ ُه
ـﱰ َ
ﴍ َب منْ ـ ُه َف َل ْيـ َ
ْ َ َ ْ
ُْ
ـن ا ْغـ َ َ
ْ
ـوت وجنُـ ِ
ِ
ِ ِ
ـود ِه َقـ َ
ـال ا َّل ِذيـ َن َي ُظنﱡـ َ
ـون
ـاو َز ُه ُهـ َـو َوا َّلذيـ َن آ َمنُــوا َم َعـ ُه َقا ُلــوا َال َطا َقـ َة َلنَــا ا ْل َيـ ْـو َم بِ َجا ُلـ َ َ ُ
ـم َف َلـ َّـام َجـ َ
إِ َّال َقليـ ًـال من ُْهـ ْ
ِ
َأﳖــم م َال ُقــو اهلل َكــم ِم ـن فِ َﺌـ ٍـة َق ِلي َلـ ٍـة َغ َلبـ ْ ِ
ِ
الصابِ ِري ـ َن﴾] البقــرة  [ 2٤9 :لوجدنــا َّ
أن
ـع َّ
ـري ًة بِــﺈِ ْذن اهلل َواهلل َمـ َ
َ
ْ ْ
َّ ُ ْ ُ
ـت ف َﺌ ـ ًة كَثـ َ

ـرف غرف ـ ًة بيــده عــﲆ أولﺌــك
العبــاس قــد ارتقــى بﺈيثــاره نفــس احلســني عــﲆ نفســه وعــدم ﴍبــه للــامء بعــد أن غـ َ
الذيــن اغﱰفــوا غرف ـ ًة وﴍبــوا ؛ وقــد مــدح القــرآن الــذي ﴍب املــاء بقـ ٍ
ـدر وبحســب تعاليــم ملكهــم بﺈعطائهــم

صفــة اإليــامن بقولــه ( :فلـ َّـام جــاوزه هــو وا ّلذيــن آمنــوا معــه )عــﲆ أنَّنــا نعــرف َّ
أن العبــاس لــو ﴍب املــاء ﱂ ي ُكـ ْن آثـ ًـام

يوجــه إليــه أمــر بعــدم ﴍب املاء ســوا ًء
كأولﺌــك الذيــن كانــوا مــع طالــوت ومنهــم مــن ﴍب املــاء بن ََهــم  ،والعبــاس ﱂ َّ
أكان ﴍبــه للــامء بنه ـ ٍم أم بقــدر  ،ومــع هــذا ك ِّلــه منــع نفســه مــن ﴍب املــاء فوصــل بذلــك املنــع لدرجـ ٍ
ـات تفــوق
درجــات أولﺌــك الذيــن وصفهــم اهلل ﰲ اﻵيــة الســابقة  ،ولع َّلنــا نســتطيع أن نــدرج العبــاس ﰲ مصــاف أولﺌــك ا َّلذيــن

آثــروا عــﲆ أنفســهم مــع حاجتهــم للطعــام وهــم  :عــيل وفاطمــة واحلســن واحلســني ( عليهــم الســالم )  ،قــال تعــاﱃ
ـﲆ َأن ُف ِسـ ِـه ْم َو َلـ ْـو ك َ
﴿و ُي ْؤثِـ ُـر َ
اص ـ ٌة ﴾] احلــﴩ  [ 9 :فالعبــاس خامســهم ﰲ اإليثــار مــع حاجتــه
ـم َخ َص َ
َ :
َان ِﲠِـ ْ
ون َعـ َ ٰ

ـيل وآلــه قدَّ مــوا الطعــام أ َّمــا العبــاس فقــد قــدَّ م أمـ ًـرا معنو ًيــا فارتقــى إﱃ درجــة
َّ
املاســة للــامء مــع اختــالف التقديــم فعـ ﱞ

( يؤثــرون ) اخلاصــة بــأركان أهــل بيــت النبـ َّـوة وهــم فاطمــة وبنوهــا وبعلهــا .

ثمــة ملحــﻆ مهــم ﰲ هــذه األرجــوزة يتم َّثــل ﰲ َّ
الراجــز كان خطا ُبــه داخل ًيــا ونعنــي بــه أ َّنــه ﱂ ﳜاطــب َمــن معــه
أن َّ
َّ

لالســتنهاض أو ﳜاطــب ﳐالفيــه للﱰهيــب كــام هــو احلــال ﰲ األراجيــز الســابقة أو الالحقــة هلــذه األرجــوزة  ،أو
كــام هــو معــروف عــن األرجــوزة احلربيــة عنــد العــرب  ،ولعـ َّـل ذلــك يعــود إﱃ اشــتداد االعــﱰاك داخــل نفســه فهــي

ـس بﴩيــة وكذلــك اشــتداد االعــﱰاك احلاصــل عــﲆ أرض املعركــة  ،وهــذا أ َّد بالعبــاس أن يتوقــف وقفـ َة متأ ِّمــل
نفـ ٌ

يســتنهﺾ ﲠــذه الوقفــة مــا ﳛصــل مــن هواجــس قــد تثنيــه عــن عزمــه وﲢـ ﱡ
ـﻂ مــن عزيمتــه  ،فبعــد أن و َّبــخ أو خاطــب

نفســه ﰲ الشــطر الثــاﲏ مــن البيــت الثــاﲏ أراد أن يدفــع باســم الفعــل املــاﴈ ( هيهــات ) هــذه األوهــام التــي قــد ﲢــوم
١٠٧

أ.د.عادل نذير بيري

الباحثة وفاء مسعود عزيز فاضل

دل عــﲆ ذلــك كلمــة ( هيهــات ) ســابقة الذكــر الدافعــة لـ ِّ
حــول النفــس بالثبــات احلاصــل مســب ًقا  ،وقــد َّ
ـكل وه ـ ٍم
ٍ
أي ثبــات ؟ إ َّن ـ ُه
واختــالط قــد ﳛصــل هلــذه النفــس  ،فالعبــاس دينــه يقــني وصــادق  ،واليقــني هــو الثبــات ولكــن ﱡ
ذلــك الثبــات الصــادق الــذي ﳜتلــف عــن الثبــات املز َّيــف الــذي تق َّلــده أعــداؤه مــن بنــي أم َّيــة .

األرجوزة الرابعة ( أرجوزة اليمني )
قطعتـــــم يميني
واهلل إن
ُ
ِ
صادق اليقني
وعن إما ٍم

ِّإﲏ أحامي أبدً ا عن ديني
ِ
ِ
َّبي ال َّط ِ
األمني
اهر
ِ سبﻂ الن ِّ
ِ
ِ
األميــن
بالـــواحد
ُم َصدِّ ًقا

ٍ
صدق جا َءنا بالدِّ ِ
ين
نبي
ﱡ
لع َّلــه يمكــن بســهولة أن نالحــﻆ ﰲ هــذه األرجــوزة نــربة شــديدة تـ ﱡ
ـدل عــﲆ انفعــال واضــح ﲡــاه عــدَّ ة أمــور منهــا

اســتنكار الفعــل الــذي صــدر مــن العــدو وهــو قطــع يــد اإلمــام ( )gفجــاءت النــربة أو اللحــن أشــد ﳑَّــا جــاء ﰲ

ســابقه  ،وهــذا ال يعنــي َّ
أن أﱂ اإلمــام لقطــع يــده قــد محلــه عــﲆ ذلــك وإ َّنــام يريــد القــول  (( :إنَّكــم إن ظننتــم بقطعكــم
يــدي أنَّنــي قــد أنثنــي أو يضعــف عزمــي فبعــدً ا هلكــذا ظــن َّ
إرصارا أشــد عــﲆ املوقــف
ألن ذلــك قــد أثــار ﰲ نفــﴘ
ً

الــذي أنــا عليــه ﲡــاه إمامــي ))  ،والدليــل عــﲆ ذلــك َّأﳖــم حــني قطعــوا يــد اإلمــام اليمنــى محــل عــﲆ القــوم مرﲡـ ًـزا

فارســا (. )36
ﲠــذا القــول ومحــل الســيف بشــامله وقتــل منهــم مائــة وثامنــني ً

أيضــا اﳉانــب العقــدي ﰲ كالم اإلمــام العبــاس ( )gوهــو يرقــى صعــو ًدا بيقينــه وحماماتــه فيبــدأ
ويبــدو
واضحــا ً
ً

ـأن القض َّيــة عقائديــة إيامنيــة َّ ،
بقولــه  ( :أحامــي أبــدً ا عــن دينــي ) فبــدأ بالدِّ يــن ليذ ِّكــر العــدو بـ َّ
وأن هــذا الدفــاع مســتمر

ﰲ حياتــه وﰲ استشــهاده  ،فكــام نعلــم َّ
والتمســك ﲠــم خلدمــة الدِّ يــن مســتمر وﲠــم تشــملنا
ـي يــرزق ،
ﱡ
أن الشــهيد حـ ﱞ
أيضــا أن ُي ِبلــﻎ العــدو َّ
أن استشــهاده ســيخ ِّلد الدِّ يــن فالقضيــة مــن البدايــة قــد ُحسـ َـمت
الرمحــة اليــوم  ،ولع َّلــه أراد ً
َّ

بأﳖــم مقتولــون ال حمالــة ولكــن خــرج لطلــب اإلصــالح ﰲ أ ِّمــة جــدِّ ه ويعلــم أ َّنــه لــن
ويعلــم اإلمــام احلســني (َّ )g
ـم ينتقــل اإلمــام
الســيف )  ،ثـ َّ
ـار الــدَّ ِم عــﲆ َّ
يقـ َّـوم الدِّ يــن َّإال بﺈعطــاء هــذه النفــوس الزك َّيــة  ،وكــام يعـ َّـرب عنــه بأ َّنـ ُه ( انتصـ ُ
العبــاس ( )gللحديــث عمــن يم ِّثــل ذلــك الدِّ يــن وهــو اإلمــام احلســني ( )gقائـ ًـال  ( :وعــن إمــا ٍم صـ ِ
ـادق اليقـ ِ
ـني)
َّ

ـربا عــن ﴍبــه املــاء ( وال فعــال صــادق
وهــذه املقولــة تذكِّرنــا باألرجــوزة الثالثــة التــي كان ﳛــدِّ ث فيهــا نفســه معـ ِّ ً

ﳐتصــة بــﺂل البيــت وهــي املعيــار ﳉميــع أعامهلــم ولــذا عــدَّ ﴍبــه للــامء بأ َّنــه
اليقــني ) وكأ َّنــام صــدق اليقــني هــي صفــة َّ

ليــس مــن فعــال مــن كان صــادق اليقــني  ،بعدهــا انتقــل إﱃ التذكــري بـ َّ
ـأن هــذا اإلمــام ﱂ يم ِّثــل خ ﹰﹼطــا منفصـ ًـال عــن

الدِّ يــن كــام تزعمــون وإ َّنــام هــو خــﻂ النبــي حممــد ( صـ َّـﲆ اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم ) املتَّصــف بـــــــ( ال َّطاهــر األمــني ) ،
١٠٨

وهنــا تــربز مقابلــة رائعــة بــني لفظــة ( الطاهــر ) التــي نعــت ﲠــا النبــي  ،وكان قــد نعــت ﲠــا اإلمــام احلســني مــن قبــل

ﰲ قولــه :

ِ
الطهر ِوقا
نفﴘ لنفس ال َّطاهر

فقــد أعطاﳘــا صفـ ًة واحــدة قاصــدً ا بذلــك َّ
أن اإلمــام ليــس ببعيــد عــن النبــي ولــذا ﲤ َّثــل صفاتــه  ،فقــد قــال النبــي

ـب حســينا ”( ، )37وإذا كان قــد
( صـ َّـﲆ اهلل عليــه وآلــه وس ـ َّلم )  ” :حسـ ٌ
ـب اهللُ مــن أحـ َّ
ـني منِّــي وأنــا مــن حســني أحـ َّ
أعطــى صفــة اإلمــام احلســني للنبــي فقــد أعطــى باملقابــل صفــة النبــي لﻺمــام احلســني حــني قــال ( صــادق اليقــني
) فكــام نعلــم َّ
مرتــني ﰲ
أن النبــي معـ ٌ
ـروف ﰲ قومــه وأ َّمتــه بــــــ( الصــادق األمــني ) ومصــداق ذلــك تكــرار اللفظــة َّ
األرجــوزة نفســها ﰲ قولــه ( نبــي صـ ٍ
ـدق ) و( مصدِّ ًقــا ) وســيأﰐ بعــﺾ التفصيــل ﰲ ذلــك .
ﱡ

نتلمــس نكهــة املحاججــة مــع العــدو ﰲ قضيــة الدِّ يــن
الرابــﻂ بــني النبــي والدِّ يــن وﰲ ذلــك َّ
ـم يكمــل للقــوم َّ
ثـ َّ

احلجــة عليهــم وكأ َّنــام يقــول هلــم  (( :إنَّكــم ح َّتــى النبــي ال تؤمنــون بــه ولــو كنتــم آمنتــم بــه
ومــا تكرارهــا َّإال إللقــاء َّ

حلفظتــم حرمــة أهـ ِ
ـل بيتــه )) وقــد تكـ َّـرر هــذا املعنــى لديــه ﰲ األرجــوزة األوﱃ  ،ولــو ﱂ ي ُكــن لــه فضــل َّإال أ َّنـ ُه جاءنــا
بالدِّ يــن لكفــى َّ
﴿هـ َـو ا َّلـ ِـذي َأ ْر َسـ َـل َر ُســو َل ُه
ألن فيــه هدايــة البﴩيــة وﲣليصهــم مــن الضــالل وهــو قولــه تعــاﱃ ُ :
ـن ُك ِّلـ ِـه َو َلـ ْـو َكـ ِـر َه املـُـ ْ ِ
احلـ ِّـق لِ ُي ْظ ِهـ َـر ُه َعـ َـﲆ الدِّ يـ ِ
اهلــدَ  َو ِديـ ِ
ـﴩك َ
بِ ْ
القمــة
ُون ﴾] التوبــة  ، [33 :وبعــد ذلــك نصــل َّ
ـن ْ َ

ﰲ اليقــني احلــق الــذي ســار عليــه اإلمــام العبــاس ( )gوهــو يعــرج ﰲ كلامتــه  ،فهــذا النبــي ( صـ َّـﲆ اهلل عليــه وآلــه

وس ـ َّلم) قــد صــدَّ ق بالـ َّـرب الــذي تدَّ عـ َ
ـون عبادتــه بعــد أن كان أســالفكم يعبــدون األوثــان ولكــن يصــح ﰲ هــذا
ِ
ِ
املوقــف قولــه تعــاﱃ ُ ﴿ :ثــم ار ِجـ ِع ا ْلبــرص كَر َتـ ِ ِ
ـب إِ َل ْيـ َ
ـري﴾] امللــك  ، [ ٤ :وقولــه
ـني َين َقلـ ْ
َ َ َ َّ ْ
َّ ْ
ـرص َخاسـ ًﺌا َو ُهـ َـو َحسـ ٌ
ـك ا ْل َبـ َ ُ
الصــدق ولكنَّــه هنــا التصديــق الــذي
( مصدِّ ًقــا ) وإن كان ينطــوي عــﲆ الصفــة التــي الزمــت هــذه ال ُث َّلــة ال َّطاهــرة أي ِّ

أراد أن يثبــت بــه نبـ َّـوة النبــي وتصديقــه بــاهلل الواحــد األمــني  ،والدليــل َّ
أن لفظــة ( مصدِّ ًقــا ) قــد جــاءت ﰲ القــرآن
ﳐتص ـ ًة باألنبيــاء ﰲ غـ ِ
ـري موض ـ ٍع من ـ ُه(. )38
َّ
وﰲ ضــوء املعــاﲏ الســابقة نلحــﻆ َّ
أن اإلمــام قــد ابتــد َأ النَّــص بالقســم  ،والغــرض منــه عــاد ًة توكيــد الــكالم وتقويتــه

( ، )39وﰲ هــذا داللــة واضحــة عــﲆ ال َّلحــن الشــديد الــذي الزم النَّــص ؛ فغال ًبــا مــا ُيعمــد إﱃ أســاليب التقويــة حــني
ـم ﳉــأ بعدهــا إﱃ أســلوب الــﴩط
يكــون املوقــف متط ِّل ًبــا ذلــك وكان أســلوب القســم َّأوهلــا قاصــدً ا توكيــد املعنــى ثـ َّ

ـتعمال فيــه ( ْ
مسـ ً
إن الﴩطيــة ) وهــي تُســتعمل ﰲ حالتــني األوﱃ املحتملــة احلصــول املشــكوك فيهــا  ،والثانيــة تكــون

ألﳖــم قطعــوا يمينــه  ،وأل َّنــه
ﰲ مقــام القطــع بحصــول الــﴚء  ،واإلمــام ( )gقــد اســتعملها ﰲ مقــام القطــع باألمــر َّ

أبــدً ا حمــا ٍم عــن دينــه ولكــن كان يقصــد أمـ ًـرا مع ِّينًــا باختيــاره هلــا ﰲ هــذا املوضــع وﰲ هــذا املقــام قــال العلــوي ( ت
7٤5هــــــ ) ﰲ طــرازه ْ ” :
إن الﴩطيــة ال تقــع َّإال ﰲ املواضــع املشــكوك فيهــا  ...فــﺈن اسـتُعملت ﰲ مقــام القطــع  ،فﺈ َّما
١٠٩

أ.د.عادل نذير بيري

الباحثة وفاء مسعود عزيز فاضل

ـع بذلــك األمــر  ،ولكنَّــك ُتــري أ َّنــك جاهـ ٌـل بــه  ،وإ َّمــا عــﲆ َّ
أن املخاطــب
أن يكــون عــﲆ جهــة التَّجاهــل وأنــت قاطـ ٌ

ـت قاط ًعــا بــه  ...وإ َّمــا لتنزيــل املخاطــب منزلــة اﳉاهــل  ،لعــدم جريــه عــﲆ ُموجــب
ليــس قاط ًعــا باألمــر  ،وإن كنـ َ
ِ
أن الــﴩط أفــاد قطــع اإلمــام باألمــر مــع َّ
أن املــراد مــن قــول اإلمــام َّ
العلــم ”( ، )٤0وبلحــاظ قــول العلــوي يظهــر َّ
أن

أن عزيمتــه ســتضعف َّ
ألﳖــم يعتقــدون بقطــع يــد اإلمــام َّ
وأن حركتــه ستُشــل ولكنَّــه أظهــر
املخا َطــب غــري قاطــع بــه َّ

خــالف ذلــك مب ِّينًــا َّ
أن القضيــة عقديــة بحتــة  ،فهــو يدافــع عــن الدِّ يــن واإلمــام ســبﻂ النبــي املختــار فقاتــل بشــامله
وهــو يرﲡــز باألبيــات التــي نحـ ُن بصددهــا .

التوهــم مــن املخاطــب بتحقيــق النَّــرص أو ثنــي املقابــل عــن
وإ َّنــام ﳉــأ اإلمــام إﱃ هــذه املؤ ِّكــدات لكــي يدفــع ظــن
ﱡ

ـم ( أبــدً ا ) وهــي تأبيــد غــري منقطــع ملــدَّ ة مع َّينــة أي قــد يكــون املعنــى َّ
أن
طريقــه  ،ولــذا عمــد إﱃ ( ِّإﲏ ) مؤ ِّكــدً ا  ،ثـ َّ

هــذه احلاميــة ال تنتهــي إﱃ آخــر حلظــة مــن حيــاة اإلمــام العبــاس ( )gكــام قدَّ منــا  ،أو أن يكــون املعنــى اســتنكار

الفعــل الــذي يقــوم بــه اﻵخــر فــأراد اإلمــام بذلــك القــول َّ
أن اإليــامن ﲠــذه القضيــة ﳚــب أن يكــون عنــد كل غيــور
املرجــح فهــو يعــود ل ُيبــدي نفســه بأ َّنـ ُه ذلــك اﳉنــدي الغيــور عــﲆ قضيتــه
أل َّنــه لنــرصة الدِّ يــن  ،وهــذا االحتــامل هــو َّ

املتع ّلقــة بدينــه  ،فهــو اســتنفار عــام اســتجاب لــه اإلمــام وكان ﰲ مقدِّ مــة جيــﺶ اﳉهــاد أل َّنــه يعــرف معنــى الدفــاع

عــن إمــام زمانــه احلســني ( )gوهنــا يرفــع قض َّيــة األخـ َّـوة جان ًبــا  ،وهــو ســبﻂ النبــي الــذي أرســله اهلل بالدِّ يــن إﱃ
أ َّمــة املســلمني .

األرجوزة اخلامسة ( أرجوزة اليسار )
ِ
ِ
نفس ال ﲣشـــــــي من الكـ َّف ِ
ـــــــار
برمحــة اﳉ َّب
وأبشــــري
ار
يا ُ
ِ
مع النــبي سي ِ
ِ
ِ
واألطهـــار
الســادات
مع ﲨلة
األبـــــــــرار
ــــد
ِّ ِّ

قد قطعـــــوا ببغيـــهم يســــاري

ِ
َّــــــار
حـــر الن
فأصلـــهم يـا ِّ
ْ
رب َّ

ﰲ هــذا اخلطــاب األخــري ســنجدُ أســلوبا خطاب ًيــا ال نقـ ُ
ـول مغايـ ًـرا عـ َّـام ســبق وإ َّنــام نقــول إ َّنــه يم ِّثــل آخــر نــص ارﲡــز

بــه الع َّبــاس ( )gبعــد أن ُقطعــت يســاره وأخــذ الســيف بفيــه ومحــل عــﲆ القــوم ويــداه تنضحــان د ًمــا فقاتلهــم قتـ ً
ـاال
شــديدً ا حتــى ُ ِ
ﴐ َب بالعمــود و ُف ِل َقــت هامتــه الﴩيفــة وخـ َّـر رصي ًعــا إﱃ األرض وهــو ينــادي ( يــا أبــا عبــد اهلل عليــك

منِّــي الســالم ) ( )٤1؛ وإ َّنــام ننقــل ذلــك لنبـ ِّـني للقــارئ احلــال التــي قيلــت فيهــا األرجــوزة وملــاذا احتــوت عــﲆ معــان

ﰲ بعضهــا جديــدة وإن كانــت األلفــاظ هــي هــي .

إذ تظهــر جل ﹰﹼيــة النغمــة احلزينــة التــي يتك َّلــم ﲠــا اإلمــام العبــاس ( )gوهــذا احلــزن مشــابه ملــا جــاء ﰲ نــص

نفــس ) مؤ ِّل ًبــا هــذه النَّفــس ﰲ أعظــم اﳉهــاد فهنــاك ارتبــاط بــني حديثــه هنــا
كــرر فيــه لفظــة ( يــا ُ
القربــة  ،فقــد َّ
١١٠

ـس أقــﴡ غايــة اﳉـ ِ
قمتــه  ،وكــام يقــال ( اﳉــو ُد بالنَّفـ ِ
ـود ) ،
وحديثــه هنــاك وهــو اﳉهــاد  ،إذ بلــﻎ ﰲ هذيــن النصــني َّ

ألن العطــﺶ قــد بلــﻎ مــا بلــﻎ مــن األمــام العبــاس ( )gولكنَّـ ُه يأبــى ﴍب املــاء واحلســني عطشــان ويــر َّ
َّ
أن ذلــك

أيضــا
ليــس مــن فعــال مــن كان يعــرف الدِّ يــن وال فعــال صــادق اليقــني وقــد قدَّ منــا هلــذه املعــاﲏ ﰲ موضعهــا  ،وهنــا ً

بالرمحــة
بلغــت النَّفــس مبلغهــا وهــي ﲡــود بنفســها ووصلــت إﱃ مرحلــة الــوداع والوعيــد للكفــار والبشــارة للنَّفــس َّ
والقــرب مــن خــري الرب َّيــة والدعــاء عــﲆ الكافريــن بنـ ِ
ـار جهنَّــم  ،وﰲ ِّ
كل بيــت هنــاك معنــى بــل معــان  ،فضـ ًـال عـ َّـام
ﲢتويــه األرجــوزة ﰲ عمومهــا.

ٍ
ـم إ َّن ـ ُه حــني
النَّــص ﰲ عمومــه كان ﳛمــل ســيامء التوديــع أل َّن ـ ُه ﳛــدِّ ث نفســه بحديــث أخــري ويبـ ِّـﴩ إﱃ آخــره  ،ثـ َّ
ـول لنفســه آمـ ًـرا ( ال ﲣــﴚ مــن الك َّفـ ِ
يقـ ُ
ـار ) فهــل فعـ ًـال نفــس اإلمــام نجــل عــيل ( )bﲣشــى مــن الك َّفــار أ َّ
أن هنــاك

معاكســا لظــن املخاطــب َّ
ألن النَّــص ﱂ يكــن ﳛــدِّ ث بــه نفســه
أمـ ًـرا آخــر أرا َد إيصالــه ؟ جــواب ذلــك أ َّنــه أراد أمـ ًـرا
ً
فحســب وإ َّنــام كان العــدو يســمع القــول فــال يعقــل أن يدعــو عليهــم بالنــار ﰲ قلبــه  ،ولــذا فهــو يبـ ِّـني شــجاعته إﱃ

النَّ َفــس األخــري ويســتنكر فعلهــم كــام حدَّ ثهــم حــني قطعــوا يمينــه بأ َّنـ ُه لــن ينثنــي  ،وكذلــك اﻵن إذا كانــوا قــد ظنﱡــوا
وأﳖــم ﱂ يفقــدوه توازنــه وال إرصاره عــﲆ قتاهلــم
بقطعهــم يســاره قــد يرجــع عــن عزمــه ف ُبعــدً ا هلــم أل َّنـ ُه ال ﳜشــاهم َّ

وهــذا مــا أثبتــه وهــو ﳛمــل الســيف ﰲ فيــه ويقاتــل  ،وحــني ينعتهــم بالك َّفــار فـ َّ
قمــة االســتنكار فالكافــر
ـﺈن ﰲ ذلــك َّ

القهــار ويكفــر بجميــع املعتقــدات التــي يأمــره اهلل ﲠــا .
هــو الــذي ال يؤمــن بــاهلل الواحــد ّ

ألﳖــا مــا أخفــاه اهلل لعبــاده  ،واســتعمل هــذه اللفظــة ليقــارن بــني مــا يصــدر
بالرمحــة َّ
وﰲ قبالــة ذلــك يبـ ِّـﴩ نفســه َّ

مــن الكفــار ومــا ينتظــره عنــد اهلل مــن رمحــة وكيــف أ َّنــه ســينال الســعادة التــي يتخ َّيــل العــدو أ َّنــه قــد ســلبها من ـ ُه
فهــل هــي احليــاة الدﱡ نيويــة ﰲ نظرهــم ؟ َّ
كال فقــد حــاز أو ســيحوز عــﲆ رمحــة اﳉ َّبــار باحليــاة األبديــة  ،أل َّنـ ُه يعلــم بــام

أيضــا يعلمــون َّ ،
ألن القــرآن بــني أيدﳞــم وال يفقهــون
ﳛملــه مــن إيــامن بصــدق اهلل بــام وعــده للمؤمنــني والك َّفــار ً
ِ
ِ
ِ
اهــدُ وا ِﰲ َســبِ ِ
ـم َد َر َج ـ ًة ِعنــدَ
اجـ ُـروا َو َج َ
من ـ ُه شــي ًﺌا  ،قــال تعــاﱃ  ﴿ :ا َّلذي ـ َن آ َمنُــوا َو َه َ
ـم َو َأن ُفسـ ِـه ْم َأ ْع َظـ ُ
يل اهلل بِ َأ ْم َواهلـ ْ
ان وجنَّـ ٍ
ون يب ِّﴩهــم رﲠــم بِر ْ َ ٍ
ِ
ـات َّهلــم فِيهــا ن َِعيـ ِ
ٍ
اهلل � َو ُأو َٰل ِﺌـ َ
ـم َ خالِ ِدي ـ َن
محــة ِّمنْ ـ ُه َو ِر ْضـ َـو َ َ
ُ ْ َ
ـم ا ْل َفائـ ُـز َ ُ َ ُ ُ ْ َ ﱡ ُ َ
ـك ُهـ ُ
ـم ﱡمقيـ ٌ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ـم ﴾] التوبــة  ، [ 22 – 20 :وهــو بنعتــه هلــم بالك َّفــار ســيكون مصريهــم اخلســارة
ف َيهــا َأ َبــدً ا � إِ َّن اهللَ عنــدَ ُه َأ ْجـ ٌـر َعظيـ ٌ
ِ
ـم َع َذا ًبــا َشـ ِـديدً ا ِﰲ الدﱡ ْن َيــا َو ْاﻵ ِخـ َـر ِة َو َمــا َهلُــم
الدﱡ نيويــة واألُخرويــة  ،ومنـ ُه قولــه تعــاﱃ َ ﴿ :ف َأ َّمــا ا َّلذيـ َن َك َفـ ُـروا َف ُأ َع ِّذ ُ ُﲠـ ْ
ِّمــن ن ِ ِ
َّارصي ـ َن﴾] آل عمــران . [ 56 :
ـم يتم َّثــل؟
الرمحــة وهــذا يذكِّرنــا باألرجــوزة الســابقة حــني ح َّلــل معنــى الدِّ يــن وبـ َ
وﰲ البيــت الثــاﲏ يبـ ِّـني تلــك َّ
فﻸﳖــا تنــال مــن هــم أعظــم درجــة فيقــول
الرمحــة َّ
الرمحــة ومــن تشــمل  ،فحــني اختــار َّ
وهنــا يبـ ِّـني كيــف تكــون َّ

للك َّفــار (( إن كنتــم تقتلــوﲏ ظنﹰﹼــا منكــم َّأﲏ مــن الك َّفــار فأنتــم الك َّفــار وأنــا ســأكون ﰲ رمحــة اهلل )) ويعــود إﱃ اليقــني
١١١

أ.د.عادل نذير بيري

الباحثة وفاء مسعود عزيز فاضل

الرمحــة وســيكون معهــم ﰲ
واإليــامن الــذي ﳛ ِّتــم كو َن ـ ُه مقاتـ ًـال ﰲ ركــب مــن ســينال بفضــل الدفــاع عنهــم تلــك َّ

األول أ َّنــه قــدَّ م
اﻵخــرة ً
أيضــا ﰲ ظ ِّلهــا  ،ويكـ ِّـرر هلــم أ َّنــه ســيكون ( مــع الن ِّبــي سـ ِّيد األبــرار ) وﰲ هــذا القــول معنيــان َّ
النبــي وألو ِل مــرة ألﳖــا احلجــة األخــرية التــي سـيلقيها عليهــم وكيــف أ َّنـه ﱂ يكتـ ِ
ـف بالدفــاع عــن ســبﻂ النبــي وإ َّنــام
ُ
ُ
َّ
َّ
َّ َّ
عــن النبــي نفســه  ،وهــا هــو ذا ســيكون مــع النبــي ( صـ َّـﲆ اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم ) ﳎــازا ًة عــﲆ ذلــك املوقــف أل َّنـ ُه عــﲆ
َّ
نبوتــه وإن كان هــذا ظاهـ ًـرا فلــن يكــون قل ًبــا  ،واملعنــى
حــق
وألن النبــي ال يمكــن أن يتجــرأ أحــد عــﲆ القــول بعــدم َّ

اﻵخــر الــذي قــد يســتبطنه القــول هــو مــا احتوتــه لفظــة ( سـ ِّيد األبــرار ) فمعنــاه أ َّنـ ُه سـ ِّيد األبــرار ال الك َّفــار أمثالكــم

أو أ َّنـ ُه أراد ﲠــم أهــل البيــت ( عليهــم الســالم ) َّ
ألن هــذا وصفهــم وكــذا جــاء وصفهــم بالســادات واألطهــار  ،فقــد
ربرة الســادات  ...ووالــد األئمــة األطهــار
جــاء ﰲ زيــارة أمــري املؤمنــني ( ” : )gالســالم عليــك يــا والــد األئمــة الـ َ

”( ، )٤2وﰲ ذلــك كــام أســلفنا تبيــان أكثــر للقضيــة املصرييــة التــي تقتــﴤ الدفــاع عــن بيضــة اإلســالم التــي أساســها

ـم فيــه تواضــع واضــح حــني
ـريا وهــم آل بيــت النبـ َّـوة  ،ثـ َّ
النبــي ( صـ َّـﲆ اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم ) ثـ َّ
ـم مــن أوﴅ ﲠــم خـ ً

ـﴩا نفســه بالرمحــة التــي اتســعت لتشــمله مــع النبــي
يعــزل اإلمــام نفســه عــن ســمة القرابــة ويتحــدَّ ث باســم الدِّ يــن مبـ ِّ ً

سـ ِّيد الســادات األبــرار األطهــار ا َّلذيـ َن يقاتــل ﰲ ركبهــم .

أ َّمــا البيــت األخــري ففيــه لوعــة وحــزن اإلمــام ال عــﲆ اليــد املقطوعــة وإ َّنــام عــﲆ ع َّلــة قطعهــا  ،إذ ُقطعــت بغـ ِ
ـري
حـ ﱟـق وإنصــاف  ،ولــذا وصفهــم بالبغــي  ،والبغــي االســتطالة عــﲆ النــاس ؛ وقــال األزهــري  :معنــاه ِ
الكـ َـرب  ،والبغــي
ٍ
 :ال ﱡظلــم والفســاد  ،وقيــل ﰲ معنــى قولــه تعــاﱃ َ ﴿ :ف َمـ ِ
ـري
ـن ْ
ـري َبــا ٍغ َوالَ َعــاد﴾] النحــل  ، [ 115 :أي غـ َ
اض ُطـ َّـر َغـ ْ َ

ـري متعــدﱟ عــﲆ أ َّمتــه  .ومعنــى البغــي  :قصــد الفســاد  ،والفﺌــة الباغيــة  :هــي الظاملــة اخلارجــة عــن
بــا ٍغ عــﲆ اإلمــام وغـ َ
طاعــة اإلمــام العــادل ( ، )٤3وهــذا ك ﱡلــه يد ِّلــل عــﲆ املــد الــذي وصلــت إليــه هــذه الفﺌــة الباغيــة ليصفهــم اإلمــام ﲠــذا

الوصــف  ،وهــو ﰲ هــذا ك ِّلــه ال يدافــع ويتحـ َّـﴪ ملــا حلــق بــه بــل ملــا ســيقع عــﲆ إمامــه مــن بعــده مــن هــذه األمــة التــي

ـريا ﳎاز ًيــا عــن القطــع فــال يريــد التعبــري عــن القطــع احلقيقــي وإ َّنــام أراد أن يوصـ َـل
بغــت  ،ولع َّلــه اســتعمل هنــا تعبـ ً

إلينــا فكــرة هــي َّأﳖــم قــد قطعــوا يســاره ببغيهــم ال بســيفهم أي بمعنــى األذ الــذي حلقــه مــن شــدَّ ة األﱂ كان وقعــه

ـم ينهــي حديثــه بالدعــاء عليهــم وقــد ُيقــال َّ
إن الدعــاء عــﲆ العــدو ليــس مــن شــيم العبــاس ()g
ﰲ قلبــه ال ﰲ يــده  ،ثـ َّ

فﺈﳖــم يســتحقون
ولكــن هــذا الدعــاء متع ِّلــق بلفظــة ( البغــي ) واعتــام ًدا عــﲆ مــا ﲢملــه هــذه اللفظــة مــن معنــى َّ

الدعــاء عليهــم َّ
اس ـ َت ْي َقنَت َْها َأ ْن ُف ُسـ ُـه ْم
ألن اهلل تو َّعــد الظــاﱂ واملفســد بالعاقبــة الســيﺌة بقولــه تعــاﱃ َ :
﴿و َج َحــدُ وا ِ َﲠــا َو ْ
ِ ِ
ـف ك َ ِ
﴿و َمــن َي ْف َعـ ْـل َٰذلِـ َ
ـك عُدْ َوا ًنــا
ُظ ْلـ ًـام َو ُع ُلـ ﹰﹼـوا � َفا ْن ُظـ ْـر َك ْيـ َ
َان َعاق َب ـ ُة ا ُْمل ْفســدي َن ﴾] النمــل  ، [ 1٤ :وقولــه تعــاﱃ َ :
ِ
ِ ِ
ـارا َوك َ
َان َٰذلِـ َ
ـريا﴾] النســاء . [ 30 :
َو ُظ ْلـ ًـام َف َسـ ْـو َ
ف ن ُْصليــه َنـ ً
ـك َعـ َـﲆ اهلل َيسـ ً
أيضــا بأســلوب النــداء وهــو أســلوب طلبــي يـ ﱡ
ـدل عــﲆ طلــب حقيقــي كــام قدَّ منــا  ،وهــذا الطلــب
ـص يطالعنــا ً
والنـ ﱡ

يتلــوه أســلوب طلبــي آخــر وهــو النَّهــي الــذي خــرج للتوبيــخ  ،فهــا هــو يو ِّبــخ نفســه وينهاهــا أن ﲣشــى الك َّفــار كــام
١١٢

أيضــا ﱂ ﳜــﺶ الك َّفــار ولــن
طالعنــا مســب ًقا بقولــه ( وتﴩبــني بــار َد املعــني ) فهــو ﱂ يــﴩب املــاء ولــن يﴩبــه  .وهنــا ً
ﳜشــاه َّ
ألن إيامنــه أوثــق مــن أن يتزعــزع بأشــد املحــاوالت التــي يعمــد إليهــا القــوم  ،وﰲ البيــت نفســه يلقانــا أســلوب

يوجــه الــكالم إﱃ نفســه  ،فاإلمــام يبـ ِّـﴩ
طلبــي ثالــث هــو فعــل األمــر الــذي خــرج للتشــويق  ،أي لتشــويق النَّفــس فيــه ِّ
نفســه بالرمحــة اإلهليــة  ،فضـ ًـال عــﲆ َّ
الرمحــة التــي هــي قريبــة منــه بعيــدة
أن البــاء ﰲ ( برمحــة ) جــاءت لﻺلصــاق بتلــك َّ

الرمحــة باستشــهاده مــن أجــل العقيــدة
عــن الك َّفــار  ،وقــد ﲢمــل فيهــا معنــى أقــرب هــو أ َّنــه ســيقﱰب مــن تلــك َّ

فالبشــارة لطاملــا رآهــا املعصومــون قريــب املــوت ونحـ ُن نعلــم َّ
أن اإلمــام العبــاس ( )gمعصــوم بالعصمــة الصغــر
وإن كانــت البــاء مالزمــة لفعــل البشــارة دائـ ًـام  ،وحتــى اســتعامله ( مــع ) التــي تــأﰐ ﰲ أحـ ِـد معانيهــا ﰲ موضــع االجتــامع
( ، )٤٤فهــو إ َّنــام متيقــن مــن اجتامعــه مــع النبــي وآلــه الذيــن هــم أهلــه لكـ َّن التواضــع الــذي ﳛملــه اإلمــام ﳚعلــه يأبــى
عــن جعــل نفســه ﰲ مصا ِّفهــم وهــذا يعطــي إجـ ً
ـالال أكــرب هلــذه الشــخصية العظيمــة .

()٤5
فﺈﳖــا هنــا ﲣــرج عــن معنــى
و َّملــا كانــت قــد ” تفيــد مــع املــاﴈ أحــد ثالثــة معــان  :التو ﱡقــع  ،والتقريــب  ،والتحقيــق ”
َّ

التو ﱡقــع والتقريــب وتشــتمل عــﲆ معنــى التحقيــق  ،فاإلمــام يو ِّكــد َّأﳖــم قطعــوا يســاره وهــذا القطــع نتيجــة بغيهــم  ،وينهــي
اإلمــام كالمــه بالشــطر األخــري الــذي يبــدأه بالفــاء  ،والفــاء ” هلــا ثالثــة مواضــع  :العطــف  ،واﳉــواب  ،والزيــادة ”(، )٤6

الربــﻂ  ،وتالزمهاالســببية
َّ
ألﳖــا ﲢمــل ﴍوط ذلــك  ،فاﳉوابيــة معناهــا َّ
فاملرجــح أن تكــون الفــاء ﰲ قــول اإلمــام جوابيــة َّ

أيضــا  ،وتكــون جوا ًبــا ألمريــن  :أحدﳘــا الــﴩط بـــــــ( ْ
إن ) وأخواﲥــا  ،والثــاﲏ مــا فيــه معنــى
 ،وقــال بعضهــم  :الﱰتيــب ً

الــﴩط نحــو ( أ َّمــا ) ( ، )٤7وباالعتــامد عــﲆ املعنــى املــراد مــن النــص تكــون الفــاء واقعــة ﰲ جــواب ﴍط مقــدَّ ر بـــــ( ْ
إن ) ،
رب حـ َّـر النَّـ ِ
ـار ) َّ
والتقديــر ( ْ
ألن قطعهــم يــده الﴩيفــة قــد أوجــب الدعــاء عليهــم
إن قطعــوا ببغيهــم يســاري فاصلهــم يــا ِّ
أيضــا .
بدخوهلــم النَّــار  ،وهــي تربــﻂ اﳉملتــني وﲢمــل معنــى الســببية  ،وقــد ﲢمــل معنــى الﱰتيــب ً

أ َّمــا مــا ﳜتــص بالفعــل فيتم َّثــل بقضيتــني األوﱃ ﳎيــؤه بأســلوب طلبــي هــو فعــل األمــر الــذي خــرج للدعــاء ،

والقض َّيــة الثانيــة هــي تقديــم الفعــل عــﲆ النــداء  ،وذلــك لغــرض االهتــامم بالفعــل وتأكيــد املعنــى فــأراد اإلمــام أن يقــدِّ م

الدعــاء عليهــم  ،ومــا ﳎــيء النــداء هنــا َّإال اعــﱰاض جــاء لقيمــة معنويــة  ،ونــر فيــه جان ًبــا تأ ﱡدب ًيــا مــن اإلمــام  ،إذ َّملــا
جــاء الفعــل بصيغــة األمــر أراد أن يــأﰐ بالنــداء الــذي ينــادي بــه اهلل ر َّبــه كــي ُي ِ
ظهــر التذ ِّلــل ﰲ الدعــاء عــﲆ الرغــم مــن
األذ الــذي حلــق بــه منهــم  ،فقــد ذهــب أحدهــم إﱃ القــول  ” :لقــد ك ُثــر نــداء اخللــق هلل بصفــة الربوبيــة  ،وغلــب غلبــة

رب )
واضحــة ﰲ آي القــرآن الكريــم حتــى يالحــﻆ التــالزم بــني الدعــاء ونــداء الـ َّـرب  ،بــل ر َّبــام كان النــداء نفســه ( يــا ِّ

ـتعمل فيــه أداة النــداء ( يــا ) التــي
دعــا ًء
وترض ًعــا وخضو ًعــا وتذ ﱡلـ ًـال بــني يــدي اهلل  .وهــذا النــوع مــن النــداء ح َّقـ ُه أن ُيسـ َ
ﱡ
أن املنــا َد هنــا عـ ٍ
ينــاد ﲠــا البعيــد وذلــك َّ
ـال عــﲆ خلقــه بائـ ٌن منهــم ”(. )٤8
ﺧاﲤة الﺒحﺚ
١١٣

أ.د.عادل نذير بيري

الباحثة وفاء مسعود عزيز فاضل

بعــد هــذا الســري ﰲ هــد الطــف مــع األبيــات امللكوتيــة هلــذه الشــخصية العظيمــة وهــي شــخصية أﰊ الفضــل

ﲢصلــت لدينــا ﳎموعــة مــن النتائــج التــي ســنعرضها ﰲ النقــاط اﻵتيــة :
العبــاس (َّ )g

 ﱂ ت ُكــن أراجيــز اإلمــام عبــارة عــن أراجيــز حربيــة كبق َّيــة األراجيــز احلربيــة وحســب وإ َّنــام كانــت ﲢمـ ُـل رســال ًةواضحــة للنــاس عمو ًمــا وعــﲆ مـ ِّـر العصــور والعــدو عــﲆ وجــه اخلصــوص .

عرفــت هــذه األراجيــز بالقضيــة التــي خــرج اإلمــام احلســني ( )gمداف ًعــا عنهــا ؛ فقــد أثبتــت َّ
أن الدفــاع ﰲ ركــب
 َّألن النبــي قــد أوﴅ بـ ِ
اإلمــام عــن الدِّ يــن وعــن إمــام الزمــان بــل عــن النبــي ( صـ َّـﲆ اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم ) بنفســه َّ
ـﺂل

ـريا َّ ،
وإن القضيــة ﲣــرج عــن العــرق والقرابــة .
بيتــه خـ ً

 -أظهــرت تلــك النصــوص ألﰊ الفضــل ﳎموعـ ًة مــن الصفــات نــادرة الوجــود والنظــري ؛ منهــا  :الشــجاعة  ،والوفاء

الراســخ  ،والعقيــدة الثابتــة  ،والتفــاﲏ  ،واإليثــار  ...إلــخ .
 ،والصــرب  ،واليقــني الصــادق  ،واإليــامن َّ
ٍ
 ارتبطــت ﱡخاصــة ومحلــت رســالة ﲣتلــف ﰲ جزئياﲥــا عــن األخــر ؛ فهنــاك حمــور يتمركــز
كل أرجــوزة بقضيــة َّ

حولــه اهلــدف واملعنــى تنطلــق منــه األهــداف واملعــاﲏ األخــر .

أيضــا  ،وهــذا
 كشــفت تلــك النصــوص عــن اإليــامن الراســخ الــذي ﲢـ َّـﲆ بــه أبــو الفضــل ( ، )gوالعقيــدة الثابتــة ًـم عــن مســتو الدِّ رايــة الــذي يتمتــع بــه  ،واملســتو اخلُ ُلقــي الــذي ﳛملــه  ،ﱡ
وكل ذلــك اســتقاه مــن البيــت العلــوي
ينـ ﱡ

الــذي عــاش فيــه .

 كانــت هنــاك تن ﱡقــالت واضحــة ﰲ النــربة اخلطابيــة لـ ِّـكل أرجــوزة  ،وهــذا ﳜضــع للمقــام الــذي قيلــت فيــه  ،فكانــت

تلــك التن ﱡقــالت عﲆ الشــكل اﻵﰐ :

أرجــوزة الثبــات  :كانــت ﲢمــل معنــى الشــجاعة وحماولــة الــردع للعــدو والــذب عــن الدِّ يــن والفخــر بنفســه وبأبيــه

أمــري املؤمنــني عــيل بــن أﰊ طالــب (. )g

أرجــوزة املﴩعــة  :كانــت ﲢمــل معنــى القـ َّـوة والعزيمــة والفــداء والصــرب والشــكر والتخويــف للعــدو والفخــر
أيضــا .
بنفســه ً

أرجــوزة القربــة  :ال أغــايل أو أبالــﻎ إذا قلــت َّ
إن هــذه األرجــوزة م َّثلــت أعــﲆ قمــم اإليثــار والوفــاء والتذ ﱡلــل واإليــامن
وصــدق اليقــني .

أرجــوزة اليمــني  :عـ َّـربت هــذه األرجــوزة عــن التفــاﲏ ﰲ الدِّ يــن إﱃ أبعــد احلــدود وبأعــز مــا يمكــن أن يقــدَّ م لنــرصة
الدِّ يــن واإلمــام الصــادق اليقــني والنبــي الطاهــر األمــني .

قمــة الصمــود وعــن ﲤنيــة اإلمــام نفســه بالشــهادة واالجتــامع مــع خــري
أرجــوزة اليســار  :عـ َّـربت هــذه األرجــوزة عــن َّ
الــور حممـ ٍـد وآلــه  ،وكشــف فيهــا عــن الفﺌــة الباغيــة داع ًيــا عليهــم بأشــدِّ العــذاب .
اﳍواﻣﺶ
١١٤

 -1لسان العرب ،352 – 350 / 5مادة ( رجز ) .
 -2بحور الشعر العرﰊ ( عروض اخلليل ) . 120 :
 -3ينظر  :العمدة ﰲ حماسن الشعر وآدابه ونقده ،136 / 1وبحور الشعر العرﰊ ( عروض اخلليل . 120 : 9
 -٤ينظر  :البناء العروﴈ للقصيدة العربية . 67 – 59 :
 -5موسيقى الشعر . 127 – 126 :
 -6ينظر  :موسيقى الشعر . 128 – 127 :
 -7ينظر  :شعر الفتوح اإلسالمية ﰲ صدر اإلسالم . 239 – 238 :
الرجز ﰲ عرص صدر اإلسالم ( موضوعاته،وخصائصه الفنية ) . 16 – 10 :
 -8ينظر َّ :
 -9ينظر  :فن التقطيع الشعري والقافية . 123 :
 -10ينظر  :لسان العرب ،350 / 5مادة ( رجز ) .
 -11ينظر  :موسيقى الشعر . 125 :
الرجز ﰲ عرص صدر اإلسالم . 7 :
َّ -12
 -13ينظر  :امليزان ﰲ تفسري القرآن . 109 – 108 / 17
الرجز ﰲ عرص صدر اإلسالم . 11 :
َّ -1٤
 -15وقعة ص ِّفني . 391 – 390 :
 -16ينظر  :قصص العباس . 5 :
 -17ينظر  :دروس أﰊ الفضل العباس ( )gﰲ مكارم األخالق . 7 :
 -18ينظر  :قصص العباس (. 101 – 81 : )g
 -19ينظر  :اخلصائص العباسية . 315 – 91 :
 -20ينظر  :العباس بن عيل ( )gبطل احلق واحلرية . 15 :
 -21ينظر  :املصدر نفسه . 11 – 10 :
 -22ديوان اإلمام عيل بن أﰊ طالب ( رﴈ اهلل عنه ) . 28 :
 -23صحيح مسلم،كتاب اإلمارة،باب فضل الشهادة ﰲ سبيل اهلل تعاﱃ . 2٤ / 13
 -2٤املصدر نفسه . 2٤ / 13
الرب والصلة واﻵداب،باب ﲢريم ظلم املسلم وخذله واحتقاره . 121 / 16
 -25صحيح مسلم،كتاب ِّ
 -26املعجم الوسيﻂ . 768 :
 -27ينظر  :الربهان ﰲ علوم القرآن . ٤21 – ٤20 / 2
 -28ينظر  :لسان العرب،مادة ( رقا ) . 332 – 331 / 1٤
 -29ينظر  :املصدر نفسه،مادة ( وري ) . 389 / 15
 -30ينظر  :املعجم الوسيﻂ . 568 :
 -31ينظر  :ﳎمع البحرين،الطرﳛي . 66 / 3
 -32سورة إبراهيم  /اﻵية . 5
سورة لقامن  /اﻵية . 31
سورة سبأ  /اﻵية . 19
سورة الشور  /اﻵية . 33
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 -33ينظر  :نظم الدﱡ رر ﰲ تناسب اﻵيات والسور . ٤89 / 15
السعود . 69 / 5
 -3٤ينظر  :تفسري أﰊ ﱡ
 -35ينظر  :معاﲏ النحو . 223 / 3
 -36ينظر  :مقتل احلسني ( )gومرصع أهل بيته وأصحابه ﰲ كربالء،ألﰊ ﳐنَف .92 – 91 :
 -37بحار األنوار . 261 / ٤3
 -38من ذلك ما جاء ﰲ  ( :آل عمران ،3،39 :املائدة ،٤6 :الصف . ) 6 :
املفصل ،90 / 9ومعاﲏ النحو . 135 / ٤
 -39ينظر  :الكتاب ،10٤ / 3وﴍح َّ
املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز . 299 – 298 / 3
 -٤0الطراز
ِّ
 -٤1ينظر  :مقتل احلسني،أبو ﳐنَف . 93 – 92 :
 -٤2مفاتيح اﳉنان . ٤36 – ٤35 :
 -٤3ينظر  :لسان العرب،مادة ( بغا ) . 78 / 1٤
 -٤٤ينظر  :مغني اللبيب عن كتب األعاريب . 2٤3 / ٤
 -٤5اﳉنى الداﲏ ﰲ حروف املعاﲏ . 259 :
 -٤6ينظر  :معاﲏ احلروف،الر َّماﲏ . ٤3 :
 -٤7ينظر  :اﳉنى الدَّ اﲏ . 66 :
 -٤8ﳎازات النِّداء ﰲ اخلطاب القرآﲏ . 205 :

املصادر واملراجع
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الباحثة وفاء مسعود عزيز فاضل

 -1بحــار األنــوار  ،العلــم َّ
احلجــة فخــر األمــة املــوﱃ
العالمــة َّ
رسه )  ،مؤسســة
الشــيخ حممــد باقــر املجلــﴘ ( قــدَّ س اهلل َّ
الوفــاء  ،بــريوت – لبنــان  ( ،د .ت. ) .
 -2بحــور الشــعر العــرﰊ ( عــروض اخلليــل )  ،الدكتــور غــازي
يمــوت  ،دار الفكــر اللبنــاﲏ للطباعــة والنــﴩ  ،بــريوت –
لبنــان  ،ط 1992 ، 2م .
 -3الربهــان ﰲ علــوم القــرآن  ،أبــو عبــد اهلل بــدر الدِّ يــن حممــد بــن
عبــد اهلل بــن ﲠــادر الزركــﴚ ( ت 79٤هـــــــ )  ،ﲢقيق  :حممد
أبــو الفضــل إبراهيــم  ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى
البــاﰊ احللبــي وﴍكائــه  ،ط 1376 ، 1هـــــــ = 1957م .
 -٤البنــاء العــروﴈ للقصيــدة العربيــة  ،الدكتــور حممــد محاســة
عبــد اللطيــف  ،دار الــﴩوق  ،القاهــرة  ،بــريوت  ،ط ، 1
1٤20هــــــــ = 1999م .
الســعود أو إرشــاد العقــل الســليم إﱃ مزايــا الكتــاب
 -5تفســري أﰊ ﱡ
الســعود بــن حممــد العــامدي
الكريــم  ،لقــاﴈ القضــاة أﰊ ﱡ
احلنفــي ( ت 982هــــــــ )  ،ﲢقيــق  :عبــد القــادر أمحــد عطــا
الريــاض احلديثــة  ،الريــاض  ،مطبعــة الســعادة ( ،
 ،مكتبــة ِّ
د .ت. ) .
 -6اﳉنــى الــدَّ اﲏ ﰲ حــروف املعــاﲏ  ،احلســن بــن قاســم املــرادي
 ،ﲢقيــق  :الدكتــور فخــر الدِّ يــن قبــاوة  ،واألســتاذ حممــد
نديــم فاضــل  ،دار الكتــب العلميــة  ،بــريوت –لبنــان  ،ط 1
1٤13 ،هـــــــ = 1992م .
 -7اخلصائــص العباســية  ،احلــاج حممــد إبراهيــم الكلبــاﳼ
النجفــي  ،انتشــارات املكتبــة احليدريــة  ،مطبعــة أمــري  ،قــم
 ،ط 1٤20 ، 1هـــــــ .
 -8دروس أﰊ الفضــل العبــاس ( )gﰲ مــكارم األخــالق  ،ميثــم
هــادي القريــﴚ  ،قســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة ﰲ العتبــة
العباســية املقدســة  /شــعبة اإلعــالم  ،كربــالء املقدســة  ،دار
الضيــاء  ،النجــف األﴍف  ،ط 1٤33 ، 1هـــــ = 2012م .
 -9ديــوان اإلمــام عــيل بــن أﰊ طالــب ( رﴈ اهلل عنــه )  ،اعتنــى
بــه  :عبــد الرمحــن املصطــاوي  ،دار املعرفــة للطباعــة والنــﴩ
والتوزيــع  ،بــريوت – لبنــان  ،ط 1٤26 ، 3هــــــ = 2005م .
املفصــل  ،الشــيخ موفــق الديــن يعيــﺶ بــن عــيل بــن
 -10ﴍح َّ
يعيــﺶ النحــوي ( ت 6٤3هـــــــ )  ،مكتبــة املتنبــي  ،القاهــرة

 ( ،د .ت. ) .
 -11شــعر الفتــوح اإلســالمية ﰲ صــدر اإلســالم  ،النعــامن عبــد
املتعــال القــاﴈ  ( ،د .ت. ) .
املتضمــن ألرسار البالغــة وعلــوم حقائــق اإلعجــاز
 -12الطــراز
ِّ
 ،السـ ِّيد اإلمــام إمــام األئمــة الكــرام أمــري املؤمنــني ﳛيــى بــن
محــزة بــن عــيل بــن إبراهيــم العلــوي اليمنــي ( 7٤5هــــــ ) ،
مطبعــة املقتطــف  ،مــرص 1332 ،هـــــــ = 191٤م .
 -13العبــاس بــن عــيل ( )gبطــل احلــق واحلريــة  ،عبــد احلميــد
املهاجــر  ،مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات  ،بــريوت – لبنــان
 ،ط 1٤13 ، 1هـــــــ = 1992م .
 -1٤ال ُع ْمــدة ﰲ حماســن الشــعر وآدابــه ونقــده  ،أبــو عــيل احلســن
األزدي ( ت ٤56هــــــ )  ،ح َّققــه
بــن رشــيق القــريواﲏ ْ
وفصلــه وع َّلــق حواشــيه  :حممــد حمــي الديــن عبــد احلميــد ،
َّ
دار اﳉيــل للنــﴩ والتوزيــع والطباعــة  ،بــريوت  -لبنــان  ،ط
1٤01 ، 5هـــــــ = 1981م .
 -15فــن التقطيــع الشــعري والقافيــة  ،الدكتــور صفــاء خلــوﴆ
 ،منشــورات مكتبــة املثنــى ببغــداد  ،ط 1397، 5هــــــــ =
1977م .
 -16قصــص العبــاس  ،الشــيخ ماجــد نــارص الزبيــدي  ،مكتبــة
آداب ﴍقيــة  ،النجــف – العــراق  ،منشــورات الفجــر
للطباعــة والنــﴩ والتوزيــع  ،بــريوت  -لبنــان  ،ط ، 1
1٤29هـــــــ = 2008م .
 -17كتــاب ســيبويه  ،ألﰊ بــﴩ عمــرو بــن عثــامن بــن قنــرب ( ت
108هـــــــ )  ،مكتبــة اخلانجــي  ،القاهــرة  ،الﴩكــة الدوليــة
للطباعــة  ،ط 1٤30 ، 5هـــــــ = 2009م .
الرماﲏ
 -18كتــاب معــاﲏ احلــروف  ،أبــو احلســن عــيل بــن عيســى ﱡ
وخــرج شــواهده ،
النحــوي ( ت 38٤هــــــــ )  ،ح َّققــه ،
َّ
وأرخ لعــرصه :
وع َّلــق عليــه  ،وقــدَّ م لــه  ،وترجــم للر َّمــاﲏ َّ ،
الدكتــور عبــد الفتــاح إســامعيل شــلبي  ،دار الــﴩوق للنــﴩ
والتوزيــع والطباعــة  ،جــدَّ ة – اململكــة العربيــة الســعودية  ،ط
1٤01 ، 2هــــــــ = 1981م .
حممــد بــن مكــرم
 -19لســان العــرب  ،أبــو الفضــل َﲨــال الديــن َّ
ابــن منظــور األفريقــي املــرصي ( ت711هـــــــ )  ،دار صــادر
 ،بــريوت  ( ،د .ت. ) .
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 -20ﳎمــع البحريــن  ،الشــيخ فخــر الدِّ يــن الطرﳛــي ( ت
1087هــــــــ )  ،ﲢقيــق  :الســ ِّيد أمحــد احلســيني  ،أعــاد
األول مــن الكلمــة ومــا بعــد عــﲆ طريقــة
بنــاءه عــﲆ احلــرف َّ
املعاجــم العرصيــة  :حممــود عــادل  ،مكتــب نــﴩ الثقافــة
اإلســالمية  ،ط 1٤08 ، 2هــــــــ .
 -21معــاﲏ النحــو  ،الدكتــور فاضــل صالــح الســامرائي  ،ﴍكــة
العاتــك للطباعــة والنــﴩ والتوزيــع  ،القاهــرة  ،ط ، 2
1٤23هــــــ = 2003م .
 -22املعجــم الوســيﻂ  ،ﳎمــع اللغــة العربيــة ( اإلدارة العامــة
للمعجــامت وإحيــاء الــﱰاث )  ،شــعبان عبــد العاطــي عطية ،
أمحــد حامــد حســني  ،ﲨــال مــراد حلمــي  ،مكتبــة الــﴩوق
النجــار  ،ﲨهوريــة مــرص العربيــة  ،ط
الدوليــة  ،عبــد العزيــز ّ
1٤25 ، ٤هـــــــ = 200٤م .
 -23مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب  ،البــن هشــام
األنصــاري ( ت 761هــــــــ )  ،ﲢقيــق وﴍح  :الدكتــور عبد
اللطيــف حممــد اخلطيــب  ،الــﱰاث العــرﰊ  ،الكويــت  ،ط 1
1٤21 ،هـــــــ = 2000م .
القمــي ،
 -2٤مفاتيــح اﳉنــان  ،للفقيــه املحــدِّ ث الشــيخ عبــاس ِّ
دار الكتــاب العــرﰊ للطباعــة والنــﴩ والتوزيــع  ،بغــداد  ،ط
1٤25 ، 1هـــــــ = 200٤م .
 -25مقتــل احلســني ( )gومــرصع أهــل بيتــه وأصحابــه ﰲ
كربــالء  ،املشــتهر بــــــ( مقتــل أﰊ ﳐنَــف )  ،مكتبــة األلفــني
 ،الكويــت  ،ط 1٤08 ، 2هـــــــ = 1987م .
 -26موســيقى الشــعر  ،الدكتــور إبراهيــم أنيــس  ،مكتبــة األنجلــو
املرصيــة  ،مطبعــة ﳉنــة البيــان العــرﰊ  ،ط 1952 ، 2م .
 -27امليــزان ﰲ تفســري القــرآن َّ ،
للعالمــة الســيد حممــد حســني
الطباطبائــي  ،منشــورات مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ،
بــريوت – لبنــان  ،ط 1٤17 ، 1هــــــ = 1997م .
 -28نظــم الــدﱡ رر ﰲ تفســري اﻵيــات والســور  ،للشــيخ َّ
العالمــة
برهــان الدِّ يــن أﰊ احلســن إبراهيــم بــن عمــر البقاعــي ( ،
ت 885هـــــــ 1٤80 -م )  ،بــﺈﴍاف  :السـ ِّيد ﴍف الدِّ يــن
صححــه وع َّلــق عليــه حممــد عمــران األعظمــي
أمحــد َّ ،
األنصــاري العمــري  ،قــراءة  :السـ ِّيد القــاﴈ حممــد عطــاء
اهلل النقشــبندي القــادري  ،دائــرة املعــارف العثامنيــة  ،دار
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الباحثة وفاء مسعود عزيز فاضل

املعــارف اإلســالمي  ،القاهــرة 1٤00 ،هـــ = 1980م .
 -29وقعــة ص ِّفــني  ،لنـ ِ
ـرص يــن مزاحــم املنقــري ( ت 212هــــــــ
)  ،ﲢقيــق وﴍح  :عبــد الســالم حممــد هــارون  ،دار اﳉيــل ،
بــريوت 1٤10 ،هـــــــ = 1990م .
30البحوث :
الرجــز ﰲ عــرص صــدر اإلســالم ( موضوعاتــه  ،وخصائصــه
َّ -31
ـيل  ،والدكتــور حممــد
الفنيــة )  ،الدكتــور عبــود جــودي احلـ ّ
عبــد احلســني اخلطيــب  ،كليــة الﱰبيــة  ،جامعــة كربــالء .
 -32ﳎــازات النــداء وحقيقتــه وأغراضهــام ﰲ اخلطــاب القــرآﲏ
 ،الدكتــور ظافــر بــن غرمــان العمــري  ،ﳎلــة معهــد
األمــام الشــاطبي للدراســات القرآنيــة  ،العــدد الســادس ،
1٤29هــــــ .

Prophe�c Instruc�ons in Solidifying the
Humanist Sciences and promulga�ng them
via Educa�onal Fields

حمرم
ّ  خالد حممد. د.أ

رئيس مركز الﴪاج للبحوث والدراسات اإلسالمية
لبنان/ واملدير اإلداري ﰲ قناة الثبات الفضائية

Prof . Dr. Khalid Muharram
Chair Man of Al-Saraj Centre for Research and Islamic
Studies , Lebanon

ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:

لقــد كان لرســول اهلل ـ صــﲆ اهلل عليــه والــه وســلم ـ مدرســة ربانيــة فــذة ﰲ بنــاء احليــاة وﰲ اســتثامر مــا يمكــن

ان يســتثمر ﰲ النهــوض باالنســان نحــو التكامــل والرقــي واالقــﱰاب مــن احلالــة املثــﲆ التــي أريــد لــه أن يكــون

قريبــا منهــا  ،وكانــت جهــود الرســول ـ صــﲆ اهلل عليــه والــه وســلم ـ ﰲ الﱰبيــة تنــرصف اﱃ مياديــن الﱰبيــة الروحيــة
والعقليــة واخللقيــة واﳉســمية واالجتامعيــة  ،والبيﺌيــة ،وغــري ذلــك مــن مرتكــزات بنــاء الشــخصية االســالمية عــﲆ

اســس ربانيــة مكينــة  ،وهــي أســس ﳖــﺾ بتتميمهــا آل البيــت ـ bوهــم عﱰتــه ورعــاة علمــه كــام ﳖــﺾ ﲠــا صلحــاء
األمــة إلكــامل هــذا املــﴩوع اإلهلــي العظيــم ﰲ بنــاء الشــخصية االســالمية املتكاملــة.

١٢١

محرم
ّ  خالد محمد.د.أ

Abstract:
The messenger of Allah incarnates a formidable divine school in erecting life and investing
whatsoever could be invested to augment man into competence and sublimity and take
advance to the state of perfection that one wants to have. The efforts of the messenger in
education ramify into fields educational fields educational, spiritual, mental, ethical, physical,
social ,environmental and so forth to erect the Islamic personality due to immune divine
bases Ahlalbayt takes the initiative in completing at the hand of the posterity as a science
shepherd and the pious recommend such a great divine feat in establishing the perfect
Islamic personality.

١٢٢

الـمـــﻘـــﺪﻣة

احلمــد هلل ،والصــالة والســالم عــﲆ ســيدنا حممــد رســول اهلل ،وعــﲆ آلــه الطيبــني الطاهريــن ،وأصحابــه املنتجبــني،

وبعــد..

ـم األزمــات التــي تواجهنــا ،إذ
فــﺈن أزمــة الﱰبيــة اإلســالمية الصحيحــة التــي نعيشــها تعــد ﰲ ﳎتمعنــا اليــوم مــن أهـ ّ

انفصلــت الﱰبيــة عــن الواقــع ،فأصبحــت ﲥددنــا بمســتقبل مظلــم .وهــذا التدهــور يعــود إﱃ ُبعــد املســلمني عــن

تطبيــق أحــكام الديــن اإلســالمي احلنيــف .واملجتمــع العــرﰊ واإلســالمي وقــع ﰲ أرس الغــزو الثقــاﰲ والفكــري
والﱰبــوي الغــرﰊ ،اســتامل بنظمــه ،ومناهجــه ،وقيمــه ،وتصـ ّـوره لﻺنســان وحياتــه ،وعلومــه وآدابــه ،اســتامل كثــري ًا

مــن أبنــاء جيلنــا وقــدّ م هلــم تربيــة غريبــة عــن اإلســالم وأسســه ...مــن هنــا تــربز مشــكلة هــذا البحــث ،لذلــك كان ال

بــد مــن احلــث عــﲆ إعــادة قــراءة العلــوم اإلنســانية عــﲆ وفــق منابعهــا األصيلــة.

ـس احلاجــة إﱃ نظــام تربــوي إســالمي يتناســب مــع ﳎتمعنــا وواقعنــا ومثلنــا العليــا
وﰲ الوقــت احلــاﴐ نحــن بأمـ ّ

وعقيدتنــا ...فالعلــوم اإلنســانية تقــدّ م النمــوذج الكامــل لرعايــة املســلم (ذكــر ًا وأنثــى) وبيــان حقوقــه ،وتربيتــه
جســمي ًا وعقلي ـ ًا وســلوكي ًا واجتامعي ـ ًا ونفســي ًا ،ليســهم ﰲ إقامــة ﳎتمــع فاضــل إذا أحســن توجيهــه.

أمــا الﱰبيــة احلاليــة فق ّلــام تراعــي ذلــك ،وال سـ ّيام الشــؤون النفســية والروحيــة واخللقيــة والعقليــة .لذلــك ،ال بــدّ مــن

غــرس أســس العلــوم اإلنســانية ونﴩهــا وترســيخها ﰲ نفــس الفــرد مــن طريــق التوجيهــات النبويــة وتوجيهــات
أهــل البيــت عليهــم الســالم التــي تشــكل بمضموﳖــا معينـ ًا رائعـ ًا إلنضــاج العلــوم اإلنســانية ونامئهــا وتفرعهــا.

فكانــت أﳘيــة البحــث ﰲ دراســة وجــوه الرعايــة التــي ﳛيــﻂ اإلســالم ﲠــا الفــرد ،مــن أجــل اإلفــادة منها،وتوظيفهــا
ﰲ العمليــة الﱰبويــة ﲠــدف تكويــن الشــخصية اإلســالمية التــي ﲡمــع بــني الفضائــل العقليــة واخللقيــة ،وبــني التقــدّ م
والرقــي مــن خــالل أســـس تربويــة ف ّعالــة وعلــوم إنســانية أصيلــة تدفعهــا ملواكبــة املتغــريات.
ّ

وتربز أﳘيته أيض ًا ببيانه مفهوم الﱰبية ﰲ اللغة،واالصطالح املعارص،والقرآن الكريم،واهلدي النبوي.

ثم بيان امليادين الﱰبوية إلثراء العلوم اإلنسانية ونﴩها وهي :

الروحيــة
الروحيــة :وذلــك ببيــان احلاجــة إﱃ اإليــامن والعقيــدة ،وبيــان أهــداف الﱰبيــة ّ
امليــدان األول :الﱰبيــة ّ

وســموها وصيانتهــا للقيــم والعلــوم اإلنســانية.
ّ

امليــدان الثــاﲏ :الﱰبيــة العقليــة :ببيــان العوامــل املؤثــرة ﰲ النّمــو العقــيل ،وأﳘ ّيــة العلــم ونــﴩه واالســتزادة منــه،

وبيــان أهــداف الﱰبيــة العقليــة.

امليدان الثالث :الﱰبية اخللقية :وذلك ببيان مفهومها وأﳘيتها وأهدافها.
١٢٣
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امليــدان الرابــع :الﱰبيــة اﳉســمية :وذلــك بعــرض خصائــص النمــو اﳉســمي ،وبيــان أهــداف الﱰبيــة اﳉســمية،
واالهتــامم بالصحــة ،واالعتــدال ﰲ الطعــام والــﴩاب ،والتــزام الﱰبيــة البدنيــة ومعرفــة فوائدهــا ،وأﳘيــة النظافــة،

للوقايــة مــن املــرض...

امليــدان اخلامــس :الﱰبيــة االجتامعيــة :مــن طريــق بيــان العوامــل املؤثــرة فيهــا ،وبيــان أﳘيــة العالقــة األرسيــة
واالجتامعيــة وأهدافهــا.

امليدان السادس :الﱰبية البيﺌية :وذلك ببيان مفهومها وأﳘيتها وأهدافها.

أمــا اهلــدف فهــو بنــاء الشــخصية اإلســالمية ﰲ عــاﱂ املعرفــة وفــق ثوابــت العلــوم اإلنســانية ،وصياغتهــا ﰲ إطــار

اإلســالم لتحيــا األمــة اإلســالمية مــن جديــد ،متميــزة بشــخصيتها ،وتتحــرر مــن ذل التبعيــة الفكريــة التــي وصلــت
إليهــا .ويتحقــق للمســلم الواعــي املثقــف املعــارص االمتــالء النفــﴘ إعجاب ـ ًا وفخــر ًا بدينــه احلــق ،لكاملــه وشــموله

كل مــا ﳛتــاج إليــه.

قــال رســول اهلل صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم” :يــا ّأﳞــا النــاس ّإﲏ قــد تركــت فيكــم مــا إن أخذتــم بــه لــن تض ّلــوا:
كتــاب اهلل ،وعــﱰﰐ أهــل بيتي”(.)1ووصــف أمــري املؤمنــني اإلمــام عيلgأهــل البيــت قائ ـالً” :هــم عيــﺶ العلــم

ومــوت اﳉهــل؛ ﳜربكــم حلمهــم عــن علمهــم ،وظاهرهــم عــن باطنهــم ،وصمتهــم عــن حكــم منطقهــم؛ ال ﳜالفــون

احلــق وال ﳜتلفــون فيــه ،وهــم دعائــم اإلســالم ووالئــج االعتصــام ،ﲠــم عــاد احلـ ّـق إ ٰﱃ نصابــه ...عقلــوا الديــن عقــل

وعايــة ورعايــة ال عقــل ســام ٍع وروايــة”(.)2

وﰲ اخلتــام أرجــو أن أكــون قــد أســهمت ،بجد ّيــة صادقــة ون ّيــة ﳐلصــة ،ﰲ تنبيــه األذهــان ﰲ عرصنــا املــادي للعــودة

إﱃ العلــوم اإلنســانية األصيلــة ...فــﺈن أصبــت فمــن اهلل التوفيــق ،وإن أخطــأت فمــن ســوء فهمــي وتقديــري ،واحلمد

هلل رب العاملــني.

حممد وعﲆ آله وأصحابه.
وصﲆ اهلل عﲆ سيدنا ّ
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الفصل األول :مفهوم الﱰبية ﰲ اللغة واالصطالح والقرآن واهلدي النبوي
أوالً :مفهوم الﱰبية ﰲ اللغة واالصطالح:

 -1الﱰبية ﰲ اللغة:

يرﰊ.
ُت َع ّرف هذه الكلمة لغوي ًا بأﳖا مصدر الفعل ر ّبىّ ،
فيقال :ر ّبى الولد ،أي أنشأه ،وربا الﴚء يربو إذا زاد.

”(ر َّب) الولــد – ر ّبـ ًا :وليــه وتعهــده بــام ّ
وينميــه ويؤدبــه.
يغذيــه ّ
(ر َّب) مــا يــأﰐَ :
وجــاء ﰲ املعجــم الوســيﻂ مــن معــاﲏ َ
يب”(.)3
وربِ ٌ
راب ،والولــدُ َ :مر ُبـ ٌ
فهــوّ :
ـوب َ

ويقول ابن منظور( )٤ﰲ لسان العرب :ر ّبى الولد يعني” :أحسن القيام عليه”(.)5

ويفهــم مــن هــذا أن الﱰبيــة تعنــي لغويــ ًا” :الرعايــة والزيــادة واإلصــالح والنشــأة والنــامء
والكامل”(...)6

ـﱰﰊ ،روحي ـ ًا وعقلي ـ ًا وجســدي ًا ...ليســتطيع التك ّيــف مــع
فهــي عمليــة متكاملــة تشــمل ﲨيــع جوانــب شــخصية املـ ّ

البيﺌــة التــي يعيــﺶ فيهــا(.)7

وﳎمل تربية الولد :حسن القيام عليه ،وتعهده ما يلزمه.
 -2الﱰبية ﰲ االصطالح املعارص:
ٍ
معان عدة ،يمكن اختصارها بام يأﰐ:
للﱰبية

أ -الﱰبية” :هي تنمية الوظائف اﳉسمية والعقلية واخلُ ُلقية ،كي تبلﻎ كامهلا من طريق التدريب والتثقيف”(.)8

ب -الﱰبيــة :تعمــل عــﲆ بنــاء شــخصية قويــة لﻺنســان ”الــذي شــحذت مواهبــه ،وامتــﻸت جعبتــه بأســلحة الكفــاح

ﰲ احليــاة االجتامعيــة ،وﲥيــأ للتقــدم املطــرد والرقــي املســتمر ،والتقــدم هــو سـنّة الوجــود ودليــل احليــاة الصحيحــة،
وكــامل الشــخصية ﰲ العلــم والعمــل ،والفكــر واإلرادة ،والســلوك”(.)9

ج -الﱰبيــة” :هــي عمليــة تكويــن لﻺنســان ،يســعى إليــه املــرﰊ بﺈثــارة القــدرات الكامنــة لــد الطفــل ،ثــم توجيههــا

توصــل إليهــا املر ّبــون”(.)10
توجيهـ ًا ســلي ًام ،وذلــك باســتخدام أفضــل أســاليب الﱰبيــة والتعليــم التــي ّ

د -الﱰبيــة :هــي ”عمليــة تشــكيل وإعــداد أفــراد إنســانيني ﰲ ﳎتمــع معـ ّـني ،ﰲ زمــان ومــكان مع ّينني ،حتى يســتطيعوا

أن يكتســبوا املهــارات والقيــم واالﲡاهــات وأنــامط الســلوك املختلفــة ،التــي تيـ ّـﴪ هلــم عمليــة التعامــل مــع البيﺌــة
االجتامعيــة التــي ينشــأون أفــراد ًا فيهــا ،ومــع البيﺌــة املاديــة أيضـ ًا”(.)11

هـــ -الﱰبيــة :هــي ”العمليــة التــي يعــدّ فيهــا الوليــد الناشــﺊ ليصبــح عضــو ًا متك ّيف ـ ًا ﰲ املجتمــع الــذي ولــد فيــه،
١٢٥

محرم
أ.د .خالد محمد ّ

ويعيــﺶ ﰲ كنفــه”( .)12فيكــون عضــو ًا فاعــ ً
ال ناجحــ ًا.

و -الﱰبيــة :هــي توجيــه للحيــاة ،وتشــكيل هلــا ،وتكييــف للمحيــﻂ ،وإعــداد املــرء للعيــﺶ والتمــدن ،ونقــل املعــارف

واملهــارات ،وتكييــف الدوافــع الداخليــة للظــروف اخلارجيــة ،وتنميــة ّ
كل مــا ﰲ املجتمــع واحلياة ،وﲤحيــص الﱰاث،
واكتشــاف املواهــب والنمــو ،واملواطنيــة الصاحلــة ،والتكييــف ملــا ُيعلــن عــن اهلل( .)13فالﱰبيــة هــي االنســجام التــام

مــع احليــاة والبيﺌــة واملجتمــع.

ـوي
وقــد توصلــت ﳑــا ســبق إﱃ أن كل التّعريفــات تتفــق عــﲆ مــا يــأﰐ :الﱰبيــة هــي تكويــن شــخصية اإلنســان السـ ّ
الروحيــة والعقل ّيــة واﳉســم ّية مــن طريــق التدريــب والتثقيــف ،وإحــكام بنائهــا إﱃ حــدّ
واإلﳚــا ّ
ﰊ ،وتنميــة جوانبهــا ّ

ـﴩي ﰲ العلــم والعمــل ،والفكــر واإلرادة ،والســلوك ..ﳑــا ييـ ّـﴪ هلــا حســن التعامــل مــع اﻵخريــن ﰲ
الكــامل البـ ّ
املجتمــع الــذي تعيــﺶ فيــه.

ـرﰊ احلــق عــﲆ ِ
اإلطــالق هــو اهلل اخلالــق جـ َّـل وعــال ،فهــو ”الــذي خلــق الكائنــات ﲨيعهــا ،وجعــل بعضهــا ينمــو
واملـ ِّ

ويتعلــم باحلصــول عــﲆ الغــذاء والتمريــن املناســبني ،وهــو الــذي منــح اإلنســان العقــل ،وجعلــه قابــ ً
ال للتعليــم
ـرﰊ تابــع خللــق اهلل وإِﳚــاده ،ونابــع مــن ﴍع اهلل وكتابــه”( ،)1٤وإذا كانــت الﱰبيــة
والتدريــب والتوجيــه ،وعمــل املـ ّ

وفــق املنهــج الــذي وضعــه اهلل تعــاﱃ  -وهــو العــاﱂ بــام يناســب عبــاده ومصاحلهــم  -كانــت مواتيــة ،وآتــت ثامرهــا

عــﲆ أحســن وجــه.

لذلك ،ال بدّ من إلقاء الضوء عﲆ مفهوم الﱰبية ﰲ اإلسالم.

١٢٦

ثاني ًا :مفهوم الﱰبية ﰲ اإلسالم:
الﱰبيــة ﰲ اإلســالم هــي حماولــة جــادة لتنشــﺌة اإلنســان الكامل،ليــدرك مســؤولياته الفرديــة وعالقاتــه االجتامع ّيــة

مهامته،مســتندة ﰲ مفاهيمهــا ومبادئهــا وقيمهــا إﱃ القــرآن الكريــم والس ـنّة املطهــرة .وهــي ﴐورة حتميــة
وســائر ّ

لتحقيــق أهــداف اإلســالم ﰲ كل ﳎــاالت احليــاة .وأهــم مصــادر الﱰبيــة اإلســالمية :القــرآن الكريــم والســنة النبويــة
املطهــرة ،فكيــف جــاءت معــاﲏ الﱰبيــة فيهــام؟؟

 -1الﱰبية ﰲ القرآن الكريم:

يقول اهلل تبارك وتعاﱃ.)15(5 4 3 2 1 0 / :

ّ
إن كل مــن يقــرأ القــرآن الكريــم بالتدبــر والفهــم ملعانيــه ،يــراه كتــاب عقيــدة وتﴩيــع ،وكتــاب تربية وتوجيــه ،ودعوة

مــن اهلل ســبحانه وتعــاﱃ لﻺنســان لدراســة الكــون واحليــاة ،دراســة متأنيــة هادئــة ،ليعــرف ويتعلــم ،ويفهــم ويتدبــر
ومــن ثــم يت ِ
َّجـ َه االﲡــاه الصحيــح ﰲ تطبيــق مــا جــاء فيــه.

إن ﰲ القــرآن الكريــم ،منهجــ ًا متكامــ ً
ال ﰲ الﱰبيــة ،وهــو منهــج الدّ قــة والشــمول ،بحيــث ال يــﱰك جزئيــة مــن

جزئيــات اإلنســان دون أن يلقــي عليهــا الضــوء .وهــو منهــج ﳜتلــف اختالف ـ ًا جوهري ـ ًا عــن كل املناهــج البﴩيــة،

وهنــا يكمــن الســبب ﰲ نجــاح املنهــج اإلســالمي ﰲ الﱰبيــة ،فهــو ﳞتــم بجميــع اســتعدادات الفرد اﳉســم ّية والنفسـ ّية

والعقل ّيــة واخللق ّيــة ،حتــى يصــل بــه إﱃ الكــامل شــيﺌ ًا فشــيﺌ ًا ،وهــذا مــا ب ّينــه البيضاوي()16رمحــه اهلل عنــد تفســريه لفاﲢــة

ـرب ﰲ األصــل مصــدر بمعنــى الﱰبيــة ،وهــي تبليــﻎ الــﴚء إﱃ كاملــه شــيﺌ ًا فشــيﺌ ًا ،ثــم وصــف بــه
الكتــاب” :الـ ّ

()17

للمبالغة” (.)18

فﱰبيــة اإلنســان عــﲆ هــذا األصــل ،هــي العمــل عــﲆ إيصالــه إﱃ كاملــه شــيﺌ ًا فشــيﺌ ًا .وكلمــة البيضــاوي ”شــيﺌ ًا فشــيﺌ ًا”

إشــارة لطيفــة إﱃ األســلوب الﱰبــوي الــذي يتناســب وطبيعــة اإلنســان،وتدرجه ﰲ هــذه احليــاة.
ـرب :املصلــح واملدبر واﳉابر
ويقــول القرطبــي رمحــه اهلل ﰲ تفســري قولــه
تعاﱃ:احل ْمــدُ هللِ َر ِّب ا ْل َعا َملِـ َ
ـني ..” :)19(والـ ّ
َْ

وارب ،ومنــه ســمى
رب لــه
ﱞ
والقائــم .قــال اهلــروي وغــريه :يقــال ملــن قــام بﺈصــالح ﳾء وإﲤامــه :قــد َر َّبــه َي ُر ّبــه فهــو ﱞ

ورب فــالن
الربانيــون لقيامهــم بالكتــب ..ويقــال عــﲆ التكثــري :ر ّبــاه ور ّب ّبــه ور َّبتــه ،حــكاه النحــاس .وﰲ الصحــاحّ :
ـى ،أي ربــاه .واملربــون :املر َّبــى ... .واختلــف ﰲ اشــتقاقه ،فقيــل :إنــه مشــتق مــن
ولــده َي ُر ﱡبــه ر ﹰﹼبــا ،ور َّب َبــه وت ََر َّب َيــه بمعنـ ً

الﱰبيــة ،فــاهلل ســبحانه وتعــاﱃ مدبــر خللقــه ومربيهــم ،ومنــه قولــه تعــاﱃi h g f  :
 )20(فســمى بنــت الزوجــة ربيبــة لﱰبيــة الــزوج هلــا”(.)21

فمنهــج القــرآن الكريــم ﳜتلــف اختالفـ ًا جوهريـ ًا عــن كل املناهــج البﴩيــة ،لذلــك ﲡــد فيــه ”أســاليب تربويــة تتفــق
١٢٧

محرم
أ.د .خالد محمد ّ

مــع أرقــى مــا توصــل إليــه الفكــر الﱰبــوي قديـ ًام وحديثـ ًا ،فأســلوب الﱰبيــة بالعمــل ،وأســلوب التكــرار ،وأســلوب
التأثــري ﰲ النفــس وإثــارة العواطــف ،وأســلوب اســتعامل املنطــق واملحاكمــة العقل ّيــة ،وأســلوب االســتجواب،

وأســلوب القصــة ،وأســلوب البيــان الســاحر ،وأســلوب الوعــﻆ ،وأســلوب القــدوة احلســنة ،وأســلوب التــواﴆ
والنصــح املتـــبادل ،وأســلوب الﱰغيــب والﱰهيــب وقـــبول التـــوبة والغفــران”( ،)22والغايــة مــن هــذه األســاليب

القرآنيــة الﱰبويــة ،نيــل اإلنســان الســعادة ﰲ الدنيــا واﻵخــرة..

فالقــرآن الكريــم وضــع منهاج ـ ًا كام ـ ً
ال للحيــاة ،بأهدافهــا و ُن ُظمهــا” ،ونجــد فيــه مبــادئ تربويــة تشــكل أمشــاج ًا

لفلســفة تربويــة متكاملــة ،وهــي ﳑــا يفيــد ﰲ تشــكيل النظــرة الﱰبويــة املعــارصة املالئمــة للمجتمعــات العربيــة
واإلســالمية”(.)23

وأخــرب اهلل ســبحانه وتعــاﱃ أن القــرآن الكريــم ك ّلــه بيــان وهــد وموعظــة بقولــه تعــاﱃw v u t  :
 .)2٤(y xفاإلنســان مــا عــاش بحاجــة إﱃ مــن يذ ّكــره ويعظــه.

ويظهــر القــرآن الكريــم األمثلــة الﱰبويــة الرائعــة ،ومنهــا مــا يقــرره ســبحانه وتعــاﱃ مــن وجــوب أداء األمانــات إﱃ

أهلهــا ووجــوب العــدل ﰲ احلكــم بــني النــاس بقولــه عـ َّـز وجـ َّـل± ° ¯ ® ¬ « ª ©  :
.)25( Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

وعندمــا يأمــر اهلل ســبحانه بالعــدل واإلحســان وإيتــاء ذي القربــى وينهــى عــن الفحشــاء واملنكــر والبغــي ،ﳚعلهــا
ِ ِ
ِ
تربيــة وعظــة ملــن يتذكــر مــن النــاس ،فيقــول عـ ّـز وجـ ّـل  :إِ َّن اهللَ َي ْأ ُمـ ُـر بِا ْل َعــدْ ِل َو ْ ِ
ـى
اإل ْح َســان َوإِي َتــاء ذي ا ْل ُق ْر َبـ ٰ
ِ
ـاء وا ُْملن َكـ ِـر وا ْلب ْغـ ِ ِ
ـى َعـ ِ
ـم ت ََذ َّكـ ُـر َ
ون .)26( 
َ َ
ـن ا ْل َف ْح َشـ َ
ـم َل َع َّل ُكـ ْ
ـي َيع ُظ ُكـ ْ
َو َين َْهـ ٰ
هــذا هــو كتــاب اهلل ســبحانه وتعــاﱃ الــذي بــدأ نزولــه بﺂيــات تربويــة ”فيهــا إشــارة إﱃ أهــم أهدافــه ،تربيــة اإلنســان

بأســلوب حضــاري فكــري مــن طريــق االطــالع والقــراءة والتعلــم واملالحظــة العلميــة خللــق اإلنســان منــذ كان علقة
ﰲ رحــم أمــه”( .)27هــذه بعــﺾ معــاﲏ الﱰبيــة ﰲ القــرآن الكريــم التــي ترقــى باملســلم ﰲ معــارج الفضيلــة ومــكارم

األخــالق ،وتبتعــد بــه عــن مواطــن الفواحــﺶ والرذيلــة ..وكفــى بالقــرآن الكريــم أن تعاليمــه عامــة وهدايتــه شــاملة.

وال يصلــح آخــر هــذه األمــة إال بــام صلــح بــه أوهلــا ،فصــالح األول كان باتبــاع القــرآن تــالوة وعم ـ ً
ال وتطبيق ـ ًا،
وآخرهــا لــن يصلــح إال بالعــودة إﱃ القــرآن الكريــم فهــ ًام وحفظــ ًا وتــالوة وتفســري ًا وﲣشــع ًا وعمــ ً
ال وســلوك ًا

وأحكامـ ًا ..وليــس القــرآن وحــده ﳞــذب األخــالق ويصفــي النفــوس ،ويتعــود اإلنســان املســلم مــن خاللــه مــكارم
األخــالق وأصــول الﱰبيــة اإلســالمية ،بــل هنــاك أيض ـ ًا الس ـنّة النبو ّيــة الﴩيفــة التــي ﲢــوي صــور ًا تربويــة رائعــة.

١٢٨

 -2الﱰبية ﰲ السنّة النبو ّية الﴩيفة:

السـنّة النبو ّيــة هــي املصــدر الثــاﲏ للتﴩيــع اإلســالمي بعــد القــرآن العظيــم ،وقــد اتفقــت عــﲆ ذلــك ﳐتلــف املذاهب
والفــرق اإلســالمية ،وملــا كان القــرآن الكريــم يعالــج أمــور احليــاة وقضايــا اإلنســان بمجمــل التﴩيــع ،جــاءت السـنّة

النبو ّيــة الﴩيفــة مفــﴪة ومب ِّينــة هلــذا اإلﲨــال الــذي أنزلــه اهلل إلينــا كــام قــال ســبحانهA @ ? >  :

.)28(I H G F E D C B
ِ
ـم آ َياتِـ ِـه َو ُي َزك ِ
ـني َر ُسـ ً
وقــال اهلل عـ ّـز وجـ ّـلُ  :هـ َـو ا َّلـ ِـذي َب َعـ َ
ـاب
ـث ِﰲ ْاألُ ِّم ِّيـ َ
ـم ا ْلك َتـ َ
ـم َو ُي َع ِّل ُم ُهـ ُ
ِّيهـ ْ
ـم َي ْت ُلــو َع َل ْي ِهـ ْ
ـوال ِّمن ُْهـ ْ
و ِْ
احلك َْم ـ َة َوإِن كَا ُنــوا ِمــن َق ْبـ ُـل َل ِفــي َضـ َـال ٍل ﱡمبِـ ٍ
ـني.)29 
َ
ومــن يــدرس شــخصية الرســول صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم ﳚــده مربيـ ًا عظيـ ًام ﳜاطــب النــاس ويأمرهــم عــﲆ قــدر

عقوهلــم ويراعــي حاجاﲥم،كــام يراعــي مواهبهــم واســتعداداﲥم وطبائعهــم ،ويراعــي ﰲ املــرأة أنوثتهــا ،وﰲ الرجــل
رجولتــه ،وﰲ الكهــل كهولتــه ،وﰲ الطفــل طفولتــه ،ويلتمــس دوافعهــم الغريزيــة ...مــن أجــل هــذا كان الرســول

صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم قــدوة للمســلمني وأســوة حســنة ،قــال اهلل تعــاﱃÇ Æ Å Ä Ã Â Á  :
.)30(Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È

ــج وجهــه ﰲ غــزوة أحــد
ﲢملــه أذ اﻵخريــن ،فقــد ُش ّ
ومــن تربيــة النبــي صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم الفائقــةّ ،

عمــه محــزة َو ُم ِّثـ َـل بــه ،وكان أشــدَّ منــه مــا حصــل بالطائــف عندمــا عــرض اإلســالم عــﲆ
و ُكــﴪت رباعيتــه و ُقتــل ّ

أهلهــا ،فــر ﱡدوه وآ َذوه ،ومــع ذلــك كلــه عفــا عمــن أســاء إليــه منهــم ،وصــرب عــﲆ أذاهــم” ،عــن عائشــة أﳖــا قالــت

للنبــي صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم :هــل أتــى عليــك يــوم أشــدَّ مــن يــوم أحــد؟ قــال :لقــد لقيــت مــن قومــك مــا

لقيــت ،وكان أشــد مــا لقيــت منهــم يــوم العقبــة ،إذ عرضــت نفــﴘ عــﲆ ابــن عبــد ياليــل بــن عبــد كالل ،فلــم ﳚبنــي
إﱃ مــا أردت ،فانطلقــت وأنــا مهمــوم عــﲆ وجهــي ،فلــم أســتفق إال وأنــا بقــرن الثعالــب ،فرفعــت رأﳼ فﺈذا بســحابة

قــد أظلتنــي ،فنظــرت فــﺈذا فيهــا جربيــل ،فنــاداﲏ فقــال :إن اهلل قــد ســمع قــول قومــك لــك ،ومــا ردوا عليــك ،وقــد

بعــث اهلل إليــك َم َلــك اﳉبــال ،لتأمــره بــام شــﺌت فيهــم ،فنــاداﲏ َم َلــك اﳉبــال ،فســلم عــيل ،ثــم قــال :يــا حممــد ،فقــال:

ذلــك فيــام شــﺌت ،إن شــﺌت أن ُأطبــق عليهــم األخشــبني؟ فقــال النبــي صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم :بــل أرجــو أن

ُﳜــرج اهلل مــن أصالﲠــم مــن يعبــد اهلل وحــده ،ال يــﴩك بــه شــيﺌ ًا”( ،)31و”األخشــبان :جبــال مكــة وﳘــا :أبــو قبيــس

واألمحــر ،وجبــال منــى”( .)32ومــن عظيــم ُخ ُلقــه صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم أن مدحــه املــوﱃ ســبحانه وتعــاﱃ بقولــه:

.)33( n m l k 

فــﺈذا كان رفـــقه صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم بمــن طــردوه وآذوه هـــكذا ...فكيــف يكــون بأهــل اإلســالم؟ ..إنــه
١٢٩

محرم
أ.د .خالد محمد ّ

يرفــق ﲠــم وييــﴪ عليهــم ويعلمهــم مــا يصلــح حاهلــم ويصــرب عليهــم ويرمحهــم ويبـ ّـني هلــم أحــكام الديــن باحلكمــة
واللــني ،واألمثلــة ﰲ هــذا املجــال كثــرية ،منهــا:

مــا حصــل مــع األعــراﰊ الــذي بــال ﰲ املســجد ،فقــام الصحابــة للومــه وتعنيفــه ،ولكــن النبــي صــﲆ اهلل عليــه وآلــه

وســلم تــدارك املوقــف وأمرهــم بﱰكــه وصــب املــاء ،وذكرهــم أن يتعاملــوا بالتيســري ال بالتشـــديد ،فقــال هلــم النبــي
ِ
ال مــن َمــاء أو َذنُوبـ ًا مــن َمــاء ،فﺈنــام ُبعثتــم ُم ِّ ِ
ـج ً
يﴪيــن وﱂ
صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلمَ ” :د ُعــو ُه َ
وهري ُقــوا عــﲆ بولــه َسـ ْ
تُبع ُثــوا ُم ِّ ِ
عﴪيــن”(.)3٤

ـم اخلــري وقــول اخلــري ،ومــا يقولــه املســلم بعــد انرصافــه مــن الصــالة اعﱰافـ ًا بفضــل
وكان عليــه الصــالة والســالم ُي َع ِّلـ ُ
اهلل وإقــرار ًا بالعبوديــة لــه ،ومنع ـ ًا مــن فضــول الــكالم والغيبــة والنميمــة وأكل حلــوم اﻵخريــن والقيــل والقــال...

ـم الصحابــة كيفيــة التعــ ّـوذ مــن فتــن الدنيــا ،كــي ال يقعــوا ﲠــا” ،عــن ســعد بــن أﰊ
وكان عليــه الصــالة والســالم ُي َع ّلـ ُ

ـم الكتابــة :اللهــم إﲏ أعــوذ
وقــاص قــال :كان النبــي صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم يعلمنــا هــؤالء الكلــامت ،كــام ُت َع َّلـ ُ

بــك مــن البخــل ،وأعــوذ بــك مــن اﳉبــن ،وأعــوذ بــك أن نــر ّد إﱃ أرذل العمــر ،وأعــوذ بــك مــن فتنــة الدنيــا وعــذاب
القــرب”(.)35

وبنــاء عــﲆ مــا ســبق ،فالﱰبيــة اإلســالمية هــي املحاولــة اﳉــادة لتنشــﺌة اإلنســان الكامــل ،ليــدرك مســؤولياته الفرد ّيــة
وعالقاتــه االجتامعيــة وســائر مهامتــه ،مســتندة ﰲ مفاهيمهــا ومبادئهــا ِ
وق َي ِمهــا إﱃ القــرآن الكريــم والس ـنّة املطهــرة.
ّ
ّ

وهــي ﴐورة حتميــة لتحقيــق اإلســالم كــام أراده اهلل أن يتحقــق ،حيــث تعمــل عــﲆ فكــر اإلنســان وتنظيــم ســلوكه

وعواطفــه عــﲆ أســاس الديــن اإلســالمي بقصــد ﲢقيــق أهداف اإلســالم ﰲ حيــاة الفــرد واﳉامعــة ،أي ﰲ كل ﳎاالت
احليــاة ...ولكــن مــا املياديــن الﱰبويــة التــي تســاعد ﰲ بنــاء هــذه الشــخصية؟ هــذا مــا ســأذكره ﰲ الفصــل الثــاﲏ.

١٣٠

الفصل الثاﲏ  :امليادين الﱰبوية إلثراء العلوم اإلنسانية ونﴩها
مقدمة :

إن العلــوم اإلنســانية اهتمــت باإلنســان بوصفــه كيانــ ًا متكامالً،بحســب حاجاته،ومراحــل نمــوه واســتعداداته

وقدراته،منــذ طفولتــه إﱃ رشــده وحتــى خاﲤــة حياتــه .فاإلنســان ﰲ طفولتــه مثـ ً
ال ”تغلبــه حاجــات اﳉســد،بينام تقـ ّـل
مطالــب العقــل ..فهــو يســعد إذا كان ﰲ حــاﴐه مــا يســعده،ويبكي إذا كان ﰲ حــاﴐه مــا يؤمله،وليــس لــه فيــام قبــل
احلــاﴐ أو بعــده تفكــري”(” .)36فريتكــز إدراك الطفــل  -إﱃ حــدّ كبــري  -ﰲ حــاﴐه الراهــن”( )37فقــﻂ ،ألنــه ال يفهــم

وال يعقــل إالّ األمــر املحســوس أمامــه.

كرمــه بــه ربــه يــوم خلقــه
واإلنســان الناضــج ﰲ اإلســالم ”ﳐلــوق مســؤول أمــام اهلل،بحكــم االســتخالف الــذي ّ
()38
اســب
واســتخلفه .وهــو قــادر عــﲆ القيــام بمهــام هــذا االســتخالف،بحكم مــا منــح مــن عقــل”  ،وروح ل ُي َح َ

بعــد ذاك عــﲆ ُحســن اختيــاره وإســاءته .والعلــوم اإلنســانية تســاعد الفــرد عــﲆ أن ينمــو وفــق قدراتــه واســتعداداته

وظــروف احليــاة ﰲ ﳎتمعــه .وﲥــدف إﱃ تنميــة القــو والطاقــات لــد اإلنســان،قو اﳉســد والعقــل والــروح(،)39

وذلــك حتــى يصبــح عضــو ًا مؤثــر ًا ﰲ املجتمع،وقــد امتــﻸت جعبتــه بأســلحة الكفــاح ﰲ احليــاة االجتامعية،عــﲆ

أســاس املعرفــة الصحيحــة.

”فــكل مــا يســاعد عــﲆ صقــل الفرد،وإخراجــه بالشــكل الــذي ينـــتهي إليــه جــزء مــن الﱰبيــة”( ،)٤0وعندهــا يصبــح

”الشــخص املتزن،الــذي يــزن األمــور بميــزان العقــل( )٤1وال يندفــع وراء شـــهواته”( ،)٤2فطبيعــة ”العقــل اإلنســـاﲏ

ويتعرفــه .ولــكل إنســان أهــداف ومبــادئ تســاعده عــﲆ توجيــه حياتــه
يميــل إﱃ التنظيــم”( )٤3ﰲ كل مــا يتع ّلمــه
ّ

وتكيـــيف ســلوكه ”ولكــي يعتــرب اإلنســان نفســه فــرد ًا ﰲ صــورة مرضيــة ينبغــي أن يكــون لــه ﰲ احليــاة أســلوبه
اخلــاص الــذي يم ّيــزه مــن غريه،والــذي يتمثــل ﰲ ﳎموعــة مــن املثــل والقيــم التــي يتخذهــا لنفســه أو يســري عــﲆ

منهاجهــا طوع ـ ًا”( .)٤٤فــﺈذا انعدمــت هــذه املبــادئ واملثل،تفقــد احليــاة الشــخصية دوافعهــا ومعانيها،وتصبــح غــري

منتجــة(.)٤5

ـس العالقــات اإلنســانية بصورهــا كافة،و”ذلــك ألﳖــا ﴐورة اجتامعية،وألﳖــا معايـــري وأهــداف
أمــا القيــم فهــي ﲤـ ّ

ال بــدّ أن نجدهــا ﰲ كل ﳎتمــع منظــم ســواء أكان متأخــر ًا أم متقدم ًا،فهــي تـــتغلغل ﰲ األفــراد ﰲ شــكل اﲡاهــات
ودوافــع وتطلعات،وتظهــر ﰲ الســلوك الظاهــري الشــعوري والالشــعوري،وﰲ املواقــف التــي تـــتطلب ارتبــاط

()٤6
ـب مــن
ْتسـ ُ
هــؤالء األفراد،وتعــرب القيــم عــن نفســها ﰲ قوانــني”  ،وهــي ال يمكــن أن تُفـ َـر َض عــﲆ الفــرد ،بــل ُتك َ

البيﺌــة واملحيــﻂ واملجتمــع الــذي يعيــﺶ فيــه.

١٣١

محرم
أ.د .خالد محمد ّ

والقيمــة ”عمليــة تقويــم يقــوم ﲠــا اإلنســان وتنـــتهي هــذه العمليــة بﺈصــدار حكــم عــﲆ ﳾء أو موضوع مــا أو موقف
مــا”( ،)٤7أو هــي عبــارة عــن ”تنظيــامت ألحــكام عقليــة انفعاليــة مصمـــمة نحــو األشــخاص واألشـــياء واملعــاﲏ
ف دائ ـ ًام بحســب الرغبــة”( .)٤9إذ تعــرب ”القيــم عــن أشــياء مرغــوب فيهــا”(،)50
وأوجــه النشــاط”( ،)٤8وهــي ”تُعـ َـر ُ

واألفــراد واملجتمعــات ﲠــا حاجــة إﱃ نظــام معــني مــن القيــم يعيشــون بــه،ألن اإلنســان بحاجــة للشــعور بالطمأنينــة

والســالم التــي تبعثهــا فيــه املبــادئ والقيــم.

ولــكل نــوع مــن القيــم دور ﰲ حيــاة اإلنســان واملجتمــع ”فالقيــم الدينيــة طاقــات للعمــل اﳉامعي،والقيــم
االجتامعيــة مــن تقاليــد وأعــراف تنســق بــني أعــامل أفــراد املجتمع،وتضبطهــا وتوحــد بينهــا وتؤلــف مــن ذلــك
وحــدة اجتامعية،والقيــم األخالقيــة كالعدالــة واملســاواة والتعــاون”( ،)51هلــا دورهــا ﰲ ﲤاســك املجتمــع وســعادته

وبعــده عــن الفــوﴇ والشــقاء واألنانيــة والظلــم،وإذا فقــدت األشــياء قيمتهــا بالنســبة لفــرد ما،فقــدت احليــاة معناهــا
وأصبــح يعيــﺶ مــع األحيــاء وهــو أقــرب ﰲ الواقــع إﱃ األمــوات.

واﳉديــر ذكــره أن القيــم التــي تســود العــاﱂ اﻵن هــي ﰲ الغالــب قيــم مادية،فلقــد ُشـ ِ
ـغ َل بأمــور الطعــام والــﴩاب
ّ
وامللبــس واﳉنــس وأغفــل القيــم الروحيــة واالجتامعيــة ..ﳑــا انعكــس ﰲ صــورة قلــق نفــﴘ وضيــاع وأمــراض،ال

يمكــن التخلــص منهــا إالّ بﺈعــادة التــوازن والتكامــل بــني ش ـتّى أنــواع القيــم املادية،واالجتامعية،واألخالقية،والــر
وحيــة ..الــخ .وال يمكــن أن نغفــل جانبـ ًا مــن جوانبهــا أو ننمــي جانبـ ًا ونـــﱰك آخــر ..وكل ذلــك يـــمكن ﲢقيـــقه مــن

طريــق ميـــادين تربويــة عــدّ ة إلثــراء العلــوم اإلنســانية ونﴩها،مــن أهــ ّـمها:
امليدان األول :الﱰبية الروحية (العقائدية):

إن احلالــة القلقــة التــي تعيشــها اإلنســانية اليــوم ناﲡــة عــن فقــدان الوحــدة واالتــزان ﰲ حيــاة اإلنســان،فقد نشــاهد

يتــﴪب إﱃ نفوســهم اليــأس وامللــل .وترتبــﻂ الــروح باهلــدف
أناســ ًا يتجاهلــون احليــاة الروحيــة ،ورسعــان مــا
ّ
الدينــي لﻺنســان،الذي ُيعــد ”مصــدر كل معنــى للحيــاة،ووراء اعتقــاد الفــرد تكمــن القيــم التــي يدافــع عنهــا عــن
عاطفة،واألهــداف التــي يكافــح بﺈخــالص لتحقيقهــا”( .)52فالديــن نزعــة فطريــة لــد اإلنســان،وقد جبلــه اهلل تعــاﱃ

ماســة إﱃ مــن ﳞديــه ســواء الســبيل باتبــاع ديــن التوحيــد احلق،وهــو الديــن اإلســالمي
عــﲆ التدين،فهــو ﰲ حاجــة ّ
احلنيــف .وحاجــة البﴩيــة إﱃ الديــن واإليــامن والعقيــدة حاجــة طبيعيــة ال يمكنهــا أن تســتغني عنهــا مطلق ًا،مهــام

بلغــت مــن النهضــة الفكريــة والتقــدم العلمــي والتطــور التكنولوجي،ذلــك ألن كل مــا يصنعــه اإلنســان غــري كامــل
وغــري ثابت،وهــو خاضــع للتغيــري والتبــدل املســتمر،وال غنــى لﻺنســان عــن إشــباع حاجتــه إﱃ اإليــامن بالكامــل
املطلــق القــادر املالــك لــكل ﳾء،وهــو اهلل عـ ّـز وجـ ّـل.
١٣٢

 –1احلاجة إﱃ اإليامن والعقيدة:

ال يســتطيع اإلنســان أن يعيــﺶ مــن دون عقيــدة يؤمــن ﲠــا ..والﱰبيــة الروحيــة (أي العقائدية)،تع ّلــم اإلنســان أن
اإليــامن بــاهلل تعــاﱃ هــو الــذي ﳛــرره من ِر ْبقــة العبوديــة للــامدة أو مطالــب الــذات اإلنســانية اﳉســدية أو العقلية،وهذا
اإليــامن هــو ”األســاس،ألنه تربيــة صحيحــة”( .)53فمــن دون عقيــدة يفقــد اإلنســان راحتــه النفســية والعقلية،ويصبح

وجــوده مــن دون معنى،وحياتــه بــال غايــة .والعقيــدة هــي ”مــا عقــد عليــه القلــب والضمري،ومــا دان بــه اإلنســان
واعتقده،واﳉمــع :عقائــد ..وعقيــدة اإلنســان :مذهبــه باختصــار،أي هــي مــا يؤمــن به،ويــراه عــن اقتنــاع قلبــي

أكيد،وعــﲆ أســاس هــذا الــذي يؤمــن بــه ويــراه ،يذهــب ﰲ حياتــه،أي يســري ويســلك”( .)5٤فنـــزعة التديــن نزعــة

فطريــة ﰲ اإلنســان ،قــال اهلل تعــاﱃ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤  :
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مقومــات النفــس واحليــاة ،ومنهــا :الصحــة النفســية والعقليــة واخللقية ،ومــن أقوال
واإليــامن لــه آثــار إﳚابيــة ﰲ ﲨيــع ّ

أمــري املؤمنــني اإلمــام عــيلgﰲ هــذا الصــدد :
يشق أبد ًا.
”من عرف اهلل سبحانه ﱂ َ
التوحيد حياة النفس.

اإليامن أمان.

ٍ
واعﻆ.
من عدم الفهم عن اهلل سبحانه ﱂ ينتفع بموعظة
ّ
يستدل عﲆ الصاحلات”(.)56
باإليامن

واإلنســان فيــه ”حاســة روحية،تـــتلمس آفــاق النــور دائ ـ ًام”( ،)57حيــث ”يولــد اإلنســان وبــه إيــامن فطــري بوجــود

قــوة خفيــة تســيطر عليــه وعــﲆ احليــاة حوله،قــوة يفــزع إليهــا عنــد احلاجة،ويطمﺌــن بوجودهــا ﰲ حياتــه”(،)58

”وهــذا اإليــامن قــد يـــبقى بمنــأ عــن كل ارتياب،وكأنــام هــو يســتمد قوتــه مــن مصــدر علوي،هيهــات أن تزعزعــه

الشــكوك”( .)59ويتوجــه إليــه بعبادتــه وخضوعــه وتقربه،فيمنحــه اخلري،و ُيعينــه ﰲ الشــدائد واملحن،وﳛفظــه مــن

ـﴩ ويلجــأ إليــه وقــت الضيــق والكــروب...
الـ ّ

وهــذا مــا أدركــه الغــزايل( )60رمحــه اهلل،واعتــربه ميــزة ﴍف وفضيلة لﻺنســان حيــث قال” :فــﴩف اإلنســان وفضيلته

التــي فــاق ﲠــا ﲨلــة مــن أصنــاف اخللــق باســتعداده ملعرفــة اهلل ســبحانه،التي هــي ﰲ الدنيــا ﲨاله،وكامله،وفخــره،وﰲ
اﻵخــرة عدّ ته وذخــره”(.)61

١٣٣

محرم
أ.د .خالد محمد ّ

والﱰبيــة الروحيــة تعمــل عــﲆ ”تـــثبيت العقيــدة الدينية،وتربيــة الضمري،وتنميــة الــوازع الديني،وﳑارســة النشــاط

الروحي،والتهذيــب اخللقي،وﳑارســة فعليــة لشــعائر الدين،والفضائــل وﳑارســتها،والبعد عــن التعصــب واﳉمــود

واالتكاليــة والتزمت،والتكامــل بــني اإليــامن والعمــل الصالــح واإلخــالص وأداء الواجــب واإلنتــاج املثمــر وإنــكار
الــذات”(.)62

 -2مفهوم الﱰبية الروحية:

الﱰبيــة الروحيــة تؤثــر ﰲ شــخصية الفــرد تأثــري ًا كبري ًا،فتجعلــه ميــاالً إﱃ اخلري،متحلي ـ ًا بالصفــات احلميدة،ملتزم ـ ًا
اخللــق الكريم،حمبـ ًا للتعــاون ..مســتعين ًا بــاهلل عـ ّـز وجـ ّـل الــذي يؤمــن به،ويثــق ﰲ عونــه وهدايتــه وتوفيقــه .مــن هنــا

يتجــﲆ أثــر مفهــوم الﱰبيــة الروحيــة بأنــه ”ترســيخ القــو الروحيــة لــد الناشــﺌني،وغرس اإليــامن ﰲ نفوســهم

إشــباع ًا لنـــزعتهم الفطريــة للتدين،وﲥذيــب غرائزهــم والســمو بنـــزعاﲥم،وتوجيه ســلوكهم عــﲆ أســاس القيــم

الروحيــة واملبــادئ واملثــل األخالقية،التــي تســـتمد مــن اإليــامن الصحيــح بــاهلل عـ ّـز ّ
وجل،ومالئكته،وكتبه،ورســله
،واليــوم اﻵخر،والقــدر خــريه وﴍه”(.)63

عندهــا تصفــو أرواحهم،وتســتنري عقوهلم،وتســتقيم أخالقهــم ..ألﳖــم يشــعرون بــأن اهلل معهــم ﰲ كل وقــت ..فهــو
يراهم،فيخافونــه ويرجونه،ويتوكلــون عليــه وﳛســنون الظـ ّن بــه...
وبناء عليه يمكن اسـتنتاج ما يأﰐ:

أ -إن الﱰبية الروحية تعمل عﲆ تنمية الشـخصية اإلنسـانية تنمية شـاملة.
ب -وهي مصدر اإليامن باهلل وتوحيده.

ج -إﳖا تؤ ّمن للنفس سكينتها وطمأنينتها.

د -وتزكي األخالق،وﲢ ّليها بالفضائل والقيم واملثل العليا.

هـــ -وﲤنــع اﳉــوارح مــن الوقــوع ﰲ املعــاﴆ والفواحــﺶ .قــال رجــل لﻺمــام الصــادق عليــه الســالم :أوصنــي،
فقــال لــه” :ال يــراك اهلل حيــث ﳖــاك ،وال يفقــدك حيــث أمــرك”(.)6٤
و -وﲢسن العالقة االجتامعية مع اﻵخرين،وتنﴩ املحبة والتعاون..

وبذلــك تكــون الﱰبيــة الروحيــة حقـ ًا عــامد التنشــﺌة املتكاملة،ومــن دوﳖــا ال يســتقيم بنــاء الشــخصية اإلنســانية التــي

معرضــة ﰲ كل وقــت للخلــل واالضطــراب نتيجــة ألبســﻂ اهلـ ّـزات وأهــون األزمــات.
تصبــح ّ

 -3أﳘية الﱰبية الروحية:

تتجﲆ هذه األﳘية بأمرين :األول :ترسيخ دعائمها ﰲ النفوس .والثاﲏ :بيان آثارها اإلﳚابية.
األمر األول :ترسيخ دعائم الﱰبية الروحية ﰲ النفوس :ويتم ذلك بوسائل عدة،منها:
١٣٤

أ -غرس الفضائل واملبادئ والقيم واألخالق منذ الصغر،وإبراز آثارها اإلﳚابية ﰲ حياة الفرد واﳉامعة.

ب -إظهــار مســاوئ الرذائــل وسفاســف األخالق،واحلــث عــﲆ ﲡنبهــا ﻵثارهــا الســلبية الســيﺌة عــﲆ الفــرد

واملجتمــع.

ب عﲆ ﳾء شاب عليه.
ج -التدريب عﲆ العبادات( ،)65فمن َش َّ

د -حسن اختيار األصدقاء.

هـ -املعاملة باللني والرفق،واتباع أسلوب التيسري،والبعد عن أسلوب التعسري.

و -بيان عظيم قدرة اهلل تعاﱃ،وبيان نعمه وفضله...

ز -تفسري معاﲏ اإلسالم،ليـبني إيامنه عن يقني قاطع وعقيدة راسخة.

ح -تدبــر فطــرة اإلنســان عــﲆ أســس اخلــري واإلحســاس باملســؤولية وﳚــب أن ينميهــا ﰲ حياتــه ويلتــزم ﲠا ﰲ ســلوكه

وترصفاته.

األمــر الثــاﲏ :بيــان اﻵثــار االﳚابيــة للﱰبيــة الروحيــة :وهــي بالغــة األﳘيــة ﰲ تكويــن الشــخصية الســوية املتزنــة

املتكاملــة( ،)66فمــن أﳘهــا:

أ -غرس معاﲏ اإلخالص هلل تعاﱃ ﰲ نفس املؤمن،وذلك بأن تكون نواياه وأقواله وأعامله خالصة هلل تعاﱃ(.)67

ب -ترســيخ ثقــة املؤمــن ﰲ اهلل تعاﱃ،بحســن توكلــه واعتــامده عليه،وتفويــﺾ أمــره إليه،واالســتعانة به،واللجــوء
إليه،وحســن الظــن بــه ..مــع األخــذ باألســباب ملواجهــة ﳐتلــف األمــور.

ج -التزام املؤمن أوامر اهلل ونواهيه،ومراعاة حدوده ..وجعل ذلك منهج ًا يستقيم عليه طوال حياته.

الﴪ والعلن،وﰲ النية والعمل،وﰲ الغاية والوسيلة،وﰲ الدّ ين والدنيا(.)68
د -التقيد بالكتاب والسنّة ﰲ ّ

هـ -احلامية من الوقوع ﰲ املعاﴆ وذلك باألمر باملعروف والنّهي عن املنكر.

الرشــد
وبقــدر مــا يلتــزم املســلم ﲠــذه األمور،بقــدر مــا تكــون حياتــه مؤسســة عــﲆ النقــاء والعفاف،ومبن ّيــة عــﲆ ّ

والضاللــة.
والضيــاع ّ
واالســتقامة،حمصنة ضــدّ التفــكك واالنحــراف وحمم ّيــة مــن الفســاد ّ
ّ

 – ٤أهداف الﱰبية الروحية:

إن اﳉانــب الروحــي لﻺنســان لــه قيمتــه ﰲ حيــاة اإلنســان وﰲ ســلوكه ،ولقــد حــرص اإلســالم عــﲆ نقاء هــذا اﳉانب
وعــﲆ طهارتــه بحيــث يســمو باإلنســان فــوق رغائــب املــادة وأغالهلــا .والقيــم التــي تســتمد الﱰبيــة الروحيــة أهدافهــا
منهــا تتعلــق بــاهلل تعــاﱃ – املثــل األعــﲆ – وأوهلــا :قيــم اإليــامن” :قــال رجــل :يــا رســول اهلل،أي الذنــب أكــرب عنــد
اهلل؟ قــال :أن تدعــو هلل نــد ًا وهــو خلقــك”(.)69
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محرم
أ.د .خالد محمد ّ

احلس وﲥذيــب الشــعور،عندما يتنبه املســلم
وثانيهــا :قيــم اإلحســان :وهــي تبــدو جليـ ًا ﰲ الســمو الروحــي وإرهــاف ّ

عــﲆ مراقبــة اهلل تعــاﱃ له،فيلــزم نفســه بمراقبــة أعاملــه وأقوالــه ألنــه عــﲆ يقــني مــن أن اهلل تعــاﱃ م ّطلــع عليها،عــاﱂ
بأرسارهــا قائــم عليهــا وعــﲆ كل نفس،ﳛــﴢ هلــا أعامهلــا .وبذلــك تصبــح نفــس املســلم مســتغرقة بمالحظــة جــالل

اهلل وعظمته،شــاعر ًة بالطمأنينــة ﰲ ذكره،مرتاحـ ًة ﰲ طاعته،راغبـ ًة ﰲ جواره،مقبلـ ًة عليه،معرضـ ًة عــام ســواه.

وثالثهــا :قيــم اخللــود والثــواب :عــﲆ مــا قــدم اإلنســان الصالــح مــن عمــل متوجهـ ًا بــه إﱃ إرضــاء اهلل وحــده .قــال
اهلل تعــاﱃx w v u t s r q p :

.)70( | { z y

قال أمري املؤمنني اإلمام عيل” :gاجعل ﳘك ملعادك تصلح .ومن اكثر من ذكر اﻵخرة ق ّلت معصيته”(.)71

ورابعها :قيم ﳑارسة شعائر الدين :بأداء الفرائﺾ .قال اهلل تعاﱃ.)72(F E D C  :

مــن هــذه القيــم وغريها،يمكــن أن تُشــتق أهــداف ”تربيــة الــروح وصقــل النفــس وﲥذيــب الشــعور وإرهــاف احلــس
وكلهــا أهــداف تســعى الﱰبيــة لبـــلوغها وتعمــل عــﲆ توفري الوســـائل الكفيلــة بتحقيقهــا”(.)73

وهذه الﱰبية الروحية تعمل عﲆ:

أ – السمو الروحي لﻺنسان:

إن اإليــامن بــاهلل ســبحانه وتعــاﱃ فيــه ”تســام وحريــة وطمأنينــة نفســية،وﰲ العــزوف عــن اإليــامن عبوديــة ملعبــود
حمــدود وفــوﴇ عقائديــة”( .)7٤وﰲ اإليــامن بــاهلل تعــاﱃ وذاتــه وصفاتــه وصلتــه بخلقــه تربيــة روحيــة لﻺنســان عــﲆ

الصفــات احلميــدة التــي يتصــف ﲠــا ســبحانه وتعاﱃ،ولﻺنســان املؤمــن نصيــب منهــا كــي يســتمد مقومــات ســلوكه
الفاضل،والبعــد عــن ارتــكاب املعــاﴆ والدنايــا.

والﱰبيــة الروحيــة توضــح لﻺنســان كيفيــة ﳑارســة الشــعائر الدينيــة ﳑارســة فعلية،ومــن طريقهــا يتغلــب عــﲆ التعلــق
بالشــهوات وامللــذات والتمركــز حــول الذات”،ويتحــول االهتــامم مــن الــذات ســعي ًا وراء الــذات األخــر موضــع

التقدير” (.)75

وهكــذا يكــون الســمو ”فالنفــس املؤمنــة ُﲤيــت اهلــو وﲡعلــه تابع ـ ًا إلرادﲥــا فتقــﴤ عــﲆ الرذيلــة”( .)76وعندمــا

تشــعر بعظمــة اهلل تعــاﱃ ال يمكــن هلــا أن تـــتكرب أو تغــﱰ أو ﲢســد اﻵخريــن أو ﲢقــد عليهــم .قــال رســول اهلل صــﲆ اهلل
عليــه وآلــه وســلم” :إن مــن عبــاد اهلل مــن لــو أقســم عــﲆ اهلل ألبـ ّـره”(.)77

وتســتهدف الﱰبيــة الروحيــة بالســمو الروحــي ”أن يكــون الفــرد املســلم أنموذج ـ ًا للديــن الــذي يديــن بــه ويدعــو

إليه،ونمط ـ ًا حي ـ ًا متحــرك ًا للفكــر اإلســالمي الــذي يمــﻸ قلبــه وعقلــه ويصدقــه ســلوكه ﰲ احليــاة مــع نفســه أو مــع
اﻵخريــن”( .)78قــال اإلمــام عــيل عليــه الســالم” :عليــك باإلحســان فﺈنــه أفضــل زراعــة وأربــح بضاعــة”(.)79
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ب – صيانة القيم اإلنسانية:

القيــم بأنواعهــا إنســانية،وهي ال ﲣضــع للقيــاس املادي،والﱰبيــة الروحيــة تؤكــد دومـ ًا عــﲆ أن اإلســالم ”ال يفصــل

بــني الواقــع واملثــال بــل يمزجهــام مزج ـ ًا حمك ـ ًام”( ،)80ليــربز الﱰابــﻂ بــني القيــم اإلنســانية وبــني التوجــه بــكل عمــل

هلل تعاﱃ،عندهــا يظهــر دور الﱰبيــة الروحيــة ﰲ صيانــة القيــم التــي توجــه حيــاة اإلنســان إﱃ األفضــل دائ ًام”،وتعمــل
القيــم بوعــي أو بــدون وعــي كجــزء مــن املؤثــرات الﱰبويــة واالجتامعية ﰲ ســلوك اإلنســان والقــرارات التــي يتخذها
واملنجــزات التــي ينجزهــا”(.)81

ـزود بالعقــل والقلــب وأدوات املعرفــة التــي يســتطيع باســتخدامها
فاإلنســان ”يولــد وهــو مهيــأ لطريــق اخلــري إذ إنــه مـ ّ
االســتخدام الســليم،دون ميــل إﱃ هــو أو شــهوة،أن يصــل إﱃ احلقيقــة”( .)82فيعلــم معنــى احليــاة وقيمتهــا ومعنــى

الكــون ومكانتــه فيه،ويعلــم ”أن الســعادة ﰲ الداريــن عــن طريــق التعقــل والتدبــر والتفكــري الســليم”( .)83وقــد كان

النبــي صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم يســتخدم عقلــه مــن أجــل الوصــول إﱃ حقائــق اإليــامن باهلل،فــكان ”يرتــاد غــار
حــراء فيقــﴤ فيــه وقتـ ًا منعــزالً عــن العــاﱂ منرصفـ ًا إﱃ التأمــل الروحــي”(.)8٤

أمــا النشــاط الروحي،مــن العبــادات والشــعائر الدينية،فيمثــل الﱰﲨــة الواقعيــة لســالمة العقيــدة واإليــامن الــذي
يتكــون مــن جانبــي القــول والعمــل مع ًا”،فالصــالة  -وهــي عــامد الديــن  -نــوع مــن الﱰبيــة البدنيــة والروحيــة

مع ًا،والــزكاة هــي تطهــري النفــس واملال،وحــج بيــت اهلل احلــرام تعويــد عــﲆ الســفر والرحلــة وتربيــة عــﲆ ﲢمــل
املشــاق ورياضــة اﳉســم،وﰲ الصــوم صــرب وزكاة للنفــس وكــف اﳉــوارح عــن األذ وتدريــب عــﲆ تقبــل املــكاره
واملتاعــب”( .)85ومــا كانــت العبــادات حلاجــة اهلل إليهــا،وال ملجــرد التقــرب إﱃ اهلل ســبحانه وتعــاﱃ حتــى يكــون ذلــك

التقـ ّـرب ولــو بظاهــر مــن القــول غرض ـ ًا مقصــود ًا ”إنــام كانــت العبــادات لﱰبيــة الضمــري الدينــي اللــوام”(.)86
وبناء عليه،يمكن اختصار أهداف الﱰبية الروحية فيام يأﰐ:

أ -غرس العقيدة السليمة ﰲ نفس املسلم.

ب -توجيه املسلم إﱃ اإلخالص هلل تعاﱃ ﰲ أقوالـه وأفعـاله وأعمـاله ون ّيـاته.

ج -تنبيــه املســلم عــﲆ مراقبــة اهلل تعــاﱃ له،فرياعيــه ﰲ كل حركاتــه وسكناته،حمســن ًا ﰲ كل ﳾء يقــوم بــه ال يبتغــي إال
مرضــاة اهلل تعــاﱃ.

د -تنمية حب املؤمن لرسول اهلل صﲆ اهلل عليه وآله وسلم واالقتداء به،واتباع هديه.
هـ -ترابﻂ العلوم الدنيوية بالعلوم الدينية،وكل يكمل اﻵخر.

السامية.
و -إكساب املسلم الفضائل والقيم األخالقية،والعواطف اإلنسانية ّ

ز -االبتعاد عن الوقوع ﰲ املعاﴆ والفواحﺶ،واالنصياع ملطالب الغرائز واألهواء.
١٣٧

محرم
أ.د .خالد محمد ّ

وبذلــك يتضــح أن الﱰبيــة الروحية،املبن ّيــة عــﲆ اإليــامن الكامل،واليقــني الصادق،واإلخــالص التــام هلل تعاﱃ،إنــام

هــي حصــن للفــرد واﳉامعــة مــن أذ املنكــرات والفواحﺶ،ومضــار املعــاﴆ واملوبقات،وهــي مصــدر ســعادﲥام
وفالحهــام ﰲ الدنيــا واﻵخــرة.

وهكــذا تقــدم الﱰبيــة الروحيــة مــا يســهم ﰲ بنــاء الشــخصية املســلمة،التي أرادهــا اهلل لﻺنســان يــوم اســتخلفه ﰲ
األرض،وهــي ليســت اﳉانــب الوحيــد ﰲ الﱰبيــة اإلســالمية،بل تـــتعاون مــع اﳉوانــب األخــر وتتكامــل مــع

الﱰبيــة العقلية،والﱰبيــة اخللقية،والﱰبيــة اﳉســمية،والﱰبية االجتامعيــة...
امليدان الثاﲏ :الﱰبية العقلية:

ﲥتــم الﱰبيــة العقليــة بﱰبيــة العقــل ونمــوه مــن خــالل التغــريات التــي تطــرأ عــﲆ تصــور اإلنســان وإدراكــه وفهمــه..

لذلــك ال بــدّ مــن بيــان مفهومها،وأﳘيتها،وأهدافهــا.
 -1مفهوم الﱰبية العقلية:

للعقــل أﳘيــة كــرب ﰲ حيــاة اإلنســان مــن حيــث إنــه ”قــوة مدركــة ﰲ اإلنســان خلقهــا اهلل فيه،ليكــون مســؤوالً عــن
أعاملــه”( .)87وقــد جــاء مــن معــاﲏ العقــل :هــو ”العلــم بصفــات األشــياء،من حســنها وقبحها،وكامهلــا ونقصاﳖــا،أو

الﴩيــن،أو مطلــق األمــور”(.)88
العلــم بخــري اخلرييـ
ـن،وﴍ ّ
ّ
وهــو ”مــن أجـ ِّـل نِ َعــم اهلل عــﲆ اإلنســان،وأنفع القــو الفطريــة التــي أودعهــا اهلل فيــه”( ،)89ومــن ثــم فهــو طريــق
اإلنســان إﱃ اهلل .والعاقــل هــو اﳉامــع ألمــره ورأيــه...

وبعــد تعــرف اهلل،وحقيقــة النفس،جــاء تعــرف الكــون الــذي خلقــه اهلل مــن أجــل اإلنســان وســخره لــه ليــؤدي حــق
اخلالفــة ﰲ األرض .إذ ًا الﱰبيــة العقليــة ﰲ منهــج اإلســالم ﲥتــم بتزويــد العقــل ”باملعلومــات واملعــارف التــي تســاعد

عــﲆ تكويــن اإلنســان املســلم العابــد الصالح،عنايتهــا بﱰبيــة اﳉســد وتربيــة الــروح ﲠــدف إﳚــاد الشــخصية املســلمة
املتكاملة،التــي تســهم ﰲ بنــاء املجتمــع املســلم”(.)90

 -2أﳘية الﱰبية العقلية:

تتجﲆ هذه األﳘية ببيان األساليب التي ﲢقق الﱰبية العقلية،وهي:

أ – طلب العلم ونﴩه:

قــال اهلل تبــارك وتعــاﱃ .)91( 3 2 1 0  :وقــال النبــي صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم” :مــن يــرد اهلل
بــه خــري ًا يفقهــه”” .وإنــام العلــم بالتعلــم”( .)92فالعلــم ﲨــاع اخلــري وعنــوان توفيــق اهلل تعــاﱃ ورضــاه .وقــال عليــه

الصــالة والســالم” :مــن ســلك طريقـ ًا يلتمــس فيــه علـ ًام ســهل اهلل لــه طريقـ ًا إﱃ اﳉنــة،وإن املالئكــة لتضــع أجنحتهــا
١٣٨

لطالــب العلــم رﴇ بــام صنــع.)93( ”..

والعلــم اإلســالمي ”غــذاء العقل،وهــو ليــس علــم الديــن وحده،وإنــام علــم الديــن والدنيــا عــﲆ الســواء ...وهــو

واســطة ملعرفــة اخلالق،كــام أنــه واســطة ملعرفــة األشــياء والقــو الطبيعيــة واســتخدامها ﰲ مصلحــة اإلنســان”(.)9٤
ويســتمد العلــم اإلســالمي أصولــه مــن ذات اهلل وصفاته،فهــو ”العلــم بحقيقــة الوجود،وبحقيقــة اإلنســان”(.)95

والعلــم واحلكمــة ﰲ اإلســالم ال يقصــد ﲠــام ”علــم الديــن وحده،رغــم ﴍفــه ووجوبه عﲆ كل مســلم ومســلمة،وإنام

هــو يتعــداه إﱃ علــم الدنيــا أيضـ ًا،ألن املســلم ﲠــذا العلــم يســتطيع أن يقــوم برســالته التحضرييــة”(” .)96فالعلــم هــو

كرمــه
وحــده القــادر عــﲆ ﲢقيــق إنســانية اإلنســان،ورفعه إﱃ الدرجــة التــي يكــون ﲠــا مســتحق ًا ذلــك التكريــم الــذي ّ

بــه ر ّبــه حــني اســتخلفه”(.)97
ب – الـتفـكـري:

إن التفكــري مــن أهــم اخلصائــص التــي ﲤيــز ﲠــا اإلنســان مــن ســائر الكائنات،وهــو ”العمليــة التــي ينظــم ﲠــا العقــل

خرباتــه بطريقــة جديــدة حلــل مشــكلة معينــة،أو هــو إدراك عالقــة جديــدة بــني موضوعــني أو بــني عــدة موضوعــات

بغــﺾ النظــر عــن نــوع هــذه العالقــة”( .)98والواقــع ”أن التفكــري اصطــالح عــام يشــمل كل أنــواع النشــاط
الرمــزي”( .)99ومقــدرة اإلنســان عــﲆ التفكــري ”أمــر هــام ﰲ امليــدان الﱰبوي،فهــي ﲤيــز اإلنســان بصفــة عامــة عــن

احليــوان ..وتســاعده عــﲆ أن يعــرف مــا يفعلــه والوقــت الــذي يفعلــه فيــه”( .)100ويمكــن تنــاول التفكــري عــﲆ أســاس

كيفيــة تربيــة العقــل ﰲ صورتــني :التفكــري التأمــيل والتفكــري العلمــي.
ج -القراءة ودورها ﰲ تربية العقل:

إن األســاس اإلســالمي للﱰبيــة العقليــة هــو القــراءة ،القــراءة لــكل مــا ﰲ الكــون مــن خلــق اخلالق،والقــراءة لــكل

مــا ســبق مــن أنــامط احليــاة ﰲ املجتمــع اإلنســاﲏ،القراءة التــي تكســب عقــل اإلنســان فهـ ًام وإدراك ًا واعيـ ًا ملــا يــدور ﰲ
احلياة،فالقــراءة هــي غــذاء العقــل مثلــام ”كان الطعــام والــﴩاب ﳘــا غــذاء اﳉســد،ومثلام كان اإلحســاس بالقــرب
مــن اهلل وســلوك الســبل إليــه ﳘــا غــذاء الــروح”(.)101

وال بــد لثبــات العلــم مــن التطبيــق العمــيل ،فالعــاﱂ إذا ﱂ يعمــل بعلمــه ال ينتفــع النــاس بقولــه ورأيــه .قــال اإلمــام
جعفــر الصــادق عليــه الســالم” :إن العــاﱂ إذا ﱂ يعمــل بعلمــه ز ّلــت موعظتــه عــن القلــوب كــام ّ
يــزل املطــر عــن

الصفــا”(.)102

 -3أهداف الﱰبية العقلية:

ترمي الﱰبية العقلية إﱃ ﲢقيق ﲨلة من األهداف البناءة،أﳘها:

أ -تزويد املسلم باملعلومات واملعارف التي تساعده عﲆ تكوين شخصيته السوية املتزنة املتكاملة.
١٣٩

محرم
أ.د .خالد محمد ّ

ب -إتقان القراءة والكتابة،واإلملام بالعلوم واللغات.

ج -االستزادة من العلم واملعرفة،ﳑا يساعد عﲆ النمو العقيل والنضج الفكري وتكامل اإلدراك والفهم.

د -الكشــف عــن االســتعدادات والقــدرات العقلية،وشــحذها وﲥذيبهــا وصقلهــا وتنميتها،حتــى تبلــﻎ النضــج
واالكتــامل واﳉــودة ...ﳑــا يفيــد الفــرد واألرسة واملجتمــع.

هـ -االستفادة من اخلربات والتجارب ..من أجل املشاركة اإلﳚابية ﰲ بناء احلياة الصاحلة.

و -عدم التقليد األعمى،وعدم اتباع العادات الدخيلة،والتقاليد البالية.

ز -تنمية حب االستطالع وﲢري احلقائق ملتابعة كل جديد،ومواكبة التقدم والتطور.

ح -اتباع أسلوب التفكري العلمي،حلفﻆ الﱰاث احلضاري ونقله من جيل إﱃ جيل.
امليدان الثالث :الﱰبية اخللقية:

إن الﱰبيــة اإلســالمية تفــﴪ احليــاة تفســري ًا واقعي ًا،توســع مــن ميــدان اإلنســان،لتحقق أهدافــه ومصاحلــه وغاياتــه ﰲ

الدنيــا واﻵخــرة .لذلك،تعهــدت اإلنســان بﱰبيــة أخالقيــة خاصــة ترتكــز عــﲆ العقيــدة اإلســالمية،وتنطلق منهــا،إذ

إن ”العقيــدة بــال أخــالق ســاحل لبحــر ال مــاء فيه،فــال هــو بحــر ينفــع،وال هــو بـ ّـر يعمــر ويــزرع”( .)103وقــال النبــي
الكريــم صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم” :إنــام بعثــت ألﲤــم صالــح األخــالق”(.)10٤

ويقــول اإلمــام عــيل عليــه الســالم” :حســن األخــالق برهــان كــرم األعــراق”( .)105فحســن األخــالق كاشــف عــن

حســن العــروق واألصــول.

ولكن ما مفهوم الﱰبية اخللقية؟

 -1مفهوم الﱰبية اخللقية:

ﰐ بقواعــد وقيــم ومعايــري أخالقيــة
يتميــز اإلنســان مــن ســائر احليــوان بامليــل الفطــري إﱃ األخالق،وبالتزامــه الــذا ّ

ومبــادئ معينــة يراعيهــا ﰲ شــتى املواقــف واالﲡاهــات ...وﲢتــل الﱰبيــة اخللقيــة املرتبــة الثانيــة بعــد اإليــامن

ـم إيــامن املســلم وال يكتمــل إســالمه إالّ إذا صلحــت
بــاهلل تعاﱃ،بــل هــي أهــم ثمــرات اإليــامن الصحيــح،إذ ال يتـ ّ

أخالقه،وســمت وزكــت وترفــع ﲠــا عــن الدنايــا والرذائــل واملعــاﴆ والنقائــص.
 -2أﳘية الﱰبية اخللقية:

تظـهر هـذه األهـم ّية بأمـرين :األول :اخلصائص التي ﲤيزها .والثاﲏ :الطرق اإليـجابية التي تـتبعها.
األمر األول :اخلصائص التي تـميزها :من أﳘها :الشمول ،والتوازن ،والواقعية ،والعملية.

األمــر الثــاﲏ :الطــرق اإلﳚابيــة التــي تتبعهــا :مــن أﳘهــا :القــدوة احلســنة ،واملوعظــة باحلكمــة ،وﴐب األمثــال،
١٤٠

والﱰغيــب والﱰهيــب.

 -3أهداف الﱰبية اخللقية:
من أﳘها ما يأﰐ:

 -1ﲢقيــق اهلــدف األخالقــي :ويدخــل ﰲ نطاقــه ”كل ســلوك إرادي صــادر مــن إنســان
راشــد”( .)106ولــذا فهدفهــا هــو تنميــة الســلوك األخالقي،عــﲆ أســاس شـــموله ملــا ينـــظم عالقــة الفــرد بنفســـه أو

بالناس،أفــراد ًا أو ﲨاعــات،أو بالكــون،أو باخلالق،وﲥــدف مــن ذلــك إﱃ ســعادة اإلنســان ﰲ الدنيــا واﻵخــرة.

 -2إصــالح مــا بــني الفــرد ور ّبــه عـ ّـز ّ
وجل،وذلــك بﺈصــالح رسيرتــه وعالنيتــه وبنــاء اســتقامته اخللقيــة عــﲆ مراقبتــه
الدائمــة هلل تعــاﱃ وكأنــه يراه،وإحساســه بحضــوره الدائــم معه،وإخــالص الطاعــة والعبــادة لــه.

 -3ﲢقيق التقو ،ألﳖا أساس األخالق اإلسالمية.

 -٤ترقيــة الســلوك اإلنســاﲏ وترشــيده،وجعله ﳎسـ ًام للقيــم واملبــادئ واملثــل الدينيــة واخللقيــة العليا،دائــر ًا ﰲ فلكهــا

حافظـ ًا هلــا.

 -5تكويــن الرقيــب األخالقــي الــذاﰐ النابــع مــن ضمــري الفرد،واملوجــه لســلوكه والضابــﻂ لترصفاته،واملحاســب

لــه عــﲆ أخطائــه وذنوبــه ومعاصيــه.

ـوي
 -6تقويــة إرادة املسلم،وإحساســه بمســؤوليته الذات ّيــة ﰲ ﲥذيــب غرائــزه ودوافعــه ..وإشــباعها بالطريــق السـ ّ
املــﴩوع.

 -7تعويد املسلم عﲆ املعاملة احلسنة،وغرس األخالق واﻵداب الفاضلة وترسيخها ﰲ نفسه.

 -8تنميــة الشــعور باملســؤولية ﲡــاه اﳉامعة،وصــون عقيدﲥــا ونظامهــا األخالقــي وكياﳖــا االجتامعــي مــن ﳐتلــف
عوامــل التفــكك واالنحــالل.

 -9تكويــن اﳉامعــة الفاضلــة التي تأمــر باملعروف،وتـــــــــتـــــــناهى عن املنكر،وتـــــــــتعاطف وتـــــــــــﱰاحم وكأﳖا

جســد واحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر اﳉســد،وكأﳖا بنيــان مرصــوص يشــدّ بعضــه بعضـ ًا.

فالﱰبيــة اخللقيــة ﲥــدف إﱃ تربيــة اإلنســان املســلم باعتبــاره حضاري ًا،وحضارتــه أخالقيــة بالدرجــة األوﱃ،وبفضــل

أخالقيتها،اســتمرت ودامت،وآثــرت وتأثــرت.

١٤١

محرم
أ.د .خالد محمد ّ

امليدان الرابع :الﱰبية اﳉسمية:

مفهوم الﱰبـية اﳉسـمية:

ال تسـ ّ
ـتقل الﱰبيــة اﳉســمية عــن اﳉوانــب الروحيــة والعقليــة والوجدانية،وإنــام هــي ترتبــﻂ ﲠــا ارتباط ًا وثيق ًا،فاﳉســم
”ﳎــرد جانــب مــن جوانــب الــذات اإلنســانية،والﱰبية ﲥتــم باﳉســد عــﲆ هــذا االعتبار،وليــس عــﲆ أســاس
ّ
الثنائية،وإنــام مــن قبيــل الواقعيــة”(.)107

ـم وأشــمل مــن اﳉســد ومــن ”النفــس ومــن العقــل ومــن الروح،حــني تذكــر كل
ومعنــى هــذا أن الــذات اإلنســانية أعـ ّ

منها عــﲆ حــدة”(.)108

وتــأﰐ أﳘيــة اﳉســم،من أنــه يكتســب فاعليتــه ودوره باتصالــه وتالمحــه مــع أجــزاء الشــخصية اإلنســانية
األخر،وذلــك أن اﳉســم أداة للقيــام بجميــع التكاليــف الﴩعية،فالصــالة بأركاﳖــا وســننها ال يمكــن أن تــؤد
منفصلــة عــن اﳉســم حتــى ﰲ حــاالت العجــز القصــو فﺈﳖــا تــؤد بواســطته عــﲆ النحــو الــذي يســتطيعه

الفرد،وكذلــك الصيــام واحلــج وســائر أنــواع العبــادات املفروضــة والنافلــة...

 -2أﳘية الﱰبـية اﳉسـمية:

وتـتجـﲆ هـذه األهـمـية فيـام يأﰐ:

أ -االهتامم بالنّمو اﳉسمي:

إن جســم اإلنســان مــن املقومــات األساســية ﰲ تكويــن شــخصيته،لذا كان النمــو الــذي يطــرأ عــﲆ اﳉســم مــن األﳘية

بمكان،وهــذا النمــو ليــس مه ـ ًام ﰲ ذاتــه بقــدر مــا هــو مهــم مــن حيــث تأثــريه غــري املبــاﴍ عــﲆ شــخصية اإلنســان
وقدراتــه وســلوكه .ويقصــد بالنمــو اﳉســمي،التغريات ﰲ األبعــاد اخلارجيــة لﻺنســان كالطــول والعــرض والــوزن

واالســتدارات وغريهــا ..والنّمــو نظــام متكامــل مــن كل اﳉوانــب فهــو ”ﳎموعــة مــن التغــريات املتتابعــة التــي تســري
حســب نظــام متكامــل والتــي تظهــر ﰲ كل مــن اﳉانــب التكوينــي واﳉانــب الوظيفــي للكائــن احلــي”(.)109

وقــد قســمت املرحلــة النامئيــة إﱃ داخليــة  -التــي ال ﲣضــع للمالحظــة البرصيــة  -وخارجيــة  -التــي ﲣضــع
للمالحظــة البرصيــة  .-وتـــتمثل أهــم املظاهــر الداخليــة للنّمــو ﰲ :نمــو املعــدة ،ونمــو القلــب ،ونمــو الغــدد اﳉنــﴘ
ة،والنخامية،والصامء،والدرقيــة...

أما أهـم املظاهر اخلارجـية للنّمو فتتمثل ﰲ :نمو اﳉسم ،نمو العضل.

ويتأثر نمو اﳉسم بنوع الغذاء الذي يتناوله وكميته،لذلك ال بدّ من االهتامم بالتغذية.
١٤٢

ب -االهـتامم بالـتـغـذيـة:

الغــذاء ﴐوري حليــاة اإلنســان فهــو يؤثــر تأثــري ًا مبــاﴍ ًا عــﲆ صحتــه وقدرته عــﲆ العمــل واحلركة،فبالغذاء يســتطيع

أن يســتمر ﰲ حياتــه،وإذا ﱂ يتنــاول طعام ـ ًا فﺈنــه يمــوت .وهــو العامــل األســاس لتزويــده بالطاقــة الالزمــة ألنــواع
النشــاطات التــي يامرســها،كام ويعطيــه مناعــة طبيعيــة ضــد األمــراض املختلفــة التــي قــد يتعــرض هلــا ﰲ رحلتــه مــع
احلياة،وتتــم هــذه املناعــة بواســطة العمــل املميــز للفيتامينــات” .وقــد حــدّ د علــامء الطــب والتغذيــة الــﴩوط الواجب

توافرهــا ﰲ الغــذاء الكامــل فيــام يــأﰐ:

أ -أن يكون حمتوي ًا عﲆ ﲨيع املركبات الغذائية األساسية وهي املركبات النشوية والربوتينية والدهنية واملعدنية.

ب -أن ﳛتوي عﲆ ﲨيع الفيتامينات الالزمة لنمو اﳉسم والواقية له.

ج -ينبغي أن يكون مقدراه مناسب ًا لعمر اإلنسان والعمل الذي يؤديه.

د -أن يكون نظيف ًا غري ملوث بجراثيم األرض.
وقسمت األغذية إﱃ ﲬس ﳎموعات:

أ -األغذيــة الكربوهيدراتيــة املولــدة للطاقــة والنشــاط واحلــرارة والقــدرة عــﲆ احلركة،وهــي :اخلبــز واألرز
واملعكرونــة واحللــو والعســل.

ب -األغذيــة الربوتينيــة التــي تقــوم بعــبء تكويــن اخلاليــا والبنــاء والنمــو .وتشــمل :اللحــوم وحلــوم الدواجــن

واألســامك والبســلة اخلــرضاء والفاصوليــا اﳉافــة والفــول والعــدس.

ج -اخلرضوات التي تؤكل مطبوخة،وهي مصدر للمركبات املعدنية والفيتامينات واأللياف.
د -اخلرضوات والفواكه الطازجة،وهي أحسن مصادر للفيتامينات واألمالح املعدنية.

هـــ -املنـــتجات احليوانيــة مــن بيــﺾ ولبــن وحليــب ومــا يصنــع منــه كاﳉبــن واللبــن الزبــادي وهــي مصــادر جيــدة
للمركبــات الربوتينيــة واألمــالح املعدنيــة”(.)110

ويتضافــر العقــل مــع اﳉســم ﰲ التحكــم بكميــة الطعــام والــﴩاب بنــاء عــﲆ الضوابــﻂ التــي ير ّبــى عليهــا اإلنســان
والتــي حددهــا اإلســالم.

ج -االهتامم بالـنظـافـة وبـيان أنـواعـها:

ّ
بالغة،وحــث النبــي صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم عــﲆ النظافــة
لقــد عنــي اإلســالم بالطهــارة والنظافــة عنايــة

والطهــارة،وأوﴅ بعــﺾ أصحابــه رضــوان اهلل عليهــم وهــم قادمــون مــن ســفر بقولــه صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم:
”إنكــم قادمــون عــﲆ إخوانكم،فأصلحــوا رحالكــم وأصلحــوا لباســكم حتــى تكونــوا ﰲ النــاس كأنكــم شــامة،فﺈن
١٤٣

محرم
أ.د .خالد محمد ّ

اهلل عـ َّـز وجـ َّـل ال ﳛــب الفحــﺶ وال التفحــﺶ”( .)111ففــي الطهــارة حمافظــة عــﲆ اﳉســد حتــى يكــون قويـ ًا قــادر ًا عــﲆ

أداء العبــادات أوالً وعــﲆ العمــل ثاني ـ ًا.
”والطـهارة لـها أربـع مراتب:

املرتبة األوﱃ :تطهري الظاهر عن األحداث وعن األخباث والفضالت.

املرتبة الثانية :تطهري اﳉوارح عن اﳉرائم واﻵثام.

املرتبة الثالثة :تطهري القلب عن األخالق املذمومة والرذائل املمقوتة.

الﴪ عام سو اهلل تعاﱃ،وهي طهارة األنبياء والصديقني”(.)112
املرتبة الرابعة :تطهري ّ

إذ ًا،نظافــة الﴪائر،وتتمثــل ﰲ تطهــري القلــب والصــدر مــن األخــالق املذمومــة مثــل :الكــذب والريــاء والنفــاق

والشــك والظــن واحلقــد وغريهــا ..ونظافــة الظاهر،وتتمثــل بــام ﴍعــه اإلســالم ودعــا إليــه مــن :نظافــة اﳉســم

والثــوب...

فالنظافــة الظاهــرة والباطنــة تســعى إﱃ أن يكــون ظاهــر املؤمــن كباطنــه نظيفـ ًا،وأن يبقــى املســلم صحيحـ ًا قويـ ًا بعيــد ًا
عن األمــراض.

د -االهتامم بالصحـة والوقـايـة من املرض:

ـك أن التعاليــم اإلســالمية قائمــة عــﲆ أســاس حفــﻆ اﳉســد ونمــوه وســالمته .والصحــة ”قيمــة مــن ِ
ال شـ ّ
الق َيــم

اإلنســانية األساســية،والعمل عــﲆ ترقيــة الصحــة الطيبــة التــزام مــن االلتزامــات اخللقيــة األساســية”( .)113وســبب

ﲢريــم كثــري مــن األمــور هــو ﴐرهــا عــﲆ اﳉســد،من هنــا تــربز أﳘيــة الصحــة ﰲ حيــاة الفــرد واملجتمع”،فاألمــة

القويــة وحدهــا هــي التــي تســتطيع أن ﲣلــف حضــارة راقيــة وﲢافــﻆ عليها،كــام أن الفــرد القــوي وحــده هــو الــذي
يســتطيع أن ﳛقــق إمكانياتــه إﱃ أقــﴡ مداهــا”(.)11٤

فالصحــة نعمــة عظمــى وجــب عــﲆ اإلنســان أن ﳛافــﻆ عليها،فهــي هبــة مــن اهلل تعاﱃ،ومســتقبل كل واحــد منّــا
يتوقــف عــﲆ االحتفــاظ بعقــل ســليم ﰲ جســم ســليم” .بيــد أن الصحــة ليســت ﳎــرد خلــو مــن األمراض،ولكنهــا
فــوق ذلــك عافيــة ﰲ البدن،ورجـــاحة ﰲ العقل،وانســـجام مــع الناس،وإيــامن باهلل،ومتعــة ظاهــرة باحليــاة”(.)115

فالصحيــح يعيــﺶ ﲠنــاءة وســعادة مرتــاح البال،يقــدم عــﲆ أعاملــه ﲠمــة ونشــاط،ويؤدﳞا بﺈتقــان تــام .وصحــة اﳉســد
تتطلــب صحــة النفس،وصحــة العقــل.

ولﻺســالم قواعــد وتعاليــم تضمــن للنــاس صــالح أجســامهم ووقايتهــا من األمــراض .وتدعــو إﱃ االهتــامم بالصحة
وﲡنــب اإلصابــة باألمــراض املعديــة والوراثيــة .وللطــب الوقائــي أﳘيــة كــرب ﰲ منــع انتشــار األمــراض مــن املرﴇ
١٤٤

ـي .عــن أســامة بــن زيــد رﴈ اهلل
إﱃ املعافــني .ومــن الوقايــة التــي ع ّينهــا اإلســالم مــا يسـ ّـمى اليــوم باحلجــر الصحـ ّ

عنــه عــن النبــي صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم قــال” :إذا ســمعتم بالطاعــون بــأرض فــال تدخلوهــا وإذا وقــع بــأرض
وأنتــم ﲠــا فــال ﲣرجــوا منهــا”( .)116وقــد جــاءت أحاديــث كثرية،تنهــى عــن اختــالط املــرﴇ باألصحاء،وعــدم تن ّقل

املــرﴇ مــن أماكنهــم إﱃ أماكــن أخــر” .عــن جابــر بــن عبــد اهلل رﴈ اهلل عنهــام أنــه كان ﰲ وفــد ثقـــيف رجــل

ﳎــذوم( ،)117فأرســل إليــه النبــي صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم” :أنــا قــد بايعنــاك فارجــع”( .)118وللﱰبيــة دورهــا ﰲ
تعليــم اإلنســان ”أيــن يكمــن اخلطــر ويوجــد ميكــروب املــرض”( .)119وكيــف يـــحافﻆ ويقــي نفســـه مــن اإلصـــابة

ﲠــذه امليكروبات واﳉراثـــيم؟!

إن ”أكثــر األمــراض التــي يعــاﲏ منهــا اإلنســان مــن صنــع يديه،ومــن آثــار ســلوكه ﰲ البيﺌــة التــي يعيــﺶ فيها،ومــن
نتائــج معامالتــه مــع نفســه،ومع الناس،ومــع احلياة،ومعظــم هــذه األمــراض قابــل للتوقــي ،)120( ”..لــو عــرف كل

فــرد منــا التزاماتــه الصحية،وعمــل باهلــدي النبــوي ﰲ الوقايــة وتربيــة األجســام واحلفــاظ عــﲆ صحــة األبــدان.
وجهنــا إﱃ األخــذ بعالجــني:
واإلســالم ّ

األول :وهــو العــالج النفــﴘ والروحــي للمــرض بالصــرب والتــوكل :إن األوهــام النفســية ومــا يــدور داخــل اإلنســان
قــد تــؤدي إﱃ املــرض أو مضاعفتــه أو ازديــاده ..فــﺈذا مــرض أحدنــا وجــب علينــا الصرب،واعتبــاره قضــاء اهلل

تعاﱃ،ويؤجــر عليه،قــال رســول اهلل صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم” :مــا ينـــزل البــالء باملؤمــن واملؤمنــة ﰲ نفســه وولــده
ومالــه حتــى يلقــى اهلل ومــا عليــه مــن خطيﺌــة”(.)121

واملؤمــن الصحيــح اإليــامن ال يفقــد صــربه عنــد الرضاء،قــال النبــي صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم” :عجبــ ًا ألمــر

ﴐاء
رساء شــكر،فكان خــري ًا لــه،وإن أصابتــه ّ
املؤمــن إن أمــره كلــه لــه خري،وليــس ذاك ألحــد إالّ املؤمــن إن أصابتــه ّ
صرب،فــكان خــري ًا لــه”(.)122

والثــاﲏ :التــداوي ملعاﳉــة املــرض :إن الــدواء والعــالج مــن وســائل تربيــة اﳉســد،فالنبي صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم
أمــر بالتــداوي ﰲ أكثــر مــن حديــث لينشــأ املســلم بجســد قــوي وبــدن ســليم،له كل خصائــص احليويــة والصحــة
والنشــاط .عــن أﰊ الــدرداء رﴈ اهلل عنــه قــال :قــال رســول اهلل صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم” :إن اهلل أنــزل الــداء
والدواء،وجعــل لــكل داء دواء،فتــداووا وال تــداووا بحــرام”( .)123وهكذا،فﱰبيــة اﳉســد تبنــى مــن طريــق الرعايــة

الصحيــة عــﲆ أســس النظافــة والوقايــة مــن املــرض والتــداوي والعالج،حتــى يســتطيع اإلنســان مــن طريــق جســمه

أن يتقبــل الﱰبيــة التــي ينمــو ﲠــا عقلــه ويتكامــل ﲠــا كيانــه اإلنســاﲏ.

 -3أهداف الﱰبـية اﳉسـمية:

ّ
إن الﱰبيــة اﳉســمية ”ﲥــدف إﱃ ﲤكــني التكويــن العضــوي ﰲ اإلنســان مــن القيــام بوظيفتــه”( ،)12٤عــﲆ أكمــل وجــه..
١٤٥

محرم
أ.د .خالد محمد ّ

باإلضافــة إﱃ األهــداف اﻵتيــة:

أ -تنمية الوعي الغذائي الصحي السليم ،الذي يساعد عﲆ حسن النمو ،وﳛفﻆ له صحته.
ب -تنـظيم تناوله طعامه وشـرابه،وعدم خضوعه لشـهوة الطعام والشـراب.

ج -احلــث عــﲆ االهتــامم بأســاليب النظافــة الذاتيــة ،وجعلهــا عــادات ﲤــارس ﰲ حيــاة الفــرد اليوميــة ،منــذ يقظتــه
إﱃ منامــه ،وتشــمل ﲨيــع خصوصياتــه مــن نظافــة بدنــه وســائر أطرافــه ،إﱃ نظافــة ﴍابــه وغذائــه وثيابــه ومســكنه
واملحيــﻂ الــذي يعيــﺶ فيــه ،وال ﳜفــى أن النظافــة الذاتيــة مــن أهــم وســائل الوقايــة مــن األمــراض.

د -التوجيــه إﱃ االهتــامم بأســاليب الوقايــة الصحيــة ،وتنميــة الوعــي املســتمر ﲠــا ،وااللتــزام بقواعدهــا ..ملــا هلــا مــن

أثــر ﰲ صحــة األفــراد مــن جهــة ،وﰲ ﳖضــة املجتمــع وتطــوره وســالمته مــن جهــة أخــر.
امليدان اخلامس :الﱰبية االجتامعية:

لــكل ﳎتمــع إنســاﲏ صفــات خاصــة به،واملجتمــع اإلســالمي متفــرد بصفــات ﲢددهــا األطــر اإلسالمية،ووســيلته ﰲ
اإلعــداد هــي الﱰبيــة .وال تســتطيع الﱰبيــة ”أن تقــوم بوظيفتهــا دون هــذا التفاعــل بــني الــذات اإلنســانية والظــروف
االجتامعيــة”( .)125كــام يقــال إن الﱰبيــة ”نظــام اجتامعي،ينبــع مــن فلســفة كل أمة،وهــو الــذي يطبــق هــذه الفلســفة أو
يربزهــا إﱃ الوجــود”(.)126

ومعرفــة النفــس وتقييمهــا ينشــأ ذاتيــ ًا مــن داخلهــا ،وهلــا مناشــﺊ اخــر ،وهــي فكــرة املجتمــع عنهــا أو تقييــم

املجتمــع هلــا ،وتنشــأ أيضـ ًا مــن موازنــة اإلنســان نفســه بغــريه مــن أفــراد املجتمــع ســواء أكانــوا صاحلــني أم طاحلــني.
وبالتقييــم االجتامعــي يتعــرف اإلنســان نواحــي القــوة والضعــف ﰲ نفســه وســلوكه ،وعــﲆ إمكانــات خافيــة أو غــري

ـﲆ األغــراض والدوافــع التــي تقــوم وراء ســلوكه.
معلومــة ،وعـ ٰ

قــال أمــري املؤمنــني اإلمــام عــيل عليــه الســالم” :املــرآة التــي ينظــر اإلنســان فيهــا إﱃ أخالقــه هــي النــاس؛ أل ّنــه يــر
حماســنه مــن أوليائــه منهــم ،ومســاويه مــن أعدائــه فيهــم”(.)127

فام مفهوم الﱰبية االجتامعية؟
 -1مفهوم الﱰبية االجتامعية:

تكتســب الﱰبيــة الصفــة االجتامعيــة مــن حيــث إﳖــا ”ال يمكــن أن تتــم ﰲ فــراغ،وال يمكــن أن تعيــﺶ بمعــزل عــن

مشــكالت واحتياجــات وتطلعــات األفــراد واملجتمعات،وأﳖــا قــوة اجتامعيــة هائلــة قــادرة دائــ ًام عــﲆ إحــداث
١٤٦

تغــريات بعيــدة املــد ﰲ البنــاء احلضــاري للمجتمع،هــذا فضـ ً
ال عــن كوﳖــا قــوة اقتصاديــة كــرب باعتبارها اســـتثامر ًا
ألعــﲆ مــا لــد األمــم مــن مــوارد،أال وهــي ثروﲥــا البﴩيــة”(.)128

وتعنــى الﱰبيــة ”بتعليــم أفــراد املجتمــع مــن اﳉيــل اﳉديد،كيــف يســلكون ﰲ املواقــف االجتامعيــة املختلفــة عــﲆ

أســاس مــا يتوقعــه منهــم املجتمــع الــذي ينشــؤون فيه،ومعنــى هــذا أن الﱰبيــة تعنــى بالســلوك اإلنســاﲏ وتنميتــه
وتطويــره وتغيــريه”( .)129وذلــك مــن خــالل العلــوم اإلنســانية.

 -2أﳘية الﱰبية االجتامعية:

وتظهــر هــذه األﳘيــة مــن أمريــن :األول :دور الﱰبيــة األرسيــة ﰲ تكويــن الفــرد ..وتعليمــه اﻵداب االجتامعيــة ﰲ

عالقاتــه مــع اﻵخريــن .والثــاﲏ :دور الﱰبيــة االجتامعيــة خــارج البيت،وﲢقيقهــا التــوازن بــني الفــرد واملجتمــع.
األمر األول :الﱰبية األرسية والعالقات االجتامعية:

إن األرسة هلــا األثــر الكبــري ﰲ تكويــن الفــرد فهــي” :املدرســة األوﱃ لتشــكيل وتوجيــه ســلوك الفــرد وعاداتــه
وطبائعه،فيﱰعــرع الطفــل مقلــد ًا أبويــه ﰲ عاداﲥــم وســلوكهم”( .)130واألرسة املســلمة هــي ”الــرضورة احلياتيــة

للجنــس البــﴩي،إذا أريــد لــه أن يســتمر عــﲆ نحــو متحرض،يرتقــي باإلنســان”( ،)131واﻵبــاء مســؤولون عــن ﲥيﺌــة

البيﺌــة التــي تســمح للطفــل بتنميــة مهاراتــه أحســن تربية،فالتعلــم األول الــذي ﳛــدث ﰲ األرسة ”تبقــى نتائجــه مــع
اإلنســان طيلــة حياتــه”(.)132

وألﳘيــة األرسة ﰲ البنــاء الﱰبــوي أبــد أهــل البيــت عليهــم الســالم أﳘيــة خاصــة ﲠــا ،وكانــت إرشــاداﲥم تؤكــد
اختيــار ﴍيــك احليــاة الصالــح واملتديــن ليقــوم بالتعــاون مــع ﴍيكــه ﰲ إعــداد األطفــال إعــداد ًا ينســجم مــع املنهــج

الســلوكي ﰲ اإلســالم ،وحـ ّ
ـث أهــل البيــت الوالديــن عــﲆ القيــام بمســؤوليتهام ﰲ الﱰبيــة وخصوصـ ًا الوالــد حيــث

تقــع عليــه كامــل املســؤولية.

قــال االمــام زيــن العابديــن عليــه الســالم” :وأمــا حــق ولــدك فتعلــم أنــه منــك ومضــاف إليــك ﰲ عاجــل الدنيــا بخريه
وﴍه ،وأنــك مســؤول عــام وليتــه مــن حســن األدب والداللــة عــﲆ ربــه واملعونــة لــه عــﲆ طاعتــه فيــك وﰲ نفســه،

فمثــاب عــﲆ ذلــك ومعاقــب ،فاعمــل ﰲ أمــره عمــل املتزيــن بحســن أثــره عليــه ﰲ عاجــل الدنيــا ،املعــذر اﱃ ربــه فيــام
بينــك وبينــه بحســن القيــام عليــه واألخــذ لــه منــه”( .)133ويبــدأ دور األم ﰲ تربيــة الطفــل داخــل األرسة ”حــني تغــذي

ولدهــا باحلليب،وتغذيــه أيضـ ًا بالعواطــف وبالعالقــات االجتامعيــة ثــم باملعــاﲏ واأللفــاظ واألفعــال،أي أﳖــا تغذيــه

باملحتــو الثقــاﰲ للمحيــﻂ العائيل،الــذي يولــد فيــه الطفــل”(.)13٤

ويلعــب أفــراد األرسة دور ًا مه ـ ًام ﰲ التنشــﺌة االجتامعية،و”ذلــك ألﳖــم يؤلفــون مــع األم امليــدان االجتامعــي األول
١٤٧

محرم
أ.د .خالد محمد ّ

الــذي ﳛتويه،والــذي يكـ ّـون أســاس خرباتــه االجتامعيــة وﲡاربــه وطــرق ســلوكه”(.)135

والبيــت املســلم ”يغــرس ﰲ نفــوس أفــراده منــذ طفولتهــم الباكــرة اإليــامن الصحيــح والســلوك اإلســالمي
الرشــيد،ويربيهم عــﲆ حــب الفضائــل وبغــﺾ الرذائل،ويرشــدهم إﱃ اخلري،ويباعــد بينهــم وبــني الﴩ،وهــو الــذي
يمدهــم بالقيــم االجتامعيــة التــي ﳛﱰموﳖا،ويعملــون عــﲆ هداهــا”(.)136

ومــن أجــل توطيــد املــودة واملحبــة الــالزم توفرهــا بــني أعضــاء املجتمــع اإلســالمي،تربز
الﱰبيــة األرسيــة لِتُع ّلــم املســلم التعــاون مــع اﳉامعــة ﰲ ســبيل اخلــري العــام .قــال اهلل تعــاﱃ:

 .)137(Â Á À ¿ وتقديــم العمــل الصالــح والتناصــح ﰲ هــذا الســبيل .قــال اهلل تعــاﱃ:
 .)138(C B A @ونــﴩ العلــم الــذي يســهم إســهام ًا إﳚابيـ ًا ﰲ بنــاء املجتمــع وتطويــره .قــال

اهلل تعاﱃ.)139(Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿  :

ومــن ذلــك األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكر،واإلنفــاق ﰲ ســبيل اهلل،واســتثامر األموال،واالعتــدال ﰲ اإلنفــاق

وغــري ذلــك مــن اﳉوانــب األخالقيــة.

األمر الثاﲏ :الﱰبية االجتامعية خارج البيت:

إن للﱰبيــة االجتامعيــة خــارج البيــت نظامـ ًا يراعــي الطبيعــة اإلنســانية والتــي تتضمــن تربيــة اإلنســان تربيــة اجتامعيــة
بتحقيــق ذاتــه،ال أن تــذاب شــخصيته ﰲ كيــان املجتمــع.

فالديــن املعاملــة” ..وأقــل مــن القليــل مــن يــدرك أن الديــن املعاملــة،وأن النبــي صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم وﲨيــع
الرســل مــن قبلــه ُب ِعثــوا بمــكارم األخالق،وجعلــوا حســن املعاملــة واحــﱰام اﻵخرين،واإلحســان إﱃ اﳉميــع

أســلوب حياﲥم،وأســاس دعوﲥــم وقــوام صلتهــم بالنــاس”( .)1٤0عــن أنــس رﴈ اهلل عنــه قــال :قــال رســول
اهلل صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم” :انــرص أخــاك ظاملـ ًا أو مظلومـ ًا .قالــوا :يــا رســول اهلل ،هــذا ننــرصه مظلومـ ًا .فكيــف

ننــرصه ظامل ـ ًا؟ قــال :تأخــذ فــوق يديــه”(.)1٤1

إن ﲢقيــق التــوازن بــني الفــرد واملجتمــع ُيظهر الكفــاءات ﰲ ﲨيــع النواحي بحيث تــدل عﲆ مواضع الصــواب واخلطأ

حســبام يتطلبــه كل زمــن وكل بيﺌــة وكل حالة،وقيــام اﻵبــاء واألمهــات بواجباﲥــم نحــو الﱰبيــة االجتامعية،يكفــل

إقامــة ﳎتمــع إنســاﲏ هــادئ تســمو فيــه العالقــات وتبــدو فيــه الشــخصية متزنــة تتفاعــل مــع غريهــا بمــودة وحمبــة.

”إن مــكان األب عــﲆ رأس األرسة وقيامــه بــدور القيــادة احلقيقيــة والتوجيــه لــكل أفرادهــا إنــام هــو مســؤولية خطــرية

ﰲ اســتقرار األرسة،وقيامهــا كخليــة ســليمة ﰲ بنــاء املجتمــع املســلم ..فــاألب هــو الــذي يضــع أرستــه ﰲ املجتمــع
وﳛــدد موقــف أفرادهــا ودورهــم ﰲ البنــاء االجتامعي،ويظــل دور األب ﰲ املنهــج اإلســالمي ســلي ًام ال ﲥــزه التيارات
١٤٨

الفاســدة،ألنه قائــم عــﲆ قيــم ثابتــة ومعايــري ســلوكية حمددة،يؤصلهــا اإلســالم بمنهجــه الﱰبــوي حتــى ال يفقــد دوره

ﰲ الضبــﻂ االجتامعــي وتوجيــه الفكــر والســلوك .إن رســالة األم الﱰبويــة ال تقــل أﳘيــة عــن رســالة األب فعــﲆ األم

أن تــوايل نصائحهــا ألبنائهــا ﰲ ﲨيــع مراحــل نموهــم،وأن تســتمر ﰲ إرشــادهم وتعويدهــم عــﲆ خصــال اخلــري لتقــدم
للمجتمــع أعضــاء صاحلــني قادريــن عــﲆ تــويل مســؤوليتهم ﰲ املجتمــع”( .)1٤2فالتعــاون ﰲ احليــاة االجتامعيــة ﳛقــق

معنــى هــذه احلياة،مــن حيــث إﳖــا حيــاة ”يشــﱰك فيهــا األفراد،فالفــرد يتعــاون مــع غــريه فيوجهه،كــام ﳛصــل منــه عﲆ
توجيه،فــكل منــا يوجــه غــريه ويســتفيد مــن توجيــه غــريه لــه”( .)1٤3قــال رســول اهلل صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم:
”كلكــم راع وكلكــم مســؤول”(.)1٤٤

 -3أهداف الﱰبية االجتامعية:

إن الﱰبيــة االجتامعيــة ﰲ اإلســالم تعتمــد عــﲆ قاعــدة أساســية هــي توحيــد اهلل والعمــل الصالــح .والعالقــات
االجتامعيــة تنبنــي عــﲆ أســاس املــودة والرمحــة والتﺂلــف والعطــاء والتضحيــة ..الخ،وذلــك إلﳚــاد التــوازن ”بــني
الفــرد واملجتمع،حيــث يقــوم بينهــام تكامل،يوجــب عــﲆ كل منهــام تبعات،ويرتــب لــكل منهــام حقوقــ ًا”(.)1٤5
من هنا تتجﲆ أهداف الﱰبية االجتامعية،ومنها:

 -1ﲤكــني الفــرد مــن اســتكامل نمــوه ونضجــه االجتامعــي عــﲆ النحــو الســليم،والذي يكفــل التــوازن واالعتــدال

بــني ﲨيــع جوانــب شــخصيته اإلنســانية.

 -2تعميق شعور الفرد باالنتامء االجتامعي،مع بيان احلقوق والواجبات.

وحب الذات وتدفعه إﱃ حمبة اﻵخرين حمبة صادقة كحبه لنفسه.
ﲡرده من األنانية
ّ
ّ -3

 -٤تكويــن الفــرد عضــو ًا صاحلـ ًا ﰲ اﳉامعة،يعمــل خلريها،ويصــون دينهــا ونظامهــا األخالقــي وتراثهــا االجتامعــي.

ويتعامــل مــع اﻵخريــن بالعطــف والرقــة واللــني واللباقــة واإلحســان.

 -5بنــاء العالقــات االجتامعيــة الســليمة بــني األفــراد عــﲆ أســاس قــوي مــن االلتــزام الــذاﰐ النابــع مــن

نفوسهم،واملســتمد مــن القيــم الروحية،والفضائــل األخالقية،والعلــوم اإلنســانية.

 -6تنمية اإلحساس بروح املسؤولية ﰲ ترصفاته وأعامله وواجبه ﲡاه ﳎتمعه.

إذ ًا للﱰبيــة اإلســالمية ”مســؤولية فرديــة ﲨاعيــة اجتامعية،شــأﳖا ﰲ ذلــك شــأن ألــوان النشــاط األخــر ﰲ اإلســالم
حيــث الــكل فيهــا مســؤول عــن الــكل”( .)1٤6فتجعلهــم أرسة واحــدة يظلهــا الوئــام واملــودة واألمن،وترفــرف عليهــا

الســعادة والطمأنينــة واهلنــاء.

١٤٩

محرم
أ.د .خالد محمد ّ

امليدان السادس :الﱰبـية البيـﺌيـة:

 -1مفهوم الﱰبية البيﺌية:

جــاء ﰲ مفهــوم الﱰبيــة البيﺌيــة أﳖــا ”عمليــة إعــداد لﻺنســان للتفاعــل الناجــح مــع بيﺌتــه الطبيعيــة بــام تشــمله مــن
مــوارد ﳐتلفــة”( .)1٤7أو هــي عمليــة ”تكويــن املهــارات واالﲡاهــات والقيــم الالزمــة لفهــم وتقديــر العالقــات

املعقــدة التــي تربــﻂ اإلنســان وحضارتــه بمحيطــه احليــوي وتوضيــح حتميــة املحافظــة عــﲆ مصــادر البيﺌــة،وﴐورة
حســن اســتغالهلا لصالــح اإلنســان،وحفاظ ًا عــﲆ حياتــه الكريمة،ورفــع مســتو معيشــته”( .)1٤8ويعدهــا بعضهــم:

”إحــد وســائل وطــرق ﲢقيــق أهــداف محايــة البيﺌــة .وهــي الﱰبيــة التــي تتنــاول عالقــة اإلنســان بالطبيعــة واألشــياء
األخــر مــن نتاجــه وصنــع يديه،وتشــتمل عــﲆ كيفيــة وأﳘيــة إصــدار األحــكام القيميــة والقــدرة عــﲆ التفكــري

الواضــح إزاء املشــاكل املعقــدة عــن البيﺌــة”(.)1٤9

ويــر آخــرون” :أﳖــا عمليــة ﲥــدف إﱃ تنميــة وعــي املواطنــني بالبيﺌــة ومشــكالﲥا،وتزويدهم باملعرفــة واملهــارات
واالﲡاهات،وﲢمــل املســؤولية الفرديــة واﳉامعيــة ﲡــاه حــل املشــكالت املعــارصة والعمــل عــﲆ منــع ظهــور

مشــكالت بيﺌيــة جديــدة”(.)150

إذ ًا هــي عمليــة إعــداد لﻺنســان للتفاعــل الناجــح مــع بيﺌتــه الطبيعيــة بــام تشــمله مــن مــوارد ﳐتلفة،تتطلــب العمــل

عــﲆ تنميــة جوانــب معينــة مــن شــخصيته،لفهم العالقــات املتبادلــة بــني اإلنســان وبــني املحيــﻂ الــذي يعيــﺶ فيــه.
وتتطلــب ”تنميــة املهــارات التــي ﲤكــن اإلنســان مــن املســاﳘة ﰲ حــل كل مــا تتعــرض لــه بيﺌتــه مــن مشــكالت وما قد
يتهددهــا مــن أخطار،واملســاﳘة ﰲ تطويــر ظــروف هــذه البيﺌــة .وتســتلزم الﱰبيــة البيﺌيــة كذلــك تكويــن االﲡاهــات

والقيــم التــي ﲢكــم ســلوك اإلنســان إزاء بيﺌتــه وإثــارة ميولــه واهتامماتــه نحــو هــذه البيﺌــة وإكســابه أوجــه التقديــر

ألﳘيــة العمــل عــﲆ صيانتهــا واملحافظــة عليهــا”(.)151

أمــا الﱰبيــة البيﺌيــة مــن املنظــور اإلســالمي فهــي تدعــو ”إﱃ املحافظــة عــﲆ البيﺌــة وحســن التعامــل معهــا”( .)152وهــي
”ﳎمــوع العمليــات واألنشــطة التــي تــؤدي إﱃ تنميــة اهلدايــة واإلدراك للمعايــري اإلســالمية احلاكمــة لعالقة اإلنســان

بالبيﺌــة الكليــة ومكوناﲥا،ومــا يتضمنــه ذلــك مــن التوعيــة باملســؤوليات واألدوار،وتنميــة االﲡاهــات والســلوكيات
الفرديــة واﳉامعيــة بصــدد البيﺌــة ومشــكالﲥا،ﰲ إطــار معايــري التوحيــد واالســتخالف”( .)153ذلــك ّ
ألن اإلســالم

املكونــات البيﺌيــة الطبيعيــة وسـ ّ
ـخرها ملنفعته،واســتخالفه فيهــا.
كـ ّـرم اإلنســان عــﲆ كا ّفــة ّ
 -2أﳘية الﱰبية البيﺌية:

يعـــد اإلنســـان الكائـــن الف ّعـــال الـــذي تؤ ّثـــر أنشـــطته تأثـــري ًا كبـــري ًا ﰲ بيﺌتـــه ســـلب ًا أو
()15٤
بـــني أﳘية إعداده وتربيته بيﺌيـــ ًا” .ثم إن القوانـــني البيﺌية( )155التي ﲢكـــم العالقات بني مكونات
إﳚابـــ ًا  ،ﳑا ُي ّ

١٥٠

البيﺌـــة ال تقبـــل التغيري،بينام يقبله الســـلوك اإلنســـاﲏ ألنـــه يتشـــكل بالتعلم والﱰبيـــة”( ،)156فيكتســـب املعارف
واملهـــارات والقيم والعلوم اإلنســـانية التي تســـاعده عـــﲆ التعامل بشـــكل صحيح مع مـــوارد البيﺌة.

فهــو يتوجــه إليهــا لتأمــني حاجاتــه املختلفــة .فمــن البيﺌــة الطبيعيــة يســعى للحصــول عــﲆ حاجاتــه األساســية ﰲ الغــذاء
والكســاء واملــأو ...ومــن البيﺌــة االجتامعيــة يســعى للحصــول عــﲆ حاجاتــه ﰲ األمــن واالنتــامء واحلــب واالحــﱰام...
ومــن البيﺌــة الدينيــة يســعى للحصــول عــﲆ إجابــات أســﺌلته املتعلقــة بالنشــأة واحليــاة واملصــري ...ومــن البيﺌــة الثقافيــة

يســعى لتحقيــق حاجاتــه ﰲ اإلنجــاز واإلبــداع املؤديــة إﱃ ﲢقيــق الــذات .)157( ...مــن هنــا تتجــﲆ أﳘيــة الﱰبيــة البيﺌيــة.

 -3أهداف الﱰبية البيﺌية:

إن اإلنســان والبيﺌــة ﳘــا طرفــا حمــور أســاﳼ ﰲ عمليــة الﱰبيــة البيﺌية،ومــن ثــم فــﺈن مــا ﳚــري مــن تفاعــل بينهام،كلــام

كان ســوي ًا،كلام أد إﱃ اســتثامر أفضــل هلــا( ...)158ويمكــن عندهــا ﲢقيــق األهــداف املرجوة مــن الﱰبيــة البيﺌية،وهي:

أ -املعرفــة :تعنــى ”مســاعدة الفﺌــات االجتامعيــة واألفــراد عــﲆ اكتســاب خــربات متنوعــة تتصــل بالبيﺌــة ومشــكالﲥا

وﲢقــق هلــم فهـ ًام أساســي ًا هلــا”( .)159ثــم بيــان ”التغــريات التــي أحدثهــا اإلنســان ﰲ األنظمــة البيﺌية،وتوضيــح مــا هــو
ضــار ونافــع منهــا للبﴩيــة”(.)160

ب -الوعــي :ويقصــد بــه ”مســاعدة الفﺌــات االجتامعيــة واألفــراد عــﲆ اكتســاب وعــي بالبيﺌــة ومشــكالﲥا ذات
الصلة،وإﳚــاد حساســية خاصــة نحوهــا”( .)161ثــم التوعيــة الالزمــة كــي يــدرك اإلنســان أنــه جــزء ال ينفصــم مــن

نظــام يتألــف مــن :اإلنســان وثقافته،وبيﺌتــه الطبيعيــة احليويــة ..وأنــه يســتطيع أن يغـ ّـري العالقــات التــي تربــﻂ بــني
أجــزاء هــذا النظــام.

ج -املهــارات :أي ”مســاعدة األفــراد واﳉامعــات عــﲆ اكتســاب املهــارات

البيﺌية،وتطويــر ظــروف البيﺌــة عــﲆ نحــو أفضــل”(.)163

()162

الالزمــة حلــل املشــكالت

د -االﲡاهــات والقيــم :مــن اجــل االهتــامم بالبيﺌــة واملشــاركة االﳚابيــة حلاميتهــا وﲢســينها ..واملحافظــة عــﲆ مواردهــا:

كاحلفــاظ عــﲆ مصــادر البيﺌة،واحلفــاظ عــﲆ نظافــة البيــت والشــارع واملســجد ..وال بــدّ مــن أن يستشــعرها الفــرد مــن نفســه

حتــى يتحمــل تبعاﲥــا كلــام تطلــب منــه األمــر ذلــك.

امللحــة ..واملحافظــة عــﲆ
هـــ -املشــاركة :النشــطة والفعالــة عــﲆ ﳐتلــف املســتويات ﰲ العمــل عــﲆ حـ ّـل املشــكالت البيﺌيــة ّ

املصــادر الطبيعيــة” .وﴐورة التعــاون املســتمر بــني اإلنســان وحميطه،وانعــكاس ذلــك مبــاﴍة وغــري مباﴍة،عــﲆ صعيــد

الفــرد أو عــﲆ صعيــد املجتمــع”(.)16٤

و -االلتزام :بالنهي الوارد عن التعبد لعنارص البيﺌة،أو تغيري طبيعتها،أو اإلرساف والتبذير والتعطيل واهلدر ملواردها.
كل ذلك،كفيل بالقضاء عﲆ كثري من املشكالت البيﺌية،والعيﺶ ﰲ بيﺌة سليمة إﱃ ٍ
حد ما.
١٥١

محرم
أ.د .خالد محمد ّ

الـخــــاتـــمــــة

فيام ﳜص مفهوم الﱰبية يمكن استخالص اﻵﰐ:

الروحيــة والعقل ّيــة واﳉســم ّية
 -1الﱰبيــة هــي تكويــن شــخصية اإلنســان
الســوي واإلﳚــا ّ
ّ
ﰊ ،وتنميــة جوانبهــا ّ

البــﴩي ﰲ العلــم والعمــل ،والفكــر واإلرادة،
مــن طريــق التدريــب والتثقيــف ،وإحــكام بنائهــا إﱃ حــدّ الكــامل
ّ
والســلوك ...ﳑــا ييـ ّـﴪ هلــا حســن التعامــل مــع اﻵخريــن ﰲ املجتمــع الــذي يعيــﺶ فيــه.

 -2الﱰبيــة اإلســالمية هــي املحاولــة اﳉــادة لتنشــﺌة اإلنســان الكامــل ،ليــدرك مســؤولياته الفرد ّيــة وعالقاتــه
االجتامعيــة وســائر مهامتــه ،مســتندة ﰲ مفاهيمهــا ومبادئهــا ِ
وق َي ِمهــا إﱃ القــرآن الكريــم والســنّة املطهــرة.
ّ
ّ
وهــي ﴐورة حتميــة لتحقيــق اإلســالم كــام أراده اهلل أن يتحقــق ،حيــث تعمــل عــﲆ فكــر اإلنســان وتنظيــم ســلوكه

وعواطفــه عــﲆ أســاس الديــن اإلســالمي بقصــد ﲢقيــق أهــداف اإلســالم ﰲ حيــاة الفــرد واﳉامعــة ،أي ﰲ كل
ﳎــاالت احليــاة..

أمــا مــا ﳜــص املياديــن الﱰبويــة ﰲ إثــراء العلوم اإلنســانية فقــد أظهرت اهتاممها باإلنســـان مــن كل النواحي،بحســـب
حاجاتـــه،ومراحل نمــوه واســـتعداداته وقدراته،منــذ طفولتــه إﱃ رشـــده وحتــى خاتـــمة حياتـــه ..وعﲆ ضـــوء ذلك،
يـمكن اسـتخالص اﻵﰐ:

 -1أظهرت الﱰبية الروحية ما يأﰐ:

أ -قيمــة اﳉانــب الروحــي لﻺنســان ﰲ حياتــه وﰲ ســلوكه،فيحرص عــﲆ نقائــه وطهارتــه ،بحيــث يســمو بــه فــوق
رغائــب املــادة و َأ ِ
غالهلــا.
ب -أﳘيــة اســتغراق نفــس املســلم بمالحظــة جــالل اهلل وعظمته،فيشــعر بالطمأنينــة ﰲ ذكره،ويرتــاح ﰲ

طاعته،ويرغــب ﰲ جواره،و ُيقبــل عليه،و ُيعــرض عــام ســواه.

ج -ﴐورة التــزام الفــرد املســلم بالديــن الــذي يديــن بــه ويدعــو إليه،فيكــون نمطـ ًا حيـ ًا متحــرك ًا للفكــر اإلســالمي
الــذي يمــﻸ قلبــه وعقلــه ويصدّ قــه ســلوكه ﰲ احليــاة مــع نفســه أو مــع اﻵخريــن.

د -صيانــة القيــم التــي توجــه حيــاة اإلنســان إﱃ األفضــل دائ ًام،وتكويــن الرغبــة ﰲ االعتقــاد وتثبيــت العقيدة،وبيــان

التكامــل بــني اإليــامن والعمــل الصالح،واإلخــالص وأداء الواجــب واالنتــاج املثمــر وإنــكار الــذات ..وذلــك عــن
طريــق إثــارة حساســية القلــب برقابــة اهلل الدائمــة عليــه.

هـ -تنمية حب املؤمن لرسـول اهلل صﲆ اهلل عليه وآله وسلم واالقـتداء به،واتباع سـنته املطهرة.
 -2وأظهرت الﱰبية العقلية ما يأﰐ:

أ -أﳘيــة العقــل ﰲ حيــاة اإلنســان ،إذ هــو مــن أجـ ِّـل نِ َعــم اهلل عليــه ،وأنفــع القــو الفطريــة التــي أودعهــا فيه،ليكــون
١٥٢

مســؤوالً عــن أعاملــه.

ب -ﴐورة تزويــد املســلم باملعلومــات واملعــارف التــي تســاعد عــﲆ إﳚــاد شــخصيته الســوية املتزنــة املتكاملــة
ِ
وتكوينهــا.
ج -الكشــف عــن االســتعدادات والقــدرات العقلية،وشــحذها وﲥذيبهــا وصقلهــا وتنميتها،حتــى تبلــﻎ النضــج
واالكتــامل واﳉــودة ..ﳑــا يفيــد الفــرد واألرسة واملجتمــع.

د -املساعدة عﲆ اتباع أسلوب التفكري العلمي،حلفﻆ الﱰاث احلضاري ونقله من جيل إﱃ جيل.

هـ -تنمية حب االستطالع وﲢري احلقائق ملتابعة كل جديد،ومواكبة التقدم والتطور.
 -3وأظهرت الﱰبية اخللقية ما يأﰐ:

أ -أﳘيــة تنميــة الســلوك األخالقي،عــﲆ أســاس شـــموله ملــا ينـــظم عالقــة الفــرد بنفســـه أو بالناس،أفــراد ًا أو

ﲨاعــات،أو بالكــون،أو باخلالق،وﲥــدف مــن ذلــك إﱃ ســعادة اإلنســان مــن طريــق إرضــاء اهلل تعاﱃ،بحيــث تصبــح
األخــالق هــي ذلــك النشــاط الــذي يربــﻂ بــني تعاليــم اإلســالم،وبني اإلنســان،فرد ًا وﲨاعة،بحيــث تتحــول هــذه

ـارس.
التعاليــم إﱃ حيــاة يوميــة ﲤـ َ

ب -ﴐورة تقويــة إرادة املسلم،وإحساســه بمســؤوليته الذات ّيــة ﰲ ﲥذيــب غرائــزه ودوافعــه ..وإشــباعها بالطريــق

ـوي املــﴩوع.
السـ ّ

ج -املســاعدة عــﲆ تنميــة الشــعور باملســؤولية ﲡــاه اﳉامعة،وصــون عقيدﲥــا ونظامهــا األخالقــي وكياﳖــا االجتامعــي

مــن ﳐتلــف عوامــل التفــكك واالنحــالل.

د -تكويــن اﳉامعــة الفاضلــة التــي تأمــر باملعروف،وتتناهــى عــن املنكر،وتتعاطــف وتﱰاحــم وكأﳖــا جســد واحــد إذا

اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر اﳉســد بالســهر،وكأﳖا بنيــان مرصــوص يشــدّ بعضــه بعضـ ًا.
 -٤وأظهرت الﱰبية اﳉسمية ما يأﰐ:

أ -أﳘيــة ﲤكــني التكويــن العضــوي ﰲ اإلنســان مــن القيــام بوظيفتــه ،وذلــك بتنميــة الوعــي الغذائــي الصحــي

الســليم ،وتنـــظيم تناولــه طعامــه وشـــرابه،واالهتامم بأســـاليب النظافــة الذاتيــة ،وجعلهــا عـــادات ﲤــارس ﰲ حيـــاة

الفــرد اليومـــية ..إذ ال ﳜفــى أن النظافــة الذاتيــة مــن أهــم وســائل الوقـــاية مــن األمــراض.

ب -التوجيــه إﱃ االهتــامم بأســاليب الوقايــة الصحيــة ،وتنميــة الوعــي املســتمر ﲠــا ،وااللتــزام بقواعدهــا ..ملــا هلــا مــن

أثــر ﰲ صحــة األفــراد مــن جهــة ،وﰲ ﳖضــة املجتمــع وتطــوره وســالمته مــن جهــة أخــر.

١٥٣

محرم
أ.د .خالد محمد ّ

ج -تأكيــد تســخري قــوة البــدن وقدراتــه وطاقاتــه ﰲ الســبل املﴩوعــة التــي أحلهــا اهلل عـ ّـز وجـ ّـل ..حتــى يرتقــي

بطاقاتــه كلها،ويوفرهــا ألداء رســالته ﰲ هــذه احليــاة ،وينــال الســعادة ﰲ الدنيــا واﻵخــرة.
 -5وأظهرت الﱰبية االجتامعية ما يأﰐ:

أ -أﳘيــة ﲤكــني الفــرد مــن اســـتكامل نموه ونضجــه االجتامعي عــﲆ النحو الســليم،والذي يكفــل التــوازن واالعتدال

بــني ﲨيــع جوانب شــخصيته اإلنســانية.

ب -ﴐورة تعميق شعور الفرد باالنتامء االجتامعي،مع بيان احلقوق والواجبات.

ج -املســاعدة عــﲆ جعــل الفــرد عضــو ًا صاحلـ ًا ﰲ اﳉامعة،يعمــل خلريها،ويصــون دينهــا ونظامهــا األخالقــي وتراثهــا

ـب الــذات ،ودفعــه إﱃ حمبــة اﻵخريــن حمبــة صادقــة كحبــه لنفســه.
االجتامعــي ..وذلــك بتجـ ّـرده مــن األنانيــة وحـ ّ
د -قيمة إكساب األفراد اﻵداب االجتامعية التي تقوي ترابطهم،وﲤتن تعاطفهم،وترسخ تكافلهم.
 -6وأظهرت الﱰبية البيﺌية ما يأﰐ:

أ -أﳘيــة نــﴩ املعرفــة ملســاعدة الفﺌــات االجتامعيــة واألفــراد عﲆ اكتســاب خــربات متنوعة تتصــل بالبيﺌة ومشــكالﲥا

وﲢقــق هلــم فهـ ًام أساســي ًا هلا.

ب -ﴐورة التوعيــة الالزمــة كــي يــدرك اإلنســان أنــه جــزء ال ينفصــم مــن نظام يتألــف مــن :اإلنســان وثقافته،وبيﺌته

الطبيعيــة احليويــة ..وأنــه يســتطيع أن يغـ ّـري العالقــات التــي تربــﻂ بني أجــزاء هــذا النظام.

ج -مســاعدة األفــراد واﳉامعــات عــﲆ اكتســاب املهــارات الالزمــة حلــل املشــكالت البيﺌية،وتطويــر ظــروف البيﺌــة

عــﲆ نحــو أفضــل.

د -ﴐورة التعــاون املســتمر بــني اإلنســان وحميطه،وانعــكاس ذلــك مبــاﴍة وغــري مباﴍة،عــﲆ صعيــد الفــرد أو عــﲆ

صعيــد املجتمع.

إذ ًا ،هــذه املياديــن الﱰبويــة تتكامــل بعضهــا مــع بعــﺾ ،ﰲ ســبيل بنــاء الشــخصية اإلســالمية الســو ّية املتزنــة

املتكاملــة ...ﰲ عــاﱂ املعرفــة وفــق ثوابــت العلــوم اإلنســانية ،وصياغتهــا ﰲ إطــار اإلســالم لتحيــا األمــة اإلســالمية

مــن جديــد ،متميــزة بشــخصيتها ،وتتحــرر مــن ذل التبعيــة الفكريــة .ويتحقــق للمســلم الواعــي املثقــف املعــارص
االمتــالء النفــﴘ إعجاب ـ ًا وفخــر ًا بدينــه احلــق ،لكاملــه وشــموله عــﲆ كل مــا ﳛتــاج إليــه.

حممد وعﲆ آله وأصحابه.
وصﲆ اهلل عﲆ سيدنا ّ
١٥٤

اﳍواﻣﺶ و اﳌﺼادر

 -1حممــد بــن عيســى بــن ســورة الﱰمــذي ،اﳉامــع الصحيــح ،جـــ ،5 :ص ،622 :مكتبــة مصطفــى احللبــي ،مــرص،
الطبعــة الثانيــة1398 ،هـ..

 -2الﴩيف الرﴇ ،ﳖج البالغة ،ص ،358 -357 :دار البالغة ،بريوت ،الطبعة اخلامسة1٤12 ،هـ.

”رب” ،دار التحريــر للطبــع والنــﴩ ،مــرص ،د.ط،
 -3ﳎمــع اللغــة العربيــة ،املعجــم الوجيــز ،ص ،250 :مــادةَّ :
د.ت.

 -٤حممــد بــن مكــرم بــن عــيل األفريقــي (711 – 630هـــ1311 – 1232 ،م) :أبــو الفضل،ﲨــال الديــن ابــن منظور

األنصاري،صاحب”لســان العرب”،اإلمــام اللغــوي احلجــة .ولــد بمــرص وقيــل :ﰲ طرابلــس الغــرب .وخــدم ﰲ

ديــوان اإلنشــاء بالقاهرة،ثــم َو ِ َيل القضــاء ﰲ طرابلس،وعــاد إﱃ مــرص فتــوﰲ فيهــا .مــن كتبــه :نثــار األزهــار ﰲ الليــل

والنهار،ولطائــف الذخرية،وأخبــار أﰊ نواس،وغــري ذلــك .خــري الديــن الزركيل،األعالم،جـــ،7 :ص،108 :دار
العلــم للماليني،بــريوت – لبنان،الطبعــة الســابعة1986،م.

 -5حممــد بــن مكــرم األفريقــي ،لســان العــرب ،جـــ ،1 :ص ،٤01 :مــادة” :ربــب” ،دار صــادر ،بــريوت ،د.ط،
د.ت.

 -6عبــاس حمجــوب ،أصــول الفكــر الﱰبــوي ﰲ اإلســالم ،ص ،15 :دار ابــن كثــري ،دمشــق ،ومؤسســة علــوم

القــرآن ،عجــامن ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،الطبعــة األوﱃ1٤08 ،هـــ 1987 -م(،بتــرصف).

 -7عبــد احلميــد الســيد الزنتــاﲏ ،أســس الﱰبيــة اإلســالمية ﰲ الســنة النبويــة ،ص ،25 :الــدار العربيــة للكتــاب،

ليبيــا ،د.ط198٤ ،م.

 -8فتحــي بيومــي محــودة وزميلــه ،الﱰبيــة والطــرق اخلاصــة بتدريــس العلــوم االســالمية واللغــة العربيــة ،ص،10 :
دار البيــان العــرﰊ ،جــدة ،الطبعــة األوﱃ1٤0٤ ،هـــ 198٤ -م.

 -9أمحد فؤاد األهواﲏ ،الﱰبية ﰲ اإلسالم ،ص ،166 :دار املعارف ،القاهرة ،د.ط1980 ،م.

 -10عبد احلكيم بحالق ،الﱰبية واإلنسان من منظور إسالمي ،ص ،13 :دار النابغة ،الطبعة األوﱃ1992 ،م.

 -11حممــد لبيــب النجيحــي ،األســس االجتامعيــة للﱰبيــة ،ص ،1٤ :دار النهضــة العربيــة ،بريوت ،الطبعة الســابعة،
1978م.

 -12ساطع احلرصي ،حول ّية الثقافة العربية ،ص ،٤٤ :القاهرة ،الطبعة األوﱃ19٤9 ،م.

 -13حنا غالب ،الﱰبية املتجـددة وأركاﳖا ،ص ،11-10 :مطبعة عيتاﲏ ،بريوت ،د.ط1965 ،م( ،بترصف).

 -1٤عمــر أمحــد عمــر ،منهــج الﱰبيــة ﰲ القــرآن والســنة ،ص ،10 :دار املعرفــة ،دمشــق ،الطبعــة األوﱃ1٤16 ،
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هـــ  1996 -م.

 -15سورة اإلرساء ،اﻵية.9 :

حممــد (… 685 -هـــ1286 - …،م) :ابــن عــيل الشــريازي،أبو ســعيد،أو أبــو
 -16عبــد اهلل بــن عمــر بــن ّ
اخلري،نــارص الديــن البيضــاوي .قاض،مفﴪ،عالّمــة .ولــد ﰲ املدينــة البيضاء،بفــارس قــرب شــرياز،وويل قضــاء

شــرياز مــدة .ورصف عــن القضاء،فرحــل إﱃ تربيــز فتــوﰲ فيهــا .مــن كتبــه :أنــوار التنـــزيل وأرسار التأويل،وطوالــع
األنوار،ومنهــاج الوصــول إﱃ علــم األصول،وغــري ذلــك ..خــري الديــن الزركيل،األعالم،جـــ،٤ :ص،110 :دار

العلــم للماليني،بــريوت  -لبنان،الطبعــة الســابعة1986،م(،بترصف).
 -17أي اهلل تعاﱃ.

 -18عبــد اهلل بــن عمــر البيضــاوي ،أنــوار التنـــزيل وأرسار التأويــل ،جـــ ،1 :ص ،3 :الطبــع والنــﴩ :عبــد احلميــد
أمحــد حنفــي ،مــرص ،د.ط1355 ،هـــ.

 -19سورة الفاﲢة ،اﻵية.2 :

 -20سورة النساء ،اﻵية.23 :

 -21حممــد بــن أمحــد القرطبــي ،اﳉامــع ألحــكام القــرآن ،جـــ ،1 :ص ،137 :مؤسســة التاريــخ العــرﰊ ،بــريوت –

لبنــان ،د.ط1985 ،م.

 -22حممــد فاضــل اﳉــاميل ،تربيــة اإلنســان اﳉديــد – حمــاﴐات ﰲ مبــادئ الﱰبيــة ،ص ،133 :الﴩكــة التونســية

للتوزيــع ،د.ط1967 ،م.

 -23عــيل خليــل مصطفــى أبــو العينــني ،فلســفة الﱰبيــة اإلســالمية ﰲ القــرآن الكريــم ،ص ،19 :مكتبــة إبراهيــم
احللبــي ،املدينــة املنــورة ،الطبعــة الثانيــة1٤05 ،هـــ 1985 -م.

 -2٤سورة آل عمران ،اﻵية.138:

 -25سورة النساء ،اﻵية.58 :

 -26سورة النحل ،اﻵية.90 :

 -27عبــد الرمحــن النحــالوي ،أصــول الﱰبيــة اإلســالمية وأســاليبها ،ص ،22 :دار الفكــر ،دمشــق ،الطبعــة األوﱃ،

1979م.

 -28سورة البقرة ،اﻵية.231 :
 -29سورة اﳉمعة ،اﻵية.2:

 -30سورة األحزاب ،اﻵية.21 :
١٥٦

 -31حممــد بــن إســامعيل البخــاري ،صحيــح البخــاري ،جـــ ،2 :ص ،997 :بــاب :إذا قــال أحدكــم :آمــني واملالئكــة

ﰲ الســامء فوافقــت إحداﳘــا األخــر غفــر لــه مــا تقدم مــن ذنبه،املكتبــة العرصيــة ،صيــدا  -بــريوت ،د.ط1995 ،م.
 -32حممــد بــن حممــد اليعمــري ،عيــون األثــر ﰲ فنــون املغــازي والشــامئل والســري ،جـــ  ،1:ص ،168 :دار اﻵفــاق
اﳉديــدة ،بــريوت ،الطبعــة الثالثــة1٤02 ،هـــ 1982 -م.

 -33سورة القلم ،اﻵية. ٤:

 -3٤حممــد بــن إســامعيل البخــاري ،صحيــح البخــاري ،جـــ ،1 :ص ،92 :بــاب :صــب املــاء عــﲆ البــول ﰲ املســجد،
مرجــع ســابق.

 -35حممــد بــن إســامعيل البخــاري ،صحيــح البخــاري ،جـــ ،٤ :ص ،2007 :بــاب :التعــوذ مــن فتنــة الدنيــا ،مرجــع

سابق.

 -36عبد الغني عبود،أنبياء اهلل واحلياة املعارصة،ص،157 :دار الفكر العرﰊ،القاهرة،الطبعة األوﱃ1978،م.

 -37فــؤاد البهــي السيد،األســس النفســ ّية للنمــو مــن الطفولــة إﱃ الشــيخوخة،ص،28٤ :دار الفكــر
العرﰊ،القاهــرة،د.ط،د.ت.

 -38عبد الغني عبود،أنبياء اهلل واحلياة املعارصة،ص،158 :مرجع سابق.
 -39لتكوين شخصيته املتزنة السوية املتكاملة.

 -٤0عبد العزيز عبد املجيد وزميله،الﱰبية وطرق التدريس،جـ،1 :ص،٤1 :مرجع سابق.
 -٤1املوافقة للتكاليف واألحكام الﴩعية.

 -٤2حممد عيل أبو ريان،الفلسفة ومباحثها،ص،12 :دار املعارف بمرص،القاهرة،د.ط1968،م.

 -٤3نازيل صالح أمحد،مقدمة ﰲ العلوم الﱰبوية،ص،9 :مكتبة األنجلو املرصية،القاهرة،الطبعة األوﱃ1967،م.

 -٤٤فيليــب هـــ .فينكس،الﱰبيــة والصالــح العام،ترﲨــة :يوســف خليــل وزميلــه،ص،21 :مركــز كتــب الــﴩق
األوســﻂ،القاهرة،د.ط1965،م.

 -٤5وال يشعر بالقيمة ﰲ حياته أو الفائدة.

 -٤6فوزية دياب،القيم والعادات االجتامعية،ص،16 :دار الكتاب العرﰊ للطباعة والنﴩ،القاهرة،د.ط1966،م.

 -٤7نجيــب إســكندر إبراهيــم وآخرون،قيمنــا االجتامعيــة وأثرهــا ﰲ تكويــن الشــخصية،ص،11 :مكتبــة النهضــة
املرصية،القاهرة،الطبعــة األوﱃ1962،م.

 -٤8حامد عبد السالم زهران،علم النفس االجتامعي،ص،117 :عاﱂ الكتب،القاهرة،الطبعة الثانية1973،م.
 -٤9عبد الرمحن بدوي،األخالق النظرية،ص،90 :وكالة املطبوعات،الكويت،الطبعة األوﱃ1975،م.
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 -50قبــاري حممــد اســـامعيل،قضايا علــم األخــالق،ص،187 :اهليﺌة املرصيــة العامــة للكتاب،االســـكندرية،الطبعة

األوﱃ1975،م.

 -51ســهام حممــد العراقي،دراســة ﻵراء املدرســني بمحافظــة الغربيــة نحــو الﱰبيــة األخالقيــة ﰲ املــدارس،ص:

،6٤مرجــع ســابق.

 -52فيليــب هـــ .فينكس،فلســفة الﱰبية،ترﲨــة وتقديــم :حممــد لبيــب النجيحــي،ص،13٤ :دار النهضــة
العربية،القاهــرة،د.ط1965،م.

 -53حممد فاضل اﳉاميل،نحو تربية مؤمنة،ص،37 :الﴩكة التونسية للتوزيع،تونس،د.ط1977،م.
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Geographical Mindset in the
Road of Eloquence

د رياض حممد عيل عودة املسعودي.أ

.قسم اﳉغرافيا التطبيقية/جامعة كربالء

Prof .Dr. Riaz Mohammad Ali Al-Masoudi
Applied Geography , University of Karbala

ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:

إن علــوم اﳉغرافيــا وفروعهــا تنطلــق مــن ثــالث حقائــق و ُأسـ ٍ
ينبغــي القــول َّ
ـس مهمــة تتمثــل بـــ (الثنائيــة

–الطبيعيــة والبﴩيــة ، -املــكان  ،اخلارطــة) .ذلــك ســاعدنا ﰲ الوصــول إﱃ حقائــق أكثــر أﳘيــة ﲤثلــت بالعمــق

املعــرﰲ اهلائــل املتمثــل بــام ورد عــن اإلمــام أمــري املؤمنــني عــيل بــن أﰊ طالــب ،gﰲ خطبــه ومراســالته ووصايــاه

التــي ﲨعــت ﰲ ﳎموعــة ﳖــج البالغــة وﴍوحاتــه وتفصيالتــه.

الــﴚء املهــم الــذي البــدَّ مــن بيانــه هــي تلــك احللقــات واملســاحات املعرفيــة املفقــودة ﰲ العلــوم التــي

تقــع ضمــن ﳎــال األرسار املعرفيــة والعلميــة واحلقائــق الفيزيائيــة (العليــات) ،هــذه املســاحات نجــد جليــ ًا

وضوحهــا ﰲ مرويــات النبــي حممــد و آلــه األطهــار .إ ْذ انفــردت علومهــم بالدقــة والواقعيــة والﱰاتبيــة التــي
قلــام نجــد هلــا مثيـ ً
ال  ،ففيــام ﳜــص العلــوم الطبيعيــة ومنهــا اﳉغرافيــا نجــد اﳉدليــة الكــرب ﰲ خلــق الســموات

واألرضــني والشــمس والكواكــب الشمســية واملنــاخ وعنــارصه وخلــق الــذرات واملعــادن والصخــور والﱰبــة

وامليــاه والنبــات واحليــوان ودورات حياﲥــا الطبيعيــة ،التــي اســتلزم األمــر ْ
أن نؤصلهــا فوجــدت الضالــة ﰲ الفكــر

النبــوي العلــوي الناصــح واملتمثــل بحالــة البحــث التــي أﴍنــا إليهــا ،والتــي امتــازت بــاﻵﰐ:

-الرجــوع باخللــق هلل تعــاﱃ بــام ورد ﰲ اﻵيــات القرآنيــة الكريمــة ومعرفــة مــا ورد فيهــا مــن حقائــق مذهلــة

وناصعــة وترﲨتهــا للنــاس.

 اخلروج عن النطاق واحليز البيﺌي لوجود عيل بن اﰊ طالب.-التنبؤ للمتغريات اﳉغرافية ومستقبلها.

١٦٧

د رياض محمد علي عودة المسعودي.أ
Abstract :
It is to state that the sciences of geography and its branches emanate from three salient facts
: the duality of naturality and humanity , place and the map. Such lend us all the hand in
fathoming the enormous epistemic depth delivered at the hand of Imam Ali in his ceremonies,
messages and advices that are reckoned in the explanation of the Road of Eloquence.
The paper takes issue with certain facts that are innovative:
- Having recourse to Allah as mentioned in the Glorious Yates ,perceiving the pure facts and
interpreting them to people.
- Transgressing the orbit and the environmental zone for the presence of Imam Ali.
- Predicting the future geographical changes.

١٦٨

ا ُمل َقدِّ مة:

ﳖــج البالغــة ،كتــاب ﲨــع فيــه الﴩيــف الــرﴈ ﳐتــارات عــن أمــري املؤمنــني عــيل بــن أﰊ طالــب  gﰲ

ﲨيــع فنــون املعرفــة .وقــد ارتكــز هــذا اﳉمــع عــﲆ :اخلطــب واملواعــﻆ ،العهــود والرســائل ،واحلكــم واﻵداب .وهــو
يتضمــن عجائــب البالغــة وغرائــب الفصاحــة وجواهــر العربيــة ،وهــو مــا ال يوجــد ﳎتمع ـ ًا ﰲ كالم ،وال ﳎموع ـ ًا
ﰲ كتــاب ،وكيــف ال يكــون كذلــك ،وصاحبــه مــﴩع الفصاحــة وموردهــا ،ومنشــأ البالغــة ومولِدهــا .ومنــه g

ظهــر مكنوﳖــا ،وعنــه ُأخــذت قوانينهــا(.)1

يضــم الكتــاب ( )237كالمـ ًا وخطبــة و ( )79بــني كتــاب ووصيــة وعهــد و ( )٤80مــن الكلــامت القصــار(.)2

هنــا ﰲ بحثنــا نســلﻂ االضــواء عــﲆ النــزر القليــل مــن فيــﺾ مكنوناتــه بــام يــدور ﰲ مضــامر علــوم اﳉغرافيــا وفروعهــا
االساســية التــي نالــت شــيﺌ ًا ال بــأس بــه مــن املعطيــات واملــؤﴍات والــرؤ العظيمــة التــي يمكــن مــن طريقهــا

االســتدالل عــﲆ مكنونــات علــم اﳉغرافيــا وأرساره التــي ﱂ ينجــح علامؤهــا لغايــة اليــوم مــن الوصــول عــﲆ الكثــري

مــن تفســري لغــز تلــك القــو الطبيعيــة والبﴩيــة التــي ﲢــرك عنــارص اﳉغرافيــا ســواء مــن حيــث الســبب والنتيجــة
عــﲆ حــدﱟ ســواء .فقــد وردت فيــه الكثــري مــن املعطيــات واإلضــاءات اﳉغرافيــة خصوص ـ ًا حــول حركــة الشــمس

الســحب ،وانتفــاع النــاس مــن
والقمــر واختــالف الليــل والنهــار وحركــة الريــاح وتأثرياﲥــا عــﲆ الســكان وحركــة ُ
األرض وعــن طبيعــة طوبوغرافيــة األرض وآليــة انبســاط األرض ،فضـ ً
ال عــن االرتبــاط الوثيــق بني اﳉانــب العبادي

للســكان بالظواهــر اﳉغرافيــة .عموم ـ ًا َّ
إن العلــوم بحســب مــا ذكرهــا اإلمــام عــيل  gتنــدرج بأربعــة اﲡاهــات ”

الفقــه لﻸديــان ،والطــب لﻸبــدان والنحــو للســان  ،والنجــوم ملعرفــة الزمــان”(.)3

مشــكلة الدراســة :مــا مــد اقــﱰاب املقــوالت الــذي ذكرهــا اإلمــام عــيل gمــن تلــك النظريــات احلديثــة ﰲ علــم
اﳉغرافيــا.

فرضيــة الدراســة :كتــاب ﳖــج البالغــة فيــه قدســية كبــرية وردت فيــه معلومــات وإضــاءات علميــة هائلــة نالــت منهــا

العلــوم اﳉغرافيــة الــﴚء الكثــري.
أوالً:

ا*والن ََّهـ ِ
الشـ ْـم ِ
ا*وال َّل ْيـ ِ
تعاﱃ(و َّ
ـاها*)(.)٤ورد ﰲ خطبتــه g
قــال
ـل إِ َذا َي ْغ َشـ َ
ـار إِ َذا َج َّال َه َ
*وا ْل َق َمـ ِـر إِ َذا ت ََال َه َ
س َو ُض َحاه َا َ
َ
”:وجعــل شمســها آيــة مبــرصة لنهارهــا وقمرهــا آيــة ﳑحــوة مــن ليلهــا فأجراهــا ﰲ مناقــل ﳎراهــا وقــدر ســريﳘا ﰲ
مــدارج درجهــام ليميــز بــني الليــل والنهــار ﲠــام”(.)5

١٦٩

أ.د رياض محمد علي عودة المسعودي

الشــمس خلــق عظيــم وهــي آيــة مــن آيــات اهلل عــز وجــل فأقســم ﲠا مــن حيــث ظهورهــا واحتجاﲠا وأقســم

بالقمــر حيــث يتصــل ضــوؤه بضــوء الشــمس بحيــث ال تفصــل الظلمــة بينهــام واقســم بالنهــار الــذي أظهــر الشــمس
وبــني قــدرة اهلل تعــاﱃ ﰲ جعــل الليــل يغطــي ضــوء الشــمس وال يبقــى هلــا أثــر
وأبرزهــا للعيــان جليــة واضحــة َّ

مبــاﴍ( .)6وهنــا أشــار اإلمــام عــيل بــن اﰊ طالــب gإﱃ قــدرة اهلل ﰲ خلــق الشــمس والقمــر والليــل والنهــار ،فمــن

نعمــه (عــز وجــل) ْ
أن ســخر لنــا الشــمس والقمــر وذللهــام ،ولننتفــع بالشــمس مــن ضوئهــا وحرهــا للــدفء ونضــج

الثــامر وتقويــم احلســاب للثــواﲏ والدقائــق والســاعات واأليــام واالســابيع والشــهور والســنني( .)7وهنــا نُشــري إﱃ

اإلضافــات واإلســهامات الكبــرية التــي أضافتهــا إﱃ الفكــر اﳉغــراﰲ احلديــث وأثرهــا ﰲ االســتدالل الزمنــي كــون

علــم اﳉغرافيــا علــم (املــكان والزمــان) ،فضـ ًـال عــن ارتبــاط الظاهــرة اﳉغرافيــة بشــكل مبــاﴍ بالزمــن كوﳖــا حركيــة
(ديناميكيــة).

ثاني ًا:

ِ
ِ
ِ
ِ
ـج ال َّل ْيـ َـل ِﰲ الن ََّهـ ِ
ـار ِﰲ ال َّل ْيـ ِ
قــال تعــاﱃ ( َذلِـ َ
ـري)( .)8وقولــه
ـل َو َأ َّن اهللَ َســم ٌ
ـار َو ُيولـ ُ
ـك بِـ َـأ َّن اهللَ ُيولـ ُ
ـج الن ََّهـ َ
يع َبصـ ٌ
ِ
ِ
ـج ال َّل ْيـ َـل ِﰲ الن ََّهـ ِ
ﳚـ ِـري إِ َﱃ َأ َجـ ٍ
ـار ِﰲ ال َّل ْيـ ِ
ـل َو َسـ َّ
ـخ َر َّ
ـل
ـار َو ُيولـ ُ
تعــاﱃ ( َأ َﱂ ْ َتـ َـر َأ َّن اهللَ ُيولـ ُ
الشـ ْـم َس َوا ْل َق َمـ َـر ك ﱞُل َ ْ
ـج الن ََّهـ َ
ﱡم َسـ ﹰﹼـمى َو َأ َّن اهللَ بِـ َـام َت ْع َم ُلـ َ
ـون َخبِــري)( .)9ورد ﰲ خطبــة لــه  :gإذ قــال” :احلمــد هلل كلــام وقــب ليــل وغســق”(.)10
استشــهاد ًا ملــا تقــدم مــن ذكــر التدبــري اﳉــاري ﰲ نظــام الليــل والنهــار إذ يزيــد او ينقــص ذلــك بحســب الفصــول
املختلفــة مــن حيــث املــدة واخلصائــص وبحســب املوقــع اﳉغــراﰲ (الفلكــي واالرﴈ) ،وبقــاء األرض ﰲ نظــام

ثابــت جــار عــﲆ اختالفــه وكــذا التدبــري اﳉــاري ﰲ الشــمس والقمــر عــﲆ اختــالف طلوعهــام وغروﲠــام واختــالف
مســريﳘا ،وكل ﳚــري بنظــام معقــد ودقيــق للغايــة بــدون اختــالف او تشــويﺶ ﰲ النظــام الــذي هلــام وهــذا كلــه ﳑــا
يمتنــع مــن غــري علــم وخــربة مــن مدبرهــا فاملــراد بجريــان الشــمس والقمــر املســخرين إﱃ اجــل مســمى انتهــاء كل
وضــع مــن اوضاعهــا عــﲆ وقــت حمــدد ومقــدر ثــم عودﲥــام إﱃ البــدء فمــن شــاهد هــذا النظــام الدقيــق اﳉــاري ﱂ
يشــك ﰲ أمــر مدبــره(.)11

لقــد بـ َّـني اإلمــام عــيل بــن احلســني الســجاد  gﰲ دعائــه عنــد الصبــاح أو املســاء ذلــك إذ قــال” :احلمــد

هلل الــذي خلــق الليــل والنهــار بقوتــه وجعــل لــكل واحــد منهــام حــدً ا حمــدو ًدا وأمــدً ا ﳑــدو ًدا يولــج كل واحــد ﰲ
صاحبــه ويولــج صاحبــه فيــه بتقديــر منــه للعبــاد”( .)12فقــد أراد االمــام عــيل بــن احلســني  gالتعريــف بــام ال تدركــه

العقــول ﰲ تلــك العصــور واملتمثــل بكرويــة األرض ،إذ إن هــذا املعنــى بعيــد عــن أفهــام النــاس النــرصاف العقــول
١٧٠

عــن إدراك ذلــك ،لقــد تلطــف اإلمــام  gوهــو العــاﱂ بأســاليب البيــان بﺈشــارته إﱃ ذلــك بأســلوب بليــﻎ فلــو كان
بصــدد مــا يشــاهده عامــة النــاس مــن أن الليــل ين ُقــص تــارة فتضــاف مــن ســاعاته إﱃ النهــار تــارة ُأخــر فتضــاف مــن

ســاعاته إﱃ الليــل ،لــذا ﱂ يقتــرص اإلمــام  gﰲ قولــه عــﲆ اﳉملــة األوﱃ فقــﻂ (يولــج كل واحــد منهــام ﰲ صاحبــه)
واحتــاج إﱃ ذكــر اﳉملــة الثانيــة (يولــج صاحبــه فيــه) ،للداللــة عــﲆ كرويــة األرض .فمثـ ًـال عندمــا يــالزم إيــالج

الليــل ﰲ النهــار يكــون ايــالج النهــار ﰲ الليــل عنــد قــوم آخريــن(.)13
ثال ًثا:

ـاح
الر َيـ َ
ورد ﰲ خطبــة لــه  ...” :gونــﴩ الريــاح برمحتــه .)1٤(”..إ ْذ ورد املعنــى بقولــه تعــاﱃَ :
(و َأ ْر َس ـ ْلنَا ِّ
ِ
ِ
ـم َلـ ُه بِ َخ ِ
ني)()15فـ َّ
ـﺈن املفﴪيــن االقدمــني وان محلــوا اللقــاح
ازنِ َ
َل َواقـ َ
السـ َـامء َمــاء َف َأ ْسـ َق ْينَاك ُُمو ُه َو َمــا َأن ُتـ ْ
ـح َف َأ َنز ْلنَــا مـ َن َّ
ﰲ اﻵيــة الكريمــة عــﲆ معنــى احلمــل باعتبــار انــه احــد معانيــه ،وفــﴪ اﻵيــة املباركــة بحمــل الريــاح للســحاب ،او
املطــر الــذي ﳛملــه الســحاب ،فــام تقــوم بــه الريــاح هــو اﳖــا تدفــع الســحاب مــن مــكان ﻵخــر ،والنظــر الصحيــح

رسا دقي ًقــا ﱂ تدركــه أفــكار الســابقني هــو اإلشــارة إﱃ
ان الريــاح ً
أيضــا -بعــد مــا اكتشــفه علــامء النبــات -تفيدنــا ً

حاجــة الشــجر والنبــات إﱃ اللقــاحَّ ،
وأن اللقــاح يكــون ســبب الريــاح ،وهــذا كــام ﰲ املشــمﺶ والرمــان والصنوبــر

والقطــن واحلبــوب وغريهــا ،فــاذا نضجــت حبــوب الطلــع وانفتحــت االكيــاس وانتثــرت خارجهــا حممولــة عــﲆ
(و ِم ـ ْن آ َياتِـ ِـه َأن ُي ْر ِسـ َـل
أجنحــة الريــاح فتســقﻂ عــﲆ مياســم االزهــار االخــر بشــكل عفــوي( .)16وقولــه تعــاﱃَ :
ِ ِ
ِ
ِ ِ
الريــاح مبـ ِّـﴩ ٍ
ـم ت َْشـك ُُر َ
محتِـ ِـه َولِت َْجـ ِـر َي ا ْل ُف ْلـ ُ
ون)(.)17فاملراد
ات َولِ ُي ِذي َق ُكــم ِّمــن َّر ْ َ
ـك بِ َأ ْمـ ِـره َول َت ْب َت ُغــوا مــن َف ْضلــه َو َل َع َّل ُكـ ْ
ِّ َ َ ُ َ َ

بكــون الريــاح مبــﴩات تبشــريها باملطــر حيــث ﲥــب ُقبيــل هطولــه عــﲆ االرض ،وقولــه تعــاﱃ ليذيقكــم مــن رمحتــه

هــو عطــف عــﲆ موضــوع مبــﴩات ملــا فيهــا مــن معنــى التعليــل والتقديــر ويرســل الريــاح لتبﴩكــم وليذيقكــم مــن
رمحتــه واملــراد بﺈذاقــة رمحتــه إصابــة أنــواع النعــم املﱰتبــة عــﲆ جريــان الريــاح ،كتلقيــح االشــجار ودفــع العفونــات

وتنقيــة االجــواء وغــري ذلــك ﳑــا يشــمله إطــالق اﳉملــة ،وقولــه تعــاﱃ (ولتجــري الفلــك بأمــره) أي جريــان الريــاح

وهبوﲠــا ،وقولــه تعــاﱃ (ولتبتغــوا مــن فضلــه) أي تطلبــوا مــن رزقــه الــذي هــو مــن فضلــه( .)18فضـ ًـال عــن ذلــك

فقــد ورد ذكــر الريــاح ﰲ قولــه تعــاﱃ (وترصيــف الريــاح) ،فالترصيــف هــو النقــل والتغيــري ،أمــا الريــاح فهــو اهلــواء
املتحــرك بفعــل االختــالف ﰲ الضغــﻂ أو وزن اهلــواء ﰲ مســاحة مــا .وترصيــف الريــاح هــو تغيريهــا وتبديلهــا

وتوجيههــا بــﺈرادة اهلل عــز وجــل فــان ﰲ ذلــك دخــال ﰲ بقــاء النبــات واحليــوان بــل البﴩيــة ﲨعــاء مــن حيــث املــرض
والصحــة وكــدرة النفــس وصحوﲥــا ،كــام أثبتــه العلــم احلديــث .فقــد ذكــر ان الريــاح عــﲆ طبائــع ﳐتلفــة منهــا ،الصبــا
وحلهــا مــن مطلــع الشــمس واﳉــدي عنــد االعتــدال ،والشــامل مــن اﳉــدي إﱃ مغــرب الشــمس .ومنهــا األعاصــري،
١٧١
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ومنهــا امللقحــة للنبــات ،ومنهــا العميقــة واملتناوحــة التــي ﲥــب مــن كل جانــب ومنهــا االســتوائية الدافﺌــة والقطبيــة
البــاردة واملوســمية والتجاريــة التــي ﲡــري ﲠــا الســفن ومنهــا اهلادئــة ،كل هــذه ﲥــب وفــق اإلرادة األزليــة وبحســب
احلكمــة والنظــام ﳑــا يــدل عــﲆ حكمــة صانعهــا ورمحــة مدبرهــا ومنِّــه عــﲆ خلقــه(.)19

راب ًعا:

أيضــا ﰲ إحــد خطبــه ” :gفمــن أحــب الدنيــا وتوالهــا أبغــﺾ اﻵخرة وعاداهــا وﳘــا بمنزلة املﴩق
ورد ً

واملغــرب ومـ ٍ
ـاش بينهــام كلــام قــرب مــن واحــد َب ُعــد عــن اﻵخــر”(َّ .)20
إن مــن األرسار التــي كشــف عنهــا القــرآن قبــل

أربعــة عــﴩ قر ًنــا هــو وجــود قــارة أخــر أو عــدة قــارات أخــر غــري تلــك التــي يعيــﺶ عليهــا البــﴩ نفســه .فقــال
ـني َو َر ﱡب ا َْمل ْغ ِر َبـ ْ ِ
ﴩ َقـ ْ ِ
(ر ﱡب ا َْمل ْ ِ
ـني)( .)21هــذه اﻵيــة الكريمــة قــد شــغلت أذهــان املفﴪيــن قرو ًنــا عديــدة فذهبــوا
تعــاﱃ َ
ﰲ تفســريها مذاهــب شــتى ،فقــال بعضهــم مــﴩق الشــمس ومــﴩق القمــر ومغرﲠــام ،ومحلــه بعضهــم عــﲆ مــﴩق

الصيــف والشــتاء ومغرﲠــام ،ولكــن الظاهــر َّ
أن املــراد ﲠــا اإلشــارة إﱃ وجــود قــارة أخــر تكــون عــﲆ الســطح اﻵخــر
تعاﱃ(ح َّتــى إِ َذا َجاء َنــا َقـ َ
ـت َب ْينِــي
لــﻸرض ُيــالزم ﴍوق الشــمس عليهــا غروﲠــا عنــا ،ذلــك بدليــل قولــه
ـال َيــا َل ْيـ َ
َ

ﴩ َقـ ْ ِ
ـك ُب ْعــدَ ا َْمل ْ ِ
ـﺈن الظاهــر مــن هــذه اﻵيــة َّ
ـس ا ْل َق ِري ـ ُن)( .)22فـ َّ
َو َب ْينَـ َ
أن البعــد بــني املﴩقــني هــو أطــول مســافة
ـني َفبِ ْﺌـ َ

حمسوســة ،فــال بــدَّ مــن أن يــراد ﲠــا املســافة التــي مــا بــني املــﴩق واملغــرب ،ومنهــا ذلــك أن يكــون املغــرب مﴩ ًقــا

ﳉــزء آخــر مــن الكــرة األرضيــة ،ليصــح هــذا التعبــري ،فاﻵيــة الكريمــة تــدل عــﲆ وجــود هــذا اﳉــزء الــذي ﱂ ُيكتشــف
إالَّ بعــد مﺌــات الســنني مــن نــزول القــرآن الكريــم( .)23الــﴚء املهــم الــذي ال بــدَّ مــن بيانـ ِـه َّ
أن الشــمس وحركتهــا قــد

أخــذت الكثــري مــن اهتــامم العلــامء والفالســفة ورجــال الديــن ودخلــت ﰲ االســاطري وغريهــا ،بــل ُاﲣــذت إهلًــا عنــد

بعــﺾ احلضــارات ،وشــغلت باهلــم معتقــدات دوراﳖــا وشــكلها ،لكـ َّن اإلشــارات التــي وردت عــﲆ لســان اإلمــام
 ،gكانــت الفيصــل ﰲ فــك لغــز ذلــك ،وتأكيــد حركتهــا وشــكلها الظاهريــني.
خامسا:
ً

أرضــا ﳛملهــا األخرض....فجعلهــا خللقــه مهــا ًدا ،وبســطها هلــم
أورد اإلمــام عــيل  ”:gوأرســى ً
ِ
فراشــا .)2٤(”....قــال اهلل تعــاﱃ (ا َّلـ ِـذي جعـ َـل َل ُكــم ْاألَر َض مهــدً ا وس ـ َل َك َل ُكـ ِ
السـ َـامء َمــاء
َ َ
ـم ف َيهــا ُس ـ ُب ًال َو َأنـ َـز َل م ـ َن َّ
ْ
َْ َ َ
ُ ْ
َف َأ ْخرجنَــا بِـ ِـه َأ ْزواجــا مــن َّنبـ ٍ
ـات َش ـتَّى)( .)25لقــد تضمــن قــول االمــام  gمــا جــاء ﰲ اﻵيــة القرآنيــة الكريمــة مــن
َ ً ِّ َ
َ ْ

إشــارة ﲨيلــة إﱃ حركــة األرض التــي ﱂ تتضــح إالَّ بعــد قــرون وكيــف اســتعري لــﻸرض لفــﻆ املهــد الــذي ُيعمــل

ﳛا هاد ًئــا وكذلــك األرض فهــي مالئمــة هلــم
للطفــل الرضيــع ،فهــو ﳞتــز بنعومــة ورفــق لينــام فيــه مســتلق ًيا ومســﱰ ً
١٧٢

أن ﲢــرك املهــد لغايــة تربيــة الطفــل واســﱰاحته ،كذلــك األرض فـ َّ
مــن جهــة حركتهــا الوضعيــة واالنتقاليــة فكــام َّ
ـﺈن

حركتهــا اليوميــة والســنوية هــي لﱰبيــة اإلنســان ،بــل ﲨيــع مــا عليهــا مــن الكائنــات احليــة وغــري احليــة .وقــد أشــارت
اﻵيــة املباركــة إﱃ حركــة األرض إشــار ًة ﲨيلــة وﱂ ُتــرصح ﲠــا ألﳖــا نزلــت ﰲ زمــان اجتمعــت عقــول البــﴩ فيــه عــﲆ

ســكون األرض حتــى أنــه كان ُيعــد مــن الرضوريــات التــي ال تقبــل التشــكيك( .)26لقــد ﲡــرأ احلكيــم (غاليليــو)

بعــد األلــف اهلجــري فأثبــت احلركتــني لــﻸرض الوضعيــة واالنتقاليــة فأهانــوه واضطهــدوه حتــى قــارب اهللكــة
ثــم ُســجن طويـ ًـال ،فصــار حــكام الفرنجــة يكتمــون اكتشــافاﲥم األنيقــة املخالفــة للخرافــات العتيقــة خو ًفــا مــن

الكنيســة الروميــة( .)27وال ُيمكــن أن نغفــل ذكــر مــا آلــت إليــه العديــد مــن النظريــات ﰲ موضوعــة اﳉغرافيــا احليويــة
 ، Biogeographyالتــي مــا انفكــت مــن تبيــني دور الطبيعــة ﰲ تشــكيل الغــالف احليــوي ونســيان أو تنــاﳼ دور

اهلل عــز وجــل ﰲ توفــري ُســبل تكويــن هــذا الغــالف وديمومتــه.
سادسا:
ً

ورد ﰲ خطبــة أخــر ألمــري املؤمنــني عــيل gقــال ”وأنشــأ الســحاب الثقــال فأهطــل ديمهــا وعــدد قســمها

أيضــا ...” gومﱰاكــم ســحابه أرســله متــداركًا،
فبـ َّـل األرض بعــد جفوفهــا وأخــرج نبتهــا بعــد جدوﲠــا”( .)28وقــال ً

فلــام القــت الســحاب بــرك بوانيهــا وبــاع مــا أســتقلت بــه العــبء املحمــول عليهــا أخــرج بــه مــن هوامــد األرض

النبــات ،ومــن زعــر اﳉبــال األعشــاب فهــي تبتهــج بزينــة رياضهــا وتزدهــي بــام البســته مــن ريــق أزاهريهــا.)29(”...،
ِ
ِ
ِ
ﳚ َع ُل ـ ُه
السـ َـامء َك ْيـ َ
ـري َسـ َ
الر َيـ َ
ـف َي َشــاء َو َ ْ
ـحا ًبا َف َي ْب ُس ـ ُط ُه ِﰲ َّ
لقــد ورد هــذا املعنــى بقولــه تعــاﱃ( :اهلل ا َّلــذي ُي ْرسـ ُـل ِّ
ـاح َفتُثـ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ﴩ َ
ون)( )30كــذا ﰲ قولــه
ـﱰ ا ْلـ َـو ْد َق َ ْ
ﳜـ ُـر ُج م ـ ْن خ َاللــه َفــﺈِ َذا َأ َصـ َ
ك َس ـ ًفا َفـ َ َ
ـاب بِــه َمــن َي َشــاء م ـ ْن ع َبــاده إِ َذا ُهـ ْ
ـم َي ْس ـ َت ْب ُ
ـني يــدَ ي ر ْ َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ـع اهلل َت َعـ َ
ـاﱃ اهلل َعـ َّـام
محتــه َأإِ َلـ ٌه َّمـ َ
الر َيـ َ
ـﴩا َبـ ْ َ َ ْ َ
ـرب َوا ْل َب ْحـ ِـر َو َمــن ُي ْرسـ ُـل ِّ
ـم ِﰲ ُظ ُلـ َـامت ا ْلـ َ ِّ
تعــاﱃَ ( :أ َّمــن َ ْﳞدي ُكـ ْ
ـاح ُبـ ْ ً
ُي ْ ِ
ـون)(َّ .)31
ﴩ ُكـ َ
إن اهلل عــز وجــل يرســل الريــاح فتحــرك وتنــﴩ ذلــك الســحاب ﰲ جهــة العلــو مــن اﳉــو (الســامء)
وﳚعلــه قطعــات مﱰاكبــة فــﱰ قطــرات املطــر ﲣــرج مــن خاللــه وهنــا تعنــي اﻵيــة الكريمــة تلــك الرمحــة اإلهليــة

املتمثلــة برمحــة املطــر النــازل مــن الســحاب ومــا يﱰتــب مــن نــزول املطــر مــن إنبــات وإحيــاء املوجــودات ،فضـ ً
ال عــن

املظاهــر التــي يكوﳖــا املطــر وامليــاه اﳉاريــة ﰲ إعــادة تشــكيل معــاﱂ ســطح األرض وباطنــه ،فبتســخريه (جــل وعــال)

()32
يتــم اليــوم
للريــاح والســحاب واألمطــار تتحقــق احليــاة ﰲ األرض ومــا عليهــا  .اإلشــارات التــي وردت هنــا ﱡ

التعــرض هلــا بمفهــوم دورة امليــاه ﰲ الطبيعــة والنشــاط الفيزيائــي املعجــز ﰲ حدوثهــا دون خلــل او مشــاكل ليتحــرر

ورسا مــن أرسار وجودهــا ،بــل ﲠــا تــزول احليــاة بــزوال املــاء وانقطــاع دورة
املــاء منهــا ليكــون ســب ًبا ﰲ وجــود احليــاة ً
امليــاه ﰲ الطبيعــة.
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أ.د رياض محمد علي عودة المسعودي

ساب ًعا:

ورد ﰲ خطبـ ٍـة لــه  gقــال ”فصلــوا بالنــاس الظهــر حتــى تفيــﺊ (*)الشــمس مــن مربــﺾ العنــز وصلــوا
ﲠــم العــرص والشــمس بيضــاء حيــة ﰲ عضـ ٍـو مــن النهــار ....وصلــوا ﲠــم العشــاء حــني يتــوار الشــفق إﱃ ُثلــث

ال َة لِدُ ُلـ ِ
ِ
الشـ ْـم ِ
س إِ َﱃ َغ َسـ ِـق ال َّل ْيـ ِ
آن ا ْل َف ْجـ ِـر إِ َّن ُقـ ْـر َ
ـل َو ُقـ ْـر َ
ـوك َّ
الصـ َ
آن
الليــل”( .)33وقــد ورد املعنــى ﰲ قولــه تعــاﱃَ ( :أقـ ِم َّ
َان َم ْشـ ُـهو ًدا)( ،)3٤عــن عبيــد اهلل بــن زرارة ســأل اإلمــام الصــادق  gعــن تفســري هــذه اﻵيــة فقــال َّ
ا ْل َف ْجـ ِـر ك َ
”إن اهلل

تعــاﱃ افــﱰض أربــع صلــوات أول وقتهــا زوال الشــمس إﱃ انتصــاف الليــل منهــا صالتــان أول وقتهــا عنــد زوال
الشــمس إﱃ غروﲠــا إالَّ َّ
أن هــذه قبــل هــذه ومنهــا صالتــان أول وقتهــا مــن غــروب الشــمس عــﲆ انتصــاف الليــل
إالَّ َّ
أن هــذه قبــل هــذه”( .)35فلحركــة الشــمس أثــر كبــري ﰲ حيــاة اإلنســان حيــث ارتباطــه بــاهلل (عــز وجــل) ووقــت

صالتــه ودعائــه .فدلــوك الشــمس ﰲ اﻵيــة الكريمــة يعنــي ﲠــا زواهلــا مــن دائــرة نصــف النهــار والتــي يتحــدد معهــا
وقــت الظهــر أو يعنــي ﲠــا امليــل إذ َّ
إن الشــمس ﲤيــل مــن دائــرة نصــف النهــار إﱃ طــرف املغــرب(.)36

ثامنًا:

ـرارا لﻸنام ....ورب اﳉبــال الرواﳼ
ورد ﰲ خطبــة لــه  gأ َّنــه قــال ” ....ورب هــذه األرض التــي جعلهــا قـ ً
َاهــا َو َأ ْل َق ْينَــا فِ َيهــا
(واألَ ْر َض َمدَ ْدن َ
التــي جعلهــا أوتــا ًدا وللخلــق أعــام ًدا”( .)37لقــد ورد املعنــى بقولــه ســبحانه وتعــاﱃ َ
ِ
اﳼ و َأنب ْتنَــا فِيهــا ِمــن ك ُِّل َﳾ ٍء مــو ُز ٍ
ون)( .)38فمــن لطائــف رمحــة اهلل ْ
أن بســﻂ األرض وجعلهــا طويلــة وعريضــة
ْ َّ ْ
َ
َر َو َ َ َ

لكــي تكــون موضــع اســتقرار وســكن لســائر الكائنــات احليــة واملوجــودات غــري احليــة ،وجعــل فيهــا اﳉبــال التــي
ألﳖــا الســبب ﰲ اضطراﲠــا ﰲ املــاء وعــدم تفتتهــا كــام ترســو الســفينة ﰲ املــاء
عـ َّـرب عنهــا القــرآن الكريــم بالــرواﳼ َّ

وتســتقر ،وأنبــت النبــات ﰲ األرض بدقــة إحــكام وتقديــر وليــس ﰲ ذلــك اعتبــاط ﰲ حجمــه وشــكله ولونــه وســائر
مزايــاه بــل كل ذلــك بالــوزن والتقديــر(.)39

ولــو أمعنــا النظــر إﱃ اﳉبــال حلســبناها واقفــة ﰲ مــكان واحــد ولكنهــا ﰲ احلقيقــة ﲤــر مـ ًـرا حثي ًثــا كــام يمــر
ِ
ِ
(:و َتـ َـر ِْ
ـح ِ
اﳉ َبـ َ
ـع اهلل ا َّلـ ِـذي َأ ْت َقـ َن
اب ُصنْـ َ
السـ َ
الســحاب( .)٤0كــام ورد ﰲ قولــه تعــاﱃ َ
ـي َﲤُـ ﱡـر َمـ َّـر َّ
ـال َ ْﲢ َسـ ُب َها َجامــدَ ًة َوهـ َ

ك َُّل َ ٍ ِ
ـري بِـ َـام َت ْف َع ُل َ
ون)(.)٤1اليــوم هنــاك العديــد مــن النظريــات التــي انطلقــت مــن ﳖايــات القــرن الثامــن
ﳾء إ َّن ـ ُه َخبِـ ٌ
ْ

عــﴩ تتحــدث عــن نشــوء معــاﱂ ســطح األرض او مــا ُيعــرف بالتضاريــس  ، Reliefالتــي تتبايــن مــن حيــث الشــكل
واالرتفاعــات وكلهــا وقفــت عاجــزة عــن بيــان تلــك القــو اخلفيــة ﰲ تكويــن تلــك املظاهــر العظيمــة وجعلتهــا ﰲ
خانــة قــو احلــرارة والتفاعــالت والتــوازن وكلهــا ال ُيمكــن الركــون إليهــا دون الغــور العميــق ﰲ وجــود قــو أكــرب
وأكثــر عقالنيــة ﰲ بيــان نشــأة تلــك املظاهــر العمالقــة.
١٧٤

تاس ًعا:

بلد...خــري البـ ِ
يقــول أمــري املؤمنــني عــيل ...” :gليــس بلــدٌ بأحـ َّـق بــك مــن ٍ
مح َلـ َ
ـك .)٤2(”...وﳑا ورد
ـالد مــا َ َ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ـم ْاألَ ْر َض َذ ُلـ ً
ـور)(،)٤3
ﰲ الكريــم احلكيــمُ :
ـوال َفا ْم ُشــوا ِﰲ َمنَاكبِ َهــا َو ُك ُلــوا مــن ِّر ْزقــه َوإِ َل ْيــه الن ُﱡشـ ُ
(هـ َـو ا َّلــذي َج َعـ َـل َل ُكـ ُ

فالرقعــة اﳉغرافيــة بمنافعهــا تتامشــى مــع إنســانية شــاغلها ،وﲠــا نتخطــى مشــاكل عديــدة منهـا ,املشــكلة االقتصاديــة
ومشــكلة املــوارد واملشــاكل اإلنســانية واألخالقيــة وغريهــا مــن املشــكالت التــي تتعلــق ﲠــا أو ناﲨــة عنهــا ،لــذا قــد

يؤثــر أحــد اﳉوانــب او بعضهــا او غالبيتهــا ﰲ اختيــار املوقــع االقتصــادي ،وأﳘيــة معرفــة مــا يؤثــر فيــه مــن القــرب

أو ال ُبعــد عــن أي مــن املــوارد اﳉاذبــة(.)٤٤

َّ
إن أبرز ما يتضمنه القول املبارك ألمري املؤمنني :)٤5(g

األحقيــة املكانيــة :فهــدر القــدرات والطاقــات واخلــريات واملواهــب واإلبداعــات  ،أمــر خطــري ،ومســؤولية يتحملهــا

كل مســؤول ،وكل مــن يســهم ﰲ اقــﱰاف مثــل هــذا الذنــب العظيــم واﳉريمــة اإلنســانية ،وﰲ عاملنــا املعــارص ،أرفــع
موجــود لــد الدولــة واملشــاريع واملؤسســات ،هــو رأس املــال املعــرﰲ والعلمــي والعقــيل.

األفضليــة املكانيــة :هــو مــا يشــمل قــدرات البــالد عــﲆ اإلفــادة مــن كل مــا يمتلكــه اإلنســان مــن قــدرات وقابليــات

الســبل ﰲ اختيــار موقــع املــﴩوع وديمومتــه (االســتدامة)
عــﲆ اإلبــداع واالبتــكار ،ودوره احلاســم ﰲ اختيــار أفضــل ُ
واالســتثامر األمثــل للمــوارد االقتصاديــة ووســائل اإلنتــاج لغــرض اإلفــادة القصــو منهــا للجيــل احلــايل ولﻸجيــال
القادمة.
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االستنتاجات:

خصوصــا الطبيعيــة منهــا اهتام ًمــا كبــري ًا لــد أمــري املؤمنــني ،gمركـ ًـزا عــﲆ حموريــة تلــك
أخــذت الظاهــرة اﳉغرافيــة
ً

الظواهــر واإلعجــاز الكبــري فيهــا.

هنــاك دور كبــري للظاهــرة اﳉغرافيــة ﰲ حيــاة الســكان بصــورة مبــاﴍة وغــري مبــاﴍة ،وذلــك بارتبــاط العديــد مــن
املعتقــدات والعبــادات الدينيــة اإلســالمية بالظاهــرة اﳉغرافيــة ،حــال الصــالة واحلــج والصيــام وغريهــا .لذلــك ركــز
اإلمــام عــيل بــن أﰊ طالبgعليهــا.

ﳖــج اإلمــام عــيل بــن اﰊ طالــب gﰲ العديــد مــن خطبــه وحكمــه عــﲆ االســتعانة بالظاهــرة اﳉغرافيــة  ،ليبــني
للنــاس نعــم اهلل تعــاﱃ عليهــم وتســخري تلــك النعــم هلــم.

َّ
إن ﲨيــع النظريــات احلديثــة  ،ﰲ تفســري نشــأة الكــون واملجموعــة الشمســية ،ال ترتقــي ملــا ذكـ َـره اإلمــام عــيل بــن أﰊ

طالــب .gلكوﳖــا ﱂ تأخــذ بنظــر االعتبــار األُســس العلميــة التــي وردت ﰲ القــرآن الكريــم.
التوصيات:

ﴐورة إنشاء مركز وطني متخصص ﰲ البحث عن اﻵثار العلمية العظيمة التي أوردها أمري املؤمنني.g

ً
فضــال عــن
تأكيــد االعتــامد عــﲆ مــا أورده أمــري املؤمنــني ،gﰲ تفســري الكثــري مــن النظريــات العلميــة احلديثــة،
أﳘيــة وضــع نظريــات علميــة حديثــة تتناغــم مــع املعطيــات اﳉغرافيــة التــي ُأشــري إليهــا.

التوصيــة بﺈنجــاز أطلــس جغــراﰲ حديــث مســتوحى مــن معطيــات الظواهــر اﳉغرافيــة التــي أوردهــا وأشــار إليهــا

أمــري املؤمنــني عــيل بــن أﰊ طالــب.g
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ﻫواﻣﺶ الﺒحﺚ وﻣﺼادره
 .1منصــور مذكــور شــلﺶ ،ﳖــج البالغــة بــني صحــة النســبة إﱃ املؤلــف وتوثيــق النــص دراســة ﰲ كتــاب ﳖــج البالغــة ،ﳎلــة أهــل
البيــت ،جامعــة أهــل البيــت ،العــدد ( )11الســنة السادســة ،2011 ،ص.6
 .2ابن أﰊ احلديد املعتزيل ،ﴍح ﳖج البالغة ،املجلد الثامن ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،200٤ ،ص.67
 .3باقــر ﴍيــف القــرﳾ ،املعــاﱂ احلضاريــة ﰲ ﳖــج البالغــة ،ط( ،1ﲢقيــق) مهــدي باقــر القــرﳾ ،مؤسســة اإلمــام احلســن،g
 ،2012ص.27
 .٤القرآن الكريم ،سورة الشمس.
 .5حممد عبده ،ﴍح ﳖج البالغة ،اﳉزء االول ،دار املعرفة لطباعة والنﴩ ،بريوت ،لبنان ،ص.13
 .6حممد جواد مغنية ،التفسري الكاشف ،املجلد السابع ،ط ،1مؤسسة الكتاب االسالمي ،بريوت ،لبنان ،2003 ،ص.570
 .7حممــد حســني الشــريازي ،تقريــب القــرآن إﱃ األذهــان ،املجلــد الثالــث ،ط ،1دار العلــم للتحقيــق والطباعــة والنــﴩ،2003 ،
ص.132
 .8القرآن الكريم ،سورة احلج.61/
 .9القرآن الكريم ،سورة لقامن.29/
 .10حممد عبده ،مصدر سابق ،ج ،1ص.97
 .11حممد حسني الطباطبائي ،امليزان ﰲ تفسري القرآن ،ط ،2مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،1973 ،ص.23٤
 .12الصحيفة السجادية الكاملة ،تقديم حممد باقر الصدر ،ط ،3مؤسسة الثقلني الثقافية ،دمشق ،ص ص.33-32
 .13أبو القاسم اخلوئي ،البيان ﰲ تفسري القرآن ،ط ،3مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،197٤ ،ص.76
 .1٤حممد عبده ،املصدر السابق ،ص.1٤
 .15القرآن الكريم ،سورة احلجر.22/
 .16أبو القاسم اخلوئي ،مصدر سابق ،ص.72
 .17القرآن الكريم ،سورة الروم.٤6/
 .18حممد حسني الطباطبائي ،مصدر سابق ،ص.119
 .19عبد األعﲆ السبزواري ،مواهب الرمحن ﰲ تفسري القرآن ،اﳉزء الثاﲏ ،مطبعة اﻵداب ،النجف االﴍف ،1986 ،ص.28
 .20حممد عبده ،ج ،٤مصدر سابق ،ص.23
 .21القرآن الكريم ،سورة الرمحن.17/
 .22القرآن الكريم ،سورة الزخرف.38/
 .23أبو القاسم اخلوئي ،مصدر سابق ،ص.73
 .2٤حممد عبده ،ج ،2مصدر سابق ،ص.191
 .25القرآن الكريم ،سورة طه.53/
 .26أبو القاسم اخلوئي ،مصدر سابق ،ص.72
 .27هبة الدين الشهرستاﲏ ،اهليﺌة واإلسالم ،طبعة بغداد1381 ،هـــ ،ص.63
 .28حممد عبده ،ج ،2مصدر سابق ،ص.119
 .29املصدر نفسه.175 ،
 .30القرآن الكريم ،سورة الروم.٤8/
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 .31القرآن الكريم ،سورة النمل.63/
 .32حممد حسني الطباطبائي ،مصدر سابق ،ص.202
)*( .33أي تصــل ﰲ ميلهــا جهــة الغــرب إﱃ ْ
أن يكــون هلــا فيــﺊ أي (ظــل) مــن حائــﻂ املربــﺾ عــﲆ قــدر طولــه وذلــك حيــث يكــون
ظــل كل ﳾء مثلــه.
 .3٤حممد عبده،ج ،3ص.82
 .35القرآن الكريم ،سورة االرساء.78/
 .36احلر العاميل ،وسائل الشيعة ،املجلد ،20ط ،1ج ،3دار إحياء الﱰاث العرﰊ ،ص.115
 .37نــارص مــكارم الشــريازي ،االمثــل ﰲ تنزيــل كتــاب اهلل املنــزل،ط،1ج ،7منشــورات مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ،بــريوت،
لبنــان ،2007 ،ص.365
 .38حممد عبده ،ج ،2مصدر سابق ،ص.83
 .39القرآن الكريم ،سورة احلجر.19/
 .٤0حممد احلسيني الشريازي ،مصدر سابق ،ص.162
 .٤1فتــح اهلل بــن شــكر اهلل الﴩيــف الكاشــاﲏ ،زبــدة التفاســري ،ط ،1ج ،5مؤسســة املعــارف اإلســالمية ،قــم املقدســة ،إيــران،
1٤23هــــ ،ص.29
 .٤2القرآن الكريم ،سورة النمل.88/
 .٤3حممد عبده ،مصدر سابق ،ج ،3ص.55٤
 .٤٤القرآن الكريم ،سورة امللك.15/
 .٤5إدجــار هوفــر ،النظريــة املكانيــة ﰲ إختيــار املــكان املناســب للنشــاط اإلقتصــادي( ،ترﲨة)عــزت عيســى غــوراﲏ ،دار اﻵفــاق
اﳉديــدة ،بــريوت ،لبنــان ،197٤ ،ص.123
 .٤6املحنك ،هاشم حسني نارص ،علم االقتصاد ﰲ ﳖج البالغة،ط ،1دار انباء للطباعة والنﴩ ،1991 ،ص.222
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 قسم التاريخ/ كلية اﻵداب/ جامعة البرصة
Lecturar. Dr. In�sar A. Al.Awwad
Dpartment of History
College of Arts . Basra University

ملخص البحث :

إن اهلجــرة ﰲ نظــر اإلســالم ال تقتــرص عــﲆ اهلجــرة املكانيــة واخلارجيــة بــل يلــزم قبــل ذلــك أن تتحقــق لــد

الفــرد املســلم هجــرة داخليــة باطنيــة ،يــﱰك فيهــا كل مــا ينــاﰲ األصالــة والكرامــة اإلنســانية ،لكــي يتيــﴪ لــه ﲠــذا
الســبيل اهلجــرة املكانيــة  -إذن فاهلجــرة الباطنيــة ﴐوريــة قبــل أن يبــدأ اإلنســان املســلم هجرتــه اخلارجيــة  -وإذا ﱂ

يكــن ﲠــذا اإلنســان حاجــة إﱃ اهلجــرة اخلارجيــة ،يكــون قــد نــال درجــة املهاجريــن ﲠجرتــه الباطنيــة.
نجد هذا املعنى ماثال ﰲ أحاديث النبي األعظم  oكام ﰲ قوله " :أفضل اهلجرة أن ﲥجر ما كره اهلل"

١٨١

انتصار عدنان العواد.د.م

 جواد كاظم النصرالله.د.أ

Abstract:
Not only does immigration, in view of Islam, designate the acts of transferring from one
place to another, but also it refers to the innermost journey; man has to run a change in
himself before physically immigrating and has to abnegate whatever derails from originality
and human dignity, as such it will be possible to lead the immigration acts, such comes in line
with the speeches of the great prophet (Peace be upon him and his posterity) : Best of all

١٨٢

اﳍجﺮة لﻐة :ﻣﺄﺧوذة ﻣﻦ ﻫجﺮ :وﻛلمة ﻫجﺮ ﺗﺄﰐ ﺑمعنيﲔ:

اهلجـ َـر بالفتــح يعنــي اهلذيــان ،واهلُجــر بالضــم االســم مــن االهجــار ،وهــو اإلفحــاش ﰲ املنطــق  ،1ويقــال
األولَ :

للنخلــة الطويلــة ذهبــت الشــجرة هجــرا أي طــوال وعظــام ،وهــذا أهجــر مــن هــذا أي أطــول منــه ،وناقــة مهجــرة ،أي
فائقــة ﰲ الشــحم ،ويقــال لــكل ﳾء أفــرط ﰲ الطــول أو ﲤــام وحســن إنــه ملهجــر ،ويقــال جاريــة مهجــرة ،إذا وصفــت

بالفراهــة واحلســن ،وإنــام قيــل ذلــك الن واصفهــا ﳜــرج مــن احلــد املقــارب للشــكل املوصــوف ﰲ صفــة فكأنــه ﳞجــر

فيهــا أي ﳞــذي .2

الثــاﲏ :اهلجــر ضــد الوصــل ،وقــد هجــره هجــرا وهجرانــا :رصمــه ،واالســم اهلجــرة .ويقــال هجــرت الــﴚء

هجــرا إذا تركتــه وأغفلتــه ،وهجــر فــالن الــﴩك هجــرا وهجرانــا وهجــرة حســنة  ،والتهاجــر :التقاطــع .3

واهلجــرة :بالكــﴪ والضــم ،اخلــروج مــن أرض إﱃ أخــر ،ولقيتــه عــن هجــرة ،بالفتــح أي بعــد حــول أو بعــد

ســتة أيــام فصاعــدا أو بعــد مغيــب  .٤وأصــل املهاجــرة عنــد العــرب خــروج البــدوي مــن باديتــه إﱃ املــدن ،يقــال:
هاجــر الرجــل إذا فعــل ذلــك ،وكذلــك كل ﳐــل بمســكنه منتقــل إﱃ قــوم آخريــن بســكناه ،فقــد هاجــر قومــه .5

وقــد ســمي املهاجــرون مهاجريــن ألﳖــم تركــوا ديارهــم ومســاكنهم التــي نشــؤوا فيهــا هلل ،وحلقــوا بــدار ليــس

هلــم ﲠــا أهــل وال مــال حــني هاجــروا إﱃ املدينــة ،فــكل مــن فــارق بلــده مــن بــدوي أو حــرضي أو ســكن بلــد ًا آخــر،
فهــو مهاجــر ،وكل مــن أقــام مــن البــوادي بمبادﳞــم وحماﴐهــم ﰲ القيــﻆ ،وﱂ يلحقــوا بالنبــي oوﱂ يتحولــوا إﱃ
أمصــار املســلمني وان كانــوا مســلمني ،فهــم غــري مهاجريــن ،وليــس هلــم ﰲ الفــيء نصيــب .6

لقــد كان هلــؤالء (املهاجريــن) ميــزة ﰲ تاريــخ اإلســالم ،إذ مثلــوا احلجــر األســاس لــرصح اإلســالم ،فقــد أثنــى

عليهــم القــرآن بالتكريــم ،وأوالهــم عنايتــه اخلاصــة؛ ألﳖــم بذلــوا ﰲ ســبيل اهلل كل مــا ملكــوا مــن غــال ونفيــس .7

إن اهلجــرة ﰲ نظــر اإلســالم ال تقتــرص عــﲆ اهلجــرة املكانيــة واخلارجيــة بــل يلــزم قبــل ذلــك أن تتحقــق لــد

الفــرد املســلم هجــرة داخليــة باطنيــة ،يــﱰك فيهــا كل مــا ينــاﰲ األصالــة والكرامــة اإلنســانية ،لكــي يتيــﴪ لــه الســبيل
إﱃ اهلجــرة املكانيــة  -إذن فاهلجــرة الباطنيــة ﴐوريــة قبــل أن يبــدأ اإلنســان املســلم هجرتــه اخلارجيــة  -وإذا ﱂ يكــن

ﲠــذا اإلنســان حاجــة إﱃ اهلجــرة اخلارجيــة ،يكــون قــد نــال درجــة املهاجريــن ﲠجرتــه الباطنيــة .8

نجــد هــذا املعنــى ماثــال ﰲ أحاديــث النبــي األعظــم  oكــام ﰲ قولــه ” :أفضــل اهلجــرة أن ﲥجــر مــا كــره اهلل” ،9

وأوضــح  oأن أفضــل اهلجــرة ” أن ﲥجــر الســوء ”  ، 10وﰲ حديــث آخــر إن النبــي  oقــال :إن اهلجــرة خصلتــان

إحداﳘــا ان ﲥجــر الســيﺌات واألخــر ان ﲥاجــر إﱃ اهلل ورســوله وال تنقطــع اهلجــرة مــا تقبلــت التوبــة  .11وﰲ روايــة

” أﴍف اهلجــرة أن ﲥجــر الســيﺌات” .12وﰲ حديــث ألمــري املؤمنــني  gيقــول فيــه ” ويقــول الرجــل هاجــرت وﱂ

ﳞاجــر ،إنــام املهاجــرون الذيــن ﳞجــرون الســيﺌات وﱂ يأتــوا ﲠــا ” . 13
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نجــد ﰲ هــذا احلديــث مــا يــدل عــﲆ أن الذيــن هاجــروا بأجســامهم دون أن تتحقــق هجــرة حقيقيــة ﰲ بواطنهــم،

هــم ليســوا ﰲ درجــة املهاجريــن الذيــن اســتوجبوا رضا اهلل ورســوله.

ولقــد جــاء ﰲ أحاديــث النبــي  oبشــأن اهلجــرة مــا قــد يبــدو للوهلــة األوﱃ أﳖــا متناقضــة أو متعارضــة ،إذ

يقــول  ” :ال هجــرة بعــد الفتــح ،ولكــن جهــاد ونيــة”  ،1٤ولكنــه ﰲ حديــث آخــر يقــول ” :ال تنقطــع اهلجــرة

حتــى تنقطــع التوبــة”  .15وقــد ﲨــع ابــن األثــري  16بــني احلديثــني ،بالتأويــل اﻵﰐ :اهلجــرة هجرتــان :أحداﳘــا التــي
اﳉنَّـ َة )) ،17فــكان الرجــل
ـﱰ ِمـ َن ا ُْمل ْؤ ِمنِـ َ
وعــد اهلل عليهــا اﳉنــة ﰲ قولــه (( :إِ َّن اهللَ ْاشـ َ َ
ـني َأ ْن ُف َسـ ُـه ْم َو َأ ْم َو َاهلُـ ْ
ـم ْ َ
ـم بِـ َـأ َّن َهلُـ ُ
يــأﰐ النبــي  oويــدع أهلــه ومالــه ال يرجــع ﰲ ﳾء منــه ،وينقطــع بنفســه إﱃ مهاجــره ،وكان النبــي  oيكــره أن
يمــوت الرجــل ﰲ األرض التــي هاجــر منهــا ،فقــال حــني قــدم مكــة ” اللهــم ال ﲡعــل منايانــا ﲠــا ”  18فلــام فتحــت

مكــة صــارت دار إســالم كاملدينــة ،وانقطعــت اهلجــرة.

واهلجــرة الثانيــة :مــن هاجــر مــن األعــراب وغــزا مــع املســلمني ،وﱂ يفعــل كــام فعــل أصحــاب اهلجــرة األوﱃ،

فهــو مهاجــر ،وليــس بداخــل ﰲ فضــل مــن هاجــر تلــك اهلجــرة  ،وهــو املــراد بقولــه ” :ال تنقطــع اهلجــرة حتــى
تنقطــع التوبــة ” فهــذا وجــه اﳉمــع بــني احلديثــني.

ولكــن اإلمــام أمــري املؤمنــني  gيكشــف عــن مفهــوم آخــر للهجــرة إذ يقــولِ ْ ”:
واهل ْجـ َـر ُة َق ِائ َم ـ ٌة َعـ َـﲆ َحدِّ َهــا
اإلمـ ِـة ومع ِلنِهــاَ ،ال ي َقــع اســم ْ ِ
ِ
ِ
ـل األَ ْر ِ
َان هلل ِﰲ َأ ْهـ ِ
األَ َّو ِلَ ،مــا ك َ
اهل ْجـ َـر ِة َعـ َـﲆ َأ َحـ ٍـد ،إِ َّال بِ َم ْع ِر َفـ ِـة
َﴪ ِ َّ ُ ْ َ
ض َح َ
َ ُ ْ ُ
اجـ ٌة ،مـ ْن ُم ْسـت ِّ
احلج ُةَ ،فسـ ِ
ِ
وال ي َقــع اسـ ِ ِ
ِ
احل َّجـ ِـة ِﰲ األَ ْر ِ
ـم َعت َْها
ـم اال ْســت ْض َعاف َع َﲆ َمـ ْن َب َل َغ ْتــه ْ ُ َّ
َ
ضَ ،ف َمـ ْن َع َر َف َهــا و َأ َقـ َّـر ِ َﲠــا َف ُهـ َـو ُم َهاجـ ٌـرُ ْ ُ َ َ ،
ُْ
اهــا َق ْل ُبــه” .19
وو َع َ
ُأ ُذ ُنــه َ

وﰲ هذا النص ﲨلة أمور يستلزم املقام الوقوف عندها بمزيد من التأمل:

لقــد اختلــف الــﴩاح ﰲ هــذا املقطــع مــن كالمــه الﴩيــف فابــن أﰊ احلديــد املعتــزيل  20فــرق بــني هــذه اهلجــرة

التــي ذكرهــا أمــري املؤمنــني  gوبــني اهلجــرة التــي ذكرهــا النبــي  oبقولــه ” :ال هجــرة بعــد الفتــح” إذ شــفع

عمــه العبــاس بــن عبــد املطلــب ﰲ نعيــم بــن مســعود االشــجعي  21أن يســتثنيه ،فاســتثناه ،وخــص األوﱃ باهلجــرة إﱃ
اإلمــام ،التــي عدهــا مــن أرسار الوصيــة.

بينــام نجــد ابــن ميثــم  22يعطــي لكالمــه تأويــال آخــر إذ عنــد ﴍحــه لــكالم اإلمــام  ” :gاهلجــرة قائمــة عــﲆ

حدهــا األول” ،يقــول ” :إذ ملــا كانــت حقيقــة اهلجــرة تــرك منــزل إﱃ منــزل آخــر ﱂ يكــن ﲣصيصهــا عرفــا ﲠجــرة

رســول اهلل  oومــن تبعــه وهاجــر إليــه مــن مكــة إﱃ املدينــة ،ﳐرجــا هلــا عــن حقيقتهــا وحدهــا اللغــوي ،إذ كان
أيضــا كل مــن تــرك منزلــه إﱃ منــزل آخــر مهاجــرا.

ويضيــف ابــن ميثــم  :23إذا عرفــت ذلــك فنقــول :إن مــراده  gمــن بقــاء اهلجــرة عــﲆ حدهــا بقــاء صدقهــا عــﲆ
١٨٤

مــن هاجــر إليــه واﱃ األئمــة مــن أهــل بيتــه ﰲ طلــب ديــن اهلل وتعــرف كيفيــة الســلوك لرصاطــه املســتقيم كصدقهــا

عــﲆ مــن هاجــر إﱃ الرســول  oوﰲ معناهــا تــرك الباطــل إﱃ احلــق وبيــان هــذا احلكــم باملنقــول واملعقــول.

((و َمـ ْن
ثــم يبــني ابــن ميثــم 2٤ذلــك نقــال وعقــال ،فيذكــر :أمــا املنقــول فمــن وجهــني :أحدﳘــا :قولــه تعــاﱃَ :
ِ
ﳞ ِ
يل اهلل َ ِ
ﳚــدْ ِﰲ ْاألَ ْر ِ
اجـ ْـر ِﰲ َســبِ ِ
ـريا َو َسـ َع ًة))  ،25فقــد ســمى مــن فــارق وطنــه وعشــريته ﰲ طلــب ديــن
َُ
ض ُم َرا َغـ ًـام كَثـ ً

اهلل وطاعتــه مهاجــرا .وقــد علمــت ﰲ أصــول الفقــه( :مــن) للعمــوم فوجــب أن يكــون كل مــن ســافر لطلــب ديــن

اهلل مــن معادنــه مهاجــرا .الثــاﲏ :قــول الرســول  ” :oاملهاجــر مــن هجــر مــا حــرم اهلل عليــه”  ،26وظاهــر إن مــن

هاجــر معصيــة األئمــة إﱃ طاعتهــم واالقتــداء ﲠــم ،فقــد هاجــر مــا حــرم اهلل عليــه فــكان اســم اهلجــرة صادقــا عليــه.
وأمــا املعقــول :فــﻸن املفــارق وطنــه إﱃ الرســول  oمهاجــر ،فوجــب أن يكــون املفــارق لوطنــه إﱃ مــن يقــوم

مقامــه مــن ذريتــه الطاهريــن مهاجــرا لصــدق حــد اهلجــرة ﰲ املوضعــني ،والن املقصــود مــن اهلجــرة ليــس إال اقتبــاس
الديــن وتعــرف كيفيــة ســبيل اهلل ،وهــذا املقصــود حاصــل ﳑــن يقــوم مقــام الرســول  oمــن األئمــة الطاهريــن g

بحيــث ال فــرق بــني النبــوة واإلمامــة ،وال مدخــل ألحــد هذيــن الوصفــني ﰲ ﲣصيــص مســمى اهلجــرة بمــن قصــد

الرســول  oدون مــن قصــد مــن األئمــة فوجــب عمــوم صدقــه عــﲆ مــن قصدهــم .27

ولكــن ابــن أﰊ احلديــد  28يــر أن هــذا معــارض بقولــه  ” :oال هجــرة بعــد الفتــح” حتــى شــفع عمــه العبــاس

ﰲ نعيــم بن مســعود االشــجعي أن يســتثنيه فاســتثناه.

أجــاب ابــن ميثــم  29عــﲆ ذلــك قائــال :ﳛمــل ذلــك عــﲆ انــه ال هجــرة مــن مكــة بعــد فتحهــا إﱃ املدينــة ،توفيقــا

بــني الدليلــني ،وســلب اخلــاص ال يســتلزم ســلب العــام .واعلــم أن فائــدة هــذا القــول الدعــوة إﱃ الديــن واقتباســه
منــه ومــن أهــل بيتــه  gبذكــر اهلجــرة والتنبيــه عليهــا ومــا تســتلزم مــن الفضيلــة ،عــﲆ أن التــارك ألهلــه ووطنــه
إليهــم طلبــا للديــن منهــم يلحــق باملهاجريــن األولــني ﰲ مراتبهــم وثواﲠــم.

وأيــده عــﲆ ذلــك حبيــب اهلل اخلوئــي  30بقولــه ﰲ تأويــل النــص نفســه ” :ﱂ تتغــري وﱂ تتبــدل أي مــن أراد الفــوز

باإليــامن والوصــول إﱃ معــارج اليقــني فليهاجــر إﱃ أئمــة الديــن ،الن اهلجــرة قائمــة عــﲆ حدهــا األول الــذي كان

ﰲ بــدء البعثــة ،إذ الغــرض األصــيل ﰲ ذلــك ﱂ يكــن إال الوصــول إﱃ حضــور حجــة اهلل ورســوله ،وﲢصيــل اإليــامن
واملعرفــة ومعــاﱂ الــﴩع معــه ،وهــذا الغــرض موجــود اﻵن وﳛصــل بالوصــول إﱃ حضــور األئمــة ،لكوﳖــم حجــج

اهلل عــﲆ عبــاده وخلفائــه ﰲ بــالده وقائمــني مقــام الرســول  ،oفاهلجــرة إليهــم هجــرة إليــه”.

وبعــد أن ذكــر أمــري املؤمنــني  gقيــام اهلجــرة وبقاءهــا عــﲆ حدهــا األول تنبيهــا بذلــك عــﲆ مطلوبيتهــا
ِ
ِ
َﴪ ِ
ـل األَ ْر ِ
َان هلل ِﰲ َأ ْهـ ِ
ووجوﲠــا أردفــه بقولــهَ ”:مــا ك َ
اإل َّمـ ِـة و ُم ْع ِلنِ َهــا”  .31فقــد عــد الراونــدي
ض َح َ
اجـ ٌة ،مـ ْن ُم ْسـت ِّ
 32أن مــا هنــا نافيــة ،أي ﱂ يكــن هلل ﰲ أهــل األرض ﳑــن أرس دينــه ،أو أعلنــه وأظهــر حاجــة ،فتكــون ” مــن هنــا لبيــان
١٨٥

أ.د .جواد كاظم النصرالله

اﳉنــس” ،وقــد اعــﱰض عــﲆ ذلــك ابــن أﰊ احلديــد

33

م.د.انتصار عدنان العواد

بقولــه ” :وهــذا ليــس صحيحــا ألنــه إدخــال كالم منقطــع

بــني كالمــني متصــل احدﳘــا باﻵخــر” ،و ُفـ ِّـﴪ كالمــه  gبأنــه :كنايــة عــن بقــاء التكليــف كــام يــدل عليــه قــول النبــي

 ” :oال تنقطــع اهلجــرة حتــى تنقطــع التوبــة”.

وبــني ابــن ميثــم  3٤مــراده مــن ذلــك بقولــه ” :وجعلهــا هــو – أي ابــن أﰊ احلديــد – بمعنــى املــدة :أي واهلجــرة

قائمــة عــﲆ حدهــا األول مــا دام هلل ﰲ أهــل األرض ﳑــن ارس دينــه ،أو أعلنــه حاجــة :أي مــا دامــت العبــادة مطلوبــة

هلل تعــاﱃ مــن أهــل األرض بالتكليــف ،وهــو كقولــك ﰲ الدعــاء( :اللهــم أحينــي مــا كانــت احليــاة خــري ًا يل ) ،ويكــون

لفــﻆ احلاجــة مســتعارا ﰲ حقــه تعــاﱃ باعتبــار طلبــه للعبــادة باألوامــر وغريهــا كطلــب ذي احلاجــة هلــا.

وأيــده ﰲ ذلــك املجلــﴘ  35قائــال ” :والظاهــر أن قولــه  gمــا كان هلل ﰲ أهــل األرض حاجــة” كنايــة عــن

بقــاء التكليــف كــام يــدل عليــه قــول النبــي  :oال تنقطــع اهلجــرة حتــى تنقطــع التوبــة ،وللتجــوز ﳎــال واســع ،وﰲ
الصحيفــة الســجادية ” :وال ترســلني مــن يــدك إرســال مــن ال خــري فيــه ،وال حاجــة بــك إليــه”  ،36وقيــل كلمــة مــا

هــا هنــا نافيــة ووجهــوه بتوجيهــات ركيكــة”.

وتوقــف ابــن ميثــم  37ﰲ كالم ابــن أﰊ احلديــد املعتــزيل إذ يقــول ” :إنــه غــري بعيــد أن تكــون نافيــة مــع اتصــال

الــكالم بــام قبلــه ،ووجهــه أنــه ملــا رغــب النــاس ﰲ طلــب الديــن والعبــادة ،فكأنــه أراد أن يرفــع حكــم الوهــم بــام

عســاه ﳛكــم بــه عنــد تكــرار طلــب اهلل للديــن والعبــادة مــن حاجتــه تعــاﱃ إليهــا مــن خلقــه إذ كــرر طلبــه منهــم بتواتــر
الرســل واألوامــر الﴩعيــة ،ويصــري معنــى الــكالم :إن اهلجــرة باقيــة عــﲆ حدهــا األول ﰲ صدقهــا عــﲆ املســافرين

لطلــب الديــن ،فينبغــي للنــاس أن ﳞاجــروا ﰲ طلبــه مــن أئمــة احلــق ،وليــس ذلــك ألن هلل تعــاﱃ إﱃ أهــل األرض ﳑــن

أرس دينــه ،أو أظهــره حاجــة  ،فانــه تعــاﱃ الغنــي املطلــق الــذي ال حاجــة بــه إﱃ ﳾء”.

ﰲ حــني إن حبيــب اهلل اخلوئــي ض ّعــف مقالــة ابــن أﰊ احلديــد بــل أنكرحتــى عــﲆ ابــن ميثــم البحــراﲏ تأويلــه،
ِ
ِ
ـل األَ ْر ِ
َان هلل ِﰲ َأ ْهـ ِ
مســتعرضا مــا يــراه مناســبا لــﴩح كالم امــري املؤمنــني  gفيقــولَ ” :مــا ك َ
َﴪ
ض َح َ
اجـ ٌة ،مـ ْن ُم ْسـت ِّ
اال َّمـ ِـة و ُم ْع ِلنِ َهــا” إشــارة إﱃ مطلوبيتهــا ليــس ألجــل حاجــة وافتقــار منــه إﱃ املهاجريــن وغريهــم مــن أهــل األرض

مضمريــن ملــا قصــدوه باهلجــرة أو مظهريــن لــه .وبعبــارة أخــر أنــه ســبحانه طلــب اهلجــرة مــن املهاجريــن ،ال ألجل

حاجــة منــه ﰲ هجرﲥــم ،وغــرض عائــد إليــه تعــاﱃ عــن جلــب منفعــة أو دفــع مــرضة أو طلــب ثنــاء وحممــدة ،بــل
هــو الغنــي املطلــق املتعــايل عــن الفاقــة واالفتقــار ،وإنــام حثهــم عــﲆ اهلجــرة وعــﲆ اإليــامن املتحصــل باهلجــرة وســائر

التكاليــف الﴩعيــة املتفرعــة عليــه ألجــل إيصــال النفــع إﱃ العبــاد وانجائهــم مــن العقوبــة يــوم املعــاد.

فهــذه اﳉملــة  -اعنــي قولــه( :مــا كان هلل)  -بمنزلــة االســتﺌناف البيــاﲏ ،فــﺈن قولــه :واهلجــرة قائمــة ،ملــا كان داال

بداللــة التنبيــه واإلشــارة عــﲆ مطلوبيــة اهلجــرة ،وربــام يســبق منــه إﱃ األوهــام القــارصة ّ
أن مطلوبيتهــا ألجــل حاجــة
١٨٦

إليهــا منــه ســبحانه أتــى ﲠــذه اﳉملــة دفعــا لذلــك التوهــم.

وزاد قائــال :قــد ظهــر بــام ذكرنــاه ضعــف مــا قالــه الشــارح املعتــزيل مــن أن معنــاه :مــا دام هلل ﰲ أهــل األرض

املســتﴪ منهــم باعتقــاده واملعلــن حاجــة أي مــا دام التكليــف باقيــا زعــام منــه أن جعــل ” مــا ” نافيــة موجــب إلدخــال

كالم منقطــع بــني كالمــني يتصــل أحدﳘــا باﻵخــر.

ثــم أوضــح وجــه الضعــف ﰲ كالم ابــن أﰊ احلديــد وهــو منــع اســتلزام كوﳖــا نافيــة ،النقطــاع هــذه اﳉملــة

عــام قبلهــا ،إذ قــد ظهــر بــام ذكرنــاه اتصاهلــا وحســن ارتباطهــا بــه كــام ال ﳜفــى .مضافــا إﱃ أن وصــف اهلل ســبحانه

باحلاجــة عــﲆ إبقائهــا عــﲆ حقيقتهــا باطــل ،وعــﲆ تأويلهــا باملعنــى املجــازي كــام ّأوهلــا الشــارح البحــراﲏ ،فقدجعــل

لفــﻆ احلاجــة مســتعارا ﰲ ح ِّقــه تعــاﱃ باعتبــار طلبــه للعبــادة باألوامــر وغريهــا ،كطلــب ذي احلاجــة هلــا ﳑــا تشــمﺌز منه
الطبــاع ،ويأبــى عنــه الــذوق الســليم كــام ال ﳜفــى.

وخلــص للقــول :وباﳉملــة فهــذه اﳉملــة معﱰضــة بــني اﳉملتــني ،والغــرض مــن االعــﱰاض تنزيــه اهلل ســبحانه

ﳚ َع ُل َ
ــون هللِ
مــن احلاجــة واالفتقــار إﱃ عبــادة أهــل األرض ،فهــي نظــري اﳉملــة املعﱰضــة ﰲ قولــه ســبحانهَ :
((و َ ْ
ِ
ـم َمــا َي ْشـت َُهون))  ،38فــان قولــه (ســبحانه) ﲨلــة لكونــه بتقديــر الفعــل وقعــت ﰲ أثنــاء الــكالم،
ا ْل َبنَــات ُسـ ْب َحا َن ُه َو َهلُـ ْ
الن قولــه :وهلــم مــا يشــتهون ،عطــف عــﲆ قولــه( :هلل البنــات) ،والنكتــة فيــه تنزيــه اهلل وتقديســه عــام ينســبون إليــه .39

ثــم أوضــح أمــري املؤمنــني  gﴍطـ ًا أساســي ًا ﰲ مصــداق اهلجــرة ،بقولــه ” :ال يقــع اســم اهلجــرة عــﲆ أحــد إال

بمعرفــة احلجــة ﰲ األرض ،فمــن عرفهــا ،وأقــر ﲠــا ،فهــو مهاجــر” ٤0يعنــي انــه ال يســتحق احــد إطــالق اســم املهاجــر

عليــه ووصفــه باهلجــرة إال بمعرفــة حجــة اهلل ﰲ أرضــه واإليــامن بــه ،وهــذا احلجــة هــو النبــي  oﰲ زمانــه واألئمــة

املعصومــون القائمــون مقامــه بعــده .٤1

إن اشــﱰاط ” املعرفــة ” بقولــه ” فمــن عرفهــا ” يعنــي أن الفــرد يعــد مهاجــرا بــﴩط اخلــروج إﱃ اإلمــام والســفر

إليــه ،أو املــراد باملعرفــة املعرفــة املســتندة إﱃ املشــاهدة والعيــان ،وﳛتمــل أن يكــون املــراد أن ﳎــرد معرفــة اإلمــام

واإلقــرار بوجــوب إتباعــه كاف ﰲ إطــالق اســم اهلجــرة كــام هــو ظاهــر اﳉــزء األخــري مــن الــكالم .فمعرفــة اإلمــام
واإلقــرار بــه ﰲ زمانــه قائــم مقــام اهلجــرة املطلوبــة ﰲ زمــان الرســول .٤2 o

وهنــا يمكــن أن نفهــم القصــد مــن كالمــه  gحــني و ّبــخ فﺌــة مــن النــاس ﳑــن شـ ّـذ عــن طاعــة اهلل ورســوله o
وطاعتــه  gﰲ خطبــة مشــهورة عرفــت بالقاصعــة  ٤3فقــال هلــم ” :وا ْع َلمــوا َأ َّن ُكــم ِرص ُتــم بعــدَ ْ ِ
اهل ْجـ َـر ِة َأ ْع َرابـ ًا” .٤٤
ْ ْ ْ َْ
ُ

إن ” التعــرب بعــد اهلجــرة ” يعــدّ مــن كبائــر الذنــوب ﰲ اإلســالم  ،٤5ألنــه يوجــب الرجــوع عــن الديــن،

والتخ ّلــق بأخــالق اﳉهلــة .ولــذا فــﺈن األعــراب مــن أهــل الباديــة ﳑــن أظهــر الشــهادتني عــﲆ وجــه حكــم بﺈســالمه

ظاهــرا ،وال يعــرف مــن معنــى اإلســالم ومقاصــده وأحكامــه ســو الشــهادتني .٤6
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وقــال ابــن أﰊ احلديــد :٤7إن األعــراب عــﲆ عهــد رســول اهلل  oمــن آمــن بــه مــن أهــل الباديــة ،وﱂ ﳞاجــر

إليــه ،وهــم ناقصــو املرتبــة عــن املهاجريــن ﳉفائهــم ،وقســوﲥم ،وتوحشــهم ،ونشــأﲥم ﰲ بعــد عــن ﳐالطــة العلــامء،
اب َأ َشــدﱡ ُك ْفـ ًـرا َونِ َفا ًقــا َو َأ ْجــدَ ُر َأ َّال َي ْع َل ُمــوا ُحــدُ و َد َمــا
وســامع كالم الرســول  وفيهــم أنــزل اهلل تعــاﱃْ (( :األَ ْعـ َـر ُ
ِ
ِِ
ِ
ـم )) .٤8
ـم َحكيـ ٌ
َأ ْنـ َـز َل اهلل َعـ َـﲆ َر ُســوله َواهلل َعليـ ٌ

إذن فحقيقــة اهلجــرة هــي اهلجــرة إﱃ احلجــة وهــو أمــري املؤمنــني  gملعرفتــه والعلــم بوجــوب إطاعتــه وامتثــال

أحكامــه ،وعــﲆ هــذا فيكــون كالمــه  gﰲ مقــام التوبيــخ عــﲆ أﳖــم ” بعدمــا كانــوا عارفــني بــه وبمقامــه g

ووجــوب طاعتــه وعاملــني بأحــكام الــﴩع وآدابــه ،ووظائــف اإلســالم كــام هــو شــأن املهاجــر ،قــد تركــوا ذلــك كلــه

واحــدُ و َد
وصــاروا مثــل األعــراب الذيــن ال يعرفــون إال ظاهــر اإلســالم كــام قــال اهلل عــز وجــل (( َو َأ ْجــدَ ُر َأ َّال َي ْع َل ُم ُ
َمــا َأ ْنـ َـز َل اهلل))أي أحــر بــان ال يعلمــوا حــدود اهلل ﰲ الفرائــﺾ والســنن واحلــالل واحلــرام .يعنــي أنكــم قــد رصتــم

بالعصبيــة واالســتكبار والعنــاد وإثــارة الفتــن بمنزلــة األعــراب اﳉاهلــني بــام هلــم ومــا عليهــم بعدمــا كنتــم عارفــني

بذلك كلــه”.٤9

ويتجــﲆ هــذا املعنــى بوضــوح ﰲ تتمــة كالمــه  gوهــو يشــري إﱃ احلــال الــذي آل إليــه هــؤالء بقولــه ” َمــا
اإلسـ َـال ِم إِ َّال بِاسـ ِ
َت َتع َّل ُقـ َ ِ
ـون ِمـ َن ِ
ـمهَ ،
وال َت ْع ِر ُفـ َ
اإليـ َـام ِن إِ َّال َر ْسـ َـمه” ،50فهــم ﱂ يأخــذوا مــن اإلســالم وأحكامــه
َ
ْ
ـون مـ َن ِ ْ

شــيﺌا إال أﳖــم يتسـ َّـمون باملســلمني ،وﱂ يعرفــوا مــن اإليــامن إال صورتــه .ومــن هنــا صــح إطــالق لفــﻆ األعــراب

عليهــم كــام ورد ﰲ احلديــث ” :التعـ ّـرب بعــد اهلجــرة :التــارك هلــذا األمــر بعــد معرفتــه” 51 .وﰲ حديــث لﻺمــام الرضا

 gأنــه قــال ” :حـ ّـرم اهلل عــز وجــل التعـ ّـرب بعــد اهلجــرة للرجــوع عــن الديــن ،وتــرك املــؤازرة لﻸنبيــاء واحلجــج g

ومــا ﰲ ذلــك مــن الفســاد ،وإبطــال حــق كل ذي حــق ال لعلــة ســكنى البــدو”  ،52وبالفعــل فﺈننــا نلمــح ﰲ كالم أمــري
ِ
املؤمنــني  gمــا يقــارب هــذا املعنــى إذ يقــول َ ” :gأ َال وإِ َّن ُكــم َقــدْ َن َف ْض ُتـ ِ
ـم ِم ـ ْن َح ْبـ ِ
ـم
ـل ال َّطا َعــة ،و َث َل ْم ُتـ ْ
ـم َأ ْيد َي ُكـ ْ
ْ
ْ
ِ
اﳉ ِ
اه ِل َّيـ ِـة”  .53فهــا هــم قــد خذلــوا اإلمــام أمــري املؤمنــني  gوتركــوا مؤازرتــه،
ـرض َ
ـم بِ َأ ْحـكَا ِم ْ َ
وب َع َل ْي ُكـ ْ
ح ْصـ َن اهلل ا َْملـ ْ ُ
وبذلــك فقــد وقعــوا ﰲ معصيــة أمــر اهلل ورســوله  oالــذي اوجــب طاعتــه  gبقولــه (( َأطِي ُعــوا اهللَ َو َأطِي ُعــوا
ِ
ـول َو ُأ ِ
الر ُسـ َ
ـم )) .5٤
ويل ْاألَ ْمـ ِـر منْ ُكـ ْ
َّ
وحــني نطــل عــﲆ املشــهد مــن زاويــة أخــر فﺈننــا نــدرك معنــى احلديــث النبــوي الــذي يقــول ” :ال هجــرة بعــد

الفتــح ولكــن إنــام هــو اإليــامن والنيــة واﳉهــاد”  ،55وﰲ حديــث ” ال هجــرة بعــد الفتــح ،ولكــن جهــاد ونيــة،وإذا

اســتنفرتم فانفــروا ”  .56وﰲ حديــث ” :ال تنقطــع اهلجــرة مــا دام العــدو يقاتــل”  57أو ” مــا دام اﳉهــاد”.58

ونحــن نعلــم أن املقــام قــد اســتوجب مــن اإلمــام  gحماربــة البغــاة واخلارجــني عــن الديــن مــن الناكثــني

ـم َق ْيــدَ ِ
ـم َأ ْحكَا َمــهَ ،أ َال و َقــدْ
ـم ُحــدُ و َده و َأ َم ﱡتـ ْ
اإل ْسـ َـال ِم ،و َع َّط ْل ُتـ ْ
والقاســطني واملارقــني ،إذ يقــول َ ” :gأ َال و َقــدْ َق َط ْع ُتـ ْ
١٨٨

ــت ،و َأمــا ا ْل َق ِ
ضَ ،ف َأمــا الن ِ
ِ
ِ
َأمــر ِﲏ اهلل ،بِ ِقت ِ
َــال َأ ْه ِ
اســ ُط َ
َّاك ُث َ
ــل ا ْل َب ْغ ِ
ون َف َقــدْ
ــون َف َقــدْ َقا َت ْل ُ
َّ
ــي والنَّكْــث وا ْل َف َســاد ِﰲ األَ ْر ِ َّ
َ َ َ
ٍ ِ
ِ
ِ
اهــدْ ُت ،و َأ َّمــا ا َْمل ِ
ـت ،و َأ َّمــا َش ـ ْي َط ُ
ور َّج ـ ُة
ار َق ـ ُة َف َقــدْ َد َّو ْخـ ُ
َج َ
ان َّ
الر ْد َهــة َف َقــدْ كُفي ُتــه ،بِ َص ْع َقــة ُســم َع ْت َهلَــا َو ْج َب ـ ُة َق ْلبِــه َ

ـي ،و َل ِﺌ ـن َأ ِذ َن اهلل ِﰲ ا ْل َكــر ِة َع َلي ِهــم ،ألُ ِدي َل ـن ِمنْهــم إِ َّال مــا يت ََشـ َّـذر ِﰲ َأ ْطــر ِ
ـت َب ِق َّي ـ ٌة ِم ـ ْن َأ ْهـ ِ
ـل ا ْل َب ْغـ ِ
اف
َصــدْ ِره ،و َب ِق َيـ ْ
َ َ
ْ
َ
ُ
َّ ُ ْ
ْ ْ
َّ
ِ
ِ
الص َغـ ِـر بِـك ََال ِك ِل ا ْل َعـ َـر ِ
ـرض”.59
ا ْلبِـ َـال ِد ت ََشـ ﱡـذر ًا فضــل الوحــي َأ َنــا َو َض ْعـ ُ
ـت ِﰲ ِّ
ـﴪ ُت ن ََواجـ َ
ب ،و َكـ َ ْ
ـم ُقـ ُـرون َربِي َعـ َة و ُمـ َ َ

ولســنا بصــدد إيــراد ﴍح تفصيــيل هلــذا الــكالم ،وإنــام ذكرنــاه بطولــه ليتبــني لنــا مــا يناســب مقــام البحــث ومــا

اســتلزم مــن إيــراده بيــان انطبــاق حديــث رســول اهلل  oومــا فيــه مــن ﴐورة عــﲆ اســتمرار خــﻂ اﳉهــاد ألعــداء
الديــن ﳑــا يضمــن اســتمرار فضيلــة اهلجــرة إﱃ اهلل بنــرصة أوليائــه ومحــاة دينــه ،وعــدّ خذالﳖــم ﰲ قمــع املنكــر وقتــال

أهــل البغــي.

إن إشــارة اإلمــام  gﰲ صــدر هــذا املقطــع ت ّبــني حــال املتخاذلــني الذيــن خالفــوا أمــر اهلل ورســوله o

بوجــوب إطاعــة أمــري املؤمنــني  gالــذي نبههــم عــﲆ أن قتالــه هلــذه الفــرق إنــام كان بأمــر اهلل وعــﲆ لســان رســوله
 oكــام هــو واضــح ﰲ كالمــه ” :أال وقــد أمــرﲏ اهلل بقتــال أهــل البغــي” وكــام مــر ﰲ حديــث الرســول  ” :oفــان
اســتنفرتم فانفــروا ” ولكنهــم ﲣاذلــوا وﱂ يطيعــوه . g

هــذا مــن جانــب فيــام لــو اختــص حديثــه  gبالقــوم الذيــن حــرضوا خطبتــه مــن أهــل الكوفــة ،فــﺈن مــن عصــاه

وﱂ يطــع أوامــره فقــد كان متخلفــا عــن مقــام اهلجــرة إﱃ اهلل ،أمــا لــو توســعت دائــرة احلديــث فﺈﳖــا تشــمل كل مــن

كان ﰲ عــرصه أوال ،بــل كل آت بعــده ثانيــا فــان األمــر يســتلزم وقفــة توضيحيــة موجــزة:

فأمــا الذيــن كانــوا ﰲ عــرصه ﳑــن كانــوا يفخــرون ﲠجرﲥــم مــع النبــي  oفﺈﳖــم أﲤــوا تلــك الفضيلــة بمعرفــة

احلجــة عــﲆ اخللــق مــن بعــده  oوالقائــم مقامــه أال وهــو أمــري املؤمنــني  gفــﺂزروه ونــرصوه وهاجــروا إﱃ

طاعتــه وجاهــدوا معــه ،فﺈﳖــم قــد فــازوا بمرتبــة املهاجريــن األولــني الذيــن حــازوا رضــا اهلل ورســوله  .oوأمــا

مــن نقــﺾ ﴍط اهلجــرة فقــد كان ﳑــن تعــرب بعــد هجرتــه فهــم ﳑــن تــرك أمــر طاعتــه  gبعــد معرفتــه ،فاســتوجبوا
غضــب اهلل ولعنتــه عليهــم.

ـع
وأمــا شــمول حديثــه لــكل أهــل زمــان أتــوا بعــده ،فدليلــه قائــم مــن حديثــه نفســه إذ يقــول َ ” :gال َي َقـ ُ
ِ
ٍ
ِ
اسـ ِ
احل َّجـ ِـة ِﰲ األَ ْر ِ
ض” .ومعلــوم أن ” َال َ ْ
ﲣ ُلــو األَ ْر ُض ِم ـ ْن َق ِائ ـ ٍم هلل بِ ُح َّجـ ٍـة ،إِ َّمــا
ـم ْاهل ْجـ َـرة َعـ َـﲆ َأ َحــد ،إِ َّال بِ َم ْع ِر َفــة ْ ُ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ـك واهلل األَ َق ﱡلـ َ
ـك ُأو َل ِﺌـ َ
ـم َذا و َأ ْي ـ َن ُأو َل ِﺌـ َ
ـون
َظاهــر ًا َم ْشـ ُـهور ًا وإِ َّمــا َخائف ـ ًا َم ْغ ُمــور ًا ،ل َﺌـ َّـال َت ْب ُطـ َـل ُح َجـ ُ
ـج اهلل و َب ِّينَا ُتــه ،و َكـ ْ
ِ
ِ
َعــدَ د ًا ،واألَ ْع َظمـ َ ِ
وهــا ِﰲ ُق ُلـ ِ
ﳛ َفـ ُ
ـوب
ـم ،و َي ْز َر ُع َ
ـم ُح َج َجــه و َب ِّينَاتــه َح َّتــى ُيود ُع َ
ـون عنْــدَ اهلل َقــدْ ر ًاْ َ ،
وهــا ُن َظ َرا َء ُهـ ْ
ـﻆ اهلل ِﲠِـ ْ
ُ
َأ ْش ـب ِ
60
اه ِه ْم”.
َ
وهــذا الــكالم نــص رصيــح عــﲆ وجــوب دوام احلجــة وبقائــه ﰲ األرض مــا دام التكليــف باقيــا ،فــام إن يمــوت
١٨٩

أ.د .جواد كاظم النصرالله

م.د.انتصار عدنان العواد

منهــم أحــد حتــى ﳜلفــه مــن يقــوم مقامــه ،وقــد دلــت اﻵثــار وتواتــرت األخبــار عــﲆ أن املقصــود ﲠــم أئمــة أهــل
البيــت  gفـــ ” لــو بقيــت األرض بغــري إمــام لســاخت”  ،61فهــم األمــان ألهــل األرض كــام النجــوم أمــان ألهــل

الســامء .62

فأئمــة أهــل البيــت  gأحدهــم يقــوم مقــام اﻵخــر حتــى يــرث اهلل األرض ومــن عليهــا .وﲠــذا فــﺈن اهلجــرة

قائمــة عــﲆ حدهــا األول كــام أشــار بذلــك أمــري املؤمنــني  ،gوهــي مســتوجبة معرفــة أولﺌــك األئمــة األطهــار كل
منهــم ﰲ زمانــه ومقامــه ،وﲠــذا فــﺈن ” معرفــة اإلمــام ،واإلقــرار بــه ﰲ زمانــه قائــم مقــام اهلجــرة املطلوبــة ﰲ زمــان

رســول اهلل .63 ”o

أمــا املســتضعفون ﰲ األرض – ﰲ كل زمــان – فقــد ذكــر امــري املؤمنــني  gاحلكــم الــذي ﳜصهــم ﰲ قولــه ﲠــذا
ِ
ِ
وال ي َقــع اسـ ِ ِ
اهــا َق ْل ُبــه” .6٤
وو َع َ
احل َّجـ ُةَ ،ف َســم َعت َْها ُأ ُذ ُنــه َ
ـم اال ْســت ْض َعاف َعـ َـﲆ َمـ ْن َب َل َغ ْتــه ْ ُ
البيــان ،إذ يقــول ُ ْ ُ َ َ ” :g
قــال الراونــدي  : 65يمكــن أن يشــري هــذا الــكالم إﱃ إحــد آيتــني :أحدﳘــا :قولــه تعــاﱃ(( :إِ َّن ا َّل ِذيــ َن

ض َقا ُلــوا َأ َﱂ َت ُكـن َأر ُض اهلل و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ِﰲ ْاألَ ْر ِ
اسـ َع ًة
ـم َقا ُلــوا ُكنَّــا ُم ْسـت َْض َع ِف َ
ت ََو َّف ُ
َ
ْ ْ ْ
ـم ُكنْ ُتـ ْ
ـم ا َْمل َالئ َكـ ُة َظاملــي َأ ْن ُفسـ ِـه ْم َقا ُلــوا فيـ َ
اهـ ُ
ِ
َفت َُه ِ
اجـ ُـروا فِ َيهــا َف ُأو َل ِﺌـ َ
ـريا ))  ،66فيكــون مــراده  - gعــﲆ هــذا  -أنــه ال يصــدق
ـم َج َهنَّـ ُ
ـك َم ْأ َو ُاهـ ْ
ـم َو َســا َء ْت َمصـ ً

اســم االســتضعاف عــﲆ مــن عــرف اإلمــام وبلغتــه أحكامــه ووعاهــا قلبــه ،وإن بقــي ﰲ وطنــه وﱂ يتجشــم الســفر
ني ِم ـ َن الر َجـ ِ
إﱃ اإلمــام كــام اليصــدق عــﲆ هــؤالء املذكوريــن ﰲ اﻵيــة .والثانيــة :قولــه تعــاﱃَّ :
ـال
((إال ا ُْمل ْس ـت َْض َع ِف َ
ِّ
ِ
ــاء وا ْل ِو ْلــدَ ِ
ــم َوك َ
ون ِحي َلــ ًة َو َال َ ْﳞتَــدُ َ
ان َال َي ْســتَطِي ُع َ
ون َســبِ ًيال* َف ُأو َل ِﺌ َ
ــوا
َان اهلل َع ُف ﹰﹼ
ــك َع َســى اهلل َأ ْن َي ْع ُف َ
َوالن َِّس َ
ــو َعن ُْه ْ
ـورا )) ،67فيكــون مــراده  gعــﲆ هــذا إن مــن عــرف اإلمــام ،وســمع مقالتــه ،ووعاهــا قلبــه ال يصــدق عليــه
َغ ُفـ ً

االســتضعاف كــام يصــدق عــﲆ هــؤالء ،إذ كان املفــروض عــﲆ املوجوديــن ﰲ عــرص الرســول  oاملهاجــرة باألبــدان
دون مــن بعدهــم بــل يقنــع منــه بمعرفتــه والعمــل بقولــه دون املهاجــرة إليــه بالبــدن .وكان اإلمــام موســى بــن جعفــر

الكاظــم  gقــد ســﺌل عــن الضعفــاء ،فقــال ” :الضعيــف مــن ﱂ ترفــع لــه حجــة ،وﱂ يعــرف االختــالف ،فــﺈذا عــرف
االختــالف فليــس بضعيــف”.68

وﰲ روايــة عــن اإلمــام أﰊ جعفــر الباقــر gملــا ســﺌل عــن املســتضعف قــال ” هــو الــذي ال يســتطيع حيلــة إﱃ

الكفــر فيكفــر ،وال ﳞتــدي ســبي ً
ال إﱃ اإليــامن ،ال يســتطيع أن يؤمــن ،وال يســتطيع أن يكفــر ،فمنهــم الصبيــان ،ومــن
الرجــال والنســاء عــﲆ مثــل عقــول الصبيــان مرفــوع عنهــم القلــم”.69

إذن فــال عــذر ملــن بلغتــه دعــوة احلجــة وســمعها وتأخــر عــن النهــوض واملهاجــرة إليــه مــع قدرتــه عــﲆ ذلــك

وال يصــدق عليــه اســم االســتضعاف كــام يصــدق عــﲆ املســتضعفني مــن الرجــال والنســاء والولــدان حتــى يكــون

ذلــك عــذرا لــه ،بــل يكــون ﰲ ّ
تأخــره ملومــا مســتحقا للعــذاب كالذيــن قالــوا كنــا مســتضعفني ﰲ األرض ،ويكــون
١٩٠

ﳐصوصــا بالقادريــن عــﲆ النهــوض دون العاجزيــن فــان اســم االســتضعاف صــادق عليهــم ،وهــذا االحتــامل إنــام
يكــون جائــز اإلرادة مــن هــذا الــكالم املقــدم مﴩوطــا بمعرفــة اإلمــام باملشــاهدة والســفر إليــه ،إذ لــو جــاز أن يطلــق

عليــه املهاجــرة مــع عــدم الســفر إﱃ اإلمــام ملــا كان ملومــا ﰲ تأخــره عنــه .70

وملــا علــم مــن املقاطــع الســابقة ترصﳛــا أو تلوﳛــا بوجــوب الســعي واهلجــرة إليــه  gواﱃ األئمــة مــن ولــده ﳑــن

حــق عــﲆ اخللــق طاعتهــم وال ﲣلــو األرض مــن بركــة وجودهــم ،وبــني  gانــه ال يســوغ التقصــري واالســتضعاف
ﰲ معرفــة حقهــم أردف ذلــك بالتنبيــه عــﲆ أن معرفتهــم حــق املعرفــة مــن خــواص املؤمنــني املخلصــني ” :إِ َّن َأ ْم َر َنــا

ﳛ ِم ُلــه إِ َّال َع ْبــدٌ ُم ْؤ ِمـ ٌن ،ا ْمت ََحـ َن اهلل َق ْل َبــه لِ ِ
ﻺيـ َـام ِن”  .71وﲠــذا فــﺈن اإلمــام أمــري املؤمنــني  gأعطــى
ـب ُم ْسـت َْص َع ٌ
َص ْعـ ٌ
ب َال َ ْ

للهجــرة مفهومهــا ومقامهــا الصحيــح وفــق مارســمته الﴩيعــة املقدســة ،ونجــد ﰲ كلامتــه إشــارات ﰲ معــرض املــدح
ملــن حــاز تلــك الرتبــة الســامية ﰲ اإلســالم ﳑــن هاجــر طائعــا هلل ورســوله  oونــرصة الديــن احلــق ،ومــن ذلــك قولــه
اإليــام ِن ْ ِ
ِ ِ
ِ
واهل ْجـ َـر ِة”
وسـ َب ْق ُت إِ َﱃ ِ َ
بادئــا بنفســه ﰲ بيــان ســبقه  gلﻺيــامن واهلجــرة إذ يقــول ” :فــﺈِ ِّﲏ ُولــدْ ُت َعـ َـﲆ ا ْلف ْطـ َـرة َ

.72

لقــد أورد ابــن اﰊ احلديــد  73تســاؤال عــن قــول االمــام  gالســابق :إنــه ســبق إﱃ اهلجــرة ،ومعلــوم أن ﲨاعــة

مــن املســلمني هاجــروا قبلــه ،منهــم عثــامن بــن مظعــون  7٤وغــريه ،وقــد هاجــر أبــو بكــر قبلــه ،ألنــه هاجــر ﰲ صحبــة
النبــي  !oوﲣلــف عــيل  ،gفبــات عــﲆ فــراش رســول اهلل  ،oومكــث أيامــا يــرد الودائــع التــي كانــت عنــده ،ثــم

هاجــر بعــد ذلــك؟ وقــال ﰲ جوابــه:

انــه  gﱂ يقــل ” وســبقت كل النــاس إﱃ اهلجــرة” وإنــام قــال” :وســبقت” فقــﻂ ،وال يــدل ذلــك عــﲆ ســبقه للنــاس

كافــة ،وال شــبهة انــه ســبق معظــم املهاجريــن إﱃ اهلجــرة ،وﱂ ﳞاجــر قبلــه أحــد إال نفــر يســري جــدا .وإن ســيل اهلجــرة
اســتمر حتــى فتــح مكــة ســنة  8هـــ.

وأيضــا فــان الــالم ﰲ ”اهلجــرة” ﳚــوز أال تكــون للمعهــود الســابق ،بــل تكــون للجنــس ،وأمــري املؤمنــني  gســبق

أبــا بكــر وغــريه إﱃ اهلجــرة التــي حصلــت قبــل هجــرة املدينــة ،فــان النبــي  oهاجــر مــن مكــة مــرارا يطــوف عــﲆ
أحيــاء العــرب ،ويتنقــل مــن ارض قــوم إﱃ غريهــا ،وكان عــيل  gمعــه دون غــريه ثــم ذكــر عــدد هجراتــه  oالتــي

ســبقت اهلجــرة إﱃ املدينــة التــي رافقــه فيهــا أمــري املؤمنــني . 75 g

إن التعليــل الثــاﲏ مقبــول وال إشــكال فيــه ،وأمــا مــا ذكــره أوال مــن انــه  gقــد ســبقه احــد مــن الصحابــة إﱃ

اهلجــرة فــال نجــده متوافقــا مــع واقــع أمــري املؤمنــني  gوان كالمــه رصيــح جــدا ﰲ ســبقه للجميــع بــال اســتثناء ،وأمــا
كيفيــة ذلــك ،فنحــن قــد أدركنــا املعنــى الواقعــي احلقيقــي ”للهجــرة” ﳑــا بينــه أمــري املؤمنــني  gوإﳖــا هجــرة إﱃ طاعــة

اهلل ورســوله  oومعرفــة مقامــه  oواإليــامن بــه وﲢصيــل معــاﱂ الﴩيعــة منــه والتســليم لــه تســليم مطلقــا.

١٩١

أ.د .جواد كاظم النصرالله

م.د.انتصار عدنان العواد

متحصــل لــه  gومــن أســبق منــه لنيــل هــذه الرتبــة مــن اليقــني واملعرفــة
وﳑــا ال خــالف فيــه أن ذلــك كلــه
ّ

بحجــة اهلل عــﲆ خلقــه وهــو النبــي األعظــم o؟! ،فهــو  gوان تـــأخر عــن اهلجــرة بدنيــا ليســبقه إليهــا غــريه إال أنــه

قــد هاجــر ذاتيــا وأدرك املقــام األســمى لتلــك الفضيلــة التــي ﱂ يســبقه إليهــا احــد .وقــد مــر علينــا أن صحــة إطــالق
اســم ” اهلجــرة ” عــﲆ احــد ال يســتلزم الســفر واملســري مــن مــكان إﱃ مــكان بــل يكفــي معرفتــه واقــراره ونيتــه.

وﰲ إشــارة أخــر لــه  gإﱃ مقــام اهلجــرة املمــدوح لديــه وﳑــن خصــه بالذكــر مــن املهاجريــن قولــه  gملعاويــة،

وقــد اســتنكر عليــه  gخوضــه ﰲ شــأن ال يعنيــه وهــو ملــا أرســل إليــه معاويــة كتابــا اقتــص فيــه ذكــر بعــﺾ الصحابــة

معرضــا بأفضليتهــم – بحســب زعمــه – عــﲆ أمــري املؤمنــني  gفأجابــه قائــال:
ـاس ِﰲ ِ
ـت َأ َّن َأ ْف َضـ َـل النَّـ ِ
وز َع ْمـ َ
” َ ...
ـم ا ْعت ََز َل َك ُك ﱡلــه ،وإِ ْن َن َقـ َ
اإل ْسـ َـال ِم ُفـ َـال ٌن و ُفـ َـال ٌنَ ،ف َذ َكـ ْـر َت َأ ْمــر ًا إِ ْن َتـ َّ
ـص َﱂ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت وا ْل َف ِ
اضـ َـل وا َْمل ْف ُضـ َ
َي ْل َح ْقـ َ
ـني
ـك َث ْل ُمــه ،و َمــا َأ ْنـ َ
ـوس ،و َمــا لِل ﱡط َل َقــاء و َأ ْبنَــاء ال ﱡط َل َقــاء ،والت َّْم ِييـ َـز َبـ ْ َ
والســائ َس وا َْمل ُسـ َ
ـول َّ
ِ
ِ
ـات َل َقــدْ حـن ِقــدْ ح َليـ ِ
ا ُْمل َه ِ
ـف َط َب َق ِ ِ
ـب َد َر َج ِ ِ
ـم فِ َيهــا
ـم و َت ْع ِريـ َ
ـمَ ،ه ْي َهـ َ
اج ِريـ َن األَ َّولِـ َ
ـني ،وت َْرتيـ َ
َ َّ ٌ ْ َ
ـس من َْهــا ،و َطفـ َـق َ ْ
ﳛ ُكـ ُ
اﲥـ ْ
اﲥـ ْ
ـع َأ ﱡ َﳞــا ِ
ـك ،و َتت ََأ َّخـ ُـر َح ْيـ ُ
اإلن َْسـ ُ
ـور َذ ْر ِعـ َ
ـان َعـ َـﲆ َظ ْل ِعـ َ
ـث َأ َّخـ َـر َك ا ْل َقــدَ ُر،
ـك ،و َت ْعـ ِـر ُ
ـم َهلَــاَ ،أ َال ت َْر َبـ ُ
احل ْكـ ُ
َمـ ْن َع َل ْيــه ْ ُ
ف ُق ُصـ َ
ـن ا ْل َق ْصـ ِـدَ ،أ َال َتـ َـر َغـ ْـري ُﳐْـ ِ ٍ
ـاب ِﰲ التِّيــه َر َّوا ٌغ َعـ ِ
ـك َغ َل َب ـ ُة ا َْمل ْغ ُلـ ِ
ـوب َ
ـرب َلـ َ
وال َظ َفـ ُـر ال َّظافِـ ِـر ،وإِ َّنـ َ
َفـ َـام َع َل ْيـ َ
ـك،
ـك َل َذ َّهـ ٌ
َ

ـاﱃ ِمـ َن ا ُْمل َه ِ
اج ِريـ َن واألَن َْصـ ِ
است ُْشـ ِـهدُ وا ِﰲ َســبِ ِ
و َل ِكـ ْن بِنِ ْع َمـ ِـة اهلل ُأ َحــدِّ ُ
يل اهلل َت َعـ َ
ـار ،ولِـك ﱟُل َف ْضـ ٌـلَ ،ح َّتــى
ثَ ،أ َّن َق ْومـ ًا ْ
وخ َّصــه َر ُسـ ُ
الشـ َـهدَ ِاءَ ،
است ُْشـ ِـهدَ َشـ ِـهيدُ نَا ِقيـ َـل َسـ ِّيدُ ﱡ
ـري ًة ِعنْــدَ َص َالتِــه
ـول اهلل – صــﲆ اهلل عليــه وآلــه  -بِ َسـ ْب ِع َ
إِ َذا ْ
ني َتكْبِـ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وال َتــر َأ َّن َقومـ ًا ُق ِّطعـ ْ ِ
ِ ِ ِ
ـم ِﰲ َســبِ ِ
ـم،
َ
ْ
يل اهلل ،ولـك ﱟُل َف ْضـ ٌـلَ ،ح َّتــى إِ َذا ُفعـ َـل بِ َواحد َنــا َمــا ُفعـ َـل بِ َواحدهـ ْ
ـت َأ ْيدﳞِـ ْ
َع َل ْيــهَ ،أ َ َ
ِقيـ َـل ال َّطيــار ِﰲ ْ ِ
َاحـ ْ ِ
ـني”. 76
اﳉن َ
اﳉنَّــة و ُذو ْ َ
َ
َّ ُ
وهــو واضــح ﰲ كالم أمــري املؤمنــني  gكيــف اســتنكر عــﲆ معاويــة اخلــوض ﰲ مســألة التفضيــل والﱰتيــب بــني

الصحابــة ،إذ يقــول لــه  gإن هــذا الﱰتيــب إمــا أن يتــم أو ال ،فــان تــم فهــو – أي معاويــة – بمعــزل عنــه ،إذ ليــس

لــه نصيــب ﰲ تلــك املراتــب والســبق ﰲ اإلســالم ،وان نقــص فــال يلحــق معاويــة عيبــه أو نقصــه ألنــه ﱂ يكــن منهــم،

فعــﲆ كال الوجهــني كان معاويــة خائضــا فيــام ال يعنيــه .77

ثــم بــني  gعــدم لياقــة معاويــة لتمييــز الفاضــل واملفضــول منهــم ،وترتيــب درجاﲥــم ،فوجــه إليــه اســتفهام ًا

عــﲆ ســبيل االســتحقار واإلنــكار عليــه أن ﳜــوض عــﲆ صغــر شــأنه وحقارتــه ﰲ هــذه األمــور ،ألنــه هــو وأبــاه

وجــده أبــا ســفيان مــن الطلقــاء .ﳑــن كانــوا ﰲ زمــن اهلجــرة مﴩكــني ،وملــا رفــع اهلل الكلمــة العليــا ودخــل النــاس ﰲ
ِ
احل َّبـ َة ،و َبـ َـر َأ الن ََّسـ َـم َةَ ،مــا
ديــن اهلل أفواجــا استســلام ،ومــا اســلام كــام قــال بذلــك أمــري املؤمنــني َ ” :gفـ َـو ا َّلــذي َف َلـ َـق ْ َ
َأ ْس ـ َل ُموا و َل ِكـ ِ
رسوا ا ْل ُك ْفـ َـرَ ،ف َلـ َّـام َو َجــدُ وا َأ ْع َوان ـ ًا َع َل ْيـ ِـه َأ ْظ َهـ ُـرو ُه”.78
ـن ْ
است َْس ـ َل ُموا و َأ َ ﱡ
ـون ِمـ َن ا ُْمل َه ِ
ون ْاألَ َّو ُلـ َ
الســابِ ُق َ
اج ِريـ َن
وأمــا قولــه  ” :gبــني املهاجريــن األولــني” ،فﺈ ّنــه يشــري إﱃ قولــه تعــاﱃَ :
((و َّ
١٩٢

ٍ ِ
و ْاألَنْصـ ِ ِ
ٍ
وهـ ْ ِ
ـار َخالِ ِديـ َن
ـار َوا َّلذيـ َن ا َّت َب ُع ُ
َ
َ
ـم َجنَّــات َ ْﲡـ ِـري َ ْﲢت ََهــا ْاألَ ْﳖَـ ُ
ﴈ اهلل َعن ُْهـ ْ
ـم َو َر ُضــوا َعنْـ ُه َو َأ َعــدَّ َهلُـ ْ
ـم بِﺈ ْح َســان َر َ
ِ
ِ
يهــا َأ َبــدً ا َذلِـ َ
ـم )).79
ف َ
ـك ا ْل َفـ ْـو ُز ا ْل َعظيـ ُ
لقــد جــاء ﰲ تفســري الطــربﳼ  80هلــذه اﻵيــة :إن فيهــا داللــة عــﲆ فضــل الســابقني ،ومزيتهــم عــﲆ غريهــم ملــا

حلقهــم مــن أنــواع املشــقة ﰲ نــرصة الديــن ،فمنهــا مفارقــة العشــائر واألقربــني ،ومنهــا مباينــة املألــوف مــن الديــن،
ومنهــا نــرصة اإلســالم وقلــة العــدد وكثــرة العــدو ،ومنهــا الســبق إﱃ اإليــامن والدعــاء إليــه ،إﱃ أن قــال :ورو

احلاكــم أبــو القاســم احلســكاﲏ  81ﰲ قولــه تعــاﱃ بﺈســناده مرفوعــا عــن عبــد الرمحــن بــن عــوف (والســابقون األولون)

قــال :هــم عــﴩة مــن قريــﺶ أوهلــم إســالما عــيل بــن أﰊ طالب.وباﳉملــة فــﺈن شــأن معاويــة وقــدره أدنــى مــن أن
يدخــل ﰲ التمييــز بــني هــؤالء ونحوهــم وليــس بأهــل لذلــك .82

ونجــد ﰲ كتــاب آخــر ألمــري املؤمنــني  gوجهــه ملعاويــة ذكــر فيــه املعنــى نفســه بقولــه ” :و ََّملــا َأ ْد َخـ َـل اهلل ا ْل َعـ َـر َب
ِ
ِ ِ
ـم ِﳑ َّـ ْن َد َخـ َـل ِﰲ الدِّ يـ ِ
ـني
ـن إِ َّمــا َر ْغ َبـ ًة وإِ َّمــا َر ْه َبـ ًةَ ،عـ َـﲆ ِحـ َ
ِﰲ دينــه َأ ْف َواجـ ًا ،و َأ ْسـ َل َم ْت َلــه َهــذه األُ َّمـ ُة َط ْوعـ ًا وك َْرهـ ًاُ ،كنْ ُتـ ْ
ِ
83
ـب ا ُْمل َه ِ
ون األَ َّو ُلـ َ
اجـ ُـر َ
ـون بِ َف ْض ِل ِه ْم”.
َفـ َ
السـ ْب ِق بِ َسـ ْبق ِه ْم ،و َذ َهـ َ
ـاز َأ ْهـ ُـل َّ

ثــم ن ّبهــه أمــري املؤمنــني  gعــﲆ ضعفــه وقصــور ذرعــه عــن البلــوغ لتلــك املراتــب الســامية ،وأنــى لﻸعــرج

العــروج إﱃ قلــل شــاﳐة ،فقــال  ” :gأال تربــع أﳞا اإلنســان  ...الخ” اســتفهام عﲆ ســبيل االســﱰحام أو االســتحقار
والتقريــع ،فهــل للظالــع  -وهــو األعــرج  -أن ﳛمــل محــال ثقيــال؟ فرفقــا بنفســك حتــى ال ﲢمــل مــا ال تطيــق؟ وأال

تعــرف قصــور ذرعــك وعــدم قدرتــك عــن بلــوغ درجــات الســابقني؟ أال تضــع نفســك حيــث وضعهــا اهلل؟! .8٤

ويواصــل أمــري املؤمنــني  gتقريعــه وتوبيخــه ملعاويــة ،إﱃ أن بلــﻎ إﱃ تذكــريه وتنبيهــه بأفضليتــه  gوأهــل

بيتــه وتقدمهــم عــﲆ مــن ســواهم ،وإن شــاركهم بعضهــم ﰲ تلــك اخلصائــص والفضائــل ،وذكــر هلــم مثالــني وﳘــا:

وخصــه اهلل ورســوله o
محــزة ســيد الشــهداء  gالــذي كان مــن املهاجريــن األولــني ،وﳑــن حــاز مرتبــة الشــهادة
ّ

بــام ذكــره  gفيــام تقــدم ،وجعفــر بــن أﰊ طالــب  gأيضــا الــذي هاجــر هجرتــني ،كانــت األوﱃ اﱃ احلبشــة والثانيــة

اﱃ املدينــة ،وكان ســباقا ﰲ نيــل رتبــة اهلجــرة واﳉهــاد ،ومــن ثــم الشــهادة ،وخــص بــذي اﳉناحــني والطيــار ﰲ اﳉنــة.
وﰲ مقــام آخــر نجــده  gيســتنكر عــﲆ معاويــة مــا ادعــاه بأنــه ال موجــب للتفاضــل بينهــام مــا دامــا مــن أصــل

واحــد إذ أرســل إﱃ اإلمــام يقــول ” :إنــا بنــو عبــد منــاف ” فأجابــه األمــري  gمســتنكرا ” وال املهاجــر كالطليــق”

.85فعــرض اإلمــام  ”gﴍفــه مــن جهــة هجرتــه مــع الرســول  oوخســة خصمــه مــن جهــة كونــه طليقــا وابــن

طليــق ،وهــذه الفضيلــة وان كانــت خارجيــة إال أﳖــا تســتلزم فضيلــة نفســانية ،وهــي حســن اإلســالم والنيــة الصادقــة
احلقــة”.

86

فاإلمــام  gيســتنكر عــﲆ معاويــة املســاواة بــني فضيلــة اهلجــرة التــي اختــص ﲠــا  gوبــني كــون معاويــة طليقــا
١٩٣

أ.د .جواد كاظم النصرالله

م.د.انتصار عدنان العواد

ﱂ ﳛــﻆ بــﴩف تلــك الرتبــة ﰲ اإلســالم.

وﰲ الوقــت الــذي يفتخــر فيــه أمــري املؤمنــني  gبــان جيشــه يشــتمل عــﲆ نخبــة مــن املهاجريــن ،مﴩعــا ﰲ
وصفهــم بأوصــاف تزلــزل أركان العــدو مــن شــدة الزحــام وســطوع القتــام إذ يقــول  gﳐاطبــا معاويــة ” :و َأ َنــا ُم ْر ِق ٌل
ِ
ِ ٍ
ٍ
ـل ِمـ َن ا ُْمل َه ِ
اج ِريـ َن واألَن َْصـ ِ
ن َْحـ َـو َك ِﰲ َج ْح َفـ ٍ
ـني
ـار ،والتَّابِ ِعـ َ
َﴪبِ ِلـ َ
ـم َســاط ٍع َقتَا ُم ُهـ ْ
ـم بِﺈِ ْح َســانَ ،شــديد ِز َحا ُم ُهـ ْ
ـني َهلُـ ْ
ـمُ ،مت َ ْ
ِ
ـاء إِ َلي ِهـ ِ
ِ
ـم” .87
رسابِيـ َـل ا َْملـ ْـوتَ ،أ َحـ ﱡ
ـم ل َقــا ُء َر ِّﲠِـ ْ
ـب ال ِّل َقـ ْ ْ
ََ

فهــؤالء األفــذاذ ﳑــن صــدق عليــه ” اهلجــرة ” بواقعهــا الســامي الــذي اشــﱰطه أمــري املؤمنــني  ،gإذ إﳖــم

فضــال عــن تلــك اهلجــرة املتحققــة ﰲ عهــد رســول اهلل  oفﺈﳖــم ﱂ ينحرفــوا عــن جــادة الصــواب ،وحافظــوا عــﲆ

مراتبهــم العليــا ﰲ نيــل فضيلــة املهاجــرة إﱃ حجــج اهلل ﰲ أرضــه ،فنالــوا بذلــك رضــا اهلل ســبحانه وجنانــه إذ يقــول
ٍ ِ
اج ِري ـن و ْاألَنْصـ ِ ِ
ون ْاألَو ُلـ َ ِ
وهـ ْ ِ
ـم َو َر ُضــوا
ـار َوا َّلذي ـ َن ا َّت َب ُع ُ
َ
ـون م ـ َن ا ُْمل َه ِ َ َ
الســابِ ُق َ َّ
ﴈ اهلل َعن ُْهـ ْ
اهلل تعــاﱃَ (( :و َّ
ـم بِﺈ ْح َســان َر َ
ِ
ٍ
ـار َخالِ ِديـ َن فِ َيهــا َأ َبــدً ا َذلِـ َ
ـم)) .88
ـك ا ْل َفـ ْـو ُز ا ْل َعظيـ ُ
ـم َجنَّــات َ ْﲡـ ِـري َ ْﲢت ََهــا ْاألَ ْﳖَـ ُ
َعنْـ ُه َو َأ َعــدَّ َهلُـ ْ

وﰲ موضــع آخــر نجــد أمــري املؤمنــني  gيــرد مزاعــم معاويــة حــني توعــد بأنــه قــادم إليــه بجيــﺶ يضــم
ـت ْ ِ
ـار ،و َقـ ِـد ا ْن َق َطعـ ِ
ـك َز ِائـ ِـري ِﰲ ا ُْمل َه ِ
اج ِريـ َن واألَن َْصـ ِ
املهاجريــن واألنصــار ،إذ قــال لــه  ” :gو َذ َكـ ْـر َت َأ َّنـ َ
اهل ْجـ َـر ُة َيـ ْـو َم
َ
ِ
رس َأ ُخـ َ
ـوك”  .89وكالمــه هــا هنــا تكذيــب ملعاويــة فيــام ادعــاه ،إذ ليــس معــه مهاجــر الن أكثــر مــن معــه ﳑــن رأ
ُأ َ

وعربعــن يوم
رســول اهلل  oهــم أبنــاء الطلقــاء ،ومــن أســلم بعــد الفتــح ،وقــد قــال ” : oال هجــرة بعــد الفتــح”ّ ،
الفتــح بعبــارة حســنة فيهــا تقريــع ملعاويــة وأهلــه بالكفر،وإﳖــم ليســوا مــن ذوي الســوابق ،فقــال  ” :gوقدانقطعــت

اهلجــرة يــوم ارس أخــوك”  ،90يعنــي يزيــد بــن أﰊ ســفيان  91أرس يــوم الفتــح ﰲ بــاب اخلندمــة  ،92وكان قــد خــرج

ﰲ نفــر مــن قريــﺶ ﳛاربــون ويمنعــون مــن دخــول مكــة ،فقتــل منهــم قــوم وأرس يزيــد بــن أﰊ ســفيان ،أرسه خالــد
بــن الوليــد ،فخلصــه أبــو ســفيان منــه ،وأدخلــه داره ،فأمــن الن رســول اهلل  oقــال يومﺌــذ ” :مــن دخــل دار أﰊ

ســفيان فهــو آمــن” .93

ومــن ثــم نــراه ُيعــرض بحــال أهــل الشــام ﳑــن كان ﰲ ركــب معاويــة إذ يقــول  gعنهــمُ ” :ج َفــا ٌة َط َغــا ٌم و َعبِيــدٌ
ِ
ب و ُت ُل ِّق ُطــوا ِمـن ك ُِّل َشــو ٍ ِ
َأ ْقـ َـزا ٌمُ ،ﲨِ ُعــوا ِمـ ْن ك ُِّل َأ ْو ٍ
ـم و ُيــدَ َّر َب و ُيـ َـو َّﱃ َع َل ْيــه،
ْ
ْ
ب ،ﳑ َّـ ْن َينْ َبغــي َأ ْن ُي َف َّقــه و ُيـ َـؤ َّد َب ،و ُي َع َّلـ َ
9٤
و ُي ْؤ َخـ َـذ َعـ َـﲆ َيدَ ْيــهَ ،ل ْيســوا ِمـ َن ا ُْمل َه ِ
اج ِريـ َن واألَن َْصـ ِ
وال ِمـ َن (ا َّل ِذيـ َن َت َبـ َّـو ُؤا الــدَّ َار ِ
ـارَ ،
واإليـ َ
ـامن)”.
ُ

إن الــذي يعنينــا مــن كالمــه الﴩيــف  gأن هــؤالء ليســوا مــن املهاجريــن واألنصــار ﰲ معــرض الــذم هلــم

لكــون ذلــك نقصانــا هلــم عــن املهاجريــن واألنصــار وقــد ســبقت اإلشــارة إﱃ افتخــاره  gبتواجــد هــذه الفﺌــة ﰲ
جيشــه .g

وﰲ معــرض مدحــه  gللمهاجريــن نجــده خــص أحــد الصحابــة بالذكــر وهــو خبــاب بــن االرت  ،95إذ يقــول
١٩٤

ـاف ِ
اغب ـ ًا ،وهاجــر َط ِائع ـ ًا و َقنِــع بِا ْل َك َفـ ِ
عنــه ” :يرحــم اهلل َخبــاب ب ـن األَر ِّت َف َل َقــدْ َأس ـ َلم ر ِ
ﴈ َعـ ِ
ـن اهلل و َعـ َ
ـاش
َ
َ
َ َ َ
ْ َ َ
َّ َ ْ َ َ
َْ َ ُ
ور َ
ُﳎ َ ِ
اهــد ًا”.96

كان خبــاب بــن االرت مــن أفــذاذ أصحــاب النبــي  oاملخلصــني واحلاملــني ألرسار الﴩيعــة اإلســالمية ،ﳑــن

تلمســوا احلقيقــة بقلوﲠــم ،وبلغــوا الدرجــة القصــو مــن اليقــني ﰲ معــاﱂ الديــن ،ومــن الذيــن كانــوا شــهداء عــﲆ
النــاس ومؤازريــن للحــق عنــد ظهــور اخلــالف ،فكونــه ﰲ صــف أصحــاب أمــري املؤمنــني  gﳎاهــدا معــه ﰲ صفــني

مــن األدلــة القاطعــة عــﲆ أن اإلمــام علي ـ ًا  gمــع احلــق واحلــق مــع عــيل يــدور معــه أينــام دار ،97مثلــه ﰲ أصحابــه

 gمثــل عــامر .98وقــال ابــن أﰊ احلديــد :هــو قديــم اإلســالم ،قيــل :إنــه كان ســادس ســتة ،وشــهد بــدرا ومــا بعدهــا

مــن املشــاهد وهــو معــدود ﰲ املعذبــني ﰲ اهلل .99وورد ﰲ حديــث عــن أمــري املؤمنــني  ” :gالســباق ﲬســة :فانــا

ســابق العــرب ،وســلامن ســابق الفــرس ،وبــالل ســابق احلبشــة ،وصهيــب ســابق الــروم ،وخبــاب ســابق النبــﻂ ”.100

وقــد وصفــه أمــري املؤمنــني  gﰲ هــذا الوجيــز مــن الــكالم بــام ال مزيــد عليــه ،واثبــت لــه فضيلــة الرغبــة ﰲ اإلســالم،
والطــوع عــﲆ اهلجــرة ،ورصف احليــاة ﰲ اﳉهــاد فناهيــك ﲠــذه الفضائــل عــن التتبــع لﻸقــوال ،وثنــاء ســائر الرجــال

.101

ومــن حظــوة مقــام اهلجــرة قولــه  gﰲ املهاجريــن ﰲ كتــاب إﱃ معاويــةِ ”:ا َّنــه َبا َي َعنِــي ا ْل َقـ ْـو ُم ا َّل ِذيـ َن َبا َي ُعــوا َأ َبــا
لشـ ِ
وال لِ ْل َغ ِائـ ِ
ـارَ ،
ـم َي ُك ـ ْن لِ َّ
ـب َأ ْن َيـ ُـر َّد ،وإِ َّنـ َـام ﱡ
ـور
ـاه ِد َأ ْن َ ْ
َب ْكـ ٍـر و ُع َمـ َـر و ُع ْثـ َـام َنَ ،عـ َـﲆ َمــا َبا َي ُع ُ
ـم َع َل ْيــهَ ،ف َلـ ْ
وهـ ْ
الشـ َ
ﳜ َتـ َ

ِ
ِ
لِ ْلم َه ِ
ـم َخ ِ
اج ِريـ َن واألَن َْصـ ِ
اجت ََم ُعــوا َعـ َـﲆ َر ُجـ ٍ
وسـ َّـم ْوه إِ َمامـ ًا ك َ
َان َذلِـ َ
ار ٌج،
ـارَ ،فــﺈِن ْ
ـك هلل ِر ًضــاَ ،فــﺈِ ْن َخـ َـر َج َعـ ْن َأ ْم ِرهـ ْ
ـل َ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
بِ َط ْعـ ٍ
ـري َســبِ ِ
وو َّاله اهلل َمــا َتـ َـو َّﱃ” .102
يل ا ُْمل ْؤ ِمنِـ َ
ـنيَ ،
ـن َأ ْو بِدْ َعــة َر ﱡدوه إ َﱃ َمــا َخـ َـر َج منْــهَ ،فــﺈ ْن َأ َبــى َقا َت ُلــوه َعـ َـﲆ ا ِّت َباعــه َغـ ْ َ
اوالً ال بــد مــن اإلشــارة إﱃ أن كالمــه ” عــﲆ مقتــﴣ عقيــدة القــوم مــداراة وﳑاشــاة معهــم بــام اعتقــدوا مــن أمــر

اخلالفــة إنــام هــو بالبيعــة مــن أهــل العقــد واحلــل ال بالنــص ،وإال فﺈمامتــه بــال فصــل كانــت ثابتــة بالرباهــني القطعيــة،

فالقيــاس جــديل عــﲆ اصطــالح أهــل امليــزان ،ألنــه اعتــرب ﰲ مقدماتــه التســليم مــن اخلصــم أي تبكيــت اخلصــم إلزامــه
بــام ســلم بــه”  .103فهــو بمقتــﴣ املقــام قــد حــرص الشــور ﰲ املهاجريــن واألنصــار ألﳖــام أهــل احلــل والعقــد ﰲ

أمــة حممــد  oفمتــى اتفقــت كلمتهــم عــﲆ أمــر اﲨعــوا عليــه كان ذلــك حقــا مرضيــا هلل تعــاﱃ فيجــب عــﲆ النــاس

إتباعــه .ومــن ذلــك إطباقهــم عــﲆ إمامــة أمــري املؤمنــني .g

وﳑا مﴣ يتبني لنا أن التعامل مع فضيلة ” اهلجرة ” كان عﲆ وفق رؤيتني:

األوﱃ :ﲤثلــت ﰲ رؤيــة أمــري املؤمنــني  gهلــذه الفضيلــة ،وكيــف أعطــى هلــا أبعــادا تتجــاوز معناهــا اللغــوي

واالصطالحــي الــذي قــد يتحــدد ﲠجــرة البــدن مــن مــكان إﱃ آخــر ،إذ عدهــا  gظاهــرة ذات عالقــة بالرســالة

اإلهليــة وديمومتهــا ،ومنوطــة بمعرفــة احلجــة ﰲ األرض ،الق ِّيــم عــﲆ تأديــة حــق الﴩيعــة ﰲ كل زمــان ،وقــد اخرجهــا
١٩٥

أ.د .جواد كاظم النصرالله

م.د.انتصار عدنان العواد

مــن افقهــا الضيــق الــذي ال تعــدو أن تكــون فيــه ﳎــرد حركــة انتقــال مــكاﲏ قــد يطلــب مــن ورائــه الســعة بعــد الضيــق
والراحــة والدعــة واالســتقرار ﰲ مــكان آخــر تتوافــر فيــه هــذه املقومــات.

الثانيــة :التــي طــرح فيهــا عنــوان ” املهاجريــن ” امتيــاز ًا ﳛــاول بعضهــم التكســب فيــه للحصــول عــﲆ أطــامع دنيوية

بحتــة ،إذ اظهــروا أﳖــم ﲢملــوا اﻵالم واملحــن بــﱰك أوطاﳖــم ،ﲠجرﲥــم مــع النبــي  وﲠــذا بــات مــن حقهــم
االســتﺌثار بامتيــازات ومناصــب ،كــام حــدث ﰲ الســقيفة  ،10٤فقــد طرحــت ” اهلجــرة ” امتيــاز ًا تفاضلي ـ ًا ﰲ وجــه

األنصــار لبيــان أحقيــة املهاجريــن باخلالفــة دون ســواهم ،ومــن ثــم غــدت مــن القضايــا التــي ﲤثــل منهجــا ﰲ العامــل

الســياﳼ ،وﲢولــت فيــام بعــد إﱃ مــا هــو اخطــر ﰲ الوجــود اإلســالمي ،إذ أوجــدت الطبقيــة ﰲ املجتمــع اإلســالمي،
ففــي عهــد عمــر بــن اخلطــاب كان توزيــع األمــوال متفاوتـ ًا بحســب أمــور عــدة منهــا القــدم ﰲ اإلســالم ،وهــذا يعنــي

تقديــم املهاجريــن عــﲆ األنصــار .105
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١٩٨

فخطبهــم ﲠــذه اخلطبــة كــﴪا لصولتهــم .ابــن أﰊ احلديــد :ﴍح ﳖــج البالغــة  168 -167 /13حبيــب اهلل اخلوئــي :منهــاج الرباعــة:
.22٤ / 11
 -٤٤ﳖج البالغة :ص.٤0٤
 -٤5الكلينــي :الــكاﰲ .281/2 :الطــربي :جامــع البيــان .5٤/5 :املنــاوي :فيــﺾ القديــر .73/1 :الســيد السيســتاﲏ :فقــه
املغﱰبــني :ص .51
 -٤6الشهيد الثاﲏ :مسالك اإلفهام.65 / 3 :
 -٤7ﴍح ﳖج البالغة .181/13 :
 -٤8سورة التوبة اﻵية .97
 -٤9حبيب اهلل اخلوئي :منهاج الرباعة.11/12 :
 -50ﳖج البالغة :ص .٤0٤
 -51الصدوق :معاﲏ األخبار :ص .265
 -52الصدوق :علل الﴩائع ،٤81 / 2 :عيون أخبار الرضا.99 / 1 : g
 -53ﳖج البالغة :ص .٤03
 -5٤سورة النساء اﻵية .59
 -55املتقي اهلندي :كنز العامل .660 / 16 ،500 / 10 :الريشهري :ميزان احلكمة.3٤29 / ٤ :
 -56ابــن حنبــل :املســند .٤01/3 ،316 ،226/1 :الدارمــي :الســنن .239/2 :البخــاري :الصحيــح .21٤/2 :مســلم:
الصحيــح.109 / ٤ :
 -57ابن حنبل :املسند  .192 / 1 :اهليثمي :ﳎمع الزوائد . 250 / 5 :املتقي اهلندي :كنز العامل .659 / 16 :
 -58الطــرباﲏ :األحاديــث الطــوال :ص  .3٤اهليثمــي :ﳎمــع الزوائــد .395 / 9 :الســيوطي :اﳉامــع الصغــري . 328 / 1 :املتقــي
اهلنــدي :كنــز العــامل.382 / ٤ :
 -59ﳖج البالغة :ص .٤05 -٤0٤
 -60ﳖج البالغة  :ص .687-686
 -61الصفار :بصائر الدرجات :ص  .508الكليني :الكاﰲ . 179 / 1 :الصدوق :علل الﴩائع.196 / 1 :
 -62نســبة للحديــث ” النجــوم أمــان ألهــل الســامء ،وأهــل بيتــي أمــان ألهــل األرض ” ينظــر :الصــدوق :علــل الﴩائــع/ 1 :
 ،123كــامل الديــن :ص  .205الزرنــدي :درر الســمطني :ص  .23٤الســيوطي :اﳉامــع الصغــري . 680 / 2 :املتقــي اهلنــدي :كنــز
العــامل.101 ، 96 / 12 :
 -63املجلﴘ :البحار.231 / 66 :
 -6٤ﳖج البالغة :ص.375
 -65منهاج الرباعة . ٤٤6-٤٤5/2:
 -66سورة النساء اﻵية .97
 -67سورة النساء اﻵية .98
 -68الكليني :الكاﰲ . 125 / 8 :املجلﴘ :البحار .2٤٤ / ٤8 :
 - 69الكلينــي :الــكاﰲ  . ٤0٤ / 2 :الكاشــاﲏ :الــواﰲ  .220/٤البحــراﲏ :الربهــان  .156/2املجلــﴘ :مــرآة العقــول/11 :
 ،201هــادي النجفــي :موســوعة أحاديــث أهــل البيــت. 2٤9 -2٤8 / 3 :

١٩٩

أ.د .جواد كاظم النصرالله

م.د.انتصار عدنان العواد

 -70ابن ميثم :ﴍح ﳖج البالغة.231 – 230 / ٤ :
 -71ﳖج البالغة.375 :
 -72ﳖج البالغة :ص.9٤
 -73ﴍح ﳖج البالغة  . 97 /٤ :وينظر :نارص مكارم الشريازي :نفحات الوالية.٤11 – ٤10 / 2 :
 -7٤هــو أبــو الســائب عثــامن بــن مظعــون بــن حبيــب اﳉمحــي .أســلم ﰲ مكــة بعــد أثنــي عــﴩ  ،وقيــل هاجــر اهلجرتــني وشــهد
بــدرا ،ومــات باملدينــة بعــد معركــة بــدر ،كان مــن املقربــني إﱃ أمــري املؤمنــني  gلــذا ســمى  gأحــد أوالده عثــامن عــﲆ اســمه .ينظــر:
ابــن ســعد :الطبقــات  .393 /3 :ابــن عبــد الــرب :االســتيعاب  . 1053/3التفــرﳾ :نقــد الرجــال.197/3 :
 -75ابن أﰊ احلديد  :ﴍح ﳖج البالغة .99 – 97 / ٤ :
 -76ﳖج البالغة  :ص . 528 – 526
 -77ابن ميثم :ﴍح ﳖج البالغة .521 / ٤ :حبيب اهلل اخلوئي :منهاج الرباعة .93 / 19 :
 -78ﳖج البالغة  :ص . 511
 -79سورة التوبة اﻵية . 100
 -80ﳎمع البيان. 113 / 5 :
 -81عند مراجعة احلاكم احلسكاﲏ كانت اإلشارة هكذا ” هم ستة من قريﺶ ” شواهد التنزيل33٤ /1 :
 -82حبيب اهلل اخلوئي :منهاج الرباعة.93 / 19 :
 -83ﳖج البالغة :ص . 512
 -8٤حبيب اهلل اخلوئي :منهاج الرباعة.9٤ / 19 :
 -85ﳖج البالغة :ص .511
 -86ابن ميثم :ﴍح ﳖج البالغة.٤67 / ٤ :
 -87ﳖج البالغة  :ص .532
 -88سورة التوبة اﻵية . 100
 -89ﳖج البالغة :ص .631
 -90إن ابــن ميثــم ملــا ذكــر أصــل اخلطبــة أورد املقطــع كاﻵﰐ” وقــد انقطعــت اهلجــرة يــوم ارس أخــوك” لكنــه ملــا جــاء عــﲆ ﴍحــه
فانــه ذكــر املقطــع بالصيغــة اﻵتيــة” وقــد انقطعــت اهلجــرة يــوم ارس أبــوك ” ] ﴍحهــا قائــال [ أي حــني الفتــح ،وذلــك إن معاويــة وأبــاه
وﲨاعــة مــن أهلــه إنــام اظهــروا اإلســالم بعــد الفتــح وقــد قــال  ” :gال هجــرة بعــد الفتــح ” فــال يصــدق عليهــم إذن اســم املهاجريــن،
وســمى  gاخــذ العبــاس ألﰊ ســفيان إﱃ رســول اهلل  oغــري ﳐتــار وعرضــه عــﲆ القتــل أرسا .ثــم ﴍح :ورو :يــوم أرس أخــوك،
وقــد كان أرس أخــوه عمــرو بــن أﰊ ســفيان يــوم بــدر ،فعــﲆ هــذه الروايــة يكــون الــكالم ﰲ معــرض التذكــرة لــه بــأن مــن شــأنه وشــأن
أهلــه أن يــؤرسوا أوال فيســلموا ،فكيــف يدعــون مــع ذلــك اهلجــرة ،فــان اهلجــرة ﲠــذا االعتبــار منقطعــة عنهــم ،وال يكــون ” يــوم أرس
” ظرفــا النقطــاع اهلجــرة ،الن اهلجــرة انقطعــت بعــد الفتــح .ينظــر ﴍح ﳖــج البالغــة.258/5 :
 -91هــو أبــو خالــد يزيــد بــن أﰊ ســفيان بــن حــرب بــن أميــة بــن عبــد شــمس  ،اســلم يــوم فتــح مكــة  ،فــكان مــن الطلقــاء  ،واملؤلفــة
قلوﲠــم مــع أبيــه وأخيــه معاويــه  ،ألنــه أراد احلــرب لكنــه أرسه خالــد بــن الوليــد  ،بــدأ نجمــه مــع خالفــة أﰊ بكــر إذ اســتعمله عــﲆ الشــام
 ،وملــا تــوﱃ عمــر اخلالفــة واله فلســطني  ،ثــم الشــام  ،حتــى وفاتــه بالطاعــون ســنة  18هـــ  ،فــوﱃ مكانــه أخــوه معاويــة  ،ينظــر :ابــن
ســعد :الطبقــات  ، ٤05/7 :ابــن حبــان  :مشــاهري علــامء األمصــار ص ، 35ابــن عبــد الــرب :االســتيعاب  ،1575 /٤ :ابــن أﰊ احلديــد:
ﴍح ﳖــج البالغــة  .256/17 ،95/15 ، 298/8اخلزرجــي :خالصــة تذهيــب ﲥذيــب الكــامل :ص.٤32
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 -92اخلندمــة :جبــل ﰲ مكــة ﰲ ظهــر أﰊ قبيــس ملــا اراد النبــي  oفتــح مكــة اجتمــع صفــوان بــن اميــة ،وعكرمــة بــن اﰊ جهــل
وســهيل بــن عمــرو ﰲ اخلندمــة ،وفيــه قــال محــاس بــن قيــس لزوجتــه:
إذ فر صفوان وفر عكرمة
إنك لو شهدت يوم اخلندمة
وحيث زيد قائم كاملؤﲤة واستقبلتنا بالسيوف املسلمة
يقطعن كل ساعد وﲨجمة ﴐبا فال تسمع إال غمغمة
ﱂ ِ
تنطق باللوم أدنى كلمة
ينظر :احلموي :معجم البلدان  ،393/2وينظر :األزرقي :أخبار مكة .269/2 ،222 /1
 -93ابن أﰊ احلديد :ﴍح ﳖج البالغة.197 / 17 :
 -9٤ﳖج البالغة :ص . ٤88
 -95هــو خبــاب بــن االرت بــن جندلــة التميمــي النســب ،اخلزاعــي بالــوالء ،حليــف بنــي زهــرة ،كان عبــدا يعمــل الســيوف قبــل
اإلســالم ،فأصابــه ســبي ،فبيــع بمكــة ،كان مــن املســلمني األوائــل ومــن خيــار املهاجريــن ،قيــل هــو ســادس ســتة ،وقــد تعــرض إﱃ
تعذيــب املﴩكــني حتــى هاجــر اﱃ املدينــة ،شــهد ﲨيــع مشــاهد النبــي  ،oوكان إﱃ جانــب أمــري املؤمنــني  gﰲ حروبــه ،حتــى مــات
ســنة  37أو  39هـــ وصــﲆ عليــه اإلمــام ودفــن ﰲ الكوفــة .وكان ابنــه عبــداهلل عــﲆ منهــج أبيــه ﰲ مــواالة أمــري املؤمنــني gوهــو الــذي
قتلتــه اخلــوارج ملواالتــه اإلمــام .ينظــر :ابــن عبــد الــرب :االســتيعاب  ،٤37/2ابــن اﳉــوزي :كشــف املشــكل مــن حديــث الصحيحــني
 ،39/٤ابــن أﰊ احلديــد :ﴍح ﳖــج البالغــة 171/18ـــــ ،172التربيــزي :اإلكــامل ﰲ أســامء الرجــال ص ،57الكربــاﳼ :إكليــل
املنهــج ص. 5٤2
 -96ﳖج البالغة :ص .662
 -97حديــث خرجــه :أبــو جعفــر اإلســكاﰲ :املعيــار واملوازنــة ص ،35ابــن قتيبــة :اإلمامــة والسياســة (املنســوب)  ،73/1ابــن
مردويــه :املناقــب ص ،113اخلطيــب البغــدادي :تاريــخ بغــداد  ،322/1٤ابــن عســاكر :تاريــخ دمشــق  ،٤٤9/٤2الشــامي :الــدر
النظيــم ص.٤٤1
 -98حبيب اهلل اخلوئي :منهاج الرباعة.86 / 21 :
 -99ﴍح ﳖج البالغة.171/18 :
 -100الصدوق :اخلصال .312 :ابن الفتال :روضة الواعظني :ص . 28
 -101حبيب اهلل اخلوئي :منهاج الرباعة.87 / 21 :
 -102ﳖج البالغة :ص.500-٤99
 -103حبيب اهلل اخلوئي :منهاج الرباعة.169/17 :
 -10٤ملزيــد مــن التفاصيــل والتحليــل عــام جــر ﰲ الســقيفة ينظــر :حممــد رضــا املظفــر :الســقيفة ص ،156-9اخلليــيل :الســقيفة
أم الفتــن ص .118–11النــرصاهلل :مصــادرة احلــق الســياﳼ واالقتصــادي ألهــل البيــت ،ص189ـ  ،27٤العــواد :الســيدة فاطمــة
الزهــراء  :gص.786-725
 -105ذكــر اليعقــوﰊ :ودون عمــر الدواويــن ،وفــرض العطــاء ســنة  ،20وقــال :قــد كثــرت األمــوال  ،فأشــري عليــه أن ﳚعــل
ديوانــا ،فدعــا عقيــل بــن أﰊ طالــب ،وﳐرمــة بــن نوفــل ،وجبــري بــن مطعــم بــن نوفــل بــن عبــد منــاف ،وقــال :اكتبــوا النــاس عــﲆ منازهلم،
وابــدؤوا ببنــي عبــد منــاف .فكتــب أول النــاس عــيل بــن أﰊ طالــب ﰲ ﲬســة آالف ،واحلســن بــن عــيل ﰲ ثالثــة آالف ،واحلســني بــن عــيل
ﰲ ثالثــة آالف ،وقيــل بــدأ بالعبــاس بــن عبــد املطلــب ﰲ ثالثــة آالف ،وكل مــن شــهد بــدرا مــن قريــﺶ ﰲ ثالثــة آالف ،ومــن شــهد بــدرا
مــن األنصــار ﰲ أربعــة آالف ،وألهــل مكــة مــن كبــار قريــﺶ مثــل أﰊ ســفيان بــن حــرب ،ومعاويــة بــن أﰊ ســفيان ﰲ ﲬســة آالف ،ثــم
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قريــﺶ عــﲆ منازهلــم ﳑــن ﱂ يشــهد بــدرا ،وألمهــات املؤمنــني ســتة آالف ســتة آالف ،ولعائشــة وأم حبيبــة وحفصــة ﰲ اثنــي عــﴩ ألفــا،
ولصفيــة وجويريــة ﰲ ﲬســة آالف ﲬســة آالف ،ولنفســه ﰲ أربعــة آالف ،والبنــه عبــد اهلل بــن عمــر ﰲ ﲬســة آالف ،وﰲ أهــل مكــة الذيــن
ﱂ ﳞاجــروا ﰲ ســتامئة وســبعامئة ،وفــرض ألهــل اليمــن فــﺊ أربعامئــة ،وملــرض ﰲ ثالثامئــة ،ولربيعــة ،ﰲ مائتــني .وكان أول مــال أعطــاه
مــاال قــدم بــه أبــو هريــرة مــن البحريــن ،مبلغــه ســبعامئة ألــف درهــم .قــال :اكتبــوا النــاس عــﲆ منازهلــم ،وكتبــوا بنــي عبــد منــاف ،ثــم
أتبعوهــم أبــا بكــر وقومــه ،ثــم أتبعوهــم عمــر بــن اخلطــاب وقومــه عــﲆ اخلالفــة .فلــام نظــر عمــر قــال :وددت واهلل اﲏ هكــذا ﰲ القرابــة
برســول اهلل ،ولكــن ابــدؤوا برســول اهلل ثــم األقــرب فاألقــرب منــه ،حتــى تضعــوا عمــر بحيــث وضعــه اهلل .وفــرض للنســاء املهاجــرات
وغريهــن عــﲆ قــدر فضلهــن ،وكانــت فريضتــه هلــن ﰲ ألفــني ،وألــف وﲬســامئة ،وألــف ،وفــرض ألســامء بنــت عميــس ،وأم كلثــوم
بنــت عقبــة بــن أﰊ معيــﻂ ،وخولــة بنــت حكيــم بــن األوقــص امــرأة عثــامن بــن مظعــون ﰲ ألفــني ،وفــرض ألم عبــد ﰲ ألــف وﲬســامئة،
وفــرض ألﴍاف األعاجــم ،وفــرض لفــريوز بــن يزدجــرد دهقــان ﳖــر امللــك والنخــري خــان ،وخلالــد وللجميــل ابنــي بصبهــر دهقــان
الفلوجــة ،وللهرمــزان ،ولبســطام بــن نــرﳼ دهقــان بابــل ،وجفينــة العبــادي ﰲ ألفــني ألفــني ،وقــال :قــوم أﴍاف أحببــت أن أتألــف ﲠــم
غريهــم .وقــال عمــر ﰲ آخــر ســنيه :اﲏ كنــت تألفــت النــاس بــام صنعــت ﰲ تفضيــل بعــﺾ عــﲆ بعــﺾ ،وإن عشــت هــذه الســنة ســاويت
بــني النــاس ،فلــم أفضــل أمحــر عــﲆ أســود ،وال عربيــا عــﲆ عجمــي ،وصنعــت كــام صنــع رســول اهلل وأبــو بكــر؛ تاريــخ  153/2:ـ.15٤
وملزيــد مــن التفاصيــل عــن ذلــك ينظــر :ابــن االثــري :الكامــل  ،505 _ 502 /2 :الكتــاﲏ :الﱰاتيــب االداريــة . 202_200 /1
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اﳌﺼادر واﳌﺮاﺟﻊ
 الﻘــﺮآن الﻜﺮيــﻢ
اﳌﺼادر اﻻولية :

 ابــن األثــري :أبــو احلســن عــز الديــن عــيل بــن حممــد
ت630هـــ .
الكامل ﰲ التاريخ  ،دار صادر ،بريوت .1965 ،
 ابــن األثــري :ﳎــد الديــن أﰊ الســعادات املبــارك بــن حممــد
606-5٤٤هـــ .
النهايــة ﰲ غريــب احلديــث واألثــر ،تــح  :طاهــر الــزواوي -
حممــود الصناجــي  ،ط ، ٤قــم  136٤ ،ش .
 ابــن إدريــس احلــيل  :أبــو جعفــر حممــد بــن منصــور ت
 598هـــ .
الﴪائــر احلــاوي لتحريــر الفتــاوي  ،مؤسســة النﴩ اإلســالمي
 ،قــم  ،ط  1٤10 ، 2هـ .
 األزرقي :أبو الوليد حممد بن عبد اهلل بن امحد ت  250هـ
أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن االثــار  ،تــح  :رشــدي الصالــح
ملحــس  ،ط ، 3بــريوت  1983،م.
 البحراﲏ :السيد هاشم التوبيل املوسوي ت  1107هـ .
الربهــان ﰲ تفســري القــرآن  ،تــح :قســم الدراســات اإلســالمية
 ،مؤسســة البعثــة  ،قــم ،ب.ت.
 البخاري :أبو عبد اهلل إسامعيل بن حممد ت 256هـ.
الصحيح ،دار الفكر ،بريوت 1٤01 ،هـ.
البيهقي  :امحد بن احلسني بن عيل ( ٤85 -38٤هـ).
شــعب اإليــامن ،تــح :أبــو هاجــر حممــد الســعيد ،ط ،1دار
الكتــب العلميــة ،بــريوت.1990 ،
 التربيــزي :ويل الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل
ت 7٤1هـــ.
اإلكــامل ﰲ أســامء الرجــال ،تعليــق :أبــو أســد بــن احلافــﻆ حممــد
عبــد اهلل األنصــاري ،مؤسســة أهــل البيــت ،قــم ،ب.ت.
التفرﳾ :السيد مصطفى ق 11هـ.
نقــد الرجــال ،مؤسســة آل البيــت إلحيــاء الــﱰاث  ،ط ، 1قــم
1٤18 ،هـ .
الثقفي :أبو هالل إبراهيم بن حممد ت  283هـ .
الغــارات ،تــح :الســيد جــالل الديــن املحــدث  ،مــﻂ ﲠمــن ،

ب .ت .
 أبو جعفر االسكاﰲ :حممد بن عبد اهلل املعتزيل ت  2٤0هـ .
املعيــار واملوازنــة  ،تــح  :حممــد باقــر املحمــودي  ،ط  ، 1ب
.مــكا . 1981 ،
 ابــن اﳉــوزي  :أبــو الفــرج ﲨــال الديــن عبــد الرمحــن بــن
عــيل (  510ـ 597هـــ) .
كشــف املشــكل مــن حديــث الصحيحــني ،ط ،1دار الوطــن،
الريــاض.1997 ،
 اﳉوهري :إسامعيل بن محاد ت ( 393هـ 1003 /م ) .
الصحــاح ،تــح  :امحــد عبــد الغفــور  ،ط ، ٤دار العلــم للماليني
 ،بــريوت 1987 ،م .
 احلاكــم احلســكاﲏ :احلافــﻆ عبيــد اهلل بــن أمحــد احلنفــي
النيســابوري ( القــرن اخلامــس اهلجــري).
شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل ،تــح :حممــد باقــر
املحمــودي ،ط ،1ﳎمــع إحيــاء الثقافــة اإلســالمية ،طهــران،
.1 9 9 0
 ابن حبان :حممد البستي التميمي ت 35٤هـ .
مشــاهري علــامء األمصــار ،تــح :مــرزوق عــيل ،ط ،1دار الوفــاء،
ب.مكا1991 ،م.
 ابــن أﰊ احلديــد :عــز الديــن عبــد احلميــد بــن هبــة اهلل
املدائنــي 656-586هـــ .
ﴍح ﳖــج البالغــة ،تــح  :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم  ،ط،1
دار اﳉيــل ،بــريوت. 1987 ،
 ابن حزم :أبو حممد بن امحد ت.٤56
املحــﲆ  ،تــح  :امحــد حممــد شــاكر  ،ب.ط  ،دار الفكــر  ،بــريوت
 ،ب.ت .
 ابــن حنبــل  :أبــو عبــد اهلل امحد بــن حممــد ( 2٤1-16٤هـ).
املســند ،ب.حمــق ،دار صادر ،بــريوت ،ب.ت .
 اخلزرجــي  :صفــي الديــن امحــد بــن عبــد اهلل األنصــاري
اليمنــي ت بعــد 923هـــ .
خالصــة ﲥذيــب تذهيــب الكــامل  ،قــدم لــه  :عبــد الفتــاح أبــو
غــده  ،ط  ، ٤بــريوت  1٤11 ،هـــ .
 اخلطيب البغدادي :أبو بكر امحد بن عيل ت٤63هـ
تاريخ بغداد  ،ب .حمق ،مﻂ السعادة  ،القاهرة . 1931 ،
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أ.د .جواد كاظم النصرالله

م.د.انتصار عدنان العواد

ﳖــج البالغــة ،ضبــﻂ نصــه وابتكــر فهارســه العلميــة :صبحــي
الصالــح ،ط  ،6دار االســوة ،طهــران 1٤29 ،هـــ.
الشــهيد الثــاﲏ  :زيــن الديــن بــن عــيل اﳉبعــي العامــيل (
 966 -911هـــ ) .
مســالك اإلفهــام إﱃ تنقيــح ﴍائــع اإلســالم ،ط ،1مؤسســة
املعــارف اإلســالمية  ،قــم  1٤13 ،هـــ .
 الصــدوق :أبــو جعفــر حممــد بــن عــيل بــن احلســن بــن
بابويــه القمــي ت 381هـــ .
اخلصــال  ،تــح  :عــيل اكــرب غفــاري  ،ﲨاعــة املدرســني  ،قــم ،
1٤03هـ .
علل الﴩائع  ،املطبعة احليدرية  ،النجف . 1966 ،

 الدارمي  :أبو حممد عبد اهلل بن ﲠرام ( ت 255هـ) .
الســنن ،ب.حمــق  ،ب.ط  ،النــاﴍ  :مطبعــة االعتــدال  ،دمشــق
 ،ب.ت .
 الذهبــي :شــمس الديــن حممــد بــن أمحــد  7٤8هـــ /
13٤7م.
ميــزان االعتــدال  ،تــح :عــيل حممــد البجــاوي  ،ط ، 1دار
املعرفــة  ،بــريوت 1382 ،هـــ.
 الــرازي  :حممــد بــن أﰊ بكــر بــن عبــد القــادر  ،ت بعــد
660هـــ 1268 /م .
ﳐتــار الصحــاح  :تــح  :امحــد شــمس الديــن  ،ط ، 1بــريوت ،
. 199٤
عيــون أخبــار الرضــا  ،gط ، 1مــﻂ ﴍيعــت ،املكتبــة
 الزبيدي  :حممد مرتﴣ ت 1205هـ.
احليدريــة ،قــم1٤25 ،هـــ.
تاج العروس ،مكتبة احلياة ،بريوت ،ب.ت.
كــامل الديــن وﲤــام النعمــة ،صححــه وعلــق عليــه :عــيل أكــرب
الزرنــدي  :ﲨــال الديــن حممــد بــن يوســف احلنفــي ت
غفــاري ،مؤسســة النــﴩ اإلســالمي ،قــم 1٤05 ،هـــ.
757هـــ .
معــاﲏ األخبــار  ،صححــه  :عــيل اكــرب الغفــاري  ،ب.ط  ،قــم
نظــم درر الســمطني ﰲ فضائــل املصطفــى واملرتــﴣ والبتــول
والســبطني  ،مكتبــة أمــري املؤمنــني  gالعامــة  ،ط1958 ، 1هـــ . 1361 ، .
الصفار  :حممد بن احلسن ت 290هـ .
زين العابدين :اإلمام عيل بن احلسني  gت  95هـ.
بصائــر الدرجــات  ،تــح  :مــريزا حمســن  ،مؤسســة االعلمــي ،
الصحيفــة الســجادية ،تــح :الســيد حممــد باقر املوحــد األبطحي
طهــران 1٤0٤ ،هـــ .
االصفهــاﲏ ،ط ،1قم ،مؤسســة اإلمام املهــدي 1٤11 .هـ
 الطرباﲏ  :أبو القاسم سليامن بن امحد ( 360-260هـ).
 ابن سعد :حممد ت230هـ .
االحاديــث الطــوال ،تــح :مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،ط،1
الطبقات الكرب  ،تح  :إحسان عباس  ،بريوت 1978 ،م.
دار الكتــب العلميــة ،بــريوت1992 ،م.
 ابن سالمة :أبو عبد اهلل حممد القضاعي ت ٤5٤هـ.
كتــاب الدعــاء  ،تــح  :مصطفــى عبــد القــادر ،ط ، 1بــريوت ،
مســند الشــهاب ،حققــه وخــرج أحاديثــه :محــدي عبــد املجيــد
1٤13هـ .
الســلفي ،ط ،1مؤسســة الرســالة ،بــريوت1985 ،
مســند الشــاميني  ،تــح  :محــدي عبــد املجيــد الســلفي  ،ط، 2
 الســيوطي :ابــو الفضــل جــالل الديــن عبــد الرمحــن بــن أﰊ
بــريوت 1996 ،م .
بكــر ت911هـ .
املعجــم األوســﻂ  ،تــح  :إبراهيــم احلســيني  ،دار احلرمــني ،
اﳉامــع الصغــري ﰲ أحاديــث البشــري النذيــر ،ط ،1دار الفكــر،
القاهــرة  ،ب.ت .
بــريوت 1٤01 ،هـ.
املعجــم الصغــري  ،ب.حمــق  ،ب.ط  ،دار الكتــب العلميــة ،
 الشــامي :أبــو حاتــم ﲨــال الديــن يوســف بــن حاتــم
بــريوت  ،ب.ت .
العامــيل ت  66٤هـــ.
الطربﳼ :أبو عيل الفضل بن احلسن ت 5٤8هـ.
الدر النظيم  ،مؤسسة النﴩ اإلسالمي  ،قم  ،ب .ت .
ﳎمــع البيــان ﰲ تفســري القــرآن ،حققــه وعلــق عليــه :ﳉنــة مــن
 الﴩيــف الــرﴈ :أبــو احلســن حممــد بــن احلســني (-359
العلــامء ،ط ،1مؤسســة األعلمــي ،بــريوت.1995 ،
٤06هـ) .
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 الطوﳼ  :أبو جعفر حممد بن احلسن (  385ـ ٤60هـ) .
املبســوط ﰲ فقــه اإلماميــة ،تــح :حممــد تقــي الكشــفي ،املكتبــة
املرتضويــة ،طهــران1378 ،هـــ.
 ابن عبد الرب  :أبو عمرو يوسف القرطبي ت ٤63هـ .
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ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:

ﲥــدف الورقــة البحثيــة احلاليــة إﱃ تســليﻂ الضــوء عــﲆ الســامت العمليــة ﰲ شــخصية الرســول حممــد  oوأثرهــا

الﱰبــوي والتعليمــي عــﲆ الطــالب والناشــﺌة ﰲ هــذا العــرص؛ فقــد ﲤتــع الرســول حممــد بشــخصية عمليــة مؤثــرة
وفاعلــة مكنتــه مــن ﲢقيــق النجاحــات املتتاليــة التــي تعيشــها اإلنســانية وتشــاهدها البﴩيــة ماثلــة جليــة إﱃ هــذا

ـج باألمثلــة واملواقــف التــي يمكــن إلنســان
اليــوم  ،بــل إﱃ قيــام الســاعة .وســريته oالعطــرة فيهــذا املجــال تعـ ﱡ
هــذا العــرصأن يســتلهم منهــا األســوة احلســنة التــي ﲥديــه إﱃ طــرق النجــاح وﲢقيــق األهــداف ســواء عــﲆ املســتو
الشــخﴢ أو عــﲆ مســتو األمــة  .فلــم يتـ َ
ـوان رســول اهلل ،صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم  ،ﰲ اﲣــاذ كل الســبل التــي

تــؤدي بــه إﱃ ﲢقيــق أهدافــه ،والعيــﺶ ﰲ احليــاة بكرامــة ،والتغلــب عــﲆ التحديــات التــي تعــﱰض طريقــه ،وحــالل
مشــكالت التــي تواجهــه حتــى يصــل إﱃ مبتغــاه وغايتــه.

يافــع يشــارك ﳎتمــع مكــة
وشــاب
صغــري
وقــد كانــت تلــك الســامت جليــة واضحــة ﰲ شــخصيته وهــو فتــى
ٌ
ﱞ
ٌ

خــوض معــﱰك احليــاة والســري ﰲ طريقهــا املفعــم بالتطلعــات والتحديــات .وبعــد نــزول الوحــي وتكليفــه بأعبــاء
الرســالة ،كـ ُـربت طموحــات رســول اهلل وأهدافــه ،وكـ ُـربت معهــا قدراتــه العمليــة ،وزادت مــن ﳘتــه ونشــاطه ،فلــم
يــر إال عامـ ًـال إلنجــاز مهمــة ،وﱂ يشــاهد إال ســاعيا إﱃ ﲢقيــق خــري أو ِ
درء مفســدة  .فــام الســامت العمليــة التــي
ً
ُ

ﲤيــزت ﲠــا شــخصية الرســول حممــد ،صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم ؟ وكيــف يمكــن للطلبــة والناشــﺌة االســتفادة
مــن تلــك اخلصائــص واالقتــداء بســريته العطــرة ﰲ تســيري د َّفــة احليــاة املعــارصة إﱃ اخلــري والفــالح والنجــاح؟ هــذا

ماﲢــاول الورقــة البحثيــة احلاليــة اإلجابــة عنــه.
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سليمان بن سالم الحسيني.د.م.أ
ABSTRACT :
The current research paper aims at highlighting the traits of practical personality that
possessed by Messenger of Allah- peace and blessing be upon him and alih and his companions.
The paper also elaborates on the educational values of Prophet's practical personality and
its significance for Muslim youth and humanity in general. The paper argues that Prophet
Mohammed sustained a practical personality that enabled him to plan his life very well, face
the challenges, impact the surrounding environment, influence people and obtain goals. If well
presented to new generations of Muslims, especially students and learners, Messenger's traits
of personality, method of planning and ability to impact people would provide a good model to
appreciate and follow. During his life, his personality attracted people who then believed in him
and followed him. Nowadays people who manage to read objectively and analytically bout his
life and achievements get fascinated by him- his personality and achievements. Muslims' faith
in him becomes even stronger and stronger. Non-Muslims, consequently, change their view
towards him in a positive way- some even embrace Islam. ...
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اﳌﻘﺪﻣة

منهجــا عمل ﹰﹼيــا فاعـ ًـال
كان رســول اهلل oعمل ﹰﹼيــا ﰲ تعاطيــه مــع احليــاة وواقع ﹰﹼيــا ﰲ نظرتــه إليهــا .اختــﻂ ﰲ حياتــه
ً

ومؤ ِّثـ ًـرا؛ جعلتــه عامـ ًـال مشـ ً
ـتغال غــري متقاعــس وال متكاســل ،ومط ِّب ًقــا عــﲆ أرض الواقــع مــا يؤمــن بــه مــن أفــكار
ورؤ ،ومــا يــدور ﰲ خلــده مــن تصـ ﱡـورات وتأ ﱡمــالت .واجــه احليــاة بـ ٍ
ـروح َّتواقـ ٍـة إﱃ املعــايل وﲢقيــق املنجــزات.
ٍ
ٍ
ـﺈرصار ال ينثنــي،
ـري مــن العقبــات فتعامــل معهــا بـ
وواجهتــه احليــاة بكثــري مــن التحديــات ،ووقفــت ﰲ طريقــه كثـ ٌ
منهجــا
وعزيمـ ٍـة ال تتقهقــر؛ فح ّقــق مــا كان يصبــو إليــه ونــال مــا كان يريد.وقــد تــرك للســائرين عليخطــاه وســنته
ً

ﲤســك بــه إﱃ النجــاح ﰲ هــذه احليــاة الدنيــا والفــوز والفــالح األبــدي ﰲ
الســامء ﳞــدي مــن َّ
حيات ﹰﹼيــا مبــاركًا بوحــي َّ
اط اهلل ا َّلـ ِـذي َلـه مــا ِﰲ الســامو ِ
اط مسـت َِقي ٍمِ ،رص ِ
ـك َلتَهـ ِـدي إِ َﱃ ِ ٍ
ات َو َمــا ِﰲ ْاألَ ْر ِ
ض َأ َال إِ َﱃ اهلل
احليــاة
َّ َ َ
األخر،وإِ َّنـ َ ْ
َ
ُ َ
رص ﱡ ْ
َ
َ
ِ
ـور( اﻵيــات  ،53-52ســورة الشــور).
ـري األ ُمـ ُ
تَصـ ُ
مــن هــذا املنطلــق تس ـ ِّلﻂ الورقــة البحثيــة احلاليــة الضــوء عــﲆ الســامت العمليــة ﰲ شــخصية الرســول حممــدo

واملنهــج الــذي ســار عليه،وأســلوبه الفريــد املميــز ﰲ ﲢقيــق األهــداف التــي كان يطمــح إليهــا .فمعرفــة ســريته

خضــم احليــاة املعــارصة
ومنهجــه وأســلوب حياتــه يشــحذ اهلمــم ،وينعــﺶ النفــس ،وﳞــدي إﱃ الــرصاط املســتقيم ﰲ ّ

ـج بالتحديــات واالضطرابــات ،وﰲ الوقــت الــذي أصبحــت األمــة اإلســالمية ،بــل البﴩيــة ﲨعــاء ،أحــوج
التــي تعـ ﱡ
مــا تكــون إﱃ ﲤ ﱡثــل ســريته والعمــل بمنهجــه واالقتــداء بأســلوب حياتــه .وتقديــم الســامت العمليــة ﰲ شــخصيته

ـب االقتــداء بــه واﲣــاذه قــدو ًة ﰲ تنميــة الــذات
ينمــي ﰲ وعيهــم حـ َّ
بأســلوب تربــوي تعليمــي إﱃ الطلبــة يمكــن أن ِّ
وتطويــر ســامت الشــخصية العمليــة لدﳞــم.

وقبــل مناقشــة الســامت العمليــة التــي ﲢ َّلــت ﲠــا شــخصية الرســول حممدoالبــدّ مــن توضيــح املقصــود

بالشــخصية العمليــة وفــق معطيــات علــم النفــس املعــارص .فقــد قــدم ســﱰنربج وزمــالؤه (،Sternberg et al

 )2000لفهــم الشــخصية العمليــة وتعــرف ســامﲥا ثــالث نظريــات هــي :نظريــة الشــخصية العمليــة (prac�cal
)personality؛ ونظريــة الــذكاء العمــيل ()prac�ca lintelligence؛أي :القــدرة عــﲆ إدراك األعــامل اليوميــة

ﰲ احليــاة ،والتعامــل معهــا ،وﲢقيقهــا؛ ونظريــة ذكاء النجــاح ()prac�cal intelligence؛ أي :خصائص النجاح
ﰲ احليــاة وفــق املعايــري التــي وضعهــا الشــخص لذاتــه .وينبــع اهتــامم علــم النفــس بدراســة الشــخصية العمليــة ﳑَّــا
خلصائصهــا وســامﲥا مــن ٍ
دور ﰲ ﲢقيــق النجــاح ﰲ احليــاة عــﲆ املســتو الشــخﴢ للفــرد وعــﲆ مســتو اﳉامعــة أو

املؤسســة التــي ينتمــي إليهــا؛ فاحليــاة اليوميــة والعــاﱂ الواقعــي ﳘــا الســياق الــذي يربهــن فيــه الشــخص بأ َّنــه إنسـ ٌ
ـان

عميل،ويمكــن مشــاهدة مالمــح تلــك الشــخصية ومالحظــة آثارهــا ﰲ ســلوك الفــرد مــع اﻵخريــن ،وﰲ إنجازاتــه
ﱞ
التــي ﳛققهــا عــﲆ صعيــد العمــل واحليــاة .فخصائــص الشــخصية العمليــة ومــا ارتبــﻂ ﲠــا مــن الــذكاء العمــيل
٢١١
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والنجــاح العمــيل قابلـ ٌة للقيــاس ويمكــن لﻶخريــن مالحظتهــا عــﲆ أرض الواقــع عــﲆ هيــأة إنجــازات وتغيــريات؛
وبذلــك يمكنهــم تقييمهــا ونقدهــا واالســتفادة منهــا أو رفضهــا .والشــخص العمــيل لديــه القــدرة عــﲆ التفاعــل مــع

البيﺌــة املحيطــة بــه للتأثــري فيهــا حتــى تنقــاد هلــو ﲢ ِّقــق لــه مــا يصبــو إليــه ،ويتجــاوب هــو مــع تلــك البيﺌــة بالقــدر
طموحــا
الــذي يكفــل لــه ﲢقيــق أهدافــه .ولكــي ﳛــدث ذلــك التفاعــل املثمــر البنَّــاء البــد مــن أن يكــون الشــخص
ً

ولديــه أهــداف ،وأن يمتلــك القــدرة عــﲆ التفكــري النقــدي ،وابتــكار األفــكار وﲢليلهــا وتقييمهــا وتطبيقهــا عــﲆ

ـي معيقــة التطبيــق الســلس والفاعــل لﻸفــكار واالبتــكارات،
أرض الواقــع ،وحـ ّـل املشــكالت التــي تثــور بشــكل يومـ ﱟ

واﲣــاذ القــرارات الصحيحــة ﰲ الوقــت املناســب.

ٍ
بقــدر مــن املعرفــة املضمــرة ()tacit knowledge
وإﱃ جانــب ذلــك ،يتمتــع صاحــب الشــخصية العمليــة

باحليــاة والبيﺌــة التــي يعيشــها .فهــذه املعرفــة ال تكتســب الدراســة ومقاعــد الكليــات واﳉامعــات ،بــل تكتســب مــن

ـي مــع واقــع احليــاة ومســتجداﲥا ،وأﳖا ليســت منقولـ ًة شــفو ﹰﹼيا وليســت نظريـ ًة وال افﱰاضي ًة،
تعاطــي الشــخص اليومـ ّ
وإنــام هــي معرف ـ ٌة عملي ـ ٌة ( )proceduralإجرائ ّي ـ ٌة ( )ac�on-orientedتُعنــى بالســياق اليومــي لﻸحــداث،
وبكيفيــة إحــداث التغيــري وﲢقيــق املكاســب ،واألهــداف والطموحــات ونيــل غاياتــه(.)2003 ،Go�redson

مهم ـ ٌة للحيــاة األكاديميــة للطلبــة مــن
وبحســب نظريــة ســﱰنربج وزمالئــه ،فــﺈن خصائــص الشــخصية العمليــة َّ

منطلقــني؛ أوهلــامّ :
ـريا مــن خصائــص الشــخصية العمليــة تتشــابه مــع خصائــص الشــخصية األكاديميــة للطالــب
أن كثـ ً
السـ ّيام مــن حيــث القــدرة عــﲆ اكتســاب املعرفــة التــي توفرهــا البيﺌــة واســتثامرها لتحقيق األهــداف الشــخصية للفرد.

والنجــاح األكاديمــي حالــه كحــال النجــاح ﰲ احليــاة؛ يقــوم عــﲆ اســتثامر جوانــب القــوة ﰲ الشــخصية واالهتــامم

بجوانــب الضعــف وتنميتهــا وتطويرهــا .وثانيهــامّ :
أن امتــالك الفــرد خلصائــص الشــخصية العمليــة وخصائــص
الشــخصية األكاديميــة ﰲ ٍ
آن واحـ ٍـد ﳚعالنــه متح ّكـ ًـام ﰲ خصائــص ســمتني مركزيتــني مــن ســامت ذكاء النجــاح -أي:

خصائــص الشــخصية العمليــة وخصائــص الشــخصية األكاديمية-وذلــك يســاعده ﰲ الوصــول إﱃ النجــاح الــذي
يصبــو إليــه (.)2003 ،Go�redson

والدراســة احلاليــة ال تُعنــى بتقديــم ﲢليـ ٍ
ـل لشــخصية الرســول حممــد oيتــم وفــق نظريــات علــم النفــس،
وال يســتعمل مقاييســها وال أدواﲥــا ،فليــس ذلــك هــدف الدراســة وال غايتهــا .وإنــام تعــرض الدراســة وفــق رؤيـ ٍـة

إيامنيـ ٍـة روحيـ ٍـة اﳉانــب العمــيل ﰲ شــخصية الرســول حممــد(ص) وتتعــرف اخلصائــص الفاعلــة واملؤثــرة ﰲ شــخصيته

 oواﳉوانــب املنــرية املﴩقــة ﰲ ســريته؛ لتربهــن للقــارئ أن صاحــب هــذه الســرية العطــرة والشــخصية املؤثــرة
ِ ِ
ِ
ـري ٍة
جديـ ٌـر أن ُيتّخــذ قــدو ًة ﰲ احليــاة ودليـ ًـال ومرشــدً ا إﱃ اخلــري والفــالحُ ﴿ :قــل هـــذه َســبييل َأدعــو إ َﱃ اهلل َعــﲆ َبصـ َ
ـبحان اهلل َومــا َأنــا ِمـ َن ا ُمل ِ
َأنــا َو َمـ ِ
ـن ا َّت َب َعنــي َو ُسـ َ
ـني﴾ (اﻵيــة  108ســورة يوســف) .وقــد ناقــﺶ الباحــث الســامت
ﴩكـ َ
٢١٢

العمليــة التــي ﲤتــاز ﲠــا شــخصية الرســول حممــد oﰲ مؤلفــه املنشــور ســابقا ﲢــت عنــوان (ســامت النجــاح لــد
األنبيــاء) والــذي يعــدﱡ املصــدر األســاس ملحتــو هــذا البحــث املرتبــﻂ بالســامت العمليــة ﰲ شــخصية الرســول حممد،

إال َّ
أن البحــث احلــايل يمتــاز بتأكيــد األﳘيــة الﱰبويــة والتعليميــة للجانــب العمــيل ﰲ شــخصية الرســول ودورهــا ﰲ

تقديــم القــدوة احلســنة التــي يمكــن أن يتمثلهــا الشــباب املســلم ﰲ هــذا العــرص.

٢١٣
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رس حياته العملية ومنهجه القويم:
طموحاته العظيمة ﱡ

طموحــا؛ مــﻸ حياتــه باألهــداف الســامية العظيمــة التــي يســعى إﱃ ﲢقيقهــا وإنجازهــا.
كان رســول اهلل حممــدٌ o
ً

وحــا عظيـ ًـام كطمــوح رســول اهلل ،أو صاحــب طمــوح عظيــم
وال يســتطيع اإلنســان أن ﳚــد ﰲ تاريــخ البﴩيــة ُط ُم ً

كرســول اهلل.وقــد عكــس طموحــه oمفهومــه املتميــز عــن احليــاة ،ونظرتــه اخلاصــة إليهــا .فالعيــﺶ بــدون هــدف
ليــس أســلوب حيــاة اإلنســان العاقــل ،فضـ ًـال عــن كونــه مــن خصائــص الرســول الكريم؛َ أ َفمــن يمـ ِ
ـﴚ ُم ِك ﹰﹼبــا َعـ َـﲆ
َ َْ
ـﴚ سـ ِـويا َعـ َـﲆ ِرص ٍ
وج ِهـ ِـه َأهــدَ  َأمــن يمـ ِ
اط ﱡم ْس ـت َِقي ٍم( اﻵيــة  22ســورة األنبيــاء) .وﱂ يكــن طموحــه oمنبث ًقــا
ْ
َ ﹰﹼ
َ ْ
َّ َ ْ
َ
ٍ
و َمــا
ـي ﳜاطبــه قائــالَ :
ـب الشــهرة ،بــل نابـ ٌ
مــن منطلقــات ذاتيــة كاهلــو وحـ ِّ
ـع مــن عقيــدة إيامنيــة ،ومــن توجيــه إهلـ ﱟ
َأ ْر َس ـ ْلن َ
ـني( اﻵيــة  107ســورة األنبياء).فــكان النبــي املصطفــى يطمــح أن ﳚعــل مــن شــخصه
مح ـ ًة ِّل ْل َعا َملِـ َ
َاك إِ َّال َر ْ َ
الكريــم تلــك الرمحــة العامليــة التــي اختارهــا اهلل للعاملــني ،ويطمــح ﰲ إنشــاء حضــارة عظيمــة ،ال تقيدهــا حــدود
جغرافيــة ،أو عرقيــة ،أو زمانيــة  ،أو ثقافيــة ،ﲤتــد عــرب الزمــان إﱃ قيــام الســاعة ،وعــرب املــكان لتشــمل ﲢــت مظلتهــا

كل أجنــاس العــاﱂ وشــعوبه بمختلــف تطلعاﲥــم ورؤاهــم .ﳜربنــا عنــه أصحابــه أنــه خــرج عليهــم ذات يــوم وقــال:

»أﳞــا النــاس َّ
ـيل كــام اختلــف احلواريــون عــﲆ عيســى ابــن مريــم«
إن اهلل قــد بعثنــي رمح ـ ًة وكا ّف ـ ًة ،فــال ﲣتلفــوا عـ َّ
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ـري مــن العوامــل عــﲆ تنـ ﱡـوع أهــداف رســول اهلل ،صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم؛ يــأﰐ ﰲ مقدمتهــا
وقــد عملــت كثـ ٌ

التحديــات التــي واجههــا ﰲ نــﴩ دعوتــه ،والنــاس الذيــن يتعامــل معهــم ،والبيﺌــة اﳉغرافيــة التــي عــاش فيهــا .وﱂ

ـب ﰲ
تكــن أهــداف الرســول ،صــﲆ اهلل عليــه وآهلوســلم ،مبعثــرةً ،بالرغــم مــن كثرﲥــا وتنوعهــا؛ فكانــت ﲨيعهــا تصـ ﱞ
ﳖايـ ٍـة واحـ ٍ
ـدة متمثلـ ٍـة ﰲ طموحــه العظيــم بنــﴩ رايــة التوحيــد ﰲ ِّ
كل عــواﱂ الكــون .وحتــى قراراتــه الشــخصية كان

ﳞــدف مــن ورائهــا ﲢقيــق أهــداف ﲣــدم الديــن ،وتعمــل عــﲆ تقويــة إنجازاتــه ﰲ ﳎــال الدولــة الناشــﺌة التــي أسســها.
فــكان زواجــه مــن أمهــات املؤمنــني -رﴈ اهلل عنهـن -ﳛقــق مكاســب لﻺســالم أكثــر مــن كونــه يعطيــه امتيـ ٍ
ـازات
ّ
ّ
شــخصية؛ فزواجــه مــن ابنــة عمتــه زينــب بنــت جحــﺶ -رﴈ اهلل عنهــا -كان بأمـ ٍـر إهلــي هــدف إﱃ اجتثــاث فكـ ٍ
ـرة
ﱟ
َّ

ـه:وإِ ْذ َت ُقـ ُ
ـول لِ َّلـ ِـذي
ـص عــﲆ حرمــة مط ّلقــة االبــن بالتبنــي عــﲆ الرجــل املتبنــي لـ َ
كانــت ســائدة ﰲ املجتمــع العــرﰊ ،تنـ ﱡ
ِ ِ
ـك َوا َّتـ ِـق اهللَ َو ُﲣ ِْفــي ِﰲ َن ْف ِسـ َ
ـك َز ْو َجـ َ
ـك َع َل ْيـ َ
ـت َع َل ْيـ ِـه َأ ْم ِسـ ْ
ـاس َواهلل
ـم اهلل َع َل ْيـ ِـه َو َأ ْن َع ْمـ َ
ـك َمــا اهلل ُم ْبديــه َو َﲣ َْشــى النَّـ َ
َأ ْن َعـ َ
ـني حــرج ِﰲ َأ ْزو ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ـي َال َي ُكـ َ
ـم إِ َذا
َ
ـون َعـ َـﲆ ا ُْمل ْؤمنـ َ َ َ ٌ
اج َأ ْدع َيائ ِهـ ْ
َأ َحـ ﱡـق َأن َﲣ َْشــا ُه َف َلـ َّـام َقـ َـﴣ َز ْيــدٌ ِّمن َْهــا َو َطـ ًـرا َز َّو ْجنَاك ََهــا ل َكـ ْ
َان َأ ْمـ ُـر اهلل َم ْف ُعـ ً
َق َضـ ْـوا ِمن ُْهـ َّن َو َطـ ًـرا َوك َ
ـوال( اﻵيــة  37ســورة األحــزاب).
وكانــت ﱡ
كل مرحلـ ٍـة مــن مراحــل الدعــوة هلــا أهدافهــا التــي تتناســب مــع طابعهــا وظروفهــا؛ فقــد بقــي الرســول
ﰲ م َّكــة املكرمــة مــا يقــارب ثــالث عــﴩة ســنة وهــو مـ ٌ
ـدرك ﲤا ًمــا ملــا يريــد أن ﳛققــه .ففــي البدايــة ،كانــت مرحلــة
٢١٤

الدعــوة الﴪيــة حيــث كان هدفــه إدخــال أرستــه وأقاربــه إﱃ اإلســالم .فتم َّكــن مــن ﲢقيــق هــذا اهلدف؛بﺈيــامن ﲨيــع

أفــراد أرسة الرســول بدعوتــه ابتــداء مــن زوجــه الفاضلــة اﳉليلــة أ ِّم املؤمنــني خدﳚــة ،إﱃ بناتــه الطاهــرات البــارات؛

للرســول ﰲ املراحــل القادمــة مــن مســري الدعــوة .وﰲ هــذه املرحلــة
لتصبــح هــذه األرسة بمثابــة احلضــن احلنــون ﱡ
أيضــا ،ﲢ ّقــق للرســول هدفــه اﻵخــر ،وهــو إدخــال عـ ٍ
ـدد مــن أقاربــه ﰲ دعوتــه ،منهــم ابــن عمــه عــيل بــن أﰊ طالــب
ً
فتكونــت بذلــك أول نــواة لﻺســالم ﰲ م ّكــة املكرمــة مــن جيــل
 كـ َّـرم اهلل وجهــه -وابنــه بالتبنّــي زيــد بــن حارثــةّ .ﲢمــل عــبء نــﴩ الديــن اﳉديــد.
الشــباب والناشــﺌة الذيــن شــاركوا رســوهلم ﰲ ﱡ

وبعــد اهلجــرة وتأمــني احلاضنــة املكانيــة واالجتامعيــة للدعــوة عمــل رســول اهلل -صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم-

عــﲆ ﲢقيــق ثالثــة أهــداف عظــام؛ فــكان تأســيس الدولــة اإلســالمية ذات املجتمــع املــدﲏ والعاصمــة املركزيــة
باملدينــة املنــورة أول هــدف ِ
عمـ َـل الرســول لتحقيقــه ،واهلــدف الثــاﲏ هــو إدخــال اﳉزيــرة العربيــة ﰲ اإلســالم ،وأمــا

اهلــدف الثالــث فــكان نــﴩ اإلســالم عامل ﹰﹼيــا برســائله ورســله الذيــن وصلــوا إﱃ عواصــم اإلمرباطوريــات والــدول

املعــارصة ملبعثــه ،ﳛملــون الدعــوة املباركــة الكريمــة ألهــل تلــك الــدول وقادﲥــا باعتنــاق اإلســالم وعبــادة اهلل الــرب
الواحــد اخلالــق .وبــكل تأكيــد ،ﱂ يـ ِ
ـأت ﲢقيــق تلــك األهــداف ﰲ الســنوات العــﴩ التــي قضاهــا رســول اهلل  -صــﲆ

اهلل عليــه وآلــه وســلم -ﰲ املدينــة مــن فــراغ ،وﱂ يكــن يتأ َّتــى لــوال تكريــس الرســول حياتــه كلهــا لتلــك الغايــة وذلــك

ألﳖــا نبيلـ ٌة
الطمــوح .فقــد كانــت أهدافــه  -صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم -تتحقــق عــﲆ يديــه األول تلــو اﻵخــر؛ ليــس َّ

وراقيـ ٌة فحســب ،بــل أل َّنــه كان دقي ًقــا للغايــة ﰲ وضــع اخلطــﻂ والربامــج لتنفيذهــا عــﲆ أرض الواقــع وكان يســتثمر
َّ
كل الطاقــات لتطبيقهــا وﲢويلهــا إﱃ حقيقـ ٍـة ال مريـ َة فيهــا.

٢١٥

أ.م.د.سليمان بن سالم الحسيني

التخطيــﻂ الصحيــح والتنفيــذ الســليم مــن الســامت العمليــة ﰲ شــخصية الرســول حممــد  -صــﲆ اهلل عليــه وآلــه

وســلم:-

تبلــورت الســامت العمليــة ﰲ شــخصية رســول اهلل -صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم -قبــل نــزول الوحــي ،واســتمرت

وﲢمــل الرســول الكريــم أعبــاء الرســالة وقيــادة األمــة .فقبــل نــزول الوحــي وﰲ ﳎتمــع
شــعلتها املتقــدة بعــد نزولــهَّ ،
مكــة املكرمــة الــذي يتاميــز أفــراده فيــام بينهــم بــام يتمتعــون بــه مــن مكانـ ٍـة اجتامعيـ ٍـة وماليــة ،ويتنافســون فيــام بينهــم

عــﲆ الوجاهــة والنفــوذ والســلطة والشــهرة وﲨــع املــال وتكديــس الثــروات ،كان الرســول حممــدٌ متم ِّيـ ًـزا بشــخصيته
التّواقــة إﱃ العمــل وﲢقيــق اإلنجــازات وعــدم الرضــا بالدونيــة رغــم التجــارب الصعبــة التــي مــر ﲠــا منــذ طفولتــه
بــني يتــم وفقــر .ففــي مرحلـ ٍـة مبكـ ٍ
ـرة مــن سـ ّن الشــباب عمــل الرســول الكريــم ﰲ التجــارة ،فــربع فيهــا حتــى أصبــح
واحــدً ا مــن أشــهر َّﲡــار مكــة.

وســع نشــاطه التجــاري ليشــمل إﱃ جانــب التــداوالت التجاريــة ﰲ حميــﻂ مكــة ،مــا يعــرف ﰲ املصطلحــات
وقــد َّ

املعــارصة ،باالســترياد والتصديــر ،خاصــة مــن منطقــة الشــام وإليهــا .وكان يقــوم بنفســه ،ويــﴩف مبــاﴍة ،عــﲆ
معامالتــه التجاريــة عنــد اشــﱰاكه ﰲ القوافــل التجاريــة املســافرة ﰲ خــﻂ التجــارة الصيفــي بــني مكــة والشــام .ومــن

املعلــوم أن التجــارة ،والســيام االســترياد والتصديــر ،كانــت تــدر أمــواالً طائلــة عــﲆ ﲡــار مكــة .لــذا فقــد بــرز منهــم

شــخصيات ذات ثــروات ماليــة عظيمة.وقــد أشــار القــرآن الكريــم ،ﰲ أكثــر مــن موضــع ،إﱃ مثــل تلــك الشــخصيات

خاصــة أولﺌــك الذيــن أبطرﲥــم أمواهلــم عــن قبــول دعــوة الرســول oمثــل الوليــد بــن املغــرية .كــام أشــار القــرآن
الكريــم ﰲ أكثــر مــن موضــع إﱃ حالــة االزدهــار التجــاري الــذي كانــت تعيشــه مكــة حينﺌــذَ ﴿ ،و َقا ُلــوا إِن َّنتَّبِ ـ ِع
َخ َّطـ ْ ِ
ات ك ُِّل َﳾ ٍء ر ْز ًقــا مــن َّلدُ َّنــا و َلــ ِ
ِ
ِ
ـك ُنت َ
ْاهلُــدَ  َم َعـ َ
ـك َّن
ﳚ َبــى إِ َل ْيـ ِـه َث َمـ َـر ُ
َ
ـم َح َر ًمــا آمنًــا ُ ْ
ِّ
ْ ِّ
ـف م ـ ْن َأ ْرضنَــا َأ َو َﱂ ْ ن َُم ِّكــن َّهلُـ ْ
ـم َال َي ْع َل ُمــون﴾ (اﻵيــة  57ســورة القصــص) .وأشــار القــرآن الكريــم كذلــك إﱃ ﳑارســة الرســول ،صــﲆ اهلل
َأ ْك َث َر ُهـ ْ

عليــه وســلم ،للتجــارة ،وذلــك عــﲆ لســان قومــه عندمــا أنكــروا عليــه ذلــك مدعــني بــأن الرســل ال يقومــون بذلــك
ـول يـ ْـأك ُُل ال َّطعــام ويمـ ِ
ِ
ـك َف َي ُكـ َ
ـﴚ ِﰲ ْاألَ ْسـ َـو ِاق َلـ ْـو َال ُأنـ ِـز َل إِ َل ْيـ ِـه َم َلـ ٌ
ـون َم َعـ ُه ن َِذيـ ًـرا( اﻵيــة
الر ُسـ ِ َ
َ َ ََْ
َ و َقا ُلــوا َمــال َهـ َـذا َّ
ِ
ــو ِاق» أي يــﱰدد فيهــا وإليهــا طلبــ ًا للتكســب
ٱألس َ
 7ســورة الفرقــان) .يقــول ابــن كثــري ﰲ تأويــل َ
و َي ْمــﴚ ِﰱ ْ
والتجــارة« (ابــن كثــري 2002 ،ج  ،6ص .)86

وقــد أكســبت رســول اهلل oنجاحاتــه ﰲ ﳎــال التجــارة شــهرة واســعة ﰲ ﳎتمعــه .وقادتــه تلــك النجاحــات

والســمعة احلســنة إﱃ الــزواج بــأم املؤمنــني خدﳚــة -رﴈ اهلل عنهــا .فلــم تكــن خدﳚــة إحــد ســيدات الطبقــة

الراقيــة ﰲ املجتمــع املكــي فحســب ،بــل كانــت عبقريــة ،وذات نظــرة شــمولية مســتقبلية .ففــي الوقــت الــذي كانــت
٢١٦

فيــه أرملــة ،كانــت متأنيــة جــد ًا ﰲ موضــوع الــزواج بالرغــم مــن العــروض املتكــررة التــي كان يتقــدم ﲠــا رجــاالت

قريــﺶ وزعامؤهــا للــزواج منهــا .وﰲ تلــك األثنــاء كانــت تــﴩف عــﲆ إدارة مشــاريعها التجاريــة بنفســها ،وتنتقــي
أفضــل الرجــال وأكفأهــم وكالء تنيــﻂ ﲠــم املتاجــرة بأمواهلــا .ومــن هنــا جــاءت معرفتهــا برســول اهلل oالتــي
انتهــت باالرتبــاط بــه بتلــك العالقــة املصرييــة ﲢــت مظلــة الــزواج.

وربــام كان ﰲ الوســﻂ املكــي حينــذاك مــن الرجــال مــن هــو أكثــر شــهرةً ،وأمـ ً
ونجاحــا من
ـواال ،ومكانـ ًة اجتامعيـ ًة،
ً

رســول اهلل  oلﱰتبــﻂ بــه خدﳚــة .فبغــﺾ النظــر عــن حقيقــة أن الرســول oكان ينتمــي إﱃ بيــت بنــي هاشــم،
وهــو أحــد بيوتــات الوجاهــة والــﴩف ﰲ مكــة ،كان ﰲ ذلــك الوقــت يشــق طريــق حياتــه بعنـ ٍ
ـاء بــني يتــم وفاقــة ،ال
إخــوة لــه يســند ظهــره إليهــم ،وال أوالد ﳛفــون بــه ﰲ ﳎامــع قريــﺶ ونوادﳞــا ،كــام هــو حــال كثـ ٍ
ـري مــن ﴍفــاء مكــة
وكربائهــا .إال أن خدﳚــة– رﴈ اهلل عنهــا -كانــت تــر ﰲ حممــد -صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم -مقومـ ٍ
ـات شــخصي ًة

ال تراهــا ﰲ أي رجـ ٍ
ـل آخــر ﰲ مكــة ومــا حوهلــا؛ لــذا فقــد اختارتــه هــو عــﲆ مــن ســواه.

وربــام كان رســول اهلل  oالــذي بلــﻎ ســن اخلامســة والعﴩيــن ،وهــي سـ ﱞن ّ
متأخر ٌة عــﲆ زواج الرجــل ﰲ املجتمع
العــرﰊ يومﺌــذ ،يبحــث بــني نســاء مكــة عــن امــرأة ذات خصائــص وسـ ٍ
ـامت مع َّينـ ٍـة ﱂ ﳚدهــا إال ﰲ خدﳚــة التــي كانــت

قــد بلغــت ســن األربعــني .فــكان زواجهــام نقلـ ًة نوع َّيـ ًة ومنعط ًفــا فاصـ ًـال ﰲ حيــاة ّ
كل منهــام .فهنــا التقــت خصائــص
اهلمــة العاليــة ،واألخــالق الســاميةِّ ،
والشــيم الرفيعــة ،الــذي أ َّدبــه ر ﱡبــه فأحســن
حممد،الشــاب العبقــري ،صاحــب َّ

تأديبــه ،مــع خصائــص خدﳚــة ســيدة نســاء مكــة ،ومــن أكــرب أثريائهــا ،ذات املعرفــة بأحــوال ﳎتمعهــا ،وصاحبــة

الكلمــة املؤثــرة فيــه.

ـرصا عــﲆ اﳉانــب املــادي واالجتامعــي وحســب؛ بــل كان
وﱂ يكــن أثــر زواج رســول اهلل بــأ ِّم املؤمنــني خدﳚــة مقتـ ً

املﴩفــة واملســاندة لرســول اهلل
دور عظيـ ٌ
أل ِّم املؤمنــني ٌ
ـم ﰲ توجيــه مســري الدعــوة ﰲ مراحلهــا األوﱃ؛ نتيجــة مواقفهــا ِّ

 oومســارعتها إﱃ اإليــامن بدعوتــه والتصديــق برســالته بــدون تــر ﱡدد.

ـرت مهــارات رســول اهلل oالتجاريــة ،وخرباتــه العمليــة التــي اكتســبها ﰲ مرحلــة مــا قبــل
وبــال شــك ،فقــد أ ْثـ ْ

الوحــي ،ﰲ تأســيس النظــام االقتصادي اإلســالمي ،الــذي ﴍع ﰲ تكوينه ﰲ املراحل األوﱃ لنشــأة الدولة اإلســالمية

ﰲ املدينــة املنــورة .وقــد أعانتــه تلــك املهــارات واخلــربات ﰲ فهــم تﴩيعــات الوحــي التجاريــة واالقتصاديــة.

فمبــاﴍ ًة بعــد وصولــه املدينــة املنــورة ،أمر الرســول حممدoبتأســيس ســوق للمســلمني ،بالرغم من وجــود ٍ
عدد
ـﱰاتيجي ترمــي لتحقيــق أكثــر مــن هــدف،
مــن األســواق ﰲ املدينــة املنــورة يومﺌــذ .وكانــت هــذه اخلطــوة ذات ُبعـ ٍـد اسـ
ﱟ

فلــم تُنشــأ ســوق املســلمني هــذه ليحتكــر ارتيادهــا عــﲆ املســلمني وﲤنــع عــﲆ غريهــم ،بــل كانــت مفتوح ًةألصحــاب
الديانــات األخــر .فــكان اهلــدف هــو إنشــاء سـ ٍ
ـوق ﲣضــع إدارﲥــا للمســلمني ،وتتــم املعامــالت التجاريــة فيهــا
٢١٧
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وفــق التﴩيــع االقتصــادي اإلســالمي .فمــن غــري املمكــن ،بدﳞ ﹰﹼيــا ،أن توضــع التﴩيعــات االقتصاديــة اإلســالمية

موضــوع التطبيــق ﰲ ســوق يديرهــا غــري املســلمني ووفــق تﴩيعــات ﲣالــف ﴍيعــة اإلســالم.

الســوق ﰲ معرفــة غــري املســلمني باإلســالم ﰲ مركــزه وعقــر داره.
ومــن جانــب آخــر ،فقــد ســاعدت هــذه ﱡ
فاألســواق ،خاصــة ﰲ احلــواﴐ االســﱰاتيجية ،تعــدﱡ مراكــز جــذبِ ،يفــد إليهــا النــاس مــن املناطــق املجــاورة،
ويســافر إليهــا التجــار مــن أقطــار بعيــدة .واملعــروف أن ســوق املدينــة هــذه كانــت نشــط ًة للغايــة؛ لــذا ،فقــد شـكّلت

بــؤرة جــذب لغــري املســلمني الذيــن كانــوا يرتــادون املدينــة مــن أجــل التجــارة فيتعرفــون عــﲆ اإلســالم ،وﳜالطــون
املســلمني ،ويتعاملــون معهــم ﰲ بيعهــم وﴍائهــم.

ـرب الســوق مــن املســجد النبــوي  1للتجــار غــري املســلمني ،املرتاديــن للســوق ،الوصــول إﱃ رســول
وقــد سـ َّـهل قـ ُ

اهلل oﰲ مســجده ومقابلتــه ،وتعرفــه ،وتعــرف اإلســالم منــه مبــاﴍ ًة  .ووضــع الســوق قــرب املســجد جعلــه ﲢــت
الرقابــة املبــاﴍة للرســول ،الــذي كان ال يســتنكف مــن زيارﲥــا وتعـ ّـرف أوضاعهــا .وﰲ تلــك الزيــارات امليدانيــة

كان الرســول oيضــع األســس واملبــادئ التجاريــة وفــق املفهــوم اإلســالمي .ففــي هــذه الســوق قــال رســول اهلل
احلديــث املشــهور» :مــن َغ َّشــنَا فليــس منَّــا« ( 2مســند اإلمــام أمحــد ،ج  ،2حديــث رقــم ،)5105ليصبــح بمثابــة
قاعـ ٍ
ـدة إيامن َّيـ ٍـة يتعامــل ﲠــا املســلمون فيــام بينهــم.

وقــد اســتفاد الرســول oمــن معرفتــه بالواقــع االقتصــادي ملكــة املكرمــة ،ونقــاط القــوة والضعــف فيــه ،ﰲ

وضــع اخلطــﻂ االســﱰاتيجية ملحاربــة كفــار مكــة اقتصاد ﹰﹼيــا ،بعــد أن هاجــر إﱃ املدينــة املنــورة ،كــام حاربــوه اقتصاد ﹰﹼيــا

عندمــا كان بــني ظهرانيهــم يدعوهــم إﱃ اإلســالم وتــرك عبــادة األوثــان .فاملدينــة املنــورة ﲢتـ ﱡـل موق ًعــا اســﱰاتيج ﹰﹼيا
وأي ﲥديــد لســالمة هــذه الطريــق كفيـ ٌـل بخنــق احلركــة التجاريــة ملكــة .وكان
ﰲ طريــق القوافــل بــني مكــة والشــام ،ﱡ
الرســول oمــدركًا هــذه احلقيقــة .فبــدأ بتوجيــه دوريـ ٍ
ـات عســكرية إﱃ املناطــق التــي ﲤــر ﲠــا قوافــل قريــﺶ املســافرة
بــني مكــة والشــام.

وﰲ احلقيقــة ،ﱂ يكتـ ِ
ـف الرســول حممــد oبتهديــد طــرق قوافــل مكــة املتجهــة إﱃ الشــام وحســب .فقــد وجــه

رسايــاه إﱃ مراقبــة طــرق قوافــل قريــﺶ ﴍق مكــة املكرمــة .ومــن تلــك الﴪايــا رس َّيــة عبــداهلل بــن جحــﺶ التــي

ﲤكّنــت مــن االســتيالء عــﲆ إحــد القوافــل التجاريــة لكفــار مكــة والتــي كانــت مســافر ًة بــني الطائــف ومكــة .وقــد

أعطــى تعـ ﱡـرض رسايــا رســول oلقوافــل مكــة غــري املســبوق نتائجــه بشـ ٍ
أي
ـكل رسيــع للغايــة ،ﱂ يكــن ﰲ تصـ ﱡـور ﱟ

أحــد حتــى املســلمني أنفســهم .فقــد أثــار حفيظــة قريــﺶ ،ووصــل ذلــك األثــر ذروتــه عندمــا بلــﻎ ً
قريشــا أن رســول
ٍ
ٍ
فوجهــت قريــﺶ ً
جيشــا للتصــدِّ ي
تعــرض لقافلــة قادمــة مــن الشــام بقيــادة أﰊ ســفيان بــن حــربَّ .
اهلل oقــد َّ
لرســول اهلل ،فوقعــت بذلــك معركــة بــدر الكــرب الفاصلــة واملصرييــة ،التــي هــزم فيهــا املســلمون جيــﺶ قريــﺶ،
٢١٨

ـري مــن زعاماﲥــم.
و ُقتــل فيهــا عــد ٌد كبـ ٌ

وكانــت الكيفيــة التــي ه َّيــأ ﲠــا الرســول حممــد oاملدينــة املنــورة لقبــول هجرتــه وتبنِّــي أفــكاره -ﰲ الوقــت الــذي

رفضتــه مكــة والطائــف -إحــد املجــاالت التــي بــرزت فيهــا عبقريــة رســول اهلل العمليــة ،وقدرتــه غــري العاديــة ﰲ

التخطيــﻂ واإلبــداع وجنــي املكاســب العظيمــة.

فقــد كان قبــول أهــل املدينــة -ﳑثلــني بأســعد بــن زرارة ،وعــوف بــن احلــارث ،ورافــع بــن مالــك ،وقطبة بــن عامر،

ـريا ﳉهــود رســول اهلل oﰲ البحــث عــن بديـ ٍ
ـل
وعقبــة بــن عامــر ،وجابــر بــن عبــداهلل -للديــن اإلســالمي
ً
نجاحــا كبـ ً
أن َّ
ملكــة املكرمــة ﳛتضــن الدعــوة ،ويكــون مركـ ًـزا للدولــة اإلســالمية الناشــﺌة .وبالرغــم مــن َّ
كل املــؤﴍات كانــت

تـ ﱡ
أرض خصب ـ ٌة لقبــول رســول اهلل ،إال أن املالحــﻆ أن انتقالــه إليهــا كان متأن ﹰﹼيــا
ـدل منــذ البدايــة أن املدينــة املنــورة ٌ

ومﱰي ًثــا .فلــم ﳞاجــر رســول اهلل إﱃ املدينــة املنــورة إال بعــد أكثــر مــن عامــني مــن لقــاء أولﺌــك النفــر الســتة واعتناقهــم

ـرصة املتأنيــة ،للمدينــة املنــورة لقبــول حــدث
اإلســالم .ومــا حــدث بــني هــذا اللقــاء وهجرتــه ،كان بمثابــة التهيﺌــة املتبـ ِّ

اهلجــرة الضخــم واملفصــيل ﰲ تاريــخ املدينــة نفســها ،وﰲ تاريــخ الدعــوة اإلســالمية.

فكانــت املــدة بــني رجــوع أولﺌــك الرجــال الســتة إﱃ املدينــة وعودﲥــم إﱃ مكــة مــرة أخــر مــن العــام القــادم،

بمثابــة فــﱰة اختبــار ملــد قدرﲥــم عــﲆ العمــل لصالــح اإلســالم ﰲ املدينــة املنــورة .وفعـ ً
ال قــد أثبتــوا مقــدر ًة متم ّيــز ًة

دار مــن دور األنصــار إال وفيهــا ذكـ ٌـر مــن رســول اهلل«
عــﲆ العمــل عــﲆ نــﴩ اإلســالم ﰲ املدينــة املنــورة؛إذ »ﱂ تبـ َـق ٌ
(ابــن هشــام 1985 ،ص  .)٤30وكان مــن ثمــرة هــذه اﳉهــود الدعويــة املباركــة عودﲥــم إﱃ رســول اهلل مــن العــام
شــجعت هــذه اإلنجــازات رســول اهلل ﰲ أن
القــادم ،وقــد ارتفــع عددهــم مــن ســتة إﱃ اثنــي عــﴩ رجــالً .وقــد ّ

يمــﴤ ُقد ًمــا ﰲ جهــوده معهــم .فحدثــت بيعــة العقبــة األوﱃ ،وهــي عهــو ٌد قطعهــا األنصــار عــﲆ أنفســهم بااللتــزام
ـص عليهــا رســول اهلل،صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم ،وعــدم اإلخــالل ﲠــا أو ﲡاوزهــا .إضافــة
بمبــادئ اإلســالم التــي نـ ّ

إﱃ ذلــك ،فقــد اختــار رســول اهلل الصحــاﰊ اﳉليــل مصعــب بــن عمــري -وهــو مــن خــرية شــباب مكــة الذيــن اعتنقــوا
ٍ
ـاص منــه إﱃ املدينــة املنــورة للقيــام بتعليــم
اإلســالم وآمنــوا بالرســول-
للتوجــه مــع هــؤالء الرجــال كموفــود خـ ﱟ
ﱡ
األنصــار أمــور الديــن ،ونــﴩ تعاليــم اإلســالم ،والدعــوة إﱃ اهلل.

وقــد شـكَّل مصعــب بــن عمــري مــع زمالئــه مــن األنصــار ،بزعامــة مضيفــه أســعد بــن زرارة ،فري ًقــا نشـ ًطا للغايــة

ﰲ نــﴩ اإلســالم ﰲ املدينــة املنــورة .فمجموعــة األنصــار كانــوا يعرفــون املدينــة وأهلهــا ،وأدر بمــن ﳚــب أن
يســتهدفوه بأفكارهــم بحســب أولويــات وضعوهــا لتحقيــق ذلــك .أمــا مصعــب بــن عمــري فــكان شــا ﹰﹼبا متّقــد الذهــن،

عــاش منــذ نعومــة أظافــره اإلســالم ﰲ مكــة املكرمــة مــع رســول اهلل،صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم .فتع َّلــم مصعــب
مــن الرســول منهــج الدعــوة ،وأســاليب اخلطاب،وفنــون اإلقنــاع والتعامــل مــع النــاس .وقــد ركــز هــؤالء الدعــاة
٢١٩

أ.م.د.سليمان بن سالم الحسيني

أعامهلــم عــﲆ الزعــامء ومســؤويل القبائــل لعلمهــم باألثــر الكبــري الــذي يﱰكــه إســالمهم عــﲆ أتباعهــم.

يعرفــه برجاهلــا وزعامئهــا ،ويــﴩح لــه أثــر كل زعيـ ٍم عــﲆ
فــكان أســعد بــن زرارة ﳚــوب بمصعــب ُدور املدينــة؛ ِّ

قبيلتــه .وكان مصعــب بحكمتــه ،ومقدرتــه عــﲆ اإلقنــاع ،يقتنــص الرجــال والزعــامء الواحــد تلــو اﻵخــر .وهكــذا
دار مــن ُدور األنصار
ـلام ﰲ املدينــة املنــورة ﰲ أقــل مــن ســنة واحــدة ،حيــث »ﱂ تبــق ٌ
صنــع مصعــب ورفاقــه ﳎتم ًعــا مسـ ً
إال وفيهــا رجـ ٌ
ـال ونســا ٌء مســلمون« (ابــن هشــام 1985 ،ص .)٤37

وقــد ظهــرت ثــامر الــدور الرائــع الــذي قــام بــه مصعــب بــن عمــري ورفاقــه مــن األنصــار ﰲ موســم احلــج التــايل ،إذ

ارتفــع عــدد وفــد املدينــة املنــورة الــذي قــدم عــﲆ رســول اهلل oإﱃ ثالثــة وســبعني رجـ ًـال وامرأتــني .وﲠــذا كانــت

كل الوقائــع تشــري إﱃ أن املدينــة املنــورة أصبحــت مه َّيــأ ًة الحتضــان الرســول ودعوتــه .فمقارن ـ ًة بالوضــع ﰲ مكــة،

ـادر عــﲆ إظهــار إســالمه ،وﳑارســة الشــعائر الدينيــة بــدون
ال أحــد يضطهــد املســلمني ﰲ املدينــة املنــورة؛ فاملســلم قـ ٌ

خــوف .وأن عــدد املســلمني دائــام ﰲ ازديــاد مســتمر .واألهــم مــن ذلــك أن األنصــار يعرضــون عــﲆ الرســول اهلجــرة

إليهــم مؤكديــن لــه الــوالء والطاعــة ،ويعرضــون عليــه احلاميــة التامــة لــه مــن ِّ
كل أحــد.

ومــن هنــا جــاءت اخلطــوة املهمــة التاليــة ﰲ طريــق إعــداد املدينــة للهجــرة املباركــة .فقــد دعــا الرسـ ُ
ـول األنصــار إﱃ

ـص عــﲆ محايــة األنصــار
بيعــة العقبــة الثانيــة .وﲣتلــف هــذه البيعــة عــن ســابقتها بــأن أضيفــت إليهــا مــاد ٌة جديــد ٌة تنـ ﱡ
للرســول ،صــﲆ اهلل عليــه وســلم ،كــام ﳛمــون نســاءهم وأبناءهــم ،حتــى وإن أد ذلــك إﱃ أن ﳜوضــوا مــن أجلــه

املعــارك واحلــروب .وقــد أكــد األنصــار للرســول قبوهلــم هلــذا البند.فقــد قــال الــرباء بــن معــرور ،رﴈ اهلل عنــه:
»نعــم ،والــذي بعثــك باحلــق نب ﹰﹼيــا ،لنمنعنَّــك ﳑــا نمنــع منــه أزرنــاِ ،
فبايعنــا يــا رسـ َ
ـول اهلل .فنحــن واهلل أبنــاء احلــروب،

وأهــل احللقــة ،ورثناهــا كابـ ًـرا عــن كابــر« (ابــن هشــام 1985 ،ص  .)٤٤2وملــا كانــت هــذه املعاهــدة خطــو ًة مصري َّيـ ًة
ـات عظيمــة ،اشــﱰط األنصــار مــن جانبهــم عــﲆ رســول اهلل أن يبقــى ﰲ املدينــة املنــورة ،وأن
ﰲ تاريــخ املدينــة وهلــا تبعـ ٌ

ال يعــود إﱃ مكــة املكرمــة بعــد الفتــح .وقــد قبــل رســول اهلل ذلــك ،را ﹰﹼدا عليهــم » :أنــا منكــم وأنتــم منِّــي ،أحــارب مــن
حاربتــم وأســاﱂ مــن ســاملتم« ( ابــن هشــام 1985 ،ص .)٤٤2

وبانعقــاد بيعــة العقبــة الثانيــة وصلــت العالقــة بــني الرســول واألنصــار إﱃ مســتو عـ ٍ
ـال مــن القــوة واملتانــة.

يتحولــون إﱃ اإلســالم
نصــت عــﲆ أن ﳞاجــر الرســول إﱃ املدينــة املنــورة .وســكان املدينــة املنــورة نفســها َّ
فالبيعــة َّ
بشـ ٍ
ـكل رسي ـ ٍع وم ّطرد.لكــن بالرغــم مــن هــذه التطــورات املهمــة ﱂ ينتقــل الرســول بعــد إﱃ املدينــة املنــورة؛ فهنــاك

مهمـ ٌة يقــوم ﲠــا ﰲ ســبيل ﲥيﺌــة املدينــة الســتقباله وقبولــه ،فقــد عمــل عــﲆ تنظيــم إجــراءات هجــرة أصحابــه
خطــو ٌة َّ

إليهــا.

لقــد ح َّققــت هجــرة أصحــاب الرســول حممــد oقبــل خروجــه مــن مكــة هدفــني متوازيــني؛ فمــن ناحيــة ،مــا
٢٢٠

كان النبــي يريــد أن ﳜــرج عــن أصحابــه مــن مكــة ويﱰكهــم خلفــه ﲢــت وطــأة كفــار مكــة؛ فمســلمو مكــة يشــكلون

ﲢملــوا الكثــري ﰲ ســبيل إيامﳖــم برســول اهلل وتصديقهــم برســالته.
حجــر األســاس ﰲ ظهــور اإلســالم وبــروزه ،وقــد َّ

مــن هنــا حــرص رســول اهلل  oعــﲆ أن ال يفــرط ﰲ هــذه النخبــة الصادقــة مــن الرعيــل األول مــن املســلمني.
فبقــي ﰲ مكــة حتــى تأ َّكــد أن ﲨيــع أصحابــه قــد غادروهــا إال املســتضعفني منهــم الذيــن ال ســبيل إﱃ خروجهــم ،أو
إخراجهــم ،ﰲ تلــك الظــروف الصعبــة.

أمــا عــﲆ صعيــد املدينــة املنــورة ،فقــد عملــت هجــرة أصحــاب رســول اهلل oعــﲆ ﲥيﺌــة ســكان املدينــة املنــورة
نفس ـيا الســتقبال املهاجريــن وضمهــم إليهــم .وﰲ العــادةُ ،ﳜشــى مــن نــزوح عـ ٍ
ـري مــن املهاجريــن مــن تغيـ ٍ
ـدد كبـ ٍ
ـري
ﹰﹼ

مفاجـ ٍ
ـﺊ ﰲ الﱰكيبــة الســكانية .وتشـكّل عــادة اهلجــرة اﳉامعيــة عبﺌــا عــﲆ املــدن ،أو الــدول املهاجــر إليها،ومصادرهــا
ٍ
ومواردهــا االقتصاديــة .وربــام يﱰتــب عــن ذلــك حــدوث خلـ ٍ
ـكالت ﰲ النظــام االجتامعــي ،إال أن الالفــت
ـل أو مشـ

للنظــر أن شــي ًﺌا مــن هــذا ﱂ ﳛــدث أبــدً ا ﰲ املدينــة املنــورة؛ فقــد ﲤكنــت املدينــة املنــورة مــن اســتيعاب املهاجريــن

نفسـ ﹰﹼيا ،واقتصاد ﹰﹼيــا ،واجتامع ﹰﹼيــا ،وروح ّيـ ًا .فلــم تُنشــأ ﰲ املدينــة املنــورة معســكرات إيــواء للقادمــني اﳉــدد .وﱂ تكــن
هنــاك أي مظاهــر كراهيــة أو أعـ ٍ
ـامل عنرصيــة ضدهــم .فعــﲆ العكــس مــن ذلــك ،وضــع األنصــار برنامــج دمــج دقي ًقــا

للمهاجريــن ﰲ املجتمــع املــدﲏ؛ فاملهاجــر يمكنــه أن يــر منــذ الوهلــة األوﱃ بــأن األمــور مه َّيــأة ســل ًفا الســتقباله،
فبمجــرد أن يصــل إﱃ املدينــة املنــورة ُيلحــق بأحــد بيــوت األنصــار ليعيــﺶ كفــرد مــن أفــراد تلــك األرسة ،وقــد ُعــرف

هــذا الربنامــج فيــام بعــد بـ«املؤاخــاة« ،حيــث عمــل الرســول  -صــﲆ اهلل عليــه وســلم  -بعــد وصولــه املدينــة عــﲆ
املؤاخــاة بــني املهاجريــن واألنصــار.

عملــت املــدة منــذ وصــول املهاجريــن إﱃ املدينــة املنــورة وهجــرة رســول اهلل إليهــا ،عــﲆ تعـ ﱡـرف ﳎتمــع املدينــة

املنــورة إخواﳖــم املهاجريــن وتأقلمهــم مــع الوضــع الــذي أوجــده هــذا النــزوح إﱃ مدينتهــم .وقــد أثبــت األنصــار ﰲ
تلــك املــدة جدارﲥــم كــرا ٍع لﻺســالم واملســلمني ،ومحـ ٍ
ـاة واعديــن للرســول ،صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم؛ وبذلــك ،ﱂ
يبــق أمــام املدينــة املنــورة إال انتقــال رســول اهلل إليهــا .وﱂ يكــن أمــام رســول اهلل ،وقــد ﲥ َّيأت املدينــة املنورة الســتقباله،
إال انتظــار ســاعة الصفــر ﳉنــي ثــامر جهـ ٍـد اســتمر أكثــر مــن ســنتني لتحويــل املدينــة املنــورة إﱃ قاعـ ٍ
ـدة النطالقتــه
احلضاريــة نحــو نــﴩ رمحتــه املهــداة للعاملــني.

ومــن ضمــن خصائــص الشــخصية العمليــة التــي يتمتــع ﲠــا الرســول حممــد oقدرتــه الفائقــة ﰲ التحكــم ﰲ

أحــد التــي ُهــزم
ســري األحــداث وﲢويــل النهايــات التــي تبــدو ﰲ ظاهرهــا ضــده حتــى تصبــح لصاحلــه .فمعركــة ُ

ﲢولــت ﳖايتهــا إﱃ نــرص معنــوي وروحــي ،و َّظفــه الرســول لصاحلــه ولصالــح املســلمني .ففــي هــذه
فيهــا املســلمونَّ ،

املعركــة التــي ثبــت فيهــا املســلمون ﰲ البدايــة حتــى هزمــوا جيــﺶ املﴩكــني ،أد تــرك الرمــاة ألماكنهــم التــي أمرهم
٢٢١
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رســول اهلل oبالبقــاء فيهــا إﱃ التفــاف املﴩكــني مــن خلــف جيــﺶ املســلمني ﰲ هجــو ٍم مباغــت؛ أد هــذا اهلجــوم
املفاجــﺊ إﱃ إربــاك جيــﺶ رســول اهلل ،ومــن ثـ ِ
عمــه محــزة بــن عبداملطلــب ،ســيد
ـري مــن أفــراده ،منهــم ّ
ّ
ـم ُقتــل عــد ٌد كبـ ٌ
شــهداء أهــل اﳉنــة ،وأصيــب الرســول نفســه بجــروح بالغــة ﰲ ذلــك اهلجــوم.

ﱂ يكــن انتصــار جيــﺶ املﴩكــني ﰲ هــذه املعركــة إال أمـ ًـرا مؤق ًتــا وآن ﹰﹼيــا ،إذ ﱂ يســتطع املﴩكــون الثبــات ،فســارعوا

إﱃ مغــادرة أرض املعركــة ،واخلــروج باﲡــاه مكــة املكرمــة .ﱂ يقــف الرســول ،اخلبــري بفنون احلــرب والقتــال ،عند هذا

اإلنجــاز .فقــد خــرج ﰲ اليــوم التــايل وراءهــم بمــن معــه مــن الصحابــة ،حتــى بلــﻎ موق ًعــا يسـ ّـمى »محــراء األســد«،

وهنــاك قــام أحــد املﴩكــني املوالــني للرســول حممــد ،واســمه معبــد اخلزاعــي ،بــدور دعائــي لرســول اهلل ﰲ جيــﺶ

توجــه معبــد إﱃ أﰊ ســفيان ،قائــد جيــﺶ قريــﺶ ،وقــال لــه» :حممــد خــرج ﰲ
املﴩكــني أ ّد إﱃ هزيمتــه معنو ﹰﹼيــا .فقــد َّ

أصحابــه يطلبكــم ﰲ ﲨـ ٍع ﱂ َأر مثلــه قـ ّ
ﲢر ًقــا ،قــد اجتمــع معــه مــن كان ﲣ ّلــف عنــه ﰲ يومكــم،
يتحرقــون عليكــم ﱡ
ـﻂّ ،
وندمــوا عــﲆ مــا صنعــوا .فيهــم مــن احلنــق عليكــم ﳾ ٌء ﱂ َأر مثلــه قــﻂ«.؛ وإثــر ذلــك قـ ّـرر أبو ســفيان اإلرساع بجيشــه
إﱃ مكــة (ابــن هشــام.)1985 ،

ورجــع الرســول oبجيشــه إﱃ املدينــة املنــورة وهــم منتــرصون معنو ﹰﹼيــا ،وقــد ﲤكّنــوا مــن إجبــار جيــﺶ قريــﺶ

ٍ
درس تع ّلمــوه ﰲ
الغــازي عــﲆ الفــرار إﱃ مكــة .مــن جانــب آخــر ،خــرج املســلمون عقــب هــذه املعركــة بأعظــم

تارﳜهــم ،هــو وجــوب طاعــة أوامــر رســوهلم مهــام كانــت الظــروف واالحتــامالت.
وﰲ يــو ٍم مــن األيــام ،وعندمــا كان الرســول oﰲ ٍ
ّ
،اســتغل رأس املنافقــني عبــداهلل ابــن ُأﰊ بــن ســلول
سفر
تشــاجر اثنــني مــن الرعــاة عــﲆ املــاء ّأﳞــام يســقي ً
أوال ،ليثــري فتنــة بــني املهاجريــن واألنصــار؛ فقــد قــال إثــر ذلــك

املوقــف» :أمــا واهلل لﺌــن رجعنــا إﱃ املدينــة ليخرجــن األعــز منهــا األذل«؛ أي :إنــه ســيحارب رســول اهلل واملهاجريــن
حتــى ﳜرجوهــم مــن املدينــة (ابــن هشــام.)1985 ،

ـم ﰲ املدينــة املنــورة ،وقــد
أثــارت هــذه العبــارة ّ
ـم قديـ ٌ
ضجـ ًة كبــري ًة ﰲ صفــوف املســلمني؛ فابــن أﰊ بــن ســلول زعيـ ٌ

تعـ َّـود النــاس عــﲆ أن يأخــذوا كالمــه مأخــذ اﳉــد ،ولــو أعطــي فرصــة للﱰويــج لشــعاراته الزائفــة لربــام حــدث مــا
ال ﳛمــد عقبــاه ،ال ســيام بــني ضعــاف النفــوس مــن أمثالــه .مــن جانــب آخــر ،طالــب احلريصــون عــﲆ وحــدة صــف
املســلمني مــن أصحــاب رســول اهلل oأن ينــزل عقوبــة اإلعــدام بابــن أﰊ بــن ســلول؛ باعتبــار أنــه نافــق وأعلــن

ش ـ ّن احلــرب عــﲆ رســول اهلل ،وهــي ﲥم ـ ٌة أنكرهــا ابــن أﰊ بــن ســلول ،وحلــف أمــام رســول اهلل أنــه مــا قــال شــي ًﺌا
مــن ذلــك.

ﰲ هــذا اﳉــو املشــحون ،أمــر رســول اهلل oاملســلمني بالركــوب واالرﲢــال مــن موقعهــم ذلــك .وقــد ســار

الرســول oبجيشــه حثيثــا ذلــك اليــوم ،ثــم واصــل املســري طــول الليــل ،وصبــاح اليــوم التــايل ،وعندمــا أوشــك
٢٢٢

النهــار عــﲆ االنتصــاف ،توقــف الرســول عــن املســري ،وأمــر جنــده بالنــزول عــن الــدواب ،فــام كادت أجســامهم
تالمــس األرض حتــى غــﻂ اﳉميــع ﰲ نــو ٍم عميـ ٍـق؛ مــن شــدة التعــب وعنــاء الســفر ،وقــد شــغلهم الســري اﳉــا ّد
ـاق وإﳖـ ٍ
طــوال ذلــك الوقــت ،ومــا القــوه مــن إرهـ ٍ
ـاك عــن اخلــوض ﰲ تلــك احلادثــة التــي كادت توقــع بينهــم الفتنــة.

ﱂ تقتــرص مالمــح الشــخصية العمليــة التــي كان يتم ّتــع ﲠــا الرســول حممــد oعــﲆ أعاملــه ،بــل كانــت احللــول

التــي يطرحهــا عــﲆ اﻵخريــن ويقدمهــا ألصحــاب األزمــات واملشــكالت عمليــ ًة وتــؤﰐ نتائجهــا عنــد اإلجــراء
ات َيـ ْـو ٍم ا َملسـ ِ
ـل ِمـ َن األن َْصـ ِ
ـجدَ َ ،فــﺈِ َذا ُهـ َـو بِ َر ُجـ ٍ
ـار ُي َقـ ُ
التطبيقــي .فقــد » َد َخـ َـل َر ُسـ ُ
ـال
ـول اهلل ،صــﲆ اهلل عليــه وســلمَ ،ذ َ
ْ

ِ
اك َجالِســا ِﰲ ا َملسـ ِ
ـج ِد ِﰲ َغـ ْ ِ
ـال َيــا َأ َبــا ُأ َما َمـ َةَ ،مــا ِيل َأ َر َ
َلـ ُه َأ ُبــو ُأ َما َمـ َةَ ،ف َقـ َ
الصـال َِة؟« (أﰊ داؤد 2010 ،احلديــث
ـري َو ْقــت َّ
ْ
ً
رقــم .)1556ﱂ يشــدَّ انتبــاه رســول اهلل oجلــوس الرجــل ﰲ املســجد؛ فاملســاجد للمســلمني يرتادوﳖــا ،وإنــام شــدّ

ـت عــﲆ املســلم أن يســتثمره ﰲ أغــراض أخــر،
انتباهــه جلــوس الرجــل ﰲ املســجد ﰲ غــري وقــت الصــالة؛ وهــو وقـ ٌ
ولتحقيــق مكاســب مرتبطـ ٍـة باحليــاة واملعيشــة .أليــس مــن تعاليــم الرســول أنــه ال رهبنــة ﰲ اإلســالم؟! بمعنــى آخــر:

ـل وعطــاء ،وليــس ديــن انكـ ٍ
أن اإلســالم ديــن عمـ ٍ
ّ
ـامش عــﲆ الــذات ،وامتنــا ٍع عــن صناعــة احليــاة والقيــام بــدور
اخلالفــة احلقــة ﰲ األرض.

وﰲ جوابــه عــن تســاؤل الرســول ،قـ َ
»ﳘــو ٌم َل ِز َمتْنِــي َو ُد ُيـ ٌ
ـون يــا رســول اهلل«؛ ﳑَّــا يعنــي أن احليــاة قــد
ـال أبــو أمامــةُ ُ :

ﳘــا بالليــل ﹰﹼ
وذال بالنهــار ،كــام يقــول العــرب .ولكــن،
ألقــت بثقلهــا عــﲆ كاهــل هــذا الرجــل؛ فهــو يعيــﺶ ثقــل الدَّ يــن ﹰﹼ

اﳉلــوس ﰲ املســجد ال يــأﰐ بحـ ّـل ،وعــﲆ اإلنســان أن يعمــل ويكســب مــا يمكنــه ليقــﴤ مــا عليــه مــن ديــون ويســدد

مــا يســتطيع منهــا؟! مــن هنــا ،جــاء احلــل النفــﴘ العمــيل مــن رســول اهلل هلــذا الرجــل» .قـ َ
ال ُأ َع ِّل ُمـ َ
ـك َك َ
ـالَ :أ َفـ َ
ال ًمــا
ـك َد ْينَـ َ
ـك َو َقـ َـﴣ َعنْـ َ
ﳘـ َ
ـت َوإِ َذا
ـتَ :بـ َـﲆ يــا رســول اهلل .قــالُ :قـ ْـل إِ َذا َأ ْص َب ْحـ َ
ـك؟ قــالُ :ق ْلـ ُ
إِ َذا أنــت ُق ْل َت ـ ُه أ ْذ َهـ َ
ـب اهلل َ َّ
َأمسـي َت :اللهــم إِ ِّﲏ َأعــو ُذ بِـ َ ِ
ـل ،وأعــو ُذ بِـ َ ِ
احلـ َـز ِن ،و َأعــو ُذ بِـ َ ِ
اﳉ ْبـ ِ
ـن وا ْل ُب ْخـ ِ
ـل
ْ َ ْ
ـك مـ َن ا ْل َع ْجـ ِـز َوا ْلك ََسـ ِ َ
َ
َّ
ـك مـ َن ْ ُ
ـم َو ْ َ
ـك مـ َن ْاهلَـ ِّ
ـن َو َق ْهـ ِـر الر َجـ ِ
ـك ِمـ ْن َغ َل َبـ ِـة الدَّ ْيـ ِ
َوأعــو ُذ بِـ َ
ـال«.
ِّ

والدعــاء برمتــه دعــوة إﱃ العمــل .فقــد ربــﻂ فيــه الرســول oبــني الســبب واملســبب ،والعمــل والنتيجــة .فــام
كاد يبــدأ بالتعـ َّـوذ بــاهلل مــن اهلــم واحلــزن إال وعـ ّـرج مبــاﴍة عــﲆ التعـ ّـوذ ِمـ َن ا ْل َع ْجـ ِـز َوا ْلك ََسـ ِ
ـل ،وكأنــه يقــول لذلــك
احلـ َـز ِن الــذي تعــاﲏ منــه ليــس عالجــه اﳉلــوس وفقــدان احليلــة ،فــﺈن ذلــك
ـم َو ْ َ
الرجــل -وللمســلمني عمومـ ًا -إن ْاهلَـ ِّ
ـح ْزم« (ابــن منظــور1٤1٤ ،هـــ بــاب العــني) .لــذا ،عليــك أن تتعـ َّـوذ بــاهلل مــن صفــة العجــز؛
هــو ا ْل َع ْجــز »نقـــيﺾ الــ َ

والتعـ ّـوذ منهــا تركهــا وأن تصبــح نش ـ ًطا ﰲ طلــب الــرزق والســعي ﰲ احليــاة .وإنــك بحاجــة إﱃ أن تتعـ ّـوذ بــاهلل مــن
الكســل ،وهــو »التَّثا ُقــل عــام ال ينبغــي َأن ي ِ
تثاقــل عنــه« (ابــن منظــور1٤1٤ ،هـــ بــاب الــكاف)؛ أي :عليــك أن ال
ُ

تكــون متثاقــال عــن العمــل والســعي.
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ومــا أن انتهــى الرســول مــن التحذيــر مــن ا ْل َع ْجـ ِـز َوا ْلك ََسـ ِ
الرجــال ،وﳘــا مــا
ـل ،حتــى ذكــر غ َلبــة الدَّ يــن وقهــر ِّ

ـت ال تــرﴇ لنفســك الـ َّ
ـذل واملهانــة الناﲡــني عــن تراكــم
ال يطيــق ﲢملهــام األحــرار .وكأن الرســول يقــول :إن كنـ َ
الديــون ،فعليــك أن ﲡانــب ا ْل َع ْجـ ِـز َوا ْلك ََسـ ِ
ـل ،وتذهــب إﱃ الســعي والكســب والعمــل.
وال أتوقــع أن إنســانًا يــر ِّدد هــذا الدعــاء بتم ﱡعـ ٍ
ـن وفهـ ٍمَّ ،
صباحــا ومســا ًء ،ســيكون منتهــاه اخلمــول،
مرتــني،
ً
كل يــوم َّ

صباحــا ومســا ًء بمثابــة املن ّبــه النفــﴘ
والتــواﲏ عــن العمــل ومواجهــة احليــاة ومصاعبهــا .بــل ســيكون تكــرار الدعــاء
ً
ـت َذلِـ َ
ـب اهلل
البيولوجــي باملحافظــة عــﲆ التــوازن العمــيل ﰲ احليــاة .لذلــك قــال الصحــاﰊ اﳉليلَ «:ف َف َع ْلـ ُ
ـك َف َأ ْذ َهـ َ
ﳘــي َو َقـ َـﴣ َعنِّــي َد ْينِــي« .بــال شــكّ ،
ﳘــه وقــﴣ عنــه َدينــه؛ ألنــه عمــل وســعى ،مســتندً ا إﱃ دعــم
إن اهلل قــد أذهــب َّ
َ ِّ

روحــي نفــﴘ يزرعــه ﰲ نفســه ذلــك الدعــاء الــذي علمــه إيــاه الرســول الكريــم ،صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم.

واضحــا ﰲ شــخصيات أصحابــه الذيــن
ويظهــر أثــر الســامت العمليــة التــي اتّســمت ﲠــا شــخصية الرســولo
ً

اقتــدوا بــه وســاروا عــﲆ ﳖجــه وســنته .والصحــاﰊ اﳉليــل عبدالرمحن بــن عــوف ،رﴈ اهلل عنــه ،واحد مــن الصحابة
الذيــن تكونــت لدﳞــم شــخصية عمليــة أكســبتهم النجــاح ﰲ ميــدان احليــاة .فهــو مــن كبــار أثريــاء الصحابــة ،وأبــرع

رجــال األعــامل ،وأمهــر التجــار ﰲ عهــد رســول اهلل oوبعــد وفاتــه.

تكونــت قــدرات ابــن عــوف ومهاراتــه التجاريــة ،عندمــا كان ال يــزال ﰲ مكــة واحــدً ا مــن ﲡارهــا املوفقــني،
لقــد ّ

ومــن أثريائهــا املعروفــني .وقــد اعتمــد عــﲆ مهاراتــه التجاريــة لالســتقرار الﴪيــع ﰲ املدينــة املنــورة عندمــا هاجــر

إليهــا .فقــد آخــى رســول اهلل oبينــه وبــني ســعد بــن الربيــع ،وكان هــو اﻵخــر مــن أثريــاء املدينــة املنــورة .فعــرض

فضــل
ســعد عــﲆ عبدالرمحــن أن يعطيــه نصــف مالــه ،إال أن عبدالرمحــن ،الــذي شــكر ألخيــه عرضــه الســخيّ ،
االعتــامد عــﲆ قدراتــه ومهاراتــه ،مســتفيد ًا مــن الوضــع التجــاري القــوي للمدينــة املنــورة .وإذ رفــﺾ عبدالرمحــن

أن يكــون أخـ ًا ثقيــال عــﲆ ســعد ،فقــد طلــب منــه أن يدلــه عــﲆ ســوق املدينــة ،ليبــدأ مــن هنــاك مشــوار األلــف ميــل
الناجــح ﰲ التجــارة.

أثبــت عبدالرمحــن بــن عــوف مــن أول يــوم وطﺌــت قدمــاه ســوق املدينــة املنــورة أنــه تاجـ ٌـر قديــر ،وقــد ﲨــع ثــرو ًة

عظيمـ ًة مــن التجــارة إﱃ درجــة أنــه قــال ﰲ إحــد املــرات ألم املؤمنــني أم ســلمة ،رﴈ اهلل عنهــا» :يــا أمــه قــد خفــت

أن ﳞلكنــي كثــرة مــايل؛ أنــا أكثــر قريــﺶ مـ ً
ـاال .قالــت :يــا بنــي فأنفــق« .ويتّضــح حجــم ثــروة عبدالرمحــن بــن عــوف ﰲ

فقســم ثمنهــا ﰲ أرحامــه
ـاع ﰲ إحــد املــرات ً
إنفاقــه عــﲆ أعــامل اخلــري والــرب .فقــد بـ َ
أرضــا لــه بأربعــني ألــف دينــارَّ ،

مــن فقــراء بنــي ُز ْهـ َـرة ،وﰲ املهاجريــن ،وأمهــات املؤمنــني .وقــد تصــدّ ق عبدالرمحــن بــن عــوف عــﲆ عهــد رســول

وجهــز بنفســه ﰲ إحــد الغــزوات ﲬســامئة فـ ٍ
ـرس وﲬســامئة راحلــة .وقــد أوﴅ بعــد موتــه
اهلل oبشــطر مالــهّ .
عام َئـ ِـة أ ْلـ ٍ
بِح ِدي َقـ ٍـة ألمهـ ِ
ـت بِ ْأر َب ِ
ـف (العســقالﲏ.)1995 ،
ـني بِي َعـ ْ
ـات ا ُمل ْؤ ِمنِـ َ
َّ َ
َ
٢٢٤

وﱂ تكــن التجــارة هــي املجــال الوحيــد الــذي نبــﻎ فيــه عبدالرمحــن بــن عــوف ،فهــو مــن الطليعــة األوﱃ مــن

املســلمني الذيــن التحقــوا بركــب اإلســالم .وكان مــن املقاتلــني الشــجعان ،ﱂ يــﱰك معركــة خاضهــا رســول اهلل

صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم،إال وكان هــو ضيغمهــا الضــاري ،وفارســها الكــرار .وقــد مــات رســول اهلل oوهــو
ٍ
راض عنــه .وكان ابــن عــوف زاهــدً ا ،غــري معجـ ٍ
ـب باحليــاة ،بــل كان متله ًفــا إﱃ رضــوان اهلل واﳉنــةّ .
إن الــذي جعــل

عبدالرمحــن بــن عــوف ﳜتــار الشــخصية التجاريــة الناجحــة مفهومــه الواعــي ،والواســع لــدور اإلنســان ﰲ احليــاة؛
فنجــاح التاجــر املســلم ﰲ نظــره نجــاح لﻸمــة اإلســالمية .فاملســلمون مطالبــون كأفـ ٍ
ـراد بالنجــاح والنبــوغ ﰲ احليــاة؛
ٌ
ففــي نجاحهــم وتفوقهــم ِعــز ُة األمــة ِ
وتفوقهــا .وال غــرو إن يكــن هــذا مفهــوم عبدالرمحــن بــن عــوف
ورفعتهــا ﱡ
ِ
ِ
ـب إِ َ ٰﱃ اهلل
ـري َو َأ َحـ ﱡ
للحيــاة فهــو يســمع رســول اهلل ،صــﲆ اهلل عليــه وســلم ،يقــول بمــلء فيــه ألمتــه» :ا ُْمل ْؤمـ ُن ا ْل َقــو ﱡي َخـ ْ ٌ
ـن َّ ِ ِ ِ
ِم ـ َن ا ُْمل ْؤ ِمـ ِ
اس ـت َِع ْن بِــاهللَ .والَ َت ْع ِجـ ْـزَ .وإِ ْن َأ َصا َبـ َ
ـﲆ َمــا َينْ َف ُعـ َ
ﳾ ٌء َف ـ َ
ال
احـ ِـر ْ
ـريْ .
ـك َو ْ
ـك َ ْ
ص َعـ َ ٰ
الضعيــفَ .وﰲ ك ﱟُل َخـ ْ ٌ
ِ
الشـي َط ِ
ان«
َت ُقـ ْـلَ :لـ ْـو َأ ِّﲏ َف َع ْلـ ُ
ـح َع َمـ َـل َّ ْ
ـت كــذا وكــذا ﱂ ُيصبنــي كــذاَ .و ٰلكـ ْن ُقـ ْـلَ :قــدَ ُر اهللَ .و َمــا َشــا َء َف َعـ َـلَ .فــﺈِ َّن َلـ ْـو َت ْف َتـ ُ
(مســلم 1990 ،احلديــث رقــم .)6725

٢٢٥

أ.م.د.سليمان بن سالم الحسيني

اﳋاﲤة:

ألقــى البحــث احلــايل الضــوء عــﲆ بعــﺾ جوانــب الشــخصية العمليــة الفاعلــة واملؤثــرة التــي يتمتــع ﲠــا رســول

وإرصار وثبــات .ويـ ّ
اهلل oوالبــارزة ﰲ ِّ
ـم عاليـ ٌة ،وﲣطيـ ٌ
ـدل
ـم،
ٌ
ـﻂ حمكـ ٌ
كل مفاصــل حياتــه وتفاصيــل إنجازاتــه :ﳘـ ٌ

ـﴚ الرســول الكريــم بقولــه» :إ َذا َ
مشــى َت َك َّفـ َـأ َت َك ِّف ًيــا كَأ َّنـ َـام
وصــف اإلمــام عــيل بــن أﰊ طالــب ،كـ ّـرم اهلل وجهــه ،مـ َ
َين َْحــﻂ ِم ـ ْن َص َبـ ٍ
ـب«( 3الﱰمــذي199٤ ،احلديــث رقــم  ،)3789عــﲆ ّ
أن الرســول حممــد يمــﴚ مشــية الواثــق مــن

خطــاه ،الــذي يعــرف هدفــه ووجهتــه وغايتــه ،ويســري ﰲ احليــاة بــال تــر ﱡدد أو ﲤلمــل ﳛقــق النجــاح الــذي رســمه

واإلنجــاز الــذي حــدده .وأي إنجــاز عــﲆ وجــه األرض أســمى وأعــﲆ شــأنًا مــن تلــك النقلــة النوعيــة التــي أحدثهــا

رســول اهلل oﰲ حيــاة البﴩيــة ومســرية التاريــخ؟!

والســامت العمليــة ﰲ شــخصية الفرد-كــام يؤكِّــد علــم النفس-تعــدﱡ مــن جوانــب القــوة التــي تقــوده إﱃ

الﱰبو ﱡيــون عــﲆ حـ ّ
تنمــي
النجــاح()2003 ،Go�redson؛ لــذا ﳛــرص َّ
ـث الطلبــة عــﲆ اكتســاب املهــارات التــي ّ

لدﳞــم جوانــب الشــخصية العمليــة؛ لكــي ينجحــوا ﰲ الدارســة وﰲ احليــاة بشــكل عــام .وﳛــرص الﱰبويــون عــﲆ

تقديــم أصحــاب الشــخصيات العمليــة الفاعلــة للطلبــة لكــي يتخذوهــا قــدو ًة وﳛــذوا حذوهــا ﰲ احليــاة .وســامت
انموذجــا ســام ًيا
الشــخصية العمليــة التــي ﲤتّــع ﲠــا الرســول الكريــم جديــر ٌة بــأن يدرســها املســلم ،ويتّخذهــا
ً

للشــخصية الناجحــة ﰲ تســيري شــؤون احليــاة اليوميــة والتّغ ﱡلــب عــﲆ مشــاقها وﲢدياﲥــا ومصاعبهــا .وقــد رســم

منهجــا دنيو ﹰﹼيــا ودين ﹰﹼيــا ال إفــراط فيــه وال تفريــﻂ ملــن أراد النجــاح ﰲ احليــاة الدنيــا والفــالح ﰲ اﻵخــرة؛﴿
رســول اهلل
ً
ِ
ِ
ُقـ ْـل إِن كُن ُتــم ُ ِ
ـون اهللَ َفاتَّبِ ُعـ ِ
ﲢ ﱡبـ َ
يم ﴾ (اﻵية  31ســورة آل عمران).
ـوﲏ ُ ْ
ـور َّرح ٌ
ـم َواهلل َغ ُفـ ٌ
ـم ُذنُو َب ُكـ ْ
ـم اهلل َو َي ْغفـ ْـر َل ُكـ ْ
ﳛبِ ْب ُكـ ُ
ْ

ومــن هــذا املنطلــق فـ َّ
ـﺈن الدراســة احلاليــة ،تــوﴆ بكتابــة ســرية الرســول حممــد صــﲆ اهلل عليــه وســلم بلغــة العــرص
ـرة جديـ ٍ
ـخصية قويـ ٍـة ومؤثـ ٍ
ٍ
ـرة
التــي تناســب الشــباب والناشــﺌة وﲤكنهــم مــن اكتشــاف مــا يتمتــع بــه رســول اهلل مــن شـ
َّ

قصصــا ومواقف
باالقتــداء والســري عــﲆ خطاهــا .وتــوﴆ الدراســة بتضمــني الكتــب واملــواد املعنيــة ببنــاء الشــخصية
ً
مــن حيــاة الرســول وآل بيتــه األخيــار وصحابتــه الكــرام يستشــف منهــا الشــباب عنــارص القــوة ﰲ الشــخصية املؤمنــة،
ويســتنبﻂ منهــا وســائل تنميــة النفــس والرقــي بالــذات حتــى ﲢقــق مــا تصبــو إليــه مــن تطلعــات وتأملــه مــن مكانــة

ﰲ هــذه احليــاة الدنيــا وﰲ اﻵخــرة.
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اﳍواﻣﺶ

 -1كانــت الســوق تقــع غــرب املســجد النبــوي ،و حســب وضــع املســجد النبــوي احلــايل فــﺈن الســوق تقــع ﰲ

الســاحة الواقعــة بــني بــاﰊ الرمحــة و الســالم (انظــر» :الــدر الثمــني ﰲ معــاﱂ دار الرســول األمــني« لغــايل أمــني حممــد

الشــنقيطي ،دار القبلــة للثقافــة اإلســالمية ،جــدة).

حســنه صاح ُبــهَ ،فأدخــل يــده فيــه ،فــﺈذا
 -2عــن ابــن عمــر قــال :مـ َّـر رســول اهلل صــﲆ اهلل عليــه وســلم بطعــام وقــد َّ
ـع هــذا عــﲆ ِحــدَ ة ،وهــذا عــﲆ ِحــدَ ة ،فمــن َغ َّشـنَا فليــس منَّا«،مســند اإلمــام أمحــد ،ج ،2
بــه طعــام رديء ،فقــال» :بـ ْ
حديــث رقــم .5105

” -3التَّك ِّفـي  :التَّام ُي ُل إِلـى ُقدَّ ام“( ،لسان العرب).
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ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ :

ﱂ يعــد يشــغل َبـ َ
ـال اللغويــني البحــث ﰲ نشــأة اللغــة ؛ ذلــك ألنــه أمــر قائــم عــﲆ افﱰاضــات نظريــة ليســت عاجــزة

ﳛ َســم أمــره ،وترتــب عليــه خــالف
عــن كشــف النقــاب عــن أوليــة اللغــة فحســب  ،وإ ّنــام كانــت حمــل خــالف قديــم ﱂ ُ ْ
آخــر ،نــال قســط ًا وافــر ًا مــن اهتــامم اللغويــني أال وهــو العالقــة بــني اللفــﻆ ومدلولــه.

هــذه العالقــة التــي اصبحــت حجــر الزاويــة ﰲ علــم الداللــة ( ) Seman�csاملختــص بدراســة املعنــى الــذي

أصبــح ﰲ حقبــة مــن حقــب البحــث حمــور الدراســات اللغويــة احلديثــة.

وقــد أثــريت تســاؤالت عــدة حــول طبيعــة هــذه الصلــة  :أهــي صلــة طبيعــة ؟ فتكــون معهــا داللــة األلفــاظ عــﲆ

معانيهــا ذاتيــة ،أم ّ
أن هــذه الصلــة اصطالحيــة مصطنعــة يفرضهــا اإلنســان بمحــﺾ إرادتــه باختيــاره ؟ وقــد كانــت

لﻺمــام جعفــر الصــادق gإفاضــات لســانية فيــام يتعلــق باملســألة هــذه ،وتلــك التســاؤالت فقــد ُأثــرت عنــه العديــد
مــن األقــوال التــي توضــح وتبـ ّـني العالقــة بــني اللفــﻆ ومعنــاه ( الــدال ومدلولــه) .وهــذا البحــث ﳛــاول الكشــف

عــن طبيعــة االرتبــاط بــني ( اللفــﻆ ومعنــاه ) ﰲ ضــوء مــا ُأثــر عنــه  gبوصفــه نقطــة املركــز التــي يــدور حوهلــا
احلديــث ﰲ هــذا البحــث
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Abstract:
There is not space for the linguists to trace the fount of language as it is controversial
from time immemorial and runs into sufficient discussion giving light to another count : the
nexus between the utterance and its connotation. Semantics comes into consideration as the
cornerstone in semiology.
Many inquiries rise as whether the nexus is normal, the meaning of the mere utterances or it
is a artificial conceptual one man imposes himself . It is all talk in this concern. Many speeches
for Imam Al-Sadaq manifests
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ﺗوﻃﺌة

إذا كان حقـ ًا فﺈ ّنـ ُه ﱂ يعــد يشــغل َبـ َ
ـال اللغويــني البحــث ﰲ نشــأة اللغــة ؛ ذلــك ألنــه أمــر قائــم عــﲆ افﱰاضــات

ﳛ َســم
نظريــة ليســت عاجــزة عــن كشــف النقــاب عــن أوليــة اللغــة فحســب  ،وإ ّنــام كانــت حمــل خــالف قديــم ﱂ ُ ْ
أمــره ،وترتــب عليــه خــالف آخــر ،نــال قســط ًا وافــر ًا مــن اهتــامم اللغويــني أال وهــو العالقــة بــني اللفــﻆ ومدلولــه.

هــذه العالقــة التــي أصبحــت حجــر الزاويــة ﰲ علــم الداللــة ( ) Semanticsاملختــص بدراســة املعنــى الــذي

أصبــح ﰲ حقبــة مــن حقــب البحــث حمــور الدراســات اللغويــة احلديثــة.

وكان شــيﺌ ًا طبيعيـ ًا بــل ﴐوريـ ًا ْ
أن تثــري الصلــة بــني اللفــﻆ واملعنــى اهتــامم اللغويــني وأن تلفــت أنظارهــم  ،هــذه

الصــورة الصوتيــة التــي بمجــرد النطــق ﲠــا تشــري إﱃ صــورة ذهنيــة تربــﻂ كلي ـ ًا  ،أو جزئي ـ ًا بــﴚء خارجــي ؛ فقــد

أثــريت تســاؤالت عــدة حــول طبيعــة هــذه الصلــة  :أهــي صلــة طبيعــة ؟ فتكــون معهــا داللــة األلفــاظ عــﲆ معانيهــا
ذاتيــة  ،بمعنــى ّ :
أن كل صــوت يرمــز إﱃ معنــى فتكتســب األلفــاظ داللتهــا مــن خــالل جــرس أصواﲥــا  ،وينشــأ مــا
يســمى باملناســبة الطبيعــة بــني األصــوات والــدالالت  ، Sounds symbolism.أم ّ
أن هــذه الصلــة اصطالحية

مصطنعــة يفرضهــا اإلنســان بمحــﺾ إرادتــه باختيــاره اســ ًام لــكل مســمى تواضعــ ًا واتفاقــ ًا ؟ فتكــون األلفــاظ ،
رمــوز ًا لغويــة اصطالحيــة تنفــي التــالزم الدائــم والطبيعــي بــني الصــوت واملعنــى  ،أو بــني اللفــﻆ وداللتــه (.)1

ومــن أجــل توضيــح طبيعــة االرتبــاط بــني اللفــﻆ واملعنــى _ بني الــدال ومدلولــه _ عند اللســانني واإلمــام الصادق

ـم انتقــل إﱃ العــرص احلديــث ألعــرض آراء
( )اســتعرض بﺈﳚــاز آراء اليونانيــني  ،والعــرب القدامــى  ،ومــن َثـ َّ

علــامء الغــرب والعــرب ﰲ هــذه املســألة ؛ ألبــني بعــد ذلــك رأي اإلمــام الصــادق ( )ﰲ ذلــك ؛ ليتســنى لنــا تنــاول
املســألة برمتهــا تارﳜيـ ًا  ،وأن نرصــد مــا أمكننــا  ،أبــرز اﻵراء وعــﲆ األخــص رأي االمــام ( )موضــوع البحــث

وكــام يــأﰐ :
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اوالً :

رأي اليونانيني

تصــد فالســفة اليونــان هلــذا املوضــوع  ،وأولــوه عنايــة فائقــة ؛ فــﺈذا مــا توغلنــا ﰲ التاريــخ قليــال ســيصادفنا

أفالطــون ( 3٤7ق.م) بــﺈرصاره عــﲆ وجــود العالقــة احلميمــة بــني الكلمــة ومــا تــدل عليــه ،فقــد كان مأخــوذ ًا

بســحر الكلمــة مغتبط ـ ًا بشــفافيتها انطالق ـ ًا مــن اعتقــاده ّ :
أن اللغــة ظاهــر طبيعــة  ،وﰲ حماولتــه البحــث عــن أصــل

اللغــة يناقــﺶ هــذه العالقــة ﰲ حمــاورات كراطيليــوس ()Kretylas

()2

يقــول يســرب ســن ( (( : )Jespersenإن فكــرة املناســبة الطبيعيــة بــني الصــوت واملعنــى ّ
وأن الكلــامت تكتســب

حمتواهــا وقيمهــا مــن خــالل رمزيــة صــوت م ّعينــة كانــت هلــا دائ ـ ًام االفضليــة ﰲ االهتــامم اللغــوي  ،وأكثــر االمثلــة

رب بــه أفالطــون
شــهرة عــﲆ ذلــك مــا جــاء ﰲ كــرا طيليــوس افالطــون ( *)Kretylas platosيشــري بذلــك إﱃ مــا عـ ّ
عــن رأيــه بقولــه عــﲆ لســان كــرا طيليــوس  :إن إطــالق االســامء طبيعــي وليــس اصطالحي ـ ًا  ،وأ ّنــه ليــس جــز ًء مــن

الصــوت اإلنســاﲏ الــذي اعتــاد النــاس عــﲆ اســتعامله  ،والــذي يعطــي ذلــك وجه ـ ًا مــن احلــق والصــواب هــو ّأﳖــا
نفســها عنــد اهليلنيــني ( ، )Hellenesوالربابــرة (. )3( )) )Barbarians

ولكــن الصلــة الطبيعيــة ﱂ تكــن موضــع اتفــاق بــني فالســفة اليونــان  ،فقــد رفــﺾ الفيلســوف ديمقريطــس (مــن

فالســفة القــرن اخلامــس قبــل امليــالد) هــذا الــرأي إذ يقــولّ (( :
إن أي اســم تطلقــه  ،ﰲ رأيــي هــو الصحيــح  ،وإذا

غريتــه وأطلقــت اســام أخــر ســيظل االســم اﳉديــد صحيحـ ًا كالقديــم  ،إذ ًا فالطبيعــة ال تطلــق أسـ ًام عــﲆ ﳾء  ،بــل
ّ
تتــم هــذه التســمية باالتفــاق والعــادة مــن الذيــن يســتعملوﳖا ))(.)٤

فهــو يــر ّ
أن داللــة األلفــاظ ليســت طبيعيــة ذاتيــة  ،وإ ّنــام هــي داللــة مكتســبة بدليــل إطالقنــا اســامء جديــدة عــﲆ

املســميات فــال يتغــري املضمــون مــع هــذه االســامء .

ورفــﺾ ارســطو ( 322ق.م) فكــرة اســتاذه افالطــون  ،وأخــذ عــﲆ عاتقــه نقــﺾ نظرتيــه  ،وﲢطيــم مقولــة

املناســبة الطبيعيــة بــني االســم واملســمى بقولــه  (( :االســم هــو لفظــة دالــة بتواطــؤ ..فأمــا قولنــا بتواطــؤ فمــن قبــل
ال فــأن األصــوات أيضـ ًا ال تُك َتــب بحدهــا فتـ ﱡ
أ ّنــه ليــس مــن االســامء اســم بالطبــع االّ إذا صــار دليـ ً
ـدل  ،مثــل أصــوات

البهائــم ،االّ أ ّنـ ُه ليــس ﳾء منهــا اســام )) ( ، )5فأرســطو يــر ّ
أن الصلــة بــني الــدال واملدلــول صلــة اصطالحيــة عرفيــة

تواضــع النــاس عليهــا (. )6

أ ّمــا ســقراط فقــد وقــف موقف ـ ًا وســط ًا  ،نســتطيع ْ
أن نظفــر بنظرتــه مــن خــالل كالمــه ﰲ حمــاورة كراطيليــوس

إن اخلــوض ﰲ مثــل هــذه املســألة فيــه مشــقة ّ ،
والتــي مفادهــا ّ [ :
وأن هنــاك نوعـ ًا مــن االســامء تــدل وتشــهد عــﲆ ّأﳖــا
٢٣٤

ﱂ تتــم اعتباطـ ًا  ،وأن هلــا أصـ ً
ال مــن الطبيعــة ] ...فمــن االســامء مــا أطلــق باملواضعــة واالصطــالح  ،وكثــري ًا مــا ﳛــدث

تــداول األلفــاظ ألفــة بينهــا وبــني ذهــن اإلنســان فهــو يمســك العصــا مــن وســطها فاطــالق االســامء ﳛــدث أحيانـ ًا
باالتفــاق واالصطــالح وأحيانـ ًا أخــر تكتســب األلفــاظ معانيهــا وترســخ ﰲ األذهــان عــن طريــق التكــرار  ،وكأن

العالقــة بــني اللفــﻆ ومدلولــه مكتســبة وليســت طبيعيــة  ،وال يصــدق ذلــك عــﲆ ﲨيــع األلفــاظ ؛ ألن بعــﺾ االســامء
هلــا أصــل طبيعــي(.)7

٢٣٥

أ.د.حسن عبد الغني االسدي الباحث كرار عبد الحميد عدنان الموسوي

ثانيا :

رأي علامء اللغة العرب األقدمني :

انطالقــ ًا مــن حبهــم واعتزازهــم الشــديدين للغتهــم العربيــة أخــذ علــامء العربيــة القدمــاء يتلمســون معــاﲏ

األصــوات املجــردة  ،حماولــني إقامــة جـ ٍ
ـﴪ مــن العالقــة بــني اللفــﻆ ومدلولــه  ،فقــد جــاء ﰲ (ﲥذيــب اللغــة) مــا

ـرص ،وكل صــوت يشــبه ذلــك
ورص البــاب يـ ﱡ
رص اﳉنــدب رصيــر ًا َّ ،
ُيعــز إﱃ اخلليــل (175هـــ) مــن أ ّنــه قــال َّ (( :
(رص) كقولــك  :رصرص االخطــب رصرصة ))(، )8
فهــو رصيــر إذا امتــد  ،فــكان فيــه ﲣفيــف وترجيــع ﰲ إعــادة َّ

رص  ،وتوﳘــوا ﰲ
وجــاء ﰲ اخلصائــص  (( :قــال اخلليــل كأﳖــم توﳘــوا ﰲ صــوت اﳉنــدب اســتطالة ومــد ًا  ،فقالــوا َّ :

صــوت البــازي تقطيعـ ًا فقالــوا  :رصرص)) ( ، )9فكانــت هــذه االقــوال اشــارة واضحــة مــن اخلليــل إﱃ هــذه الظاهــرة
اللغويــة التــي َ ِ
ـرص صــورة لفظيــة لصــوت اﳉنــدب املســتمر دون تقطيــع ،
ْ
ﳛكــي فيهــا صــوت الكلمــة معناهــا  ،فـ َّ
ـمع فيــه تقطيع ـ ًا(.)10
ورصرص ﳛكــي صــوت البــازي الــذي نسـ ُ
وﰲ كتــاب ســيبويه (180هـــ) عبــارة يربــﻂ فيهــا بــني اللفــﻆ واملدلــول إذ يقــول  (( :ومــن املصــادر التــي جــاءت

عــﲆ مثــال واحــد  ،حــني تضاربــت املعــاﲏ قولــك  :النــزوان والنقــزان والقفــران  ،وإ ّنــام هــذه االشــياء ﰲ زعزعــة
والرتــكان  ،ومثــل هــذا الغليــان ؛ أل ّنــه زعزعــة وﲢـ ِّـرك ))(. )11
البــدن واهتــزازه ﰲ ارتفــاع  ،ومثل ـ ُه العســالن ّ

فاملصــادر التــي عــﲆ وزن ( َف َعــالن ) كــام يــر ســيبويه توحــي أصواﲥــا عــن معناهــا  ،أو تصــور احلــركات التــي

تصاحــب احلــدث  ،فيتشــعر ﰲ (ال َف َعــالن) االهتــزاز واالضطــراب واحلركــة وينســحب هــذا احلكــم عــﲆ ِّ
كل مصــدر

جــاء عــﲆ هــذا الــوزن  ،مهــام كانــت حروفــه ال بــد ْ
أن نلحــﻆ فيــه هــذا املعنــى  ،واملبنــى فيــه داللــة عــﲆ املعنــى فهــذه
صلــة وثيقــة واضحــة بــني األوزن ومعانيهــا يعقدهــا ســيبوبه(.)12

أ ّمــا ﰲ القــرن الثالــث اهلجــري فقــد كان لالﲡــاه العقــيل الــذي يســود فكــر املعتزلــة أثــره الكبــري ﰲ تفســريهم

للظواهــر اللغويــة  ،فقــد ُروي عــن ع ّبــاد بــن ســليامن الصيمــري  ،أنّــ ُه وجــد صلــة طبيعيــة بــني اللفــﻆ ومعنــاه ،

واحتــج بـ ّ
ـأن واضــع االلفــاظ إزاء املعــاﲏ ﱂ يضعهــا اعتباطـ ًا  ،يقــول الســيوطي ((:نقــل أهــل أصــول الفقــه عــن عبــاد

بــن ســلامن الصيمــري مــن املعتزلــة أ ّنــه ذهــب إﱃ ّ
أن بــني اللفــﻆ ومدلولــه مناســبة طبيعيــة ))( ، )13وحجــة عبــاد*

منطقيــة عقليــة رصفــة إذ ﳛتــج لرأيــه بقولــه  (( :لــوال الداللــة الذاتيــة لــكان وضــع لفــﻆ مــن االلفــاظ بــﺈزاء معنــى

مــن املعــاﲏ ترجيح ـ ًا بــال مرجــح ))(. )1٤

وﲨهــور األصوليــني ضــد مــا قالــه الصيمــري  ،وحجتهــم عــﲆ فســاد رأيــه  (( :إن اللفــﻆ لــو َّ
دل بالــذات لفهــم كل

واحــد منهــم كل اللغــات لعــدم اختــالف الــدالالت الذاتيــة  ،وإن كان الواضــع هــو اهلل فتخصيصـ ُه األلفــاظ باملعــاﲏ

كتخصيــص العــاﱂ باالﲢــاد ﰲ وقــت مــن ســائر األوقــات  ،وإن كان هــو النــاس فلعلــه لتعــني اخلطــران بالبــال ))(.)15
٢٣٦

ومــن األصوليــني مــن ال ينكــر ْ
أن تتحقــق املناســبة بــني اللفــﻆ ومعنــاه كالــرازي (606هـــ)  ،ولكنهــا ليســت ذاتيــة

شــاملة وعامــة ﰲ اللغــة فهــو يقــول  (( :داللــة االلفــاظ عــﲆ مدلوالﲥــا ليســت ذاتيــة حقيقيــة خالفـ ًا لعبــاد  ...وقــد
يتفــق ﰲ بعــﺾ األلفــاظ كونــه مناســب ًا ملعنــاه مثــل تســميتهم القطــا ﲠــذا االســم ؛ ألن اللفــﻆ يشــبه صوتــه ))(.)16

وﰲ القــرن الرابــع اهلجــري نتلمــس الرؤيــة القائلــة بوجــود العالقــة بــني الــدال ومدلولــه عنــد ابــن دريــد (321هـ)

ﰲ كتابــه ( االشــتقاق ) فقــد أخــذ ُيفـ ّـﴪ تســمية العــرب ألبنائهــم تفســري ًا يعتمــد عــﲆ هــذا الصلــة الطبيعيــة حيــث

يقــول  (( :واعلــم ّ
أن للعــرب مذاهــب ﰲ تســمية أبنائهــا فمنهــا مــا سـ ّـموه تفــاؤالً عــﲆ اعدائهــم نحــو  :غالــب وظــاﱂ

 ...ومنهــا مــا يســمى بالســباع ترهيبـ ًا ألعدائهــم نحــو أســد وليــث  ...ومنهــا مــا ســمي بــام غلــﻆ مــن االرض  ...مثــل

حجــر وصخــر )) ( )17فتفســريه قائــم عــﲆ وثــوق الصلــة بــني االســامء و مدلوالﲥــا .

وكان ابــن جنــي (392ه) أكثــر اللغويــني املتحمســني لفكــرة الصلــة بــني اللفــﻆ واملدلــول  ،إذ بلــور مفهــوم هــذه

الصلــة ﰲ أربعــة أبــواب  ،فقــد بســﻂ املســألة  ،وأخــذ عــﲆ عاتقــه تفتيقهــا وتفصيــل دقائقهــا ،متلمس ـ ًا هــذه الصلــة
فيــام يعــرض لــه مــن ظواهــر صوتيــة معتمــد ًا عــﲆ قــوة الترصيــف التــي أورثتــه دقــة النظــر ﰲ االصــوات وجــرس

احلــروف الصـ َـق ﰲ ذهنــه دالالت خاصــة ؛ لطــول ﳐالطتــه اياهــا  ،واالبــواب التــي عقدهــا ﰲ خصائصــه هــي :
* (( -تالقي املعاﲏ عﲆ اختالف االصول واملباﲏ ))

* (( -االشتقاق األكرب ))

()18

()19

* (( -تصاقب االلقاب لتصاقب املعاﲏ)) (.)20

*  (( -امساس االلفاظ اشباه املعاﲏ )) (. )21
أن لــكل حـ ٍ
وقــرر ابــن جنــي ﰲ أبحاثــه ّ
ـرف معنــى  ،وإذا ﱂ يظهــر ذلــك مــن خــالل اللغــة املنطوقــة فريجــع ذلــك

أن يكــون الــدارس ﱂ ُينعــم النظــر ﰲ الدراســة  ،وأ ّمــا ّ
إﱃ أحــد األمريــن  :إ ّمــا ْ
ألن هلــذه اللغــة ُأصــوالً وأوائــل قــد

ﲣفــى عــﲆ الدارســني(.)22

٢٣٧

أ.د.حسن عبد الغني االسدي الباحث كرار عبد الحميد عدنان الموسوي

ثالثا :

رأي علامء اللغة الغربيني املحدثني :

ﲣبــو مناقشــة هــذه العالقــة فــﱰة زمنيــة طويلــة  ،وكأﳖــا قــد أصبحــت مــن املســلامت ليــأﰐ (ﳘبلــت) الــذي ُي َعــد
ّأول مــن التفــت مــن الغربيــني إﱃ عالقــة اللفــﻆ باملعنــى ﰲ القــرن التاســع عــﴩ ،إذا رأ ّ
أن  (( :اللغــات بوجــه عــام ت ُْؤثِــر

التعبــري عــن االشــياء بوســاطة ألفــاظ أثرهــا ﰲ األذان يشــبه أثــر تلــك األشــياء ﰲ األذهــان ))

()23

فهــو يــرصح ويعلــن (( تأييــده للعالقــة الطبيعيــة بــني االلفــاظ ومعانيهــا  ،وبذلــك ينفــﺾ الغبــار عنهــا  ،ويضعهــا ﲢــت

االنظــار للمناقشــة مــرة أخــر )) ( )2٤؛ إذ يقــول ﰲ موضــع آخــر ّ (( :
إن اللغــة تــدل عــﲆ األشــياء باألصــوات التــي تــارة

بنفســها  ،وتــارة أخــر باملقارنــة مــع غريهــا تــﱰك انطباعـ ًا ﰲ األذن ﳑاثـ ً
ال للتأثــري الــذي تﱰكــه االشــياء عــﲆ العقــل )) (. )25
و َقبِـ َـل (جسربســن) رؤيــة (ﳘبلــت) وانتــرص ألصحــاب املناســبة بــني االلفــاظ ومعانيهــا  ،إالّ أ ّنــه أضــاف (( ّ
أن هــذه

الظاهــرة ال تــكاد تطــرد ﰲ لغــة مــن اللغــات ّ ،
وأن بعــﺾ الكلــامت تفقــد هــذه الصلــة عــﲆ مـ ِّـر األيــام ﰲ حــني كلــامت ُأخــر

تكتســبها وتصبــح فيهــا واضحــة بعــد ْ
أن كانــت ال تلحــﻆ فيهــا ))(.)26

وبعــد (ﳘبلــت) تصــد للمســألة اللغــوي االمريكــي ويتنــي (189٤-1827( )Whitneyم) لريفــﺾ العالقــة

الطبيعيــة بــني اللفــﻆ ومدلولــه وﳚعلهــا عالقــة اعتباطيــة إذ يقــول  (( :إن الدالــة ( )Signترتبــﻂ باملفهــوم الــذي تــدل

عليــه باالصطــالح (  ، ) Contven�onalواالرتبــاط بينهــام ذهنــي فقــﻂ  .ولــو كان االرتبــاط طبيعيـ ًا  ، ) )Naturalأو
داخلي ـ ًا ( ،) Internalأو الزم ـ ًا  ) )Necessaryلوجــب أن يتبــع كل تغــري ﰲ املفهــوم تغــري ﰲ الدليــل ))(.)27

وﰲ َبــدء القــرن العﴩيــن ﲤيــل الكفــة إﱃ معــارﴈ الربــﻂ الطبيعــي بــني اللفــﻆ وداللتــه  ،عــﲆ يــد اللغــوي الســويﴪي

فردينانــد دي سوســري ( )1913-1757ﰲ أبحاثــه التــي ﲨعهــا ونﴩهــا أملــع طلبتــه (شــارل بالــيل) و (الــربت سيشــهاي)

ســنة  1916ﰲ (مصنــف) سـ ّـمياه ( )Course in General Linguis�csالــذي بحــث فيــه بالتفصيــل طبيعــة العالقــة
بــني اللفــﻆ ومدلولــه .

وﳑــا جــاء فيــه ان العالقــة بــني الــدال واملدلــول اعتباطيــة - Arbitrary-وبســاطة أســتطيع أن أقــول إن العالقــة اللغوية

جزافيــة وال عالقــة هلــا بذاﲥــا ومــا يمكــن أن تــدل عليــه إال باالتفــاق واالصطــالح( .)28ويقــول ﰲ موضــع آخــر ما نصــه (( :

ال ﳜتلــف اثنــان ﰲ الطبيعــة االعتباطيــة لﻺشــارة ؛ ولكــن اكتشــاف احلقيقــة أســهل مــن وضعهــا ﰲ مكاﳖا املناســب ))(. )29

وذهــب مذهــب دي سوســري العديــد مــن الباحثــني ومنهــم ماريــو بــاي الــذي يقــول  (( :القيمــة التــي يــدل عليهــا الرمــز

ـح افــﱰاض القائــل
تتــم بطريــق التحكــم والفــرض  ،وأ ّنــه ليــس هنــاك أي رابطــة فطريــة بــني اللفــﻆ ومدلولــه  ،ولــو صـ َّ

بوجــود عالقــة فطريــة بينهــام لــكان حت ـ ًام ْ
ـاس لغــة واحــدة  ...اللغــة املتكلمــة إذن تعتمــد عــﲆ االصطــالح
أن يتكلــم النـ ُ

واالتفــاق اﳉامعــي مهــام قـ َّـل عــدد افــراد اﳉامعــة اللغويــة))(.)30
٢٣٨

رابعا :

رأي علامء العربية املحدثني :

اختلفــت نظــرة املحدثــني العــرب بــني مؤيــد ومنــارص لوجــود صلــة طبيعيــة بــني األلفــاظ ومعانيهــا  ،وبــني

رافــﺾ هلــا  ،ففــي أواخــر القــرن التاســع عــﴩ  ،وأوائــل القــرن العﴩيــن  ،كان االﲡــاه الغالــب للغويــني العــرب
هــو القــول بالصلــة الوثيقــة بــني الصــوت واملعنــى  ،فنــر أمحــد فــارس الشــدياق ( )1888-180٤يقــول ّ (( :
إن

كل حــرف ﳜتــص بمعنــى مــن املعــاﲏ دون غــريه وهــو مــن أرسار اللغــة العربيــة التــي قـ ّـل مــن تن ّبــه هلــا وقــد وضعــت

هلــذا كتاب ـ ًا ﳐصوص ـ ًا ســميت ُه  :منتهــى العجــب ﰲ خصائــص لغــة العــرب ))(.)31

وإذا كان احلــرف عنــد (الشــدياق) يوحــي بداللــة الكلمــة  ،فــﺈن احلــرف عنــد جرجــي زيــدان ينـ ّـوع املعنــى األصــيل

للكلمــة التــي تشــﱰك مــع ألفــاظ أخــر (( بحرفــني ﳘــا األصــل املتضمــن املعنــى األصــيل  ،والزيــادة  ،أي ( :احلــرف
الزائــد عــﲆ األصــل) وبــام ّنوعتـ ُه تنويعـ ًا طفيفـ ًا مثالـ ُه  :قــﻂ وقطــب وقطــف وقطــم وقطــل ؛ ﲨيعهــا تتضمــن معنــى

القطــع إالّ ّ
أن كل واحــدة منهــا اســتعملت لتنــوع مــن تنوعاتــه  ،واألصــل املشــﱰك بينهــا قــﻂ وهــو بنفســه حكايــة
صــوت القطــع كــام ال ﳜفــى ))(. )32

ونمــﴤ قدمـ ًا لنجــد (عبــد اهلل العاليــيل) يغــايل ﰲ تصــوره أن لــكل حــرف عــرﰊ معنــى (( فاهلمــزة عــﲆ اﳉوفيــة ،

والبــاء تــدل بلــوغ املعنــى ﰲ الــﴚء بلوغـ ًا تامـ ًا  ،واﳉيــم تــدل عــﲆ العظــم مطلقـ ًا  ،واخلــاء عــﲆ املطاولــة واالنتشــار ،

والــدال عــﲆ التصلــب  ،والــذال عــﲆ التفــرد  ،والــراء عــﲆ امللكــة وشــيوع الوصــف  ،والســني عــﲆ الســعة والبســطة

 ،والشــني عــﲆ التفــﴚ بغــري نظــام  ،والعــني عــﲆ اخللــو الباطــن أو عــﲆ اخللــو مطلقـ ًا  ...واليــاء عــﲆ االنفعــال املؤثــر
ﰲ الباطــن ))(. )33

وﰲ مقابــل هــؤالء الباحثــني هنــاك مــن انكــر ورفــﺾ القــول بالصلــة الطبيعيــة بــني اللفــﻆ واملعنــى  ،فالدكتــور

أن هــذه العالقــة اعتباطيــة( ، )3٤ويــر ﰲ موضــع آخــر ّ
حســان يــر ّ
أن داللــة االلفــاظ كلهــا اصطالحيــة(.)35
ﲤــام ّ
وأنكــر الدكتــور عبــده الراجحــي وجــود مناســبة وصلــة بــني االلفــاظ ومعانيهــا بقولــه (( :غــري ّ
أن أمتنــاع ابــن
جنــي ﲠــذا الــرأي  ،واعجــاب الدكتــور صبحــي الصالــح بــه ال يمنــع مــن التأكيــد عــﲆ ّ
أن أهــل اللغــة بوجـ ٍـه عــام

يطبقــون عــﲆ رفضــه  ،ويــرون أ ّنــه ليــس هنــاك مناســبة بــني اللفــﻆ ومدلولــه  ،وليســت هنــاك عالقــة بــني الرمــز

والــﴚء الــذي يرمــز إليــه )) ( ، )36وإﱃ ذلــك ذهــب الدكتــور ابراهيــم أنيــس  ،والدكتــور رمضــان عبــد التــواب(.)37
ولﻸصوليــني املحدثــني آراء ﳐتلفــة ﰲ مســألة االقــﱰان بــني اللفــﻆ واملعنــى ؛ هــل هــو عــﲆ نحــو الســببية أم عــﲆ

نحــو آخــر؟ فهنــا تصــوران لعالقــة اللفــﻆ باملعنــى املوضــوع لــه وكــام مبــني أدنــاه (:)38

 _1عالقــة (اﳉعــل والتخصــص) ،قــال اخلراســاﲏ (( :ال ريــب ﰲ كــون األلفــاظ موضوعــة بــﺈزاء معانيهــا مــن
٢٣٩

أ.د.حسن عبد الغني االسدي الباحث كرار عبد الحميد عدنان الموسوي

حيــث هــي ال مــن حيــث هــي مــرادة لالفظهــا )) ( )39ويقــول حممــد رضــا املظفــر ((:داللــة األلفــاظ عــﲆ معانيهــا

ال تكــون إال باﳉعــل والتخصــص مــن واضــع تلــك األلفــاظ ملعانيهــا )) ( )٤0وإﱃ ذلــك ذهــب الســيد حممــد حممــد
صــادق الصدر(قــدس) (.) ٤1

 _2عالقــة الســببية  ،التــي تعنــي تصــور اللفــﻆ ســبب لتصــور املعنــى ﰲ الذهــن  ،فهنــا وجــودان أحدﳘــا صــورة

اللفــﻆ واﻵخــر صــورة املعنــى غــري أن األول ســبب للثــاﲏ  ،قــال الســيد حممــد باقــر الصــدر( قــدس) (( :تصــور

اللفــﻆ يــؤدي إﱃ تصــور املعنــى وألجــل هــذا يمكــن القــول بــأن تصــور اللفــﻆ ســبب لتصــور املعنــى كــام تكــون

النــار ســبب ًا للحــرارة وطلــوع الشــمس ســبب ًا للضــوء غــري أن عالقــة الســببية بــني تصــور اللفــﻆ وتصــور املعنــى ﳎاهلــا
الذهــن  ،وعالقــة الســببية بــني النــار واحلــرارة أو بــني طلــوع الشــمس والضــوء ﳎاهلــا العــاﱂ اخلارجــي )) ( )٤2وهــذا

مــا قــال بــه النائينــي(( ،)٤3والســيد أبــو القاســم اخلوئــي (قــدس) (.)٤٤

أ ّمــا الســيد عــيل السيســتاﲏ (دام ظلــه) فقــد وقــف عنــد التصــور الثــاﲏ واصفــه بأنــه  (( :املعــروف بــني األصوليــني

)) ( ،)٤5مــن غــري اإلشــارة إﱃ التصــور األول  ،عــﲆ الرغــم مــن أنــه ال يقــل شــهرة مــن الثــاﲏ ؛ ولعلــه ﰲ ذلــك يســعى
إﱃ بيــان وجهــة نظــره ﰲ العالقــة بــني اللفــﻆ واملعنــى مــن بيــان فســاد عالقــة الســببية ويؤكــد ذلــك قولــه  (( :لــو كانت

عالقــة اللفــﻆ باملعنــى عالقــة الســببية ﱂ تســتلزم هــذه العالقــة حصــول الفنــاء والغفلــة عــن اللفــﻆ بينــام الفنــاء والغفلة
حاصلــة  ،فهــذا دليــل عــﲆ كــون العالقــة هــي اهلوهويــة والعينيــة ال الســببية والتــالزم ))

(.)٤6

وعليــه فــﺈن العالقــة بــني (الــدال ومدلولــه) عنــد الســيد السيســتاﲏ يصطلــح عليهــا ( :عالقــة اهلوهويــة) ،و(

العينيــة)  ،و( االندمــاج )  ،وهــذه األلفــاظ كلهــا تعنــي عنــده (( اندمــاج صــورة املعنــى ﰲ صــورة اللفــﻆ فــال أثنينيــة
بينهــام)) ( )٤7كــام هــو متعــارف بــني اللغويــني واألصوليــني  ،ومــن ثــم ينــم رأيــه عــن اجتهـ ٍ
ـاد يميــزه عــن علــامء اللغــة
ﱡ
واألصوليــني ﰲ املصطلــح مــن جهــة  ،ونفــي األثنينيــة ( دال ومدلــول)  ،وتأكيــد مبــدأ االﲢــاد بينهــام مــن جهــة
أخــر(.)٤8

٢٤٠

خامس ًا :

رأي اإلمام جعفر الصادق ()

اختلفــت نظــرة اإلمــام جعفــر الصــادق( )إﱃ اللغــة ونشــأﲥا  ،وإﱃ الصلــة بــني اللفــﻆ ومعنــاه _ الــدال

ومدلولــه_ عــن نظــرة اللغويــني والفالســفة واملتصوفــة  ،ﳑّــن بحــث ﰲ اللغــة  ،والقــى برأيــه ﰲ ايضــاح الصلــة بــني
الــدال ومدلولــه.

ال متشــك ً
فاإلمــام( )يفـ ّـرق بــني مصطلحــي (اللســان  ،والــكالم)  ،بــني (اللســان) بوصفــه هيــك ً
ال و ُمكَّونـ ًا مــن

ﳎموعــة مــن التسلســالت الصوتيــة  ،مــع امكانيــة تأليفهــا وترابطهــا ﰲ (مرحلــة البنــاء)  ،وبــني ( الــكالم ) _ املنطــوق
واملكتــوب _ الــذي يمثــل مرحلــة البنــاء  ،أي  :التحقــق الفعــيل الناتــج مــن تأليــف األصــوات اللغويــة بعضهــا مــع

بعــﺾ  ،تأليــف اجتمعــت عليــه األمــور كلهــا  ،مــن  :اســم  ،وفعــل ،وفاعــل  ،ومفعــول  ،ومعنــى  ،أو غــري معنــى .

فأ ّمــا ( اللســان ) واملتشــكل مــن تسلســالت صوتيــة لــد ﲨيــع األمــم  ،فهــو عــﲆ حــد قــول اإلمــام الصــادق
( )مــن خلــق اهلل وإرادتــه – عــز وجــل ، -ومــن َثـ ِ
ـم هــذا النظــام الصــوﰐ اللغــوي إﱃ البــﴩ ؛ يقــول (: )
ـم ُأهلـ َ
َّ
( (( )٤9كان أول مــا توهــم اهلل –عــز وجــل -شــيﺌ ًا متوﳘـ ًا  ،وأراد مــراد ًا  ،وشــاء مشــيﺌ ًا فــكان توﳘــه ومشــيﺌته وإرادتــه
ال عــﲆ كل مــدرك  ،وفاصـ ً
ال لــكل ﳾء ودليـ ً
للحــروف  ،التــي جعلهــا –عــز وجــل -أصـ ً
ال لــكل مشــكل .

فمــن تلــك احلــروف ُيعــرف كل ﳾء مــن اســم حــق  ،أو اســم باطــل  ،أو فعــل أو فاعــل أو مفعــول  ،أو معنــى
أو غــري معنــى  ،وعليهــا اجتمعــت األمــور كلهــا  ،وﱂ ﳚعــل للحــروف عنــد توﳘــه هلــا شــيﺌ ًا غــري أنفســها بتنـ ٍ
ـاه  ،وال

وجــود ؛ ألﳖــا متوﳘــة بالتوهــم  ،والتوهــم ﰲ هــذا املوضــع أول فعــل اهلل _عــز وجــل -الــذي هــو نــور الســموات
واألرض .

واحلــروف هــي مفعولــة لذلــك الفعــل  ،وهــي احلــروف التــي بنــي الــكالم كلــه  ،والعبــارات واللغــات كلهــا

مــن اهلل –عــز وجــل -ومــن خلقــه  ،وهــي ثالثــة وثالثــون حرف ـ ًا  :منهــا ثامنيــة وعــﴩون حرف ـ ًا تــدل عــﲆ لغــات

العربيــة  ،واثنــان وعــﴩون حرفــ ًا تــدل عــﲆ اللغــة الﴪيانيــة والعربانيــة التــي هــي (أ  ،ب ،ج  ،د) ومنهــا ﲬســة

أحــرف منحرفــة ﰲ ســائر اللغــات مــن العجــم ﰲ أقاليــم األرض كلهــا  ،وهــي ﲬســة أحــرف انحرفــت عــن الثامنيــة
والعﴩيــن ﰲ اللغــات  ،فصــارت احلــروف ك ّلهــا الختــالف اللغــات عليهــا ثالثــة وثالثــني حرف ـ ًا ))(. )50

وقــال( (( :)أول ﳾء خلقــه اهلل تعــاﱃ ليعــرف بــه خلقــه حــروف املعجــم  ،وإن الرجــل إذا ُﴐب عــﲆ رأســه

بعصــا (أو ســواها) فزعــم أ ّنـ ُه ال ُيفصــح بعــﺾ الــكالم فاحلكــم فيــه أن يعــرض عليــه (حــروف املعجــم) ثــم يعطــي

مــن الديــة بقــدر مــا ﱂ ُيفصــح ))

()51

وعــن عــيل بــن ابراهيــم عــن أﰊ عبــد اهلل( )أ ّنــه قــال  (( :إذا ﴐب الرجــل عــﲆ رأســه فثقــل لســانه عرضــت
٢٤١

أ.د.حسن عبد الغني االسدي الباحث كرار عبد الحميد عدنان الموسوي

قســمت الديــة عــﲆ حــروف املعجــم فــام ﱂ يفصــح بــه الــكالم كانــت الديــة بالقيــاس
عليــه (حــروف املعجــم) يقــرأ ثــم ّ

مــن ذلــك ))(. )52

نصــهُ (( :أ ْ ِهلــم إبراهيــم اخلليــل( )هــذا اللســان
وقــال ( )ﰲ موضــع آخــر كــام يــروي ســفيان الثــوري مــا ّ

العــرﰊ إهلامـ ًا ))( ، )53وعنــه أيضـ ًا ّ
أن اإلمــام جعفــر الصــادق ( )قــال  (( :أهلــم إســامعيل هــذا اللســان إهلامـ ًا )

()5٤

وبعــد أن أثبتنــا أقوالــه ( )التــي ﲣــص ( اللســان ) نحــاول أن ننظــر فيهــا ملعرفــة أبعادهــا الدالليــة  ،وأول

أن اإلمــام جعفــر الصــادق( )يــر ّ
ﳾء يمكــن مالحظتــه ّ :
أن احلــروف املكونــة بتأليفهــا اللســان العــرﰊ وغــريه
مــن األلســن  ،هــي مــن إرادة اهلل –عــز وجــل -ومشــيﺌته وهــي عــﲆ حــدّ قولــه  :أصــل كل ﳾء ودليــل كل مــدرك ،
وفاصــل كل مشــكل.

وإن هــذا (النظــام اللســاﲏ ) املكـ ّـون مــن حــروف مبدعــة بفعــل اخلالــق –جــل شــأنه -نظــام صــوﰐ يراعــي األصــل

املعــرب عنــه بثامنيــة وعﴩيــن حرفـ ًا – وهــي ﳎمــوع األصــوات ﰲ العربيــة الفصحــى ،ثــم فــروع (منحرفــة) تظهــر ﰲ

لغــات اخــر.

يقــول اإلمــام ( )ﳐاطبـ ًا تلميــذه املفضــل بــن عمــر (( :أ ّمــا تعلــم ّ
ـرج مــن ثامنيــة وعﴩين
أن الــكالم هــو ك ّلـ ُه ﳜـ ُ

حرفـ ًا  ،وهــي احلــروف املعجمــة ؟ قــال املفضــل  :يــا مــوالي  ،فهــل ﲠــذا ﲤــت العربيــة ؟ قــال ( : )فأ ّمــا العربيــة

فتمــت  ،أمــا غريهــا فــال ))(.)55

وعليــه فـ ّ
ـﺈن النظــام الصــوﰐ (اللســان) _ املكـ ِّـون للــكالم _ يتألــف وﳜــرج مــن ثامنيــة وعﴩيــن حرفـ ًا ،وهــذا ﰲ

اللغــة العربيــة الفصحــى فقــﻂ  ،أ ّمــا ﰲ غريهــا  ،فﱰاعــى فيــه أوضــاع انحرافيــة متعلقــة ببعــﺾ احلــروف املنحرفــة ﰲ

ســائر اللغــات.

وتلــك األوضــاع اإلنحرافيــة التــي أشــار إليهــا اإلمــام الصــادق( )اتضحــت وارتســمت معاملهــا فيــام بعــد

فمثـ ً
ال يشـكّل غيــاب األصــوات (ط  ،ق  ،ظ ،ع) – املوجــودة ﰲ اللســان العــرﰊ -ﰲ اللســان االنجليــزي ثغــرات ﰲ

قــدرة الــكالم عــﲆ وصــف حــاالت كثــرية ﰲ املوجــودات.

ـم إﱃ البــﴩ مــن قبــل اهلل
أضــف إﱃ ذلــك فــﺈن هــذا النظــام اللســاﲏ وفقـ ًا ملــا ب ّينــه اإلمــام الصــادق ( )قــد ُأهلـ َ

_ ســبحانه وتعــاﱃ _ إهلام ـ ًا  ،وﰲ هــذا الصــدد يقــول اســتاذنا الدكتــور مشــتاق عبــاس معــن ّ :
إن اإلمــام الصــادق

( )ينســب إليــه القــول باإلهلــام ﰲ نشــأة اللغــة األوﱃ  ،ويؤيــد ذلــك الروايــة التــي ذكرهــا العيــاﳾ ﰲ تفســريه

ـم آ َد َم األَ ْسـ َـامء ُك َّل َهــا ))( )56مــاذا ع ّلمـ ُه ؟ قــال :
بســند ينتهــي إﱃ اإلمــام جــاء فيهــا  (( :ســألته عــن قــول اهلل َ (( :و َع َّلـ َ
األرضــني واﳉبــال والشــعاب واألوديــة  ،ثــم نظــر إﱃ بســاط ﲢتــه  ،فقــال  :وهــذا البســاط ﳑــا علم ـ ُه ))(.)57

وألﳘيــة النظــام اللســاﲏ فـ ّ
ـﺈن قيمــة اإلنســان كلهــا ارتبطــت فيه _ كام هــو واضح من أقــوال اإلمــام الصادق()
٢٤٢

قســم الديــة عــﲆ حــروف املعجــم  ،ومــن ثــم إن مــا ال يفصــح عنــه مــن احلــروف يقابلــه بنفــس العــدد أعضــاء
_ إذ إ ّنــه ّ
ال لــو ُ ِ
مــن جســم اإلنســان  ،فمثـ ً
ﴐب رجــل عــﲆ رأســه وزعــم أ ّنــه ال يســتطيع أن يؤلــف األصــوات بعضهــا مــع

بعــﺾ  ،أي  :ال يفصــح بعــﺾ الــكالم – فـ ّ
ـﺈن ديتـ ُه تكــون بمقــدار مــاال يفصحــه مــن حــروف املعجــم .

أ ّمــا ( الــكالم )عنــده ( )فقلنــا أنــه يمثــل  :التحقــق الفعــيل الســتخدام األصــوات املكونــة للنظــام اللســاﲏ مــن

خــالل تأليفهــا مــع بعــﺾ وفــق ُبنــى وقواعــد نحويــة متعــارف عليهــا ﰲ أمــة مــا.

ونســتطيع الوقــوف عــﲆ هــذا املعنــى بالرجــوع إﱃ أقوالــه ( )وﰲ مقدمتهــا قولــه (( :وﱂ ﳚعــل (اهلل) للحــروف

الﳖــا متوﳘــة بالتوهــم  ،والتوهــم ﰲ هــذا املوضــوع أول فعــل
عنــد توﳘــه هلــا شــيﺌ ًا غــري أنفســها بتنــاه وال وجــود ؛ ّ

اهلل –عــز وجــل -الــذي هــو نــور الســموات واألرض  ،واحلــروف هــي مفعولــة لذلــك الفعــل  ،وهــي احلــروف التــي

ُبنــي الــكالم كلــه  ...واالســامء والصفــات إ ّنــام هــي حــروف مقطعــة قائمــة برؤوســها ال تــدل عــﲆ غــري أنفســها مــا

دامــت متفرقــة  .فــﺈذا ُﲨعــت د ّلــت باجتامعهــا عــﲆ غــري أنفســها ؛ ّ
ألن اهلل –عــز وجــل -ال ﳚمــع منهــا شــيﺌ ًا فيؤلفهــا
ابــد ًا إالّ ملعنــى  .فــﺈذا ُألــف منهــا أحرفـ ًا ﲬســة  ،أو أربعــة  ،أو أقــل مــن ذلــك د ّلــت عــﲆ معنــى ُحمــدث ﱂ يكــن قبــل

ذلــك مذكــور ًا))(. )58

ويقــول( )ﰲ موضــع آخــر ﳐاطب ـ ًا املفضــل بــن عمــر اﳉعفــي إذ يقــول  (( :أ ّمــا تعلــم يــا مفضــلّ ،
أن الــكالم

ثامنيــة وعﴩيــن حرف ـ ًا عبــارة بــني اخلاليــق ومعرفــة هلــم فيــام أنكــروه  ...أ ّمــا تعلــم ّ
أن الــكالم نســخة الكتــاب ،

أن اهلجــاء ال ﳚــوز إالّ باحلــروف ؟ أ َمــا تعلــم ّ
والكتــاب ال ﳚــوز إالّ باهلجــاء ؟ أ َمــا تعلــم ّ
أن الــكالم هــو ك ّلــه ﳜــرج

مــن ثامنيــة وعﴩيــن حرف ـ ًا وهــي احلــروف املعجمــة  .قــال املفضــل  :يــا مــوالي  ،فهــل ﲠــذا ﲤمــت املعرفــة ؟ قــال
( : )فأ ّمــا العربيــة فتمــت  ،وأ ّمــا غريهــا فــال”(.)59

وعــن املفضــل بــن عمــر أ ّنــه ( )قــال (( :وكذلــك الــكالم إ ّنــام هــو ﳾء يصطلــح عليــه النــاس  ،فيجــري بينهــم

؛ وهلــذا صــار ﳜتلــف ﰲ األمــم املختلفــة وكذلــك كتابــة العــرﰊ والﴪيــاﲏ والعــرباﲏ وغريهــا مــن ســائر الكتابــة التــي

هــي متفرقــة ﰲ األُمــم إ ّنــام اصطلحــوا عليهــا كــام (اصطلحــوا عــﲆ الــكالم ))

()60

وانطالقـ ًا مــن نصــوص اإلمــام الصــادق ( )اعــاله يمكننــا ْ
ـف عــﲆ عــدة نقــاط ﲤثــل حمــور نظرتــه ورؤيتــه
أن نقـ َ

اللغويــة للــكالم اإلنســاﲏ وكــام يــأﰐ :

وأﳖــا حســب منظــوره
 _1إن احلــروف املبدعــة مــن اهلل – ســبحانه وتعــاﱃ  -هــي َم ـ ْن ُبنــي عليهــا الــكالم كلــه ّ ،

( )معناهــا حمــدث ﱂ يكــن شــيﺌ ًا مــن قبــل وهــي تتناهــى ال وزن هلــا  ،وال لــون  ،مســموعة موصوفــة  ،غــري منظــور

إليهــا  ،وهــذه احلــروف تتألــف فتكــون اسـ ًام  ،او صفــة  ،أو فعـالً ،أو مصــدر ًا ...وغــري ذلــك ﳑــا ينتفــع بــه النــاس ﰲ
٢٤٣
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معامالﲥــم اليوميــة أو عباداﲥــم .

ّ _2
إن هــذه احلــروف ﰲ حالــة اإلفــراد ال قيمــة هلــا  ،وﱂ ﳚعــل اهلل هلــا معنــى ﰲ أنفســها ؛ إذ لــو جعــل هلــا اهلل تعــاﱃ

ذلــك  ،ملــا كانــت متســعة  ،وال حــدود هلــا  ،وإ ّنــام املعــاﲏ ﰲ تأليفهــا وترابطهــا إذا ّأﳖــا لــو ُ (( :ألــف منهــا أحرفـ ًا ﲬســة

أو اربعــة  ،أو أقــل مــن ذلــك دلــت عــﲆ معنــى ُحمــدث ﱂ يكــن قبــل ذلــك مذكــور ًا )) (. )61

 _3الــكالم  :ﳾء يصطلــح عليــه النــاس لقضــاء أمورهــم ومعامالﲥــم ؛ فيجــري بينهــم فاإلمــام الصــادق ()

أن املواضعــة فيــام بــني املتكلمــني هــي التــي أعطــت الــكالم ْ
يذهــب إﱃ (( ّ
أن يكــون وســيلة للتواصــل بــني أفــراد

اﳉامعــة اللغويــة  ،وعــﲆ هــذا فالــكالم هــو مــا يســتعمله أفــراد اﳉامعــة اللغويــة ملفوظ ـ ًا للتواصــل بينهــم )) (. )62

ـم فاإلمــام الصــادق ( )يــر ّ
أن الصلــة بــني الــدال ومدلولــه (اللفــﻆ ومعنــاه) اصطالحيــة تواضعيــة
ومــن َثـ َّ

مصطنعــة يفرضهــا اإلنســان باختيــاره اس ـ ًام لــكل مســمى تواضع ـ ًا واتفاق ـ ًا  ،وبذلــك تكــون األلفــاظ لديــه رمــوز ًا

لغويــة اصطالحيــة تنفــي التــالزم الدائــم والطبيعــي بــني الصــوت واملعنــى  ،أو بــني اللفــﻆ وداللتــه  ،وليــس معنــى
أن الفــرد املتكلــم لــه كامــل احلريــة ﰲ اختيــار الــدالالت التــي يريــد ْ
املواضعــة بــني الــدال واملدلــول (( ّ
أن يعطيهــا
هلــذه العالمــة أو تلــك  ،إن املتكلــم ﰲ حالــة تزامنيــة ( )ETAT SYNCHRNIQUEمع ّينــة للســان ال ﳜتــار داللــة

العالمــات التــي يســتعملها  ،وال يمكنــه ْ
أن يغـ ّـري منهــا أو ﳛيــد عنهــا ))

()63

وهــذا (( االﲡــاه نظــر ًا لقربــه مــن الطبيعــة اللغويــة العمليــة التــي تأبــى الغمــوض قــد تيــﴪ ل ـ ُه مــن األنصــار

واملؤديــن مــا كتــب لــه الغلبــة حتــى اصبــح مــن املتفــق عليــه ﰲ الــدرس اللغــوي احلديــث ؛ ّ
أن العالقــة بــني اللفــﻆ

واملعنــى عالقــة اعتباطيــة .)6٤( )) arbitrary

وﳑــا هــو جديــر بالذكــر واإلشــارة ّ :
أن رؤيــة اإلمــام الصــادق ( )املتعلقــة بــــ ( لغــات البــﴩ ) والتــي مفادهــا :

أن اللســان املتشــكل مــن تسلســالت صوتيــة اهلــام مــن اهلل –عــز وجــلّ -
ّ
وأن الــكالم الــذي يمثــل مرحلــة بنــاء تلــك

التسلســالت الصوتيــة  ،تواضــع واصطــالح لقيــت صداهــا فيــام بعــد ؛ اذ ظهــرت نظريــة تــر ّ
أن (( ابتــداء اللغــة

وقــع بالتعليــم مــن اهلل ســبحانه وتعــاﱃ والباقــي باالصطــالح))(.)65

ويدلــل أحــد الباحثــني عــﲆ ذلــك (( بــأن اهلل _ ســبحانه وتعــاﱃ – ملــا أقـ َّـر آدم بــأن يذهــب ويســلم عــﲆ املالئكــة

اعطــاه صيغــة الســالم  ،فقــال  :ف ُقــل  :الســالم عليكــم ّ ،
وأن مــا يــردون بــه عليــه يكــون ﲢيتــه وﲢيــة ذريتــه مــن بعــده
 ،فــر ّد الســالم مــن املالئكــة ﱂ يعلمهــا آدم فـ َّ
ـدل عــﲆ التواطــؤ واالصطــالح))(.)66

أن الدكتــور هــادي ﳖــر كان قــد ذكــر ّ
أضــف إﱃ ذلــك ّ
أن الســيوطي ﰲ كتابــه ( املزهــر) وبعــد نقلــه ﻵراء الســابقني

ﰲ هــذه املســألة ذهــب إﱃ إمكانيــة القــول بــأن اللغــة تقــوم عــﲆ دعامتــني  :التوقيــف اإلهلــي مــن ناحيــة والنشــاط

البــﴩي مــن ناحيــة ُأخــر  ،وقــد أطلــق عليــه الســيوطي ( امــكان التوزيــع)(.)67
٢٤٤

وانطالقـ ًا مــن التفريــق والتميــز بــني (اللســان والــكالم) الــذي قدّ مــه اللســانيون وقــد ســبقهم إليــه اإلمــام الصــادق

( )ﰲ ذلــك  ،يــر تروبتســكوي( )68أن اللســان ن ََسـ ٌـق ال يوجــد إالّ ﰲ شــعور األعضــاء املنتمــني إﱃ ﳎموعــة لغوية

إن اللســان ال يمكنــه ْ
معينــة  ،ويؤكــد عــﲆ عالقــة التــالزم بــني اللســان والــكالم ؛ اذ ّ
أن يوجــد دون عمليــات الــكالم

احلســية بحيــث تســتلزم عمليــة اللســان وعمليــة الــكالم أحداﳘــا األخــر  ،وإﳖــام مرتبطــان بكي ّفيــة غــري قابلــة

لالنفصــال ؛ ليذهــب بعــد ليقــول ّ :
إن الــدال واملدلــول يدرســهام علــامن ﳐتلفــان  ،ﳜتــص علــم الداللــة باملدلــول ،
أ ّمــا الــدال فليــس شــيﺌ ًا بســيط ًا كــام يوحــي بذلــك تصــور سوســري  ،بــل يمكــن تقســيمه إﱃ مســتويني :
الدال عﲆ مستو اللسان .

الدال عﲆ مستو الكالم .

ووفق هذا التقسيم كام ير تروبتسكوي  ،يمكن النظر إﱃ الدال من زاويتني ﳐتلفتني :

زاوية اللسان

زاوية الكالم

فالــدال ﰲ عمليــة اللســان ليــس هــو الــدال ﰲ عمليــة الــكالم  ،فــكل منهــام لــه طبيعتــه اخلاصــة بــه ؛ إذ ّ
إن دال

حــﴘ قابــل لــﻺدراك عــن طريــق الســمع  ،ألنّــه ظاهــرة فيزيائيــة بينــام يتمثــل الــدال ﰲ مســتو
الــكالم تدفــق
ّ
اللســان  ،ﰲ كونــه ُيصبــح مضمونـ ًا  ،أو فكــرة ﳎــردة تقــوم بخلــق التنــوع ﰲ معنــى الكلــامت  ،وبعبــارة أخــر ينبغــي

التمييــز بــني الصــوت  Sanكمعطــى فيزيائــي وموضوعــي  ،أي بوصفــه ﲤثيـ ً
ال ســمعي ًا  ،والصــوت كوحــدة وظيفيــة
هلــا دور تلعب ـ ُه مــن خــالل العالقــات التــي ﲡمعهــا بغريهــا مــن املصوتــات داخــل نســق حمــدد ؛ لــذا ﲢتــم وضــع

علمــني متميزيــن لدراســة الــدال  ،يتنــاول احدﳘــا الــدال ﰲ مســتو الــكالم ويتنــاول الثــاﲏ ﰲ مســتو اللســان ،

تصــور منهجــني لدراســتها  .إن علــم الــكالم الــذي
و ّملــا كانــت املــادة الصوتيــة ﳐتلفــة بــني املســتويني فمــن الــالزم ّ

لــه ارتبــاط بالظواهــر الفيزيائيــة احلقيقيــة  ،يســتعمل مناهــج العلــوم الطبيعيــة (التجريبيــة)  .أ ّمــا الــدال ﰲ مســتو
وســمي تروبتســكوي العلــم األول االصواتيــة
اللســان فيســتعمل مناهــج العلــوم الســيكولوجية واالجتامعيــة ُ
 Phone�queويســمي الثــاﲏ الصواتــه .)69(Phonologie
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اﳋاﲤة

 _1إن البحــث فيــام يتعلــق بعالقــة اللفــﻆ بمعنــاه عنــد الفالســفة والسفســطائيني اليونــان يــدور حــول نظريتــني ﳘا

 :أن العالقــة بــني اللفــﻆ واملعنــى عالقــة طبيعيــة  ،عــﲆ حــني تــر النظريــة الثانيــة أﳖــا مواضعــة وعــرف إنســاﲏ وقــد
امتــد هــذا البحــث مــن عهــد السفســطائيني وســقراط إﱃ أفالطــون وأرســطو الــذي ذهــب إﱃ أن العالقــة بــني الــدال

ومدلولــه اصطالحيــة ناﲨــة عــن اتفــاق بــني البــﴩ.

 _2دخلــت هــذه املســألة اللســانية عنــد العــرب ضمن مســائل اخلــالف بني الفﺌــات الدينيــة والفكريــة  ،وباإلمكان

تلخيــص مــا تداولــه املفكــرون العــرب _ كــام أورد الســيوطي _ ﰲ أربعــة آراء هي :
الرأي األول  :ير أن األلفاظ تدل عﲆ املعاﲏ بذاﲥا .

الرأي الثاﲏ  :ير أن االلفاظ تدل عﲆ املعاﲏ بوضع اهلل _ عز وجل _ إياها .

الرأي الثالث  :ير أن األلفاظ تدل عﲆ املعاﲏ بوضع من الناس .

الرأي الرابع  :ير أن يكون بعضها بوضع من اهلل _تعاﱃ_ والباقي بوضع الناس

 _3أمــا عنــد املحدثــني فتــكاد ﲤيــل الكفــة إﱃ معــارﴈ الربــﻂ الطبيعــي بــني اللفــﻆ وداللتــه  ،وكان ذلــك عــﲆ يــد

العــاﱂ الســويﴪي سوســري الــذي يــر أن العالقــة بينهــام اعتباطيــة جزافيــة ال عالقــة هلــا بذاﲥــا ومــا يمكــن أن تــدل

عليــه إال باالتفــاق واالصطــالح .

 _٤أمــا عنــد اإلمــام جعفــر الصــادق ( _ )موضــع البحــث _ فقــد اختلفــت نظــرة اإلمــام( )إﱃ اللغــة

ونشــأﲥا  ،وإﱃ الصلــة بــني اللفــﻆ ومعنــاه _ الــدال ومدلولــه_ عــن نظــرة اللغويــني والفالســفة واملتصوفــة  ،ﳑّــن

بحــث ﰲ اللغــة  ،والقــى برأيــه ﰲ ايضــاح الصلــة بــني الــدال ومدلولــه.

ال متشــك ً
فاإلمــام( )يفـ ّـرق بــني مصطلحــي (اللســان  ،والــكالم)  ،بــني (اللســان) بوصفــه هيــك ً
ال و ُمكَّونـ ًا مــن

ﳎموعــة مــن التسلســالت الصوتيــة  ،مــع امكانيــة تأليفهــا وترابطهــا ﰲ (مرحلــة البنــاء)  ،وبــني ( الــكالم ) _ املنطــوق
واملكتــوب _ الــذي يمثــل مرحلــة البنــاء  ،أي  :التحقــق الفعــيل الناتــج مــن تأليــف األصــوات اللغويــة بعضهــا مــع

بعــﺾ  ،تأليــف اجتمعــت عليــه األمــور كلهــا  ،مــن  :اســم  ،وفعــل ،وفاعــل  ،ومفعــول  ،ومعنــى  ،أو غــري معنــى .

فأ ّمــا ( اللســان ) واملتشــكل مــن تسلســالت صوتيــة لــد ﲨيــع األمــم  ،فهــو عــﲆ حــد قــول اإلمــام الصــادق ()
مــن خلــق اهلل وارادتــه – عــز وجــل ، -ومــن َثـ ِ
ـم هــذا النظــام الصــوﰐ اللغــوي إﱃ البــﴩ.
ـم ُأهلـ َ
َّ
وأما الكالم لديه ( )فهو  :ﳾء يصطلح عليه الناس لقضاء أمورهم ومعامالﲥم ؛ فيجري بينهم .

ـم فاإلمــام الصــادق ( )يــر ّ
أن الصلــة بــني الــدال ومدلولــه (اللفــﻆ ومعنــاه) اصطالحيــة تواضعيــة
ومــن َثـ َّ

مصطنعــة يفرضهــا اإلنســان باختيــاره اس ـ ًام لــكل مســمى تواضع ـ ًا واتفاق ـ ًا  ،وبذلــك تكــن األلفــاظ لديــه رمــوز ًا

لغويــة اصطالحيــة تنفــي التــالزم الدائــم والطبيعــي بــني الصــوت واملعنــى  ،أو بــني اللفــﻆ وداللتــه .
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ﲢــاول هــذه الدراســة ْ
ـادي (عليــه الســالم)
ـري عنــد اإلمــام اهلـ ّ
أن تقــدّ م رؤيــة واضحــة املعــاﱂ ﰲ أثــر املــﴩوع الفكـ ّ
ﰲ نــﴩ العلــوم الدين ّيــة  ،واألخالقيــة  ،وهــي دراســة تنطــوي ِعـ ْـرب ثالثــة مطالــب تتســاوق مــن أجــل كشــف هــذه
ـادي g
ـب األول ﰲ بيــان جامعيــة اإلمــام اهلـ ّ
ـم انتظــم املطلـ ُ
الرؤيــة ُ ،ســبقت بمقدّ مــة عرضنــا فيهــا أﳘيــة املوضــوع  ،ثـ ّ

ـادي (
ـري عنــد اإلمــام اهلـ ّ
 ،ﰲ ضــوء جــذور مؤهـــالته  ،وانتظــم املطلــب الثــاﲏ ﰲ الكشــف عــن أثــر املــﴩوع الفكـ ّ

عليــه الســالم) ﰲ نــﴩ العلــوم املختلفــة  ،وجــاء املطلــب الثالــث  ،مســتجلي ًا أهــم معــاﱂ الــﱰاث الضخــم الــذي تركــه

ـت إليهــا .
توصلـ ُ
لنــا اإلمــام اهلــادي ( )gوختمــت البحــث بأهــم النتائــج التــي ّ
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Abstract :
This study tries to present a clear view point concerning the effect of the intellectual project
of Imam Al-Hadi (PBUH) in promulgating religious and moral sciences. The study is built on three
chapters that reveal this view point, preceded by an introduction exposing the importance of
the subject. The first chapter is specified in the universality of Imam Al-Hadi (PBUH) in the light
of the bases of His qualifications. The second chapter is specified in uncovering the effect of
Imam's intellectual project in promulgating the various sciences. The third chapter reveals the
characteristics of the huge heritage which Imam Al-Hadi had left for us. Then, I have concluded
the study by indicating the most important results that I have reached.
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اﳌﻘﺪﹼ ﻣة

ِالرحيم
ِالر ْمحن َّ
بِس ِم اهلل َّ

احلمــدُ هلل رب العاملــني عـ ِ
ـاﱂ الغيــب الــذي ﱂ ي ّطلــع عــﲆ غيبــه إالَّ َم ـ ْن ارتـ َـﴣ ،وصـ َّـﲆ اهلل عــﲆ نب ّيــه املصطفــى
ّ

الرشــاد ،وأوعيــة العلــم ،وخــزان
حممــد – مهيــب الســاموات واألرضــني حمبــوب القلــوب أﲨعــني – وعــﲆ آلــه أد ّلــة َّ
ّ
األدب ،وعــﲆ صحبــه املخ ّلصــني النجــب.

أمــا بعــدُ  ،فيﴩفنــي ْ
ـب ﰲ أثــر املــﴩوع الفكــري عنــد إمــام مــن أئمــة أهــل البيــت (عليهــم الســالم) ،اإلمــام
أن أكتـ َ

ـامراء –  ،وال ﳜفــى َّ
أن الكتابــة ﰲ هــذا املوضــوع هلــا أﳘيــة ُجـ ّـﲆ
العــاﴍ عــيل اهلــادي (( )ت 25٤هـــ) – إمــام سـ ّ

ـيل اهلــادي ( ،)والتــي نخـ ُ
ـال َّ
أن هلــا أثــر ًا بالغـ ًا ﰲ عــرصه،
ﰲ إظهــار أهــم األفــكار واﻵراء التــي قــدح ﲠــا اإلمــام عـ ّ
ال عــن العصــور التــي تلتــه ،زد عــﲆ ذلــك فـ َّ
فض ـ ً
ـم عــﲆ حقائــق عظيمــة
ـﺈن هــذا املــﴩوع ُيعــدّ َمكْنــز ًا كشــف ّي ًا يضطـ ّ

البيــان ،وقــوادح عاليــة البيــان.

َّ
إن املتأمــل فيــام كتــب عــن اإلمــام اهلــادي ( ،)وأخبــاره الســيام املتصلــة بﱰاثــه الفكــري يــر أ َّنــه قليــل غــري
ٍ
واف ،وﱂ يظهــر أثــر املــﴩوع الفكــري لــه ( )gﰲ نــﴩ العلــوم املختلفــة.
َّ
إن املتدبــر ﰲ تــراث اإلمــام اهلــادي ( )gبمرقــاب التأمــل ،ومنظــار التد ّبــر ﳚــدُ مﴩوع ـ ًا فكري ـ ًا عظي ـ ًام ،أراد

اإلمــام ( )gبوســاطته ْ
أن ﳜلــق ﳎتمعــ ًا مثاليــ ًا ملتزمــ ًا بحــدود الــﴩع املقــدس مــن جانــب ،وواعيــ ًا املخاطــر
والتحدّ يــات املحدقــة بــه مــن جانــب آخــر.

وســيقدح البحــث بحزمــة مــن األفــكار ،والقبســات ،والشــذرات مــن لبنــات املــﴩوع الفكــري عنــد اإلمــام

اهلــادي ( )gيأمــل كاتــب هــذه الســطور مــن القــارئ العزيــز ،والباحثــني األكارم ْ
أن يقتنصوهــا ،و ُيفيــدوا منهــا

تتوســع ،وﱂ تتشـ ّ
ـﻆ ،والس ـ ّيام املتعلقــة بأئمــة
يوســعون هــذه الدوائــر ،و ُيش ـ ﱡظون البــؤر التــي ن َْح َسـ ُ
ـب أﳖــا ﱂ ّ
ع ّلهــم ّ

أهــل البيــت (عليهــم الســالم) ،وذرارﳞــم وتالمذﲥــم.

َّ
إن القــراءة املتأنيــة الصبــور ﰲ تــراث اإلمــام اهلــادي ( )gتوصلنــا إﱃ بيــان ﲡ ّليــات املــﴩوع الفكــري عنــده

( ،)gومعطياتــه ،فض ـ ً
ال عــن ذلــك ﲡعلنــا قادريــن عــﲆ وضــع هيكليــة للبحــث ،وقــد جــاءت ﰲ ثالثــة مطالــب،
هــي :

األول  :جامعية اإلمام اهلادي (.)g

الثاﲏ  :مﴩوعه الفكري ( )gﰲ ضوء تراثه.

الثالث  :أثر املﴩوع الفكري عند اإلمام اهلادي ( )gﰲ نﴩ العلوم الدينية واألخالقية.
وهذا أوان الﴩوع ﰲ :
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اﳌﻄلﺐ اﻷول  :ﺟاﻣعية اﻹﻣام اﳍادي )(

ســنحاول ﰲ هــذا املطلــب ْ
عــيل اهلــادي
مؤهــالت اإلمــام
أن نكشــف النقــاب عــن جــذور
ّ
ّ
عــيل
عــيل الرضــا بــن موســى بــن جعفــر الصــادق بــن حممــد الباقــر بــن
بــن حممــد اﳉــواد بــن
ّ
ّ

ّ
املتــوﰱ ســنة (25٤هـــ)( ،)1قــال ابــن خ ّلــكان
ســ ّيد العابديــن بــن احلســني بــن عــيل بــن أﰊ طالــب

ـيل الرضــا ( ،)...وهــو أحــدُ األئمــة االثنــي
(ت 681هـــ)  :هــو ”أبــو احلســن عــيل اهلــادي بــن حممــد اﳉــواد بــن عـ ّ
عــﴩ عنــد اإلماميــة”(.)2
ﻧﺸﺄ ﹸﺗ ﹸﻪ وﺑلوﻏﹸﻪ اﳌﺒﻜﹼﺮ :

ـي ﰲ مدينــة طيبــة (املدينــة املنــورة) ،وهــي مدينــة رســول الرمحــة والعــدل
نشــأ هــذا الربعــم العلــوي ،والفــرع الزكـ ّ

ونورهــا بوجــود س ـ ّيد الكائنــات ،وفخــر املوجــودات ،ووجــود ذريتــه الطاهــرة،
حممــد ّ ،o
وﴍفهــا ّ
ّ
أعزهــا اهلل ّ
الزاكيــة ،وصحابتــه الــربرة املخ َلصــني.

ـم َحـ ّـل منــذ صبــاه ناشــﺌ ًا
حممــد حســن آل ياســني مصـ ّـور ًا نشــأة اإلمــام اهلــادي ( )ﰲ املدينــة املنــورة ” :ثـ ّ
قــال ّ
ﰲ دار هجــرة جــدّ ه  oحيـ ُ
ـث مهبــﻂ املالئكــة ومنــزل الوحــي ،وﳎمــع آبائــه امليامــني وبقــي مقي ـ ًام هنــاك ﰲ تلــك
البيــوت التــي أذن اهللُ ْ
أن ترفــع ُﳎــدّ ًا ﰲ القيــام برســالته الدينيــة ،ومســؤوليته الﴩعيــة ﰲ تربيــة طالبــي العلم ،وعشــاق

املعرفــة ،وﰲ تزويدهــم بفقــه القــرآن ،وأرسار التنزيــل وإبالغهــم لبــاب املأثــور النبــوي الصحيــح ،وحقائــق الفكــر
اإلســالمي األصيــل”(.)3

لقــد ت ََر ّبــى اإلمــام اهلــادي ( )ﰲ حجــر الفضيلــة ،واألخالق والعلــم ،والتقو ،ونكــران الذات ،والشــجاعة،

والتضحيــة ،واإلخــالص زد عــﲆ ذلــك فالبيﺌــة التــي ت ََر ّبــى ﰲ ظالهلــا مليﺌــة بالتقــو ،والعلــم ،واألدب والنضــوج

الفكــري ﰲ ﲨيــع نواحــي احليــاة ،وهــي تزخــر بكبــار العلــامء ،والزهــاد ،واملفكّريــن فهــي عاصمــة الدولــة اإلســالمية
الروح ّية.

وال غرابــة حينﺌــذ ،وال عجــب ْ
األول باســتلهام أجــواء
ـي املوهــوب قــد حــرص مــن عهــده ّ
أن يكــون هــذا الصبـ ﱡ

بيتــه ،وعطــاء بيﺌتــه ،فــكان يلتقــﻂ مــا يــدور بــني أبيــه وبــني اﳉمــوع الفقــرية الوافــدة عليــه مــن الســائلني املتطلعــني إﱃ
أن يـ ّ
ـاﲏ الواســع اﻵفــاق ْ
ـزق مــا يســمع ز ّقـ ًا ،ويلتهــم مــا ُيصفــي
املعرفــة ﰲ َشـتّى ﳎاالﲥــا املفتوحــة عــﲆ الفكــر اإلنسـ ّ
إليــه التهامــا ،ويســتوعب ﲨيــع ذلــك اســتيعاب ًا شــام ً
ال(.)٤

وقــد ملــك اإلمــام اهلــادي ( )مــن الــذكاء والنبــوغ مــا يذهــل األفــكار وﳛـ ّـري العقــول ،فقــد اعــﱰف بنبوغــه

املبكــر ،وعقلــه النـ ّـري الكثــري مــن أهــل املدينــة فقــد أســند إليــه منصــب اإلمامــة بعــد شــهادة أبيــه اإلمــام اﳉــواد ()
وهــو ﰲ سـ ّن الثامنــة مــن عمــره الﴩيــف ،وقيــل السادســة وأشــهر(.)5
٢٥٨

ـي املتجســد ﰲ خلــق أبيــه الكريــم حممــد
لقــد نشــأ اإلمــام اهلــادي ( )عــﲆ مائــدة القــرآن الكريــم ،وخلــق النبـ ّ

اﳉــواد ( )خــري ﲡســيد ،فالبيــوت صادحــة بذكــر اهلل ( )ال يســمع فيهــا ســو أصــوات تــالوة القــرآن،

واألدعيــة ،واألســحار ،واألوقــات ُت ْفنَــى بالعبــادة والذكــر واســتقبال الباحثــني عــن احلقائــق مــن مريــدي العلــم،
وهــواة احلكمــة ،وطالبــي الــﴩع ،ومتفقهــي اديــن(.)6
ﹶل ﹶﻘ ﹸﺒ ﹸﻪ :

ُل ّقــب اإلمــام اهلــادي ( )بألقــاب عــدّ ة ،و ُيعــدّ لقــب (اهلــادي) أشــهرها ،ويعــرف بــه ﰲ املدونــات التارﳜ ّيــة

أكثــر مــن غــريه ،وإذا أطلــق هــذا اللقــب فﺈ ّنــه يــراد بــه اإلمــام اهلــادي ( )حــرص ًا ،وك ُّل آبائــه هــداة ميامــني،
فأصبــح كالبديــل عــن اســمه ،ومــن هنــا فـ َّ
ـﺈن الدراســات واألبحــاث التــي تناولــت ســريته ،وحياتــه ،ومﴩوعــه

اإلصالحــي ،وتراثــه وغريهــا قــد محلــت هــذا اللقــب ؛ الشــتهاره بــه (.)

والــذي يظهــر ﰲ ضــوء دراســة تراثــه وأدبــه الســيام مﴩوعــه الفكــري (َّ )
أن هــذا اللقــب أكثــر األلقــاب

شــهرة بــه ،وانطباقــ ًا وجريــ ًا عليــه ،ألنــه عــاش ﰲ عــرص كثــر فيــه اﳉهــل واﳉهلــة ،واالنحرافــات ،والعقائــد

الفاســدة ،والبعــد عــن املنهــاج اإلســالمي الصحيــح ،فــأراد اإلمــام (ْ )
أن يبنــي مﴩوع ـ ًا فكري ـ ًا كبــري ًا ملحاربــة
اﳉهــل ،والفســاد واالنحــراف.

وعنــد تت ّبــع مــادة (هـــ  .د  .ي) واســتقرائها ﰲ املعجــامت العربيــة نــر َّ
أن ترصيفاﲥــا منطبقــة

ﲤــام االنطبــاق عــﲆ صاحــب هــذا املــﴩوع الفكــري الكبــري ،إمــام اهلــد والرشــاد ،ومــن هــذه
الدالالت :

والﺮﺷاد :
الﺪليﻞ ﱠ

قــال األزهــري (ت 370هـــ) ” :اهلــدي نقيــﺾ الضاللــة ( )...اهلــد البيــان ( )...هــداه ﳞديــه هدايــة ً :إذا َد َّل

ـدي  :الرجــل ذو احلرمــة”( ،)7وقــال الزبيــدي (ت 1205هـــ) ” :اهلُــدَ  بضــم
عــﲆ الطريــق ،وقــال ابــن السـكّيت  :اهلـ ﱡ
اهلــاء وفتــح الــدال ( )...الرشــاد والداللــة بلطـ ٍ
ـف إﱃ مــا يوصـ ُـل إﱃ املطلــوب”(.)8
َّ
ﹸﺣ ﹾﺴ ﹸﻦ ا ﹶﳌ ﹾﺬ ﹶﻫﺐ والﺮأي :

قــال األزهــري ” :فــالن حســن اهلــدي  :وهــو حســن املذهــب ﰲ ُأمــوره ك ّلهــا ،وفــالن يذهــب عــﲆ هديتــه ،أي :

عــﲆ قصــده”(.)9
اﳌتﻘﺪﹼ م :

كل ٍ
قــال اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي (ت 175هـــ) ” :اهلــادي مــن ّ
ﳾء ّأولــه ( ،)...والدليــل يسـ ّـمى هادي ـ ًا
٢٥٩

علي َّ
يفي
الش ِر ّ
أ.م.د.رحيم كريم ّ

ّ
”وكل متقــدم لذلــك هــاد ٍ( )...ويقــال  :هادﳞــا أول
لتقدمــه القــوم ﲠدايتــه”( ،)10وقــال ابــن فــارس (ت 395هـــ) :

رعيــل منهــا ؛ أل ّنــه املتقــدّ م”(.)11
الﺴرية اﳊﺴنة :

نقــول  :مــا َأ ْح َس ـ َن َهدْ َي َتــه ! بكــﴪ اهلــاء وفتحهــا ،أي  :ســريته ،ويقــال َ :هــدَ  َهــدْ ي فــالن ٍ ،أي ســار ســريته،
وهــو حســن اهلــدْ يِ ،
واهلدْ يــة ،أي الطريقــة والســرية(.)12
َ
نخلــص مــن هــذا االســتقراء لــدالالت هــذه املــادة (هـــ  .د  .ي) أﳖــا منطبقــة ﲤــام االنطبــاق عــﲆ اإلمــام اهلــادي

( ،)فهــو الدليــل واملرشــد إﱃ الصــواب ؛ حلســن مذهبــه ورأيــه وســريته العاطــرة ،فأصبــح اإلمــام واملتقــدم
لﻸ ّمــة ،السـ ّيام ﰲ ذلــك العــرص الغــارق بالعقائــد الفاســدة ،واألفــكار املنحرفــة فــكان املرشــد ،واهلــادي ،والدليــل.
ﺟاﻣعي ﹸت ﹸﻪ :

لقــد ظهــر مــن اإلمــام اهلــادي ( )علــوم ومعــارف ﲨــة وهــو ﰲ ســن مبكــرة ،فقــد امتحنــه كبــار العلــامء بـ ّ
ـأدق

املتخصــص ،فخضــع العلــامء
املســائل الفقهيــة ،والفلســفية ،والكالميــة ،فأجــاب عنهــا جــواب العــاﱂ اخلبــري البصــري
ّ
إلمامتــه ،وﰲ ذلــك دليــل عــﲆ َّ
أن اهلل تعــاﱃ قــد منــح أئمــة أهــل البيــت العلــم واحلكمــة وآتاهــم مــن الفضــل مــا ﱂ
يــؤت ِأحــد ًا مــن العاملــني(.)13

رصح اإلمــام اهلــادي ( )بجــذور أعلميتــه ،وجامعيتــه ،وأفضليتــه ،ومرجعيتهــا ،وهــو يــﴩح ألصحابه،
وقــد َ َّ

واحلــكام مــا طلبــوا معرفتــه مــن األحــكام الﴩعيــة وغريهــا مــن املســائل املختلفــة ،قــال املســعودي (ت 3٤6هـــ) :

ـت عــيل بــن حممــد بــن عــيل بــن موســى (عليهــم الســالم) عائــد ًا مــن علتــه التــي
”قــال  :حدثنــي أبــو دعامــة ،قــال  :أتيـ ُ

ـيل ،أفــال أحدّ ثــك بحديــث
كانــت وفاتــه منهــا ،فلـ ّـام ﳘمــت باالنــرصاف قــال يل :يــا أبــا دعامــة ،قــد وجــب ح ّقــك عـ ّ
ـت لــه  :مــا أحوجنــي إﱃ ذلــك يــا ابــن رســول اهلل ،قــال  :حدثنــي أبــو حممــد بــن عــيل عــن أبيــه عــيل،
ـﴪ بــه ؟ فقلـ ُ
تـ ّ

ـيل بــن احلســني عــن أبيــه
وعــن أبيــه موســى بــن جعفــر عــن أبيــه جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه حممــد بــن عــيل عــن أبيــه عـ ّ
ـيل ،عــن أبيــه عــيل بــن أﰊ طالــب (صلــوات اهلل عليهــم أﲨعــني) َّ
ـيل،
أن النبـ ّ
ـي  oقــال لــه  :اكتــب يــا عـ ّ
احلســني بــن عـ ّ
ـت  :ومــا أك ُتــب ؟ قــال يل  :اكتــب ”بســم اهلل الرمحــن ِالرحيــم  :اإليــامن مــا و ّقرتــه القلــوب ،وصدّ قتــه األعــامل،
ُق ْلـ ُ

ـت  :يــا ابــن رســول اهلل ،مــا أدري واهللِ
واإلســالم مــا جــر بــه اللســان ،وح ّلــت بــه املناكحــة” ،قــال أبــو دعامــة  :فقلـ ُ

أﳞــام أحســن ،احلديــث أم الســند ،فقــال ّ :إﳖــا لصحيف ـ ٌة بخـ ّ
ـيل بــن أﰊ طالــب ،وإمــالء رســول اهلل (صــﲆ اهلل
ـﻂ عـ ّ
عليــه وآلــه) نتوار ُثهــا صاغــر ًا عــن كابــر”(.)1٤

وحينــام تتضــح لنــا هــذه النصاعــة ،والﴩافــة ،والظهــور ﰲ ضــوء مصــادر علــم اإلمــام اهلــادي ( )ومنابــع

عبقريتــه الفكريــة والثقافيــة يكــون مــن املنطقــي جــدّ ًا ْ
أن نتط ّلــع بمنتهــى الشــوق ،والتلهــف إﱃ معرفــة مــا أســند
٢٦٠

إﱃ هــذا اإلمــام العظيــم مــن تــراث اإلمامــة الواســع املمتــد عــرب عــواﱂ الفلســفة ،والتوحيــد ،والتفســري ،والفقــه،
واألخــالق ،والســلوك(.)15

وكان اإلمــام ( )بحســب الروايــات التــي وقفنــا عليهــا يمــﴤ ،ويوقــع عــﲆ الكتــب والرســائل التــي تصــدر

ـت ،
وج َع ْلـ ُ
منــه إﱃ وكالئــه الﴩع ّيــني الثقــاة ﰲ األمصــار املختلفــة ،ويســتعمل ( )عبــارات ،منهــا ( :أ َق ْمـ ُ
ـت َ ،
ـت) ،وغريهــا وال ﳜفــى أن اســتعامل
ـت َ ،قدَّ ْمـ ُ
ـت  ،وانظــروا  ،والزمــوا ِ ،صـ ْـريوا  ،وليقبــﺾ ح ّقــي  ،ارتض ْيـ ُ
وأوج ْبـ ُ

هــذه العبــارات دليــل قاطــع عــﲆ ســلطته ومرجعيتــه احل ّقــة مــن جانــب ،ومكانــة وكالئــه والتزامهــم باملرجعيــة –
مرجعيــة اإلمــام ( – )مــن جانــب آخــر.

ـف بــه
لذلــك حــرص اإلمــام ( )عــﲆ نــﴩ معــاﱂ الﴩيعــة ،وبيــان أحكامهــا وتدريــس علومهــا ،وقــد احتـ ّ

العلــامء ،والفقهــاء وهــم ينتهلــون مــن نمــري علومــه ،فــكان خاصــة اإلمــام ( )مــن أهــل بيتــه ،وشــيعته ،وغريهــم
ﳛرصــون عــﲆ حضــور ﳎالســه ،وعــﲆ تدويــن حديثــه ،فــﺈذا نطــق بكلمــة ،وأفتــى ﰲ نازلــة َأثبــت القــوم مــا سـ ِ
ـم ُعوا
َ
ُ
منــه ذلــك اليــوم.

٢٦١

علي َّ
يفي
الش ِر ّ
أ.م.د.رحيم كريم ّ

اﳌﻄلﺐ الﺜاﲏ  :ﻣﴩوﻋﻪ الﻔﻜﺮي ) (ﰲ ﺿوء ﺗﺮاﺛﻪ

تــرك اإلمــام ( )لنــا تراثـ ًا ضخـ ًام ﰲ العلــم ،والتقــو ،والســلوك اإلنســاﲏ ،وأصــول األخــالق ،زد عــﲆ ذلــك
األقــوال ِ
احلك َِم َّيــة ،واألدعيــة اﳉبــارة التــي ﲤثــل وثائــق تارﳜ ّيــة ﰲ بيــان الظلــم ،واالضطهــاد الــذي عانــاه اإلمــام

( )ﰲ ظــل حكومــة بنــي العبــاس ،السـ ّيام املتــوكل العبــاﳼ (ت 2٤7هـــ).

ويظهــر َّ
أن هــذا املــﴩوع الفكــري ،والــﱰاث العلمــي العظيــم كان متفاعـ ً
ال ومتناغـ ًام مــع الواقــع املعيــﺶ آنــذاك،

فــكان الفســاد اإلداري ،واألخالقــي ،وضعــف السياســة واإلدارة ،وهلــو احلــكام مطبقـ ًا ﰲ تلكــم البيﺌــة ،ﰲ حــني كان

أئمــة أهــل البيــت (عليهــم الســالم) ﳛاولــون بـ ّ
ـث الوعــي اإلســالمي واحلفــاظ عــﲆ أصالــة الفكــر ،ومســار السياســة

املحجــة”(.)16
احلجــة ،وأقــام بمكاﳖــم
ّ
”فبعلومهــم النجــاة ،وﲠــم احليــاة ،فقــد أقــام اهلل ﲠــم ّ

َّ
إن هــذه النصــوص الفكريــة ،والﴩعيــة ،واألخالقيــة ،والﱰبو ّيــة التــي صــدرت عــن اإلمــام اهلــادي (،)
وكذلــك املــادة العلميــة املســتخرجة مــن مراســالته ،وأدعيتــه ،وأقوالــه ِ
احلكَم ّيــة القصــار هــي املصــدر الرئيــس ﰲ
ّ

تراثــه ( ،)ومﴩوعــه العلمــي ،بيــد َّ
أن التعامــل مــع هــذه النصــوص ال يتوقــف عنــد قضيــة ﲨعهــا مــن املصــادر
املتفرقــة ﰲ كتــب املســلمني ،ومدوناﲥــم بــل هــي بحاجـ ٍـة إﱃ دراســات ﲢليليــة ليفــاد منهــا ﰲ معرفــة أنســاق منظومــة
تعرفهــا األجيــال اﳉديــدة ،وهــذا ما ندعو إليه الســيام الدراســات
اإلمــام اهلــادي ( )الثقافيــة ،والفكريــة ومــن ثــم ّ

الﱰبويــة ،واألخالقيــة ،والروحيــة.

بعــد هــذه التوطﺌــة ،نقــول  :يمكننــا حــرص تــراث اإلمــام اهلــادي ( )الفكــري – قــدر املســتطاع –واإلحاطــة

بــه ﰲ ضــوء عــرض أهــم املباحــث التــي ســنقف عليهــا ،وهــي مناظراتــه واحتجاجاتــه العلميــة ،ومروياتــه ،وأدعي ُتـ ُه

وأقوالــه احلكميــة.

أوﻻﹰ  :ﻣناﻇﺮاﺗﻪ ) (واﺣتجاﺟاﺗﻪ العلمية :

سنبســﻂ ﰲ هــذه الفقــرة بعضــ ًا مــن املناظــرات ،واالحتجاجــات العلميــة التــي صــدرت مــن اإلمــام اهلــادي

( )ﰲ اﳉانــب الفقهــي ،واﳉانــب التفســريي ،واﳉانــب الكالمــيَّ ،
وإن َســعة هــذه املناظــرات واالحتجاجــات

ّ
تــدل بشــكل واضــح ٍعــﲆ الــدور الكبــري ،واألثــر املــﴩق لﻺمــام ( )وأصحابــه ﰲ التﴩيــع ،ومســاﳘتهم ﰲ
احلفــاظ عــﲆ خـ ّ
ـﻂ اإلســالم األصيــل ،ومبادئــه الســاميات ﰲ أشــدّ الظــروف وأقســاها.
اﳉانب الفقهي :

ﰲ ضــوء النصــوص التــي وقفنــا عليهــا املتصلــة باﳉانــب الفقهــي التﴩيعــي نجــد كثــرة املســائل الفقه ّيــة

ـاردي ﰲ مســنده (مســند اإلمــام اهلــادي
والتﴩيع ّيــة التــي صــدرت عــن اإلمــام ( ،)وقــد أفــاد عزيــز اهلل العطـ ّ

( ،)17())وباقــر ﴍيــف القــرﳾ ﰲ (حيــاة اإلمــام اهلــادي ( )دراســة وﲢليــل)( ،)18وحســني الشــاكري ﰲ
٢٦٢

موســوعته (موســوعة املصطفــى والعــﱰة  ،)19()oﰲ ﲨــع هــذه النصــوص مــن الكتــب احلديثيــة األربعــة ،وكذلــك
ضمــت هــذه املصــادر قــدر ًا كبــري ًا مــن الروايــات عــن اإلمــام اهلــادي ()
الكتــب األُخــر املعن ّيــة باألحاديــث ،وقــد ّ
ﰲ شــؤون العبــادات ،واملعامــالت ،والعقــود ،واإليقاعــات ،وقــد ر ّتــب هــؤالء املســائل الفقه ّيــة ترتيبـ ًا موضوع ّيـ ًا.

ـامراء ،ح ّتــى
لقــد كان اإلمــام ( )فقيــه عــرصه بــال منــازع ســوا ٌء أكان ﰲ املدينــة املنــورة ،أم ﰲ بغــداد ،أم ﰲ سـ ّ

َّ
أن احلــكام العباســ ّيني الســ ّيام املتــوكّل الــذي كان مــن أعــد أعدائــه ،وأشــدّ هم حقــد ًا عليــه كان يرجــع إليــه ﰲ

املســائل الغامضــات حينــام يتعايــى الفقهــاء ،والعلــامء عــن اﳉــواب فضـ ً
ال عــن ذلــك نــراه يقــدّ م فتــو اإلمــام ()

عــﲆ فتــاو الفقهــاء.

والــذي ﳞمنــا أوالً هــو عــرض أهــم املســائل الفقه ّيــة التــي عرضــت عليــه ( )مــن مناوئيــه ﰲ املناظــرات

توجــه إليــه ( )عــن طريــق بعــﺾ الفقهــاء أو أصحابــه
واملجالــس العلميــة التــي كانــت تعقــد ،أو األســﺌلة التــي ّ

مــن أجــل إســقاط اإلمــام ،والتشــهري بــه ( )واحلـ ّ
ـﻂ مــن شــأنه ،وإظهــار عجــزه إالَّ أ َّنــه كان يــر ﱡد عــﲆ األســﺌلة ر ّد ًا

قاطعـ ًا يســكت األفــواه ،وﳜــرس األلســنة ،فد ّلــل عــﲆ طاقاتــه العلميــة اهلائلــة التــي هــي إحــد العنــارص الواضحــة

ﰲ معــاﱂ شــخصية اإلمــام (.)

قــال اخلطيــب البغــدادي (ت ٤63هـــ) ” :اعتـ ّـل املتــوكّل ﰲ ّأول خالفتــه ،فقــال َ :ل ِﺌــن برئــت ألتصدّ َقـ َّن بدنانــري

كثــرية ،فلــام بــرئ ﲨــع الفقهــاء ،فســأهلم عــن ذلــك ؟ فاختلفــوا ،فبعــث إﱃ عــيل بن حممــد بن عيل بن موســى بــن جعفر
وتعصــب قــوم عليــه ،وقالــوا  :تســأله يــا أمــري
فتعجــب قــو ٌم مــن ذلــك،
ّ
فســأله فقــال  :يتصــدّ ق بثالثــة وثامنــني دينــار ًاّ ،

املؤمنــني مــن أيــن لــه هــذا ؟ فر ّد الرســول إليــه ،فقال له ُ :قـ ْـل ألمري املؤمنــني ﰲ هذا الوفــاء بالنَّــذر ؛ َّ
ألن اهلل تعاﱃ قال :
ـم اهلل ِﰲ َم َواطِ ـ َن كَثِــري ٍة َو َيـ ْـو َم ُحنَـ ْ ٍ
ـم ُت ْغـ ِ
ـم
ـم َش ـ ْي ًﺌا َو َضا َقـ ْ
ـت َع َل ْي ُكـ ُ
ـن َعن ُكـ ْ
ـم َف َلـ ْ
ـم َك ْث َر ُت ُكـ ْ
ـني إِ ْذ َأ ْع َج َب ْت ُكـ ْ
َرص ُكـ ُ
َ
َ ل َقــدْ ن َ َ
ــم َو َّل ْيتُــم ﱡمدْ بِ ِريــ َن ( التوبــة  ،)25 /فــرو أهلنــا ﲨيعــ ًا َّ
أن املواطــن ﰲ الوقائــع والﴪايــا
ْاألَ ْر ُض بِ َــام َر ُح َب ْ
ــت ُث َّ

والغــزوات كانــت ثالثــة وثامنــني موطن ـ ًاَّ ،
وأن يــوم ُحنــني كان الرابــع والثامنــني ،وك ّلــام زاد أمــري ﰲ فعــل اخلــري كان

أنفــع لــه ،وآجــر عليــه ﰲ الدنيــا واﻵخــرة”(.)20

ونلحــﻆ مقــدرة اإلمــام ( )البيانيــة التفســريية الواضحــة ،فﺂليــة االســتدالل واالستشــهاد بالنصــوص مــن

ـص مــن جهــة ،ودعائــم قو ّيــة للخطاب
تناصــات مضيﺌــة ﰲ النـ ّ
ـاﲏ ؛ ألﳖــا ﲤ ّثــل ّ
اﻵليــات املهمــة التــي يتكــﺊ عليهــا البيـ ّ
ـاﲏ مــن جهــة أخــر ،وقــد أفــاد اإلمــام اهلــادي ( )مــن اخلطابــات القرآنيــة أ ّيــام فائــدة ،ففــي قضيــة النــرصاﲏ
البيـ ّ
الــذي فجــر بامــرأة مســلمة حينــام قــدم إﱃ املتــوكّل ،فــأراد ْ
ﳛيــى بــن أكثــم  :قــد
أن يقيــم عليــه احلــدّ فأســلم ،فقــال َ ْ

هــدم إيام َنــه ﴍ ُك ـ ُه وفعلــه ،وقــال بعضهــم  :يــرضب ثالثــة حــدود ،وقــال بعضهــم ُ :ي ْف َعـ ُـل بــه كــذا وكــذا ،فأمــر
ـرضب ح ّتــى
املتــوكّل بالكتــاب إﱃ أﰊ احلســن (اهلــادي) ( )وســؤاله عــن ذلــك ،فلـ ّـام َقـ َـرأ الكتــاب كتــب ( )يـ
ُ
٢٦٣

علي َّ
يفي
الش ِر ّ
أ.م.د.رحيم كريم ّ

ـري املؤمنــني َ :سـ ْله عــن ذلــك ،فﺈ ّنــه ﳾء ﱂ ينطــق
يمــوت ،فأنكــر َ ْ
ﳛيــى ،وأنكــر فقهــاء العســكر ذلــك فقالــوا  :يــا أمـ َ
بــه كتــاب ،وﱂ ﳚــﺊ بــه ســنة ،فبـ ّـني لنــا ِﱂ َ أوجبــت عليــه الــرضب َح ّتــى يمــوت ؟ فكتــب ” :بســم اهلل الرمحــن الرحيــم
َ ف َلـ َّـام َر َأ ْوا َب ْأ َسـنَا َقا ُلــوا آ َمنَّــا بِــاهلل َو ْحــدَ ُه َو َك َف ْر َنــا بِـ َـام ُكنَّــا بِـ ِـه ُم ْ ِ
ـم َيـ ُ
ـم ََّملــا َر َأ ْوا َب ْأ َسـنَا
ﴩ ِكـ َ
ـم إِ َيام ُﳖُـ ْ
ـك َين َف ُع ُهـ ْ
ـني (َ )8٤ف َلـ ْ
ِ
سـن ََّت اهلل ا َّلتِــي َقــدْ َخ َلـ ْ ِ ِ ِ ِ
ـك ا ْلكَافِـ ُـر َ
ـﴪ ُهنَالِـ َ
ون ( غافــر  ،”)85 – 8٤ /فأمــر بــه املتــوكّل فــرضب
ُ
ـت ﰲ ع َبــاده َو َخـ َ
ح ّتــى مــات(.)21

ونفهــم مــن ســياق اﻵيــة املباركــة َّ
أن اإلســالم الــذي أظهــره هــذا النــرصاﲏ الفاجــر ليــس إيامن ـ ًا صادق ـ ًا ،وإنــام

هــو قلقلــة لســان مــن أجــل التهــرب مــن إقامــة احلــدّ  ،والنجــاة مــن العقــابّ ،
وكل مــن أظهــر اإليــامن خوف ـ ًا مــن
العــدل اإلهلــي ال يكــون اإليــامن نافعـ ًا لــه ،ويكــون مســتحق ًا للعقــاب الــذي أمــر بــه البــارئ ( ،)واســتنبطه اإلمــام
اهلــادي (.)

ومــن االســتدالالت احلجاج ّيــة لﻺمــام ( )ﰲ ضــوء استشــهاده بالنصــوص القرآنيــة التــي ّاﲣذهــا ُح َجج ـ ًا

لدعــم رأيــه الفقهــي ،مــا روي َّ
ـب فلــم
أن املتــوكّل كان لــه كاتــب نـ
ـرصاﲏ ،وكان أثــري ًا عنــده ،وكان ﳜلــص لــه ﰲ احلـ ّ
ّ
ينـ ِ
ـوح) ،فأنكــر عليــه ﲨاعــة مــن الفقهــاء ْ
ـاده باســمه ،وإنــام كان يكنيــه (أبــا نـ ٍ
أن يكنيــه ،وقالــوا  :ال ﳚــوز للمســلم

ْ
أن يكنّــي الكافــر ،وأجــاز آخــرون منهــم ،ورفــع املتــوكّل بذلــك اســتفتا ًء لﻺمــام ( )فكتــب ﰲ اﳉــواب بعــد

ـت َيــدَ ا َأ ِﰊ َهلَـ ٍ
ـب( املســد  ،)1 /فأخــذ املتــوكّل بفتــو اإلمــام (.)22()
البســملة اﻵيــة الكريمــة َ  :ت َّبـ ْ
ـب َو َتـ َّ
التﻔﺴريي :
اﳉاﻧﺐ
ﹼ

ـك فيــه َّ
ﳑّــا الشـ ّ
أن أئمــة أهــل البيــت (عليهــم الســالم) هــم محلــة القــرآن الكريــم ،فقــد نــزل ﰲ بيوﲥــم ،وهــو
أن نمـ ّـر عــﲆ ســرية واحـ ٍـد منهــم مــن دون ْ
توجهاﲥــم (عليهــم الســالم) ،وال يمكــن ْ
أن
يمثــل أساسـ ًا فكريـ ًا مهـ ًام ﰲ ّ

ـص اخلالــد الــذي يســاير الزمــان واملــكان
نتلمــس ذلــك االهتــامم الكبــري وهــو أمــر َبدَ هــي ،فالقــرآن الكريــم هــو النـ ّ
إﱃ يــوم يبعثــون ،وهــو البحــر الــذي ال ينضــب مــاؤه ،والشــجرة املعطــاء التــي ال تيبــس ،وقــد أشــار اإلمــام اهلــادي

( )إﱃ هــذا املضمــون ،فعــن أﰊ جعفــر ٍ الطــوﳼ ،قــال ” :أخربنــا ﲨاعــة عــن أﰊ املفضــل ،قــال  :حدثنــا أبــو
ﳛيــى العربتائــي قــال  :حدّ ثنــا يعقــوب بــن الس ـكّيت النحــوي ،قــال  :ســألت أبــا احلســن عــيل
احلســني رجــاء بــن َ ْ

بــن حممــد بــن الرضــا (عليهــم الســالم)  :مــا بــال القــرآن ال يــزداد عــﲆ النــﴩ والــدرس إالَّ غضاضــة ؟ قــال َّ :
إن اهلل

ﳚ َع ْلــه لزمــان دون زمــان ،وال لنــاس دون نــاس ٍ ،فهــو ﰲ كل زمــان ٍجديــد ،وعنــد ّ
ـﺾ إﱃ يــوم
كل قــوم غـ ﱞ
تعــاﱃ ﱂ َ ْ
القيامــة”(.)23

أن ألهــل البيــت منهج ـ ًا خاص ـ ًا ﰲ تفســري القــرآن الكريــم يفهمــه ﱡ
وال ﳜفــى َّ
كل مــن تد ّبــر كلامﲥــم ،وأحاديثهــم
٢٦٤

ﰲ تفســري القــرآن الكريــم ،واخلطــوط العامــة لــه هــو تفســري القــرآن بالقــرآن ،وكذلــك تنزيــه اهلل ( )عــن التجســيم،
والوصــف ،والرؤيــة وكذلــك تنزيــه األنبيــاء مــن املعــاﴆ ،وقوهلــم ﲨيعـ ًا بســالمة القــرآن الكريم مــن التحريــف(،)2٤

أن ســعيد ًا احلاجــب ّملــا أراد ْ
وقــد نقــل لنــا املؤرخــون ﳑّــن ذكــروا ســرية اإلمــام اهلــادي (َّ )
يتجســس عــﲆ
أن
َّ

اإلمــام ( )لي ـ ً
ال بطلــب ٍمــن املتــوكّل ،قــال  :رأي ُتــه ( )جالس ـ ًا عــﲆ حصــري ﰲ وســﻂ الــدار ،وعــﲆ رأســه
متوجه ـ ًا إﱃ ر ّبــه يﱰ ّنــم بﺂيــات مــن القــرآن ﰲ الوعــد والوعيــد(.)25
ِملحفــة مــن الصــوف
ّ
َّ
إن اتّصــال اإلمــام ( )بالدســتور اإلهلــي جعلــه يكثــر مــن االستشــهاد بالقــرآن الكريــم فهــو ال ّثقــل األكــرب،

والنظــام العــام للمســلمني كافــة ،ففــي الرســالة التــي وجههــا اإلمــام اهلــادي ( )إﱃ ﲨاعــة مــن املوالــني ﳜربهــم
ـدادي وكيـ ً
ال لــه ،قــال (” : )وأمحــدُ اهلل إليكــم مــا أنــا عليــه مــن عافيتــه،
بتعيينــه أبــا احلســن عــيل بــن راشــد البغـ ّ
ـيل بــن راشــد مقــام عــيل بــن احلســني
و ُأصـ ّـيل عــﲆ نب ّيــه وآلــه أفضــل صالتــه ،وأكمــل رمحتــه ورأفتــهّ ،
وإﲏ أقمــت أبــا عـ ّ

ـريه مــن وكالئــي
بــن عبــد ر ّبــه ،و َم ـ ْن كان قبلــه مــن ُوكالئــي ،وصــار ﰲ منزلتــه عنــدي ،وو َّل ْي ُتــه مــا كان يتــوالّه غـ ُ
وإيل
قبلكــم ليقبــﺾ ح ّقــي ،وارتضيتــه لكــم ،و َقدَّ ْم ُتــه عــﲆ غــريه ﰲ ذلــك ،فصــريوا َر ِ َ
محكــم اهلل إﱃ الدفــع إليــه ذلــك َ ّ
رب والتقــو ،واتّقــوا اهلل لعلكــم ترمحــون ،واعتصمــوا بحبــل اهلل ﲨيعـ ًا ،وال ﲤُو ُتـ َّن إالَّ وأنْتــم
( )...وتعاونــوا عــﲆ الـ ّ
مســلمون”(.)26

وسنذكر بعض ًا من النصوص التفسريية التي جاءت عن اإلمام اهلادي ( )وهي غيﺾ من فيﺾ :
اس َ
ــك ِّﳑَّــا َأ َنز ْلنَــا إِ َل ْي َ
ُنــت ِﰲ َش ﱟ
ــأ ِل ا َّل ِذيــ َن
ُســﺌل اإلمــام ( )عــن املخاطــب ﰲ قولــه تعــاﱃ َ  :فــﺈِن ك َ
ــك َف ْ
ي ْقــرء َ ِ
ـاب ِمــن َق ْب ِلـ َ
احلـ ﱡـق ِمــن َّر ِّبـ َ
ـك َفـ َـال َتكُو َن ـ َّن ِم ـ َن ا ُْمل ْم َ ِﱰي ـ َن ( يونــس  ،)9٤ /فأجــاب :
ون ا ْلك َتـ َ
ـك َل َقــدْ َجــا َء َك ْ َ
َ َ ُ

َّ
”إن املخاطــب بــه رســول اهلل  ،oوﱂ يكــن ﰲ شــك ﳑــا أنــزل إليــه ،ولكــن قالــت اﳉهلــة  :كيــف ﱂ يبعــث اهللُ نب ّيـ ًا
مــن املالئكــة ؟ ِ
وﱂ َ ﱂ يفـ ّـرق بــني نب ّيــه وبيننــا ﰲ االســتغناء عــن املــﺂكل واملشــارب واملــﴚ ﰲ األســواق ؟ فأوحــى اهلل
إﱃ نب ّيــه  :فســﺌل الذيــن يقــرؤون الكتــب ،بمحــرض مــن اﳉهلــة َهـ ْـل بعــث اهلل نب ّيـ ًا قبلــك إالَّ وهــو يــأكل الطعــام
والــﴩاب ؟ ،ولــك ﲠــم أســوة يــا حممــد ،وإنــام قــال  :فــﺈن كنــت ﰲ شـ ٍ
ـك ،وﱂ يكــن شـ ّك ًا ،ولكــن للنصفــة”(.)27
ّ
ِ
ـع َأ َب َو ْيـ ِـه َعـ َـﲆ ا ْل َعـ ْـر ِ
ـجدً ا َو َقـ َ
ـاي ِمـ ْن َق ْبـ ُـل َقــدْ
ـال َيــا َأ َبــت َٰهـ َـذا ت َْأ ِويـ ُـل ُر ْؤ َيـ َ
ش َو َخـ ﱡـروا َلـ ُه ُسـ َّ
و َر َفـ َ
وعــن قولــه تعــاﱃ َ :
ِ ِ
الش ـ ْي َط ُ
ـم ِم ـ َن ا ْل َبــدْ ِو ِم ـ ْن َب ْعـ ِـد َأ ْن َنـ َـز َغ َّ
ان َب ْينِــي
السـ ْ
ـج ِن َو َجــا َء بِ ُكـ ْ
َج َع َل َهــا َر ِّﰊ َح ﹰﹼقــا َو َقــدْ َأ ْح َس ـ َن ِﰊ إِ ْذ َأ ْخ َر َجنــي م ـ َن ِّ
ِ
ـف َملِــا ي َشــاء إِ َّنـه هــو ا ْلع ِليــم ْ ِ
ـوب وولــده
َو َبـ ْ َ
ـم( يوســف  /مــن اﻵيــة  ،)100ســجد يعقـ ُ
احلكيـ ُ
ـني إِ ْخـ َـو ِﰐ إِ َّن َر ِّﰊ َلطيـ ٌ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َ

ليوســف وهــم أنبيــاء ،فقــال اإلمــام اهلــادي (” : )وأمــا ســجود يعقــوب ( )وولــده كان طاعــة هلل وحم ّبــة

ليوســف ( ،)كــام َّ
أن الســجود مــن املالئكــة ﻵدم ( )ﱂ يكــن ﻵدم ( ،)فســجود يعقــوب ( )وولــده
ر ِّب َقــدْ
يوســف (عليهــم الســالم) معهــم كان شــكر ًا هلل باجتــامع شــملهم ،أﱂ تــره يقــول ﰲ شــكره ذلــك الوقــت َ :
٢٦٥

علي َّ
يفي
الش ِر ّ
أ.م.د.رحيم كريم ّ

ـث َفاطِــر الســامو ِ
اديـ ِ
ـل ْاألَح ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ـت َولِ ِّيــي ِﰲ الدﱡ ْن َيــا َو ْاﻵ ِخـ َـر ِة ت ََو َّفنِــي
ض َأ ْنـ َ
َ َّ َ َ
آ َت ْيتَنــي مـ َن ا ُْمل ْلــك َو َع َّل ْمتَنــي مـ ْن ت َْأ ِويـ ِ َ
مسـ ِـلام و َأ ِْحل ْقنِــي بِالص ِ
ـني ( يوســف  /مــن اﻵيــة .)28(”)101
احلـ َ
َّ
ُ ْ ً َ
ِ
ِ
ـم َق ِديـ ٌـر( الشــور /
ـم ُذك َْرا ًنــا َوإِنَا ًثــا َو َ ْ
ﳚ َعـ ُـل َمــن َي َشــا ُء َعقيـ ًـام إِ َّن ـ ُه َعليـ ٌ
وﰲ تفســري قولــه تعــاﱃ َ  :أ ْو ُي َز ِّو ُج ُهـ ْ

ـزوج اهللُ عبــاده الذكــران وقــد عاقــب قومـ ًا فعلــوا ذلــك ،قــال اإلمــام اهلــادي (” : )وأمــا قولــه َ أ ْو
 ،)50كيــف يـ ّ
ـم ُذك َْرا ًنــا َوإِنَا ًثــا ،أي يولــد لــه ذكــور ،ويولــد لــه إنــاث يقــال لـ ّ
ـكل اثنــني مقرنــني زوجــان ،كل واحــد منهــام
ُي َز ِّو ُج ُهـ ْ

زوج ،ومعــاذ اهلل ْ
وا َّل ِذيـ َن
أن يكــون َعنَــى اﳉليــل مــا لبســت بــه عــﲆ نفســك تطلــب الرخــص ؛ الرتــكاب املحــارمَ ،
ِ
َال َيدْ ُعـ َ
احلـ ِّـق َو َال َي ْز ُنـ َ
آخـ َـر َو َال َي ْق ُت ُلـ َ
ـع اهلل إِ َٰهلًــا َ
ـون َو َمــن َي ْف َعـ ْـل َٰذلِـ َ
ـك َي ْلـ َـق َأ َثا ًمــا *
ـون َمـ َ
ـون النَّ ْفـ َ
ـس ا َّلتــي َحـ َّـر َم اهلل إِ َّال بِ ْ َ
ﳜ ُلــدْ فِيـ ِـه ُم َها ًنــا  إن ﱂ يتــب”(.)29
اب َيـ ْـو َم ا ْل ِق َيا َمـ ِـة َو َ ْ
ُي َضا َعـ ْ
ـف َلـ ُه ا ْل َعـ َـذ ُ
اﳉاﻧﺐ الﻜﻼﻣﻲ :

ظهــر ﰲ ضــوء اســتقراء النصــوص املتصلــة باﳉانــب الكالمــي ،التــي صــدرت مــن اإلمــام اهلــادي (َّ )
أن هلــا

جنبــة متصلــة بالتوحيــد ،وصفــات اهلل ( ،)وامتنــاع رؤيتــه ،واســتحالة التجســيم ،واســتحالة وصفــه ،وســنذكر

شــذرات ﳑّــا جــادت بــه قرﳛــة اإلمــام اهلــادي ( )وفاقـ ًا ﻵبائــه ﰲ رؤيتهــم هلــذه النظريــة (التوحيــد) ،ورؤيتهــم ﰲ
اســتحالة وصــف احلـ ّـق (تعــاﱃ) ،وامتنــاع رؤيتــه (تعــاﱃ).

أبــان اإلمــام اهلــادي ( )حقيقــة التوحيــد ﰲ نصــوص ٍكثــريات نكتفــي فيــام رواه ”الفتــح ابــن يزيــد اﳉرجــاﲏ

عــن أﰊ احلســن ( ،)قــال  :ســألتُه عــن أدنــى املعرفــة ،فقــال  :اإلقــرار بأ ّنــه ال إلــه غــريه وال شــبه لــه ،وال نظــري لــه،
وأنــه قديــم مثبــت موجــود غــري فقيــد ،وأنــه ليــس كمثلــه ﳾ ٌء”(.)30

وﳑــا كشــف النقــاب عنــه ( )اســتحالة وصــف احلـ ّـق ( ،)قــال اإلمــام اهلــادي ( )لـــ (الفتــح بــن يزيــد

ـﺈن لنــا بالرســل أســوة ًكانــوا يأكلــون ويﴩبــون ويمشــون ﰲ األســواقّ ،
ـح ،فـ َّ
وكل جســم
ـاﲏ) ” :اجلــس يــا فتـ ُ
اﳉرجـ ّ

رب ٌؤ
مغـ ﱞ
ﳚســم وﱂ ﳚـ ّـزء بتنــاه ،وﱂ يتزايــد ،وﱂ يتناقــص ،مـ ّ
ـم األجســام ،وهــو ﱂ ّ
ـذو ﲠــذا إالّ اخلالــق الــرازق ؛ ألنــه جسـ ُ

مــن ذاتــه ،مــا ركــب ﰲ ذات مــن جســمه ،الواحــد األحــد الصمــد الــذي ﱂ يلــد وﱂ يولــد ،وﱂ يكــن لــه كفو ًا أحــد”(.)31

احلــق ( )مــن لــدن اإلمــام اهلــادي ( )ﳑزوجــة بال َف ْهــم العميــق،
وتتعــاﱃ عبــارات اســتحالة رؤيــة
ّ

ـكري ()
واالســتدالل العقــيل” ،حدّ ثنــا أمحــد بــن إســحاق ،قــال  :كتبـ ُ
ـيل بــن حممــد العسـ ّ
ـت إﱃ أﰊ احلســن عـ ّ

أســأله عــن الرؤيــة ،ومــا فيــه اخللــق ،فكتــب  :ال ﲡــوز الرؤيــة مــا ﱂ يكــن بــني الرائــي واملرئــي هــواء ينفــذه البــرص
ـح الرؤيــة ،وﰲ وجــوب اتّصــال الضيــاء بــني الرائــي واملرئــي وجــوب
فمتــى انقطــع اهلــواء ،وعــدم الضيــاء ﱂ تصـ ّ
االشــتباه ،واهلل تعــاﱃ منـ ّـزه عــن االشــتباه ،فثبــت أنــه ال ﳚــوز عليــه ســبحانه الرؤيــة باألبصــار ؛ َّ
ألن األســباب ال ُبــدَّ

مــن اتّصاهلــا باملســببات”(.)32
٢٦٦

أ ّمــا فيــام يتعلــق ببيــان أفعــال اهلل ( ،)فنــر اإلمــام ( )يو ّظــف القصــص القــرآﲏ مــن أجــل تقريــب العبــارة

للمتل ّقــني وهــو ملمــح أســلوﰊ غاي ُتــه الوصــول باملتل ّقــي إﱃ أعــﲆ درجــات ال َف ْهــم ،واالســتيعاب ،قــال (َّ : )
”إن

هلل إرادتــني ومشــيﺌتني ،إرادة حتــم ،وإرادة عــزمَ ،ين َْهــى وهــو يشــاء ،ويأمــر وهــو يشــاء ،أو مــا رأيــت أ َّنــه َﳖَــى آدم

أن يــأكال مــن الشــجرة وشــاء ذلــك ،ولــو ﱂ يشــأ ْ
وزوجتــه ْ
أن يــأكال ملــا غلبــت مشــيﺌتهام مشــية اهلل تعــاﱃ ،وأمــر
أن يذبــح إســامعيل وﱂ يشــأ ْ
إبراهيــم ْ
أن يذبحــه ،ولــو شــاء ملــا غلبــت مشــيﺌة إبراهيــم مشــيﺌة اهلل تعــاﱃ”(.)33
ﺛاﻧي ﹰا  :ﻣﺮو ﹼيا ﹸﺗ ﹸﻪ ()

ﰲ هــذه الفقــرة ســنقف بﺈﳚــاز عــﲆ أهــم مرو ّيتــني مــن مرويــات اإلمــام اهلــادي ( )الباهــرة التــي

وردت عنــه ( )الســ ّيام (الزيــارة اﳉامعــة) التــي زار ﲠــا آبــاءه األئمــة الطاهريــن (عليهــم الســالم)

وهــي تزخــر باالحتجــاج عــﲆ أحق ّيــة أهــل البيــت (عليهــم الســالم) باإلمامــة وقــد حــوت وثائــق
وأد ّلــة مهمــة مــن مﺂثرهــم ،وفضائلهــم ،ومناقبهــم ،وأحقيتهــم ،أمــا املرويــة األخــر ،فزيــارة الغديــر

– وهــي مــن أهــم زيــارات األئمــة الطاهريــن  ، -ألﳖــا رمـ ٌـز لذلــك اليــوم اخلالــد ﰲ دنيــا اإلســالم ،ذلــك اليــوم الــذي
حممــد  oاملصــري احلاســم أل ّمتــه ،فنصــب اإلمــام عل ّيـ ًا ( )إمامـ ًا للمســلمني ،وقــد زار اإلمــام
حــدّ د فيــه النبــي ّ

ـيل بــن أﰊ طالــب ( )ﰲ الســنة التــي أشــخصه فيهــا املتــوكّل مــن املدينــة
اهلــادي ( )جــدّ ه أمــري املؤمنــني عـ ّ

ـامراء(.)3٤
املنـ ّـورة إﱃ سـ ّ
الﺰيارة اﳉاﻣعة :

تعــدّ هــذه الزيــارة كــام قلنــا آنفـ ًا مــن أهــم الزيــارات املرو ّيــة عــن اإلمــام اهلــادي ( ،)ملــا فيهــا مــن دقــة التعبــري،

وﲨــال األســلوب ،وعمــق املضمــون( ،)35وقــد اشــتملت عــﲆ معــان غريبــة ،وأرسار مســتصعبة عجيبــة وألفــاظ

بليغــة ،وأمــور بديعــة ،وأحــوال ﴍيفــة تشــهد للعقــل الســليم بصحــة ورودهــا عــن اإلمــام اهلــادي ( ،)فـ َّ
ـﺈن عــﲆ
كل حـ ّـق حقيقــة وعــﲆ ّ
ّ
كل صــواب نــور ًا(.)36

أن األئمــة هــم أهــل البيــت (االصطفــاء اإلهلــي)َّ ،
تضمنــت هــذه الزيــارة مضامــني عظيمــة ،منهــا َّ :
وأن
وقــد ّ

الرســول حممــد ًا  oواألئمــة (عليهــم الســالم) امتــداد واحــد ،وخــﻂ رســايل متواتــر ،وأﳖــم عرفــوا اخلالــق معرفــة

كــرب ،وهــم أهــل لﻺتّبــاع واالهتــداء ،وهــم معــدن الفضائــل والشــامئل واملحاســن ،وﲠــم يعــرف النــاس معــاﱂ
الديــن وينالــون دار املتّقــني ،وطاعتهــم طاعــة اهلل ،ومعصيتهــم معصيــة اهلل (.)37()
زيارة الﻐﺪيﺮ :

تُعــدّ هــذه الزيــارة وثيقــة تارﳜ ّيــة عظيمــة املضمــون ،مــﻸ باألحــداث التارﳜ ّيــة ،واالســتدالالت القرآنيــة

والعقليــة عــﲆ أحقيــة صاحــب هــذا اليــوم (يــوم الغديــر) ،فقــد ﲢــدّ ث فيهــا اإلمــام اهلــادي ( )عــن فضائــل أمــري
٢٦٧

علي َّ
يفي
الش ِر ّ
أ.م.د.رحيم كريم ّ

املؤمنــني عــيل بــن أﰊ طالــب ( )ومــا عانــاه مــن املشــاكل السياســية واالجتامعيــة ،وأنــه (ّ )أول مــن أســلم

وآمــن بــاهلل ( )واســتجاب دعــوة نب ّيــه ،مب ّينـ ًا جهــاده وبســالته ،وشــجاعته وصمــوده ﰲ احلــروب ،ووقايتــه النبــي

حممــد ًا (صـ ّـﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم) بنفســه.
ﺛالﺜ ﹰا  :أدﻋي ﹸت ﹸﻪ )(

َّ
ـم عــﲆ أنفــس الــكالم ﰲ تنزيــه
إن أدعيــة أئمــة أهــل البيــت (عليهــم الســالم) ﲤثــل دوائــر واســعة تزخــر وتضطـ ّ

اخلالــق ( )عـ ّـام ينســبه إليــه الظاملــون واملنحرفــون ،فضـ ً
ال عــن ذلــك فيهــا الﱰغيــب ﰲ مغفــرة اهلل ( )ومرضاتــه،
ـوي
والتعـ ّـوذ مــن بأســه وســخطه ،وشــكره عــﲆ اإلحســان ،ونعمــة العــدل والتوحيــد ،والدعــاء أســلوب روحــي تربـ ّ

التوســل بــه (تعــاﱃ).
يع ّلــم املــرء كيفيــة عبــادة اهلل ( ،)وآليــة
ّ

وقد ذكر باقر ﴍيف القرﳾ أهم مالمح أدعية أهل البيت (عليهم السالم) ،وهي -:

ّأﳖا وضعت قواعد السلوك ،و ُأصول األخالق ،وما تزدهر به الشخصية من القو الروحية الواعية.

أﳖــا تشــتمل عــﲆ وثائــق سياســية خطــرية ،فهــي ﲤثــل مــد االضطهــاد والظلــم الــذي ُمنــي بــه العــاﱂ اإلســالمي

ﰲ تلــك العصــور مــن احلــكام األمويــني ،والعباســ ّيني الذيــن ﱂ يألــوا جهــد ًا ﰲ ظلــم النــاس وإرغامهــم عــﲆ مــا
يكرهــون.

وأﳖم قد آمنوا به بمشاعرهم ،وعواطفهم ،وقلوﲠم.
أﳖا ﲤثل انقطاع األئمة إﱃ اهلل ،والتجاءهم إليهَّ ،

لقــد تــرك لنــا اإلمــام اهلــادي ( )gترنيــامت عاليــة البيــان ﰲ األدعيــة ،واملناجــاة ق ّلــام ﳚــود بمثلهــا الزمــن ،وقــد

ﲢرجــه
دأب ( )gعــﲆ الدعــاء والقنــوت واملناجــاة فلــم يــر
ُ
النــاس ﰲ عــرصه مثلــه ﰲ عبادتــه ،وتقــواه ،وشــدّ ة ّ
ﰲ الديــن ،فلــم يــﱰك نافلــة مــن النوافــل إالَّ أتــى ﲠــا ،وقــد ﲨــع ُجـ ّـل أدعيتــه ومناجاتــه وقنوتــه رﴈ الديــن بــن

ـيل (ت 66٤هـــ) ﰲ ( ُمهــج الدعــوات).
طــاووس احلـ ّ ّ

ومــن أهــم األدعيــة وأشــهرها التــي رويــت عــن اإلمــام اهلــادي ( –)gدعــاء املظلــوم عــﲆ الظــاﱂ  ، -و ُيسـ ّـمى

ـامﲏ( ،)38وهــذا الدعــاء العظيــم (اإلكســري املجـ ّـرب) دعــا بــه اإلمــام اهلــادي ( )gحينــام
دعــاء الســيف ،ودعــاء اليـ ّ

أصابــه الظلــم والـ ّـرضر مــن املتــوكّل ،قــال ( : )gمــا ناق ـ ُة صالــح عنــد اهلل بأكــرم منّــي ،مشــري ًا إﱃ قولــه تعــاﱃ ﰲ
ـري َم ْكـ ُـذ ٍ
وهــا َف َقـ َ
ـم َث َال َثـ َة َأ َّيــا ٍم َٰذلِـ َ
وب ))(هــود  /مــن اﻵيــة ،)65
قصــة الناقــة َ (( :ف َع َق ُر َ
ـال َﲤ َ َّت ُعــوا ِﰲ َد ِار ُكـ ْ
ـك َو ْعــدٌ َغـ ْ ُ
فــام جــاء اليــوم الثالــث ح ّتــى هجــم املنتــرص ومعــه األتــراك عــﲆ املتــوكّل فقتلــوه ،وق ّطعــوه هــو ووزيــره الفتــح بــن
خاقــان قطعـ ًا ح ّتــى ال يعــرف أحدﳘــا مــن اﻵخــر ،فقــال اإلمــام (” : )gملــا بلــﻎ ﰊ اﳉهــد رميــت إﱃ كنــوز نتوارثهــا
عــن آبائنــا هــي أعـ ّـز مــن احلصــون والســالح واﳉنــد ،وهــو دعــاء املظلــوم عــﲆ الظــاﱂ”(.)39
٢٦٨

راﺑع ﹰا  :أﻗوالﻪ ) (ﹺ
اﳊﻜم ﹼية الﻘﺼار

ُأثــرت عــن اإلمــام اهلــادي ( )gﳎموعــة واســعة مــن اﳉمــل الصغــرية ،واحلكــم القصــرية ذات أبعــاد إنســانية

عليــا ،وأهــداف اجتامعيــة ُع ْظمــى عالــج فيهــا اإلمــام اهلــادي ( )gالكثــري مــن القضايــا الﱰبويــة واألخالقيــة،
والنفسـ ّية ،وتعــدّ مــن أحســن التعاليــم الﱰبويــة ،ومــن أفضــل وســائل تزكيــة النفــوس وتطهــري القلــوب ،وإصــالح

املجتمــع ،وقــد جــاءت بأســلوب رصــني مقــرون بالفصاحــة والبالغــة واإلﳚــاز ،وقــد اســتمدّ اإلمــام اهلــادي ()g

ﰲ هدﳞــا هــدي الكتــاب الكريــم ،وســنة جــدّ ه  ،oوهــدي آبائــه األئمــة املعصومــني (عليهــم الســالم).

وســنصطفي ﳎموعــة مــن أقوالــه احلكميــة( )٤0التــي تر ّنــم ﲠــا اإلمــام اهلــادي ( )gﲤثــل ﲨــاع احلكمــة ﰲ ألفــاظ

حكميــة ،ومبعــث األخــالق ﰲ كلــامت أخالقيــة.
قــال (َ ” : )gمـ ْن ِأمــن مكــر اهلل وأليــم أخــذه تكـ ّـرب ح ّتــى ﳛـ ّـل بــه قضــاؤه ،ونافــذ أمــره ،و َمـ ْن كان عــﲆ ب ّينــة مــن

ر ّبــه هانــت عليــه مصائــب الدنيــا ولــو قــرض ونــﴩ”( ،)٤1وقــال (” : )gالشــاكر أســعد بالشــكر منــه بالنعمــة التــي
ِ
ـم و ُع ْق َبــى”( ،)٤2وقــال (َّ : )g
أوجبــت الشــكر ؛ َّ
”إن اهللَ هو املثيــب واملعاقب واملجازي
ألن النعــم متــاع ،والشــكر ن َعـ ٌ
ال وآجـ ً
باألعــامل عاجـ ً
ـح
ال ( )...ال تعــد وال ﲡعــل لﻸيــام صنعـ ًا ﰲ حكــم اهلل”( ،)٤3وقــال (” : )gالدنيــا ســوق َربِـ َ
فيهــا قــومِ َ ،
()٤٤
ـوع يزيــد ﰲ طيــب الطعــام”( ،)٤5ونختــم
ـهر ألـ ّـذ للمنــام ،واﳉـ ُ
ـﴪ آخــرون”  ،وقــال (” : )gالسـ ُ
ٌ
وخـ َ
ِ
ـم
هــذا االنتقــاء مــن كلامتــه الذهب ّيــة بحكمــة فــاه ﲠــا لســان ُه الطهــر تُعــدّ أنشــودة ﰲ العلــم ،واألدب ،واملوعظــة” ،الع ْلـ ُ
وراثــة ٌكريمــة ،واﻵداب ُحلـ ٌـل حسـ ٌ
ـح ،و َك َفــى بــك أدب ـ ًا لنفســك
ـذر ناجـ ٌ
ـان ،والفكــرة ُمــرآة ٌصافيــة ،واالعتبــار منـ ٌ
تــركك مــا ك َِر ْه َتــه مــن غــريك”(.)٤6

٢٦٩

علي َّ
يفي
الش ِر ّ
أ.م.د.رحيم كريم ّ

اﳌﻄلﺐ الﺜالﺚ  :أﺛﺮ اﳌﴩوع الﻔﻜﺮي ﻋنﺪ اﻹﻣام اﳍادي ) (ﰲ ﻧﴩ العلوم الﺪين ﹼية واﻷﺧﻼﻗية.
ـنﴩع ﰲ بيــان أثــر املــﴩوع الفكــري عنــد اإلمــام اهلــادي ( )gﰲ نــﴩ العلــوم الدين ّيــة واألخالقيــة ،ويبــدو
سـ
ُ

بلحــاظ املدونــات التــي ا ّطلعنــا عليهــا فيــام يتصــل باملــﴩوع الفكــري لــد اإلمــام ( )gأنــه تــراث عظيــم األركان،
ـار عندمــا يريــد ْ
واســع البنــاء ،متعــدّ د الشــعبَّ ،
أن يس ـ ّلﻂ الضــوء عــﲆ هــذا املــﴩوع الفكــري
وأن الباحــث ليحـ ُ

الض ْخــم.
َّ

َّ
ﳛ ُســن
إن احلديــث عــن أثــر هــذا املــﴩوع الفكــري الكبــري يتطلــب دراســة عميقــة وواســعة ،وجهــد ًا كبــري ًاْ َ ،

ومفصلــة عنــه ﰲ قابــل األيــام – إذا شــاء اهلل ( ، – )إالَّ َّ
بنــا وبالباحثــني األكارم ْ
أن مــن
أن نعقــد دراســة مســتقلة
ّ

لواحــق هــذه الدراســة ،وﲤامهــا ﳛتــم علينــا أال نطــوي تلــك املطالــب الفكريــة ،والعلميــة لﻺمــام (ْ ،)g
وأن نحيــﻂ
– قــدر املســتطاع – بشــذرات وقبســات مــن هــذا املــﴩوع الفكــري العظيــم.

قلنــا مــن قبـ ُـل َّ :
إن اإلمــام اهلــادي ( )gكان حريصـ ًا عــﲆ نــﴩ معــاﱂ الديــن الﴩيعــة ،وبيــان أحكامهــا ،وتدريس

ـف حولــه العلــامء والفقهــاء وهــم يرتشــفون مــن نمــري علومه.
علومهــا ،وقــد التـ ّ

ويظهــر لنــا َّ
أســس لــه اإلمــام اهلــادي ( )gمــن جانــب ،وجــدّ د لــه بلحــاظ
أن هــذا املــﴩوع الفكــري الــذي ّ

اســتثامر تــراث آبائــه (عليهــم الســالم) مــن جانــب آخــر ،جنبتــني ،ﳘــا  :فلســفية ،واألخــر تتّصــل بحملــة هــذا

املــﴩوع (أصحابــه ورواتــه).

اﻷوﱃ ﻓلﺴﻔة ﻣﴩوﻋﻪ الﻔﻜﺮي ): (

ﺗتضﺢ الﺮؤية الﻔلﺴﻔية ﳍﺬا اﳌﴩوع ﰲ ﺿوء ﳎموﻋة ﻣﻦ الﻔﻘﺮات ﻫﻲ :
إﺣياء العﻘﻞ :

َو َعــى اإلمــام اهلــادي ( )gاألحــداث املحيطــة باملجتمــع مــن جهــة ،واملحيطــة بــه مــن جهــة أخــر ،فــكان

قارئ ـ ًا واعي ـ ًا للمشــهد الســياﳼ واالجتامعــي ،والثقــاﰲ ،ومفكــر ًا بارع ـ ًا ﰲ اإلحاطــة بنزعــات النفــوس وﲣاﳉاﲥــا،

فالقــراءة الســايكلوجية احلاذقــة للمجتمــع عامــة ،وخلصومــه ومناوئيــه خاصــة جعلتــه يصـ ّـوب ســهام خطابــه بصــورة

دقيقــة ﰲ أغــراض فهــوم املجتمــع واملناوئــني مــن دون ْ
ـادي الســامي.
رس عظمــة اخلطــاب اهلـ ّ
أن ﳜطﺌهــا ،وهنــا يكمــن ّ
والضالــون ،والقــو املعاديــة لﻺســالم ْ
أن تتغلغــل احليــاة الدينيــة آنــذاك بســبب طبيعــة هذه
لقــد اســتطاع الغــالةّ ،

احليــاة ذات الســمة القلقــة واملضطربــة ،فالوعــي الدينــي كان ضعيف ـ ًا ،فلــم يفهــم الكثــري مــن املســلمني دينهــم عــن

دليــل ،أو إدراك فكانــوا مق ّلديــن فيــه ﻵبائهــم ،وقــد حاربــت حكومــة املتــوكّل حريــة الفكــر والتفكــري ،ووضعــت

خ ّطــة منظمــة ضــد الشــيعة واملعتزلــة ،فقــد أحــدث املتــوكّل انقالبــ ًا عظيــ ًام حينــام أطــاح بالتيــار العقــالﲏ الــذي
٢٧٠

بلــور الصفحــات املﴩقــة للحضــارة العربيــة ،وجــاء بمــن يقفــون مــع ظواهــر النقــل مســتنكرين العقــل ،ومنكريــن

جــدواه ،وبمــن يقفــون مــع التشــبيه والتجســيد املنــاﰲ للتوحيــد والتنزيــه(.)٤7

ويــر جــورج طرابيــﴚ َّ
أن اإلبــادة الشــاملة التــي تعـ ّـرض هلــا العقــل جــاءت مبكــرة ﰲ االنقــالب املتــوكّيل (ت

2٤7هـــ) ،الــذي أعلــن فيــه إقالــة العقــل ،وحمــارصة ّ
كل انفتــاح ،ونــزوح عقــيل إﱃ اﳉديــد(.)٤8

َّ
إن اإلمــام اهلــادي ( )gأعــاد للعقــل مكانتــه ،ومرتبتــه املتميــزة فقــد دعــا أصحابــه إﱃ إعــامل العقــل ر ّد ًا عــﲆ

االنقــالب املتــوكّيل ،ألن املتــوكّل أطــاح بالعقــل مــن أجــل اال ّتــكاء عــﲆ فتــاو فقهــاء البــالط العبــاﳼ التــي تتناغــم

مــع أهــواء احلاكــم.

ـجع عــﲆ احلــوار التعليمــي اهلــادئ الرصــني مــع أصحابــه مــن أجــل اســتحضار
كان اإلمــام اهلــادي ( )gيشـ ّ

القــدرات العقليــة املســوقة إﱃ النشــاط الفكــري الــذي يقــود إﱃ فهــم الواقــع الــذي يتطلــب اهلدايــة واإلرشــاد،
وغــرس القيــم واملبــادئ الﱰبويــة ﰲ نفوســهم ،ومــن ثــم التأثــري ﰲ نفــوس النــاس ،ومــن دالالت هــذا االســتحضار
أنــه ( )gكان يدعــو أصحابــه إﱃ اإلصغــاء ،وفهــم اﳉــواب ﰲ ضــوء شــحذ الذهــن ،والقــدرة عــﲆ التفكــري الف ّعــال،

فقــد أتــى الفتــح بــن يزيــد اﳉرجــاﲏ اإلمــام ( )gفس ـ ّلم ،فــر ّد ( )gالســالم ” :فقلــت يــا ابــن رســول اهلل تــأذن يل

ﰲ كلمــة اختلجــت ﰲ صــدري ليلتــي املاضيــة ،فقــال يل َ :سـ ْـل وأصــﻎ ِإﱃ جواﲠــا ســم َعك ،فـ َّ
ـﺈن العــاﱂ واملتعلــم
ﴍيــكان ﰲ الرشــد مأمــوران بالنصيحــة فأمــا الــذي اختلــج ﰲ صــدرك ،فــﺈن يشــاء العـ ِ
ـاﱂ ُ أنبــأك أن اهلل ﱂ يظهــر عــﲆ
وكل مــا عنــد الرســول فهــو عنــد العـ ِ
غيبــه أحــد ًا إالَّ َمـ ْن ارتــﴣ مــن رســولّ ،
ـاﱂ ،وكل مــا ا ّطلــع الرســول عليــه فقــد
َ
ا ّطلــع أوصيــاؤه عليــه ،يــا فتــح ،عســى الشــيطان أراد اللبــس عليــك فأوﳘــك ﰲ بعــﺾ مــا أورد عليــك ،وأشــكك

ﰲ بعــﺾ مــا أنبأتــك ح ّتــى أراد إزالتــك عــن طريــق اهلل ورصاطــه املســتقيم ،فقلــت  :متــى أيقنــت أﳖــم هكــذا فهــم

ـاب - ،معــاذ اهلل – إﳖــم ﳐلوقــون مربوبــون مطيعــون داخــرون راغمــون ،فــﺈذا جــاءك الشــيطان بمثــل مــا جــاءك
أربـ ٌ
بــه فا ْقمعــه بمثــل مــا أنبأتــك بــه”(.)٤9
دﻓﻊ الﺸﺒﻬات العﻘﺪية :

القضيــة األخــر املتصلــة باﳉنبــة األوﱃ (فلســفة مﴩوعــه الفكــري ( ))gالتــي كان هلــا األثــر البالــﻎ ﰲ

نــﴩ العلــوم الدينيــة واألخالقيــة هــي دفــع الشــبهات العقديــة ،فقــد شــاعت ﰲ عــرص اإلمــام اهلــادي ( )gالكثــري
مــن الشــكوك واألوهــام بخصــوص أصــول العقيــدة اإلســالمية ،وكانــت بدايتهــا أيــام احلكــم األمــوي فهــو الــذي
ـجع عليهــا ،وقــد اســتمرت متصاعــدة أيــام احلكــم العبــاﳼ ،وقــد
فســح املجــال النتشــار األفــكار املض ّللــة ،وشـ ّ
تصــدّ  علــامء املســلمني ،وﰲ طليعتهــم أئمــة أهــل البيــت (عليهــم الســالم) إﱃ تزييــف اﻵراء امللحــدة باألد ّلــة

ودونــت ﰲ كتــب علــامء املســلمني الســيام (االحتجــاج) لـــ (الطــربﳼ ت 650هـــ)،
ـجلت ّ
العلميــة احلاســمة ،وقــد ُسـ ّ
٢٧١

علي َّ
يفي
الش ِر ّ
أ.م.د.رحيم كريم ّ

وغــريه(.)50

َّ
إن النصــوص التــي ُأثــرت عــن اإلمــام اهلــادي ( )gحــول الرؤيــة ،واﳉــرب ،والتفويــﺾ ،والــر ّد عــﲆ الشــبهات

املثــارة بخصــوص آيــات القــرآن الكريــمّ ،
تــدل عــﲆ تصــدّ ي اإلمــام ( )gهلــذه املســائل مــن أجــل التحصــني
العقائــدي ﰲ الســاحة اإلســالمية ،وﱂ يكتـ ِ
ـف اإلمــام ( )gبالــر ّد عــﲆ الشــبهات العامــة ؛ َبـ ْـل للــر ّد اخلــاص عــﲆ مــا

كان يثــار مــن تســاؤالت خاصــة تعــرض عــﲆ أفــراد ٍمــن أتباعــه ،را ّد ًا الشــبهات املنحرفــة التــي كانــت رائجــة ،وتفنيــد
الوضاعــني ،فــكان ( )gحريصـ ًا عــﲆ تنزيــه تعاليــم اإلســالم مــن
املزاعــم اإلحلاديــة التــي ابتدعهــا الزنادقــة ،وﲨاعــة ّ

التشــويه والتحريــف واالفــﱰاء(.)51

لقــد ّاﲣــذ اإلمــام موقف ـ ًا مــن الغــالة ،وال ُغلـ ّـو ،وأعلــن كفرهــم وإحلادهــم ،وقــد ظهــرت ﰲ زمانــه ( )gزمــرة

اﳉهــال والســذج
ٌخبيثــة مــن املالحــدة واملارقــني ﰲ الديــن نــﴩوا البــدع واألضاليــل ﰲ صفــوف املســلمني ،الســيام ّ

الذيــن ال يم ّيــزون بــني احلـ ّـق ِوبــني الباطــل ،وبــني اهلدايــة وبــني الضــالل ،ومــن أهــم األفــكار املنحرفــة التــي صــدرت

مــن هــؤالء الغــالة ،وقــد حارﲠــا اإلمــام اهلــادي (( ،)gتأويــل الفرائــﺾ واألحــكام الﴩعيــة) ،و (تأليــه أئمــة أهــل
البيــت (عليهــم الســالم) والســيام اإلمــام اهلــادي (.))g

ـيل بــن حســكة)
وقــد رفــع أحــد أصحابــه رســالة إليــه ( )gينسـ ُ
ـب فيهــا ضاللــة أحــد هــؤالء الزنادقــة وهــو (عـ ّ

”جعلــت فــداك يــا سـ ّيديَّ ،
ـيل بــن حســكة يدّ عــى أنــه مــن أوليائــك ،وأ ّنــك أنــت األول القديــم ،وأنــه بابــك
ُ :
إن عـ ّ

ـج والصــوم ّ
أن يدعــو إﱃ ذلــك ،ويزعــم َّ
ونبيــك أمرتــه ْ
كل ذلــك معرفتــك ،ومعرفــة مــن
أن الصــالة والــزكاة واحلـ ّ

كان ﰲ مثــال حــال ابــن حســكة فيــام يدّ عــي مــن البابيــة والنبــوة فهــو مؤمــن كامــل ســقﻂ عنــه االســتعباد بالصــالة،
ـﺈن رأ ْيــت ْ
أن معنــى ذلــك ك ّلــه مــا ثبــت لــك ،وحــال النــاس إليــه ،فـ ْ
ـج ،وذكــر ﲨيــع ﴍائــع الديــنّ ،
أن
والصــوم ،واحلـ ّ

ﲤـ ّن عــﲆ مواليــك بجــواب ذلــك تنجيهــم مــن اهللكــة ،قــال ( : )فكتــب ( )كــذب ابــن حســكة (عليــه لعنــة

اهلل) ،وبحســبك أﲏ ال أعرفــه ﰲ مــوا ّيل ،مــا لــه ؟ لعنــه اهلل ،فــواهلل مــا بعــث اهلل حممــد ًا واألنبيــاء قبلــه إالَّ باحلنفيــة،
والصــالة والــزكاة والصــوم ،واحلــج ،والواليــة ،ومــا دعــا حممــد  oإالّ إﱃ اهلل وحــده ال ﴍيــك لــه ،وكذلــك
محنــا ،وإن َع َص ْينــاه َع َّذبنــا ،مــا لنــا عــﲆ اهلل مــن
نحــن األوصيــاء مــن ولــده َعبيــد اهلل ال نــﴩك بــه شــيﺌ ًا إن أطعنــا ُه َر ِ َ

احلجــة هلل ( )علينــا ،وعــﲆ ﲨيــع خلقــه ،أبــرأ إﱃ اهلل ﳑّــن يقــول ذلــك ،وأنتفــي إﱃ اهلل مــن هــذا القــول،
حجــة ،بــل ّ
ّ
فاهجروهــم لعنهــم اهلل”(.)52

ألﳖــا ال ﲤثــل اإلســالم
وقــد فضــح اإلمــام ( )gﳎموعــة مــن الفــرق ّ
الضالــة واملض ّلــة ،معلنـ ًا ( )gبراءتــه منهــا ؛ ّ

ومنهجــه مــن قريــب ،وال مــن بعيــد ،ومن تلــك الفــرق الصوفيــة ،والفطحيــة ،والواقفيــة(.)53

ـري الصــواب حينــام تبنــى النظريــة اهلرمســية وألصقهــا بالشــيعة مــن جهــة ،وربــﻂ
وقــد جانــب حممــد عابــد اﳉابـ ّ
٢٧٢

واملتصوفــة بالشــيعة ،قــال ” :نعــم كانــت الشــيعة أول مــن ﲥرمــس ﰲ اإلســالم ،ولكــن التداخــل بــني غــالة
الصوفيــة
ّ

الشــيعة وأئمتهــا إﱃ جعفــر الصــادق مــن جهــة ،وبــني املتصوفــة مــن جهــة ثانيــة حقيقــة ثابتــة ال غبــار عليهــا”(،)5٤

ويبــدو َّ
أن اﳉابــري ﰲ أبحاثــه املتصلــة بالعقــل العــرﰊ قــد ألصــق كثــري ًا مــن التهــم بالشــيعة وهــم بــرا ٌء منهــا ؛ وســبب

وتعمــده عــدم الرجــوع إﱃ تراثهــم مــن جانــب آخــر ،فض ـ ً
ال عــن ذلــك
ذلــك جهلــه بــﱰاث اإلماميــة مــن جانــب،
ّ
اســتعانته ﰲ كثــري مــن املســائل املتعلقــة بــﱰاث أهــل البيــت (عليهــم الســالم) مــن تــراث غريهــم ،وهــو أمـ ٌـر غــري
مقبــول ﰲ البحــث العلمــي ،وقــد تنبــه عــﲆ هــذا اخللــل املنهجــي ﰲ البحــث العلمــي جــورج طرابيــﴚ ﰲ كتابــه
األخــري (نقــد نقــد العقــل العــرﰊ) ذاكــر ًا رسقــات اﳉابــري العلميــة ،وإحاالتــه الكاذبــة ،واســتبداده بمصــادر غــريه،

يقــول إدريــس هــاﲏ ” :يبــدو ﰲ ضــوء مــﴩوع اﳉابــري أنــه ﱂ يكــن لــه إملــام بالتاريــخ والفكــر الشــيعيني كــام تـ ّ
ـدل عﲆ

ذلــك مصــادره املعتمــدة ،نعــزو تلــك املحاولــة التــي ﱂ ﲢ ّقــق النجــاح املطلــوب إﱃ اهلاجــس الســياﳼ واأليديولوجــي

التخصــص ،والبعــد عــن املصــادر ،والﴪعــة وهــي
الســاكن بقــوة ﰲ أعــامق مــﴩوع اﳉابــري ،مضاف ـ ًا إﱃ عــدم
ّ
آفــة ّ
كل مــﴩوع أيديولوجــي ﰲ تركيــب الصــور واألحــكام التارﳜ ّيــة ،ويكفــي ﰲ هــذا اإلطــار تصــدّ ي الكثــري مــن

النقــاد إﱃ تفكيــك هــذا املــﴩوع ،وبيــان هواجســه ونقائضــه”( ،)55واحلقيقــة َّ
أن كالم اﳉابــري هــذا ليــس رأي ـ ًا ﰲ

معــرض اﻵراء ح ّتــى يناقــﺶ ويتد ّبــر ،ولكنــه هذيــان املحمــوم الــذي ال يعــي مــا يقــول ،أعاذنــا اهلل ( )مــن الذيــن

ـت مــع أﰊ
ﳞرفــون بــام ال يعرفــون ،ويلقــون الــكالم عــﲆ عواهنــه ،فقــد رو احلســني بــن أﰊ اخلطــاب ،قــال ُ :كنْـ ُ

ـي  oفأتــاه ﲨاعــة مــن أصحابــه منهــم أبــو هاشــم اﳉعفــري ،وكان بليغـ ًا ولــه
احلســن اهلــادي ( )gﰲ مســجد النبـ ّ

منزلــة مرموقــة عنــد اإلمــام ( ،)gوبينــام نحــن وقــوف إذ دخــل ﲨاعــة مــن الصوفيــة املســجد فجلســوا ﰲ جانــب
فﺈﳖــم ُح َلفــاء
منــه ،وأخــذوا بالتهليــل ،فالتفــت اإلمــام إﱃ أصحابــه فقــال هلــم ” :ال تلتفتــوا إﱃ هــؤالء اخلدّ اعــني ّ

يتج ّو ُعــون ُع ْمــر ًا
يتزهــدون إلراحــة األجســام،
وﳐربــو قواعــد الديــنّ ،
ويتهجــدون لصيــد األنعــامَ ،
ّ
الشــياطنيّ ،
محــر ًا ،ال ﳞ ِّللــون إالَّ لغــرور النــاس ،وال ي َق ّللــون الغــذاء إالّ َملِــلء ِ
العســاس ،واختــالف قلــب
ح ّتــى ُيدَ ّﳜــوا لﻺيــكاف ُ ْ
ُ
َُ
ـب ،أورا ُدهــم الرقــص ،والتصديــة،
ﳉـ ّ
الدِّ ْفنــاس يكلمــون النــاس بﺈمالئهــم ﰲ احلـ ّ
ـب ،ويطرحوﳖــم بﺈدالئهــم ﰲ ا ُ

حل َمقــاء ،فمــن ذهــب إﱃ زيــارة أحدهــم
وأذكارهــم الﱰ ّنــم والتغنيــة ،فــال يتبعهــم إالّ الســفها ُء ،وال يعتقــدُ ﲠــم إالّ ا ُ

ح ّيـ ًا أو م ّيتـ ًا فكأ ّنــام ذهــب إﱃ زيــارة الشــيطان ،وعبــادة األوثــان ،ومــن أعــان واحــد ًا منهــم فكأنّام أعــان معاويــة ويزيد

وأبــا ســفيان ،فقــال لــه رجـ ٌـل مــن أصحابــه ،وإن كان معﱰفـ ًا بحقوقكــم؟ قــال  :فنظــر إليــه شــبه املغضــب ،وقــال َ :دع
ـس طوائــف الصوف ّيــة ؟ والصوفيــة ك ّلهــم
ذا عنــكَ ،مـ ْن اعــﱰف بحقوقنــا ﱂ يذهــب ﰲ عقوقنــا ،أمــا تــدري أﳖــم أخـ ﱡ

مــن ﳐالفينــا ،وطريقتهــم مغايــرة لطريقتنــا ،وإن هــم إالَّ نصــار وﳎــوس هــذه األ ّمــة – أولﺌــك الذيــن ﳚتهــدون ﰲ
ـم نــوره ،ولــو كــره الكافــرون”(.)56
إطفــاء نــور اهلل بأفواههــم ،واهلل متـ ﱞ

٢٧٣

علي َّ
يفي
الش ِر ّ
أ.م.د.رحيم كريم ّ

ومــن املســائل العقديــة التــي كان لﻺمــام ( )gموقــف منهــا (مســألة خلــق القــرآن) ،عــﲆ الرغــم مــن أن األئمــة

(عليهــم الســالم) لــو يبحثــوا فيهــا ؛ لكوﳖــا مــن القضايــا غــري املفيــدة ،فالقــرآن الكريــم كتــاب هدايــة ونــور ،وﳚــب
ْ
أن ُي ْبحــث ﰲ دالئلــه وإعجــازه وأحكامــه ،أمــا البحــوث املخﱰعــة التــي تــؤ ّدي إﱃ تضييــع رســالته ،وغايتــه فهــي
فتنــة ﳚــب أن يﱰفــع عنهــا املتك ّلمــون ،وأهــل النظــر ،خصوص ـ ًا تلــك التــي تــؤدي إﱃ الفرقــة وتشــغل النــاس عــن
واجباﲥــم الﴩعيــة(.)57

لذلــك حــرص اإلمــام اهلــادي ( )gعــﲆ وصــف هــذه املســألة بالبدعــة يشــﱰك فيهــا الســائل واملجيــب ،فهــام

يشــﱰكان معـ ًا ﰲ اإلثــم ،كتــب ( )gإﱃ أحــد أتباعــه (أمحــد بــن إســامعيل بــن يقطــني) ﰲ ســنة (227هـــ) رســالة ﰲ

شــأن هــذه املســألة ” :عصمنــا اهللُ وإيــاك مــن الفتنــة فــﺈن يفعــل ،فقــد أعظــم ﲠــا نعمــة ،وإن ﱂ يفعــل فهــي اهللكــة،

نحــن نــر َّ
أن اﳉــدال ﰲ القــرآن بدعــة اشــﱰك فيهــا الســائل واملجيــب فيتعاطــى الســائل مــا ليــس لــه ،ويتك ّلــف

املجيــب مــا ليــس عليــه ،وليــس اخلالــق إالَّ اهلل ( ،)ومــا ســواه إالّ ﳐلــوق ،والقــرآن كالم اهلل ال ﲡعــل لــه اسـ ًام مــن
الضالــني”(.)58
عنــدك فتكــون مــن ّ

والبــد مــن اإلشــارة – ونحــن نطــوي اﳉنبــة األوﱃ – إﱃ مســألة عقديــة مهمــة (اﳉــرب والتفويــﺾ) ،وقــد أبطلهــا

مفصـ ً
اإلمــام ( ،)gقائـ ً
ال الــكالم ﰲ ﴍح هــذه املســألة باســتيعاب
ال باألمــر بــني األمريــن ،أو باملنزلــة بــني املنزلتــنيّ ،

واســتيفاء تا ّمــني ،وبشــواهد غــري قليلــة مــن اﻵيــات الكريــامت ،واألحاديــث الﴩيفــات ،حتــى أصبــح ذلــك
اﳉــواب الشــاﰲ النافــع الناجــح بمثابــة رســالة مســتقلة ﰲ هــذا املوضــوع الشــائك املعقــد ،وقــد م ّثلــت هــذه الرســالة

جانب ـ ًا مه ـ ًام وأصي ـ ً
ال مــن الكنــوز والثــروات العلميــة اهلائلــة التــي يمتلكهــا اإلمــام اهلــادي ( ،)gفقــد فنّــد أوهــام

األشــاعرة واملعتزلــة ،وأثبــت باألد ّلــة احلاســمة (األمــر بــني األمريــن) ،وهــي الفكــرة املهمــة التــي يذهــب إليهــا أئمــة
أهــل البيــت (عليهــم الســالم)(.)59

ـص اﳉــدل واخلــالف الفكــري الــذي طــال واســتطال بــني املســلمني بخصــوص هــذه املســألة،
وهــي رســالة ﲣـ ّ

وهــي طويلــة أوردهــا ابــن شــعبة احلـ ّـراﲏ (مــن أعــالم القــرن الرابــع اهلجــري) كاملــة ﰲ ﲬــس عــﴩة صحيفــة ،ﰲ

كل صحيفــة أربعــة وعــﴩون ســطر ًا تقريب ـ ًا(.)60
ﲪ ﹶل ﹸة ﻣﴩوﻋﻪ الﻔﻜﺮي (: )
الﺜاﻧية ﹶ ﹶ

وﲣصصــه بالعلــوم املختلفــة ،فضــ ً
ال عــن مقدرتــه
تنــوع ثقافــة اإلمــام اهلــادي ( ،)gوشــمول معارفــه
ّ
كان ّ

التفســريية ،والفقهيــة وآدابــه اإلســالمية ،واألخالقيــة ســبب ًا ﰲ جعلــه مقصــد ًا لطــالب العلــوم – الذيــن يمثلــون
اخلــﻂ الرســايل ﰲ اإلســالم –  ،فهــم الذيــن صانــوا رســالة اإلســالم مــن الضيــاع ،فلزمــوا أئمــة أهــل البيــت (عليهــم

الســالم) املنبــع الفيــاض ،والبحــر ّ
ودونوهــا ﰲ أصوهلــم التــي بلغــت أربعامئــة أصــل،
الزخــار ،فــرووا أحاديثهــمّ ،
٢٧٤

وقــد ﲨعــت ﰲ الكتــب األربعــة التــي يرجــع إليهــا فقهــاء اإلماميــة ﰲ اســتنباطهم لﻸحــكام الﴩعيــة(.)61

َّ
إن الفضــل األكــرب ﰲ وقــوف األجيــال التاليــة لعــرص اإلمــام اهلــادي ( )gعــﲆ أدبــه العظيــم ،وتراثــه الكبــري،

وتعـ ّـرف مﴩوعــه الفكــري العمــالق ،ومــا محــل مــن فكــر وعطــاء يعــود إﱃ أولﺌــك األصحــاب ،والــرواة عنــه،
واملشــافهني لــه ،الذيــن سـ ِ
ـمعوا منــه ذلــك ،فحدّ ثــوا بــه ،وأبلغــوه إﱃ َم ـ ْن جــاء بعدهــم فأنعمــوا علينــا باإلطــالع
َ
عليــه ،واإلفــادة منــه ،واالهتــداء ﲠديــه الســيام النوابــﻎ الواعــون مــن الــرواة الذيــن أرسعــوا إﱃ تدويــن مــا جــاء بــه

اإلمــام اهلــادي ( )gمــن أمــال ٍ،ورســائل ،وأحاديــث ،وكلــامت ﰲ كتــب ومؤلفــات حفظتهــا مــن الضيــاع ،ومحتهــا
مــن النســيان(.)62

هــذه ال ﱡث ّلــة مــن محلــة املــﴩوع الفكــري لﻺمــام اهلــادي ( )gالذين عشــقوا املعارف اإلســالمية األصيلة ،والســيام
اإلهليــة منهــا ،كان هلــم ِ
القــدح ا ُمل َعـ َّـﲆ ،وقصــب الســبق ﰲ نــﴩ تــراث أئمــة أهــل البيــت (عليهــم الســالم) عامــة،

وعلــوم اإلمــام اهلــادي ( )gوتراثــه خاصــة ،وقــد أورد الشــيخ الطــوﳼ (ت ٤60هـــ) ﰲ رجالــه نحــو ()185
تلميــذ ًا وراوي ـ ًا أخــذوا عــن اإلمــام اهلــادي ( )gالعلــم ،والفقــه واملعــارف املختلفــة ،ويــر َّ
أن”رواة احلديــث ال
ينضبطــون ،وال يمكــن حرصهــم لكثرﲥــم ،وانتشــارهم ﰲ البلــدان ﴍق ـ ًا وغرب ـ ًا ،غــري ْ
أن أرجــو أن ال يشـ ّـذ عنهــم

إالّ النــادر ،وليــس عــﲆ اإلنســان إال مــا تســعه قدرتــه ،وتنــال طاقتــه ،وﱂ أجــد ألصحابنــا كتابـ ًا جامعـ ًا ﰲ هــذا املعنــى

إالَّ ﳐتــرصات قــد ذكــر ّ
كل إنســان طــرف منهــا إالّ مــا ذكــره ابــن عقــدة مــن رجــال الصــادق ( )فﺈنــه قد بلــﻎ الغاية

ﰲ ذلــك ،وﱂ يذكــر رجــال باقــي األئمــة (عليهــم الســالم)”(.)63

هــؤالء األصحــاب والــرواة الــربرة محلــوا مشــعل املــﴩوع الفكــري لﻺمــام اهلــادي ( )gفبثــوا العلــوم الدينيــة

تفرقــوا فيهــا ،وقــد ذكــر الشــيخ حممــد حســن آل ياســني هــؤالء األصحــاب والــرواة
واألخالقيــة ﰲ البــالد التــي ّ

بحســب األحــرف اهلجائيــة وفاقـ ًا ملــا جــاء ﰲ مدونــة الشــيخ الطــوﳼ (رجــال الطــوﳼ) ،مــع ذكــر مؤلفاﲥــم ،وأن

العقــل ليحــار ﰲ تنـ ّـوع العلــوم التــي كتبــوا فيهــا ،واملوضوعــات التــي تناولوهــا( ،)6٤ومــن أبــرز تالمــذة اإلمــام اهلــادي

( )gالســيد عبــد العظيــم بــن عبــد اهلل احلســني ،ويعقــوب بــن إســحاق األهــوازي املعــروف بـــ (ابــن الس ـكّيت).
خاﲤة البحث ونتائجه :

دعــوة الباحثــني إﱃ دراســة املــﴩوع الفكــري لــد اإلمــام اهلــادي ( )gدراســة ﲢليليــة واســعة ،مــن أجــل

يضطــم عــﲆ معــارف ،وعلــوم متنوعــة.
اإلحاطــة بمعطيــات هــذا املــﴩوع ؛ ألنّــه
ّ

دعــا اإلمــام اهلــادي ( )gأصحابــه ،وشــيعته إﱃ أعــامل العقــل ،وإذكاء روح العمــل والتفكــر ،واســتحضار املثــل

الروحيــة واألخالقيــة.

َّ
إن ظهــور الكــم اهلائــل ،واحلشــد الغفــري مــن أصحابــه ورواتــه دليــل عــﲆ انتفــاع هــؤالء بعلــوم اإلمــام ومعارفــه،
٢٧٥

علي َّ
يفي
الش ِر ّ
أ.م.د.رحيم كريم ّ

وكان هلــم الفضــل األكــرب ﰲ نــﴩ تــراث األئمــة األطهــار عامــة ،وتــراث اإلمــام اهلــادي ( )gوعلومــه خاصــة.

ﳐربــو الديــن ،ومض ﱡلــو
َﳖَــى اإلمــام ( )gأصحابــه عــن ﳎالســة الغــالة ،واملنحرفــني الســيام الصوفيــة ؛ ألﳖــم ّ

العبــاد ،وﳖــى كذلــك ( )gعــن اخلــوض ﰲ مســألة (خلــق القــرآن)؛ ألﳖــا مــن املســائل املحرقــة التــي تــؤدي إﱃ
تضييــع الرســالة ،وذهــاب الغايــة.

ال باملناظــرات واالحتجاجــات ،واألدعيــة ،والكلــامت ِ
تــرك لنــا اإلمــام اهلــادي ( )gتراثـ ًا ضخـ ًام متمثـ ً
احلكميــة

القصــار ،وهــي ﲤثــل مﴩوعـ ًا فكريـ ًا عظيـ ًام.
ِ
رب العاملني.
وآخر دعوانا أن احلمدُ هللِ ّ

٢٧٦
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-21ينظر  :االحتجاج  :الطربﳼ ( .٤99 – ٤98 / 2 :فقهاء العسكر  :فقهاء سامراء).
-22بحار األنوار اﳉامعة لدرر أخبار األئمة األطهار  :املجلﴘ .23٤ / 12 :
-23أمايل الطوﳼ  :الطوﳼ .193 / 2 :
-2٤ينظر  :موسوعة املصطفى  oوالعﱰة .277 / 12 :
-25ينظر  :مروج الذهب .106 – 105 / ٤ :
عيل اهلادي (دراسة وﲢليل) .231 :
-26حياة اإلمام ّ
-27مناقب آل أﰊ طالب  :ابن شهر آشوب .٤32 / ٤ :
ُ
-28ﲢف العقول عن آل الرسول .35٤ :
-29م  .ن ( .355 :الفرقان .)69 – 68 /
-30سفينة البحار ومدينة احلكم واﻵثار  :عباس ال ُق ّمي .218 / 6 :
الغمة .28 – 27 / ٤ :
-31كشف ّ
-32االحتجاج .٤86 / 2 :
-33أعالم اهلداية .222 / 12 :
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علي َّ
يفي
الش ِر ّ
أ.م.د.رحيم كريم ّ
-3٤ينظر  :مفاتيح اﳉنان  :عباس القـ ُّمي .٤36 :
-35ينظر  :موسوعة املصطفى  oوالعﱰة .78 / 12 :
-36ينظر  :ﴍح الزيارة اﳉامعة الكبرية  :أمحد اإلحسائي .20 / 1 :
-37ينظر َ :م ْن ال ﳛرضه الفقيه  :الشيخ الصدوق .609 / 2 :
-38ينظر  :حياة اإلمام عيل اهلادي (دراسة وﲢليل) .15٤ :
-39موسوعة املصطفى  oوالعﱰة .20 / 12 :
عــيل اهلــادي ()
-٤0ينظــر  :ﲢــف العقــول  ،252 – 2٤8 :ومســند اإلمــام اهلــادي ( ،305 – 295 : )وحيــاة اإلمــام ّ
دراســة وﲢليــل  ،21٤ – 20٤ :وموســوعة املصطفــى  oوالعــﱰة .385 – 380 / 12 :
-٤1ﲢف العقول .358 :
-٤2م  .ن .358 :
-٤3م  .ن .358 :
-٤٤م  .ن .358 :
القمي .٤90 / 2 :
النبي واﻵل  :عباس ّ
-٤5منتهى اﻵمال ﰲ تواريخ ّ
-٤6مسند اإلمام اهلادي (.302 : )
-٤7ينظر  :االستقالل احلضاري  :حممد عامرة .36 :
-٤8ينظر  :هرطقات عن العلامنية كﺈشكالية إسالمية – إسالمية  :جورج طرابيﴚ .1٤ – 13 / 2 :
-٤9إثبات الوصية لﻺمام عيل بن أﰊ طالب ( : )املسعودي .250 :
-50ينظر حياة اإلمام عيل اهلادي ( )دراسة وﲢليل  ،108 :وأعالم اهلداية .72 – 71 / 12 :
-51ينظر  :أعالم اهلداية  ،163 / 12 :ودور األئمة ﰲ احلياة اإلسالمية  :حممد اليعقوﰊ .31 :
-52رجال الكﴚ  :الكﴚ .519 :
-53ينظر  :موسوعة املصطفى  oوالعﱰة  ،275 – 27٤ / 12 :وحياة اإلمام اهلادي ( )دراسة وﲢليل .٤01 :
اﳉابري .275 :
-5٤تكوين العقل العرﰊ  :حممد عابد
ّ
-55اﳉابري والالمعقول الشيعي  :إدريس هاﲏ .155 – 15٤ :
-56سفينة البحار ومدينة احلكم واﻵثار .58 / 2 :
-57ينظر  :اإلمام اهلادي (( )أضواء من سريته) .58 :
-58التوحيد  :الصدوق .22٤ :
-59ينظر  :األئمة االثنا عﴩ (سرية وتاريخ) .٤61 / 2 :
-60ينظر ُ :ﲢف العقول  ،352 – 338 :واالحتجاج .٤96 – ٤87 / 2 :
-61ينظر  :حياة اإلمام اهلادي (( )دراسة وﲢليل) .217 :
-62ينظر  :األئمة االثنا عﴩ (سرية وتاريخ) .366 / 2 :
-63رجال الطوﳼ  :الطوﳼ .27 :
-6٤ينظــر  :األئمــة االثنــا عــﴩ (ســرية وتاريــخ)  ،386 – 367 / 2 :وقــد ذكــر عزيــز اهلل العطــاردي ( )180رج ـ ً
ال ﰲ (مســند
اإلمــام اهلــادي ( ،)وذكــر الشــيخ حســني الشــاكري ( )263صحاب ّيــا ًوراويــا ً(موســوعة املصطفــى  oوالعــﱰة ،وذكــر الشــيخ باقــر

ﴍيــف القــرﳾ ( )185صحابيــا ًوراويــا ً( .حيــاة اإلمــام اهلــادي ( )دراســة وﲢليــل).
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ﻣﺼادر الﺒحﺚ وﻣﺮاﺟعﻪ :
القرآن الكريم :
.1األئمــة االثنــا عــﴩ (ســرية وتاريــخ)  :حممــد حســن
آل ياســني (ت 1٤27ه) ،ط ،1منشــورات االجتهــاد ،قــم –
إيــران1٤28 ،هـــ – 2007م.
عــيل بــن أﰊ طالــب (: )g
.2إثبــات الوصيــة لﻺمــام ّ
أبــو احلســن عــيل بــن احلســن بــن عــيل املســعودي اهلــذيل
(ت 3٤6هـــ) ،ط ،1دار األندلــس ،النجــف1٤30 ،هـــ –
2009م.
.3االحتجــاج  :أبــو منصــور أمحــد بــن عــيل بــن أﰊ
طالــب ال َّطــربﳼ (مــن علــامء القــرن الســادس)  :ﲢقيــق :
إبراهيــم البهــادري ،وحممــد هــادي ،ط ،3دار األرسة ،إيــران،
1٤2٤هـ.
.٤االســتقالل احلضــاري  :حممــد عــامرة ،دار الوحــدة،
بــريوت1986 ،م.
.5أعــالم اهلدايــة (اإلمــام عــيل بــن حممــد اهلــادي ())g
 :املجتمــع العلمــي ألهــل البيــت (عليهــم الســالم)  :ط،2
مطبعــة ليــﲆ ،قــم – إيــران1٤25 ،هـــ.
.6األمــايل (أمــايل الطــوﳼ)  :الشــيخ أبــو جعفــر
حممــد بــن احلســن الطــوﳼ (ت ٤60هـــ) ،ﲢقيــق  :قســم
الدراســات اإلســالمية ،ط ،1نــﴩ دار الثقافــة1٤1٤ ،ه.
.7اإلمــام اهلــادي (( )gأضــواء مــن ســريته)  :حممــود
الســيف القطيفــي ،ط ،1مطبعــة طــه ،قــم – إيــران1٤28 ،ه
– 2007م.
.8بحــار األنــوار اﳉامعــة لــدرر أخبــار
املجلــﴘ
باقــر
حممــد
األطهــار:
األئمــة
(ت 1111هـــ ) ،ط ،1إحيــاء الكتــب اإلســالمية  ،قــم –
إيــران1٤27 ،هـــ.
.9تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس  :حممــد مرتــﴣ
احلســيني الزبيــدي (ت 1205ه)  :ﲢقيــق الدكتــور ضاحــي
ـي ،الكويــت،
عبــد الباقــي ،مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمـ ّ
1٤22هـ – 2001م.
.10تاريــخ بغــداد أو مدينــة الســالم  :أبــو بكــر أمحــد
البغــدادي (ت ٤63ه) ،دراســة وﲢقيــق
بــن عــيل اخلطيــب
ّ
مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،ط ،2دار الكتــب العلميــة،

بــريوت – لبنــان1٤25 ،هـــ – 200٤م.
ُ .11ﲢــف العقــول عــن آل الرســول  :أبــو حممــد احلســن
احلــراﲏ( ،مــن أعــالم القــرن الرابــع
عــيل بــن شــعبة
ّ
بــن ّ
اهلجــري) ،ط ،5منشــورات األعلمــي ،بــريوت – لبنــان،
139٤هـــ – 197٤م.
.12تكويــن العقــل العــرﰊ  :حممــد عابــد اﳉابــري،
ِ
الوحــدة العربيــة ،بــريوت – لبنــان،
ط ،5مركــز دراســات
2010م.
.13ﲥذيــب اللغــة  :أبــو منصــور حممــد بــن أمحــد
األزهــري (ت 370هـــ) ،إﴍاف حممــد عــوض مرعــب،
ط ،1دار إحيــاء الــﱰاث العــرﰊ ،بــريوت – لبنــان،
2001م.
.1٤التوحيــد  :أبــو جعفــر حممــد بــن عــيل
بــن احلســني بــن بابويــه ال ُق ّمــي (الصــدوق) :
(ت 381ه) ،نــﴩ وﲢقيــق  :مؤسســة النــﴩ اإلســالمي ،قــم
املقدســة ،ط1٤23 ،8هـ.
ـيل اهلــادي (( )gدراســة وﲢليــل)
.15حيــاة اإلمــام عـ ّ
 :باقــر ﴍيــف القــرﳾ (ت 1٤33هـــ) ،ﲢقيــق  :مهــدي
باقــر القــرﳾ ،ط ،10مؤسســة اإلمــام احلســن إلحيــاء تــراث
أهــل البيــت (عليهــم الســالم) ،مطبعــة الــوردي ،النجــف –
العــراق1٤3٤ ،هـــ – 2013م.
.16دور األئمــة ﰲ احليــاة اإلســالمية  :حممــد اليعقــوﰊ،
ط ،1دار الكتــاب العــرﰊ ،بــريوت – لبنــان1٤30 ،هـــ –
2009م.
.17رجــال الطــوﳼ  :أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن
الطــوﳼ (ت ٤60ه) ،ﲢقيــق  :جــواد القيومــي األصفهــاﲏ،
ط ،٤مؤسســة النــﴩ اإلســالمي ،قــم – إيــران1٤28 ،هـــ.
ِ
ـﴚ ،مطبعــة اﻵداب ،النجــف
.18رجــال الكـ ّ
ـﴚ  :الكـ ّ ّ
األﴍف( ،د  .ت).
ِ
احلكَــم واﻵثــار
.19ســفينة البحــار ومدينــة
 :عبــاس بــن حممــد بــن رضــا أبــو القاســم ال ُق ّمــي
(ت 1359هـ) ،ط ،٤دار األسوة ،إيران1٤27 ،ه.
.20ﴍح الزيــارة اﳉامعــة الكبــرية  :أمحــد بــن زيــن
الديــن اإلحســائي (ت 1٤21ه) ،ط ،1مكتبــة العــذراء،
بــريوت1٤2٤ ،هـــ – 2003م.
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.21العــني  :اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي (ت 175هـــ)،
ﲢقيــق مهــدي املخزومــي ،وإبراهيــم الســامرائي ،ط،1
مطبعــة باقــري ،قــم – إيــران1٤1٤ ،هـــ.
الغمــة ﰲ معرفــة األئمــة  :أبــو
.22كشــف
ّ
احلســن عــيل بــن عيســى بــن أﰊ الفتــح األربــيل
ـيل الفاضــيل ،مطبعــة ليــﲆ ،إيــران،
(ت 692هـــ) ،ﲢقيــق  :عـ ّ
1٤26هـ.
.23مــروج الذهــب ومعــادن اﳉوهــر  :أبــو
احلســن عــيل بــن احلســني بــن عــيل املســعودي
(ت 3٤6هـ) ،ط ،1دار القارئ1٤26 ،هـ– 2005م.
.2٤مســند اإلمــام اهلــادي ( : )gﲨعــه ورتّبــه عزيــز اهلل
ـاردي ،ط ،2دار الصفــوة ،بــريوت – لبنــان1٤13 ،هـــ
العطـ ّ
– 1993م.
.25معجــم مقاييــس اللغــة  :أبــو احلســن أمحــد بــن
فــارس بــن زكريــا (ت 395هـــ) ،ترتيــب  :إبراهيــم شــمس
الديــن ،ط ،٤ﴍكــة األعلمــي ،بــريوت – لبنــان1٤33 ،هـــ
– 2012م.
.26مفاتيــح اﳉنــان  :عبــاس بــن حممــد رضــا أبــو
القاســم ال ُق ّمــي (ت 1359هـــ) ،ط ،٤دار الرســول األكــرم
 ،oبــريوت1٤02 ،هـــ – 2001م.
.27مناقــب آل أﰊ طالــب  :أبــو جعفــر
حممــد بــن عــيل بــن شــهر آشــوب املازنــدراﲏ
(ت 588هـــ) ،ﲢقيــق  :يوســف البقاعــي ،ط ،2مطبعة ســليام
تراده ،إيــران1٤27 ،هـ.
.28منتهــى اﻵمــال ﰲ تواريــخ النبــي واﻵل،
القمــي
عبــاس بــن حممــد رضــا أبــو القاســم
ّ
(ت 1359هـــ) ،ط ،1مطبوعــات دار األندلــس ،بــريوت –
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لبنــان2005 ،م.
َ .29م ـ ْن ال ﳛــرضه الفقيــه  :أبــو جعفــر حممــد بــن عــيل
بــن احلســني بــن بابويــه ال ُق ّمــي (الصــدوق) (ت 381هـــ)،
ط،1مؤسســةاألعلمــيللمطبوعــات1٤26،هـــ–2005م.
ُ .30مهــج الدعــوات َ :رﴈ الديــن أبــو القاســم عــيل بــن
موســى بــن جعفــر بــن حممــد بــن طــاووس احلســني احلســيني
(ت 66٤هـــ) ،ط ،1منشــورات الفجــر ،بــريوت – لبنــان،
1٤33هـ – 2012م.
عــيل
.31موســوعة املصطفــى  oوالعــﱰة (اهلــادي ّ
( : ))gحســني الشــاكري (ت 1٤30هـــ) ،ط ،1مطبعــة
ســتارة ،قــم – إيــران1٤19 ،هـــ.
.32هرطقــات عــن العلامنيــة كﺈشــكالية إســالمية –
إســالمية  :جــورج طرابيــﴚ ،ط ،1دار الســاقي ،بــريوت
– لبنــان2008 ،م.
.33وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان  :أبــو العبــاس
شــمس الديــن أمحــد بــن حممــد بــن أﰊ بكــر بــن خلــكان (ت
681ه) ،دار صــادر ،بــريوت – لبنــان1970 ،م.
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ﻣلﺨﺺ ﺑحﺚ :

احلمد هلل عﲆ ما أنعم ،والصالة والسالم عﲆ خري خلقه حممد سيدنا ونبينا وعﲆ آله الطيبني الطاهرين..

يمثــل كالم االئمــة املعصومــني (عليهــم الســالم) الوســيﻂ احلامــل للمعرفــة الثقافيــة التــي يســتدلبها املبــدع ﰲ

تقديــم نصوصــه االبداعيــة للقــارئ كونــه يعــد أحــدث الثــر كائــز ﰲ منظومتنــا الدينيــة واخللقيــة والعلميــة بعــد كالم
اهلل املقــدس والســنة الﴩيفة،لــذا ﳚتهــد هــذا البحــث ﰲ دراســة كالم أهــل البيــت (عليهــم الســالم) ﰲ كتــاب الطــراز
االول للســيد ابــن معصــوم املــدﲏ ،وقــد شــكلت هــذه االقــوال املقدســة معلــم اثريــا كان هلــا االثــر البــارز ﰲ إنتــاج

الداللــة وإضفــاء احليويــة والقيمــة التفاعليــة وإكســاب املعنــى عمقــا وﲢفيــز املتلقــي عــﲆ التفاعــل املعــرﰲ ﳑــا ﳚعلهــا

أكثــر حضــورا وفاعليــة ﰲ نفــوس املتلقــني  ،واســتلهم الســيد ابــن معصــوم ﰲ كتابــه املذكــور هــذه االقــوال املقدســة
ومزجهــا ﰲ بنيــة نصوصــه فأغنــت النــص دالليــا بانفتاحــه عــﲆ العــاﱂ العلــوي .

وارتأينــا أن نــدرس هــذه االقــوال ﰲ ضــوء املنهــج الوصفــي التحليــيل لبيــان منزلــة هــذه الشــواهد وقيمتهــا

العلميــة ﰲ كتــاب الطــراز االول للســيد ابــن معصــوم املــدﲏ (رمحــه اهلل تعــاﱃ ) ،فاحتــوت الدراســة عــﲆ مدخــل

للتعريــف بشــخصية الســيد عــيل خــان بــن معصــوم املــدﲏ ونبــذة عــن حياتــه ومؤلفاتــه ومنزلتــه العلميــة ،ومــن ثــم
التعريــف بكتــاب الطــراز وبيــان قيمتــه االدبيــة واللغويــة ،وتبعــا ملدخــل مبحثــان االول خــص توظيــف كالم اهــل
البيــت عليهــم الســالم ﰲ الــدرس اللغــوي ،امــا الثــاﲏ فخــص توظيــف كالم اهــل البيــت عليهــم الســالم ﰲ الــدرس

البالغــي ،ثــم ختمــت الدراســة بأهــم نتائــج التــي توصــل اليهــا.

٢٨٣

 محمد نوري الموسوي. د.م

كريمة نوماس المدني. د.م.أ

Abstract
Thanks be to Allah for His Blesses and peace be upon the best of His creatures the prophet
Mohammed and his benevolent and immaculate
The Ahlalbayt speeches are considered as a message of the cultural knowledge the creative
mind employs , after the Glorious Quran and the traditions, in the religious fields . However
the Traz Al-Awal of Bin Ma`asum Al-Madani delves into such angles . As a consequence, it is
of necessity to explicate such sayings in light of the analytic descriptive methodology , there
are an introduction, his life, achievements, ,the scientific niche and a conclusion.

٢٨٤

بسم اهلل الرمحن الرحيم

العاملني  ،وصﲆ اهللُ عﲆ ٍ
املنتجبني وبعدُ :
الغر
حممد وآلِ ِه
رب
َ
َ
َ
احلمدُ هلل ِّ
الطيبني الطاهري َن  ،وأصحابِه ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
البيــت عليهــم الســال ُم َ
ّ
املخلــوق – كــام قيــل – لــذا كان مــن
وفــوق كال ِم
اخلالــق ،
دون كال ِم
أهــل
فــﺈن كال َم
ألن كالمهــم ﰲ أعــﲆ درجـ ِ
ِ
بكالمهــم ؛ ّ
ـي ْ
ـات الفصاحـ ِـة و البالغــة  ،وقــد عز ْمنــا
ﰊ مليﺌــا
أن نجــدَ ترا َثنــا العــر َّ
َ
الطبيعـ ّ
ـاب املعاجـ ِم مــن هــذا الـ ِ
ـني مــد إفـ ِ
كالمهــم ﰲ املعجـ ِ
عــﲆ تتبـ ِع ِ
ـادة أصحـ ِ
انتباهنــا
ـت
ـﱰاث  ،وقــد لفـ َ
ـامت اللغويـ ِـة لنتبـ َ
َ
ّ
ِ
وجــود معجــم كبــري لعــاﱂ جليــل قــد أكثــر مــن االستشـ ِ
ـهاد بــكال ِم أهـ ِ
ـراز
ـاب الطـ ُ
ـل البيــت عليهــم الســال ُم هــو كتـ ُ
ُ
ـن معصــو ٍم املــدﲏ (ت1120هـــ)  ،فقــد خصــص الســيدُ ابـن معصــو ٍم املــدﲏ فِ ْقــر ًة خاصـ ًة للحديـ ِ
األول للســيد ابـ ِ
ُ
ـث
ُ
ّ
ّ
ّ
ِ
ـاب ُطبــع مؤخــرا وﱂ ﳛـ َ
ـﻆ بالدراســة .
عــن معــاﲏ أحاديثهــم ســالم اهلل عليهــم  ،فضــال عــن أ ّنــه كتـ ٌ
عرفنــا فيهــا بابـ ِ
وقــد ُق ّســم البحـ ُ
ـن
ـث عــﲆ توطﺌــة وحموريــن تســبقهام مقدمــة  ،وتتبعهــام خاﲤــة  ،أمــا التوطﺌــة فقــد ّ
ـراز األول  ،وأمــا املحـ ِ
ـوران  ،فقــد تنـ َ
ـوي وقســمناه
ـاول األول منهــام االستشــها َد اللغـ ّ
معصــو ٍم املــدﲏ وبكتابِــه الطـ ِ ّ

عــﲆ مــا ورد مــن شــواهد ﰲ الــرصف  ،ومــا ورد مــن شــواهد ﰲ النحــو وقــد ذكرناهــا عــﲆ املوضوعــات الرصفيــة

وقســمناه عــﲆ شــواهد التشــبيه
ـي ّ
والنحويــة مرتبــة عــﲆ حــروف املعجــم  ،وتنــاول املحــور اﻵخـ ُـر االستشــها َد البالغـ ّ
ـت اخلاﲤ ـ ُة ِ
ـص البحـ ُ
واالســتعارة والكنايــة واملجــاز َ .
ببياﳖــا .
ـج تك ّفلـ ْ
ـث إﱃ نتائـ َ
وخ ُلـ َ
العاملني وصﲆ اهللُ عﲆ ٍ
ِ
الطيبني الطاهري َن .
حممد وآلِه
رب
َ
َ
وآخر دعوانا أن احلمدُ هللِ ّ
ُ
توطﺌة

تعريف بابن معصوم املدﲏ وكتابه الطراز :

هــو عــيل صــدر الديــن بــن أمحــد نظــام الديــن بــن حممــد بــن معصــوم املــدﲏ امللقــب بـــ عــيل خــان ،وابــن معصــوم

املــدﲏ

()1

ولــد ســنة (1052هـــ) ﰲ املدينــة املنورة،ليلــة الســبت اخلامــس عــﴩ مــن ﲨــاد األوﱃ ســنة 1052هـــ(،)2

ويؤكــد ذلــك انتســابه إليهــا وكذلــك اعتــزازه ﲠــا وحنينــه اليهــا ﰲ أكثــر مــن قصيــدة مــن ديوانــه ،وكانــت والدتــه قبــل

هجــرة والــده إﱃ اهلنــد بسنتني()3ونشــأ وترعــرع ﰲ مكــة املكرمــة ،وقبــل أن يتخطــى ســن الصبــا ســافر أبــوه إﱃ حيــدر

آبــاد بطلــب مــن الســلطان عبــد اهلل قطــب شــاه( ،)٤وزوجــه الســلطان ابنتــه وأســند إليــه تدابــري أمــور اململكــة ،وﰲ

هــذه األثنــاء بقــي ابــن معصــوم ﰲ رعايــة والدته.ثــم ســافر إﱃ اهلنــد بطلــب مــن والــده وﰲ هــذا يقــول(( :فلــم تثــن
مراجعتنــا لــه عزمــا ،وﱂ تعــن إال تصحيحــا وجزمــا ،فأعــاد اﳉــواب بالطلــب ،وحــث عــﲆ أن يكــون إليــه املنقلــب

فلــم نــر بــدا مــن اإلجابــة ،كــي ال ﳚــيء اخلطــأ مــن بــاب اإلصابــة فأخذنــا ﰲ أهبــة الســفر ....ثــم فارقنــا تلــك
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األوطــان مفارقــة األرواح لﻸبــدان))(.)5

 ،وقد وصل إليها سنة( 1066هـ)( ،)6وأقام ﲠا ﰲ كنف والده وﲠا ﲣرج عﲆ عدد من علامء عرصه(.)7

و ُعــرف بــني أقرانــه بالفطنــة والــذكاء ،والدليــل عــﲆ ذلــك كثــرة مؤلفاتــه العظيمــة والقيمــة ،التــي ظلــت إﱃ يومنــا

هــذا شــاهد ًا عــﲆ ذكائــه وعبقريتــه ،وقــد قــال أحدهــم(( :فكنــت أشــاهد مــن حذقــه الغايــة التــي ال تــدرك ،ومــن
غرائــب صنائعــه املنزلــة التــي ال تــﴩك))(،)8وكان طيــب القلــب متســاحما ،تس ـ ّلح بالعلــم وتزيــن بأخــالق العلــامء

وتواضعهــم وﱂ يتبجــح بعلمــه ،ومــن أمثلــة ذلــك قولــه ﳐاطبــ ًا الفــريوز آبــادي (( :ومــا علــم أن للعجــب آفــة،

والعاســف طريقــه ال يأمــن املخافــة))(.)9

وقــد أ َّلــف كتابـ ًا ســامه (( ســلوة الغريــب))( )10أو رحلــة ابــن معصــوم ،ذكــر فيــه رحلتــه إﱃ بــالد اهلنــد التــي عــاش

فيهــا مــدة طويلــة ،وبعــد وفــاة والــده انتقــل إﱃ برهــان بــور ،وبعدهــا أراد أن ﳛــج فســافر إﱃ بيــت اهلل احلــرام ،وذلــك

ســنة( 111٤هـــ)( )11وزار العتبــات املقدســة ﰲ العــراق ،وبعدهــا زار مشــهد اإلمــام  ،gوذهــب إﱃ أصفهــان،
فدخلهــا ســنة (1117هـــ) ،ثــم انتقــل إﱃ شــرياز فبقــي فيهــا إﱃ أن تــوﰲ ســنة ( 1120هـــ) عــﲆ األرجــح ودفــن

فيهــا(.)12

ومن آثاره:

 -1أنوار الربيع ﰲ أنواع البديع.

 -2احلدائق الندية ﰲ ﴍح الفوائد الصمدية.

3ـــ سالفة العرص ﰲ حماسن الشعراء بكل مرص.

٤ـــــ الطراز األول فيام عليه من لغة العرب املعول.

كتابه الطراز األول فيام عليه من لغة العرب املعول :

هــو معجــم لغــوي ق ّيــم اشــتغل ابــن معصــوم املــدﲏ بتأليفــه إﱃ يــوم وفاتــه وﱂ يتمــه ،إذ وصــل فيــه إﱃ الصــاد املهملــة

 ،طبــع بتحقيــق مؤسســة آل البيــت بعنــوان ( الطــراز األول والكنــاز فيــام عليــه مــن لغــة العــرب املعــول )ونــر أن
كلمــة (الكنــاز ) قــد أقحمــت ﰲ العنــوان بدليــل أن ابــن معصــوم املــدﲏ قــال ﰲ املقدمــة  (( :وإذ َمــ َّن اهلل بﺈﲤامــه

وتطـ َّـول ســميته الطــراز األول ؛ إذ كان اول مصنــف ﲨــع هــذا اﳉمــع))( )13وكذلــك قــال ﰲ موضــع آخــر  (( :هــذا

آخــر اﳉــزء األول مــن الطــراز األول فيــام عليــه مــن لغــة العــرب املعــول اﳉامــع للرصيــح منهــا واملــؤول املغنــي عــن
كل ﳐتــرص فيهــا ومطــول ))( )1٤فالســجع الــذي بنــي عليــه العنــوان يأبــى دخــول كلمــة (الكنــاز ) وقــال الســيد عــيل

الشهرســتاﲏ وهــو املــﴩف عــﲆ ﲢقيقــه  (( :هــذا املعجــم الــذي ســمي بحــق الطــراز األول ﰲ لغــة العــرب املعــول
واملــؤول )) ( )15بعــد كل هــذا نعتقــد ان العنــوان الصحيــح ( الطــراز األول فيــام عليــه مــن لغــة العــرب املعــول ) .نعــم
٢٨٦

ذكــر املصنــف ﰲ مواضــع مــن كتابــه ﰲ أواخــر بعــﺾ أجزائــه اســم طــراز اللغــة أو الطــراز ﰲ اللغــة أو الطــراز األول
والكنــاز  ،ولكــن مــا ذكرنــاه هــو الصحيــح وكذلــك فــﺈن املعــول عليــه ﰲ العنــوان مــا ورد ﰲ مقدمــة املصنــف التــي

نقلنــاه.

وقــد انتــرص مؤلفــه فيــه للجوهــري صاحــب الصحــاح وغ ّلــﻂ الفريوزآبــادي  ،ذكــر فيــه كل مــا يتعلــق باللفظــة وﲤيــز

الســيد املصنــف بمنهــج ﱂ يســبق إليــه ﰲ معجــامت اللغــة العربيــة ؛ إذ كان يذكــر املعــاﲏ اللغويــة للفظــة  ،ومــن ثــم

يفــرد بابــا لذكــر اﻵيــات التــي وردت فيهــا  ،وبعــد ذلــك يفــرد بابــا لﻸثــر فيذكــر مــا ورد مــن شــواهد عــﲆ اللفظــة
مــن كالم النبــي املختــار  ،وأهــل بيتــه األطهــار  ،فأكثــر مــن االستشــهاد بكالمهــم  gوهــذا مــا ﱂ يســبق إليــه ﲠــذا

أئمــة أهــل
الﱰتيــب  ،فقــد كان ابــن معصــوم املــدﲏ لغو ّيــا فـ ّـذا ،يعقــد لﻸثــر ليذكــر فيــه األحاديــث النبو ّيــة ،وكالم ّ

ـي
البيــت املعصومــني ،أربــاب الفصاحــة والبالغــة ومنابــع احلكمــة ،ولذلــك احتــج ابــن معصــوم املــدﲏ بــكالم النبـ ّ

ـيل بن احلســني
ّ
ـيل ،والصحيفــة الســجادية لﻺمــام عـ ّ
واألئمــة املعصومــني ،وأكثــر مــن كلــامت وخطــب أمــري املؤمنــني عـ ّ

 ،كــام أكثــر مــن االستشــهاد بزيــارات أهــل البيــت  gوأدعيتهــم.وال ســيام إذا عرفنــا أن ابــن معصــوم املــدﲏ قــد ألــف

كتابــه الطــراز بعــد فراغــه مــن ﴍح الصحيفــة الســجادية  ،ﳑــا يعنــي أ ّنــه كان مســتحرضا عيــون لغاﲥــا وفصيــح
كلامﲥــا ،ولذلــك أكثــر مــن االستشــهاد بــكالم اإلمــام الســجاد  gﰲ فصــل األثــر.

ـم ميــزة ُﲤيــز الطــراز مــن غــريه  ،فضــال عــن أخــذه مــن كتــب غريــب األثــر ،وعرضــه للوجــوه املحتملــة ﰲ
وهــذه أهـ ّ

ﴍح األحاديــث بعبــارة سلســلة ﳐتــرصة .

وﱂ يقتــرص عــﲆ مــا ورد ﰲ كتــب غريــب األثــر وكتــب اللغــة ،بــل تتبــع هــو مصــادر احلديــث اإلســالمية ،وكان قــد

أوﱃ الكتــب الشــيعية اإلماميــة عنايــة خاصــة كالــكاﰲ ومــن ال ﳛــرضه الفقيــه وغريﳘا.وﳑــا ﳚــدر ذكــره أن ابــن
معصــوم املــدﲏ كان يــر أن كالم النبــي  oوأهــل بيتــه  gﰲ أعــﲆ درجــات الفصاحــة والبالغــة وال ﳚــوز أن

ﳛمــل عــﲆ الشــذوذ وال يرمــى بالنــدور؛ ألن كالمهــم  gفــوق كالم املخلــوق ودون كالم اخلالــق ،وهــذا مــا رصح

بــه بقولــه  (( :وﲣريــج كالم املعصومgعــﲆ الشــاذ النــادر ال وجــه لــه ))(.)16

٢٨٧

م .د .محمد نوري الموسوي

أ.م .د.كريمة نوماس المدني

أوﻻ  :اﳌحور اللﻐوي
الﺸواﻫﺪ الﴫﻓية
التصغري:

التصغري له أوزان معروفة ﰲ كتب الرصفيني  ،وقد ورد ﰲ احلديث تصغري

لكلمــة (عقــر ) ﱂ يســمع تصغريهــا ﰲ غــريه كــام عــرب بعــﺾ العلــامء فيكــون احلديــث شــاهدا رصفيــا عــﲆ تصغريهــا
يقــول ابــن معصــوم املــدﲏ ((( :ســكّن اهلل عقــرياك ) كقصــري بالتصغــري قيــل  :هــو اســم مــن عقــر الــدار  ،أي

أســكنك بيتــك وســﱰك  ،وقــال الزﳐــﴩي (538هـــ)  :كأنــه تصغــري عقــر مــن عقــر كفــرح إذا بقــي مكانــه ال يتقدم
وال يتأخــر فزعــا أو أســفا أو خجــال وأصلــه مــن عقــرت بــه كرضبــت إذا أطلــت حبســه  ...قــال القتبــي  :ﱂ أســمع

بعقــري إال ﰲ هــذا احلديــث )) (. )17
تناوب صيﻎ الزوائد:

مــن الزوائــد التــي تدخــل الكلمــة لتــؤدي غرضــا معنويــا مــا يســمى بصيــﻎ الزوائــد  ،ولــكل صيغــة معنــى  ،أو معــان
خاصــة ﲠــا  ،فــﺈذا أراد املتكلــم أن يوصــل للســامع معنــى معين ـ ًا فﺈنــه يســتعمل صيغــة مــن هــذه الصيــﻎ كصيغــة
األفتعــال وغريهــا  ،وقــد تتنــاوب هــذه الصيــﻎ ﰲ الداللــة عــﲆ املعــاﲏ فتــأﰐ (فعيــل) بمعنــى (مفعــول)  ،أو بالعكــس

 ،ومنهــا كلمــة (رأس) تــأﰐ بمعنــى (رئيــس)  ،وهــذا مــا ذكــره ابــن معصــوم عنــد إيــراده احلديــث النبــوي فقــال (( :
(اﲣــذ النــاس رؤوســا ) ﲨــع (رأس) بمعنــى (رئيــس) ويــرو (رؤســاء) ﲨــع (رئيــس) ))
عــن فعــالء .

()18

فنــاب وزن فعــول

اﳉمع:

اﳉمــوع ﰲ اللغــة العربيــة عــﲆ قســمني ﲨــع ســالمة  ،وﲨــع تكســري  ،ولــكل منهــام ﴍوط مذكــورة ﰲ الكتــب

الرصفيــة  ،وذكــر ابــن معصــوم املــدﲏ روايــة عــن اإلمــام الصــادق  gفيهــا ﲨــع تكســري  ،فذكــره وخ ّطــأ بعــﺾ

اللغويــني فقــال  ( (( :غــرر أصحابــك ) ﲨــع (غــرة) أي  :خيارهــم  ،وغــرة كل ﳾء  :خيــاره  ،وقــول بعضهــم  :هــم

ﲨــع (أغــر)  ،وهــو الكريــم األفعــال واﳉمــع (غــرر) كــرصد  ،غلــﻂ قبيــح فاحــذره))

()19

فنــر أن ابــن معصــوم استشــهد بــكالم ألﰊ عبــد اهلل الصــادق  gوقــد اختُلــف ﰲ كلمــة ( غــرر ) فــرأ الســيد

أﳖــا ﲨــع (غــرة) وخ ّطــأ مــن ذهــب إﱃ أﳖــا ﲨــع (أغــر) وهــو الطرﳛــي ﰲ ﳎمعــه(. )20
حذف حرف املضارعة:
٢٨٨

حــروف املضارعــة  :أحــرف ﳐصوصــة تــزاد ﰲ بدايــة صيغــة املــاﴈ  ،فتحوهلــا إﱃ صيغــة املضــارع  ،وهــي أربعــة

ﳚمعهــا قولنــا ( :أنيــت )  .وتســمى الزوائــد األربعــة ( ، )21وذكــر الرصفيــون أنــه إذا مــا اجتمــع فيــه تــاءان ﰲ أول

املضــارع  ،ﳚــوز حــذف إحــد التاءيــن ( )22للتخفيــف  ،وهــذا مــا ذكــره ابــن معصــوم املــدﲏ عنــد ذكــره لقــول النبــي
حممــد  oإذ قــال ( (( :إحــد يديــه مثــل ثــدي املــرأة تــدردر ) أي  :يتدحــرج ويضطــرب  ،وأصلــه تتــدردر ،
حذفــت إحــد التاءيــن ﲣفيفــا ))

()23

 ،وإنــام قــال ابــن معصــوم ” إحــد التاءيــن ” لوجــود خــالف بــني النحويــني

ﰲ املحــذوف مــن التاءيــن  ،هــل األوﱃ أو الثانيــة ؟ ( . )2٤وﰲ مــادة (ﴐر) ذكــر ابــن معصــوم املــدﲏ قــوال للرســول

األكــرم فيــه مضــارع حذفــت إحــد تاءيــه فقــال ( (( :ال تضــارون ﰲ رؤيتــه ) بفتــح التــاء  ،وأصلــه (تتضــارون) ،

أي ال ﳜالــف بعضكــم بعضــا بمنازعــة وﳎادلــة فيهــا فيــرضه بذلــك أو ال ﳛجــب بعضكــم بعضــا عنــد رؤيتــه فيــرضه

بذلــك )) (.)25

حروف الزيادة:

تــزاد عــﲆ الكلمــة بعــﺾ احلــروف  ،وهــذه الزيــادة إمــا أن تكــون لغــرض معنــوي  ،مثــل زيــادة اهلمــزة ﰲ أول الفعــل
الثالثــي املجــرد ملعنــى التعديــة أو الســلب أو الصــريورة وغريهــا  ،وإمــا أن تكــون ألغــراض أخــر كالتعويــﺾ عــن

حمــذوف  ،ومــدّ الصــوت و اإلحلــاق وغريهــا  ،ومــن أمثلــة هــذه الزيــادات مــا ﲢــدث عنــه ابــن معصــوم املــدﲏ ؛ إذ
ذكــر حديثــا للرســول األكــرم  oفقــال  ( (( :أمــا أبــو جهــل فأخــاف عليـ ِ
ـك قسقاســته العصــا )  ...وقيــل  :املــراد
قسقســته العصــا  ،أي  :ﲢريكهــا فــزاد األلــف لﺌــال تتــواﱃ احلــركات )) ( ، )26فذكــر أن األلــف إنــام زيــدت ﰲ الــكالم

النبــوي لغــرض لفظــي  ،وهــو الفصــل بــني احلــركات املتتابعــة  ،ولكــي ال تتــواﱃ أربــع حــركات ؛ ألن العــرب تكــره

تــوايل أربــع حــركات.

وتــزاد امليــم أيضــا  ،وهــذا مــا ورد ﰲ قــول الرســول األعظــم  ( : oكقــارص قــامرص) ؛ إذ يــر ابــن معصــوم

أن ميــم (قــامرص) زائــدة ؛ إذ يقــول  (( :والقــامرص تأكيــد لــه وميمــه زائــدة ))

()27

املصدر :

ذكــر العلــامء تعريفــات للمصــدر  ،منهــا مــا ذكــره صاحــب التعريفــات إذ قــال  ” :املصــدر هــو االســم الــذي اشــتق

منــه الفعــل وصــدر عنــه ” ( )28ولــكل فعــل مصــدر بحســب ضوابــﻂ وضعهــا الرصفيــون مســتعينني باالســتقراء ،
ـس ) ﳘــا مصــدرا (كاس املــرأة
ـس الكَيـ َ
وذكــر ابــن معصــوم حديثــا نبويــا فيــه مصــدر  ،وقــال  ( (( :فــﺈذا قدمتــم فالكَيـ َ

كيســا) إذا جامعهــا  ،وإنــام حـ ّ
ـث عــﲆ ذلــك عنــد القــدوم ؛ ألنــه أحــر لعلــوق النطفــة  ،وحصــول الولــد ؛ لبعــد
٢٨٩
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عهــد ﱟ
كل منهــام عــن اﻵخــر  ، ...وﱂ يتفطــن هلــذا املعنــى أحــد مــن ﴍاح احلديــث فتكلفــوا ﰲ معنــاه بــام ال يناســب
املقــام )) ( )29وقــد راجعنــا بعــﺾ ﴍوح احلديــث فلــم نرهــم يذكــرون املعنــى الــذي ذكــره الســيد

()30

املصدر امليمي:

املصــدر امليمــي هــو املصــدر املبــدوء بميــم زائــدة  ،ومنــه مــا ورد ﰲ األثــر (( ( حتــى إذا طــال ﳎ َلســه )  ،بفتــح الــالم

مصــدر ميمــي أي جلوســه )) ( )31فـــ (ﳎ َلــس) مصــدر ميمــي للفعــل (جلــس)  ،وهــو ثالثي عــﲆ وزن فعل.
وزن الفعل :

رصﰲ
لﻸفعــال أبــواب ســتة ولــكل بــاب عالمــات ﲤيزهــا مــن غريهــا مــن األبــواب  ،وقــد ورد ﰲ احلديــث شــاهد
ّ
عــﲆ أن الفعــل ( و َقــر ) هــو مــن البــاب الثــاﲏ ( فتــح كــﴪ ) يقــول ابــن معصــوم املــدﲏ  ( (( :فلــام وقــرت املــال )
دره مــا أرســخ
محلتــه إﱃ البائــع وهــو شــاهد ملــا حــكاه الزﳐــﴩي مــن (وقــره وقــرا) كــــ (وعــد) بمعنــى محلــه  ،فللــه ّ

قدمــه وأطــول باعــه ﰲ هــذا الفــن )) (.)32
الشواهد النحوية:
التضمني:

التضمــني  :إﴍاب لفــﻆ معنــى لفــﻆ آخــر  ،فيعطــى حكمــه  ،وفائدتــه أن تــؤدي كلمــة مــؤ ّد كلمتــني ( ، )33ومنــه
ٍ
ـت رايـ ٍـة ِعميـ ٍـة ي ْغ َضـ ِ
ـرص َع َصبِ َّي ـ ًةَ ،أ ْو َيدْ ُعــو إِ َﱃ َع َصبِ َّيـ ٍـةَ ،ف ُقتِـ َـل َف َق ْت َل ـ ٌة
ُ
ِّ َّ َ
قولــه َ (( : oم ـ ْن َقا َتـ َـل َ ْﲢـ َ َ َ
ـب ل َع َصبِ َّيــةَ ،أو ْ َينْـ ُ ُ
ج ِ
ـرض ُب َبر َهــا َو َف ِ
اه ِل َّي ـ ٌةَ ،و َم ـ ْن َخـ َـر َج َعـ َـﲆ ُأ َّمتِــي َيـ ْ ِ
اج َر َهــا َال َين َْحـ ُ
ـاش ِم ـ ْن ُم ْؤ ِمنِ َهــاَ ،و َال َي ِفــي لِـ ِـذي َع ْهـ ٍـد َع ِهدَ َهــا،
َ
َّ
ـت ِمنْـ ُه)) ( ، )3٤وهــذا احلديــث أورده ابــن معصــوم املــدﲏ وﴍحــه  ،وقــال عنــه  (( :أي  :ال يكــﱰث
َف َل ْي َســم ِِّﲏَ ،و َل ْسـ ُ

لــه  ،وال يبــايل بــه  ،وعــدّ اه بالــالم ؛ لتضمينــه معنــى االكــﱰاث )) ( )35؛ ألن الفعــل (ينحــاش) يتعــد بــــ (عــن)  ،فلــام
رأينــاه متعديــا بالــالم عرفنــا أنــه تضمــن معنــى فعــل آخــر وهــو (اكــﱰث) الــذي يتعــد بالــالم .

وقــد ورد التضمــني كذلــك ﰲ كالم أمــري البالغــة اإلمــام عــيل  gكــام نقــل ذلــك ابــن معصــوم املــدﲏ ؛ إذ قــال (( :

وألردﳖــم عنــه  ...وتعديتــه بــــ (عــن) ؛ لتضمينــه معنــى الــرد )) (،)36
( ألتيســنهم عــن ذلــك ) أي ؛ ألبطلـ ّن قوهلــم
ّ

فلــام عــدّ  الفعــل (ألتيســنهم ) باحلــرف (عــن) عرفنــا أن الفعــل قــد تضمــن معنــى فعــل آخــر  ،وهــو (رد) ؛ ألن

هــذا الفعــل يتعــد بــــ (عــن) .

وﳑــا ورد ﰲ كالم اإلمــام احلســن بــن عــيل  gشــاهدا لغويــا مــا ذكــره ابــن معصــوم بقولــه  (( :عــن احلســن بــن عــيل
٢٩٠

 ( : gأنــه اســتنثر أنفــه ) قــال املطــرزي (617هـــ)  :ﱂ يســمع باســتنثر متعديــا إال ﰲ هــذا احلديــث  ،وكأنــه نُظــر فيــه

ضمــن معنــى ن ّقــى ف ُعــدّ ي تعديتــه ))
األصــل  ،أو ّ

()37

التوكيد:

وهــو أحــد التوابــع ﰲ العربيــة  ،وفائدتــه تقويــة املؤكــد وﲤكينــه ﰲ ذهــن الســامع  ،وهــو عــﲆ نوعــني توكيــد لفظــي

 ،ومعنــوي

()38

 ،وقــد عــدّ ابــن معصــوم املــدﲏ قــول النبــي األكــرم  ( :كقــارص قــامرص ) مــن التوكيــد اللفظــي

وامليــم زائــدة (. )39

احلال :

احلــال وصــف فضلــة منصــوب للداللــة عــﲆ هيــأة( ، )٤0وقــد ورد ﰲ حديــث نبــوي شــبه ﲨلــة ( جــار وﳎــرور )

أعرﲠــا ابــن معصــوم املــدﲏ ﰲ حمــل نصــب حــال  ،فقــال  ( (( :مكبــال باحلديــد بــأزورة )  ...وهــو ﰲ حمــل نصــب

عــﲆ احلــال كأنــه قيــل  :مكبــال مــزورا )) (. )٤1
حذف حرف النداء:

للنــداء أحــرف ﳐصوصــة منهــا حــرف النــداء (يــا)  ،وهــذا احلــرف أجــاز النحويــون حذفــه إذا دل عليــه دليــل ،

رب النــاس ) أي  :الــرض وشــدة املــرض يــا رب
ومنــه قولــه  oفيــام ذكــر ابــن معصــوم املــدﲏ  ( (( :أذهــب البــأس ّ
النــاس )) ( )٤2فحــذف حــرف النــداء ( يــا ) ؛ ألﳖــا مفهومــة مــن ســياق الــكالم  ،أو لقربــه مــن اهلل ســبحانه ﱂ ﳛتــج
حلــرف النــداء (يــا ) التــي ينــاد ﲠــا البعيــد  ،كــام ذكــر النحويــون .
حذف املضاف:

ذكــر ابــن معصــوم املــدﲏ أن املضــاف قــد حــذف ﰲ حديــث لرســول اهلل  ، oوهــو جائــز عنــد النحويــني إذا

دل دليــل عليــه يقــول املــدﲏ  ( (( :منهــم الــذي ال ذبــر لــه ) كــــ (فلــس)  ،أي  :ال قــراءة لــه  ،أو ال فهــم لــه  ،أو ال نطــق

لــه  ،أو ال لســان لــه ينطــق بــه مــن ضعفــه  ،عــﲆ أن التقديــر  :ال ذا ذبــر أي  :ال لســان لــه ذا نطــق فحــذف املضــاف
وهــو (ذو) )) (.)٤3

عطف البيان :
٢٩١

م .د .محمد نوري الموسوي

أ.م .د.كريمة نوماس المدني

ومنــه مــا ذكــره ابــن معصــوم املــدﲏ ؛ إذ قــال  ( (( :أمــا أبــو جهــم فأخــاف عليــك قسقاســته العصــا ) القسقاســة :

العصــا بعينهــا فهــي تفســري هلــا )) ( ، )٤٤وقــد عــرب عــن عطــف البيــان بمصطلــح التفســري .
معاﲏ احلروف :

لــكل حــرف مــن حــروف املعــاﲏ ﰲ العربيــة معــان كثــرية  ،والــذي ﳛــدد املعنــى املــراد منــه ﰲ اﳉملــة  ،هــو الســياق

الــذي يــرد فيــه هــذا احلــرف  ،ومنــه (حتــى )  ،فلهــا ﰲ العربيــة أكثــر مــن معنــى منهــا أﳖــا تــأﰐ بمعنــى (إال)  ،ومثالــه

قــول النبــي األكــرم(( :كل مولــود يولــد عــﲆ الفطــرة حتــى يكــون أبــواه ﳘــا اللــذان ﳞودانــه وينرصانــه ويمجســانه ))
(( أي  :اخللقــة واﳉبلــة القابلــة ملعرفتــه تعــاﱃ  ،فــﺈن اهلل تعــاﱃ قــد هيــأه بالعقــل الــذي ركــزه فيــه  ،وبصحــة احلــواس
واملشــاعر ألن يعلــم التوحيــد  ،وﱂ ﳚعــل فيــه مانعــا يمنعــه عــن ذلــك حتــى يكــون أبــواه ﳘــا اللــذان ينقالنــه إﱃ

دينهــام فيصدانــه عــام ُفطــر عليــه و ( حتــى ) بمعنــى (إال) أو للغايــة عــﲆ تقديــر  :يولــد عــﲆ الفطــرة ويســتمر عليهــا

حتــى يكــون )) ( )٤5فــــ (حتــى ) جــاءت ﰲ احلديــث الﴩيــف بمعنــى (إال) أو بمعنــى (إﱃ أن)  ،والــذي جـ ّـوز هــذا
االحتــامل هــو الســياق الــذي يقبــل املعنيــني .

ومــن حــروف املعــاﲏ احلــرف (عــﲆ )  ،ويــرد بمعــان عــدة منهــا أنــه يــأﰐ بمعنــى البــاء يقــول ابــن معصــوم املــدﲏ

عنــد ذكــره حديثــا نبويــا ﴍيفــا ( (( :امكــر يل وال ﲤكــر عــيل ) أي  :إحلـ ْـق مكــرك بأعدائــي  ،ال ﰊ و(عــﲆ) بمعنــى
البــاء )) (. )٤6

ومنهــا احلــرف (أو) لــه معــان عــدة  ،منهــا أﳖــا تــأﰐ للتقســيم  ،و للشــك وهــذا مــا ورد ﰲ حديــث نبــوي ﴍيــف

ذكــره ابــن معصــوم املــدﲏ ؛ إذ قــال  ( (( :مــن قــاء أو قلــس فليتوضــأ ) (أو) فيــه للتقســيم أي  :ســواء كان هــذا أو ذاك
 ،وﳛتمــل أن تكــون للشــك مــن الــراوي ﰲ إحــد اللفظتــني )) (. )٤7

ومنهــا أيضــا احلــرف (مــن)  ،فهــي تــأﰐ ملعــان منهــا  ،ابتــداء الغايــة يقــول ابــن معصــوم عنــد حديثــه عــﲆ قــول

للنبــي األكــرم  ( (( : oال يوطــن املســجد للصــالة والذكــر رجــل إال تبشــبﺶ اهلل بــه مــن حــني ﳜــرج مــن بيتــه كــام
يتبشــبﺶ أهــل البيــت بغائبهــم إذا قــدم عليهــم ) تبشبشــه تعــاﱃ بــه مثــل الرتضائــه فعلــه  ،ووقوعــه املوقــع اﳉميــل

عنــده  .و(مــن) البتــداء الغايــة  ،واملعنــى أن التبشــبﺶ يبتــدئ مــن بيتــه إﱃ أن يدخــل املســجد  ،فـ ُـﱰك ذكــر االنتهــاء ؛

ألنــه مفهــوم  ،أو تكرمــا عــن ذكــره ؛ ألن كرمــه تعــاﱃ وإكرامــه وتفضلــه ال انتهــاء لــه ))
شواهد هلجية :

()٤8

املعــروف أن للغــة العربيــة هلجــات  ،وقــد ذكــر ابــن معصــوم املــدﲏ لغــات بعــﺾ األلفــاظ الــواردة ﰲ كالم اإلمــام
ككــﴪة ِ
والفطــرات ﲨــع (فطــرة) ِ
عــيل  g؛ إذ قــال  ( (( :وجبــار القلــوب عــﲆ فِطراﲥــا ) ِ ...
وكــﴪات  ،وفيهــا
٢٩٢

وﰲ أمثاهلــا ثــالث لغــات  :إســكان العــني عــﲆ األصــل  ،وهــي لغــة ﲤيــم  ،وكﴪهــا إتباعــا حلركــة الفــاء  ،وهــي لغــة
احلجــاز  ،وفتحهــا وهــي لغــة حكاهــا األخفــﺶ وغــريه  ،ومحلهــا قــوم عــﲆ أﳖــا ﲨــع (فطــر) الــذي هــو ﲨــع (فطــرة)

فهــو ﲨــع ﲨــع )) (. )٤9
ثانيا  :املحور البالغي:
ﰲ التشبيه :

اســتعان الســيد ابــن معصــوم املــدﲏ (رمحــه اهلل) بأقــوال الرســول  oاملأثــورة وكالم أهــل البيــت  ،gﰲ توصيــل

مــادة كتابــه اللغــوي (الطــراز) ،لتوضيــح فكرتــه  ،وتقريبهــا إﱃ ذهــن القــارئ والســعي لتوضيــح الفــن البالغــي الذي
ﳛــاول تقريبــه أو ﴍحــه للمتلقــي وﲢبيبــه إليــه ،وكان يســتعني أيضـ ًا بثقافتــه اللغويــة والبالغيــة ليصــل إﱃ غايتــه.

()50

فاألمثلــة التــي ذكرهــا ﰲ هــذا البــاب كثــرية  ،فــﱰاه يستشــهد بأحاديــث للرســول  ،oأو أقــوال أهــل البيــت g

ليجعــل منهــا مادتــه ودليلــه عــﲆ الشــاهد البالغــي الــذي يســتحرضه فمــن أمثلــة ذلــك ،استشــهاده ﰲ املــادة اللغويــة

ـتحرض قــوالً للرســول الكريــم  oﰲ هــذا الــﴚء قولــه (( :oاعكســوا أنفســكم عكــس
(عكــس) إذ نــراه يسـ
ُ
اخليــل باللجم)))51(.ففــﴪ قــول الرســول الكريــم  oإذ قــال  :أي كفوهــا وردوهــا واردعوهــا عــن شــهواﲥا كــام

تــرد اخليــل باللجــم

ونجــدُ مثــل هــذه اإلشــارات واالستشــهادات كثــرية ﰲ توضيــح مادتــه اللغويــة التــي يذكرهــا ،فمــن ذلــك أيضـ ًا ،

ـب يدثـ ُـر كــام يدثــر الســيف وجــالؤه ذكــر اهلل)).
استشــهاده بقــول الرســول (( : ،oأن القلـ َ

()52

إذ نــراه يدلــل بقــول الرســول الكريــم ليجعــل منــه شــاهد ًا بالغيـ ًا ﰲ التشــبيه ،إذ يقول((شـ ّبه مــا يغشــى القلــب مــن
الديــن والقســوة بالصــدأ الــذي يغشــى الســيف فيغطــي متنــه)).

()53

لقــد جعــل الســيد ابــن معصــوم املــدﲏ مــن األقــوال املنقولــة عــن الرســول  oوأهــل بيتــه املعصومــني (عليهــم

ور َد عنــده
الســالم) ﳎــاالً ليبســﻂ آراءه البالغيــة والنقديــة ،إذ كان يــدرك هــذا الفــن وأﳘيتــه  ،فمــن ذلــك أيضـ ًا مــا َ

ﰲ تشــبيه الرســول  oالصائــم الصابــر بالطاعــم الشــاكر ،ينقــل ابــن معصــوم قــول الرســول  oﰲ ذلــك (( :
ـاكر كالصائــم الصابــر)).
الطاعــم الشـ ُ

()5٤

إذ نجــده يفـ ِّـﴪ قــول الرســول الكريــم oوﳚعــل منــه شــاهد ًا بالغيـ ًا لتقريــب املــادة اللغويــة التــي ﲢــدث عنهــا

ـم العبــدُ
ﰲ بــاب (الشــكر) إذ يقــول  (( :ذلــك النقســام اإليــامن إﱃ الشــكر والصــرب كــام جــاء ﰲ احلديــث ،فــﺈذا طعـ َ

ـاءت فذلــك ﳑــا تكرهــه
فذلــك ﳑــا ﲢبــه النفــس وتؤثــره ،فــﺈذا شــكرت فقــد أتــت بنصــف مــا اقتضــاه إيامنــه وإذا جـ ْ

ـرضاء .
وتتــأذ َبــه ،فــﺈذا صـ َ
ـربت فقــد أتــت بالنصــف الباقــي  ،وعــﲆ هــذا ﲨيــع أحــوال العبــد ﰲ الـ َّـﴪاء والـ ِّ

()55

٢٩٣

أ.م .د.كريمة نوماس المدني
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وكان بتعليــق الســيد املــدﲏ (رمحــه اهلل) عــﲆ هــذا الشــاهد يـ ّ
ـدل عــﲆ تعمقــه وصالبــة إيامنــه واحتكامــه إﱃ أقــوال

الرســول املصطفــى  oليؤكــد بذلــك املضمــون الدينــي الــذي اتــكأ عليــه ﰲ احلكــم عــﲆ شــاهده البالغــي ﰲ
التشــبيه.

وهكــذا نجــد ابــن معصــوم املــدﲏ يعــد أقــوال الرســول  oشــاهد ًا بالغي ـ ًا ملــا يــأﰐ بــه مــن مــواد لغويــة متفــق

عليهــا ﰲ تثبيــت القاعــدة اللغويــة ففــي قولــه  oعــن تشــبيه البيــوت التــي ﲣلــو مــن ذكــر اهلل والصــالة باملقابــر،

قولــه (( : oالﲡعلــوا بيوتكــم مقابــر))

()56

إذ جــاء بــه مستشــهد ًا عــﲆ خلـ ّـو البيــوت مــن الصــالة وذكــر اهلل ،فذكــر لنــا حديــث الرســول هــذا للداللــة عــﲆ

صحــة املــادة التــي ذكرهــا وشــاهدا بالغيــا ﰲ الوقــت نفســه أي الﲡعلوهــا كاملقابــر التــي ال ُيصــﲆ فيهــا ،وأور َد أيضـ ًا
حديثـ ًا آخــر للرســول .o

((اجعلوا من صالتكم ﰲ بيوتكم وال تتخذوها قبور ًا))

()57

ـم عــن حقيقــة ثقافتــه البالغيــة واللغويــة ،ومــن أمثلــة
ونجــد مثــل هــذه االستشــهادات كثــرية ﰲ بــاب التشــبيه تنـ ﱡ

ذلــك أيضــ ًا أورد حديثــ ًا للرســول  oﰲ مــادة (غــور) ،قولــه  (( :oشــعبني بعيــدي الغــور))

()58

إذا نجــده ﳛلــل قــول الرســول  oﲢليـ ً
ـدر عليــه،
ال بالغيـ ًا ،فيذكــر انــه ال يدركــه علمنــا كاملــاء الغائــر الــذي ال يقـ ُ
ِ ِ ()59
أو كالبحــر العميــق الــذي الينتهــي إﱃ قعــره .
ونجــد الســيد ابــن معصــوم املــدﲏ ﰲ مواضــع ُأخــر مــن كتابــه الطــراز األول يستشــهد بأقــوال اإلمــام عــيل g

ليتخــذ منهــا حجــة بالغيــة للتدليــل عــﲆ صحــة رأيــه وإيصــال فكرتــه البالغيــة واللغويــة.

ـاور َد ﰲ تشــبيه الشــيطان بالصبــي الــذي ينشـ ُـأ ﰲ حجــر والديــه ،إذ ينقـ ُـل لنــا حديثـ ًا لﻺمــام عــيل
فمــن أمثلــة ذلــك مـ َ

ودرج ﰲ حجورهــم))
ودب
َ
 gﰲ هــذا البــاب قولــه َّ (( g

()60

ـي الــذي ينشــأ ﰲ جحــر
فيوضــح الســيد ابــن معصــوم قــول اإلمــام عــيل  gبقولــه(( :يعنــي الشــيطان ،شــبهه بالصبـ ّ

ـدرج ،أي يمــﴚ الصاعــد ﰲ الدرجــة ،ثــم
والديــه بجامــع املالزمــة هلــام ،فيــدﱡ ُب أول مشــيه ،أي يمــﴚ رويــد ًا ثــم يـ ُ
يقــول هــو كنايــة عــن تربيتهــم لــه كــام يـ ُـرﰊ الوالــدان الولــد ﰲ جحورﳘــا))

()61

وهنــا ﰲ هــذا الشــاهد نجــد أن ابــن معصــوم املــدﲏ ﳚعــل منــه ﰲ بابــني مــرة ﳚعلــه شــاهد ًا بالغيـ ًا ﰲ التشــبيه  ،ومــرة

أخــر يعطــي رأيــه ﰲ الكنايــة ،إذ ﳚعــل منــه شــاهد ًا بالغيـ ًا كنائيـ ًا.

ومــن شــواهده األخــر ينقـ ُـل لنــا قــوالً لﻺمــام عــيل  ،gيبــني فيــه منزلتــه مــن منزلــة الرســول املصطفــى  oإذ
ِ
()62
بمنزلــة الضــوء مــن الضــوء))
يــورد لنــا حديثــه  gﰲ ذلــك (( :وإﲏ مــن أمحــدَ

إذ يذكــر قولــه  gإيــراد ًا لشــاهد بالغــي لتوضيــح مســألة لغويــة ثــم يذكــر لنــا اﻵراء التــي قيلــت بحــق هــذا الشــاهد،
٢٩٤

إذ يــورد(( :قيــل ُيشــري إﱃ أن كــامالت نفســه املقدســة مقتبســة مــن كــامالت نفــس النبــي  oكشــعلة مصباح اقتبســت

مــن شــعلة مصبــاح عــﲆ ماجــرت بــه العــادة وال ُعــرف ﰲ ﲤثيــل النفــوس املقدســة والعلــوم اإلهليــة))

()63

وأمثلــة ذلــك كثــرية ﰲ بــاب التشــبيه ،فمــن أمثلــة أخــر ،ينقـ ُـل لنــا قواللﻺمــام عــيل  gﰲ تشــبيه حواميــم الســور
بعرائــس القــرآن إذ يــروي لنــا قولــه : g

ـرأت القــرآن مــن أولــه إﱃ آخــره ﰲ مســجد اﳉامــع بالكوفــة عــﲆ أمــري
زر بــن حبيــﺶ ،قــال قـ ُ
مــا رواه عاصــم بــن ّ

املؤمنــني عــيل بــن أﰊ طالــب  gفلــام بلغــت احلواميــم قــال يل  (( gبلغــت عرائــس القــرآن )).

()6٤

ثــم نــراه يســتدرك قــول اإلمــام عــيل  gفيقــول تشــبيه ًا بالعــروس التــي تَكـ ّـرم وتعــز عــﲆ ســائر النــاس مــن أيــام

عرســها وإنــام ُخصــت هــذه الســورة وســورة الرمحــن ﲠــذا التشــبيه ملــا فيهــا مــن التذكــري بالنعــم الســابقة عــﲆ الثقلــني.

()65

ﰲ االستعارة:

ـف عندهــا ابــن معصــوم كثــري ًا داالً عــﲆ حماســنها وأنواعهــا ،ومتخــذ ًا مــن أحاديــث الســنة
أمــا االســتعارة فقــد وقـ َ

املطهــرة وأقــوال أهــل البيــت  gحجــة قاطعــة عــﲆ ذلــك للتدليــل عــﲆ رأيــه البالغــي وتقريــب املــادة اللغويــة التــي

يذكرهــا وهــو ﲠــذا ﳚعــل مــن أقــوال األئمــة  gدلي ـ ً
ال قاطع ـ ًا لتثبيــت املــادة اللغويــة التــي يســتعرضها ﰲ معجمــه

(الطــراز األول) واستشــهاده ﲠــذه األقــوال املقدســة إليضــاح آرائــه البالغيــة واألمثلــة كثــرية ﰲ هــذا البــاب ،فنجــده
ـرؤ مزجــة إالمــج مــن ِ
()66
مثـ ً
عقلـ ِـه َﳎَّــة)).
ـزج امـ ُ
َّ
ال ﰲ مــادة (ﳎــج) يذكــر قــول الرســول (( : oمامـ َ
يــر ابــن معصــوم أن املــج هــو اســتعارة لطــرح اإلنســان مــا يطرحــه مــن ِ
عقلـ ِـه ﰲ مزاجـ ِـه واملجــة  ،ا َّملــرة مــن املــج
ّ
ـج شــيﺌ ًا
ُأطلقــت عــﲆ املمجــوج مفعولــه باملصــدر ،ثــم يستشــهد بﺂيــة قرآنيــة َ (( :ف َق َب ْضـ ُ
ـت َق ْب َضـ ًة)) ]طــه ،[96 /أي مـ ّ
مــن ِ
()67
ـت شــيﺌ ًا مــن أثــر الرســول .
عقلـ ِـه  ،وقبضـ ُ

فنجــد ابــن معصــوم ﳚعــل من حديث الرســول  oشــاهد ًا بالغي ًا لﻺشــارة إﱃ الفــن البالغي (االســتعارة)

ـم استشــهد بﺂيــة كريمــة ليثبــت حجتــه وتفســريه مســاندة مــع قــول الرســول .o
التــي ﴍحهــا مــن قولــه  oثـ َ

األول) يبــني نــوع االســتعارة التــي دلـ َّـل ﲠــا عــﲆ صحــة
بــل نجــده ﰲ مواضــع ُأخــر مــن كتابــه (الطــراز ّ

بــح بغــري ســكني)).
كالمــه مــن حديــث يــورده للرســول  oوهــو قولــه ﰲ (( َمــ ْن ويل القضــاء فقــد ُذ َ

()68

ـرصح بقولــه (( :اســتعار الذبــح هلــالك الديــن وهــي
إذ يــﴩح قــول الرســول  oويبــني أنــه اســتعارة تبعيــة ،إذ يـ ِّ

اســتعارة تبعيــة قرينتهــا املجــرور ألن الذبــح احلقيقــي ال يكــون بغــري الســكني.

ثــم وضــح املعنــى أكثــر ،فقــال  :فقــد هلـ َ
ـك هــالك ًا النجــا َة لــه منــه ،كــام أن املذبــوح النجــاة لــه مــن املــوت ،والغــرض
التحذيــر منــه ،والتوقــي مــن حظــره )).

()69

٢٩٥
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ومــن أمثلــة االستشــهاد بأقــوال أهــل البيــت املعصومــني  gﰲ بــاب االســتعارة ،يــورد الســيد معصــوم قــوالً لﻺمــام

ـس) ،إذ رو حديثــا لﻺمــام ((gكبــس األرض عــﲆ مــور أمــواج ُم ْســتفحلة)).
عــيل  gﰲ ذكــره ملــادة (ك َبـ َ

()70

فيحلــل قــول اإلمــام عــيل  gليوضــح منــه رأيــه البالغــي إذ يقــول(( :اي أدخلهــا ﰲ املــاء بقــوة واعتــامد شــديد أو
أغاضهــا فيــه بقــوة وهــو اســتعارة ِ
ّ
األزق املنفــوخ ونحــوه
ﳉعلـ ِـه هلــا غائض ـ ًا معظمهــا ﰲ املــاء كــام ﳜــوض بعــﺾ

باالعتــامد عليــه)).

()71

وأمثلــة هــذا البــاب كثــرية ،فمــن ذلــك أيض ـ ًا ينقـ ُـل لنــا أيض ـ ًا قــوالً لﻺمــام  gﰲ ﴍح مــادة (ضمــر) ،قولــه :g

()72
يفﴪ الســيد ابــن معصــوم املــدﲏ قــول األمــام  gعــﲆ انــه اســتعارة مــن
مضــامر وغــدا الســباق)).
((اليــوم
ّ
ٌ

مضــامر اخليــل ،هــو موضــع تضمريهــا أو مدتــه ،أي اليــوم العمــل ﰲ الدنيــا لالســتباق غــد ًا إﱃ اﳉنــة ،بــل نــراه ﰲ

املشــاهد نفســها يعــززه بقــول آخــر لﻺمــام  gليقــوي مادتــه اللغويــة وتوثيــق رأيــه البالغــي ،فيذكــر لنــا ﰲ نفــس
املوضــع ،وقريــب مــن هــذا املثــال أيض ـ ًا قولــه (( : gالواليــات مضامــري الرجــال)).

()73

وﰲ هــذا املثــال يفـ ّـﴪ قــول اإلمــام  gتفســري ًا ﳚمــع فيــه بــني اللغــة والبالغــة ،فيقــول  :هــو ﲨــع مضــامر

ـرص ،اســتعار لفظهــا للواليات
وهــو هنــا بمعنــى املســافة التــي ﲡــري فيهــا اخليــل للســباق .فيعــرف ﲠا الســابق مــن املقـ ّ

باعتبــار أﳖــا تتميــز ﲠــا الــوالة فيظهــر إحســان املحســن وإســاءة املــﴘء.

()7٤

ومــن الشــواهد األخــر التــي يوردهــا لنــا لتثبيــت رأيــه البالغــي  ،يــورد أيض ـ ًا قواللﻺمــام  gﰲ مــادة (نغــب)

((وجرعتمــوﲏ ُن َغ َبالتُهاممأنفاســ ًا)).
قولــه :g
َّ

()75

فنــراه يوضــح معنــى املــادة اللغويــة (نغــب) ،إذ يقــول أن معناهــا :اﳉرعــة ،ثــم نــراه يشــري أن قولــه  gهــو اســتعارة

ـيل اهلمــوم وقتـ َا فوقتـ ًا وهــو مــن بليــﻎ االســتعارة)).
بليغــة بمعنــى ((أي أوردتــم عـ َّ

()76

ﰲ الكناية:

وﱂ ﳜتلــف ابــن معصــوم املــدﲏ ﰲ بــاب الكنايــة عــن غريهــا مــن األبــواب البالغيــة التــي تقدمــت أيضـ ًا فنجــده ﳚعــل

مــن الســنة املطهــرة وأقــوال أهــل البيــت (عليهــم الســالم) شــاهد ًا لغوي ـ ًا وبالغي ـ ًا لتثبيــت حجتــه ورأيــه اللغــوي
والبالغــي ،فهــو يمتلــك حسـ ًا بالغيـ ًا فضـ ً
ال عــن امتالكــه حسـ ًا لغويـ ًا.

ومــن األمثلــة التــي أوردهــا ﰲ بــاب الكنايــة ،أحاديــث مأثــورة عــن الرســول الكريــم  oقولــه:

(( ُب َعثتﺈلياأل محر و األســو د)) .

( )77

ـرصح بذلــك ،إذ يقــول :أي العــرب والعجــم أو اﳉــن
فنجــده يبــني قــول الرســول  oبأنــه كنايــة مــن غــري أن يـ ّ

واألنــس ،الن اﳉــن ﳐلوقــون مــن النــار احلمــراء ،واألنــس مــن الــﱰاب األســود.

()78

ـرص) قولــه (( oوأمــدَّ ُه خوارص)))79(.ففـ َّـﴪ قــول الرســول :o
ويــورد أيض ـ ًا قــوالً للرســول  oﰲ مــادة (خـ َ َ
٢٩٦

ﲨــع خــارصة ومدّ هــا هــو كنايــة عــن امتالئهــا.

()80

ومــن الشــواهد البالغيــة األخــر التــي أوردهــا ابــن معصــوم املــدﲏ ﰲ بــاب الكنايــة أيضـ ًا ،قــول للرســول الكريــم
((:oليــس مثـ َـل احلـ ِ ِ ِ
ـص)))81(.إذ يشــري ابــن معصــوم إﱃ مايتضمنــه قــول الرســول  oبأنــه:أي البخيــل
ـرص العقـ ُ

امللتــوي األخــالق ،ويعنــي عبــد اهلل بــن الزبــري ،الــذي ُيصــيل ورأســه معقــوص كالــذي يصــيل وهــو مكتــوف اليديــن

معقــوص الــرأس إذا ســجد ﱂ يســقﻂ شــعره عــﲆ األرض كاملكتــوف الــذي التصــل يــداه إﱃ األرض عنــد الســجود
بخــالف املنتــﴩ شــعره فانــه يســقﻂ عــﲆ األرض فيشــاب عليــه.

()82

ومــن األمثلــة والشــواهد الكنائيــة األخــر التــي أوردهــا الســيد ابــن معصــوم املــدﲏ ،قــول الرســول  oﰲ الكنايــة

بجـ َـرةُ)).
عــن اكتناز األقــوال ((أشــح ٌة َ

()83

فيفــﴪ املــادة اللغويــة التــي أوردهــا إذ يقــول :ﲨــع باجــر ككفــرة وكافــر وهــو العظيم البطــن ،ثم يستشــهد باحلديث

الﴩيــف لغايــة أخــر هــي الكنايــة  ،فيضيــف قائـ ً
ال وهــو كنايــة عــن كنزهــم األمــوال واقتنائهــم هلــا وعــدم التمتــع

ﲠا.

()8٤

لﴩيــح ،إذ يقــول لــه (( :مــا تقــول أنــت
ومــن أقواالإلمــام عــيل  gﰲ هــذا البــاب ،ينقــل ابــن معصــوم قولــه ُ ،g

أﳞــا العبــدُ األبظــر)).

()85

ّ
الصخــاب الطويــل
فــﱰاه يفـ ّـﴪ قــول اإلمــام (( ،gوجعلــه عبــد ًا ألنــه وقــع عليــه ســباء ﰲ اﳉاهليــة  ،وقيــل األبظــر

اللسان.

()86

((رمينــا بــكل
ومــن الشــواهد األخــر التــي يتخــذ فيهــا الســيد املــدﲏ حجــة لغويــة وبالغيــة قــول اإلمــام عــيل ُ : g
ٍ
()87
جائحة)).
فنجــده يبــني قــول اإلمــام  ،gبقولــه ،واﳉائحــة املصيبــة والعظيمــة ﰲ املــال ﲥلكــه وتســتأصله كلــه ،وكل آفــة مهلكــة
وفتنــة مبرية فهــي جائحــة.

()88

ـب إﱃ اإلمــام احلســن بــن عــيل  gإذ قــال (( :إنــه اســتنثر
ويــورد لنــا ابــن معصــوم ﰲ بــاب الكنايــة ،قــوالً ُينسـ ُ

()89
ـدر نثــر ًا ،)90(.ويــورد قــوالً آخــر لﻺمــام
أنفه)) .فيحلــل قــول اإلمــام  ، gبأنــه الواســعة اإلحليــل كأﳖــا تنثــر الـ ّ
احلســن  gﰲ اليهــود ،قولــه (( gاليهــود أنتــن النــاس َع ِ
()91
ــذرة)).
ُ

ومــن الشــواهد البالغيــة التــي يوردهــا ابــن معصــوم أيضـ ًا قــول اإلمــام جعفــر الصــادق (( : gنمــر ٌة هــي ب َظـ ُن عر َنــة

بحيال اإلدراك)).

()92

ومــن أقــوال أخــر يوردهــا الســيد املــدﲏ ﰲ بــاب الكنايــة قــول لﻺمــام الصــادق  gأيض ـ ًا ﰲ أﳘيــة الصدقــة
()93
وفضيلتهــا قولــه (( :gالصدق ـ ُة أنــدا ُء كبـ ٍـد َحـ ّـر)).
٢٩٧

أ.م .د.كريمة نوماس المدني

م .د .محمد نوري الموسوي

إذ يفـ َّـﴪ قــول اإلمــام الصــادق  gتفســري ًا ﳚعــل منــه شــاهد ًا وحجــة دامغــة لتثبيــت الــرأي اللغــوي الــذي جــاء

بــه ،وحجــة بالغتــه قويــة لتأكــد ثقافيــة البالغيــة ،إذ نــراه يتخـ ُـذ مــن قــول اإلمــام  gحجــة قويــة للتدليــل عــﲆ صحــة
رأيــه ف ُيذكــر لنــا ((قيــل إي ﰲ ســقي ِّ
كل ذي كبـ ٍـد عطشــى أخــر! الن العطــﺶ يوجــب حــرارة الكبــد ،والظاهــر أن
املــراد بذلــك إعانــة كل هليــف فانــه حــرارة الكبــد كنايــة عــن اللهــف والكــرب كــام يــدل عليــه قــول اإلمــام الصــادق

.g

()9٤

فنــر ابــن معصــوم املــدﲏ يــورد صــور ًا بالغيــة ﲨيلــة بأقــوال الرســول  oوأهــل بيتــه املعصومــني ويســتعني ﲠــم

لتثبيــت آرائــه اللغويــة والبالغيــة .
ﰲ املجاز:

وﰲ بــاب املجــاز ،نجــد أن الســيد ابــن معصــوم املــدﲏ قــد اســتعان بأقــوال الرســول الكريــم  oوأهــل بيتــه وكان
يدعــم مادتــه اللغويــة ويقــو حجتــه البالغيــة ،ومــرة يوردهــا مــن غــري تبيــني ويكتفــي بأﳖــا ﰲ بــاب املجــاز ،وتــارة

أخــر نجــده يفــﴪ قــول األئمــة الواردة.فمــن أمثلــة ذلــك يــورد لنــا قــول الرســول (( oت ّلــون كتــاب اهلل رطبـ ًا)).
()95

فنجــدَ ه ﳛلــل قــول الرســول  oويعطــي رأيــني ﰲ هــذا احلديــث فيقــول(( :أي ال شــدة ﰲ أصواﲥــم ،شــ ّبه

الصــوت باﳉســم الرطــب بجامــع اللــني ،فاســتعري لــه هــذا الوصــف وأســند إليــه الكتــاب املتلـ َّـو بــه عــﲆ ســبيل
املجــاز ﰲ اإلســناد مبالغــة)).

()96

احلمـ ِـق
ومــن أمثلــة ذلــك أيضـ ًا يسـ
ـتحرض قــوالً للرســول  oﰲ مــادة (كبــس)(( :إن أكيــس الكيــس التقــى وأمحــق ُ
ُ

الفجور)).

()97

ثــم ﴍح قــول الرســول  :oأن أعظــم الكيــس املتناهــي ﰲ حــدِّ ذاتـ ِـه اتقــاء حمــارم اهلل (تعــاﱃ) وهــذا مــن بــاب

(اإلســناد املجــازي) نحــو :اﳉاهليــة اﳉهــالء ،والســوأة الســواء والقصــد مــن ذلــك املبالغــة والتنبيــه عــﲆ تناهيــه،
ـس العقـ ُـل ملقابلتــه باحلمــق  ... ،وجعــل الفعــل
حيــث جعــل للكيــس كيسـ ًا فصــار منــه كيسـ ًا وأكيــس ،واملــراد بال َك ْيـ َ

كيس ـ ًا (ﳎــاز عقــيل) نحــو مطــاع األمــر.

()98

ومن أمثلة ذلك أيض ًا ينقل لنا حديث ًا للرسول  oعن أم معبد ،قوله (( oاليأس من ٍ
طول)).

()99

فيــﴩح قــول الرســول ﴍح ـ ًا بالغي ـ ًا ليتخــذ منــه حجــة لغويــة وشــاهد ًا بالغي ـ ًا  ،إذ قــال :عــﲆ فاعــل بمعنــى

مفعــول كــامء دافــق بمعنــى مدفــوق ،أي ال ميــؤوس منــه مــن أجــل طولــه ومعنــاه أن مطاولــه الييــأس أن يطاولــه
إلفــراط طولــه .

()100

ومنــه أيضـ ًا قولــه  oﰲ مــادة (فنــد) ،إذ يــورد لنــا قــول الرســول  oﰲ هــذه املــادة اللغويــة ،ثــم يتخــذ منهــا حجــة
٢٩٨

قويــة لتدعيــم رأيــه البالغــي ﰲ بــاب املجــاز ،قولــه (( : oمــا ينتظـ ُـر أحدُ كــم إال هرمـ ًا مفنــد ًا)).

()101

فيذكــر لنــا رأيــه ﰲ هــذا احلديــث الﴩيــف ،إذ يقــول :اســم فاعــل مــن اإلفنــاد أو التفنيــد ،أي موقعـ ًا ﰲ الفنــد وهــو

ـرف وضعــف الفعــل ،والــرأي مــن الكــرب ،أو هــو األول ،أي مــن بــاب اإلســناد املجــازي كـــ (ﳖــاره صائــم).
احلـ ُ

()102

وﰲ هــذا البــاب أيضـ ًا يســتحرض قــوالً لﻺمــام عــيل  ،gفينقــل لنــا حديثــه(( :قومــوا إﱃ نريانكــم التــي أوقدﲤوهــا

عــﲆ ظهوركــم فأطفﺌوهــا)).

()103

ـني :أن الذنــوب
إذ يوضــح قــول اإلمــام  gويبــني أن فيــه مســألتني بالغيتــني بعــد أن يثبــت حجتــه اللغويــة بــه ،فيبـ َ

اكتســبتموها ومحلتموهــا فكفروهــا بالصــالة ،وهــو إمــا اســتعارة بتشــبيه الذنــوب بالنــار ﰲ إهــالك الواقــع فيهــا أو

ﳎــاز مرســل مــن بــاب تســمية الــﴚء باســم مايــؤول إليــه عــﲆ القــول بتجســيم األعــامل ﰲ النشــأة اﻵخــرة .

()10٤

ويــروي ﰲ بــاب املجــاز أيضــ ًا قــوالً لﻺمــام احلســني  gإذ يســتحرضه ﰲ مادتــه اللغويــة (قرص)،يرويــه لنــا

ـت عــﲆ احلســني بــن عــيل (عليهــام الســالم) فقــالَ :م ـ ْن الرجــل ؟
الفــرزدق إذ يقــول :حكــى الفــرزدق ،قــال :دخلـ ُ

ـت أقــرص منــي نســب ًا أنــت ابــن رســول اهلل
ـت :أنـ َ
ـب قصــري)) ،فقلـ ُ
قلـ ُ
ـت :الفــرزدق بــن غالــب ،فقــال (( gهــذا نسـ ٌ

.o

()105

ثــم يــﴩح ابــن معصــوم املــدﲏ قــول اإلمــام  gبقولــه :معنــاه :مــن (املجــاز) فــالن قصــري النســب ،إذا كان قريبـ ًا مــن
ـهر بــه ﰲ النــاس فيكتفــي بذكــره عــن ﲡــاوزه إﱃ غــريه وإذا ﱂ يكــن األب املشــهور قريبـ ًا منــه احتــاج إﱃ
أبيــه الــذي ُشـ َ

تعــداد آبــاء كثــري حتــى ينتهــي إليــه.

()106
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اخلاﲤة:

رجــح البحــث أن عنــوان املعجــم الــذي ألفــه الســيد ابــن معصــوم املــدﲏ هــو ( الطــراز األول فيــام عليــه مــن لغــة
ّ

العــرب املعــول ) وليــس ( الطــراز األول والكنــاز فيــام عليــه مــن لغــة العــرب املعــول ) بأدلــة ذكــرت ﰲ أثنــاء البحــث.

امتــاز منهــج ابــن معصــوم املــدﲏ بتنــوع مصــادر االســتدالل واالستشــهاد ،فتوزعــت بــني الكتــاب احلكيــم ،واألثــر

املتضمــن للحديــث النبــوي الﴩيــف  ،وأحاديــث أهــل البيــت عليهــم الســالم ،وأقــوال فصحــاء العــرب  ،وكذلــك

األمثــال العربيــة.

انــامز كتــاب الطــراز باالســتقراء الكامــل للــامدة اللغويــة مــن حيــث جوانبهــا الدالليــة وبيــان معانيهــا البالغيــة ،مــن
التشــبيه واالســتعارة والكنايــة واملجــاز.

اﲣــذ الســيد ابــن معصــوم املــدﲏ مــن أحاديــث الســنة النبويــة الﴩيفــة ،وكالم أهــل البيــت املعصومــني وســيلة
وشــاهدا لغويــا و بالغيــا لبيــان املعــاﲏ واملفــردات اللغويــة التــي اســتعرضها ﰲ كتابــه الطــراز األول.

أ َّكــد ابــن معصــوم مــن طريــق شــواهده أن كالم النبــي املختــار  ،وأهــل بيتــه األطهــار ال ﳚــوز أن ُﳛمــل عــﲆ الشــذوذ
وال ُيرمــى بالنــدور  ،فهــم أربــاب الفصاحــة والبالغــة.

هــدف ابــن معصــوم باستشــهاده بــكالم الرســول oواالئمــة االطهــار عليهم الســالم وبخاصــة ﰲ اﳉانــب البالغي
اﱃ توجيــه املتلقــي – مــن حيــث ﳛســب اوال ﳛســب  -دينيــا واخالقيــا.

نجــد ابــن معصــوم املــدﲏ قــد جعــل شــاهده اللغــوي والبالغــي مــن كالم الرســول  oواألئمــة املعصومــني g
حجــة عــﲆ املــادة اللغويــة التــي ابتــدأ ﲠــا.

أصــل ابــن معصــوم املــدﲏ قضيــة مهمــة وهــي أن كالم املعصومــني أوﱃ باالستشــهاد وأحــق بالتقديــم عــﲆ كالم
َّ

العــرب ﲨيعــا ،وﳚــب أن ينظــر إليــه مــن بعــد القــران الكريــم.
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ا املصادر واملراجع

لقرآن الكريم
 أعيــان الشــيعة ،حمســن األمــني العامــيل ،ﲢقيــق ،حســناألمــني،ط ،5دار التعــارف للمطبوعــات2000( ،م) .
ــــ أعــالم العــرب ﰲ العلــوم والفنــون ،عبــد الصاحــب الدجيــيل،
ط ،2مطبعــة النعــامن -النجــف األﴍف1965( ،م).
ــــ اإلنصــاف ﰲ مســائل اخلــالف  ،أبــو الــربكات ،كــامل الديــن
األنبــاري ( 577هـــ)  ،املكتبــة العرصيــة الطبعــة :األوﱃ 2003 ،م
ــــ البــدر الطالــع ألعيــان القــرن التاســع ،حممــد بــن عــيل
الشــوكاﲏ(1250هـ) ،دار املعرفــة -بــريوت.
ــــ التعريفــات  ،عــيل بــن حممــد بــن عــيل الزيــن الﴩيــف اﳉرجــاﲏ
(816هـــ) ،ضبطــه وصححــه ﲨاعــة مــن العلــامء  ،دار الكتــب
العلميــة بــريوت –لبنــان الطبعــة :األوﱃ 1983م.
ــــ حاشــية اخلــرضي عــﲆ ﴍح ابــن عقيــل  ،حممــد اخلــرضي
 ،ضبــﻂ وتشــكيل وتصحيــح  ،يوســف البقاعــي  ،دار الفكــر
للطباعة والنﴩ  ،بريوت الطبعة األوﱃ.2006،
ــــ الذريعــة إﱃ تصانيــف الشــيعة ،حممد حســن الطهــراﲏ  ،ط ،3دار
األضواء – بــريوت1٤03( ،هـ).
ــــ رحلــة ابــن معصــوم املــدﲏ ،ﲢقيــق ،شــاكر هــادي شــكر .ﳎلــة
املــورد ،املجلــد  8عــدد .1979 ، 2
ــــ ريــاض الســالكني ﰲ ﴍح صحيفــة ســيد الســاجدين ،ابــن
معصــوم املــدﲏ (1120هـــ) ،ﲢقيــق ،مؤسســة النــﴩ اإلســالمي،
ط ،1إيــران.
ــــ ســالفة العــرص ،ابــن معصــوم املــدﲏ ،املكتبــة الرضويــة إلحيــاء
اﻵثــار اﳉعفريــة ،إيــران.
ــــ ﴍح شــافية ابــن احلاجــب  ،حممــد بــن احلســن الــرﴈ
اإلســﱰاباذي686 (،هـــ)
حققــه حممــد نــور احلســن وآخــرون  ،دار الكتــب العلميــة بــريوت
– لبنــان  1975 ،م
ــــ الطــراز األول فيــام عليــه مــن لغــة العــرب املعــول  ،ابــن معصــوم
املــدﲏ (1120هـــ )  ،ﲢقيــق  :مؤسســة آل مؤسســة إلحيــاء الﱰاث
 ،مشــهد إيــران  ،مطبــة الوفــاء قــم  ،الطبعــة األوﱃ 1٤3٤ ،هـــ .
ــــ عمــدة القــاري ﴍح صحيــح البخــاري ،بــدر الديــن العينــى
(855هـــ)  ،دار إحيــاء الــﱰاث العــرﰊ  -بــريوت

ــــ الفائــق ﰲ غريــب احلديــث واألثــر  ،أبــو القاســم حممــود بــن
عمــرو بــن أمحــد ،الزﳐــﴩي جــار اهلل ( 538هـــ) ﲢقيــق :عــيل
حممــد البجــاوي و حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم  ،دار املعرفــة –
لبنــان ،الطبعــة الثانيــة
ــــ الــكاﰲ  ،حممــد بــن يعقــوب الكلينــي (328هـــ)  ،دار الكتــب
اإلســالمية  ،طهــران ،الطبعــة الثانيــة 1362 ،هـــ.
ــــ كنــز العــامل ﰲ ســنن األقــوال واألفعــال ،عــالء الديــن املتقــي
اهلنــدي ( 975هـــ) ﲢقيــق :بكــري حيــاﲏ  -صفــوة الســقا ،
مؤسســة الرســالة  ،الطبعــة اخلامســة1٤01 ،هـــ1981/م
ــــ ﳎمــع البحريــن  ،فخــر الديــن الطرﳛــي (1085هـــ)  ،ﲢقيــق
الســيد أمحــد احلســيني  ،املكتبــة الرضويــة إلحيــاء اﻵثــار اﳉعفريــة،
1386ه).
ــــ املســند الصحيــح املختــرص بنقــل العــدل عــن العــدل إﱃ رســول
اهلل صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم  ،مســلم بــن احلجــاج النيســابوري
( 261هـــ) ،ﲢقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء الــﱰاث
العــرﰊ  -بــريوت
ــــ مســند أمحــد بــن حنبــل  ،أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن
حنبــل الشــيباﲏ (2٤1هـــ)  ،ﲢقيــق :شــعيب األرنــؤوط  -عــادل
مرشــد ،وآخــرون  ،مؤسســة الرســالة  ،الطبعــة :األوﱃ1٤21 ،
هـــ  2001 -م
ــــ مشــارق األنــوار عــﲆ صحــاح اﻵثــار  ،عيــاض اليحصبــي
الســبتي( 5٤٤هـــ)  ،املكتبــة العتيقــة ودار الــﱰاث
ــــ معــاﲏ النحــو  ،د .فاضــل صالــح الســامرائي  ،دار الفكــر ،
بــريوت  ،الطبعــة الثانيــة 2003 ،هـــ .
ــــ املفصــل ﰲ صنعــة اإلعــراب  ،أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بن
أمحــد ،الزﳐــﴩي جــار اهلل ( 538هـــ) ﲢقيــق :د .عــيل بــو ملحــم ،
مكتبــة اهلــالل – بــريوت الطبعــة :األوﱃ1993 ،
ــــ مــن ال ﳛــرضه الفقيــه  ،حممــد بــن عــيل الصــدوق ( 381هـــ)
ﲢقيــق الســيد حســن اخلرســان  ،دار الكتــب اإلســالمية  ،طهــران
1390 ،هـــ.
ــــ نزهــة اﳉليــس ومنيــة األديــب األنيــس ،عبــاس احلســيني،
مطبعــة احليدريــة ،النجــف األﴍف .1967
ــــ نفحــة الرﳛانــة ورشــحة طــالء احلانــة ،حممــد أمــني بــن حمــب
الديــن املحبــي ،ﲢقيــق ،عبــد الفتــاح حممــد احللــو ،مطبعــه عيســى

٣٠٥

أ.م .د.كريمة نوماس المدني

م .د .محمد نوري الموسوي

ــــ ﳖــج البالغــة  ،ﴍح حممــد عبــده  ،ﲢقيــق حممــد حميــي الديــن
البــاﰊ احللبــي 1969
ــــ النهايــة ﰲ غريــب احلديــث واألثــر  ،ﳎــد الديــن أبــو الســعادات عبــد احلميــد  ،مطبعــة االســتقامة .
املبــارك بــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباﲏ ــــ هديــة العارفــني ،إســامعيل باشــا البغــدادي (1339هـــ) ،ط،3
اﳉــزري ابــن األثــري (املتــوﰱ606 :هـــ)  ،ﲢقيــق :طاهــر أمحــد املكتبــة اإلســالمية ،طهــران1951 ،
الــزاو  -حممــود حممــد الطناحياملكتبــة العلميــة  -بــريوت،
1399هـــ 1979 -م
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Prophe�c Personality Perfec�on at
the Tongue of Imam Ali (PBUH)

عباس عيل الفحام.د.م.أ

 كلية الﱰبية االساسية/ جامعة الكوفة

Asst. Prof. Dr. Abaas Ali AL-Fahham
University of Kufa � College of Basic Educa�on

ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:

يعنــى هــذا البحــث بدراســة الســرية النبويــة كــام وصفهــا أمــري املؤمنــني عــيل gوذلــك بأربعــة حمــاور  ،هــي :

الزهــد والتواضــع  ،والشــجاعة واملعجــزات النبويــة  ،وســرية الرحيــل  ،وانتهــى البحــث إﱃ ﳎموعــة مــن النتائــج

التــي تبــني النظــر العلــوي لشــخصية الرســول الكريــم حممــد  oوال جــرم أن يســتأنس البحــث برؤيــة أمــري املؤمنني

 gلرســول اهلل oفلطاملــا وصــف أهــل البيــت بأﳖــم ( عيــﺶ العلــم ومــوت اﳉهــل ).

٣٠٩

عباس علي الفحام.د.م.أ
Abstract:
The present paper focuses upon the prophetic chronicle as describesd by the prince of
the believers Ali (Peace be upon him ) via four axes; self-abgnation and condesence ,valour,
prophectic miracles and valediction chronicle . The research study terminates at certain
findinfgs manifesting the sublime insight of the commander of the believers , no harm as the
research has recourse to the viewpoint of Imam Ali for the messenger of Allah as Ahalalbayt
described as the life of science and the death of ignorance

٣١٠

اﳌﻘﺪﻣة
احلمــد هلل الــذي وفقنــا ﰲ الكتابــة عــن أفضــل خلقــه صــﲆ اهلل عليــه وعــﲆ آلــه  ،فــكان توظيــف القلــم خدمــة لنبــي

اإلنســانية وإظهــار جوانــب مﴩقــة مــن ســريته العطــرة عــﲆ لســان ابــن عمــه العظيــم عيلgاعتــامدا عــﲆ األثــر الرائع

املجمــوع فيــه كالمــه ( ﳖــج البالغــة )  .وال ريــب ﰲ أن للســرية مذاقــا مــن اﳉــامل آخــر حــني يكــون راوﳞــا الرفيــق

املــالزم وابــن العــم الصــادق األمــني وليــس عنعنــة عــن اﻵخريــن  .لذلــك وقــع عنــوان البحــث (الشــخصية النبويــة
املتكاملــة عــﲆ لســان اإلمــام عــيل ) وتضمنــت خطــة الدراســة ﲤهيــدا عــرض للقيــم الفنيــة واملوضوعيــة للســرية
العلويــة  .ودرس بعــده جوهــر البحــث بعنــوان( مظاهــر الشــخصية النبويــة املتكاملــة) وحددهــا البحــث بأربعــة

مظاهــر هــي :

األول :الزهد والتواضع

الثاﲏ :الشجاعة

الثالث :من قصص املعجزات
الرابع  :سرية الرحيل

وانتهــى البحــث بجملــة مــن النتائــج التــي خلصــت جوهــر املوضــوع  .وال شــك ﰲ أن جــدة املوضــوع مــن جهــة

ذكــر الشــخصية النبويــة عــﲆ اللســان العلــوي ،لذلــك جــر توثيــق النــص العلــوي مــن كتــاب ( ﳖــج البالغــة )
املحقــق وباالســتعانة بعــد ذلــك بكثــري مــن مصــادر التاريــخ واألدب ،مــن أجــل ﲡليــة احلقائــق والوقــوف عنــد

الغامــﺾ منهــا لﴩحــه وتبيانــه  .فاحلمــد هلل أوال وآخــرا عــﲆ نعمــة الكتابــة واملشــاركة  -بــﺈذن اهلل  -ﰲ مؤﲤــرات

علميــة ﲣــدم قضيــة اإلنســان واإلســالم معــا ﳑثلــني بنبــي اإلنســانية صلــوات اهلل عليــه وعــﲆ آل بيتــه .

٣١١

أ.م.د.عباس علي الفحام

التمﻬيﺪ

الﻘيمة الﻔنية واﳌوﺿوﻋية للﺴرية اﳌﺒارﻛة

ليســت بنــا حاجــة لالستشــهاد بالتاريــخ للقــول بــأن عليــا gربيــب النبــي oوتابعــه صغــريا وكبــريا ،فذلــك

أمســى مــن نافلــة احلديــث ،فعــيل الــذي الزم ابــن عمــه النبــي ألكثــر مــن ثالثــة وعﴩيــن عامــا – وهــي املــدة التــي

قضاهــا مــع النبــي حتــى وفاتــه صــﲆ اهلل عليــه وآلــه -هــو األقــدر عــﲆ اإلحاطــة برســم الصــورة الكاملــة للرســول

 ،oوﲢــت أي عنــوان كانــت ،لذلــك بــدا الوضــوح مــن أوﱃ الســامت الفنيــة لســرية الرســول التــي رســمتها كلــامت
اإلمــام ، gوالوضــوح يعنــي مــن جهــة عمــق التأثــري ﰲ الســامع  ،ألن اإلمــام ﰲ كالمــه كلــه عــن ابــن عمــه oإمــا

مشــارك معــه ﰲ احلــدث أو شــاهد عليــه ،إنــه ال يرويــه عــن أحــد فتفقــد الصــورة بريقهــا  ،فثمــة فــارق كبــري بــني أن

تصــور مشــهدا بعــني اﻵخريــن  ،وبــني أن تصــوره بتفاعــل ذاتــك مــع احلــدث كونــك الشــاهد فيــه(.)1

ومــن هنــا ســنجد ﰲ طيــات البحــث أن وضــوح املضمــون لــد اإلمــام gمكنــه مــن الوقــوف عــﲆ أجــزاء

الصــورة أحيانــا ومللمــة تفاصيلهــا أحيانــا أخــر ،بﺈلقــاء الضــوء عــﲆ ذلــك اﳉــزء أو هــذا بغيــة الﱰكيــز عــﲆ معنــى
مــا فيهــا .ومــا كان ذلــك ليتــم لــوال اإلحاطــة الكاملــة باملشــهد وتــﴩب املعنــى ووضوحــه ثــم القــدرة عــﲆ ﲤثيلــه

بصــورة فنيــة ،وهــو مــا أطلقنــا عليــه املؤثــرات الفنيــة .وثــاﲏ تلــك الســامت الفنيــة لســرية الرســول oعــﲆ لســان

ابــن عمــه gهــي مؤثــرات التعبــري الفنــي .وال ريــب ﰲ أن وضــوح الفكــرة أفــﴣ إﱃ القــدرة عــﲆ التعبــري عنهــا
بمهــارات فنيــة باســتغالل طاقــة اللغــة البيانيــة والتصويريــة واملوســيقية ،بعبــارة ثانيــة إســباغ املؤثــرات عــﲆ التعبــري
وإكســابه مزيــة الفــن  ،وهــو مــا ﲡســد ﰲ كالم أمــري املؤمنــني gعامــة ﰲ ﳖــج البالغــة املوثــق لــكالم اإلمــام عــيل

عليــه الســالم ،وﰲ موضــوع الصــورة النبويــة خاصــة ﰲ الصــورة النبويــة ســنجد مؤثــرات حركيــة وموســيقية وأخر
تتعلــق باللــون ،وﰲ شــكل آخــر قــد يعــرب عــن املعنــى بلغــة احلقيقــة ،إذ الصــورة ليســت حكــرا عــﲆ املجــاز وحــده(،)2
بــل هــي إعــادة صياغــة املوقــف بتعبــري فنــي يتــم بحســن اســتثامر طاقــة اللغــة(. )3

ولعــل مــن املؤثــرات اخلفيــة عــﲆ الســامع هــي اإلتيــان بالصــورة النبويــة ال ألجلهــا ،بــل ليتخــذ منهــا شــاهدا

يعــزز بــه رأيــهgأو يقــوي بــه حجتــه  ،فيقــف عنــد الصــورة طويــال وبعــد أن يبلــﻎ التأثــري حــده يرجــع ﰲ الــكالم إﱃ
الغــرض الــذي رمــى إليــه  ،واألمثلــة عــﲆ ذلــك كثــرية ،والســيام حــني يكــون الــكالم ﰲ املوعظــة والزهــد ،أو عــن

أحقيتــه بالنبي.oوأمثلــة البحــث ســتتكفل -إن شــاء اهلل تعــاﱃ -توضيــح ذلــك كلــه.

٣١٢

ﻣﻈاﻫﺮ ﺗﻜاﻣﻞ الﺸﺨﺼية النﺒوية
أوﻻ :الﺰﻫﺪ والتواﺿﻊ

رســم اإلمــام لزهــد النبــي oوتواضعــه صــورا مفصلــة أبــان فيهــا كــامل الشــخصية النبويــة مثــل قولــهَ (( :و
ـف بِيـ ِـد ِه َنع َلـه ،و ير َقــع بِيـ ِـد ِه َثوبـه و ير َكــب ِْ
ِ
ِ
ض ،و َ ِ
َل َقــدْ ك َ
احلـ َـام َر
ﳚلـ ُ
َْ ُ َ َْ ُ
ْ ُ َ َْ ُ َ
ـس ِج ْل َسـ َة ا ْل َع ْبــد َو َﳜْصـ ُ َ
َان َ oيـ ْـأك ُُل َعـ َـﲆ ْاألَ ْر ِ َ ْ
إل ْحــدَ  َأ ْز َو ِ
ـون فِيـ ِـه الت ََّص ِ
ا ْل َعـ ِ
ـولَ ،يــا ُف َال َنـ ُة ِ ِ
ـﱰ َعـ َـﲆ َبـ ِ
اويـ ُـر َف َي ُقـ ُ
ـاب َب ْيتِـ ِـه َف َت ُكـ ُ
ف َخ ْل َفـ ُهَ ،و َي ُكـ ُ
اجـ ِـه
ـار َيَ ،و ُيـ ْـر ِد ُ
السـ ْ ُ
ـون ِّ
َغ ِّيبِيـ ِـه َعنِّــيَ ،فــﺈِ ِّﲏ إِ َذا َن َظـ ْـر ُت إِ َل ْيـ ِـه َذ َكـ ْـر ُت الدﱡ ْن َيــا َو َز َخ ِ
ار َف َهــاَ ،ف َأ ْعـ َـر َض َعـ ِ
ـات ِذك َْر َهــا ِمـ ْن َن ْف ِسـ ِـه،
ـن الدﱡ ْن َيــا بِ َق ْلبِـ ِـه َو َأ َمـ َ
و َأحــب َأ ْن ت َِغيــب ِزينَتُهــا َعـن َعينِـ ِـه ،لِ َكيـ َـال يت ِ
َّخـ َـذ ِمن َْهــا ِر َياشـ ًا َو َال َي ْعت َِقدَ َهــا َقـ َـرار ًاَ ،و َال َي ْر ُجـ َـو فِ َيهــا ُم َقامـ ًا َف َأ ْخ َر َج َهــا
ْ َ
ْ ْ
َ
َ
َ َ َّ
ــن ا ْل َب َ ِ
ــب َو َغ َّي َب َهــا َع ِ
ــخ َص َها َع ِ
ــن ا ْل َق ْل ِ
ِمــ َن النَّ ْف ِ
ــسَ ،و َأ ْش َ
ــرص ،)٤()).وﰲ كالم اإلمــام ثمــة مشــهدان تصــدر األول
التواضــع والثــاﲏ أخــذ صــورة الزهــد ،وقــد كانــت األســاليب الكنائيــة ُعــدَّ ة اإلمــام ﰲ رســم صــور التواضــع ،وهــي

كلهــا مرتبطــة بعرصهــا إﱃ حــد بعيــد ،فاﳉلــوس عــﲆ األرض وخصــف النعــل وركــوب احلــامر العــاري كنايــات عــن
الزهــد( )5بمظاهــر احليــاة عــﲆ الرغــم مــن امتــالك مســببات رفاهيتهــا كــون النبــي قائــد األمــة.

ـي صــﲆ اهلل عليــه
ـي صــﲆ اهلل عليــه و آلــه فأصابتــه رعــدة .فقــال النبـ ّ
ومــن ســري تواضعــه أنــه ((جــاء رجــل إﱃ النبـ ّ

و آلــه :هـ ّـون عليــك فــﺈﲏ لســت بملــك إ ّنــام أنــا ابــن امــرأة مــن قريــﺶ كانــت تــأكل القديــد)) (.)6ففضــال عــن هيبــة

النبــوة ومــا ﳛيــﻂ بشــخص النبــي حممــد oمــن هالــة قدســية تكتنــف النفــوس وتدخــل القلوب،فــﺈن صــورة
امللــك ﰲ ثقافــة أبنــاء اﳉزيــرة العربيــة بعيــدة املنــال ودمــاء امللــوك ﰲ أعرافهــم ﲣتلــف عــن ســواها مــن أبنــاء البــﴩ،

والنبــي oعــرف ذلــك ﰲ نفــس هــذا الرجــل إذ هــو شــأنه شــأن النــاس ﰲ أطــراف الصحــراء يســمعون بســلطان
النبــي ،oوربــام يتصورونــه ملــكا جبــارا فيهابونــه  ،غــري أﳖــم يصدمــون حــني يعاملهــم ﲠــذا اخللــق املتواضــع

الغريــب عــن ثقافــة امللــوك ـ إذا صــح الــكالم ـ  .فمــن ذلــك روي ﰲ حديــث إســالم عــدي بــن حاتــم الطائــي
ـي صــﲆ اهلل عليــه و آلــه ،قــال عــدي...(( :فانطلــق ﰊ إﱃ بيتــه فــواهلل إنــه لعامــد ﰊ إليــه إذ لقيتــه امرأة
وقدومــه عــﲆ النبـ ّ

ضعيفــة كبــرية ،فاســتوقفته ،فوقــف هلــا طويــال تكلمــه ﰲ حاجتهــا .قــال :فقلــت ﰲ نفــﴘ :واهلل مــا هــذا بملــك .ثــم
مــﴣ رســول اهلل حتــى دخــل بيتــه ،فتنــاول وســادة مــن أدم حمشــوة ليفــا ،فقذفهــا إيل .فقــال يل :اجلــس عــﲆ هــذه.

قــال :قلــت :ال بــل أنــت ،فاجلــس عليهــا .قــال :ال بــل أنــت .فجلســت ،وجلــس رســول اهلل صــﲆ اهلل عليــه وســلم
بــاألرض .قــال :قلــت ﰲ نفــﴘ :واهلل مــا هــذا بأمــر ملــك .ثــم قــال :إيــه يــا عــد بــن حاتــم ،أﱂ تــك ركوســيا()7؟

قــال :قلــت :بــﲆ .قــال :أو ﱂ تكــن تســري ﰲ قومــك باملربــاع؟ قــال :قلــت :بــﲆ .قــال :فــﺈن ذلــك ﱂ يكــن ﳛــل لــك
ﰲ دينــك .قــال :قلــت :أجــل واهلل .وعرفــت أنــه نبــي مرســل يعلــم مــا ﳚهــل .)8( ))...وعــدي ينكــر صفــة امللــك

عــﲆ النبــي oبحســب مفهومــه للملــك مــن جهــة الســلطان وقهــر العبــاد ألن مفهــوم النبــي ومــا فيــه مــن معــان
٣١٣

أ.م.د.عباس علي الفحام

روحيــة جديــد عليــه وال يمكــن اســتيعابه إال بالتعامــل معــه كــام ﲢصــل مــع أختــه التــي نصحتــه بالذهــاب إليــه
والنظــر ﰲ األمــر عــن كثــب كــام تذكــر مصــادر التاريــخ ،لذلــك كان عــدي بــن حاتــم بعــد ذلــك صــادق اإليــامن ومــن

كبــار املتفانــني ﰲ حــب اإلســالم الــذي جســده بمواقفــه مــع اإلمــام عــيل gوقتالــه إﱃ جانبــه ﰲ صفــني ،واستشــهاده
مــع اإلمــام احلســني gبعــد ذلــك.

ويبــدو أن هيــأة العبــد حــني ﳚلــس بــني يــدي ســيده الفتــة لالنتبــاه ﰲ التطامــن والتصاغــر ،وكان ذلــك مدعــاة

للضعــة واالحتقــار ﰲ عــرف املجتمــع املؤمــن بطبقيــة الســيد واملســود ،ولكــن النبــي  oحارﲠــا بأخالقــه وســريته،

وهلــذا حفــﻆ لــه التاريــخ أنــه ﳚلــس جلســة العبــد ،وأنــه ﳚيــب دعــوة العبــد ،وأنــه ((يدعــى إﱃ خبــز الشــعري واإلهالــة
الســنخة( )9فيجيــب)) (.)10

وتلــك صــورة قديمــة انقرضــت ﰲ عرصنــا احلــاﴐ ولكــن يمكــن تصورهــا عنــد التكنيــة عــن معــاﲏ الزهــد

والتواضــع ،والســيام عندمــا يكــون احلديــث عــن النبــي وابــن عمــه وعمــق معرفتهــام بجبــار الســموات واألرض.

النبــي
ولذلــك قــد تســتنكر هــذه الصفــة عــﲆ النبــي oعنــد مــن ال يعرفــه ،إذ روي أن امــرأة بذ ّيــة مــرت عــﲆ
ّ

((وأي عبــد أعبــد منّــي ))(.)11
صــﲆ اهلل عليــه و آلــه و كان جالســا جلســة العبيــد ،فاســتنكرت عليــه ذلــك فقــال:o
ّ

كان النبــي مثــاال حيــا للتواضــع علــم األجيــال عــﲆ مــر تارﳜهــا الســابق والالحــق كيــف يمكــن للقيــادي أن
((وإِ َّنـ َ
ـك َل َعـ َـﲆ ُخ ُلـ ٍـق َعظِي ـ ٍم)) ( ،)12لذلــك التفــت
ﳚتــذب النــاس إليــه بخلقــه وتواضعــه حتــى قــال اهلل تعــاﱃ فيــهَ :
فنمــى احلســن منهــا وحــارب الــﴘء فيهــا  ،فــكان ﳑــا ﳖــى عنــه التيــه ﰲ طريقــة املــﴚ
إﱃ دقائــق األمــور ﰲ األخــالق ّ
واللبــاس فقــال (( :إياكــم وســبل اإلزار فﺈﳖــا مــن اخليــالء واخليــالء ال ﳛبهــا اهلل )) (.)13

النبــي صــﲆ اهلل عليــه و آلــه إذ حلقنــا عمــرو بــن زرارة
وورد ﰲ اخلــرب ((عــن أﰊ أمامــة ،قــال :بينــام نحــن مــع
ّ

ـي صــﲆ اهلل عليــه و آلــه يأخــذ بحاشــية ثوبــه ،و يتواضــع
األنصــاري ﰲ حلــة إزار و رداء ،و قــد أســبل ،فجعــل النبـ ّ

ـي
ـم عبــدك و ابــن عبــدك و ابــن أمتــك ،ح ّتــى ســمعها عمــرو بــن زرارة .فالتفــت إﱃ النبـ ّ
هللّ عـ ّـز و جـ ّـل و يقــول :اللهـ ّ
ـي صــﲆ اهلل عليــه و آلــهّ :
إن اهلل قــد َأ ْح َسـ َن ك َُّل
صــﲆ اهلل عليــه و آلــه فقــال :يــا رســول اهلل ّإﲏ محــﺶ الســاقني .فقــال النبـ ّ
ﳾ ٍء َخ َل َقـ ُه .يــا عمــرو بــن زرارةّ ،
ـب املســبلني))(.)1٤ويبدو أن ســبل اإلزار بﺈطالتــه بحيــث ﳚــره املــاﳾ
إن اهلل ال ﳛـ ّ
َ ْ
وراءه أســلوب مــن أســاليب الــﱰف والتيــه ﳛمــل التشــبه بمشــية الطــاووس ،ومــن هنــا مــورد االنتهــاء عنــه كونــه
مدعــاة للتكــرب واخليالء.ولــذا حــاول األنصــاري نفــي هــذه الصفــة عنــه حــني بــرر ســبله إزاره بــأن ســاقيه دقيقتــان
وأراد بذلــك ســﱰ عيبهام(محشــهام).

ومــن كنايــات التواضــع التــي رســمها اإلمــام للنبــي oمــن خــالل الصــور احلقيقيــة خصــف النعــل وترقيــع

الثــوب مــع امتــالك النبــي oأســباب احليــاة املﱰفــة فقــال(( :و ﳜصــف بيــده نعلــه و يرقــع بيــده ثوبــه)) وتشــديد
٣١٤

اإلمــام عــﲆ لفظــة (يــده) لتأكيــد شــدة التواضــع والزهــد .وقــد يــكل تصليــح نعليــه  oإﱃ عــيل ، gولعــل حديــث

خاصــف النعــل مــن الشــهرة بمــكان ال ﳜفــى(.)15

واحلديــث ﰲ ذلــك مســتفيﺾ فمــن ذلــك يــرو(( :أن النبــي صــﲆ اهلل عليــه وآلــه قــال يــوم احلديبيــة لســهيل بــن

عمــرو وقــد ســأله رد ﲨاعــة فــرو أن النبــي قــال  :يــا معــﴩ قريــﺶ لتنتهــوا أو ليبعثــن اهلل عليكــم مــن يــرضب

رقابكــم عــﲆ الديــن امتحــن اهلل قلبــه باإليــامن .قالــوا :مــن هــو يــا رســول اهلل؟ قــال  :هــو خاصــف النعــل .وكان

أعطــى علياgنعلــه ﳜصفهــا))( . )16ويــرو مثــل ذلــك ﰲ مســند أمحــد بــن حنبــل عــن النبــي oأنــه قــال(( :إن

منكــم مــن يقاتــل عــﲆ تأويــل هــذا القــرآن كــام قاتلــت عــﲆ تنزيلــه فاســتﴩفنا وفينــا أبــو بكــر وعمــر فقــال ال ولكنــه
خاصــف النعــل قــال فجﺌنــا نبــﴩه قــال وكأنــه قــد ســمعه)))17(.ومن اﳉديــر بالذكــر أن خصــف النعــل وترقيــع
الثــوب ﳑــا عــرف بــه اإلمــام أيضــا ﰲ ســري التواضــع والزهــد ،وليــس ذاك بغريــب ،فقــد كان النبــي oيرفــع لعــيل

ﰲ صغــره كل يــوم علــام مــن أخالقــه ويأمــره باالقتــداء بــه كــام عــرب عــيل  . gوقولــه (يركــب احلــامر العــاري ويــردف
خلفــه) صفــة قصــد منهــا اإلمــام التواضــع وﰲ الوقــت نفســه أملــح إﱃ مــا هــو أبعــد مــن ذلــك ،إذ إن هــذه الصفــة
وردت ﰲ التــوراة بحســب مــا يذكــر التاريخ(.)18والرديــف املقصــود بقوله(ويــردف خلفــه) هــو أســامة بــن زيــد(.)19
أمــا صــور الزهــد فقــد حــرص فيهــا اإلمــام gعــﲆ إلقــاء الضــوء ﰲ لوحاتــه عــﲆ جوانــب العالقــة العميقــة

بينــه وبــني الســامء بﺈظهــار عنــارص التخــيل عــن الدنيــا واحتقارها.وإمعانــا ﰲ رســم صــورة النبــي oاملرتبطــة

بالســامء ،اســتعمل اإلمــام gأســلوب اإلطنــاب ﰲ رســم الصــورة احلقيقيــة ﳎســدا طبيعــة عالقــة النبــيo
إل ْحــدَ  َأ ْز َو ِ
ـون فِيـ ِـه الت ََّص ِ
ـولَ ،يــا ُف َال َن ـ ُة ِ ِ
ـﱰ َعـ َـﲆ َبـ ِ
اويـ ُـر َف َي ُقـ ُ
ـاب َب ْيتِـ ِـه َف َت ُكـ ُ
((و َي ُكـ ُ
اجـ ِـه َغ ِّيبِيـ ِـه
بالدنيــا فقــالَ :
السـ ْ ُ
ـون ِّ
َعنِّــيَ ،فــﺈِ ِّﲏ إِ َذا َن َظـ ْـر ُت إِ َل ْيـ ِـه َذ َكـ ْـر ُت الدﱡ ْن َيــا َو َز َخ ِ
ار َف َهــاَ ،ف َأ ْعـ َـر َض َعـ ِ
ـات ِذك َْر َهــا ِم ـ ْن َن ْف ِسـ ِـهَ ،و
ـن الدﱡ ْن َيــا بِ َق ْلبِـ ِـه َو َأ َمـ َ
َأحــب َأ ْن ت َِغيــب ِزينَتُهــا َعـن َعينِـ ِـه ،لِ َكيـ َـال يت ِ
َّخـ َـذ ِمن َْهــا ِر َياش ـ ًا َو َال َي ْعت َِقدَ َهــا َقـ َـرار ًاَ ،و َال َي ْر ُجـ َـو فِ َيهــا ُم َقام ًا)).ويبــدو
ْ َ
ْ ْ
َ
َ
َ َّ

أن التصاويــر يقصــد ﲠــا الرســوم التــي كان يضعهــا امللــوك عــﲆ أبــواب قصورهــم وﳎالســهم ومتكﺂﲥــم حكايــة
لﱰفهــم وطغياﳖــم وهــو مــا يتناقــﺾ مــع صفــاء النفــس وانقطاعهــا إﱃ اهلل تعــاﱃ املتمثــل بالنفــس املقدســة بــني جنبــي
النبــي األعظم.oوقــول اإلمــام( gيــا فالنــة) تــأدب ﰲ احلديــث عــن أزواج النبــي oوصــون حلرمتهن.وقولــه
ــن ا ْل َب َ ِ
ــب َو َغ َّي َب َهــا َع ِ
ــخ َص َها َع ِ
ــن ا ْل َق ْل ِ
األخري( َف َأ ْخ َر َج َهــا ِمــ َن النَّ ْف ِ
ــسَ ،و َأ ْش َ
ــرص) قــدرة تصويريــة فائقــة باســتعامل

حــروف التعديــة ﰲ األفعال(أخرجها،أشــخصها،غيبها) وإقامــة اﳉمــل عــﲆ تــوازن نغمــي الفــت ،وإﳛــاء بعظمــة
الشــخصية النبويــة كــون اإلعــراض عــن مباهــج الدنيــا وزينتهــا صــادر ًا عنــه صــﲆ اهلل عليــه وآلــه عــن إرادة كاملــة
وﲥذيــب منقطــع النظــري ،وﰲ ذلــك أيضــا عــرب أخالقيــة خالــدة لﻸمــة التــي تتوخــى شــخصية القيــادة ﰲ املســتقبل.

واملــراد أيضا((إعراضــه عنهــا ظاهــرا و باطنــا ،فبعــﺾ يمكــن ّأال تكــون الدّ نيــا متمكّنــة مــن قلوﲠــم ،لكــن أوضــاع
٣١٥

أ.م.د.عباس علي الفحام

ـي الزاهــد ،و الثــاﲏ كالفقــري
الدنيــا هلــم منبســطة ،و هــو غــري مذمــوم ،و بعــﺾ بالعكــس و هــو مذمــوم ،و ّ
األول كالغنـ ّ

احلريــص .و املمــدوح إذهاﲠــا عــن القلــب و البــرص ،كــام فعــل صــﲆ اهلل عليــه و آلــه)) (. )20

وقولــه(و ال يرجــو فيهــا مقامــا) صــورة مــن حديــث النبــي oﰲ قولــه (( :مــا يل و للدنيــا ،إ ّنــام مثــيل و مثلهــا

ـم راح و تركهــا)) (.)21والفعــل (قــال) مــن القيلولــة
كمثــل الراكــب رفعــت لــه شــجرة ﰲ يــوم صائــف فقــال ﲢتهــا ثـ ّ

واالســﱰاحة.وهو قــول لطاملــا ردده ﰲ وصــف النبــي oﰲ هــذا الشــأن نحــو (( :ح ّقــر الدنيــا و ص ّغرهــا ،فأعــرض

عنهــا بقلبــه ،و أمــات ذكرهــا عــن نفســه)) ( )22وقولــه(( :قبضــت عنــه أطرافهــا( الدنيــا )و و ّطﺌــت لغــريه أكنافهــا))

(.)23وقولــه (( :عرضــت عليــه الدنيــا فــأﰊ أن يقبلهــا)) ( ،)2٤وقولــه (( :و لقــد كان ﰲ رســول اهلل  oمــا يدّ لــك

خاصتــه ،و زويــت عنــه زخارفهــا مــع عظيــم زلفتــه)) (.)25
عــﲆ مســاوء الدّ نيــا و عيوﲠــا؛ إذ جــاع فيهــا مــع ّ

٣١٦

ﺛاﻧيا :الﺸجاﻋة

للشــجاعة مفهــوم عميــق يتجــاوز القــوة البدنيــة ،فثمــة شــجاعة ﰲ املوقــف والــرأي ،وشــجاعة ﰲ اﲣــاذ القــرار

والثبــات عليــه ،وشــجاعة ﰲ ﲢــدي الشــهوات واالنحرافــات ،وشــجاعة ﰲ اإلقــدام ونــزع اخلــوف ﰲ احلــروب
وغريهــا  ،وهــذه مــن صــور الشــجاعة كان فيهــا النبــي األعظــم املثــال األعــﲆ ﰲ كل مــا ذكرنــا مــن ﴐوﲠــا ،

لذلــك رســم لنــا اإلمــام gﰲ ذلــك كلــه أروع صورها.فمــن صــور الشــجاعة إيثــاره تقديــم أهــل بيتــه للتضحيــة
َان َر ُسـ ُ
((و ك َ
ـول اهلل  oإِ َذا
قبــل أصحابــه ﰲ احلــروب والقتــل وقــد ســجلها أمــري املؤمنــني ﰲ أروع تعبــري فقــالَ :

امحــر ا ْلبـ ْـأس ،و َأحجــم النَّــاسَ ،قــدَّ م َأهـ َـل بيتِـ ِـهَ ،فو َقــى ِﲠِــم َأصحاب ـه حــر الس ـي ِ
وف َو ْاألَ ِس ـن َِّةَ ،ف ُقتِـ َـل ُع َب ْيــدَ ُة ْب ـ ُن
ْ ْ َ َ ُ َ َّ ﱡ ُ
َ
َ ْ َْ
ُ
ْ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ٍ
ـار ِ
احلـ ِ
اسـ َـم ُهِ ،م ْثـ َـل ا َّلـ ِـذي
ث َيـ ْـو َم َبــدْ ٍرَ ،و ُقتِـ َـل َ ْ
محـ َـز ُة َيـ ْـو َم ُأ ُحــدَ ،و ُقتـ َـل َج ْع َفـ ٌـر َيـ ْـو َم ُم ْؤ َتـ َةَ ،و َأ َرا َد َمـ ْن َلـ ْـو شـ ْﺌ ُت َذ َكـ ْـر ُت ْ
َْ
ِ
ِ
آج َ
َأ َرا ُدوا ِم ـ َن َّ
ـت َو َمنِ َّي َت ـ ُه ُأ ِّخـ َـر ْت)) (.)26وهــؤالء الذيــن ﴐب اإلمامgﲠــم املثــل ﰲ
ـم ُع ِّج َلـ ْ
الشـ َـها َدةَ ،و َلك ـ َّن َ
اهلُـ ْ
اإليثــار والتضحيــة أعــزة النبــي oوأحبــاؤه وليــس ﳎــرد أرحــام ،إﳖــم العــم وأوالد العــم( ،)27عــرب عنهــم بأهــل

بيتــه لشــدة القرابــة واملحبــة ،افتــد ﲠــم أصحابــه ﰲ األزمــات احلرجــة التــي فيها(أحجــم النــاس) وجعــل فداءهــم

وقايــة ألصحابــه مــن القتــل الــذي كنــى عنــه بحــر الســيوف واألســنة تلميحــا إﱃ هــول املعركــة وشــدة املوقف،وقــدم

املتعلق(ﲠــم) للتشــديد عــﲆ داللــة الوقايــة واالفتــداء.

وتشــري الفــاء إﱃ عــدم ﲤاهــل النبــي oﰲ الشــجاعة باﲣــاذ قــرار اإليثــار بأهــل بيته.فهــو ﱂ يقدمهــم للتمثيــل

لريجعــوا بعــد ذلــك ،وإنــام قدمهــم ليقــي ﲠــم أصحابــه مــن املــوت ،وجديــر بالذكــر أن هــذا املوقــف الشــجاع نفســه

تكــرر بعــد أكثــر مــن ﲬســة عقــود مــع حفيــده اإلمــام احلســني gﰲ واقعــة كربــالء ،إذ قــدم للقتــل أوال أهــل بيتــه
قبــل أصحابــه ،مــع فــارق أن أصحــاب احلســني gكانــوا موقنــني بموﲥــم أيضــا( .)28واإلمــام عــيل gأدرج نفســه ﰲ
املجموعــة اهلاشــمية الفدائيــة ،غــري أن أدب اخلطــاب وتواضعــه محلــه عــﲆ أن ﳛيــد عــن ذكــر اســمه رصاحــة فكنــى

عنــه بﱰكيــب لغــوي جديــد فقــال( وأراد مــن لــو شــﺌت ذكــرت اســمه مثــل الــذي أرادوا) يعنــي بذلــك توقــه إﱃ
الشــهادة ﰲ ســبيل اهلل(.)29

ومــن صــور الشــجاعة اإلقــدام ومحــل النفــس عــﲆ القتــال وجهــا لوجــه مــع العــدو ،وﰲ هــذا ،كان النبــي oال

ﳚلــس بعيــدا عــن جنــوده ،بــل كان قائــدا ميدانيــا مقدامــا ﳛمــل ســيفه وعدتــه ويقاتــل شــأنه شــأن مقاتليــه ،وتلــك
مــن صفاتــه النبويــة املشــهورة ،فقــد روي أن أحــد األحبــار ملــا علــم بغــزو النبــي oلبنــي قريضــة اليهــود حكــى

لكعــب بــن أســيد -وهــو مــن كبــار قومــه  -مــا قــرأ ﰲ التــوراة عــن شــجاعة النبــي oبأنــه ((:يضــع ســيفه عــﲆ
عاتقــه ،و ال يبــايل مــن القــى )) (.)30

ـي صــﲆ اهلل عليــه و آلــه و ســلم قتــل كعــب ﰲ أرساء بنــي النضــري ذ ّكــره قــول ذاك احلــرب ،فأقـ ّـر بــه ،و
و ّملــا أراد النبـ ّ
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لكــن قــال(( :قــد كان ذلــك يــا حممــد ! ولــوال أن اليهــود يعــريوﲏ أﲏ جزعــت عنــد القتــل ﻵمنــت بــك وصدقتــك،
ولكنــي عــﲆ ديــن اليهــود ،عليــه أحيــا وعليــه أمــوت)) (.)31

وﱂ نعــدم نقــل هــذه الفضيلــة للنبــي ﰲ ســريته العلويــة  ،إذ جــاء ﰲ وصــف شــجاعة الرســول األعظــم oﰲ
ِ
ـم َي ُك ـ ْن َأ َحــدٌ ِمنَّــا َأ ْقـ َـر َب إِ َﱃ
ســاعات الشــدة قــول اإلمــامُ (( :gكنَّــا إِ َذا ْ َ
امحـ َّـر ا ْل َبـ ْـأ ُس ا َّت َق ْينَــا بِ َر ُســول اهلل َ ،oف َلـ ْ

ا ْل َعــدُ ِّو ِمنْ ـ ُه ))(،)32واتقاؤهــم برســول اهلل كونــه موطــن الرمحــة واألمــل بالوعــد بالنــرص ،والســيام أن هــذا الــكالم

صــدر عــن رجــل معــروف بالشــجاعة وافتــداء النبــي oﰲ أزمــات احلــروب وخــذالن األصحــاب .وقــد وضــح
ابــن أﰊ احلديــد كالم اإلمــام بقولــه (( :و معنــى ذلــك ا ّنــه إذا عظــم اخلــوف مــن العــدو ،و اشــتد عضــاض احلــرب،
فــزع املســلمون إﱃ قتــال رســول اهلل صــﲆ اهلل عليــه و آلــه ،فينــزل اهلل عليهــم النــرص بــه ،و يأمنــون ﳑــا كانــوا ﳜافونــه
بمكانــه)) (.)33

الســالم :إذا امحــر البــأس كنايــة عــن
واســتعمل اإلمــام اللغــة غــري املبــاﴍة ﰲ رســم صــورة املعركــة فقولــه عليــه ّ

الســالم شـ ّبه محــي احلــرب بالنّــار التــي ﲡمــع
اشــتداد األمــر و احلــرب ،و قــد قيــل ﰲ ذلــك أقــوال أحســنها :إ ّنــه عليــه ّ

احلــرارة و احلمــرة بفعلهــا و لوﳖا(.)3٤وهــذا معنــى ابتكــر النبــي تركيبــه oمــن قبــل ،حــني رأ ﳎتلــد النــاس يــوم

حنــني ،و هــي حــرب هــوازن فقــال(( :اﻵن محــي الوطيــس)) ( )35و الوطيــس :مســتوقد النــار .فشـ ّبه صــﲆ اهلل عليــه و

آلــه و ســلم مــا اســتحر مــن جــالد القــوم باحتــدام النــار ،و شــدّ ة التهاﲠا.ومــن ﴐوب الشــجاعة التــي ذكرهــا اإلمــام

ملجاهــدة النبــي ألعــداء اهلل تعــاﱃ قولــه(( :فجاهــد ﰲ اهلل املدبريــن عنــه ،و العادلــني بــه))(.)36وﰲ لفظــة املجاهــدة

فضــل مــن التعــب واحلركــة والذوبــان ﰲ ذات اهلل فضــال عــن اســتعامل صيغــة (فاعــل) التــي توحــي باملشــاركة ﰲ

قتــال املدبريــن عــن قيــم اهلل تعــاﱃ والعادلــني بــه إﱃ غــريه مــن عبــادة احلجــارة واألصنــام .
وﰲ موضع أكثر ﲣصيصا قوله(( :فقاتل بمن أطاعه من عصاه)) (.)37

وقــالgﰲ موضــع آخــر علــم فيهــا النــاس الصــالة عــﲆ النبــي صــﲆ اهلل عليــه وآلــه ... (( :اللهــم داحــي

املدحــوات  ...اجعــل ﴍائــف صلواتــك  ،ونوامــي بركاتــك  ،عــﲆ حممــد عبــدك ورســولك  .اخلاتــم ملــا ســبق ...
 ،واملعلــن احلــق باحلــق  ،والدافــع جيشــات األباطيــل  ،والدامــﻎ صــوالت األضاليــل  .كــام محــل فاضطلــع  ،قائــام

بأمــرك  ،مســتوفزا ﰲ مرضاتــك  ،غــري نــاكل عــن قــدم  ،وال واه ﰲ عــزم)) (.)38فوصــف النبــي oبأنــه ( دافــع
جيشــات األباطيــل ) واﳉيشــات ﲨــع جيشــة  ،مــن جاشــت القــدر إذا ارتفــع غلياﳖــا  .واألباطيــل  :ﲨــع باطــل عــﲆ

غــري قيــاس ،وكلهــا صــور اســتعارية أراد ﲠــا أنه((املهلــك ملــا نجــم وارتفــع مــن األباطيــل))( .)39وقوله(الدامــﻎ)..
بمعنــى املهلــك  ،وهــي اســتعارة مــن ( دمــﻎ الــﴚء) إذا شــجه شــجا بلــﻎ بــه الدمــاغ  ،ومــع ذلــك يكــون اهلــالك

()٤0

 .والصــوالت  :ﲨــع صولــة وهــي الســطوة  .واألضاليــل  :ﲨــع ضــالل عــﲆ غــري قيــاس  .وقــد بنــى اإلمــام كالمــه
٣١٨

عــﲆ التــوازن القائــم عــﲆ األســلوب الســجعي بغيــة التأثــري ﰲ نفــس الســامع وتلــك ســمة ميــزت كالمــه دائــام.وﰲ
ذلــك كلــه تصويــر اســتعاري لﻸباطيــل واألضاليــل بصــورة الوحــﺶ الــذي بــرز ﴍه ((كأنــه الــذي يــرضب وســﻂ
الــرأس فيدمــﻎ )) (.)٤1وتأكيــد اإلمــام للدمــاغ دون غــريه باعتبــار مركــز احليــاة فيــه ،فضــال عــن إذاللــه برضبــه عــﲆ

دماغــه كونــه أﴍف أعضــاء البــدن.

احلـ ِّـق َعـ َـﲆ ا ْل َباطِـ ِ
ـل َف َيدْ َم ُغ ُه))(.)٤2ويبــدو أن الــكاف ﰲ
وهــذه الصــورة مأخــوذة مــن قولــه تعــاﱃَ (( :بـ ْـل َن ْقـ ِـذ ُ
ف بِ ْ َ

قولــه( كــام محــل ) تفيــد التعليــل ،أي ألجــل محــل أعبــاء الرســالة اإلهليــة ،والعــرب ربــام تســتعمل هــذه الــكاف بمعنــى
التعليــل( ،)٤3قــال الشــاعر(: )٤٤

فقلت له أبا امللحاء خذها كام أوسعتنا بغيا وعدوا

أي هــذه الرضبــة لبغيــك علينــا  ،وتعديــك (.)٤5وقولــه( فاضطلــع) ،أي ﳖــﺾ ﲠــا قويــا  ،مــن الضالعــة  ،أي

القــوة  ،ويقــال :فــالن مضطلــع بحملــه  ،إذا كان قويــا عليــه ،فجــيء بالطــاء لﻺﳛــاء بالشــدة ألن أصــل الفعــل مزيــد

بالتاء(افتعــل) وقلبــت طــاء لقــرب ﳐارجهــام كــام يقــال ﰲ صــرب اصطــرب.

وﳑــا يلحــﻆ عــﲆ تعبــريات اإلمــام اســتقصاؤه ﰲ التقــاط مزيــد مــن الصــور بأســلوب اإلطنــاب ،فقولــه (مســتوفزا

) صــورة حاليــة مكملــة ملــا ســبق ((أي غــري بطــﺊ  ،بــل ﳛــث نفســه وﳚهدهــا ﰲ رضــا اهلل ســبحانه )) ( .)٤6والوفــز :

العجلــة  ،واملســتوفز املســتعجل.ومنها قولــه ( غــري نــاكل عــن قــدم ) ،أي غــري جبــان وال متأخــر عــن إقــدام  ،والقــدم

هــو التقــدم أو املتقــدم .و يقــال رجــل قــدم  ،إذا كان شــجاعا .وقــول اإلمــام ( :gوال واه ﰲ عــزم ) تعزيــز لــﻸوﱃ .
اهــدَ ِﰲ اهلل َأ ْعــدَ اءهَ ،غــري و ِ
اهـ ٍ
ـن َو َال ُم َعـ ِّـذ ٍر
والواهــي  :الضعيــف .وقريــب منهــا قولــهgﰲ موضــع آخــرَ ..(( :و َج َ
َُ َْ َ
((و جــا َء ا ُْمل َعـ ِّـذ ُر َ
ون
)) ( . )٤7و املعـ ّـذر بالتشــديد :املقــرص ((الــذي يعتــذر بــال عــذر))( . )٤8وهــي مــن قولــه تعــاﱃَ :
ِمـ َن ْاألَ ْعـ ِ
ـراب. )٤9( )).
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ﺛالﺜا  :ﻣﻦ ﻗﺼﺺ اﳌعجﺰات

ذكــر اإلمــام للنبــي oحادثــة قلــع الشــجرة وائتامرهــا بأمــره ﰲ حماولــة إلقنــاع قريــﺶ برســالته  ،oوذكرهــا
ـﻸ ِمـ ْن ُق َر ْيـ ٍ
ـت َم َعـ ُه ص ََّملــا َأ َتــا ُه ا َْملـ َ ُ
ـﺶَ ،ف َقا ُلــوا َلـ ُهَ :يــا ُحم َ َّمدُ
بصفتــه شــاهدا حــاﴐا ﰲ هــذه املعجــزة فقــالَ (( :و َل َقــدْ ُكنْـ ُ
إِ َّنـ َ
ـاؤ َك َو َال َأ َحــدٌ ِم ـ ْن َب ْيتِـ َ
ـكَ ،و ن َْح ـ ُن ن َْسـ َـأ ُل َك َأ ْمــر ًا إِ ْن َأ َج ْب َتنَــا إِ َل ْيـ ِـه َو َأ َر ْي َتنَاَ ،ع ِل ْمنَــا
ـك َقـ ِـد ا َّد َع ْيـ َ
ـت َعظِي ـ ًامَ ،ﱂ ْ َيدَّ ِعـ ِـه آ َبـ ُ
ِ
ـي َو َر ُسـ ٌ
ابَ .ف َقـ َ
ـال َ :oو َمــا ت َْسـ َـأ ُل َ
ـولَ ،و إِ ْن َﱂ ْ َت ْف َعـ ْـل َع ِل ْمنَــا َأ َّنـ َ
َأ َّنـ َ
ونَ .قا ُلــوا :تَدْ ُعــو َلنَــا َهـ ِـذ ِه
ـك َســاح ٌر َكـ َّـذ ٌ
ـك نَبِـ ﱞ
ـال  :oإِ َّن اهللَ َعــﲆ ك ُِّل َ ٍ ِ
الشــجر َة ح َّتــى َت ْق ِلــع بِعر ِ
ـكَ .ف َقـ َ
ـم َذلِـ َ
ـني َيدَ ْيـ َ
ـك
وق َهــاَ ،و ت َِقـ َ
ـف َبـ ْ َ
َّ َ َ َ
ﳾء َقديـ ٌـر َفــﺈِ ْن َف َعـ َـل اهلل َل ُكـ ْ
َ ُُ
ْ
ـون إِ َﱃ َخـ ْ ٍ
ـم َ .قـ َ
ـم َال ت َِفي ُﺌـ َ
ـالَ :فــﺈِ ِّﲏ َسـ ُـأ ِريك ُْم َمــا َت ْط ُل ُبـ َ
ـون َو ت َْشـ َـهدُ َ
َأ ت ُْؤ ِمنُـ َ
ـري.
ـم َأ َّن ُكـ ْ
ـونَ ،و إِ ِّﲏ َألَ ْع َلـ ُ
احلـ ِّـقَ .قا ُلــواَ :ن َعـ ْ
ون بِ ْ َ
الشــجر ُة ،إِ ْن ُكنْـ ِ
ِ
ـم َمـ ْن ُي ْطـ َـر ُح ِﰲ ا ْل َق ِليـ ِ
ـم َقـ َ
ـني بِــاهلل
ـت ت ُْؤ ِمنِـ َ
ﳛـ ِّـز ُب ْاألَ ْحـ َـز َ
ـب َو َمـ ْن ُ َ
ـال َ :oيــا َأ َّيت َُهــا َّ َ َ
ابُ .ثـ َّ
َو َأ َّن في ُكـ ْ
ِ
وقـ ِ
ـول اهلل َفا ْن َق ِل ِعــي بِعر ِ
ِ
ـني َأ ِّﲏ َر ُسـ ُ
احلـ ِّـق
ـكَ ،ح َّتــى ت َِق ِفــي َبـ ْ َ
َو ا ْل َيـ ْـو ِم ْاﻵ ِخـ ِـرَ ،و َت ْع َل ِمـ َ
ـني َيــدَ َّي بِــﺈِ ْذن اهللَ ،و ا َّلــذي َب َع َثـ ُه بِ ْ َ
ُُ
ـت بِعر ِ
ـف َك َقصـ ِ
ـني َيــدَ ْي رسـ ِ
ـف َأ ْجنِ َحـ ِـة ال َّطـ ْ ِ
ـول
وق َهــاَ ،و َجــا َء ْت َو َهلَــا َد ِو ﱞي َشـ ِـديدٌ َ ،و َق ْصـ ٌ
ـريَ ،ح َّتــى َو َق َفـ ْ
ـت َبـ ْ َ
ْ
َال ْن َق َل َعـ ْ ُ ُ
َ ُ
ـﺾ َأ ْغص ِ
ـت بِ ُغ ْصنِ َهــا ْاألَ ْعـ َـﲆ َعـ َـﲆ رسـ ِ
ـت َعـ ْن َي ِمينِـ ِـه
اﳖَــا َعـ َـﲆ َمن ِْكبِــي َو ُكنْـ ُ
اهلل ُ oم َر ْف ِر َفـ ًة َو َأ ْل َقـ ْ
ـول اهلل َ ،oو بِ َب ْعـ ِ َ
َ ُ
اســتِ ْك َبار ًاَ :ف ُم ْر َهــا َف ْل َي ْأتِـ َ
َ .oف َلـ َّـام َن َظـ َـر ا ْل َقـ ْـو ُم إِ َﱃ َذلِـ َ
ـك نِ ْص ُف َهــا َو َي ْب َقــى نِ ْص ُف َهــاَ ،ف َأ َم َر َهــا َف َأ ْق َبـ َـل إِ َل ْيـ ِـه
ـك َقا ُلــوا ُع ُلـ ّـو ًا َو ْ
ِ
ـف بِرسـ ِ
ٍ
نِ ْص ُف َهــا ،ك ََأ ْع َجـ ِ
ـف،
ـول اهلل َ .oف َقا ُلــوا ُك ْفــر ًا َو ُع ُتـ ّـو ًاَ :ف ُمـ ْـر َهـ َـذا الن ِّْصـ َ
ـب إِ ْق َبــال َو َأ َشــدِّ ه َد ِو ّيـ ًاَ ،فـكَا َد ْت َت ْل َتـ ﱡ َ ُ
ـت َأ َنــاَ :ال إِ َلـ َه إِ َّال اهلل َفــﺈِ ِّﲏ َأ َّو ُل ُم ْؤ ِمـ ٍ
ـك َيــا َر ُسـ َ
ـع إِ َﱃ نِ ْص ِفـ ِـه َكـ َـام ك َ
ـن بِـ َ
ـول اهللَ ،و َأ َّو ُل
ـعَ ،ف ُق ْلـ ُ
َانَ .ف َأ َمـ َـر ُه َ oف َر َجـ َ
َف ْل َ ْري ِجـ ْ
ـكَ .ف َقـ َ
ـك َو إِ ْجـ َـال ًال لِك َِل َمتِـ َ
ـاﱃ ت َْص ِديق ـ ًا بِنُ ُب َّوتِـ َ
ـت بِ َأ ْمـ ِـر اهلل َت َعـ َ
َم ـ ْن َأ َقـ َّـر بِـ َـأ َّن َّ
ـم:
ـت َمــا َف َع َلـ ْ
ـج َر َة َف َع َلـ ْ
الشـ َ
ـال ا ْل َقـ ْـو ُم ُك ﱡل ُهـ ْ
ِ
ـف فِيـ ِـهَ ،و َهـ ْـل ُي َصدِّ ُقـ َ
ـك ِﰲ َأ ْمـ ِـر َك إِ َّال ِم ْثـ ُـل َهـ َـذا َي ْعنُونَنِي.)50()).ذكــر اإلمــام
ـح ِر َخ ِفيـ ٌ
السـ ْ
اب َع ِجيـ ُ
َبـ ْـل ســاح ٌر َكـ َّـذ ٌ
ـب ِّ
هــذه املعجــزة للنبــي األعظــم oوغرضــه التذكــري بمنزلتــه اخلصيصــة مــن الرســول األعظــم وشــهادته بمعجزاتــه

وتصديقــه لنبوتــه فكــرا وعمــال وﰲ الوقــت نفســه ﲢذيــر ًا ملــن يذكــر هلــم هــذه احلادثــة مــن التــامدي ﰲ الغــي والعتــو

ﰲ اإلعــراض عــن وصايــا رســول اهلل.وقصــة قلــع الشــجرة وســجودها بــني يــدي رســول اهلل ذكرﲥــا مصــادر عــدة

غــري ﳖــج البالغــة( )51ﲠــذا التفصيــل ،إال أن منهــم مــن رواهــا بشــكل مقتضــب مــع االتفــاق عــﲆ أصــل املعجــزة(.)52

ولكــن روعــة تصويــر اإلمــام لتفاصيــل هــذه احلادثــة ينبــع مــن كونــه شــاهدا فيهــا ،فضــال عــن قدرتــه التصويريــة
البالغيــة ﰲ أســلوب عرضها.فاإلمــام عــرض هــذه احلادثــة بمشــهد ضــم ثــالث صــور ﳚمعهــا جامــع واحــد :
الصــورة األوﱃ :رســمت ﲢــدي النبــي هلــم ﰲ إرصارهــم وبقائهــم عــﲆ الكفــر برســالته  ،وذلــك ﰲ قولــه متيقنــا
ـم َال ت َِفي ُﺌـ َ
بأســلوب التوكيد( َفــﺈِ ِّﲏ َسـ ُـأ ِريك ُْم َمــا َت ْط ُل ُبـ َ
ـون إِ َﱃ َخ ْ ٍري).والصــورة الثانيــة :التفصيــل
ـم َأ َّن ُكـ ْ
ـونَ ،و إِ ِّﲏ َألَ ْع َلـ ُ

ﰲ أمــر الشــجرة وأغصاﳖــا وأمرهــا بالســجود .فــأول األمــر انقــالع الشــجرة بعروقهــا ،والثــاﲏ أمرهــا بانشــقاقها إﱃ
نصفــني وﳎــيء نصــف منهــا إﱃ الرســول ، oوبقــاء النصــف اﻵخــر ،والثالــث أمرهــا بااللتحــام كــام كانــت.
٣٢٠

والصــورة الثالثــة :املؤثــرات  ،واعنــي ﲠــا حــرص اإلمــام عــﲆ نقــل التفاصيــل الدقيقــة واملؤثــرة للشــجرة مــن
ِ
ِ
وقهــا ،و جــاء ْت و َهلــا د ِوي َش ِ
حركــة وصــوت  ،مثــل
ــف
احل ِّ
ــديدٌ َ ،و َق ْص ٌ
ــق َال ْن َق َل َع ْ
َ
ــت بِ ُع ُر َ َ َ َ َ َ َ ﱞ
قولــه(و ا َّلــذي َب َع َثــ ُه بِ ْ َ
َك َقصـ ِ
ـني َيــدَ ْي رسـ ِ
ـف َأ ْجنِ َحـ ِـة ال َّطـ ْ ِ
ـول اهلل ُ oم َر ْف ِر َف ـ ًة) فالــدوي والقصــف والرفرفــة ﲡســيد
ـريَ ،ح َّتــى َو َق َفـ ْ
ـت َبـ ْ َ
ْ
َ ُ
دقيــق للصــوت واحلركــة ﲢيــل الســامع إﱃ مشــاهد  ،وتلــك ســمة أســلوبية عامــة ﰲ بالغــة اإلمــام ﰲ كالمــه  .وهــي
هنــا – ال ريــب -ال تتــاح إال ملــن شــهد هــذه املعجــزة بنفســه.

أمــا اﳉامــع هلــذه الصــور كلهــا فهــو الغــرض الــذي ســاق الــكالم مــن أجلــه ،وهــو تصويــر منزلتــه مــن اهلل تعــاﱃ

ورســوله ،وهــذا يمكــن مالحظتــه ﰲ تأكيــده بقربــه مــن النبــي ،oإذ كان عــن يمينــه ،وأن الشــجرة قد ألقــت ببعﺾ
ـﺶ((و َهـ ْـل ُي َصدِّ ُقـ َ
ـك ِﰲ
أغصاﳖــا عــﲆ منكبــه ،فضــال عــن قــوة الترصيــح ﰲ القــول األخــري عــﲆ لســان طغــاة قريـ
َ

َأ ْمـ ِـر َك إِ َّال ِم ْثـ ُـل َهـ َـذاَ ،ي ْعنُونَنِــي)) ،والفضــل مــا شــهدت بــه األعــداء.وﰲ هــذه احلادثــة ثمــة معجــزات أخــر تعــزز
صــدق الرســالة املحمديــة  ،فقــد أنبــأ الرســول بعواقــب طغــاة قريــﺶ ﰲ غيــب مــن علــم اهلل تعــاﱃ أطلعــه عليــه
فذكــر مســبقا عنادهــم وإرصارهــم عــﲆ الكفــر وحكــم بأﳖــم( ال يفيﺌــون إﱃ خــري و ّ
أن منهــم مــن يطــرح ﰲ القليــب
و منهــم مــن ﳛـ ّـزب األحــزاب ).والقليــب الــذي عنــاه الرســول oهــو قليــب بــدر ،بعــد معركــة بــدر التــي خــﴪ

فيهــا عتــاة قريــﺶ (( و مــن طــرح فيــه كعتبــة و شــيبة ابنــى ربيعــة ،و ام ّيــة بــن عبــد شــمس ،و أﰊ جهــل ،و الوليــد

نبوتــه صـ ّـﲆ اهلل عليــه و آلــه و
بــن املغــرية و غريهــم ،طرحــوا فيــه بعــد انقضــاء احلــرب و كان ذلــك اخلــرب مــن أعــالم ّ

سـ ّلم ،و مــن ﳛـ ّـزب األحــزاب هــو أبــو ســفيان و عمــرو بــن عبــدو ّد و صفــوان بــن أميــة و عكرمــة بــن أﰊ جهــل و
ســهل بــن عمــرو و غريهــم))(.)53

٣٢١

أ.م.د.عباس علي الفحام

راﺑعا :ﺳرية الﺮﺣيﻞ

إن روعــة ذكــر ســرية النبــي  oتبــدو ﰲ عــرض املســرية التفصيليــة عــﲆ لســان صاحبهــا أمــري املؤمنــني مــع ابــن

عمــه النبــي األعظــم مــن والدتــه وضــم النبــي لــه إﱃ صــدره إﱃ حلظــات وداعــه ورحيلــه ،لذلــك ســتبدو كلــامت
تأبــني اإلمــام gللنبــي ،oوالصــور التــي رســمها لرحيلــه ﰲ غايــة الصــدق واألﱂ والفــراق ،إذ هــي ﳖايــة رحلــة
امتــدت ألكثــر مــن ثالثــة عقــود الزمــه فيهــا اإلمــام واتبعــه اتبــاع الفصيــل أثــر أمــه .

ِ
ـع بِ َم ْوتِـ َ
ـك
قــال اإلمــام و هــو يــيل غســل رســول اهلل صــﲆ اهلل عليــه و آلــه و ﲡهيــزه(( :بِـ َـأ ِﰊ َأ ْنـ َ
ـت َو ُأ ِّمــيَ ،ل َقــد ا ْن َق َطـ َ
ِ
اإل ْنبـ ِ
ِ
ِ
ت َغـ ِ ِ
مــا َﱂ ينْ َقطِــع بِمــو ِ
ـاء َو َأ ْخ َبـ ِ
رص َت ُم َس ـ ِّلي ًا َع َّم ـ ْن ِسـ َـو َ
اك َو
السـ َـامءَ ،خ َّص ْصـ َ
ـري َك ،م ـ َن النﱡ ُبـ َّـوة َو ْ ِ َ
ْ َ ْ
َ َْ
ـار َّ
ْ
ـت َح َّتــى ْ
الصـ ْ ِ
ـت َعـ ِ
اﳉـ َـزعَِ ،ألَ ْن َفدْ َنــا َع َل ْيـ َ
ـك َسـ َـوا ًءَ ،و َلـ ْـو َال َأ َّنـ َ
ـاس فِيـ َ
ـك َمــا َء
ـرب َو َﳖَ ْيـ َ
َع َّم ْمـ َ
ـك َأ َمـ ْـر َت بِ َّ
ـار النَّـ ُ
ـن ْ َ
ـت َح َّتــى َصـ َ
الشـ ُـؤ ِ
ونَ ،و َلـك َ
ـك َو َل ِكنَّـ ُه َمــا َال ُي ْم َلـ ُ
َان الــدَّ ا ُء ُﳑَاطِـ ًـال َو ا ْلك ََمــدُ ُحمَالِفـ ًاَ ،و َقـ َّـال َلـ َ
ﱡ
ـت
اع َد ْف ُعـ ُه بِـ َـأ ِﰊ َأ ْنـ َ
ـك َر ﱡد ُهَ ،و َال ُي ْسـ َت َط ُ
َو ُأ ِّمــي ا ْذك ُْر َنــا ِعنْــدَ َر ِّبـ َ
اج َع ْلنَــا ِمـ ْن َبالِ َك))(.)5٤هــذه كلــامت مــن اكتــو بنــار العشــق فاســتحالت هليبــا مــن األﱂ
ـك َو ْ
والصــرب ،نتلمســه بافتتــاح الــكالم بالفــداء (بــأﰊ وأنــت وأمــي ) واختتامــه بــه  ،ونجــده ﰲ إظهــار االنتهــاء عــن اﳉــزع
الصـ ْ ِ
واالئتــامر بالصــرب ،والســيام حــني يــورد أمــرا مــن النبــي oنفســه ﰲ قولــه( َو َلـ ْـو َال َأ َّنـ َ
ـت
ـرب َو َﳖَ ْيـ َ
ـك َأ َمـ ْـر َت بِ َّ
َعـ ِ
اﳉـ َـزعِ .) ..وتبــدو العاطفــة متفجــرة ﰲ طريقــة انتظامهــا بشــكل عفــوي اﲣــذت مــن التنغيــم املتنــوع وســائل هلــا
ـن ْ َ
ِ
َ
رص َت
 ،فمــن الســجع قولــه( مــن النبــوة واإلنبــاء وأخبــار الســامء)  ،ومــن التــوازن بــني اﳉمــل
قوله(خ َّص ْصـ َ
ـت َح َّتــى ْ
ُم َسـ ِّلي ًا َع َّمـ ْن ِسـ َـو َ
ـاس فِيـ َ
ـك َسـ َـوا ًء) ومعنــاه خصصنــا برزئــك فأنســانا كل مصيبــة .فضــال
اك َو َع َّم ْمـ َ
ـار النَّـ ُ
ـت َح َّتــى َصـ َ
عــن الطبــاق مثل(انقطــع ،ﱂ ينقطــع) و(خصصــت  ،عممــت) و(أمــرت ،ﳖيــت).

ـﺾ َر ُسـ ُ
ـول اهلل o
وﰲ موضــع آخــر رســم اإلمــام فيهــا صــورة رحيــل النبــي oعــﲆ يديــه فقــالَ ((:و َل َقــدْ ُقبِـ َ
ـت ُغ ْسـ َل ُه َ oو ا َْمل َال ِئ َكـ ُة
َو إِ َّن َر ْأ َسـ ُه َل َعـ َـﲆ َصــدْ ِريَ ،و َل َقــدْ َســا َل ْت َن ْف ُسـ ُه ِﰲ َك ِّفــي َف َأ ْم َر ْر ُ َﲥــا َعـ َـﲆ َو ْج ِهــيَ ،و َل َقــدْ ُو ِّليـ ُ
ِ
ِ
َأ ْعــو ِاﲏَ ،ف َضجـ ِ
ـﻂ َو َمـ َ ٌ
ـت الــدَّ ُار َو ْاألَ ْفنِ َيـ ُةَ ،مـ َ ٌ
ـمُ ،ي َص ﱡلـ َ
ـﻸ َ ْﳞبِـ ُ
ـون َع َل ْيـ ِـه َح َّتــى
ـﻸ َي ْعـ ُـر ُجَ ،و َمــا َف َار َقـ ْ
َّ
َ
ـت َسـ ْـمعي َه ْين ََمـ ٌة من ُْهـ ْ
ﴐ ِ
َو َار ْينَــا ُه ِﰲ َ ِ
ﳛـ ِـهَ ،ف َمـ ْن َذا َأ َحـ ﱡـق بِـ ِـه ِمنِّــي َح ّيـ ًا َو َم ِّيتـ ًا))( ،)55فهــذا معنــى شــفيف يتجــاوز املنظــور ويســتصعب عــﲆ
غــري عــيل ،gوال يمكــن محلــه عــﲆ معنــى آخــر غــري احلقيقــة بداللــة ســامعه (اهلينمــة ) ،وهــي الصــوت اخلفــي

()56

للمالئكــة وهــي ﲥبــﻂ وتعــرج مصلــني عــﲆ الرســول ومفجوعــني بــه .ومــن حــق عــيل gأن يبــني أحقيتــه بالنبيo
حيــا وميتــا ،ألﳖــا صــورة ال تتــاح ألحــد إطالقــا فمــن ﳚــرؤ غــري عــيل gأن يدعــي أن نفــس رســول اهلل oســالت

عــﲆ يــده وأنــه ويل غســله مــع املالئكــة.

هــذه صــورة رحيــل النبــي oكــام رســمها اإلمــام عــيل gوفصــل فيهــا التاريــخ مؤيــدا  ،فالطــربي قــال ((...

وعــيل يغســله قــد أســنده إﱃ صــدره وعليــه قميصــه يدلكــه مــن ورائــه .)57( ))..والشــيخ املفيــد ذكــر أن النبــي صـ ّـﲆ
٣٢٢

اهلل عليــه و آلــه و ســلم ّملــا قــرب خــروج نفســه قــال لــه(( :ضــع يــا عــيل رأﳼ ﰲ حجــرك ،فقــد جــاء أمــر اهلل تعــاﱃ.

وجهنــي إﱃ القبلــة ،و تـ ّ
ـول أمــري ،و صـ ّـل عــيل ّأول
فــﺈذا فاضــت نفــﴘ فتناوهلــا بيــدك ،و امســح ﲠــا وجهــك ثــم ّ

النــاس ،و ال تفارقنــي ح ّتــى توارينــي ﰲ رمــﴘ ،و اســتعن بــاهلل تعــاﱃ .فأخــذ عيلgرأســهﰲ حجــره فأغمــي عليــه
فأك ّبــت فاطمــة عليهــا الســالم تنظــر ﰲ وجهــه و تندبــه و تبكــي و تقــول( :مــن الطويــل )
و أبيﺾ يستسقى الغامم بوجهه

ثامل اليتامى عصمة لﻸرامل

ففتــح النبــي ّ
عمــك أﰊ طالــب
صــﲆ اهلل عليــه و آلــه و ســلم عينــه و قــال بصــوت ضﺌيــل :يــا بنيــة هــذا قــول ّ
ِ
ِ ِ
ـول َقــدْ َخ َلـ ْ ِ
((و مــا ُحم َ َّمــدٌ إِ َّال َر ُسـ ٌ
ـم َعــﲆ
الر ُسـ ُـل َأ َفــﺈِ ْن مـ َ
ال تقوليــه ،و لكــن قــويلَ :
ـات َأ ْو ُقتـ َـل ا ْن َق َل ْب ُتـ ْ
ـت م ـ ْن َق ْبلــه ﱡ

ُــم)) (.)59( )))58
َأ ْعقابِك ْ

ويبــدو أن املــراد بقوله(ســالت نفســه..فأمررﲥا عــﲆ وجهــي) خــروج الــروح ألن النبــي قبــﺾ(( ويــد أمــري

املؤمنــني ﲢــت حنكــه ففاضــت نفســه فيهــا فرفعهــا اﱃ وجهــه فمســحه ﲠــا ،فعــرب بفيضــان نفســه)) (. )60والتعبــري عــن

ذلــك شــائع ﰲ لغــة العــرب فهــم يقولون(فاضــت روحــه) بمعنــى خرجــت (.)61وال أظــن املــراد بقوله(ســالت نفســه)

مــا ذكــر مــن أن النبــي oقــاء دمــا يســريا وقــت موتــه ،وأن اإلمــام gمســح بذلــك الــدم وجهــه.إذ مــا احلكمــة مــن
ذلــك طاملــا أن التكريــم هنــا مرتبــﻂ بنــوع مــن الغيــب؟ أليــس يمكــن (( أن يكــون املــراد إمــرار الكــف ا ّلتــي تأثــرت
مــن خــروج الــروح فيهــا عــﲆ الوجــه)) (.)62

ويمــﴤ اإلمــام gﰲ رســم مزيــد مــن تفاصيــل رحيــل النبي،oالتــي ال يســتطيع ســواه ذكرهــا فقــال(( :و

لقــد و ّليــت غســله و املالئكــة أعــواﲏ))  ،واإلمــام يلمــح بالفعــل (وليــت) إﱃ إيصــاء مســبق بذلــك  ،فقــد روي عــن

يغســله أحــد غــريي ،فﺈ ّنــه ال يــر أحــد عــورﰐ
اإلمــام gقولــه ((أوﴅ النبــي صـ ّـﲆ اهلل عليــه و آلــه و ســلم أن ال ّ

ّإال طمســت عينــاه .قــال عــيل عليــه الســالم :فــكان الفضــل و أســامة ينــاوالﲏ املــاء مــن وراء الســﱰ و ﳘــا معصوبــا
العــني .قــال عــيل عليــه الســالم :فــام تناولــت عضــوا ّإال كأنــام يق ّلبــه معــي ثالثــون رجــال ح ّتــى فرغــت مــن غســله))

(.)63

وﰲ كالم اإلمــام gمؤثــرات الفتــة مــن احلركــة وإمعــان ﰲ الوقــوف عــﲆ دقائــق الرحيــل وقفــا يمثــل بــؤرة

احلــدث وشــدة التأثــري  ،نحــو صــورة املالئكــة وأصواﲥــا اخلفية(هينمــة) التــي ال يســمعها ســواه .ونحــو قولــه

(يصلــون عليــه) تعظيــام وإجــالال ،يــرون وال يــرون  ،فقــد جــاء عــن النبــي oموصيــا ((إذا غســلتموﲏ وكفنتمــوﲏ

فضعــوﲏ عــﲆ رسيــري ﰲ بيتــي هــذا عــﲆ شــفري قــربي ،ثــم اخرجــوا عنــى ســاعة ،فــﺈن أول مــن يصــﲆ عــيل جليــﴘ

وخليــيل جربيــل ثــم ميكائيــل ثــم إرسافيــل ثــم ملــك املــوت مــع جنــود كثــرية مــن املالئكــة بأﲨعها))(.)6٤وقــول
ﴐ ِ
(ح َّتــى َو َار ْينَــا ُه ِﰲ َ ِ
ﳛـ ِـه) ﳖايــة املشــهد النبــوي ،وكانــت تلــك منقبــة ظــل أمــري املؤمنــني gﳛســد
اإلمــامَ : g
٣٢٣
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عليهــا  ،وقــد عــرب النبــي oعــن هــذه املــواراة مــن قبــل ضمــن ِخــالل عدَّ هــا لعــيل  gبأنــه ((ســاتر عــورﰐ
ومســلمي إﱃ رﰊ)) ( . )65نقــل اإلمــام gرحيــل النبــي oبتفاصيلــه الدقيقــة واملؤثــرة وغرضــه مــن ذلــك كلــه بيــان

منزلتــه وأحقيتــه مــن الرســول األعظــم  .ومــا ذكــره اإلمــام gاتفقــت عليــه أكثــر مصــادر التاريــخ  ،وجديــر بالذكــر
أن رجــال مــن األنصــار اســمه أوس بــن خــويل أحــب أن يكــون لــه ﴍف العهــد بالنبــي oﰲ قــربه فقــال ألمــري
املؤمنــني (( :gأنشــدك اهلل يــا عــيل وحظنــا مــن رســول اهلل وكان أوس مــن أصحــاب بــدر وقــال ادخــل فدخــل

فحــرض غســل رســول اهلل صــﲆ اهلل عليــه وســلم )) (.)66األمــر الــذي التفــت إليــه ابــن أﰊ احلديــد ﰲ قولــه(( :مــن

تأمــل هــذه األخبــار علــم ان عليــاgكان األصــل و اﳉملــة و التفصيــل ﰲ أمــر النبــي صـ ّـﲆ اهلل عليــه و آلــه و ســلم
و جهــازه .أال تــر ّ
أن أوس بــن خــويل ال ﳜاطــب أحــدا مــن اﳉامعــة غــريه ،و ال يســأل غــريه ﰲ حضــور الغســل و

النــزول ﰲ القــرب.)67( )).

ثــم أضــاف ابــن أﰊ احلديــد ملتقطــا صــورة ألخــالق أمــري املؤمنــني كأﲨــل مــا يمكــن التقاطــه لنــدرة املوقــف

وانشــغال املــرء بالــرزء ﰲ العــادة  ،فقــال (( :ثــم انظــر إﱃ كــرم عــيلgو ســجاحة أخالقــه ،و طهــارة شــيمته كيــف
ﱂ يضـ ّن بمثــل هــذه املقامــات الﴩيفــة عــن أوس ،و هــو رجــل غريــب مــن األنصــار .فعــرف لــه حقــه ،و اطلبــه بــام
غســل النبــي
طلبــه فكــم بــني هــذه الســج ّية الﴩيفــة و قــول مــن قــال :لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت مــا ّ

صـ ّـﲆ اهلل عليــه و آلــه و ســلم ّإال نســاؤه ،و لــو كان ﰲ ذلــك املقــام غــريه مــن أويل الطبــاع اخلشــنة ،و أربــاب الفظاظــة

و الغلظــة و قــد ســأل أوس ذلــك ،لزجــر و انتهــر ،و رجــع خائبــا)) (. )68

وﲨلــة األمــر كان اإلمــام عــيل gخــري مصــور ملراحــل حيــاة النبــي oالمتالكــه ســببني رئيســني  :األول :شــدة

مالزمتــه البــن عمــه oلقرابتــه القريبــة ومنزلتــه اخلصيصــة التــي حبــي ﲠــا عليــه الســالم .والثــاﲏ :إمكاناتــه اللغوية
والبيانيــة القــادرة عــﲆ الرســم بالكلــامت .

٣٢٤

اﳋاﲤة

توضحت من رحلة البحث ﲨلة من النتائج أعرض هلا بالﱰتيب:

أوال :يعــد كالم اإلمــام عــيل  gأصــدق توثيــق قديــم ملراحــل حيــاة النبــي األعظــم oاملختلفــة مــن األرسة

وحتــى البعثــة فالشــهادة.

ثانيــا :تكمــن القيمــة الفنيــة للســرية العلوية البــن عمه العظيم صــﲆ اهلل عليهــام ﰲ اإلبداع املتوازن ﰲ االســتعامالت

احلقيقيــة للغــة والبيانيــة بأســاليب املجــاز عــﲆ حــد ســواء  ،ﰲ قدرة الفتــة عﲆ التفنــن باللغــة والتمكن مــن زمامها.

ثالثــا :ﲡلــت ســرية تكامــل الشــخصية النبويــة عــﲆ لســان اإلمــام عيلgبأربعــة مظاهــر هــي  :الزهــد والتواضــع،

والشــجاعة  ،وذكــر املعجــزة  ،وقصــة الرحيــل.

٣٢٥

أ.م.د.عباس علي الفحام
اهلوامﺶ
 -1ظ.اﲡاهات النقد األدﰊ ﰲ القرن اخلامس اهلجري ،منصور عبد الرمحن368 :
 -2ظ.الشعر والتجربة ،أرشيبالد مكليﺶ ،58 :ﲤهيد ﰲ النقد احلديث ،روز غريب203 :
 -3ظ.التصوير الفني ﰲ خطب اإلمام عيل ،gعباس الفحام32-31 :
 -٤ﳖج البالغة  ،اإلمام عيل 376/1: g
 -5ظ.التصوير الفني ﰲ خطب اإلمام عيل ،عباس عيل الفحام72-71 :
 -6ظ.كنز العامل،املتقي اهلندي ،88/6 :الطبقات الكرب،حممد بن سعد،23/1 :السرية احللبية،احللبي٤٤/3 :
 -7قيــل ﰲ الركــوﳼ هــو ديــن بــني النصــار والصابﺌني.ظ.ســبل اهلــد والرشــاد ،الشــامي ،381/6 :لســان العــرب ،ابــن منظور:
ركــس  .تــاج العــروس ،الزبيــدي :ركس
 -8تاريخ الطربي  ،الطربي،377/2 :ظ.الكامل ﰲ التاريخ،ابن األثري.286/2 :
 -9اإلهالة  :كل ﳾء من األدهان ﳑا يؤتدم به وقيل الدسم اﳉامد ،والسنخة :املتغرية الريح لطول املكث.
 -10النهاية ﰲ غريب احلديث ،ابن األثري،8٤/1 :ظ.السنن الكرب،البيهقي2٤3/9 :
 -11املعجم الكبري ،الطرباﲏ ،200/8 :ﳎمع الزوائد ،اهليثمي21/9 :
 -12القلم٤ :
 -13النهاية ﰲ غريب احلديث ،ابن األثري39/2 ،3/1 :
 -1٤أسد الغابة،ابن األثري ،10٤/٤ :مسند أمحد ،أمحد بن حنبل،200/٤ :اإلصابة،ابن حجر520/٤ :
 -15ظ.اإلرشاد ،الشيخ املفيد ،122/1 :األمايل ،الطوﳼ،25٤ :املراجعات،ﴍف الدين،251 :
 -16مناقب آل أﰊ طالب،ابن شهر آشوب،2٤٤/2 :
 -17مسند أمحد ،أمحد بن حنبل32/3 ،82/3 :
 -18ظ.بحار األنوار ،املجلﴘ ،222/20 :امليزان ،الطباطبائي303/16 :
 -19ظ.صحيح البخاري ،البخاري1٤/٤ :
 -20ﲠج الصباغة ،التسﱰي٤39/2 :
 -21الكاﰲ ،الكليني13٤/2 :
 -22ﳖج البالغة  ،اإلمام عيل 253/1: g
 -23نفسه 375/1:
 -2٤نفسه 376/1:
 -25نفسه .
 -26ﳖج البالغة  ،اإلمام عيل 137/2: g
 -27ظ.ﴍح ﳖج البالغة،ابن أﰊ احلديد٤7/1٤ :
 -28ظ.مقتل احلسني ،أبو ﳐنف األزدي1٤5 :
 -29ظ.بالغة النهج ﰲ ﳖج البالغة ،عباس عيل الفحام88 :
 -30ظ.بحار األنوار ،املجلﴘ ،222/20 :تفسري امليزان ،الطباطبائي303/16 :
 -31تفسري القمي ،عيل بن إبراهيم القمي191 /2:
 -32ﳖج البالغة  ،اإلمام عيل 61/٤ : g
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 -33ﴍح ﳖج البالغة ،ابن أﰊ احلديد116/19 :
 -3٤ظ .املجازات النبوية ،الﴩيف الرﴈ٤٤ :
 -35البيان والتبيني ،اﳉاحﻆ15/2 :
 -36ﳖج البالغة  ،اإلمام عيل 309/1: g
 -37ﳖج البالغة  ،اإلمام عيل 232/1: g
 -38نفسه 139/1:
 -39غريب احلديث،ابن قتيبة ،37٤/1 :ظ.ﴍح ﳖج البالغة،ابن أﰊ احلديد1٤1-1٤0/6 :
 -٤0ظ.لسان العرب ،ابن منظور :دمﻎ
 -٤1غريب احلديث،ابن قتيبة37٤/1 :
 -٤2األنبياء18 :
 -٤3ظ.مغني اللبيب ،ابن هشام 192/1 :
 -٤٤البيت ال يعرف قائله.
 -٤5ظ.ﴍح ﳖج البالغة،ابن أﰊ احلديد1٤0/6 :
 -٤6املصدر نفسه
 -٤7ﳖج البالغة  ،اإلمام عيل 272/1: g
 -٤8مفاتيح الغيب  ،الرازي158/16 :
 -٤9إبراهيم٤5 :
 -50ﳖج البالغة  ،اإلمام عيل 11٤/2: g
 -51ظ.مناقــب آل أﰊ طالــب ،ابــن شهرآشــوب ،112/1 :إعــالم الــور بأعــالم اهلــد ،الطــربﳼ ،7٤/1 :ينابيــع املــودة لــذوي
القربى،القنــدوزي ،210/1 :كشــف الغمــة ،األربــيل،2٤/1 :بحــار األنــوار ،املجلــﴘ٤76/1٤ :
 -52ظ.ســنن الدارمــي ،الدارمــي ،10/1 :ﳎمــع الزوائــد ،اهليثمــي ،292/8 :تاريــخ اإلســالم ،الذهبــي،3٤٤/1 :الكامــل ﰲ
التاريــخ ،ابــن األثــري.76/2 :
 -53ﴍح ﳖج البالغة،ابن ميثم320/٤ :
 -5٤ﳖج البالغة  ،اإلمام عيل 63/2: g
 -55نفسه ٤58/1:
 -56ظ.لسان العرب ،ابن منظور :هنم
 -57تاريخ الطربي ،الطربي ،٤51/2 :السرية النبوية ،ابن هشام 1076/٤ :
 -58آل عمران 1٤٤ :
 -59اإلرشاد ،الشيخ املفيد 186/1 :
 -60اإلرشاد ،الشيخ املفيد /1 :
 -61ظ.لسان العرب،ابن منظور :فيﺾ
 -62ﲠج الصباغة ،التسﱰي105/٤ :
 -63الطبقات الكرب ،حممد بن سعد  .278/2 :ظ .السرية احللبية ،احللبي٤76/3 :
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 -6٤تاريخ الطربي ،الطربي ،٤36/2 :األمايل ،الشيخ الصدوق ،737 :الكامل،ابن األثري320/2 :
 -65يابيع املودة ،القندوزي ، 176-175/2 :ﴍح ﳖج البالغة ،ابن أﰊ احلديد173/9 :
 -66تاريــخ الطــربي ،الطــربي ،٤51/2 :مســند ابــن حنبــل،260/1 :أســد الغابــة ،ابــن أألثــري ،1٤5 /1 :الســنن الكــرب،
البيهقــي ،53/٤ :الكامــل ﰲ التاريــخ ،ابــن األثــري333/2 :
 -67ﴍح ﳖج البالغة ،ابن أﰊ احلديد٤0/13 :
 -68ﴍح ﳖج البالغة ،ابن أﰊ احلديد٤0/13 :

٣٢٨

املصادر واملراجع

ـ القرآن الكريم

-اﲡاهــات النقــد األدﰊ ﰲ القــرن اخلامــس اهلجــري ،منصــور

عبــد الرمحــن ،مطبعــة دار العلــم ،القاهــرة1977-م.

ـ األثــر القــرآﲏ ﰲ ﳖــج البالغــة ،دراســة ﰲ الشــكل واملضمــون

هــارون  ،مكتبــة اخلانجــي  ،الطبعــة اخلامســة  ،القاهــرة 1985-

م.

ـ تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس  ،حممــد مرتــﴣ

الزبيــدي (ت1205هـــ)  ،دار الفكــر – بــريوت 199٤ ،م .

 -تاريــخ اإلســالم ،الذهبــي(ت  ،)7٤8ﲢقيــق  :د .عمــر عبــد

 ،الدكتــور عبــاس عــيل الفحــام .دار الرافديــن  ،الطبعــة األوﱃ ،الســالم تدمــر ،الطبعــة األوﱃ1987 ،م ،لبنــان ،بــريوت  -دار

بــريوت – 2010م.

 -االســتيعاب،ابن عبــد الــرب ،ﲢقيق:عــيل حممــد البجــاوي،

الطبعــة األوﱃ،1٤12 ،مطبعــة دار اﳉيــل  -بــريوت.

الكتــاب العــرﰊ.

ـ تاريــخ الطــربي ( تاريــخ الرســل وامللــوك ) ،أبــو جعفــر حممــد

بــن جريــر (ت310هـــ)  ،ﲢقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،

-اإلصابــة ،ابــن حجــر ،ﲢقيــق  :الشــيخ عــادل أمحــد عبــد الطبعــة اخلامســة  ،دار املعــارف – مــرص 1987 ،م .

املوجــود  ،الشــيخ عــيل حممــد معوض.الطبعــة األوﱃ1٤15 -هـــ.
دار الكتــب العلميــة  .بــريوت.

 -تفســري القمي،عــيل بــن إبراهيــم القمــي ، ،تصحيــح

وتعليــق وتقديــم  :الســيد طيــب املوســوي اﳉزائري،مطبعــة

 -إعــالم الــور بأعــالم اهلــد ،الشــيخ الطــربﳼ(ت النجف،منشــورات مكتبــة اهلــد.

5٤8هـــ) ،ﲢقيــق  :مؤسســة آل البيــت عليهــم الســالم إلحيــاء
الــﱰاث ،الطبعــة األوﱃ ،مطبعــة ســتارة – قــم 1٤17 ،هـــ.

ـ التفســري الكبــري (أو مفاتيــح الغيــب )  ،فخــر الديــن حممــد

بــن عمــر الــرازي (ت606هـــ)  ،املطبعــة البهيــة – مــرص  ،بــدون

 -األمــايل ،الشــيخ الصدوق(ت381هـــ) ،ﲢقيــق  :قســم تاريــخ .

الدراســات اإلســالمية  -مؤسســة البعثــة – قــم ،الطبعــة األوﱃ،

 -ﲤهيــد ﰲ النقــد احلديــث ،روز غريــب ،دار املكشــوف،

-األمــايل ،الشــيخ الطوﳼ(ت٤60هـــ) ،ﲢقيــق  :قســم

 -حقائــق التأويــل ﰲ متشــابه التنزيــل  ،الﴩيــف الــرﴈ،

1٤17هـــ . ،

بــريوت – لبنان،الطبعــة األوﱃ1971 ،م.

الدراســات اإلســالمية  -مؤسســة البعثــة ،الطبعــة األوﱃ ،ﴍحــه األســتاذ حممــد الرضــا آل كاشــف الغطــاء  ،دار املهاجــر

1٤1٤هـــ ،دار الثقافــة للطباعــة والنــﴩ والتوزيــع – قــم.

ـ بحــار األنــوار اﳉامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار  ،الشــيخ

للطباعــة والنــﴩ والتوزيــع .

 -ســبل اهلــد والرشــاد ،الصاحلــي الشــامي ،ﲢقيــق وتعليــق

حممــد باقــر املجلﴘ(ت1111هـــ)  ،مؤسســة الوفــاء  ،بــريوت –  :الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود  ،الشــيخ عــيل حممــد معــوض،

لبنــان  ،الطبعــة الثانيــة .1983 ،

-بالغــة النهــج ﰲ ﳖــج البالغــة ،الدكتــور عبــاس عــيل الفحام،

الطبعــة األوﱃ ،دار الرضوان ،األردن 2011 ،م.

الطبعــة األوﱃ 1993 - 1٤1٤ ،م  ،مطبعــة دار الكتــب العلميــة
 -بــريوت – لبنــان.

 -ســنن الدارمــي  .أبــو حممــد  ،عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن (ت

ـ ﲠــج الصباغــة ﰲ ﴍح ﳖــج البالغــة ،حممــد تقــي التســﱰي255 .هـــ) .طبــع بعنايــة  :حممــد أمحــد دﳘــان  ،دمشــق  ،بــدون

دار أمــري كبــري للنــﴩ  ،طهــران  ،الطبعــة األوﱃ1376 ،هـــ .

 -البيــان والتبيــني ،اﳉاحــﻆ ،ﲢقيــق  :عبــد الســالم حممــد

تاريــخ.

 -الســنن الكــرب  ،أبــو بكــر  ،أمحــد بــن احلســني البيهقــي(ت
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٤58هـــ) .دار الفكــر  -بــريوت .

 -كشــف الغمــة ،ابــن أﰊ الفتــح اإلربيل،الطبعــة الثانيــة،

 -الســرية احللبيــة ،احللبــي(ت 10٤٤هـــ) ،مطبعــة دار املعرفــة

 1985 - 1٤05م ،مطبعــةدار األضــواء  ،بــريوت – لبنــان.

 -الســرية النبويــة  .ـ ابــن هشــام  ،عبــد امللــك بــن هشــام

عــالء الديــن بــن حســام الديــن (ت 975هـــ)  ،ضبطــه وفــﴪ

 -بــريوت1٤00 ،هـ.

املعافــري ( 213هـــ) .قــدم هلــا وعلــق عليهــا وضبطهــا :طــه عبــد
الــرؤوف ســعد  ،دار اﳉيــل ـ بــريوت 1975م.

ـ ﴍح ﳖــج البالغــة  ،ابــن أﰊ احلديــد املدائنــي ( ت  656هـــ).

ﲢقيــق  :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم  ،دار إحيــاء الــﱰاث العــرﰊ ،
القاهــرة  1959،م .

ـ ﴍح ﳖــج البالغــة  ،ميثــم بــن عــيل بــن ميثــم البحــراﲏ(ت

679هـــ) (.املصبــاح ﴍح الكبــري ) مطبعــة خدمــات  ،الطبعــة
الثانيــة  ،طهــران  1٤0٤هـــ .

-الشــعر والتجربــة ،أرشــيبالد مكليﺶ،ترﲨــة ســلمى اخلرضاء

اﳉيــوﳼ ،مؤسســة فرنكلــني للطباعــة والنــﴩ ،بــريوت-

نيويــورك1963 ،م.

ـ كنــز العــامل ﰲ ســنن األقــوال واألفعــال  ،املتقــي اهلنــدي ،

غريبــه  :الشــيخ بكــري حيــاﲏ  ،مؤسســة الرســالة  ،بــريوت _

لبنــان 1989م .

ـ لســان العــرب ،ﲨــال الديــن حممــد بــن مكــرم بــن منظــور

املــرصي( ت 711هـــ).دار صــادر ودار بــريوت  ،لبنــان 1379هـــ

ـ 1955م.
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ﻣلﺨﹼ ﺺ الﺒحﺚ :

موقــف أهــل البيــت عليهــم الســالم وهــم معــادن العلــم ومناجــم الدرايــة وأعمــدة الديــن املبــني ،ﲡــاه الشــعر

والشــعراء موقــف يــﱰاوح بــني الســلب واإلﳚــاب ففــي ظــالل آرائهماليســتوي املخاطــب عــﲆ حافــة الرفــﺾ
املحضكــام اليقيــم عنــد شــاطﺊ القبــول البحــت حيــث ّ
إن مــن الشــعر حلكمــة ،وثمــة مــن الشــعراء مــن يتبعهــم

الغــاوون الذيــن ﰲ كل واد ﳞيمــون؛ فمــن الشــعراء مــن اجتــاز احلــد األقصـــى مــن اإليــامن ونــال مــا نالــه األبــرار
األخيــار وصــدق القــول عليــه أ ّنــه مــن أصحــاب”إال” ،وطائفــة أخــر ظ ّلــت ﲥيــم ﰲ حالــك الطريــق لتجــد مقعدها

مــن النــار.

يرنــو هــذا البحــث املتواضــع إﱃ إماطــة الضبابيــة التــي طاملــا خ ّيمــت عــﲆ رؤيــة اإلســالم للشــعر مــن منظــور

آل البيــت عليهــم الســالم وذلــك باســتتباع املنهــج الوصفــي التحليــيل فراحــت املقالــة تقتبــس النــور مــن فكــرة آل

انضمــت بــني د ّفتــي التاريــخ وﰲ أفانينــه ليتيــح لــه ﰲ هــذا املســبار
البيــت وهــم الــﴪاج املنــري¬ وردود أفعاهلــم التــي
ّ

أن يبـ ّـني مكانــة الشــعر والشــعراء ﰲ واجهــة املــﴪح اإلســالمي مــن دون أيــة انحيازيــة تشـ ّـوه احلقيقــة وتزحزحهــا

نحــو قــارورة اﳉفــاف الفكــري التــي الﲣضــع ألي فضــاء مســتحدث.

واســتنتجنا أخــري ًا بـ ّ
ـأن الرؤيــة الســالبة التي تغلــب عﲆ األذهــان ﰲ غالب األحيان ليســت رؤية صائبةوتصــ ّـرفات

حجــة صارمــة وبرهــان الانفصــام لعــراه عــﲆ ّ
أن للشــعروأصحابه مكانــة ســامية ﰲ اإلســالمﺈذ استشــهدوا
آل البيــت ّ

ـجعوا الشــعراء أمثــال الســيد احلمــريي وﱂ تكــن هــذه
ـم ّإﳖــم شـ ّ
بــه فيــام قالــوه ﰲ خطبهــم أوفيــام رسدوه ﰲ كتاباﲥــم ثـ ّ

ـي اإلســالم.
العالقــة أحاديــة اﳉانــب وﱂ تنشــأ عــن فــراغ ،بــل هــي أصــداء مستشـ ّفة للــدّ ور الــذي لعبــه هــؤالء ﰲ رقـ ّ
املفردات الرئيسة :الشعر والشعراء ،الرؤية اإلسالمية ،ثنائية السلب واإلﳚاب ،آل البيت عليهم السالم
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Abstract:
The Ahl al-bayt view point, the essence of k knowledge ,fount of sapience and pillars of
religion, on poetry is moderate that audience is not forced to deny poetry and or makes the
audience fully accept poetry. Some poets have gone a stray and some achieved high level of
faith and achieving the degree of the virtuous and the righteous. This study intend store moved
us from the face of the uncertainty and investigate the niche of poetry in Islam and Ahlal-bayt.
Accordingly, it deals with adescriptive and analytical approach to the study of this issue
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اﳌﻘﺪﻣة

مــا إن ظهــر النبــي برســالته احل ّقــة وتطلعــت براعــم الديــن اإلســالمي الــذي اســتجده اﳉاهــيل ﰲ نفســه؛حتى

انعكســت أصــداؤه ﰲ الــرؤ املتواجــدة ﲡــاه الشــعر والشــعراء الذيــن كانــوا عــﲆ منصــة الرقــي ﰲ املجتمــع اﳉاهــيل

ومــا رقمتــه كتــب تاريــخ األدب عــن الشــعر ﰲ هــذه املــدة تكشــف عــن رخــاوة الشــعر وفتــوره لكــن هنالــك كثــري

مــن األســﺌلة يشــوﲠا الغمــوض وهــي تتمنطــق ﰲ أطــر خاصــة تســفر عــن موقــف النبــي واألئمــة الطاهريــن g؛

فهــل هــؤالء الذيــن كانــوا دعائــم الديــن وأركان اإلســالم املبــني ﴐبــوا عــن الشــعر صفحـ ًا كأن ﱂ يغــن باألمــس أم
أخــذوا مــن أظافــريه ســالح ًا يصــون الرســالة النبويــة عــن اهلجــامت التــي كادت تزلزلــه بعــد أن اســتو عــﲆ ســوقه؟

فاألئمــة األطهــار قــد باحــوا باســتيائهم أحيان ـ ًا عــام يتســاقﻂ مــن فــم الشــعراء ذلــك ّ
أن مــن الشــعر مــا يســوق

اإلنســانﺈﱃ أنفــاق املهالــك فالبــد مــن التجنــب عنــه بأبعــد املســافات كيــال يمــس ديانــة اإلنســان وهــذا كلــه انطالقـ ًا
ٍ
يمـ َ
﴿و ﱡ
ـون﴾ (الشــعراء:26
ـم ا ْلغـ ُ
مــن اﻵيــة الﴩيفــة ﰲ ســورة الشــعراءَ :
ـم ِﰲ ك ُِّل واد َﳞِ ُ
ـاوون َأ َﱂ ْ َتـ َـر َأ َّﳖُـ ْ
الشـ َعرا ُء َيتَّبِ ُع ُهـ ُ
22٤و .)225إال أن هــذه الرؤيــة الســالبة ﱂ تكــن رؤيــة بحتــة عندهــم المنــاص منهــا بــل هــم أشــادوا بالشــعر
وأصحابــه ﰲ بعــﺾ األحايني؛فقــد ســمي بعــﺾ هــؤالء بشــاعر النبــي ومنهــم مــن يتــﻸأل اســمه كالقمــر املنــري ﰲ

ســاحة اإلســالم هــم الذيــن بذلــوا قصــار جهودهــم وأرهقــوا أنفســهم إرهاق ـ ًا كــي يصنعــوا مــن األلفــاظ رحم ـ ًا

ﳚــرح أســاس الكفــر ويدمغــه .فهــذه الــرؤ املتباينــة التــي حصــل بينهــا بــون شاســع أثــارت جدليــة عظمــى باســم
ثنائيــة الشــعر والشــعراء ﰲ اإلســالم؛ الثنائيــة التــي طاملــا خيمــت عــﲆ األذهــان وجعلــت للشــعر وظيفــة متباينــة؛
إذ إنــه تــارة يضمــد مــا وقــع عــﲆ جســد اإلســالم مــن جــراح وأخــر ﳚــرح اإلســالم الصحيــح؛ فشــتان بــني هــذا

وذاك.

تدســه ﰲ ضبابيــة الغمــوض كانــت
فهــذه الثنائيــات امللتويــة العويصــة التــي ترمــي باحلــق ﰲ طريــق لولــب بــل ّ

احلافــز الرئيــس إلنشــاء هــذه املقالــة وتدشــينها؛ فﺈزاحــة الســتار وتبيــني املوقــف احلــق حيــال الشــعر وأصحابــه هــي
الــرضورة التــي خلقــت مــن البحــث حميط ـ ًا المنــاص مــن الغــور ﰲ أحشــائه.
هدف البحث

فاســتهدفت هــذه املقالــة تبيــني املوقــف مــن الشــعر وأصحابــه مــن منظــور النبــي وآل البيــت عليهــم الســالم

ومــد فاعليتــه ﰲ التأريــخ اإلســالمي بوجهــي الســلب واإلﳚــاب.
أسﺌلة البحث
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نو هذا البحث املتواضع اإلجابة عن األسﺌلة اﻵتية:

ما موقف النبي وآل البيت عليهم السالم ﲡاه الشعر والشعراء؟
ما اﳉانب السلبي من الشعر؟

ما اﳉانب اإلﳚاﰊ من الشعر؟
ﺧلﻔية الﺒحﺚ

إن البحــث ﰲ إطــار الشــعر والشــعراء و كشــف الســتار عــن الــدور الــذي لعبــه هــؤالء ﰲ ســاحة اإلســالم ﱂ يكــن

قضيــة مســكوت عنهــا بــل كان – ومايــزال  -بــؤرة أساســية وقضيــة حاســمة ﰲ كثــري مــن البحــوث؛ وقــد مــﴣ
الــكالم عــﲆ رطبهــا ويابســها إال أن هنــاك بعــﺾ الفراغــات البــد مــن ســدها بالــكالم احلــق هــذا؛ وثانيـ ًا تواتــر األمــر

احلاســم ال يمنــع مــن تــذكاره ذلــك ّ
أن الذكــر تنفــع املؤمنــني.

وأمــا الدراســات التــي تســبق هــذه فهــي متكاثفــة ضخمــة ،ينــوء كاهــل البحــث إذا َق َصــد اإلشــارة إﱃ ﲨيعــه

فيصطفــي البحــث باقــة منهــا:

”االزدهــار ﰲ مــا عقــده الشــعراء مــن األحاديــث واﻵثــار” للســيوطي؛ وقــد أورد فيــه الكاتــب مقتطفــات مــن

األشــعار التــي وردت ترﲨان ـ ًا لﻸحاديــث النبويــة وهــي خــري برهــان عــﲆ الــدور اإلعالمــي الــذي لعبــه الشــعر ﰲ
تلــك األعصــار.

تضمــن هــذا الكتــاب األحاديــث التــي ﲤحــورت حــول الشــعر ســواء
”أحاديــث الشــعر” لعبــد الغنــي املقــدﳼ؛ ّ

ﰲ مدحــه أم ذ ّمــه وكذلــك اســتوعب بعــﺾ النــامذج التــي يكــون فيــه الشــعر حمطــة اســتدالل آل البيــت.

”إشــكالية اإلســالم والشــعر” لبــﴩ تاكفراســت؛ فقــد تطرقــت ﰲ دراســتها هــذه إﱃ اإلشــكالية املتواجــدة ﰲ

ســاحة اإلســالم ﰲ الشــعر ومايتعلــق بــه مــن أصحابــه.

ثم”دعــو ضعــف الشــعر عنــد القدامــى واملحدثــني” وهــي رســالة ماجستريلـــعبداهلل بــن عــيل بــن حممــد القدادي
ّ

ـص الباحــث قسـ ًام مــن رســالته لتبيــني موقــف القــرآن والســنة وأهــل البيــت مــن الشــعر والشــعراء،
الزهــراﲏ وقــد خـ ّ
ثمــة الكتــاب ”القــرآن والشــعر” لﻸســتاذة دالل عبــاس ﲢدثــت فيــه عــن عالقــة القــرآن والشــعر وأســباب ضمــور

الشــعر ﰲ العــرص اإلســالمي وتأثــري القــرآن ﰲ الشــعر والنثــر واإلبــداع الفنــي فيهــام.

هــذه البحــوث وغريهــا مــن البحــوث التــي أغمــﺾ البحــث عــن اإلشــارة إليهــا بحــوث راقيــة ويمكــن جعلهــا

نصــب األعــني ومثــاالً ﳛتــذ إال أﳖــا مــا ﲤكّنــت مــن ســد ﲨيــع الفجــوات العالقــة ﰲ طريــق هــذا البحــث؛ فتبيــني
الثنائيــة املوجودةﲡــاه الشــعر وأصحابــه ،هــذا الــذي يعــدّ احلجــر األســاس ﰲ خطــوات بحثنــا هــذا ،يطلــب دراســة

كاملــة شــاملة لتلتحــم فيهــا شــتات األفــكار املتبعثــرة التــي مــا وجــدت لنفســها طريقـ ًا ﳞدﳞــا إﱃ نــور احلــق والــﴪاج
٣٣٨

املنــري.

ﻣنﻬﺞ الﺒحﺚ

يقتفــي هــذا البحــث خطواتــه أثــر املنهــج الوصفــي التحليــيل فيبـ ّـني بــادئ األمــر كيفيــة ثنائيــة الشــعر ﰲ باحــة

اإلســالم ويلـ ّـون آراء اﳉانبــني ثــم يــأﰐ بفصــل اخلطــاب ﰲ هــذا املضــامر عســى أن يكــون قــد فتــح نافــذة إﱃ النــور ال

ســداد فيهــا وال خــالل.

الﺸعﺮ والﺸعﺮاء ﰲ الﻘﺮآن ،والﱰاث

ّ
رصح بــه النــص القــرآﲏ يقـ ّـرب هــذه الثنائيــة ويرتــق فتقهــا إﱃ حــد كبــري؛ حيــث ّإﳖــا ب ّينــت للشــعر قســمني:
إن مــا ّ

منــه مــا يسـ ّـمى بالشــعر الشــيطاﲏ واﻵخــر مــا يسـ ّـمى بالشــعر الرمحــاﲏ .القســم األول أي الشــعر الشــيطاﲏ هــو مــا
ـاو َ
تفـ ّـوه بــه شــعراء غــري ملتزمــني وهــو قــد ﲤ ّثــل خــري ﲤثيــل ﰲ اﻵيــة﴿ َو ﱡ
ـم ِﰲ ك ُِّل
ـم ا ْل َغـ ُ
ونَ .أ َﱂ ْ َتـ َـر َأ َّﳖُـ ْ
الشـ َع َرا ُء َيتَّبِ ُع ُهـ ُ
ِ
ــون .إِ َّال ا َّل ِذيــن َآمنُــوا و َع ِم ُلــوا الص ِ ِ
ٍ
ــون َمــا َال َي ْف َع ُل َ
ــم َي ُقو ُل َ
يم َ
َــرصوا
َ
احلــات َو َذك ُ
َّ َ
َ َ
ــون َ .و َأ َّﳖُ ْ
َواد َﳞِ ُ
ــريا َوا ْنت َ ُ
َــروا اهللَ كَث ً
ِمـ ْن َب ْعـ ِـد َمــا ُظ ِل ُمــوا َو َسـ َي ْع َل ُم ا َّل ِذيـ َن َظ َل ُمــوا َأ َّي ُمنْ َق َلـ ٍ
ـب َينْ َق ِل ُبـ َ
ـون﴾ (الشــعراء)227-22٤ :26وتتضخــم الصــورة
الســلبية هلــؤالء بالتصــاق ”أل” اﳉنســية التــي تفيــد العمومــﺈال أن نقيــم دلي ـ ً
ال عــﲆ أنــه للعهــد اﳉاهــيل املتجــيل ﰲ

الشــعر والشــعراء وهــو أمــر اعتيــادي فهــم لســان املجتمــع ويعكســون مبــاﴍة حالتــه االجتامعيــة واألخالقيــة كــام
هــو معــروف (راجــع :عبدالغنــي / 1٤13 ،ص .)8

فــذم الشــعراء ﰲ اﻵيــة ﱂ ينشــأ عــن فــراغ بــل الترصفــات غــري الالئقــة التــي أتــى ﲠــا هــؤالء كانــت هــي احلجــر

يتفجــر منــه شــالل األكاذيــب
األســاس ﰲ نــزول هــذه اﻵيــة؛ فديانــة هــؤالء مزعزعــة أركاﳖــا ومــا يتفوهــون بــه يــكاد ّ
والســخﻂ واالفــﱰاء .ليــس مدحهــم مدح ـ ًا صادق ـ ًا والهجوهــم هجــو ًا الئق ـ ًا؛ مــا يقولونــه ظلــم وجــور وفســق

وفجــور وبــه كانــت عصــا األمــة تتشــقق وتزكــو العــداوة والبغضــاء كرباكــني طافحــات؛ فاتصــاف هــؤالء بالتشــتت
واهليــام والتخبــﻂ ﰲ الطــرق والســري العشــوائي ﱂ يكــن ينجــم عــن الشــعر نفســه بــل هــو ناجــم عــن اإلرهاصــات

والتوابــع التــي حلــت بضاعتهــا البخســة ﰲ بصــامت الشــعر وتــوارت ﲢــت قناعــه املدهلــم .فالشــعر الشــيطاﲏ ﱂ يكــن

شــيطاني ًا إال بعدمــا تــرك وراءه آثــار ًا ســلبية حمرقــة لﻸصــول الدينيــة واألخالقيــة التــي حــارب اإلســالم مــن أجــل
تشــييد راياﲥــا.

فاإلســالم يــرضب بالشــعر إﱃ احلائــﻂ إذاﲡــارس قائلــه ﲠجــو املســلمني وإيذائهــم وإذا أشــعل نــريان الفتــن بــني

النــاس بالوشــايات والﱰهــات واألكاذيــب كــام لــو هتــك األعــراض وجعلهــا لعبــة بيــد هــذا وذاك؛ فــﺈذا اتصــف

الشــعر ﲠــذه املميــزات التــي ذكــرت أعــاله فيكــون الشــعر شــعر ًا ســلبي ًا ألصدائــه القاﲤــة وملــا يــﱰك مــن آثــار ﰲ
٣٣٩

أ.م .د .سيد محمدرضا ابنالرسول

الباحثة ناديا داد ﭘور

املجتمــع.

واﻵيــة نفســها ترســم الواجهــة األخــر هلــذه الظاهــرة وهــو مــا عـ ّـربت عنــه ﰲ إطــار االســتثناء ذلــك الذي يسـ ّـمى

عــﲆ حــد تعبــري عبــد الغنــي بالشــعر الرمحاﲏ؛ذلــك الشــعر الــذي يصــدر عــن الشــعراء امللتزمــني مــن أهــل اإليــامن
واليقــني ”إال الذيــن آمنــوا” فهــذا الشــعر الصــادر عــن ينبــوع اإليــامن اخلالــص مــن دون أن تشــوبه شــائبة الكفــر

والعنــاد واإلحلــاد فهــو اليكــون إال ﰲ خدمــة األغــراض اإلســالمية وغاياتــه املنشــودة الســامية فــال غــرو أن يقــع
هــذا الشــعر موقــع املــدح واالستحســان ألنــه يبنــي أسســه بطابــوق اإليــامن والعقيــدة واليقصــد إال تشــييد األســس
اإلســالمية البحتــة احلقــة التــي ترنــو إﱃ إزالــة الكفــر والنفــاق وكل مــا يعتــرب باطـ ً
ال عــن وجــه األرض .فاإلســالم ال

ينكــر هــذا الشــعر بــل ﳛــرض قائلــه ويشــجعهﻸنه منبثــق عــن شــجرة طيبــة أصلهــا ثابــت وفرعهــا ﰲ الســامء فهــذا

الشــعر شــعر بنّــاء يصلــح املجتمــع كــام أنــه يتمكــن مــن غربلــة أفــكاره إﱃ حــد كبري؛ألنــه قائــم عــﲆ اإليــامن والعمــل

الصالــح وتســبيح اهلل وذكــره .وأصحابــه اليرضخــون ﲢــت املظــاﱂ بــل يثــورون وينتــرصون مــن بعــد مــا ظلمــوا
والينشــدون الشــعر ملصاحلهــم الشــخصية بــل يــرصون عــﲆ إقامــة الديانــة اإلســالمية ويأتــون بــكل مــا عندهــم مــن
ِعــدّ ة و ُعــدّ ة ليصلــوا إﱃ مبتغاهــم.

مــن مؤيــدي هــذه الفكــرة الدكتــور ســعد دعبــس الــذي عالــج هــذه القضيــة ﰲ مقاالتــه إذ قــال” :أيمكــن لﻺســالم

وقــد جــاء ليســمو بالــروح والعاطفــة ،وﳞــب القلــب ،ويوقــﻆ الفكــر ،أيمكــن ملثــل هــذا الديــن أن يقــف ضــد فــن من

الفنــون التــي تســمو بالوجــدان وتعيــد صياغــة احليــاة وتبــدع الكــون مــن جديــد ﰲ رؤيــة متدفقــة باملشــاعر اخلرضاء؟

فـــيتبني مــن اﻵيــة ّ
الرد
أن نفــي الشــعر عــن النبــي عليــه الصــالة والســالم اليعنــي احلــﻂ مــن قــدر الشــعر ،بــل يعنــي ّ

عــﲆ مــن ا ّدعــى مــن الك ّفــار ّ
أن النبــي صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم شــاعر ،وهــذه قضيــة خطــرة البد مــن حســمها ،وقد

كان الكفــار ﳞدفــون إﱃ إدخــال القــرآن الكريــم لبالغتــه وقــوة أخــذه ،وســيطرته وتأثــريه ﰲ بــاب الشــعر (راجــع:
أمحــد عــاﴆ.)9-1 / 2020 ،

مــن ثــم ﳚــب قــراءة آيــة ســورة الشــعراء بكاملهــا كــام ﳛســن االســتقصاء فيــام ورد مــن التفاســري ﰲ اﻵيــة كــي

يذهــب الغبــار عــن القــراءات العقيمــة والتأويــالت اخلاطﺌــة فطاملــا قرئــت هــذه اﻵيــة مبتــورة عنــد أصحــاب الــرأي

وكأﳖــم أغمضــوا عــن االنتبــاه إﱃ كيفيــة اﻵيــة إذ هــي ﰲ إطــار االســتثناء.

وينبغــي االنتبــاه عــﲆ ّأﳖــذه اﻵيــات التــي وردت ﰲ الشــعرنزلت ﰲ شــأن الكفــار  ،ويشــري العالمــة الطباطبائــي

ّ
أن هــذه اﻵيــات ،آيــات مكيــة وﱂ تــرد ّإال للــذود عــن الدعــوة اإلســالمية ﰲ تلــك الظــروف القاســية التــي ﱂ ﳚــد

الرســول معاضــد ًا ومنــارص ًا لــه إال قلي ـ ً
ال ﳑــن ألقــى اهلل نــور اهلدايــة ﰲ قلبــه وﰲ بصريته؛والتكــون هــذه اﻵيــات
أن﴿و َمــا َع َّل ْمنَــا ُه ِّ
الشـ ْعر َو َمــا َينْ َب ِغــي َلـ ُه﴾ (يــس )69 :36يعنــي ليــس
حجــة صارمــة عــﲆ ذم الشــعر وإنكارهذلــك
َ
٣٤٠

الــذي علمنــاه شــعر ًاوما ينبغــي لــه أن يبلــﻎ عنّــا شــعر ًا؛وهذه اﻵيــة فيــام يعتقــده عبــد القاهــر اﳉرجــاﲏ ﲤاثــل اﻵيــة
ْــت َت ْت ُلــو ِمــن َقب ِل ِ
ــه ِمــ ْن ِكت ٍ
ﲣ ﱡطــ ُه بِ َي ِمينِ َ
َــاب َو َال َ ُ
ــك﴾ (العنكبــوت )٤8 : 29
﴿و َمــا ُكن َ
ْ ْ
 ٤8مــن ســورة العنكبــوت َ

فالتــدل هــذه عــﲆ نكــران الكتابــة أو القــراءة بــل تثبــت عــدم ﲢقــق أي مــن الوصفــني ﰲ الرســول إلثبــات قضيــة

اإلعجاز(طربســى )٤50/1372،وذلــك لتتضخــم الوجهــة اإلعجازيــة للمصحــف الﴩيــف ونبــوة الرســول
ولتنســد النوافــذ ﲨيعهــا خللــق ُ
الش ـ َبه واﲥــام الرســول بــام اليليــق بــه وبــام جــاء بــه مــن اهلل ســبحانه وتعــاﱃ.

فيقــول صاحــب العمــدة حيــال هــذه القضيــة :إذا كانــت عــدم شــاعرية النبــي تــدل عــﲆ قبــح الشــعر وشــناعته

فكــون النبــي أم ّيـ ًا البــد أن يكــون دليـ ً
ال عليكراهيــة التعليــم والتعلــم وهــذا مــا اليقبلــه عقــل واليؤيــده أحــد (راجــع:

الســابق) .فقــد ذ ّم القــرآن طائفــة مــن الشــعراء وذ ّمــه هــذا اليســتوعب الشــعر ك ّلــه  ،والينفــي قيمــة هــذا الفــن الراقــي
إضافــة إﱃ ذلــك ،الكثــري مــن املفﴪيــن والباحثــني ﰲ دراســاﲥم ﰲ غريــب القــرآن وألفاظــه يســتندون إﱃ أشــعار

امــرئ القيــس وغــريه مــن الشــعراء اﳉاهليــني؛ يقــول ابــن العبــاس ﲠــذا الصــدد :لــو قرأتــم مــن القــرآن ألفاظ ـ ًا مــا

فهمتــم معنــاه حــق الفهــم اســتعينوا بشــعر العــرب ذلــك أن الشــعر ديــوان العــرب وهــذا مــا يتواتــر ﰲ أمثــال تفســري

ﳎمــع البيــان .ويبــني ابــن رشــيق أن االحتجــاج باﻵيــة الﴩيفــة  227مــن ســورة الشــعراء اســتنباط خاطــﺊ مــن
املصحــف الﴩيــف؛ ألن املقصــود مــن الشــعراء ،شــعراء الكفــار الذيــن هجــوا الرســول وســببوا إيــذاءه وجعلــوا
مــن صفــو عيشــه حيــاة مــرة كــدرة.

إضافــة إﱃ ســورة الشــعراء هنالــك ســور أخــر هــي ســورة األنبيــاء ( ،)5 :21ويــس ( ،)69 :36والصافــات

( ،)36 :37والطــور ( )30 :52واحلاقــة ( )٤1 :69حيــث راح الــكالم فيهــا عــن الشــعر والشــعراء لكــن ﰲ ﲨيعهــا
اليتجــﲆ الــرأي اخلالــص الﰲ نبــذ الشــعر والﰲ قبولــه بــل كل الــكالم هــو ّ
أن النبــي مــاكان شــاعر ًا وﱂ يكــن بشــاعر

وهــذه اﻵيــات كلهــا وردت لتؤكــد عــدم شــاعرية الرســول؛ وذلــك أمــر ﴐوري يلــزم إلثبــات معجــزة الرســول

وكــون القــرآن الكريــم معجــزة مــن اهلل ســبحانه وتعــاﱃ.

األوصــاف التــي ذكرﲥــا ﰲ اﻵيــات التــي وصفــت الشــعراء وتابعيهــم تــدل بوضــوح عــﲆ هــذه احلقيقــة أن رئاســة

الضالــني وقيادﲥــم اليكــون حكــر ًا عــﲆ الشــعراء ﰲ عــرص النبــي  oبــل يمكــن القــول بأ ّنــه اليكــون حكــر ًا عــﲆ
الشــعراء بــل يشــمل ﲨيــع الذيــن يســلكون أوديــة األوهــام وقفــار املهالــك ّ
ألن الشــعر مــن حيــث إنــه شــعر ال
يوجــب اإلتبــاع بــل إنــام يتصــور اإلتبــاع ﰲ وضــع طريقــة الشــعر ومــا يـ ّ
ـدل عليــه مــن الدعــوة نحــو الضــالل (راجــع:

كالنــﱰي / 1386 ،ص.)93

الشــك ّ
أن النقــاد اليتمكنــوا مــن إطــالق احلكــم الفصــل عــﲆ الشــعر بمجــرد أنــه كالم يتمتــع بالــوزن واملوســيقى

أو ألنــه يزخــر بالســاحات اخلياليــة والعاطفيــة الوارفــة الظــالل؛ فجعلــه نقطــة ســوداء البيــاض فيهــا أو اعتبــاره
٣٤١

أ.م .د .سيد محمدرضا ابنالرسول

الباحثة ناديا داد ﭘور

صفحــة بيضــاء ال تشــوﲠا أيــة ﴍخــة ســوداء الﳜلــو مــن خطــأ ألن الشــعر أداة تعبــري عــام يلــج ﰲ اخلواطــر وأغــوار
األفﺌدة؛اخلواطــر التــي أدركهــا الشــاعر وأراد التعبــري عنهــا فبــاح ﲠــا بألفــاظ موزونــة ذات رنــة خاصــة والشــاعر

ذات اجتامعيــة يعيــﺶ ﰲ املجتمــع ويتعايــﺶ معــه ،يتأثــر بــه ويؤثــر فيــه فهــو الــذي يوحــي إﱃ الشــاعر األفــكار

التــي ﳛــﴚ ﲠــا محولتــه فــﺈذا ﲠــا دســمة قيمــة تتــﻸأل باألصــداف والﻶلــﺊ وإذا ﲠــا صــد لﻸفــكار الضاريــة التــي

تلقــي باإلنســان إﱃ التهلكــة فــﺈذا فســد املجتمــع فســد كالم الشــاعر وأشــاع الســوء والفحشــاء فيــﴘء مــا يــﴘء إﱃ
أن يصبــح شــعره طعــام األثيــم؛ فاملجتمــع هــو مهــد األشــعار ومســقﻂ رأســها فشــتان بــني األفــكار وفحواهــا ﰲ
املجتمــع اإلســالمي واﳉاهــيل حيــث األول مفعــم باإلنســانية واملضامــني الســامية ،والثــاﲏ ســاد فيه الفســاد وشــاعت

فيهــا العصبيــة وســخرية األعــداء واالزدراء ﲠــم أو االمتــداح ﲠــذا أو ذاك مــن دون أيــة ميــزة متميــزة؛ ففــي بدايــات
العــرص اإلســالمي حينــام بزغــت شــمس اإلســالم عــﲆ يــد النبــي يقــوم عثــامن بــن مظعــون بــني قريــﺶ وينصــف مــا

أنشــده لبيــد فيقــول لــه نصــف مــا قلتــه حــق وصــدق” :أال كل شــﺊ مــا خــال اهلل باطــل” ،ونصفــه الثــاﲏ يلجــه مــا

ليــس بحــق” :وكل نعيــم الحمالــة زائــل” (شــهيدي ،الســابق  ،)7 /ألنــه ال زوال ألنعــم اهلل ﰲ اﳉنــة.

ـس
وعمــر يســجن احلطيﺌــة الشــاعر ألنــه كان قــد هجــا الزبرقــان هجــاء شــنيع ًا وهــو يقــول الأســمح ألحــد أن يمـ ّ

أعــراض اﻵخريــن ويمزقهــا ألجــل رغيــف خبــز يشــبع بــه بطنــه فالتعاليــم اإلســالمية أ ّثــرت ﰲ مــدراء املــدن ﰲ

األنحــاء املختلفــة مــن البلــدان اإلســالمية واملم ّيــزات التــي طفحــت ﰲ شــعر العــرص اﳉاهــيل نراهــا تفــﱰ فتــور النــار

اهلامــدة؛ لكــن بعــد أن تــوﰲ اﳉيــل الــذي أدرك الرســول  ،وذلــك ﰲ الســنة الثالثــني عــادت الطقــوس إﱃ مــا كانــت
عليــه؛ ّ
ألن هــؤالء ترعرعــوا ﰲ الفــﱰة التــي اضطربــت فيهــا األجــواء وابتعــدت عــن الديــن اخلالــص الــذي أتــى بــه
الرســول والثــروة الطائلــة التــي انســالت عــﲆ املســلمني وصنعــت منهــم أناسـ ًا الﳞمهــم ّإال مــا يبطرهــم ويلهيهــم.

وإلقــاء النظــرة عــﲆ مــا ورد مــن األشــعار ﰲ العــرص العبــاﳼ خاصــة بعــد أﰊ جعفــر املنصــور ومــا تليــه مــن

حكومــات يؤكــد هــذا القــول؛ فاألشــعار كادت تتفجــر منهــا ينابيــع اﻵثــام ومــوارد الفحشــاء وﱂ يبالــﻎ ابــن عتيــق
إذ قــال :الشــعر كشــعر عمــر ابــن أﰊ ربيعــة ﰲ معصيــة اهلل وﳐالفــة الرســول؛ فمــروان ابــن أﰊ حفصــة ،وجريــر،
وفــرزدق ،ومســكني الدارمــي وبشــار بــن بــرد وأبونــواس تبع ـ ًا للظــروف املتواجــدة ﰲ املجتمــع ّ
حشــوا أشــعارهم

بالفســاد واإلباحية؛فهــذا الشــعر الفاســد هــو مــا يطلــق عليــه الشــعر الشــيطاﲏ.
الﺸعﺮ الﺸيﻄاﲏ

إﱃ جانــب الشــعر الرمحــاﲏ الــذي يستســاغ اســتامعه ويــروق مضمونــه هنــاك شــبكة مســتفيضة مــن الشــعر املذمــوم

الــذي نعــت القــرآن الكريــم أصحابــه بأﳖــم هــم الغــاوون وهنالــك روايــات عــدّ ة ﰲ ذم الشــعر؛ وذمــه اليكــون عــن
٣٤٢

نفســه وذاتــه بــل يعــود إﱃ الــدور الســلبي الــذي يلعبــه ﰲ املجتمــع اإلســالمي وملــا يــﱰك مــن بصــامت ســوداء ﰲ
األذهــان والقلــوب وأحيانـ ًا تتفاقــم هــذه الســلبية إﱃ قلــع أركان الديانــة احلقــة فيكــون قائلــه مهــدور الــدم.

وكأ ّنــه ذم الشــعراء الذيــن ﱂ ين ّقــوا أقواهلــم مــن األوســاخ واألقــذار وﰲ وأوهلــم امرؤالقيــس حامــل لــواء الشــعراء

إﱃ النــار (راجــع :الســابق  .)7٤ /هــو الــذي قيــل فيــه إ ّنــه مذكــور ﰲ الدنيــا منــﴘ ﰲ اﻵخــرة ،بيــده لــواء الشــعر إﱃ

النار(صبحــي صالــح 1٤1٤ ،ق.)556/

وقــال :رســول اهلل ﰲ حديثــه ﰲ ذم الشــعر :أن يمتلــﺊ جــوف أحدكــم قيحـ ًا خــري من أن يمتلــﺊ شــعر ًا(احلرالعاميل،

 ،ج )٤03 /7؛ ذلــك ّ
أن رج ـ ً
ال شــاعر ًا جــاء الرســول وأنشــد أمامــه أبيــات شــعر ســخيفة الطائــل فيهــا فــرد عليــه

النبــي ﲠــذه األلفــاظ فاليعنــي هــذا احلديــث ّ
أن الشــعر بــكل مظاهــره منبــوذ مطــرود واليكــون أمثــال هــذه األحاديث

ذريعــة لرفــﺾ الشــعر رفضـ ًا المــر ّد لــه ذلــك أن هلــذا احلديــث تكملــة البــد االنتبــاه عليهــا وهي”وﳑــا هجيــت بــه”،

أي الشــعر املقصــود هــو الشــعر الــذي تعــرض بــه املﴩكــون للنبيصــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم.

ينقــل أبوالفــرج األصبهــاﲏ مــا يكــون بــؤرة رئيســة للشــعر الشــيطاﲏ بمم ّيزاتــه اخلاصــة؛ فهــو يــروي حكايــة أميــة

ابــن أﰊ صلــت الــذي قــد قــام برثــاء مــن قتــل ببــدر مــن قريــﺶ وكان ﳛثهــم عــﲆ املثابــرة وثبات اﳉــأش ﲡاه املســلمني
ومــن أشــعاره” :مــا َذا بِ َبــدْ ٍر َوا ْل َع َقنْـــ ُ /قـ َـل ِم ـ ْن م َز ِار َبـ ٍـة َج َح ِ
ـح”؛ فقــد ﳖــى الرســول عــن روايــة شــعره ذلــك أن
اجـ َ
ُ
َ

شــعره يغــوي املســلمني الذيــن مليثبــت اإليــامن ﰲ قلوﲠــم بعــد ويقـ ّـوي الذيــن يقفــون ﰲ وجــه النبــي o؛فهــذا

الشــعر شــيطاﲏ ﳞــدم أركان احلــق ويزعزعــه ﰲ املجتمــع فهــذا التحذيــر يبـ ّـني القــدرة املتزايــدة التــي يتمتــع ﲠــا الشــعر

عامــة فهــو كالســحر يأخــذ باأللبــاب ويصــدّ عــن احلقويضـ ّـل عــن ســواء الســبيل.
الﺸعﺮ الﺮﲪاﲏ أداة لنﴩ اﻹﺳﻼم ﻋنﺪ النﺒﻲ  oوآل الﺒيﺖ g

لعــب الشــعر والشــعراء دور الســالح البــاردﰲ عرصنــا الراهــن وكان يوظــف للخفــﺾ مــن نشــاطات األعــداء ﰲ

ســاحة احلــروب أو ﰲ الطقــوس املســتعصية  ،وكان مصــدر ًا النبعــاث احليــاة واحليويــة ﰲ املســلمني ســواء ﰲ ســاحة
ـج املﴩكــني
احلــروب أم ﰲ غريهــا مــن املجــاالت؛ فــروي عــن النبــي  oقــال حلســان بــن ثابــت األنصــاريُ ” :ا ْهـ ُ
فــﺈن جربئيــل ـgمعــك” .وورد عنــه ﰲ مــكان آخر” ُأ ُهجهــم وهاجهــم وجربيــل معــك” (عبــد الغنــي ،الســابق /

)٤0؛فطلــب هجــاء األعــداء وحماربتهــم ﰲ نطــاق الشــعر خــري دليــل عــﲆ فاعليــة الشــعر وديناميتــه ﰲ الــذود عــن
اإلســالم ثــم ّ
إن الرســول نفســه يــوم األحــزاب بــدأ ينشــد:

٣٤٣
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َو ْاهللِ َل َ
ْـــت َمـــا ْاهتَدَ ْينَـــا
ـــوال َأن َ
س ِ
َع َل ْينَـــا
ـــك ْينَ ًة
َف َأن َْز َلـــ ْن
َ
إِ َّن ْاألُوﱃ َل َقـــدْ َب َغـــوا َع َل ْينَـــا
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َو َال ت ََصدَّ ْقنَـــا َو َال َص َّل ْينَـــا
ـــت ْاألَ ْقـــدَ ا َم إِ ْن َال َق ْينَـــا
َو َث ِّب َ
َوإِ ْن َأ َرا ُدوا فِ ْتنَـــ ًة َأ َب ْينَـــا

فهــذه األبيــات توحــي بالﱰويــح عــن النفسوإشــاعة الثقافــة الدينيــة ﰲ تلــك األجــواء القاســية التــي كاد األمــل يفــﱰ
لونــه ﰲ األفﺌــدة ،واﳉميــل ّ
أن الرســول اصطفــى الشــعر عــﲆ الدعــاء ﰲ هــذه الظــروف فقولــب دعــاءه ﰲ نطــاق

الشــعر؛فلو ُدرس بالغــة هــذا الشــعر رغــم بســاطته لتجـ ّـﲆ مــد تأثــريه ﰲ القلــوب  .فســالح الشــعر إذا ُو ّظــف

ّ
وحــث املســلمني عــﲆ اﳉهــاد ﰲ ســبيل احلــق فاليمكــن
لغايــات إســالمية مــن رمــي األعــداء واإلشــادة بالديــن
وســمه بالغوايــة.

وصــورة أخــر مــن صــور االستشــهاد بالشــعر تتجــﲆ يــوم حنــني حيــث أعجبــت املســلمني كثرﲥــم وضاقــت

األرض عليهــم بــام رحبــت وولــوا األدبــار ﰲ تلــك اﻵونــة فــكان رســول اهلل عــﲆ بغلــة بيضــاء ينشــد:
َأنــا

ــي
ا ْلنَّبِ ﱡ

ال

ك ِ
َــذ ٌب

ِ
ــب
َأنَــا ا ْبــ ُن َع ْبــد ا ُْمل َّطل ْ

فقولــه هــذا يوحــي للمخاطــب ثبــات جــأش الرســول وقوتــه وعــدم قنوطــه ﰲ تلــك األزمــة التــي كادت تقــﴤ عــﲆ
جيــﺶ اﻵمــال برمتــه.

امللحــوظ هــو ّ
ـص تلــك الفــﱰات والتتعلــق أبــد ًا بالعالقــات
أن ترحيــب الرســول بالشــعراء وتشــجيعه هلــم الﲣـ ّ

الوديــة بــني الشــاعر والرســول وقــد رصح النبــي ﲠــذا األمــر حيــث قــال حلســان بــن ثابــت :إن روح القــدس اليــزال
يؤيــدك مــا نافحــت عــن اهلل ورســوله فتأييــد حســان يســتمر مــا ﲤســك ﰲ أقوالــه بعــروة اإلســالم التــي ال انفصــام هلــا.
وعندمــا خــرج رســول اهلل إﱃ اخلنــدق ،فــﺈذا املهاجــرون واألنصــار ﰲ غــداة بــاردة ،فلــم يكــن هلــم عبيــد يعملــون

ذلــك هلــم فلــام رأ مــا ﲠــم مــن النصــب واﳉــوع قــال” :اللهــم إن العيــﺶ عيــﺶ اﻵخــره  /فاغفــر لﻸنصــار
واملهاجــرة”؛ فقالــوا ﳎيبــني لــه:
ن َْحــ ُن ا ّل ِذ ْيــ َن َبا َي ُعــوا ُحم َ َّمــدَ ا

اﳉه ِ
َع َ
ــاد َمــا َب ِق ْينَــا َأ َبــد ًا
ــﲆ ْ َ َ

(عبد الغني ،السابق )83 /
وقــال :رســول اهلل حينــام اشــتد هجــاء الكفــار لــه :مــا يمنــع القــوم الذيــن نــرصوا رســول اهلل بأســلحتهم أن
٣٤٤

ينــرصوه بألســنتهم.
واﳉديــر بالذكــر ّ
أن مــا نســب إﱃ النبــي صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم مــن املقطعــات الشــعرية كلهــا ﳐدوشــة مــن
ناحيــة العــروض ولعــل ذلــك وقــع عــن عمــد لكيــال يعــد ﰲ إطــار الشــعر املعــروف؛ فالصــورة الشــعرية املطابقــة
ـﺶ اﻵخــره ِ /
ـم َّ
ـﺶ عيـ ُ
إن العيـ َ
فاغفــر لالنصــار وللمهاجــره” ،بوصــل ﳘــزة القطــع ﰲ
للعــروض اخلليــيل هــي ُ
”الهـ َّ
”لﻸنصــار”.

وقــد ورد ﰲ األحاديــث والروايــات أن حســان بــن ثابــت وعبــداهلل بــن رواحــة وكعــب بــن زهــري كانــوا يمدحــون

الرســول وهــو يصغــي إليهــم إﱃ أن أمــر هــؤالء الشــعراء ﲠجــو املﴩكــني ر ّد ًا عليهم(مغــرﰊ ،1385 ،ج .)323/2

وعــن اإلمــام الرضاعليــه الســالم” :مــا قــال فينــا مؤمــن شــعر ًا يمدحنــا بــه إال بنــى اهلل تعــاﱃ لــه مدينــة ﰲ اﳉنــة

أوســع مــن الدنيــا ســبع مــرات ( ” . . .صــدوق ،1363 ،ج / 1ص .)7

فالشــعر الرمحــاﲏ الــذي يــﱰك ﴍائــح فكريــة إﳚابيــة ﰲ املجتمــع شــعر مقبــول وقــد لعــب هــذا الشــعر دور ًا رياديـ ًا

ﰲ ســابق األزمــان وقــد أثــر أثــر ًا جليـ ًا ﰲ حركــة الدعــوة اإلســالمية وتطورهــا.
اﺳتﺸﻬاد النﺒﻲ وآل الﺒيﺖ ﺑالﺸعﺮوﻣوﻗﻔﻬﻢ ﻣنﻪ

إن مــن يتتبــع كالم الرســول وآل البيــت عليهــم الســالم ﰲ خطبهــم ورســائلهم ﳚــد ّ
ّ
أن للشــعر فيهــا مكانــة اليمكن

التغــاﴈ عنهــا؛ فهــم اســتدلوا باألشــعار فيــام عاﳉــوه مــن املوضوعــات املختلفــة وهــذه االســتدالالت بنفســها تؤكــد

أن الشــعر ﱂ يكــن مذموم ـ ًا بأكملــه بــل للشــعر بوصفــه كالم ـ ًا بليغ ـ ًا وظيفــة بنّــاءة إذ يعلــق بــﺂذان القلــوب ويــؤدي

الوظيفــة اإلقناعيــة خريمــا تأديــة.

فقــد مــدح النبــي بيــت لبيــد ابــن ربيعــة فقــال ” :مــا قالــت الشــعراء بيتـ ًا هــو أصــدق مــن قوهلــمَ ” :أ َال ك ﱡُل َشـ ٍ
ـﺊ َمــا
َخـ َـال اهللَ َباطِـ ٌـل” ،فريكــز النبــي جــل اهتاممــه عــﲆ قضيــة الصــدق ﰲ الشــعر فأﳘيــة هــذه العنايــة تــأﰐ مــن جهتــني:
اﳉهــة األوﱃ هــو أن الشــعر إذا كان صادقـ ًا ﳚــب األخــذ بــه ونــﴩه ألن مواصفــات الشــعر مــن الــوزن واخلفــة وغــري

ذلــك يــدع معانيــه ﰲ قلــب املتلقــي فــﺈذا كان الشــعر يتمتــع باملعنــى الراقــي فحبــذا نــﴩه عســى أن تتمكــن فحــواه مــن
القلــوب وتأخــذ بــه العقــول وليــﱰك آثــاره أخــري ًا عــﲆ األعــامل التــي يقــوم بﺈنجازهــا كل فــرد مــن أفــراد املجتمــع.

واﳉهــة الثانيــة :هــي ّ
أن الشــعر آلــة طيبــة بنــاءة إن غــذاه صاحبــه باملعــاﲏ الالئقــة الثمينــة ،فالداعــي لنبــذه إن كان

حشـ ّي ًابأنفس املــواد و أرقاهــا فــال يمكــن احلكــم عــﲆ ﲨيــع األشــعار بعــني واحــدة ألن رســول اهلل نفســه يبــني الرؤيــة
ّ
الصائبــة بقولــه” :إن مــن الشــعر حلكمــة” (راجــع :عبدالغنــي ،الســابق  ،)۴۷ /فــال ضــري ّ
اســتدل بــه
أن كل مــا

الرســول يتضمــن حكمــة مــن احلكــم والشــك أنــه يســدّ فجــوة مــن الفجــوات املهمــة التــي كانــت الشــغل الشــاغل

لــه .ودلــت األحاديــث عــﲆ أن الرســول كان يرغــب ﰲ األشــعار التــي تتخللهــا احلكــم مــن ذلــك مــا ورد عــن النبــي
رغبــة ﰲ اســتامع شــعر أميــة ابــن أﰊ صلــت حيــث قــال” :هــل معــك مــن شــعر أميــة ابــن أﰊ صلــت ﳾء؟ قلــت:
٣٤٥
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الباحثة ناديا داد ﭘور

نعــم .فلــم يــزل يقــول هيــه؛ حتــى أنشــدته مﺌــة بيــت (راجــع :املصــدر الســابق ،ص .)٤9

وأميــة ابــن أﰊ صلــت شــاعر جاهــيل حكيــم مــن الذيــن رغبــوا عــن عبــادة األوثــان ومعاقــرة اخلمــور ،وهوالــذي

اطلــع عــﲆ الكتــب الســاموية الســابقة وكان قــد آمــن بمجــيء رســول اســمه أمحــد؛ ولكنــه بعــد انبعــاث النبــي ﱂ يســلم

وإن رغــب ﰲ اإلســالم (راجــع :املصــدر الســابق).

املهــم ّ
أن احلكمــة التــي تفــوح فيــام أنشــده هــذا الشــاعر اﳉاهــيل خلقــت مــن شــعره بضاعــة دســمة ،راق للرســول

اســتامعها والرقــد ﰲ ظــالل معانيهــا آونــة مــا ،والرســول ختــم اســتامعه لشــعره بـــقوله” :اســلم ﰲ شــعره”؛ فيتجﲆ أن

شــعر أﰊ الصلــت فيــه رائحــة اإلســالم وﱂ ﳜــرق الشــاعر هــذه األصــول الدينيــة املعنيــة ﰲ دفتــي أشــعاره.
ـك بِ ْاألَ ْخ َبـ ِ
وكان رســول اهلل إذا جــاءه شــخص بنبــأ مــن األنبــاء أخــذ يتمثــل ببيــت طرفــة” :و َي ْأتِ ْيـ َ
ـار َمـ ْن َﱂ ْ َتـ َـز َّو ِد”
وهــو طرفــة بــن العبــد أجــود الشــعراء اﳉاهليــني وكانــت احلكمــة تطغــى عــﲆ شــعره وتقطــر مــن لســانه.
ونقــل الشــيخ الصــدوق عــن اإلمــام الباقــر  :gيــوم فتــح مكــة وكان الرســول بجانــب ســتار الكعبــة قــد دخــل

عليــه ﲨاعــة وســلموا عــﲆ حرضتــه فســأل النبــي مــن هــم؟ قيــل رســل بكــر بــن وائــل فســأل عــن قــس ابــن ســاعدة
األيــادي فأخــربوه بوفاتــه فطلــب لــه مــن اهلل الرمحــة والغفــران فطلــب مــن ينشدأشــعاره فأنشــد قائــل منهــم:
ــني
ِﰲ
ْاألَ َولِ ْ َ
ــت
َملــا
َر َأ ْي ُ
ــت َق ْو ِمــي ن َْح َو َهــا
َو َر َأ ْي ُ
َالير ِجــع ا َْمل ِ
ــاﴈ إِ َ َّيل
َْ ُ

ا ْل َّذ ِ
ــني
اهبِ ْ َ
ــو ِار َد ًا
َم َ

ِ
ِ
ِ
ــر
ــرون َلنَــا َب َصائ ُ
مــ َن ا ْل ُق ُ
لِ ْلمــو ِ
ت َليــس َهلــا مص ِ
ــاد ْر
ُ ْ
ْ َ َ َ َ
ِ
ِ
ــر
ــر َو ْاألَكَابِ ْ
َﲤْــﴤ ْاألَ َصاغ َ
و َال ِمــن ا ْلب ِ
ــر
اق ْ َ
َ
َ
َ
ــني َغابِ ْ

(املفيد 1٤13 ،ق)3٤2/

ففــي هــذه النــامذج طلــب النبــي إنشــاد الشــعر تؤكــد أﳘيــة الشــعر الــذي تنضــح معانيــه باحلكمــة إذ يصلــح بــأن

يكــون موضــع طلــب الرســول واستنشــاده لــه.
وقال عيل بن أﰊ طالب للمرادي:

أريــد حياتــه ويريــد قتــيل
(عبد الغني ،السابق )83 /
٣٤٦

عذيــرك مــن خليلــك مــن مراد

وأنشد أمري املؤمنني gهذه األبيات لتحريﺾ النجاﳾ عﲆ مساعدة الرسول  oوقبول دعوته:
اﳉ ْي ِ
ــم َم ِل ْي َ
ــﺶ َأ َّن ُحم َ َّمــدَ ًا
ــك ْ َ
َت َع َّل ْ
ــذي َأ َتيــا بِ ِ
ــل ا َّل ِ
َأتَــى ِ ُﲠــدَ  ِم ْث ُ
ــه
َ
ِ
ُــم
ُــم َت ْت ُلونَــ ُه ِﰲ كتَابِك ْ
َوإِنك ُ

وســى َوا َْمل ِس ـ ْي ِح ْبـ ِ
ـن َم ْر َيــم
ـي ك َُم َ
نَبِـ ﱞ
ِ
ِ
َفــك ٌُل بِ َأ ْم ِ
ــم
ــر اهللِ َ ْﳞــدي َو َي ْعص ُ

ـث َالح ِديـ ٍ
بِ ِصــدْ ِق ح ِديـ ٍ
ـث ُم َر َّجـ ٍم
َ ْ
َ ْ

(راجع :قمي ،ال .ت  /ص )63

وأنشد ﰲ حماربة عمرو بن عبد و ّد وﰲ الرد عﲆ ما أنشده:

َال َت ْع َج َلــ َّن َف َقــدْ َأت َ
َــاك
ُذونِي ٍ
ِ
ــري ٍة
ــة
َّ
َو َبص ْ َ

ِ
ـك َغــري َع ِ
اجــز
ُ ِﳎ ْيـ ُ
ـب َص ْوتـ َ ْ َ
َوا ْل ِّصــدْ ُق َمن َْجــي ك َُل َف ِائــز

(راجع :السابق  /ص )91

وقد أنشد اإلمام عيل  gﰲ مصيبة فاطمة الزهراء هذين البيتني:

اجتِ َام ٍع ِمـ ْن َخ ِل ْي َلـ ْ ِ
لِـك ِ
ـني ُف ْر َق ٌة
ُل ْ
احدَ ًا بعدَ و ِ
ـادي و ِ
وإِ َّن ا ْفتِ َقـ ِ
اح ٍد
َْ َ
َ
َ

َوك ﱡُل الـ ِـذي ُد َ
ون ا ْل ِفـ َـر ِاق َق ِل ْيـ ُـل
َدلِ ْي ٌــل َع َ
ــﲆ َأ ْن َال َيــدُ ْو َم َخ ِل ْي ُــل

وقد استدل اإلمام عيل  gبأربعة عﴩ بيت ًا ﰲ ﳖج البالغة ﰲ أثناء خطبه ورسائله.
وروي أن اإلمام احلسن  gيتمثل ﲠذا البيت كثري ًا:

ـﴪ ا ْل َفتَى َما ك َ
َان َقدَّ َم ِم ْن ُت َقى
َيـ ُ ﱡ

ف ا ْلدَّ ا َء ا َّلـ ِـذي ُه َو َق ِائ ُله
إِ َذا َعـ َـر َ

وقد كثر ﲤثيل اإلمام ببيت عدي ابن الرعالء.

وروي أن رج ً
ال أتى بباب اإلمام احلسن  gوأظهر فقره وسوء حاله وأنشد ﰲ حاله بيتني:

٣٤٧
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ــاع بِ ِد ْر َهــ ٍم
َﱂ ْ َي ْب َ
ــﺊ ُي َب ُ
ــق ِيل َش ٌ
إِ َّال ب َقايــا مــاء وج ٍ
ــه ُصنْتُــ ُه
َ ْ
َ َ
َ

الباحثة ناديا داد ﭘور

ـك َمنْ َظـ ُـر َحا َلتِــي َعـ ْن َﳐْـ َ ِ
َيك ِْف ْيـ َ
ـربي
ُــك ُم ْش َ ِ
ــاع َو َقــدْ َو َجدْ ت َ
ــﱰي
َأ َّال ُي َب ُ

فأمــر اإلمــام خازنــه وســأله عــن كميــة الدراهــم التــي يملكهــا فأجــاب اثنــي عــﴩ ألــف درهــم فطلــب منــه كــي

يقدمهــا للفقــري وهــي كل مــا كان ﰲ اخلزانــة فقــدم لــه واعتــذر إليــه واستشــهد ﲠــذه األبيــات رد ًا عــﲆ مــا قالــه ﰲ

بيــان حالــه:
اج ْل َتنَــا َف َأت َ
َــاك َوابِ ُ
ــل بِ ِّرنَــا
َع َ
َف ُخـ ْـذ ا ْل َق ِل ْي َل َو ُكـ ْن ك ََأن ََّك َﱂ ْ تَبِ ْع

َط َّ ً
ــو َأ ْم َه ْل َتنَــا َﱂ ْ َت ْق ُطــر
ــال َو َل ْ
ــﱰ
َمــا ُصنْتَــ ُه َوك ََأ َّننَــا َﱂ ْ ن َْش َ

وحينام وضعوا جثامن اإلمام احلسنgﰲ أحضان الﱰاب أخذ ينشد اإلمام احلسني  gأبيات ًا منها:
َأ َأدهــن ر ْأ ِﳼ َأم َأطِيــب َحم َ ِ
اســنِي
ْ ْ ُ
ُْ ُ َ
بك ِ
َائــي َط ِو ْي ٌ
يــر ٌة
ــل َوا ْلدﱡ ُم ُ
ُ
ــوع َغ ِز َ

ِ
َو َر ْأ ُس َ
ب
ــور َو َأن َ
ْــت َســل ْي ُ
ــك َم ْع ُف ٌ
ــب
َو َأن َ
ْــت َب ِع ْيــدٌ َوا َْمل َ
ــز ُار َق ِر ْي ُ

(راجع :السابق )279 /

وقــد ورد عــن االمــام الرضــا  gأنــه قــال  :مــا قــال فينــا مؤمــن شــعر ًا يمدحنــا إال بنــى اهلل ســبحانه وتعــاﱃ لــه

مدينــة ﰲ اﳉنــة أوســع مــن الدنيــا ســبع مــرات (راجــع :صــدوق ؛. )7/ 1363

وطبع أخري ًا ﳎموعة من األشعار املنسوبة إﱃ اإلمام احلسني  gبعنوان ديوان اإلمام احلسني عليه السالم.

كان ينشد اإلمام نفسه الشعر؛ منه:
ـري َفـ َـال َت ْغـ َ ِ
ـت ِﰲ َخـ ْ ٍ
ـﱰ ْر بِ ِه
إِ َذا ُكنْـ َ

ِ
ـم َس ـ ِّل ْم َو َﲤ ِّـ ِم
َو َلك ـ ْن ُقـ ْـل ا ْل َّل ُهـ َّ

(دخيل)8٤ / 197٤ ،

وحينــام حــرض إبراهيــم بــن العبــاس الصــويل ﳎلــس اإلمــام الرضــا  gبمــرو وأنشــد أبياتـ ًا ﰲ آل البيــت  gوهبــه

اإلمــام الرضــا  gعﴩيــن ألــف درهــم (ســيد مرتــﴣ ،1373 ،ج / 1 :ص .)٤58

لﻸئمــة عليهــم الســالم نســبت بعــﺾ األبيــات وحتــى نســبت كميــة قليلــة مــن األبيــات واألراجيــز إﱃ النبيــوإن

رفضــت الشــاعرية عــن النبــي رفضـ ًا متفقـ ًا عليــه تقريبـ ًا إال أن انتســاب األشــعار والدواويــن لﻸئمــة عليهــم الســالم
٣٤٨

أمــر الغبــار عليــه؛ فاإلمــام احلســنيgمث ً
ال حــني احتــدام احلــرب ﰲ ســاحة كربــالء أخــذ ينشــد أبيات ـ ًا ذات رنــني
نافــذ وبحــامس المحــاس بعــده ومــن هــذه األبيــات التــي رويــت عــﲆ املنابــر وﰲ كتــب املقاتــل هــي:
ــك ِمــ ْن َخ ِل ْي ِ
ف َل َ
ــل
ــر ُأ ﱟ
َيــا َد ْه ُ

ـك ِﰲ ْ ِ
ـم َلـ َ
ﴍ ِاق َو ْاألَ ِص ْي ِل
َكـ ْ
اإل ْ َ

وأم النبــي الســيدة آمنــة عليهــا الســالم كانــت شــاعرة وقــد ذكــرت أشــعارها ﰲ املصــادر العربيــة واألجنبيــة وإن ثبــت

نفــي الشــاعرية عــن النبــي فالشــك ﰲ أنــه كان يميــل إﱃ الشــعر الرمحــاﲏ وﳛبــه ويشــجع مــن يقــول احلــق مــن وراء

أشــعاره؛ فــام تب ّقــت مــن األحاديــث عــن النبــي يؤيــد ذلــك فهــو كان يقــول”:إن هلل كنــوز ًا ﲢــت العــرش مفاتيحــه
ألســنة الشعراء”(راجع:ســﭙهر.)75/1385،

جــيء باإلمــام اهلــاديgإﱃ ﳎلــس املتــوكل فقــال لــه أنشــدﲏ شــعر ًا فقــال :إﲏ قليــل الروايــة للشــعر ،قــال املتــوكل

البــد مــن ذلــك؛ فأنشــد اإلمــام األبيــات اﻵتيــة:
ـل ْاأل ِج َبـ ِ
َبا ُتــوا َعـ َـﲆ ُق َلـ ِ
ـال َ ْﲢ ُر ُسـ ُـهم
ِ
ِِ
ـم
اسـ َتن َْز ُلوا َب ْعــدَ عـ ﱟـز عـ ْن َم َعاقل ِهـ ْ
َو ْ
ِ
ــم َص ِ
ــم
ــار ٌخ مــن َب ْعــدَ َد ْفن ِه ُ
نَا َد ُاه ُ

ِ
ـم ا ْل ُق َل ُل
ُغ ْلـ ُ
ـب ا ْل ِّرجــال َف َلــم َتنْ َف ْع ُهـ ُ
ــر ًا َيــا بِ ْﺌ َس َــام ن ََز ُلــوا
َو َأ ْســ َكنُوا ُح َف َ

احل َل ُ
َأ ْيــ َن ْاألَ َرس ُة َوا ْل ِّت ْي َج ُ
ــل؟
ــان َو ْ ُ

(راجع :قمي ،السابق ،ج)79٤ / 2 :

ّ
إن األحاديث والروايات التي تناولتها أيدينا ترشدنا إﱃ مواقف ستّة ﲡاه الشعر والشعراء:

القســم األول :الروايــات التــي تنكــر دفتــي الشــعر إنــكار ًا التســمح لــه بالقبــول؛ فمــن هــذه الروايــات مــا ورد عــن

الرســول ” :ألن يمتلــﺊ جــوف أحدكــم قيحـ ًا خــري مــن أن يمتلــﺊ شــعر ًا”؛وقد ورد عــن أمرياملؤمنــني ” :يانــوف إيــاك
ـار ًا أو شــاعر ًا أو ﴍطي ـ ًا أو عريف ـ ًا أو صاحــب عرطبــة وهــي الطنبــور أو صاحــب كوبــة وهــو الطبــل
أن تكــون َع َّشـ َ
فــﺈن نبــي اهلل خــرج ذات الليلــة فنظــر إﱃ الســامء فقــال :إﳖــا الســاعة التــي اليــرد فيهــا دعــوة إال دعــوة عريــف أو

دعــوة شــاعر أو ﴍطــي أو صاحــب عرطبــة أو صاحــب كوبــة ” .

القســم الثــاﲏ :مــا تــدل عــﲆ جــواز إنشــاد الشــعر أو قراءتــه ومــا ورد ﰲ هــذا البــاب عــدد غفــري :ســﺌل اإلمــام عــيل

مــن هــو أول شــاعر أنشــد الشــعر؟ قــال :آدم .فســﺌل كيــف كان شــعره؟ قــال :عندمــا هبــﻂ آدم إﱃ األرض ورأ مــا

فيهــا مــن تــراب وطقــوس وشــاهد قتــل هابيــل بيــد قابيــل أخــذ ينشــد:

٣٤٩
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َت َغــري ِ
ت ا ْلبِ َ
ــال ُد َو َمــ ْن َع َل ْي َهــا
َّ َ
ِ
ــو ٍن َو َط ْعــ ٍم
ــري ك ﱡُل ذي َل ْ
َت َغ َّ َ
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َف َو ْجــ ُه ْاألَ ْر ِ
ــح
ــرب َقبِ ْي ٌ
ض ُم ْغ َ ٌ
اشــ ُة ا ْلوج ِ
َو َق َّ
ــل َب َش َ
ــه ا َْمل ِل ْي ِ
ــح
َ ْ

رغــم ّ
أن آدم gﱂ يكــن لينشــد الشــعر باللغــة العربيــة ويكــون هــذا احلديــث وأمثاهلمــن بــاب الرمــز إال أن هــذه
األحاديــث تد ّلعــﲆ اهتــامم اإلمــام احلســني  gبالشــعر.

ونقل الطربﳼ عن الشعبي يقول :كان أبوبكر يقول الشعر وكان عمر يقول الشعر وكان عيل أشعر الثالثة.

القســم الثالــث :مــا أنكــر الشــعر وﳖــى عنــه ﰲ زمــان أو مــكان خــاص ففــي روايــة الكلينــي عــن الســجادعليه

الســالمروي عــن الرســول أنــه قــال :مــن ســمعتموه ينشــد الشــعر ﰲ املســاجد فقولــوا :فــﺾ اهلل فــاك ،إنــام نصبــت

املســاجد للقــرآن .وقــال الصــادق عليــه الســالم :يكــره روايــة الشــعر للصائــم واملحــرم وﰲ احلــرم وﰲ يــوم اﳉمعــة

وأن يــرو بالليــل ،قــال :قلــت :وإن كان شــعر حــق؟ قــال :وإن كان شــعر حــق.

القســم الرابــع :ﳛتــوي عــﲆ الروايــات التــي تــذ ّم اإلكثــار مــن روايــة الشــعر الباطــل وقراءتــه ومــن هــذه الروايــات

مــا رواه الشــيخ الطــوﳼ :ســألته عــن نشــيد الشــعر هــل ينقــﺾ الوضــوء أو ظلــم الرجــل صاحبــه أو الكــذب ،فقــال:
نعــم ،إال أن يكــون شــعر ًا يصــدق فيــه أن يكــون يســري ًا مــن الشــعر ،األبيــات الثالثــة أو األربعــة فأمــا أن يكثــر مــن
الشــعر الباطــل فهــو ينقــﺾ الوضــوء.

القســم اخلامــس :مــا يبيــح إنشــاد الشــعر والتغنــي بــه للمســافر؛فقال الشــيخ الصــدوق نقـ ً
ال عــن النبــي زاد املســافر

احلــداء والشــعر ،مــا كان منــه ليــس فيــه خنــى؛ وقــد فتــح صاحــب الوســائل بابـ ًا ﰲ هــذا املوضــوع وقــد ســامه بــاب

اســتحباب االســتعانة عــﲆ الســفر باحلــداء والشــعر دون الغنــاء ومافيــه خنــى.

والقســم الســادس :مــا تقــوم بتشــجيع الشــعراء عــﲆ إنشــاد الشــعر ﰲ فضائــل أهــل البيــت ومناقبهــم وﲡســيد

املصائــب التــي حلــت ﲠــم والســيام مــا طــرأ عــﲆ اإلمــام احلســني(gراجع :كالنــﱰي ،الســابق .)101-98 /

يتبـ ّـني ﳑــا ورد ﰲ الســطور املاضيــة موقــف النبــي واألئمــة ﲡــاه الشــعر والشــعراء  ،إن إطــالق احلرمــة التامــة غــري

املقيــدة بــﴩوط عــﲆ الشــعر ﱂ تكــن رؤيــة صائبــة والتقــوم هلــا قائمــة بــل الشــعر ينــزاح عــن الــرصاط املســتقيم وﳚتاز
الديــن القويــم إذا أصبــح أداة هلــو ولعــب أو مهنــة الطائــل ﲢتهــا وكأﳖــا لغــو واملؤمنــون عــن اللغــو معرضــون.

واألحاديــث التــي منعــت الشــعر ﰲ مواضــع خاصــة وﰲ ظــروف حمــددة تق ّيدهــا وتوضحهــا أحاديــث

أخــر أمثــال مــا روي عــن اإلمــام الكاظمgحيــث ســﺌل عــن الشــعر أيصلــح إنشــاده ﰲ املســجد؟ فقــال :البــأس.
وﰲ ﳎمــع البيــان ووســائل الشــيعة روي عــن خلــف بــن محــاد :قلــت للرضــا gإن أصحابنــا يــروون عــن آبائــك
٣٥٠

ّ
أن الشــعر ليلــة اﳉمعــة وﰲ شــهر رمضــان وﰲ الليــل مكــروه وقــد ﳘمــت أن أرثــي أبــا احلســن وهــذا شــهر رمضــان.
فقــال يل :إرث أبااحلســن ﰲ ليلــة اﳉمعــة وﰲ شــهر رمضــان وﰲ الليــل وﰲ ســائر األيــام فــﺈن اهلل يكافﺌــك عــﲆ ذلــك.
ﻋناية النﺒﻲ وآل الﺒيﺖ ﺑالﺸعﺮاء

وﳑــا يـ ّ
ـدل عــﲆ إباحــة الشــعر هــو ســبق الشــيعة ﰲ فنونــه  ،والظاهــر أن شــعراء الشــيعة ﰲ كل عــرص ﰲ الدرجــة

الرفيعــة وقــد عنــي النبــي وآل البيــت عليهــم الســالم بالشــعراء امللتزمــني وهــذه العنايــة تــدل عــﲆ الــدور املهــم الــذي

يلعبــه ﰲ املجتمــع وعــدم حرمتــه بــل اســتحبابه ﰲ بعــﺾ األحايــني؛ ومــن هــؤالء الشــعراء يمكــن اإلشــارة إﱃ:
الﺴيﺪ اﳊمريي

الســيد إســامعيل بــن حممــد أبــو هاشــم احلمــريي ،والســيد لقبــه ،يــراد بــه ســيد الشــعراء ،اســمه اســامعيل بــن حممــد

بــن زيــد ابــن ربيعــة مــن محــري ،كان مــن مشــاهري الشــعراء ﰲ وقتــه بالكوفــة وكان ﳎيــد ًا مكثــر ًا المكثــر يعدلــه كان

شــيعي ًا ﳎاهــر ًا .قــد أكثــر النــاس الوضــع والكــذب فيــه ،ونســبوه إﱃ الفســوق ،والوجــه فيــه ظاهــر وكان ﰲ أول األمــر
كيســاني ًا ثــم اســتبرص واتبــع احلــق عــﲆ يــد أﰊ عبــداهلل الصــادق عليــه الســالموهو القائــل ﰲ ذلــك:
ـرب
اس ـ ِم اهللِ َواهللُ َأ ْكـ َ ُ
َ َﲡ ْع َفـ ْـر ُت بِ ْ
ـت بِ ِد ْيـ ٍ
ـن َغ ْ َري َمــا ُكن ُْت داين ًا
َو ُكنْـ ُ

ِ
ــر
َو َأ ْي َقن ُ
ْــت َأ َّن اهللَ َي ْع ُفــو َو َي ْغف ُ
َهــدَ ِاﲏ إِ َل ْيـ ِـه َسـ ِّيدُ ا ْلنَّـ ِ
ـاس َج ْع َف ُر

وقد صح ترحم أﰊ عبد اهلل الصادقgعليه ثالث ًا كام ﰲ كتاب عمرو الكﴚ.
دﻋﺒﻞ

ليــس لدعبــل ذكــر فيمــن كان بخدمــة اإلمــام الرضــاgﰲ ســفره إﱃ خراســان ،وإنــام الــذي ﰲ الرويــات أن دعبــل

قصــد اإلمــام الرضاgوأقــام عنــده ســنة مﺌتــني وأنشــده قصيدتــه التائيــة املعروفــة بـ”مــدارس آيات”وخلــع عليــه
اإلمــام قميــص خــز صغــري ،وخاتــم فضــة عقيــق وأعطــاه دراهــم رضويــة وقــال لــه عنــد توجهــه إﱃ قــم احتفــﻆ ﲠــذا

القميــص فــﺈﲏ صليــت فيــه ألــف ليلــة وألــف ركعــة ،وختمــت فيــه القــرآن.

وكان دعبــل اليمــدح امللــوك وكثــرت طعونــه ﰲ أعــداء أهــل البيــت كان مرهوب اللســان ،قــوي اإليــامن ،التأخذه

ﰲ اهلل لومــة الئمومــن ذلــك قوله:

٣٥١
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ــن َخ ِائن ِ
َــة ا ْل َب ُع ِ
ــل ِال ْب ِ
ُق ْ
ــول
لِ ْل ِ
ﴆ
ا َْمل ِذ َّمــ َة
إِ َّن
َ
ــو ِّ
َأت ُ
ــي
َأ ْو َال َد
َــذ ﱡم
ا ْلنَّبِ ِّ
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اﳉــواد ِة وا ْلب ِ
خ ْي ِ
ــل
َوا ْبــ ُن ْ َ َ َ َ َ
ِهــي ا َْمل ِذمــ ُة لِ َّلرس ِ
ــول
ُ
َّ
َ
ْــت ِمــن و َل ِ
ــد ا ْلنَ ُغ ِ
ــول
َو َأن َ
ْ َ

ورآه البعــﺾ ﰲ املنــام وعليــه ثيــاب بيــﺾ وقلنســوة بيضــاء فســأله عــن حالــه فأخــربه أن رســول اهلل استنشــده قولــه:
وآل أمحــد مظلومــون قــد قهــروا؛

الأضحــك اهلل ســن الدهــر إن ضحكــت

فقال له أحسنت فشفع له وأعطاه ثيابه التي عليه.

الناﺑﻐة اﳉعﺪي

حينام قرأ النابغة اﳉعدي شعره عﲆ النبي:
َب َل ْغنَــا الســامء َﳎ ْدَ َنــا َو ُجدُ و َد َنــا

َوإِ َّنــا َلنَ ْب ِغــي َفـ ْـو َق َذلِـ َ
ـك َم ْظ َهـ َـرا

استحسنه وسأله ﰲ غايته عن ذلك فقال :اﳉنة ،فقال :قل إن شاء اهلل (راجع :صدر ،د .ت .)225-18٤ /
الﴩيﻒ أﺑو اﳊﺴﻦ

اسمـــه :الﴩيــف أبــو احلســن الﴩيــف بــن حممــد طاهــر الفتــوﲏ ،عــاﱂ ديــن شــيعي مــن أصــول عامليــة ،فقيــه

وحمــدّ ث .كنيتـــه :أبــو احلســن ،وهــو ليــس مــن األﴍاف بنــي هاشــم كــام قــد يتبــادر مــن اسمـــه.

كان ﰲ العلويــة مــن الشــهرة ﰲ الشــعر واألدب والطبــع كعبــد اهلل بــن املعتــز ﰲ العباســية ،وكان يقــول أنــا شــاعر

وأﰊ شــاعر وجــدي شــاعر إﱃ أﰊ طالــب .كان أشــعر أهــل زمانــه بشــهادة إمــام زمانــه قــال عــيل بــن نديــم دخلــت
عــﲆ املتــوكل وعنــده ابــن الرضــا فقــال يــا عــيل مــن أشــعر النــاس ﰲ زماننــا فقلــت :البحــﱰي؛ قــال :وبعــده قلــت:
ولــد مــروان ابــن أﰊ حفصــة خادمــك وعبيــدك فالتفــت إﱃ ابــن الرضــا  gوقــال :يــا ابــن عــم مــن أشــعر زماننــا قــال

gعــيل بــن حممــد العلــوي ،قــال مــا ﲢفــﻆ مــن شــعره قالgقولــه:
اخ َر ْتنَــا ِم ـ ْن ُق َر ْيـ ٍ
َل َقــدْ َف َ
ـﺶ ُع َصا َب ـ ٌة
ــﴣ َلنَــا
َف َل َّــام َتن ََاز ْعنَــا ا ْل َق َضــا َء َق َ

(راجع :السابق)
٣٥٢

ود وامتِــدَ ِ
ٍ
بِ َم ِّ
اد ْاألَ َصابِــ ِع
ــﻂ ُخــدُ َ ْ
ـم بِـ َـام َ ْﲥـ ِـو نِــدَ ا ُء ا ْل َّص َو ِام ـ ِع
َع َل ْي ِهـ ْ

الﻜميﺖ

كان ﰲ كميــت عــﴩ خصــال ﱂ تكــن ﰲ شــاعر؛ كان خطيــب أســد وفقيــه الشــيعة ،وحافــﻆ القــرآن العظيــم ،ثبــت

اﳉنــان وكان كاتب ـ ًا حســن اخلــﻂ ،وكان نســابة وكان جــدالً وهــو أول مــن ناضــل ﰲ التشــيع وكان رامي ـ ًا ﱂ يكــن ﰲ

أســد أرمــى منــه وكان فارسـ ًا شــجاع ًا ســخي ًا دينـ ًا وكان شــهري ًا بالتشــيع ﳎاهــر ًا ﰲ ذلــك وقصائــده اهلاشــميات مــن

جيــد شــعره  . . .لقــي اإلمامــني أبــا جعفــر الباقــر وأباعبــداهلل وأنشــدﳘا قصائــده فدعــوا لــه وأثنيــا عليــه ،وكذلــك

قبلهــام لقــي اإلمــام عــيل بــن احلســني الســجاد ودعــا لــه بأمــور مــن اخلــري ومنهــا الشــهادة ،فاستشــهد ﰲ أيــام مــروان

(الســابق .)18٤ /

ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ الﻐالﺐ

عبــداهلل بــن غالــب أبوعــيل األســدي الشــاعر ،كان مــن شــعراء أهــل البيــت كثــري الشــعر فيهــم ،قــال لــه أبوعبــداهلل

الصادقعليــه الســالمذات يــوم وقــد أنشــده شــعر ًا :إن ملــك ًا يلقــي الشــعر عليــك وإﲏ أعــرف ذلــك امللــك.

إنــه شــاعر فقيــه عــﲆ قــول النجــاﳾ  ،ولقبــه بالثقــة لــد أﰊ جعفــر وأﰊ عبــداهلل وأﰊ احلســن (راجــع :الســابق)

وكفــى بذلــك مدحـ ًا للشــاعر وﲢســين ًا لــه.

اﻻﺳتﺪﻻل ﺑالﺸعﺮ ﻻﺳتيعاب ﻓحو الﻘﺮآن

يســتدل أهــل اللغــة والتفســري ﰲ اســتيعاب القــرآن ودركــه بــام ورد ﰲ أشــعار الشــعراء فعــن عامــر بــن ﴍاحيــل:
﴿ َفــﺈِ َذا ُهــم بِالسـ ِ
ـاه َر ِة﴾ (النازعــات )1٤ : 79؛ قــال الســاهرة بمعنــى األرض عــﲆ أســاس مــا أورد أميــة ﰲ أبياتــه:
َّ
وفِيهــا َحلــم سـ ِ
ـاه َر ٍة َو َب ْحـ ُـر
َ َْ ْ ُ َ

ِ
ِ
ــم
َو َمــا َفــا ُه بِــه َأ َبــد ًا ُمق ْي ُ

(عبد الغني ،السابق 88 /و)89

مــن األدلــة األخــر التــي ﲢكــم فتــل العقيــدة التــي تقــول بعــدم معــاداة اإلســالم للشــعر؛ هــو الســياق القــرآﲏ

العــذب الــذي يميــﻂ بالقلــوب ويســلب العقــول فهــذا النــص املعجــز اليمكــن إدراكــه واليــروق للنــاس إال بعــد
ﲡربــة مشــاﲠة فالشــعر قــد مهــد األرضيــة املناســبة لقبــول القــرآن إﱃ مســتو اإلعجــاز اللســاﲏ وقضيــة التحــدي

القــرآﲏ وانتســاب ﲥمــة الشــعر إليــه خــري برهــان عــﲆ اســتحضار الشــعر ﰲ تلــك اﻵونــة وقــد أ ّثــر أثــر ًا ملحوظـ ًا ﰲ
ردود األفعــال آنــذاك.

ﲨيــع الصحابــة ومــن لــه دور بــارز ﰲ اإلســالم قــد ولــج دائــرة التفســري ومــن أشــهر هــؤالء ابــن عبــاس ” فهــو
٣٥٣

أ.م .د .سيد محمدرضا ابنالرسول

الباحثة ناديا داد ﭘور

أكثــر الصحابــة تفســري ًا وقــد محــل تفســريه الكثــري مــن التابعــني وهــو يعــدّ املؤســس احلقيقــي لعلــم التفســري فهــو

الــذي ﳖجــه ووضــع أصولــه واشــتهر بأنــه يرجــع إﱃ أهــل الكتــاب ﰲ قصــص األنبيــاء وأنــه كان يعتمــد عــﲆ الشــعر
القديــم ﰲ تفســري ألفــاظ القــرآن الكريــم” (عبداحلليــم ،ال .ت .)50-٤5 /
ونامذج االستناد إﱃ الشعر القديم لتبيني القرآن وألفاظه كثرية منها:

ف َفــﺈِ َّن رب ُكــم َلــرء ٌ ِ
ﲣــو ٍ
ـم﴾
ـﲆ َ َ ﱡ
وف َّرحيـ ٌ
َ َّ ْ َ ُ
حينــام ”أشــكل عــﲆ عمــر بــن اخلطــاب معنــى قولــه تعــاﱃَ ﴿ :أ ْو َي ْأ ُخ َذ ُهـ ْ
ـم َعـ َ ٰ

(النحــل  )٤7 :16فقــام ﰲ املســجد وســأل عنهــا فقــام إليــه رجــل مــن هذيــل فقــال معناهــا ” :عــﲆ تنقــص ” ثــم
اســتند إﱃ البيــت اﻵﰐ مــن شــاعر هــذيل يصــف رسعــة ناقتــه:

َكـ َـام َ َ
ف َعـ ْـو ُد ا ْلنَّ ْب َع ِة ا ْل ﱡسـ ُف ُن
ﲣـ َّـو َ

ف ا ْلرح ُل ِمنْهــا ت ِ
ََ
َام َك ًا ِق َر َد ًا
َ
ﲣـ َّـو َ َّ ْ

أي :أخــذ الرحــل ﳛتــك بســنام الناقــة مــن رسعتهــا ،حتــى كاد ينقــص كــام يــربي البحــار عــود الســفينة بالســكني

لينقــص منهــا .فقــال عمــر :أﳞــا النــاس عليكــم بديوانكــم اليضـ ﱡـل .فقالــوا وماديواننــا :قــال شــعر اﳉاهليــة فــﺈن فيــه

تفســري كتابكــم (راجــع :الســابق :نق ـ ً
ال عــن الســيوطي ،2003 ،ج ،1ص .)229

وســﺌل ابــن العبــاس عــن تفســري بعــﺾ املفــردات ﰲ اﻵي الكريمــة فاســتدل بــكل معنــى مــن املعــاﲏ بديــوان

العــرب نحــو:
ـن ا ْل َي ِمـ ِ
ـني َو َعـ ِ
﴿ َعـ ِ
ـن ِّ
الشـ َـام ِل ِع ِزيـ َن﴾ (املعــارج .)37 / 70 ،قــال ﰲ معنــى عزيــن أنــه ”حلــق الرفــاق” واستشــهد
ببيــت عبيــد بــن األبــرص حيــث قــال:
ـاؤوا ُ ْﳞ َر ُعـ َ
ـون إِ َل ْي ِه َحتَّى
َف َجـ ُ

َيكُو ُنــوا َحـ ْـو َل َمنْـ َ ِ
ـرب ِه َع ِز ْينَــا

وســأل نافــع ،ابــن العبــاس عنمعنــى ”الوســيلة”ﰲ اﻵيــة التاليــة﴿ :يا َأﳞــا ا َّل ِذيــن آمنُــوا ا َّت ُقــوا اهللَ واب َت ُغــوا إِ َلي ِ
ــه
ْ
َ ْ
َ َ
َ ﱡَ
ا ْل َو ِســي َل َة﴾ (املائــدة)35 : 5؛ قــال ” :الوســيلة” احلاجــة ،ثــم أورد بيــت عنــﱰة العبــﴘ إذ يقــول:
إِ َّن ا ْل ِّر َجـ َ
ـم إِ َل ْيـ َ
ـك َو ِس ـ ْي َل ٌة
ـال َهلُـ ْ

إِ ْن َي ْأ ُخـ ُـذ َ
َحـ ِـيل َو َﲣ ََّضبِــي
وك َتك َّ

ِ
وﰲ معنــى ” الﴩعــة ” و”املنهــاج” ﰲ اﻵيــة ﴿ :لِ ـك ﱟُل جع ْلنَــا ِمن ُكـ ِ
اجــا﴾ (املائــدة)٤8 ،5 ،؛ﲤســك
ﴍ َع ـ ًة َومن َْه ً
َ َ
ْ
ـم ْ

ببيــت أﰊ ســفيان بــن احلــارث بــن عبــد املطلــب:
٣٥٤

الصـ ِ
َل َقــدْ َن َطـ َـق ا َْمل ْأ ُمـ ُ
ـدق َو ْاهلُــدَ 
ـون بِ ِّ

ــني لِ ِ
ﻺ ْس َ
ــال ِم ِد ْينَــ ًا َو َمن َْه َجــ ًا
َو َب َّ َ

(راجع :عبد احلليم ،السابق)

فعليــه يتبــني الــدور احلاســم للشــعر ال ﰲ نــﴩ اإلســالم ﰲ أنحــاء البلــدان فحســب؛ بــل ﰲ تبيــني املصحــف

الﴩيــف وفــك شــيفراته الدالليــة الغامضــة ويكفــي هــذا عــﲆ أن نشــيد برايــة الشــعر عامــة والشــعر الرمحــاﲏ خاصــة

ـدرب فيــه طــالب أكلــوا مــر الزمــان وحلــوه كــي يصيبــوا بﻶلــﺊ مــن حميــﻂ القــرآن الــذي ال
عــﲆ أنــه مدرســة يتـ ّ
ينضــب لــه معــني.

النﺒﻲ واﻷﺋمة ﻧﻘادا للﺸعﺮ

يــروي أبوالفــرج ّ
أن النبــي قددخــل املســجد وكان كعــب ابــن مالــك مشــتغ ً
ال بﺈنشــاد الشــعر فبينــام هــو ينشــد

الشــعر إذ رأ الرســول فســكت بانقبــاض فســأله النبــي عــام كان منشــغ ً
ال بــه فأخــربه بﺈنشــاده الشــعر فطلــب النبــي
مواصلــة الشــعر فواصــل إﱃ أن أنشــد:

مقاتلنا عن جذمنا كل فخمة مذربة فيها القوالس تلمع

 .وعــن أنــس بــن مالــك رو أن النبــي كان قــد حــرض ﰲ ﳎلــس ﱂ يكــن فيــه إال اخلزرجيــون فطلــب منهــم أن

ينشــدوا مــا قرضــه قيــس بــن اخلطيــم فأنشــده واحــد منهــم إﱃ أن قــال :أجــاد لدﳞــم يــوم احلديقــة حــارس ًا كأن يــدي

بالســيف ﳐــراق العــب ،فســأل النبــي عــن كيفيــة اإلنشــاد وأصالتــه وهــل ينطبــق مــا ُأنشــد عــﲆ اإلنشــاد األصيــل أو
ال؟ (راجــع :القمــي ،الســابق) فكــام قــام النبــي (صــﲆ الــه عليــه والــه ) بتقييــم الشــعر ،فـ ّ
ـﺈن األئمــة كذلــك نقــدوا
الشــعر وقامــوا بتمييــز خبيثــه مــن جيــده.

فعندمــا كان النــاس حمتشــدين ﰲ ســمرة يتجاذبــون أطــراف احلديــث ﰲ الشــعر ومــا يتعلــق بــه وقــد احتدمــت

مناقشــاﲥم وارتفعــت أصواﲥــم ففــي هــذه اﻵونــة أدار أمــري املؤمنــني عــيل بــن أﰊ طالــب وجهــه صــوب النــاس

قائ ـالً :كل شــعرائكم حمســن؛ ولــو ﲨعهــم زمــان واحــد وغايــة واحــدة ومذهــب واحــد ﰲ القــول ،لعلمنــا ّأﳞــم
أســبق إﱃ ذلــك وكلهــم قــد أصــاب الــذي أراد وأحســن فيــه وإن يكــن أحــد فضلهــم فالــذي ﱂ يقــل رهبــة والرغبــة

أصحهــم بــادرة وأجودهــم نادرة؛فيتشــكل نــص هــذا احلديــث مــن أربعــة أقســام
امرؤالقيــس ابــن حجرفﺈ ّنــه كان
ّ

قيمــة وكلهــا تزيــح الســتار عــن أبعــاد النقــد اإلســالمي؛ قــد بـ ّـني ﰲ القســم األول ّ
أن ﲨيــع الشــعراء بغــﺾ النظــر عـ ّـام

ينتمــون إليــه مــن أنســاب أو مــا يعيشــون فيــه مــن عصــور قــد أجــادوا ﰲ فنّهــم ففســاد شــخصية الشــاعر الﳛــﻂ مــن
٣٥٥
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قيمــة فنّــه ورقــي شــعره وذلكــام أمــران متباينــان فاختــار اإلمــام نفســه جــودة شــعر إمــرئ القيــس عــﲆ الرغــم مــن أنــه
حامــل لــواء الشــعراء إﱃ اﳉحيــم عــﲆ حــد التعبــري املنســوب إﱃ الرســول صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم.

ويتمخــﺾ مــن الفــرع الثــاﲏ ّ
ّ
أن بداهــة النقــد الــذي اتــكل عليــه اﳉاهــيل مــن دون النظــر إﱃ غايــة الشــاعر ومذهبــه

اليكــون إال ســد  ،ذلــك ّ
أن مقارنــة شــاعرين ﳐتلفــي العــرص ومقارنــة قصيدتــني بشــتى األغــراض املتباينــة فمثـ ً
ال

مقارنــة اهلجــاء واملديــح قيــاس اليســتقيم أليــة قاعــدة عقليــة فيطــرح هــذا القيــاس وينبــذ إﱃ أبعــد مايكــون.

ومــا ورد ﰲ القســم الثالــث اليكــون إال توكيــد ًا للقســم األول؛ ثــم القســم الرابــع أي القســم األخــري يصطفــي فيــه

اإلمــام مــن الشــعراء مــن هــو أجودهــم شــعر ًا.

فمهــام يكــن مــن أمــر فــﺈن نقــد النبــي ونقــد اإلمــام للشــعر واســتحضاره مثــل هــذا املوقــف مــن األدلــة القاطعــة

التــي تـ ّ
ـدل عــﲆ أن باقــة مــن األشــعار غــري القليلــة تنبســق مــن شــجرة طيبــة حيــث يصلــح ،فالشــعر نفســه ال يرفــﺾ
رفض ـ ًا تام ـ ًا وال يعــد الــكالم بســبب قولبتــه ﰲ إطــار شــعري ،شــجرة زقــوم تشــمﺌز منــه القلــوب واﻵذان بــل مــن

الشــعر مــا عظــم قــدره وجـ ّـل شــأنه فالضــري مــن ﲤييــز خبيثــه مــن طيبــه.

فســكب الشــعر ﰲ ميــزان النقــد ومعاﳉــة ذ ّمــه أو استحســانه ومــا ﳛمــل مــن إرهاصــات وتبعــات إن ّ
دل عــﲆ

شــﺊ فهــو يــدل عــﲆ األﳘيــة الباهظــة التــي تتم ّتــع ﲠــا هــذه الظاهــرة والــدور الريــادي الــذي تلعبــه ﰲ املجتمعــات
البﴩيــة( .راجــع :شــهيدي؛ .)6 / 1365

ـيل بــن مــوﳼ الرضــاgذات يــوم وقــد
وعــن حممــد بــن ﳛيــي الفــارس ،قــال” :نظــر أبــو نــواس إيل أﰊ احلســن عـ ّ

خــرج مــن ﳎلــس املأمــون عــيل بغلــة لــه ،فدنــا منــه أبــو نــواس ،فسـ ّلم عليــه وقــال :يــا ابــن رســول اهلل! قــد قلــت فيــك

ـب أن تســمعها منّــي ،قالعليــه الســالم :هــات! فأنشــأ يقــول:
أبياتـ ًا ،فأحـ ّ
ون ن َِقي ٌ ِ
ــم َ ْﲡ ِ
ــري
ــر َ َّ
اﲠ ُ
ــات ث َي ُ ُ
ُم َط َّه ُ
ــني ُتن ِْســ ُب ُه
َمــ ْن َﱂ ْ َيكُــ ْن َع َل ِو َّيــ ًا ِح ْ َ
َفــاهللُّْ ََّملــا َبــدَ ا َخ ْل َقــ ًا َف َأ ْت َقنَــ ُه
ِ
ُــم ا َْمل َ ُ
ــﻸ ْاألَ ْع َ
ُــم
َف َأ ْنت ُ
ــﲆ َوعنْدَ ك ُ

ِ
ا ْل َّص َ
ــروا
ــم َأ ْين ََــام ُذك ُ
ــال ُة َع َل ْي ِه ْ
َف َــام َلــ ُه ِمــ ْن َق ِد ْيــ ِم ا ْلدَّ ْه ِ
ــر ُم ْفت َ
ــر
َخ ُ

ــﴩ
ُــم َو ْ
اص َط َفاك ْ
َص َّفاك ُ
ُــم َأ ﱡ َﳞــا ا ْل َب َ ُ
ِ
ِ
ـم ا ْل ِك َتـ ِ
ـور
ـاب َو َمــا َجــا َء ْت بِه ا ْل ﱡسـ ُ
ع ْلـ ُ

ٍ
ـم قــال” :يــا غــالم هــل معــك ﳾء ،فقــال :ثــالث مائــة
الرضــا  gقــد جﺌتنــا بأبيــات مــا ســبقك إليهــا أحــد ،ثـ ّ
فقــال ّ

ـم قــال :لع ّلــه اســتق ّلها ،يــا غــالم ســق إليــه البغلــة” (املجلــﴘ ،د .ت  ،)235 /فيحكــم
دينــار ،فقــال :أعطهــا إ ّيــاه ،ثـ ّ

اإلمــام الرضاgعــﲆ القصيــدة باﳉــودة إذ قــال” :مــا ســبقك إليهــا أحــد”.
٣٥٦

اﻻﻋﱰاف ﺑﻈاﻫﺮة ﻣﻼك الﺸعﺮ واﻹﻗﺮار ﲠا

لغــة الشــعر لغــة تنــزاح عـ ّـام يكــون عليــه الــكالم االعتيــادي وكثــري مــن األنظمــة الفكريــة املتواجــدة ﰲ ﳐتلــف

الثقافــات تعتقــد ذلــك والتبايــن الغائــر ﰲ النظــام الشــعري جعلــت منــه عنــد عامــة النــاس وخاصتهــم كالمـ ًا تقذفــه
طاقــة ماورائيــة خارقــة إﱃ لســان الشــاعر وتلهمــه إيــاه ،فـ”إهلــة الشــعر” و”شــيطان الشــعر” و”مــالك الشــعر” هــي

املصطلحــات الناﲡــة عــن هــذا املعتقــد وهــو يتمظهــر أكثــر مــا يتمظهــر ﰲ أســاطري اليونــان والفكــرة اﳉاهليــة  ،وقــد

تــراءت هــذه الفكــرة ﰲ مــرآة الثقافــة اهلنديــة واليابانيــة أيض ـ ًا (راجــع :آقــا حســيني ،ال .ت  /ص.)75

فعبقريــة العــرﰊ اﳉاهــيل ﲡــد نفســها ﰲ باحــة الشــعر وكان الشــاعر عندهــم هــو الشــخص الــذي اصطفــاه اﳉنــي
ـﻂ عــﲆ صــدر الشــاعر و ُي ِ
وأهلمــه مــا أهلمــه بعــد هــذا االصطفاء؛فــكان اﳉنــي ﰲ اعتقادهــم ﳛـ ّ
كر ُهــه عــﲆ أن يكــون

الناطــق باســمه للنــاس .وهــذه هــي بصيصــة الشــعر ونواتــه عنــد الشــاعر عــﲆ مــا يعتقــده اﳉاهــيل.

فمنــذ تلــك اﻵونــة تنعقــد بــني الشــاعر املجنــون واﳉــن عالقــات محيمــة وكان ﳛظــى الشــاعر ألجــل هــذه

اخلصيصــة ﰲ املجتمــع اﳉاهــيل باملكانــة املرموقــة حتــى لقــب بالقائــد.
وقد نسبوا بعﺾ الشعر إﱃ اﳉ ّن منه قوهلم:

وقــرب حــرب بمــكان قفــر

وليــس قــرب قــرب حــرب قــرب

فهــذه الطقــوس مهــدت األرضيــة املناســبة الﲥــام الرســول بالشــاعرية واعتبــار القــرآن شــعر ًا .ألن هــؤالء اﳉاهليــني

ﰲ ﱂ يتصــوروا أن كالمــا يفــوق الــكالم البــﴩي هــو نتــاج بــﴩ بــل هــو صــادر مــن اﳉــن؛ فلذلــك يــرصح القــرآن
ﳎاهــرا بنفــي الشــاعرية عــن الرســول ونفــي الكهانــة واﳉنــون عنــه .فامتزجــت هــذه الفكــرة امتزاجـ ًا وثيقـ ًا بالفكــرة

اﳉاهليــة إﱃ أن أصبحــت حلمــة تغطــي شــتى األفــكار حتــى بعــد نــزول اإلســالم وقــد اعــﱰف الشــعراء ﲠــذه الظاهرة

حيــث يقــول أبوالنجــم العجــيل:
إِ ِّﲏ وك َُّل َش ِ
ــﴩ
ــاع ٍر ِمــ َن ا ْل َب َ
َ

َــر
َشــ ْي َطا ُن ُه ُأ ْن َثــى َو َشــ ْي َط ِاﲏ َذك ْ
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ويقول شاعر آخر اعﱰاف ًا ﲠذه القضية:
ِ
ــري ًا ِســنِّي
إِ ِّﲏ َوإِ ْن ُكن ُ
ْــت َصغ ْ َ

ِ
ــري ِْ
ِ
اﳉــ ِّن
َفــﺈ َّن َشــ ْي َطاﲏ كَبِ ْ َ

وعــن أﰊ العــالء املعــري يقــول ” :إن لــكل شــاعر شــيطان ًا يقــول الشــعر عــﲆ لســانه” .وقــد اســتوت هــذه القضيــة

عــﲆ ســوقها عنــد النبــي واألئمــة عليهــم الســالم وﰲ تعابريهــم وإن ﱂ تكــن كــام اعتقدهــا اﳉاهــيل بــل هنــاك إشــارات
إﱃ تأييــد مــالك الشــعر حينــام أشــاد النبــي بشــعر حســان حيــث يؤيــده روح القــدس؛ فتأييــد امللــك روح القــدس يعــد

تأييــد ًا لظاهــرة مــالك الشــعر عــﲆ مــا البــأس بــه ﰲ اإلســالم .ومــا قالــه أبوعبداهللgلعبــد اهلل الغالــب األســدي:
إن ملــك ًا يلقــي عليــه الشــعر وإﲏ أعــرف ذلــك امللــك (راجــع :الكــﴚ2880 ،ﲢــت الرقــم )176 :اليكــون هــذا

إال الترصيــح بظاهــرة مــالك الشــعر وتبعـ ًا هلــذا الترصيــح ينبعــي تأييــد الشــعر الرمحــاﲏ مــن دون غــريه ألنــه ﳜضــع

للتصديــق الغيبــي وهــذا مــا تؤيــده الروايــة الســابقة.

فالترصيــح بفكــرة مــالك الشــعر والبــوح ﲠــا مــن أهــل البيــت بغــﺾ النظــر عــن كيفيــة هــذه اللمحــات يؤيــد

الشــعر ويغلفــه بــدروع االستحســان والقبــول ﳑــا يمكــن أن يتخــذ حجــة عــﲆ الذيــن يرفضــون الشــعر بمجاميعــه
 ،رديﺌــه وجيــده خبيثــه وطيبــه ،ثــم ّ
إن التعبــري عــن هــذه الظاهــرة بمــالك الشــعر بــدالً عــن شــيطان الشــعر يــواري
الــدالالت الثنائيــة التــي يتم ّكــن أي شــخص مــن األشــخاص أن يلتقطهــا؛ فالشــعر املرفــوض ينبــع عــن الشــيطان
الــذي يوســوس ﰲ الصــدور والشــعر املقبــول الينجــم إال عــن وحــي مــالك أو ﳛظــى بتأييــده لــه.
ﻓﺼﻞ اﳋﻄاب ﰲ ﺛناﺋية الﺸعﺮ

وأخــري ًا نســتخلص ﳑــا تطــرق البحــث إليــه مــن رطــب اﻵراء ويابســها حيــال الشــعرّ ،
أن الشــعر ﱂ يكــن ﰲ نفســه

خاضعـ ًا ألن يوصــف بالســلب أو اإلﳚــاب بــل فحــواه واهلــدف مــن إنشــاده هــو املحــور األســاس ﰲ توجيــه الشــعر

توجيــه رفــﺾ أو توجيــه قبــول فكــام روي عــن الرســول عندمــا ســﺌل عــن الشــعر؛ فقــال :هــو كالم فحســنه حســن
وقبيحــه قبيــح.

إن صــح مــا روي عــن الرســول ﰲ ذم األشــعار فبجانبــه روي عنــه مــا يــدل عــﲆ رؤيتــه اإلﳚابيــة إذ قــال :إن مــن

الشــعر حلكمــة وإن مــن البيــان لســحر ًا.

ثــم إنــه البــد مــن ﲤييــز خبيــث الــكالم مــن جيــده ألن الشــعر كالم مؤلــف فــام وافــق احلــق منــه فحســن ومــاﱂ

يوافــق احلــق منــه فــال خــري فيــه .وقــال :عليــه الصــالة والســالم إنــام الشــعر كالم فمــن الــكالم خبيــث وجيــد.

٣٥٨

ﺣﺼيلة الﺒحﺚ

ﻣا يتمﺨﺾ ﻣﻦ الﺒحﺚ ﻫو:

أوالً :الثنائيــة التــي أوجدﲥــا النقاشــات ﰲ دائــرة الشــعر والشــاعرية ﰲ الرؤيــة اإلســالمية مــن واجهتــي الســلب واإلﳚــاب

ّ
تنحــل وتــزداد ﲤاســك ًا بالنظــر إﱃ مــا تب ّقــى مــن الروايــات
ﱂ تكــن ثنائيــة بحتــة ال انســجام لشــبكتها املتمفصلــة بــل هــي
واألحاديــث ومــا ورد ﰲ خضـ ّـم التفاســري املأثــورة إذ تقســم الشــعر إﱃ مــا يســمى بالشــيطاﲏ والرمحــاﲏ فــاألول شــجرة خبيثــة

الينبعــث عنهــا إال الفحشــاء واملنكر؛فالغــرو ﰲ ذ ّمــه والدعــوة عــﲆ قلعــه وخلــع جــذوره مــن املجتمــع اإلســالمي كيــال يصيب

بــداء الفســاد العضــال؛ أ ّمــا الثــاﲏ فهــو الشــعر الرمحــاﲏ الــذي اليكــون إال مــا يشــيد برايــة احلــق ويقــوم ببنــاء رصح اإلســالم

املمجــد بأحســن مــا يكــون مــن طريقــة وأصحابــه هــم املؤمنــون اخللــص الذيــن ﳚاهــدون ﰲ ســبيل اهلل بأنفســهم وأمواهلــم
ّ
وألســنتهم ،هــم الذيــن ﳛــذون حــذو الرســول  oواليفتــأون يذكــرون اهلل آنــاء الليــل وأطــراف النهــار وقــد نالــوا مانالــوا

مــن ثنــاء الرســول واالئمــة األطهــار .o

ثانيـ ًا :االشــارة إﱃ ظاهــرة مــالك الشــعر عنــد النبــي واألئمــة الطاهريــن يعــد وثيقــة حمﱰمــة للشــعر والشــعراء الذيــن عــربوا

قنطــرة الوســاوس الشــيطانية ليعمــروا جــدران الديانــة اإلســالمية؛ وهــذا األمــر ﳛكــم فتــل الثنائيــة املطروحــة ﰲ ســاحة

يوجــه قيمــة الشــعر اإلﳚــاﰊ حيــث يرتفــع ﲠــﺈﱃ أن يعــدّ لــه وظيفــة إﳛائيــة لينفــخ ﰲ صــور احلــق و ُيســمعه
اإلســالم ذلــك أ ّنــه ّ
إﱃ القلــوب املتعطشــةخالف ًا للشــعر الشــيطاﲏ الــذي ال يكــون إال نفثــة شــيطانية ترمــي بصاحبــه إﱃ غياهــب جــب الضــالل

وأغــوار مهالــك القفــار.

ثالث ـ ًا :ال شــك أن مــا خضــع للنقــد يكــون أمــر ًا قي ـ ًام يصلــح للنقــاش والتقييــم النهائــي فــﺈذا الشــعر ومــا يتعلــق ﲠتم ّكــن

مــن الوقــوع ﰲ موضــع الغربلــة يـ ّ
ـدل هــذا عــﲆ األﳘيــة البالغــة التــي يتمتــع ﲠــا ،بغــﺾ النظــر عــن الكيفيــات أو األدوار التــي

يلعبهــا ﰲ ﳐتلــف املياديــن؛ فهــذه األﳘيــة ﲢــول دون النبــذ الشــامل هلــذه الظاهــرة العريقــة .فالﱰكيــز ووضــع العدســة املكــربة

عليهــا مــن جانــب النبــي واألئمــة أ ّدت إﱃ تضافــر الثنائيــة التــي عانــى منهــا مــن عانــى ردحـ ًا مــن الزمــن .فالشــعر الط ّيــب الــذي
يفــوح باملعــاﲏ ّ
الشــيقة حمبــذ والشــعر املعــادي لﻸعمــدة التــي وضــع نطاقهــا اإلســالم كالم حمـ ّـرم إنشــاده ومطــرود مــن تفــوه بــه.

رابعـ ًا :ﱂ يكــن الــدور الــذي لعبــه الشــعر حكــر ًا عــﲆ نــﴩ رســالة الرســول ﰲ أوســاط النــاس وﲨاعاﲥم ،فالشــعر الــذي كان

مهــد ًا حلضــارة العــرب العريقــة؛ بعــد مــا حـ ّـل اإلســالم ونــزل املصحــف الﴩيــف أصبــح معجـ ًام بليغـ ًا وموســوعة كــرب ﲢــل
العقــد العويصــة التــي تواجــدت ﰲ فهــم لغــة القــرآن وقــد جهــز املفﴪيــن بجهــاز صالــح أنيــق؛ فهــذه البصمــة التــي تركتهــا

بنــان الشــعر عــﲆ لوحــة تاريــخ اإلســالم بصمــة حاســمة اليمكــن رصف الوجــه عنهــا .فالشــعر وإن ﱂ يكــن رمحانيـ ًا بحتـ ًا وإن
كان قــد وصــف حيــاة بســيطة مــن دون زخرفــة ،لكنــه بريشــته رســم عــﲆ لوحــة األذهــان عناقيــد الــدالالت الالئقــة ﰲ صــدر

التفاســري ورفدهــا بـ ّ
ـأدق املعــاﲏ وبــه انكشــف جانــب مــن معجــزة القــرآن العظيــم واحلمــد هلل رب العاملــني.

٣٥٩

أ.م .د .سيد محمدرضا ابنالرسول
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ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ :

معلــوم أن جوهــر الديــن اإلســالمي املحافظــة عــﲆ مصالــح النــاس كافــة؛ ألنــه ديــن العدالــة واالعتــدال ،لذلــك

كان مــن معــاﱂ االقتصــاد اإلســالمي زيــادة اإلنتــاج وعدالــة التوزيــع وترشــيد االســتهالك ،وهــذا يعــود بــال ريــب إﱃ
حســن التدبــري ودقــة التقديــر.

وان دراســة األفــكار االقتصاديــة عنــد املســلمني بعامــة وأهــل البيــت (عليهــم الســالم) بخاصــة تفيــد ﰲ تأصيــل

بعــﺾ األفــكار االقتصاديــة املعــارصة أو املســتحدثة عــﲆ أســاس إســالمي ،وبيــان مــد التــزام املفكريــن املســلمني
بالﴩيعــة اإلســالمية مــن جهــة ،وبيــان التسلســل التارﳜــي هلــذه األفــكار الــذي نفيــد منــه معرفــة مــد ســبق الفكــر
االقتصــادي اإلســالمي غــريه ،وإســهامه ﰲ فهــم النظريــات االقتصاديــة اإلســالمية ،وتكويــن علــم االقتصــاد

اإلســالمي مــن جهــة أخــر.
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Abstract:
As commonly agreed that the essence of the Islamic region is to preserve the interest of
all people, as it is the religion of justice and moderation , so the sole target of the Islamic
economy is to accelerate the acts of production, fair distribution and economic consumption
, it is all definite for efficacious management and precise consideration.
Studying the economic viewpoints of the Muslims in general and Ahalalbayt in particular
gives nurture to fathom the roots of certain contemporary economic ideas or some inventive
one in accordance with Islamic bases , manifests the extent the Islamic thinkers delimit
themselves to and states the historical hierarchy of such ideas to know their contribution in
perceiving the Islamic economic theories and constructing economics.

٣٦٤

ﻣﻘﺪﻣة

احلمــد هلل رب العاملــني ،وأفضــل الصــالة وأتــم التســليم عــﲆ نبينــا ســيدنا حممــد ،وعــﲆ آلــه أﲨعــني ،ومــن تبعهــم

بﺈحســان إﱃ يــوم الديــن .وبعــد:

معلــوم أن جوهــر الديــن اإلســالمي املحافظــة عــﲆ مصالــح النــاس كافــة؛ ألنــه ديــن العدالــة واالعتــدال ،لذلــك

كان مــن معــاﱂ االقتصــاد اإلســالمي زيــادة اإلنتــاج وعدالــة التوزيــع وترشــيد االســتهالك ،وهــذا يعــود بــال ريــب إﱃ
حســن التدبــري ودقــة التقديــر.

ودراســة األفــكار االقتصاديــة عنــد املســلمني بعامــة وأهــل البيــت بخاصــة تفيــد ﰲ تأصيــل بعــﺾ األفــكار

االقتصاديــة املعــارصة أو املســتحدثة عــﲆ أســاس إســالمي ،وبيــان مــد التــزام املفكريــن املســلمني بالﴩيعــة

اإلســالمية مــن جهــة ،وبيــان التسلســل التارﳜــي هلــذه األفــكار الــذي نفيــد منــه معرفة مــد ســبق الفكــر االقتصادي

اإلســالمي غــريه ،وإســهامه ﰲ فهــم النظريــات االقتصاديــة اإلســالمية ،وتكويــن علــم االقتصــاد اإلســالمي مــن
جهــة أخــر.

ذلــك ألن اإلســالم ديــن واقعــي فطــري ،ولــذا فهــو ال يعمــل عــﲆ إغفــال احلقائــق اخلارجيــة ومنهــا احلقيقــة

الفطريــة ،ويســعى بــكل األســاليب لالرتفــاع بمســتو الواقــع إﱃ الشــكل األمثــل.

وعــﲆ هــذا فقــد الحــﻆ اإلســالم -ﰱ تصــوره للوضــع االقتصــادي الســليم -واقــع اإلنســان ودوافعــه وواقــع

املســاحة التــى يعيشــها ،ومــن ثــم وضــع خطــﻂ إلســعاد املجتمــع ﰱ هــذا املجــال ضمــن ﲣطيطــه العــام األوســع.
وإذ ﱂ نكن بصدد إعطاء النظرة اإلسالمية فال بد من اإلشارة إﱃ خطوطها الرئيسة:

مــا نعتقــده أن اإلســالم عـ َّـني املشــكلة أوالً ثــم راح يســعى للحــل اﳉــذري ،وهــذه املشــكلة تتلخــص ﰱ أمريــن

(الظلــم ،والكفــر بأنعــم اهلل) ،ولــو ارتفعــا فقــد حلــت املشــكلة ﲤا ًمــا.

ِ
وهــا
(وإِ ْن َت ُعــدﱡ وا ن ْع َمـ َة اهللَِّ ال ُ ْﲢ ُص َ
فهــذا القــرآن الكريــم بعــد أن يذكــر نعــم اهلل ،يعقــب عــﲆ ذلــك بقولــه تعــاﱃَ :
ِ
ـم) (النحــل.)18:
ـور َرحيـ ٌ
إِ َّن اهللََّ َل َغ ُفـ ٌ
ومن هنا فﺈننا نجد اإلسالم يصب كل جهوده لرفع هذين اﳉانبني من املشكلة فيعمل عﲆ ﲢقيق ما يأﰐ:

أوالً :تنمية اإلنتاج واالستفادة القصو من النعم املوفرة.

ـريا ﰱ ﳐتلــف نصوصــه ،ومنهــا جعــل القســﻂ أحــد
وثان ًيــا :ﲢقيــق العدالــة االجتامعيــة والقســﻂ ،وقــد أكــد هــذا كثـ ً

أهــداف األنبيــاء الكرب.

وهو ير -هنا -أن القسﻂ ال يتحقق إال إذا ﲢقق مبدآن ﳘا:

أ -التكافل االقتصادي.

٣٦٥

أ.م.د.عبد الحليم العزمي الحسيني

ب -التوازن ﰱ مستو املعيشة.

وﳘا أمران يشﱰك الشعب واحلكومة ﰱ القيام بأعبائهام عﲆ اختالف بني املسؤوليات.

ولكــي يتحقــق التــوازن االقتصــادي ﰱ مســتو املعيشــة ﳚــب العمــل عــﲆ االرتفــاع بالطبقــة الفقــرية إﱃ حــد

(الغنــى) ،وهــو احلــد الــذ يوفــر لﻺنســان حاجاتــه الطبيعيــة ،وقــد جــاءت ﰱ هــذا نصــوص ﴍيفــة ،ويعمــل
عــﲆ منــع اإلرساف  ،واهلبــوط باملســتو الــذي تعيشــه الطبقــة املﱰفــة واملﴪفــة إﱃ احلــد الطبيعــي ،وال يبقــى بــني
مســتويات املعيشــة إال تفــاوت معقــول ومقبــول يضمــن قرﲠــا مــن جهــة وبقــاء الدافــع املــادي املحــرك لﻺنتــاج

األكثــر مــن جهــة أخــر.

وإننا لنجد اخلطوات االقتصادية التى قام ﲠا اإلمام أمري املؤمننيgتسري كلها ﰱ هذا االﲡاه.

فلنتَّبعها إذن تتب ًعا رسي ًعا لنجد الروعة التى طرحها اإلسالم وطبقها اإلمام ﰱ دولته اإلسالمية.

ونستطيع أن نقسم هذه اخلطوات عﲆ قسمني:
اخلطوات الﱰبوية النفسية العقائدية.

واخلطوات القانونية التﴩيعية.

وكلها تصب ﰱ األهداف املاضية كام سنالحﻆ.

ولكــن قبــل بيــان هذيــن القســمني ﳚــب أن نالحــﻆ أن بعضهــام قــد يميــل إﱃ جانــب تنميــة اإلنتــاج ،واﻵخــر

إﱃ العدالــة ﰱ التوزيــع ،ولكــن ملــا كان احلقــل اإلنتاجــى واحلقــل التوزيعــي مﱰابطــني بشــكل رائــع فقــد آثرنــا أن

نقســمهام عــﲆ خطــوات إنتاجيــة وأخــر توزيعيــة(.)1

٣٦٦

ﲤﻬيﺪ

مهــد اإلمــام عيلgلتطبيــق األطروحــة االقتصاديــة ﲤهيــدً ا نفسـ ًيا ،ويمكننــا أن نختــار مــن تعليــامت اإلمــام األمور

اﻵتية:

 -1العمــل عــﲆ تعميــق العقيــدة ﰱ النفــوس بحيــث يتحــول الوجــود اإلنســاﲏ إﱃ وجــود موحــد مطيــع هلل تعــاﱃ

مضــح ﰱ ســبيله بــكل مــا يملــك ،وﳖــج البالغــة مــيلء بمثــل هــذه الﱰبيــة العقائديــة.

ومــن الواضــح أن العقيــدة إذا تعمقــت انبثــت منهــا مفاهيــم اجتامعيــة رائعــة هلــا تأثريهــا األكــرب ﰱ مســرية احليــاة

االجتامعيــة ،وتلــك مــن مثــل مفاهيــم( :خالفــة اإلنســان هلل) ،و(التحــول املــايل لﻺنســان مــن اهلل) ،و(األخــوة

اإلســالمية) ،و(الربــح واخلســارة ﰱ التصــور اإلســالمي) ،وغريهــا.

إن هــذه احلقيقــة واملفاهيــم تــﱰك آثارهــا ﰱ صياغــة العواطــف اإلســالمية نحــو املتقــني واألخــوة املؤمنــني ﳑــا

ﲤهــد أكــرب التمهيــد لتطبيــق التصــور اإلســالمي املذكــور ،واالندفــاع نحــو اإلنفــاق ،وهكــذا يتــم الربــﻂ بــني الزهــد
واإلنفــاق.

يقولgللعالء بن زياد احلارثي وقد رأ سعة داره:

”مــا كنــت تصنــع بســعة هــذه الــدار ﰱ الدنيــا ،وأنــت إليهــا ﰱ اﻵخــرة كنــت أحــوج؟ ويــيل إن شــﺌت بلغــت ﲠــا

اﻵخــرة ،تقــري فيهــا الضيــف ،وتصــل فيهــا الرحــم ،وتطلــع منهــا احلقــوق مطالعهــا ،فــﺈذا أنــت قــد بلغــت ﲠــا

اﻵخــرة”.

أيضــا بالتعليــامت التــى ﲢقــق لﻺنســان نظــرة دقيقــة للجوانــب املاديــة ﰱ هــذه احليــاة فـــ
 -2وﳖــج البالغــة مــيلء ً

”مــن أبــرص ﲠــا برصتــه ،ومــن أبــرص إليهــا أعمتــه”.

 -3تأكيــد ذم احليــاة املﱰفــة التــى ال تشــعر بــﺂالم املعوزيــن ،وهكــذا ذم اإلرساف واملﴪفــني وبــني انحرافهــم عــﲆ

الــرصاط اإلنســاﲏ.

يقول اإلمام عيلgمن كتاب له إﱃ زياد:

”فــدع اإلرساف مقتصــدً ا ،واذكــر ﰱ اليــوم غــدً ا ،وأمســك مــن املــال بقــدر ﴐورتــك ،وقــدم الفضــل ليــوم

حاجتــك ،أترجــو أن يعطيــك اهلل أجــر املتواضعــني وأنــت عنــده مــن املتكربيــن ،وتطمــع -وأنــت متمــرغ ﰱ النعيــم

ﲤنعــه الضعيــف واألرملــة -أن يوجــب لــك ثــواب املتصدقــني؟ وإنــام املــرء ﳎــزي بــام أســلف ،وقــادم عــﲆ مــا قــدم”.

 -٤التذكــري الدائــم بــأن املــال مــادة الشــهوات ،وأنــه ســبب النحــراف اإلنســان إن ﱂ يبــذل ﰲ ســبيل اهلل ،فقــد

أمــر واليــه ”أن يكــﴪ نفســه مــن الشــهوات ،ويزعهــا عنــد اﳉمحــات ،فــﺈن النفــس أمــارة بالســوء إال مــا رحــم اهلل”.
وقال عليه السالم” :املال مادة الشهوات”.

٣٦٧

أ.م.د.عبد الحليم العزمي الحسيني

”ما جاع فقري إال بام متع به غني”.

 -5تركيــز اإلحســاس بــﺂالم اﻵخريــن الســيام ﰱ ﳎــال حــث احلــكام عــﲆ التفكــري الدائــم بضعفــاء شــعوﲠم،

فيقــول:

”فمــن آتــاه اهلل مــاالً فليصــل بــه القرابــة ،وليحســن منــه الضيافــة ،وليفــك بــه األســري والعانــى ،وليعــﻂ منــه الفقــري

ـوزا ﲠــذه اخلصــال ﴍف مــكارم الدنيــا،
والغــارم ،وليصــرب نفســه عــﲆ احلقــوق والنوائــب ابتغــاء الثــواب ،فــﺈن فـ ً
ودرك فضائــل اﻵخــرة -إن شــاء اهلل.”-

ويقدم بنفسه االنموذج العميل الصادق:

ربا ،وال ادخــرت مــن غنائمهــا وفـ ًـرا ،وال أعــددت لبــاﱃ ثوبــى طمـ ًـرا،
إذ يقــول” :فــو اهلل مــا كنــزت مــن دنياكــم تـ ً

ربا”.
وال حــزت مــن أرضهــا شـ ً

وأيــم اهلل -يمينًــا أســتنثي فيهــا بمشــيﺌة اهلل -ألروضــن نفــﴘ رياضــة ﲥــﺶ معهــا إﱃ القــرص إذا قــدرت عليــه

مطعو ًمــا ،وتقنــع بامللــح مأدو ًمــا ،وألدعــن مقلتــي كعــني مــاء نضــب معينهــا ،مســتفرغة دموعهــا ،أﲤتلــﺊ الســائمة من
رعيهــا فتتــربك؟ وتشــبع الربيضــة مــن عشــبها فﱰبــﺾ ،ويــأكل عــيل مــن زاده فيهجــع؟ قــرت إذا عينــه إذا اقتــد بعــد
الســنني املتطاولــة بالبهيمــة اهلاملــة.
أما عﲆ الصعيد القانوﲏ:

فﺈننا نلمح التطبيق الكامل للتعاليم اإلسالمية ﰱ دولته ونذكر من ذلك عﲆ سبيل التمثيل :

 -1توفــري أقــﴡ حــد مــن األمــن االجتامعــي الــذي يســاعد للغايــة عــﲆ ﲢقيــق األهــداف اإلســالمية ﰱ املجــال

االقتصــادي.

ويتــم ذلــك عــرب تطبيــق نظــام العقوبــات الصــارم بحــق عمليــات االغتيــال االقتصــادي والﴪقــة وقطــع الطريــق

تزوجــت
والربــا واالحتــكار والكنــز والقــامر وإهــدار الثــروات ،وقــد راح يعلــن أنــه ســﱰجع أمــوال األمــة حتــى ولــو ِّ
ِّ

بــه النســاء.

فيقول عليه السالم -عن بعﺾ األموال التى رأ أﳖا أخذت بغري حق:-
”واهلل لــو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء ،و ُم ِلــك بــه اإلمــاء لرددتــه ،فﺈنــه ﰱ العــدل ســعة ،ومــن ضــاق عليــه العــدل
فاﳉــور عليــه أضيق”.
وأما ﰲ االحتكار فيقول ملالك:

ـمحا ،بموازين
”فامنــع مــن االحتــكار ،فــﺈن رســول اهلل صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم منــع منــه ،وليكــن البيــع بي ًعــا سـ ً

عــدل ،وأســعار ال ﲡحــف بالفريقــني مــن البائــع واملبتــاع ،فمــن قــارف حكــرة بعــد ﳖيــك إيــاه فنــكل بــه وعاقبــة ﰱ
غــري إرساف”(.)2
٣٦٨

ﰱ هــذه الفقــرة يؤكــد اإلمامgأﳘيــة وضــع نظــام املراقبــة املاليــة ،وحماربــة اﳉشــع ،وأن إطــالق احلريــة الواســعة

للتجــار يشــجعهم عــﲆ انتهــاك حقــوق النــاس ،والتالعــب بأقواﲥــم؛ ألن النفــس أمــارة بالســوء إال مــن رحــم
اهلل ،وغريــزة النفــع الشــخﴢ -إن ﱂ يكــن معهــا تقــو تردعهــا عــن اإلفــراط -ســتجعل التجــار يســيطرون عــﲆ

األســواق ،وﳛتكــرون املنافــع دون غريهــم ،وهــذا مــا ســيجلب النقمــة عــﲆ الــوالة ،وقــد لعــن النبــي صــﲆ اهلل عليــه
وآلــه وســلم املحتكريــن ،وتوعدهــم بالعقــاب الدنيــوي واألخــروي ،فقــال صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم( :مــن احتكــر

طعا ًمــا أربعــني يو ًمــا؛ فقــد بــرئ مــن اهلل عــز وجــل ،وبــرئ اهلل منــه)(.)3
وأحرق اإلمام عيلgطعاما لرجل كان احتكره(.)٤

أيضــا أن املنــع مــن االحتــكار هــو نــوع مــن أنــواع الســيطرة املركزيــة عــﲆ االقتصــاد ،ومــن هنــا فهــو
واملالحــﻆ هنــا ً

يطــرح التســعري احلكومي.

واخلالصــة :فﺈنــه مــن الواجــب أن ﳛفــﻆ حــق التاجــر وحــق املســتهلك ،لقــد قصــد اإلمــام مــن وراء ذلــك ﲢطيــم

كل الوســائل التــى تــؤد إﱃ تكديــس األمــوال ،وتضخيــم الثــروات التــى ال تلبــث أن تنحــرص ﰱ فﺌــة خاصــة،
وتصبــح ُدو َل ـ ًة بــني األغنيــاء دون غريهــم مــن فﺌــات املجتمــع ،ولقــد كــره للمجتمــع الصالــح تضخيــم األمــوال

التــى ال تقــوم عــﲆ جهــد ،وال تنشــأ عــن كفــاءة ،وتــؤد ﰱ الغايــة البعيــدة إﱃ خلــق طبقــة املﱰفــني الكســاﱃ الذيــن
يعيشــون عــﲆ حســاب اﳉامعــة الفقــرية ،وطبقــة أخــر معــوزة مســعرة تعمــل وتشــقى ،فيــؤد ذلــك إﱃ اﳖيــار ال

بــد منــه ﰱ ُخ ُلــق الفــرد ُ
وخ ُلــق اﳉامعــة(.)5

 -2العمل عﲆ منع تركز الثروة بأساليب ﳐتلفة:

منهــا :مــا مــر مــن منــع االحتــكار والكنــز ،والتســعرية احلكوميــة ،ومنهــا اإلرصار عــﲆ ﲨيــع الرضائــب الزكويــة

الثابتــة ،ومنهــا فــرض الرضائــب (غــري الزكويــة املتعارفــة) عــﲆ األجنــاس.

فقــد ورد عنــهgﰱ روايــة صحيحــة أنــه وضــع عــﲆ اخليــل العتــاق الراعيــة ﰱ كل فــرس ﰱ كل عــام ديناريــن،

ـارا ،ومنهــا التشــجيع املتواصــل عــﲆ اإلنفــاق احلســن املســتحب ،هــذا إﱃ مــا ﰱ تطبيــق
وجعــل عــﲆ الرباذيــن دينـ ً

باقــى القوانــني اإلســالمية -كاإلرث -مــن دور ﰱ تفتيــت املــال ومنــع تركــز الثــروة.

كانــت هــذه بعــﺾ اخلطــوات االقتصاديــة اإلســالمية الضخمــة التــى خطاهــا عــﲆ الصعيــد القانــوﲏ لتحقيــق

األهــداف الكــرب التــى أخــذ عــﲆ األمــة عهــدً ا أن تصــرب عــﲆ ﲢقيقهــا(.)6

٣٦٩

أ.م.د.عبد الحليم العزمي الحسيني

الﻔﺼﻞ اﻷول
اﻹﻧتاج

ﳞــدف هــذا البحــث إﱃ اســتنباط أهــم األفــكار االقتصاديــة عنــد أئمــة أهــل البيــت ،والتــي تتمثــل ﰲ بيــان اإلنتــاج

وعنــارصه :مــن رأس املــال والعمــل.
أما رأس املال:

فقــد ندبنــا اإلســالم إﱃ تشــغيل املــال وعــدم تعطيلــه؛ فــاألرض ﳖانــا عــن تعطيلهــا ،والســلع ﳖانــا عــن حبســها

واحتكارهــا ،والنقــود ﳖانــا عــن اكتنازهــا(.)7

ويشــمل رأس املــال الطبيعــة ،وهــو الثــروات التــى ليــس لﻺنســان دخــل ﰱ وجودهــا كاألرض واملــاء واحليــوان

واملناجــم ،ويشــمل كذلــك رأس املــال بمعنــاه املعــروف ،أ :الثــروات الناﲡــة عــن تضافــر العمــل والطبيعــة والتــى

ال تصلــح إلشــباع حاجــات النــاس مبــاﴍة ،وإنــام تســتخدم إلنتــاج مــواد أخــر صاحلــة لﻺشــباع املبــاﴍ ،ومــن

ذلــك رؤوس األمــوال الســائلة كالنقــود ،ورؤوس األمــوال العينيــة كاملبانــى واﻵالت.

وعنــرص رأس املــال وحــده ليــس لــه عائــد ﰱ اإلســالم ،إذ املــال ال يلــد مــاالً .بــل يتحقــق عائــده إذا شــارك العمــل

متحم ـ ً
ال غرمــه كــام يســتفيد مــن غنمــه .حينﺌــذ يكــون لــه عائــد ﰱ شــكل أربــاح بالنســبة لــرأس املــال النقــد أو ﰱ

شــكل إﳚــار لــرأس املــال العينــى ،ولعــل هــذا هــو الســبب ﰱ أن اإلســالم ال يعــﱰف بالفائــدة كعائــد لــرأس املــال
وحــده .كــام ال يعــﱰف بالريــع كعائــد لــﻸرض وحدهــا(.)8

وكــام هــو معلــوم لــد اﳉميــع أن جوهــر الديــن اإلســالمي املحافظــة عــﲆ مصالــح النــاس كافــة وهــو ديــن

العدالــة واالعتــدال ،لذلــك كان مــن معــاﱂ االقتصــاد اإلســالمي منــع التبذيــر ألنــه إضاعــة لﻸمــوال وفســاد

شــح أو حــرام)
لﻸخــالق ،وإثــارة للحقــد وامليوعــة والتحلــل .قــال اإلمــام عــيل ( :gمــا ُﲨــع مــال إال مــن ّ

()9

فاملــال ﰲ اإلســالم هــو مال اهلل واإلنســان عــﲆ هــذه األرض ﰲ حياتــه املؤقتــة طالــت أم قــرصت هــو ناقــل هــذا املــال
يتــرصف فيــه مــدة معينــة ثــم ينتقــل منــه إﱃ غــريه كــام نقلــه إليــه الســلف .وهكــذا هــي احليــاة مســتمرة مــن الســلف
إﱃ اخللــف .فعلينــا أن ال نبخــل عــﲆ أنفســنا فنكــون قــد ﲨعنــا لغرينــا ،وأن ال نــﴪف أو نبــذر مــا تعبنــا ﰲ ﲢصيلــه أو

مــا ورثنــاه مــن أهلنــا فخــري األمــور أوســطها .وهــذا يعــود بــال ريــب إﱃ حســن التدبــري ودقــة التقديــر .فــال نقبــﺾ
بأيدينــا وال نبســطها كل البســﻂ.
وأﻣا العمﻞ:

فمعلــوم أن العمــل ﰱ اإلســالم مفهومــه واســع ،فهــو يتضمــن عمــل األجــري اخلــاص ،الــذ يعمــل لواحــد فقــﻂ،

كاملوظــف ﰱ مؤسســة عامــة ،أو العامــل ﰱ مصنــع ،ويتضمــن عمــل األجــري العــام (املشــﱰك) الــذ يعمــل ألكثــر
٣٧٠

مــن واحــد ،كاخليــاط والصبــاغ ،ويتضمــن عمــل مــن يتقــاﴇ أجــره مبل ًغــا مقطو ًعــا ،أو حصــة مــن الناتــج أو الربــح.
والعمل باملفهوم االقتصاد ينرصف إﱃ العمل ﰱ املنشﺂت اإلنتاجية ،ال اإلدارية(.)10

إن تعميــق مفهــوم العمــل ﰱ ســبيل اهلل ونســيان الــذات ﳛــل مشــكلة التعــارض بــني املصالــح الذاتيــة واملصالــح

االجتامعيــة ،وكان التمهيــد األروع لتحقيــق القســﻂ.

ومن أروع النصوص تطبي ًقا للتوحيد بني املصالح الذاتية واالجتامعية قول اإلمام عيل:

”فــال ﲢملــن عــﲆ ظهــرك فــوق طاقتــك ،فيكــون ثقــل ذلــك وبــاالً عليــك ،وإذا وجــدت مــن أهــل الفاقــة مــن

ﳛمــل لــك زادك إﱃ يــوم القيامــة فيوافيــك بــه غــدً ا حيــث ﲢتــاج إليــه فاغتنمــه ومحلــه إيــاه ،وأكثــر مــن تزويــده،

وأنــت قــادر عليــه ،فلعلــك تطلبــه فــال ﲡــده ،واغتنــم مــن اســتقرضك ﰱ حــال غنــاك ليجعــل قضــاءه لــك ﰱ يــوم

عﴪتــك ،واعلــم أن أمامــك عقبــة كــؤو ًدا.” ...
ِ
ﰱ هــذه ِ
وشــا َّق ٌة َملِـن يعـ ِ
ـﲆ َّ 
ﳉنَّـ ِـة َب ِعيــدَ ٌة َ
ـﴡ اهللَ ،وإ َذا َأر ْد َنــا الدِّ َّقـ َةَ :ملِـ ْن
الف ْقـ َـر ِة َيك ِْشـ ُ
ْ َْ
أن ال َّط ِريـ َـق إﱃ ا َ
ـف اإل َمــا ُم َعـ ﱞ
ِ
الذ ْنـ ِ
اإلرص ِار عـ َـﲆ َّ
اســتِ ْم َر ٍار.
ـب ،و َي ْق َ ِﱰ ُف ُه بِ ْ
ُهـ َـو َدائـ ُ
ـم ْ َ
َار ِه ،وح َّفـ ِ
ِ
إن هـ َـذا ال َّط ِريـ َـق فِيـ ِـه الكَثِــري ِم ـن ا َمل َش ـ َّق ِ
ات واأل ْت َعـ ِ
ـول َر ُسـ ُ
ـاب َكـ َـام َي ُقـ ُ
َّ
ـت
ﳉنَّ ـ ُة بِا َْمل ـك ِ َ ُ
ـول اهللِ ُ :J
ُ َ
(ح َّفــت ا َ
ات)( .)11فال َّط ِريـ ُـق إﱃ ا ِ
الشــهو ِ
ﳛ َتـ ِـو ِم ـ َن ا َمل َزالِـ ِـق التــى قــد َتـ ِـز ﱡل فِ َيهــا األ ْقــدَ ا ُم وت َِضـ ﱡـل ال ُع ُقـ ُ
ـول.
ـار بِ َّ َ َ
ﳉنَّــة َ ْ
َ
النَّـ ُ
ِ
ِ ِ
احلـ ِـة والري َ ِ
ِ
وﱂ ت ُْؤ َخـ ْـذ َّ ِ
ِ
ِ
َّ
يم ِة ،إ َذا ﱂ
ِّ َ
بالﱰبِ َيــة َّ
إن النَّ ْفـ َ
الروح َّيــة ا ُمل ْسـتَق َ
اضــة ﱡ
الص َ
ْ
ـس ال َب َﴩ َّيـ َة إ َذا َﱂ ْ ُتـ َـر َّو ْض عـ َـﲆ ال َّطا َعــةْ َ ،
ِ
ـان وي ِ
ُ ِ
ِ
وق ْف َهــا ِعنْــدَ ك ُِّل فِ ْعـ ٍ
حلـ ِّـق َم ْهـ َـام ك َ
وشــا ﹰﹼقا؛ فـ َ
َان َص ْع ًبــا َ
ـم بِـ ِـه
ﳛاسـ ْب َها اإلن َْسـ ُ ُ
َ
ال َحمَا َلـ َة َت ْقتَحـ ُ
ـل ،و ُي َع ِّو ْد َهــا عـ َـﲆ َق ُبــول ا َ
ـوح ا َّلتِــى َف َقــدَ ر ِ
ا ْقتِ َحــا َم ال َفـ َـر ِ
ﳉ ُمـ ِ
ـت َ ْﲡـ ِـر بِـ ِـه َكـ َـام ت ََشــا ُء.
فأض َحـ ْ
اك ُب َهــا ِز َما َم َهــا ْ
َ
سا َ
ـك ِ
ِ
ـك فـ َّ ِ
َان كال َقابِـ ِ
ـم ِمـ ْن ك ُِّل َجانِ ٍ
ﳉ ْمـ ِـرَ ،ح ْيـ ُ
بدينِـ ِـه ك َ
است َْم َسـ َ
لذلـ َ
ب،
ـث ت َْأ ُخـ ُـذ ُه الت َﱡهـ ُ
ـﺾ عـ َـﲆ ا َ
ـﺈن ا ُمل ْؤمـ َن ﰱ َز َماننَــا إ َذا ْ
و َت ُلو ُكـه األ ْلسـن ِمـن ك ُِّل َطــر ٍ
ـني َقا ُلــوا فِيـ ِـه إ َّنـ ُه ال ُيال َِحـ ُ
ني ،وإ َذا
ـﻆ َم ْص َل َحـ َة ا ُمل ْسـ ِـل ِم َ
ـع ال َّظاملِـ َ
ف .فــﺈ َذا َر َفـ َ
ـﺾ ال َّت َعا ُمـ َـل َمـ َ
ُ ُ ْ
ُ
َ
ِ
ِ ِ
ـف
ف َك ْيـ َ
اسـ ِـة ،وإ َذا ﱂ َي ْكـ ِـذ ْب و ُيـ َـام ِر َقا ُلــوا إ َّنـ ُه ال َي ْعـ ِـر ُ
ـع ا ُملن َْح ِرفِـ َ
ـاو ْن َمـ َ
َﱂ ْ َي َت َعـ َ
بالس َي َ
ـم َلـ ُه ِّ
ـني وا ُمل ْفســدي َن َقا ُلــوا ال ع ْلـ َ
يــدَ ِار النَّــاس ويسـت َِفيدُ ِمنْهــم ،وإ َذا َعبــس ﰱ وجـ ِـه ال َفسـ َق ِة والعصـ ِ
ـف َقـ ٍ
ـاس.
ـاة َقا ُلــوا إ َّنـ ُه ِج ْلـ ٌ
ُ َ
َ ْ
َ َ
ُ
َ
ُ ْ
َ َْ
ـان ال َق ِ
ِ
اســى هلَـ ِـذ ِه النَّ ْفـ ِ
الشـ ِـديدُ واال ْمتِ َحـ ُ
الز ْلـ َـز ُال َّ
ـم و َتتَدَ َّفـ ُـق َّ
ـس
الش ـت َِائ ُم ،وعندهــا يأتــى ِّ
وهكــذا َت َتـ َـو َاﱃ َع َل ْيــه الت َﱡهـ ُ
ِ
ِِ ِ
ال َب َ ِ
الصابِ ِري ـ َن .وأ َّمــا إذا َ
ﴩ َّيـ ِـة فــﺈذا َ
كان اإليـ َـام ُن
أجـ َـر َّ
بم ْوقفــه ح َّتــى َي ْل َقــى اهللَ ف ُي َو ِّفيــه ْ
كان اإليـ َـام ُن َثابِ ًتــا ْاز َدا َد َﲤ َ ﱡس ـكًا َ
ـذه التﱡه ـ ِم ،ويستَسـ ِـلم للو ِاق ـ ِع بــدَ الً ِم ـن الو ُقـ ِ
َض ِعي ًفــا فـ َـﱰاه يتَهــاو أمــام هـ ِ
او َلـ ِـة َت ْغ ِيـ ِ
ـري ِه.
ـوف ِﰱ َو ْج ِهـ ِـه ُ
وحم َ َ
َ ُ
َ
َْ ْ ُ َ
َ
َ َُ َ َ َ َ
يــق إﱃ ا ِ
ِ
ــف
ﳉ ِري َﺌــ َة ،وا َمل ْو ِق َ
إذن فال َّط ِر ُ
ــو َة وال َّث َب َ
ــز َم وال َع ْ
حل ْ
ــاتَ ،ت َت َط َّل ُ
ــز َم وال ُق َّ
ﳉنَّــة َشــا َّق ٌة َت َت َط َّل ُ
ــب الكَل َمــ َة ا َ
ــب ا َ
َ
الص ْلــب ،واإليــام َن الر ِ
اس َ
ــاب ا َملتِينَــ َة.
ــخ ،واأل ْع َص َ
ﱡ َ
َّ
َ
ِ
أن َت َتـ َـزود ب ـك ُِّل اخلـ ِ
ـﺈن َط ِريـ َـق ا ِ
ـك ْ
ـم فـ َّ
ـب ِمنْـ َ
احلـ ِـةَ ُ ،
ـف َع ـ ْن َظ ْهـ ِـر َك
وﲣ ِّفـ َ
ـريات واأل ْعـ َـام ِل َّ
َّ َ
ﳉنَّــة َي َت َط َّلـ ُ
الص َ
َ
ومــن َثـ َّ
َ َْ
٣٧١
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ِ
ِ
ِ
ِ
الذ ُنـ ِ
ـري َ
ـوب واخلَ َطا َيــا َم ْهـ َـام أ ْم َك ـ َن؛ َّ
ِم ـ َن ﱡ
ون
َﱰ َّبـ ُ
ﳉنَّ ـ َة َعـ ُـر ٌ
ـع ﰱ آخـ ِـر َشـ ْـوط ا َ
وس ت َ َ
ألن ا َ
حل َيــاة ،وال َيصـ ُـل إ َل ْي َهــا إالَّ اخلَـ ِّ ُ
ِ
ِ
ِ
ـرب َ
وال َّط ِّي ُبـ َ
ـار
ـم َنـ ٌ
ون عـ َـﲆ َم َش ـ َّقة هــذا ال َّط ِريـ ِـق وأ ْت َعابِــه ..والذي ـ َن َتنَ َّك ُبــوا َع ـ ْن هــذا ال َّط ِريـ ِـق َتنْتَظ ُر ُهـ ْ
ـون الذي ـ َن َي ْصـ ِ ُ

ـﴩ.
ُم ْؤ َصــدَ ٌة ال َي ْقـ َـو ع َل ْي َهــا َبـ َ ٌ
ِ
ِ
ِ
أن ن َْح َفـ َ
يع ْ
ـﻆ ِ َﲠــا و َد ِائ َعنَــا ،ون َُج ِّمــدَ ﲠــا ْأر ِصدَ َتنَــا ل َيـ ْـو ِم َف ْق ِر َنــا
ـﲆ  إﱃ َط ِريـ ٍـق ن َْس ـتَط ُ
َوم ـ ْن ُهنَــا َن َّب َهنَــا اإل َمــا ُم َعـ ﱞ
ِ
اجتِنَــا .إ َّن ـ ُه ُي ْر ِشــدُ نَا إﱃ َأ ِمـ ٍ
ﳛ ِمـ ُـل َلنَــا َزا َد َنــا ،إ َّن ـ ُه َيدُ ﱡلنَــا عـ َـﲆ َهـ ُـؤالَ ِء ال ُف َقـ َـر ِاء ْ
بالصدَ َقـ ِـة
ـم َّ
وح َ
َ
ـني َ ْ
أن ن َُمــدَّ أ ْيد َينَــا إ َل ْي ِهـ ْ
ــان و َقض ِ
ــاء احل ِ
ِ
الــﴪ ِ
بشــؤ ِ ِ
ــمْ ،
وﳖ ْم؛ ْ
أن
أن َنت ََو َ
واإلح َس ِ َ
َــم ُ
اض َ
َ َ
ْ
ور َع َل ْي ِه ْ
ــع َهل ُ ْ
وﳖْت َّ
ــري َ
ــم و َن ْف َع َــل َهل ُ ُ
اجــة وإ ْد َخــال ﱡ ُ
ــم اخلَ ْ َ
ِ ِ
ِ
ـم ..فـ َّ
ـم ون َْس ـ َعى ﰱ َت ْف ِريـ ِ
أجـ ُـر ُه لنَــا و َث َوا ُب ـ ُه
ـع ْ
ـم َي ْر ِجـ ُ
ـم ون ُْصلـ َ
ـﺈن ك َُّل مــا َن ْف َع ُل ـ ُه ون ُْســديه إ َل ْي ِهـ ْ
ـج ك َُر ِﲠِـ ْ
ـح َب ْين َُهـ ْ
َنن َْص َح ُهـ ْ
َع َل ْينَــا.

ِ ِ
اجـ َة ُم ْؤ ِمـ ٍ
ورا عـ َـﲆ ُم ْؤ ِمـ ٍ
ـن َ
ـار َك
ـى ،و َمـ ْن َقـ َـﴣ َح َ
ـن َنــا َدا ُه اهللُ َت َبـ َ
كان ك ََمـ ْن أ ْد َخ َلـ ُه عـ َـﲆ األئ َّمــة والنَّبِـ ِّ
رس ً
َف َمـ ْن أ ْد َخـ َـل ُ ُ
ِ
ـك وال ْأر َﴇ لـ َ
ـﲆ َث َوا ُبـ َ
و َت َعـ َ
ﳉنَّـ ِـة(.)12
ـك بِــدُ ون ا َ
ـاﱃَ :عـ َ َّ
ومن َن َّفس َعن م ْؤ ِم ٍن كُرب ًة َن َّفس اهللُ َعنْه كُرب ِ
اﻵخ َر ِة(.)13
ُ َ َ
َ
َْ
َ ْ َ ْ ُ
ِ
ِ
ومن أ ْطعم م ْؤ ِمنًا ِمن جو ٍع أ ْطعمه اهللُ ِمن ثِام ِر ا ِ
الر ِح ِيق ا َمل ْختُو ِم(.)1٤
ََُ
ْ ُ
ﳉنَّة ،و َم ْن َس َقى ُم ْؤمنًا َس َقا ُه اهللُ م َن َّ
َ
ْ َ
َ ْ َ َ ُ
وم ْن كَسا م ْؤ ِمنًا َث ْو ًبا ِم ْن ُعر ٍ كَسا ُه اهللُ ِم َن است ِ
ﳉن َِّة(.)15
َربق ا َ
ْ َْ
َ
ْ
َ ُ
َ
و َم ْن ك ََسا ُم ْؤ ِمنًا َث ْو ًبا ِم ْن ِغنًى َﱂ َي َز ْل ِﰱ َس ْ ٍﱰ ِم َن اهللِ َما َب ِق َى ِم َن ال َّث ْو ِ
ب ِخ ْر َق ٌة(.)16
ْ
أخ ِ
ــه ِ
َات ،ومــن َتبســم ِﰱ وج ِ
ــﴩ حســن ٍ
أخ ِ
ــه ِ
ــذ ِمــن وج ِ
يــه ا ُمل ْؤ ِم ِ
ــن َق َ
َــت َلــ ُه
يــه كَان ْ
َ ْ َ َّ َ َ ْ
ــذا ًة كت َ
و َمــ ْن َأ َخ َ ْ َ ْ
َــب اهللُ َلــ ُه َع ْ َ َ َ

َح َســنَ ٌة(.)17

لك َث َوا ًبا ُد َ
و َم ْن َز َار َ
ا ُز ْر َت و َث َوا ُب َك َع َ َّﲆ ،و َل ْس ُت ْأر َﴇ َ
ﳉن َِّة(.)18
أخا ُه ﰱ اهللِ َق َال اهللُ  :إ َّي َ
ون ا َ
ِ
ِ
ِ
ـﺈن ك َُّل فِ ْعـ ٍ
احلـ ُه َلـ ُه و َث َوا ُبـ ُه ع َل ْيـ ِـه ،قـ َ
ـل َي ُقــو ُم بـ ِـه اإلن َْسـ ُ
وه َكـ َـذا فـ َّ
ـال َت َعـ َ
احلــا َف ِلنَ ْف ِسـ ِـه
ـاﱃَ ) :مـ ْن َعمـ َـل َص ً
ـان ي ُعــو ُد َص ُ
ِ
وم ـن َأســاء َفع َليهــا( (فصلــت .)٤6 :والع ِ
اقـ ُـل هــو ذلـ َ
اب
ـري ُه ال َّثـ َـو َ
َ
َ َ ْ َ َ َ َْ
الر ُجـ ُـل الــذ َي َتـ َـز َّو ُد م ـ َن الدﱡ ْن َيــاَ ُ ،
ـك َّ
وﳛ ِّمـ ُـل َغـ ْ َ
الع َظــا ِم يــوم ِ
ب ِ
ـك ال ُكـ َـر ِ
ـى ُيال َِقيـ ِـه بِـ ِـه ﰱ تِ ْلـ َ
الق َيا َمـ ِـة.
ْ
َ ْ َ
واألجـ َـر َكـ ْ
ـس ِ
ِ
ـك َث َوا َﲠــا ،ب َع ْكـ ِ
ﳛ َم ُلـ َ
ـع َ
ْ
ـون لـ َ
وﰱ َو ِص َّيـ ِـة اإل َمــا ِم َ
الع َبــا َد ِة
أﳘ َيـ ِـة ا ُمل َعا َم َلـ ِـة
واألخـال َِق َمـ َ
اﻵخ ِريـ َن ا َّلذيـ َن َ ْ
ـار ٌة إﱃ َ ِّ
إشـ َ
فأ ْنـ َ ِ
اﲠــا.
ـت َ ْﲢمـ ُـل َث َو َ َ
ِ
ِ ِ
ـان مــع النَّـ ِ ِ
ِ
ِ
ـل اإلحسـ ِ
ِ
َّ
ـى ُي ْسـ ِـد َ
ـم ال ُفـ َـر َ
َ
ص َكـ ْ
ـاس عنْــدَ َّأول ُقدْ َرتــه َبـ ْـل َي ْغتَنـ ُ
إن ال َعاقـ َـل هــو الــذ ال َيت ََأ َّخـ ُـر َعـ ْن ف ْعـ ِ ْ َ
ِ
وف َإﱃ ِ ِ
ـم ِﰱ َيـ ْـو ٍم َمــا فــال َ ِ
ب ِﰱ َعـ ْـو ِد اخلَـ ْ ِ
ـم ،و َي ْب َحـ ُ
ـم
ا َمل ْعـ ُـر َ
ْ
الس ـ َب ُ
ـري َع َل ْيــه ،ف َل َع َّل ـ ُه َي ْط ُل ُب ُهـ ْ
ـم َّ
ألﳖُـ ُ
أهلــه؛ َّ
ـث َعن ُْهـ ْ
ﳚدُ ُهـ ْ
ِ
ِ
ـم ،ف َي ُكـ ُ
اجـ ٍـة إ َل ْيـ ِـه(.)19
ـﴪ ِر ْب ًحــاَ ،
بح َ
ـع مــا ُهـ َـو َ
وض َّيـ َ
ف َي ْفقدُ ُهـ ْ
ـون َقــدْ َخـ َ
ولتأكيــد لــزوم العمــل وﲢصيــل الــرزق وعــدم الذلــة عنــد احلاجــة ،يقــول عليــه الســالم” :قد تكفــل لكــم بالرزق،
٣٧٢

وأمرتــم بالعمــل ،فــال يكونــن املضمــون لكــم طلبــه أوﱃ بكــم من املفــروض عليكــم عمله”.
ﹼ
اﳊﺚ ﻋﲆ العمﻞ:

عيلّ :g
إن األشياء ّملا ازدوجت ازدوج الكسل والعجز ،فنُتجا بينهام الفقر(.)20
يقول اإلمام ّ

وعنــه عليــه الســالمّ :إﲏ ألبغــﺾ الرجــل يكـ ُ
ـون كســالن مــن أمــر دنيــاه؛ أل ّنــه إذا كان كســالن مــن أمــر دنيــاه فهــو

عــن أمــر آخرتــه أكســل(.)21

وعنه :gما غدوة أحدكم ﰲ سبيل اهلل بأعظم من غدوته يطلب لولده وعياله ما يصلحهم(.)22

وعنــه عليــه الســالم :للمؤمــن ثــالث ســاعات :فســاعة يناجــي فيهــا ر ّبــه ،وســاعة يــر ّم معاشــه( ،)23وســاعة ﳜـ ّـيل

ـاخصا إال ﰲ ثــالث :مر ّمــة ملعـ ٍ
بــني نفســه وبــني ّ
ـاش ،أو خطــوة
وﳚمــل ،وليــس للعاقــل أن يكــون شـ ً
لذﲥــا فيــام ﳛـ ّـل ُ
ﰲ معـ ٍ
ـاد ،أو لـ ّـذ ٍة ﰲ غــري حمـ ّـرم(.)2٤
التحﺬيﺮ ﻣﻦ الﻜﺴﻞ:

ﳖــى اإلســالم عــن الكســل ألنــه ﳚمــد الطاقــات اإلنســانية ويفســد احليــاة االجتامعيــة ،ويشـ ّـل احلركــة االقتصادية.

وقــد ورد ﰲ األدعيــة املأثــورة عــن أئمــة اهلــد بالتعــوذ مــن الكســل ،فجــاء عنهــم( :اللهــم إﲏ أعــوذ بــك من الكســل
والضجــر فﺈﳖــام مفتــاح كل ســوء ..إنــه مــن كســل ﱂ يــؤد ح ﹰﹼقــا ،ومــن ضجــر ﱂ يصــرب عﲆ حــق(.)25
واإلمام موسى الكاظمgقد أوﴅ بعﺾ ولده باحلذر من الكسل والعمل اﳉاد فقال:

(إيــاك والكســل والضجــر فﺈﳖــام يمنعــاك مــن حظــك ﰲ الدنيــا واﻵخــرة) لقــد كان اإلمــام  gيكــره الكســل

أيضــا إﱃ ذهــاب املــروءة عنــد
والبطالــة ،ويمقــت صاحبهــا؛ ألﳖــا تــؤدي إﱃ الفقــر والفشــل ﰲ احليــاة ،كــام يــؤدي ً

الرجــل ،والكســول العاطــل عــن العمــل يكــون بحكم األمــوات حيث ال تفكــري وال تدبري وال إحســاس باملســؤولية.
النــوام
وعــن بشــري الدهــان قــال :ســمعت أبــا احلســن موســى  gيقــول( :إن اهلل جــل وعــز يبغــﺾ العبــد ّ

الفــارغ(.)26

وال يكفي أن نعمل إنام علينا أن نخلص فيام نعمل.
اﻹﺧﻼص ﰲ العمﻞ:

ـني
(و َمــا ُأ ِمـ ُـروا إِالَ لِ َي ْع ُبــدُ وا اهللَ ُﳐ ْ ِل ِصـ َ
اإلخــالص ﰲ العمــل هــو ﲡريــد الن ّيــة مــن الشــوائب واملفاســد .قــال تعــاﱃَ :
ِ
ـم َأ ْح َسـ ُن َع َمـالً) (امللــك،)1 :
ـم َأ ﱡي ُكـ ْ
َلـ ُه الدِّ يـ َن ُحنَ َفــا َء) (البينــة ،)5 :وعــن اإلمــام الصــادق عليــه الســالم( :ل َي ْب ُل َو ُكـ ْ

قــال :ليــس يعنــي الكميــة وإنــام يعنــي النوعيــة ،اإلصابــة خشــية اهلل والنية الصادقــة(.)27

وقــد جــاء ﰱ ﴍح ﳖــج البالغــة ﰲ ذكــر صدقــات أمرياملؤمننيgأنــه كان يعمــل بيــده ،وﳛــرث األرض ،ويســتقي

املــاء ،ويغــرس النخــلّ ،
كل ذلــك يبــاﴍه بنفســه الﴩيفــة (.)28
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الﻔﺼﻞ الﺜاﲏ

التوزيﻊ

مــادة البحــث ﰱ ﳎــال التوزيــع هــى ﲢديــد أنصبــة عنــارص اإلنتــاج التــى أســهمت ﰱ العمليــة اإلنتاجيــة وحققــت

النتائــج .فالتوزيــع إذن توزيــع الثــروة والدخــل بــني أفــراد املجتمــع .ذلــك ألن عائــد عنــارص اإلنتــاج ﲤثــل دخــول

أصحاﲠــا .ومعلــوم أن التوزيــع يتوقــف عــﲆ اإلنتــاج .فكلــام زاد اإلنتــاج زاد التوزيــع وكلــام قــل اإلنتــاج قــل التوزيع.
فالعالقــة بــني االثنــني هــى عالقــة تناســب طــرد .وﳜتلــف نصيــب أفــراد املجتمــع وحصتهــم ﰱ الناتــج تب ًعــا ملــد
مســاﳘتهم ﰱ اإلنتــاج وﰱ أثــامن اخلدمــات التــى تقدمهــا عنــارص اإلنتــاج التــى يملكوﳖــا .ومــن املمكــن أن تتعــدد

مصــادر الدخــل للفــرد الواحــد تب ًعــا ملــد مــا ﰱ حوزتــه مــن العنــارص .إذ إنــه ﳛصــل عــﲆ دخــل يقابــل كل عنــرص
أيضــا ﰱ مقابــل ذلــك(.)29
أرضــا أو رأس مــال حصــل عــﲆ دخــل ً
يقدمــه .لــو قــدم ً
ويشتمل التوزيع عﲆ قسمني رئيسني ﳘا:

 -1التوزيع الشخﴡ :وهو ﳜتص بتوزيع ملكية عنارص اإلنتاج عﲆ األفراد.
 -2التوزيع الوظائفى :وﳜتص بتحديد أثامن عنارص اإلنتاج.

ويعرض االقتصاديون موضوع التوزيع ﰱ صورة فرعني:
أ -حد الكفاية.

ب -إعادة توزيع الثروة.

الفرع األول ..حد الكفاية:

ركــز الفكــر اإلســالمى عــﲆ اعتــامد معيــار اقتصــاد إنســانى ينبثــق من متوســﻂ املعيشــة الفعــﲆ الســائد ﰱ املجتمع

املســلم ،فهنــاك ثالثة مســتويات للمعيشــة:
 حد الكفاف. حد الكفاية. -حد الثراء.

واإلســالم ال يســعى لتحقيــق حالتــي التطــرف :الكفــاف القــاﳼ الــذ يغفــل أبســﻂ احلقــوق ،والثــراء الفاحــﺶ

الــذ يتعــذر ﲢقيقــه للجميــع؛ فتفــاوت النــاس ﰱ اقتســام األرزاق ســنة إهليــة ،وذلــك لتفاوﲥــم ﰱ املواهــب واﳉهــود
اإلدارية(.)30

حماربة الفقر:

إن االقتصــاد لـــه األﳘيــة الكــرب ﰲ السياســة ،وكلــام كان التــوازن االقتصــادي أقــو كانــت السياســة أكثر ســدا ًدا

ورشدً ا.

٣٧٤

فلننظــر إﱃ اإلســالم كيــف جعــل مــن الدولــة اإلســالمية البعيــدة اﻵفــاق ،الشاســعة األراﴈ ،الكثــرية النفــوس،

أمــة غنيــة كاد يصبــح الفقــر فيهــا معدومـ ًا..

انظر إﱃ القصة اﻵتية وتدبر ﰲ أبعاد داللتها.

ذكر الشيخ احلر العاميل ﰲ كتاب (وسائل الشيعة):

أن اإلمــام أمــري املؤمنــني عــيل بــن أﰊ طالــب  gكان يمــﴚ ﰲ ســكك الكوفــة ،فنظــر إﱃ رجــل يســتعطي النــاس:

فوجــه اإلمــام الســؤال إﱃ مــن حولـــه مــن النــاس قائـالً:
ما هذا؟

فقالوا :إنه نرصاﲏ كرب وشاخ وﱂ يقدر عﲆ العمل ،وليس لـه مال يعيﺶ به ،فيكتنف الناس..

فقال اإلمام -ﰲ غضب : -استعملتموه عﲆ شبابه حتى إذا كرب تركتموه؟

خاصا ليعيﺶ به حتى يأتيه املوت(.)31
ثم جعل اإلمام  gلذاك النرصاﲏ من بيت مال املسلمني مرت ًبا ﹰﹼ

وهــذا يــدل عــﲆ أن الفقــر ﱂ يكــد يــر لنفســه ﳎــاالً ﰲ الدولــة اإلســالمية حتــى إذا رأ اإلمــام أمــري املؤمنــني g

ـريا واحــدً ا كان يســتغرب ،ويعــده ظاهــرة غــري طبيعيــة وغــري الئقــة باملجتمــع اإلســالمي ،والنظــام االقتصــادي
فقـ ً
اإلسالمي.

ثــم ﳚعــل لـــه مــن (بيــت مــال املســلمني) مرت ًبــا يرتــزق بــه مــع أنــه نــرصاﲏ ال يديــن باإلســالم ،لكيــال يكــون ﰲ

البلــد اإلســالمي مظهــر واحــد للفقــر واﳉــوع.

ولكــي يعــرف العــاﱂ ،واملســلمون أنفســهم أن احلكومــة اإلســالمية تقــﴤ عــﲆ الفقــر وترفــع مســتو الفقــراء ،

بــل تنفــي الفقــر حتــى عــن غــري املســلمني مادامــوا ﲢــت رعايــة الدولــة اإلســالمية.
الفرع الثانى ..إعادة التوزيع للثروة:

يمكن تقسيم التدابري التى ﴍعها اإلسالم ﰱ توزيع الثروة عﲆ ثالثة أقسام:
 -1الوسائل اإللزامية :كالزكاة ،وصدقة الفطر ،واإلرث.

 -2الوسائل االختيارية :كصدقات التطوع ،والوصية.

 -3الوسائل االختيارية اإللزامية :كالكفارات املالية ،والنذر ،والوقف(.)32
ولقد التزم اإلمام عيلgﰱ موضوع التوزيع بأمرين اقتصاديني ﳘا:

 -1حد الكفاية.

 -2إعادة توزيع الثروة.

َّ
وحث تالميذه وأنصاره عﲆ ذلك.
 أما حد الكفاية :فقد ط َّبقه اإلمام ﰱ حياته اخلاصة٣٧٥
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 -وأمــا إعــادة توزيــع الثــروة :فقــد تقيــد اإلمــام باملنهــج االقتصــاد اإلســالمى ﰱ توزيــع الثــروة بالعــدل ،عــﲆ

النحــو اﻵﰐ:

أوالً :الوسائل اإللزامية( :الزكاة -صدقة الفطر -اإلرث).
ثان ًيا :الوسائل االختيارية( :صدقات التطوع -الوصية).

ثال ًثا :الوسائل االختيارية اإللزامية( :الك َّفارات املالية -النذر -الوقف).

وقــد طــرح اإلمــام مســألة التســوية ﰱ العطــاء ﰱ األمــوال العامــة التــى يشــﱰك فيهــا املســلمون عــﲆ الســواء،

وكانــت هــذه خطــوة ثوريــة أزعجــت الكثــري مــن ذوي التكــرب واألﴍاف فراحــوا يتوســلون بمختلــف الوســائل

ليعــدل عــن هــذه السياســة ولكنــه كان ﳚيبهــم بأمثــال هــذه األجوبــة:
ِ
ِ
ِ
ِ
لسـ َـام ِء
يمـ ْن ُو ِّليـ ُ
” َأت َْأ ُمـ ُـر ِّ
وﲏ َأ ْن َأ ْط ُلـ َ
ـم ِﰲ َا َّ
ـور بِــه َمــا َسـ َـم َر َســم ٌري َو َمــا َأ َّم ن َْجـ ٌ
ـت َع َل ْيــه َو َاهللَِّ الَ َأ ُطـ ُ
اﳉـ ْـو ِر ف َ
ـرص بِ ْ َ
ـب َالنَّـ ْ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ـال َمـ ُ
ـف َوإِ َّنـ َـام َا َْملـ ُ
َان َا َْملـ ُ
ن َْجـ ًام َو َلـ ْـو ك َ
اف”
رس ٌ
ـم َف َك ْيـ َ
ـال ِيل َل َسـ َّـو ْي ُت َب ْين َُهـ ْ
ـال َاهللََِّ ،أالَ َوإ َّن إ ْع َطــا َء َا َْملــال ﰲ َغـ ْـري َح ِّقه َت ْبذيـ ٌـر َوإ ْ َ
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الﻔﺼﻞ الﺜالﺚ
اﻻﺳتﻬﻼك

النﻬﻲ ﻋﻦ التﺒﺬيﺮ:

أوﴅ اإلمــام الكاظــم أصحابــه باالقتصــاد ﰲ حياﲥــم املعيشــية وﳖاهــم عــن التبذيــر واإلرساف؛ ألن ﲠــام زوال

النعمــة ،فقــال( :مــن اقتصــد وقنــع بقيــت عليــه النعمــة ،ومــن بـ ّـذر وأرسف زالــت عنــه النعمــة) ،وقــال عليه الســالم:
(مــا عــال امــرؤ اقتصــد)(.)33

ﹼ
التﻘﺸﻒ واﻻﺣتياط ﰲ النﻔﻘة ﻣﻦ ﺑيﺖ اﳌال:

قــال اإلمــام عــيل - gﰲ كتابــه إﱃ عاملــه ِ :-
أد ّقــوا أقالمكــم ،وقاربــوا بــني ســطوركم ،واحذفــوا عنّــي فضولكــم،
ّ
ّ

واقصــدوا قصــد املعــاﲏ ،وإ ّياكــم واإلكثــار؛ فـ ّ
ـﺈن أمــوال املســلمني ال ﲢتمــل اإلﴐار(.)3٤

ـيل دخــل ليلــة ﰲ بيــت املــال يكتــب قســمة األمــوال ،فــورد عليــه طلحــة
وجــاء ﰱ إحقــاق احلـ ّـق أن أمرياملؤمنــني عـ ّ

والزبــري ،فأطفــأ gالــﴪاج الــذي بــني يديــه ،وأمــر بﺈحضــار رساج آخــر مــن بيتــه ،فســأاله عــن ذلــك ،فقــال :كان

زيتــه مــن بيــت املــال ،ال ينبغــي أن نصاحبكــم ﰲ ضوئــه(.)35

عمتــي ﲢــت عقيــل بــن أﰊ طالــب ،فدخلــت
وﰲ مــكارم األخــالق عــن عقيــل بــن عبــد الرمحــن اخلــوالﲏ :كانــت ّ

ـيل gامــرأة لــه مــن
ـيل gبالكوفــة وهــو جالــس عــﲆ َب ْر َذعــة( )36محــار ُم َبتَّلــة( ،)37قالــت :فدخلـ ْ
ـت عــﲆ عـ ّ
عــﲆ عـ ّ

بنــي ﲤيــم فقلــت هلــا :وﳛــك! إن بيتــك ﳑتلــﺊ متا ًعــا وأمرياملؤمنــني gجالــس عــﲆ َبرذعــة محــار مبتَّلــة! فقالــت :ال

تلومينــي ،فــواهلل مــا يــر شــي ًﺌا ينكــره إالَّ أخــذه فطرحــه ﰲ بيــت املــال(.)38

عﴚ ،ويأكل هو من ﳾء ﳚيؤه من املدينة(.)39
عيل ُيغدّ ي و ُي ّ
وﰱ فضائل الصحابة عن األعمﺶ :كان ّ

ـيل gيقــول :يــا أهــل الكوفــة! إذا أنــا خرجــت مــن عندكــم بغــري رحــيل
وﰱ الغــارات عــن بكــر بــن عيســى :كان عـ ّ

وراحلتــي وغالمــي فأنــا خائــن .وكانــت نفقتــه تأتيــه مــن غ ّلتــه باملدينــة مــن َينْ ُبــع(.)٤0

التوجــه إﱃ الكوفــة قــام ﰲ أهــل
وﰱ اﳉمــل عــن أﰊ ﳐنــف لــوط بــن ﳛيــى عــن رجالــهّ :ملــا أراد أمرياملؤمنــنيg
ّ

ـيل يــا أهــل البــرصة؟ وأشــار إﱃ قميصــه وردائــه فقــال :واهلل ّإﳖــام ملــن غــزل أهــيل .مــا
البــرصة فقــال :مــا تنقمــون عـ َّ

رصة ﰲ يــده فيهــا نفقتــه فقــال :واهلل مــا هــي إال مــن غ ّلتــي باملدينــة؛ فــﺈن
تنقمــون منّــي يــا أهــل البــرصة؟ وأشــار إﱃ ُ ّ
أنــا خرجــت مــن عندكــم بأكثــر ﳑّــا تــرون فأنــا عنــد اهلل مــن اخلائنــني(.)٤1

ـيل باخلَ َو ْر َنــق( )٤2وعليــه َسـ َـمل( )٤3قطيفــة وهــو ُير َعــد فيهــا ،فقلــت:
وﰱ تاريــخ دمشــق عــن عنــﱰة :دخلــت عــﲆ عـ ّ

يــا أمرياملؤمنــنيّ ،
إن اهلل قــد جعــل لــك وألهــل بيتــك ﰲ هــذا املــال نصي ًبــا وأنــت تفعــل هــذا بنفســك! قــال :فقــالّ :إﲏ
واهلل مــا أرزؤكــم شــي ًﺌا ،ومــا هــي إال قطيفتــي التــي أخرجتهــا( )٤٤مــن بيتــي  -أو قــال :مــن املدينــة .)٤5( -
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ـيل بــن أﰊ
ـيل :- gســمع َم ْقــﲆ ﰲ بيتــه ،فنهــﺾ وهــو يقــول :ﰲ ذ ّمــة عـ ّ
 االختصــاص  -ﰲ ذكــر طعــام اإلمــام عـ ِّ
ـزورا ﰲ ح ّيهــا،
طالــب َم ْقــﲆ الكَراكــر؟! قــال :ففــزع عيالــه وقالــوا :يــا أمرياملؤمنــنيّ ،إﳖــا امرأتــك فالنــة نحــرت جـ ً
ف ُاخــذ هلــا نصيــب منهــا ،فأهــد أهلهــا إليهــا .قــال :فكلــوا هني ًﺌــا مري ًﺌــا(.)٤6

ـيل بــن أﰊ طالــب مــن بيــت مالنــا  -يعنــي بالبــرصة -
وﰱ تاريــخ دمشــق عــن عبدالرمحــن بــن أﰊ بكــرة :ﱂ يــرزأ عـ ّ
ـري ُج َّبــة حمشـ ّـوة أو َﲬِيصــة َدرا ْب ِج ْرد ّيــة(.)٤7
حتــى فار َقنــا غـ َ
وجــاء ﰱ الغــارات عــن أﰊ رجــاءّ :
إن عل ّي ـ ًا gأخــرج ســيف ًا لــه إﱃ الســوق فقــال :مــن يشــﱰي منّــي هــذا؟ فلــو

إزارا
كان معــي ثمــن إزار مــا بعتــه .فقلــت لــه :يــا أمرياملؤمنــني ،أنــا أبيعــك إزار ًا و ُانســﺌك ثمنــه إﱃ عطائــك ،فبعتــه ً
إﱃ عطائــه ،فلـ ّـام قبــﺾ عطــاءه أعطــاﲏ ح ّقــي(.)٤8

٣٧٨

الﻔﺼﻞ الﺮاﺑﻊ

اﳊاﺟات اﻻﻗتﺼادية وﻣعايري إﺷﺒاﻋﻬا وﺗﺮﺷيﺪ اﺳتﻬﻼﻛﻬا

ﺗﺄﻣﲔ اﳊاﺟات الﴬور ﹼية للجميﻊ:

ـيلّ : g
إن اهلل ســبحانه فــرض ﰲ أمــوال األغنيــاء أقــوات الفقــراء ،فــام جــاع فقــري إال بــام ُم ِّتــع بــه
قــال اإلمــام عـ ّ

ـي؛ واهلل تعــاﱃ ســائلهم عــن ذلــك(.)٤9
غنـ ّ

وعنــهّ : g
إن اهلل فــرض عــﲆ األغنيــاء ﰲ أمواهلــم بقــدر مــا يكفــي فقراءهــم؛ فــﺈن جاعــوا وعـ َـروا جهــدوا ﰲ منــع

األغنيــاء؛ فحـ ّـق عــﲆ اهلل أن ﳛاســبهم يــوم القيامــة ّ
ويعذﲠــم عليــه(.)50
ﲪاية الﻄﺒﻘة الﺴﻔﲆ:

ـيل - gمــن كتابــه إﱃ قثــم بــن الع ّبــاس  :-انظــر إﱃ مــا اجتمــع عنــدك مــن مــال اهلل فارص ْفــه إﱃ
وقــال اإلمــام عـ ّ
مــن ِق َب َلــك مــن ذوي العيــال واملجاعــةُ ،مصي ًبــا بــه مواضــع الفاقــة واخلَــالت( ،)51ومــا َف َضــل عــن ذلــك فامح ْلــه إلينــا
لنقســمه فيمــن ِق َب َلنــا(.)52

ومــن املبــادئ العمليــة التــى طرحهــا اإلمــام اتبا ًعــا لﻺســالم مســألة التأكيــد احلكومــي وتوجيــه السياســة

االقتصاديــة نحــو الطبقــة الفقــرية أو كــام عــرب اإلمــام (الطبقــة الســفﲆ) ،ومــن الواضــح مــا هلــذا التأكيــد مــن دور ﰲ

ثــم اهللَ اهللَ ﰲ الطبقــة
ﲢقيــق التــوازن ،وﲢقيــق العدالــة االقتصاديــة ،فيقــول -gﰲ عهــده إﱃ مالــك األشــﱰ ّ :-
والز ْمنــى()53؛ فـ ّ
ـﺈن ﰲ هــذه الطبقــة قانِ ًعــا
الســفﲆ مــن الذيــن ال حيلــة هلــم ،مــن املســاكني واملحتاجــني وأهــل ال ُب ْؤســى َّ
ـﱰا( ،)5٤واحفــﻆ هللَّ مــا اســتحفظك مــن ح ّقــه فيهــم 0،واجعــل هلــم قسـ ًـام مــن بيــت مالــك ،وقسـ ًـام مــن غ ـالَّت
و ُمعـ َ ﹰﹼ

ـﺈن لﻸقــﴡ منهــم مثــل الــذي لﻸدنــى ،ﱞ
َصــواﰲ( )55اإلســالم ﰲ ّ
كل بلــد ،فـ ّ
عيت ح َّقــه ،فــال يشــغلنّك
وكل قــد اسـ ُـﱰ َ
ِ
ِ
ﳘــك عنهــم ،وال تُص ِّعـ ْـر خــدّ ك
ـم ،فــال تُشــخ ْ
ص ّ
عنهــم ب َطــر ،فﺈ ّنــك ال تعـ َـذر بتضييعــك التافــه إلحكامــك الكثــري املهـ ّ
هلــم.

وﲢقــره الرجــال ،ففـ ِّـر ْغ الُولﺌــك ثقتــك مــن أهــل
وتف َّقــدْ ُامــور مــن ال يصــل إليــك منهــم ﳑّــن تَقتحمــه العيــونْ َ ،

ـم اعمــل فيهــم باإلعــذار إﱃ اهلل يــوم تلقــاه ،فـ ّ
ـﺈن هــؤالء مــن بــني
فلريفـ ْ
ـع إليــك ُامورهــم ،ثـ ّ
اخلشــية والتواضــعَ .
الرع ّيــة أحــوج إﱃ اإلنصــاف مــن غريهــم ،ﱞ
وكل فأعـ ِـذر إﱃ اهلل ﰲ تأديــة ح ّقــه إليــه.

الر ّقــة( )56ﰲ الس ـ ّن ﳑّــن ال حيلــة لــه ،وال ينصــب للمســألة نفســه .وذلــك عــﲆ الــوالة
وت َّ
َعهــدْ أهــل ال ُيتــم وذوي ِّ

ثقيــل ،واحلـ ّـق ك ّلــه ثقيــل(.)57

وتعهــد أهــل ال ُيتــم والزمانــة والر ّقــة ﰲ
وعنــه - gﰲ عهــده إﱃ مالــك األشــﱰ (ﰲ روايــة ﲢــف العقــول) ّ :-
فﺈﳖــم عبــاد اهلل ،فتقـ ّـرب إﱃ اهلل بتخ ّلصهــم
السـ ّن ﳑّــن ال حيلــة لــه ،وال ينصــب للمســألة نفســه؛ فأجـ ِـر هلــم أرزا ًقــاّ ،
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ووضعهــم مواضعهــم ﰲ أقواﲥــم وحقوقهــم ،فـ ّ
ـم إ ّنــه ال تســكن نفــوس النــاس
ـﺈن األعــامل ﲣلــص بصــدق الن ّيــات .ثـ ّ

أو بعضهــم إﱃ أ ّنــك قــد قضيــت حقوقهــم بظهــر الغيــب دون مشــافهتك باحلاجــات ،وذلــك عــﲆ الــوالة ثقيــل،
واحلـ ّـق ك ّلــه ثقيــل ،وقــد ﳜ ّففــه اهلل عــﲆ أقــوام طلبــوا العاقبــة فصـ ّـربوا نفوســهم ،ووثقــوا بصــدق موعــود اهلل ملــن

صــرب واحتســب ،فكــن منهــم واســتعن بــاهلل(.)58

ـم ّ
ـم الطبقــة
أن الرع ّيــة طبقات...ثـ ّ
وعنــه - gﰲ عهــده إﱃ مالــك األشــﱰ ،وهــو ﰲ بيــان طبقــات النــاس  :-اعلـ ْ
ـكل ســعة ،ولـ ﱟ
الســفﲆ مــن أهــل احلاجــة واملســكنة الذيــن ﳛـ ّـق ِرفدهــم ومعونتهــم .وﰲ اهلل لـ ﱟ
ـكل عــﲆ الــوايل حـ ّـق

بقــدر مــا ُيصلحــه(.)59

ركز اإلمامgﰱ هذه الفقرة عﲆ نقاط مهمة ال ﳚوز إغفاهلا:

 -1كل املحتاجــني مــن أبنــاء املجتمــع املســلم متســاوون ﰱ اســتحقاقهم مــن مــال اهلل :ال فــرق بــني أســود وأبيــﺾ،

وقريــب وبعيد.

 -2نبــه اإلمــام واليــه أال ينشــغل عــن طبقــة املحتاجــني الضعفــاء مــن الطبقــة الســفﲆ ﰱ املجتمــع بــأي شــاغل:

مــن بطــر ،أو اغــﱰار بــامل ،أو جــاه ،وال تشــغله األمــور الكبــرية التــى ينجزهــا وﳛكمهــا عــن مثــل هــذه األشــياء
الصغــرية؛ فﺈﳖــا ليســت صغــرية؛ ففيهــا إنقــاذ نفــوس ،وجــرب خواطــر ،فــال عــذر ألحــد بتضييــع رعيتــه ،وال ســيام

أهــل هــذه الطبقــة الذيــن أوﴅ ﲠــم اإلمــام عليــه الســالم ،وهــم الذيــن ال حيلــة هلــم :ﳑــن تســحقهم املســكنة،
ويطحنهــم الفقــر ،وتســتذهلم احلاجــة ،وتغــرب وجوههــم مــن البــؤس ،ومــن أقعــده املــرض ،أو كان ذا عاهــة؛ فيجــب

أن يبحــث عنهــم الــوايل ،وأن تفتــﺶ عنهــم الدولــة؛ وتضــع هلــم ضام ًنــا اجتامع ﹰﹼيــا يوفــر حقوقهــم ،ويصــون حرمتهــم،
وﳛــﱰم آدميتهــم.

 -3االهتــامم بالذيــن ال يصلــون إﱃ احلاكــم لعــرض حاجاﲥــم ،وال يتمكنــون مــن ذلــك :كاأليتــام ،والعجــزة،

ومــن ال ينصــب نفســه للمســألة ،فلــو تكاثــرت املشــاغل عــﲆ احلاكــم ،وﱂ يتــح لــه فرصــة االطــالع عــﲆ أحــوال

ـخاصا ثقــات ،أهــل خشــية ،وتواضــع ،وصــرب ،وإنســانية ،وشــفقة ،وضامئــر حيــة
الضعفــاء -فيجــب أن يفــرغ أشـ ً

نقيــة ،ومعرفــة باحلقــوق؛ للبحــث عــن أحــوال هــؤالء ،واإلصغــاء ملطالبهــم؛ ويرفعوﳖــا إليــه؛ ليعمــل فيهــا بــام
يســتحقونه.

ونحــن اليــوم ﰱ زمــن املؤسســات ،والنظــام الــذ ال يعتمــد عــﲆ الفــرد ،ليــس لدينــا الرقابــة املتتابعــة دون كلــل أو

ملــل ،لســد أ نقــص أو خلــل ،أو تقصــري ﰱ الواجــب.

 -٤بــني اإلمــام أن تعهــد أحــوال النــاس واجــب عــﲆ الــوايل :ســواء ُســﺌل أم ﱂ ُيســأل ،وهــو واجــب ثقيــل؛ لكنــه

حــق ،وقــد ﳜففــه اهلل عــﲆ أقــوام طلبــوا العاقبــة وصـ َّـربوا أنفســهم ،ووثقــوا بموعــود اهلل هلــم.
٣٨٠

 -5لوحــﻆ ﰱ عرصنــا اســتفحال التســول ،وﲢولــه إﱃ مهنــة ،وانتشــار أطفــال الشــوارع ،وذيــوع خطــر ســكان

املقابــر ،وانتظــار انفجــار ســكان العشــوائيات ..واملســألة ذات شــجون ،وال بــد مــن مبــادرة أهــل الغــرية مــن اﻵمريــن

باملعــروف والناهــني عــن املنكــر؛ لﴪعــة معاﳉــة هــذه الظواهــر ،وحســمها ﲤامــا؛ بتوجيــه القادريــن إﱃ العمــل،
وترشــيدهم لﻺنتــاج ،ليكونــوا أدوات بنــاء ال معــاول هــدم ،ومــن ﳛتــاج إﱃ إعالــة وجبــت إعالتــه.

فهــذه الطبقــة الضعيفــة املســحوقة هــى التــى ﲢتــاج إﱃ تواضــع وصــرب ،وتعــرف أحواهلــم عــن قــرب ،عــﲆ حــد

تعبــري اإلمــام عــيل عليــه الســالم.

وﲢــرضﲏ هنــا قصــة ذكرهــا الكاتــب اللبنانــى املســيحي جــورج جــرداق يقــول :يــوم كنــت ﰱ أحــد البلــدان

األوربيــة التــى تســعى ﰱ ﲢريــر اإلنســان مــن العــوز والفاقــة وويالﲥــام ،قلــت لوزيــر معــارف ذلــك البلــد :نحــن

العــرب ســبقناكم أكثــر مــن ألــف عــام إﱃ إدراك حقيقــة املجتمــع الطبقــى التــى تعملــون أنتــم اليــوم عــﲆ توضيحهــا؛
فقــال الوزيــر األورﰊ :وكيــف كان ذلــك؟ قــال :منــذ بضعــة عــﴩ قر ًنــا قــال عــيل بــن أبــى طالــب( :مــا رأيــت نعمــة

موفــورة إال وإﱃ جانبهــا حــق مضيــع)؛ فقــال األورﰊ :إنــام نحــن أفضــل منكــم! قــال :ﱂ؟ وكيــف؟ قــال :ألن عرب ﹰﹼيــا

منكــم اكتشــف هــذه احلقيقــة منــذ بضعــة عــﴩ قر ًنــا ،وأنتــم مــا تزالــون ﰱ مظلمــة اجتامعيــة! فيــام طبقناهــا نحــن
قبلكــم؛ فأنتــم متأخــرون عنــا بضعــة عــﴩ قر ًنــا ﰱ هــذا املعنــى(.)60

٣٨١

أ.م.د.عبد الحليم العزمي الحسيني

الﻔﺼﻞ اﳋاﻣﺲ

ﻓﺮوع النﺸاط اﻻﻗتﺼادي

أوﻻﹰ :الﺰراﻋة

تعــد التنميــة الزراعيــة الشــاملة مهمــة مســتمرة طويلــة األمــد تتصــف بالشــمولية والتكامليــة والتعدديــة .وتنطلــق

ﰱ العمليــة البنائيــة مــن األســفل إﱃ األعــﲆ وفــق مبــدأ االعتــامد عــﲆ النفــس(.)61
ويعتمد اإلنتاج الزراعى والغذائى عﲆ ثالثة عوامل رئيسة:
 -املصادر الطبيعية (األرض واملوارد املائية واملناخ).

 -األيد العاملة (قوة العمل والطاقة املستعملة ﰱ اإلنتاج).

 -رأس املال الالزم لتأمني مستلزمات اإلنتاج الزراعى (البذور واألسمدة ،واﻵليات وﳐتلف املشاريع)(.)62

التنمية الﺰراﻋ ﹼية ﻋنﺪ اﻹﻣام ﻋﲇ ﻋليﻪ الﺴﻼم:

ـم افتقــر فأبعــده اهلل( ،)63وعنــهّ : g
إن معايــﺶ اخللــق ﲬســة:
ـيل : gمــن وجــد مــا ًء وترا ًبــا ثـ ّ
يقــول اإلمــام عـ ّ

نش َ
ــو َأ َ
ــأكُم ِّمــ َن
اإلمــارة ،والعــامرة ،والتجــارة ،واإلجــارة ،والصدقــات ...وأ ّمــا وجــه العــامرة فقولــه تعــاﱃُ :
(ه َ
األَ ْر ِ
اسـ َت ْع َم َرك ُْم فِ َيهــا) (هــود ، )61 :فأعلمنــا ســبحانه أ ّنــه قــد أمرهــم بالعــامرة؛ ليكــون ذلــك ســب ًبا ملعايشــهم
ض َو ْ
ـب ،والثمــرات ،ومــا شــاكل ذلــك ،ﳑّــا جعلــه اهلل معايــﺶ للخلــق(.)6٤
بــام ﳜــرج مــن األرض؛ مــن احلـ ّ

ويقــول اإلمــام الباقــرّ : g
إن عل ّيـ ًا gكان يكتــب إﱃ أمــراء األجنــاد :أنشــدكم اهلل ﰲ فالحــي األرض أن ُيظلمــوا

ِقب َلكم (.)65

ﺛاﻧ ﹰيا :الﺼناﻋة

هنــاك ﳎموعــة مــن املتطلبــات واإلجــراءات التــي ﳚــب اتباعهــا لتنشــيﻂ القطــاع الصناعــي ،والتأكــد مــن ســري

اإلســﱰاتيجية الصناعيــة عــﲆ أكمــل وجــه ،منهــا:

 -1التخطيــﻂ اﳉيــد ﰲ اإلعــداد والتكويــن لالســﱰاتيجية الصناعيــة ،ووضــع مشــاريع معــدة جيــدﹰﹼ ا ،ومتابعــة

تنفيذهــا ،وتقييمهــا.

 -2دراســة االعتبــارات والصعوبــات التــي تعــﱰض تنفيــذ اخلطــﻂ املوجــودة؛ للعمــل عــﲆ تذليلهــا ،وتوفــري

التســهيالت الالزمــة مــن ســهولة اإلجــراءات واألراﴈ والســيولة الالزمــة للتمويــل؛ لتيســري التوســع ﰲ اإلنتــاج
والتعامــل معــه.

 -3إعــادة تطويــر نظــام احلوافــز الصناعيــة ،وتعزيــز القــدرة عــﲆ املنافســة ،وﲢفيــز املبــادرات الفرديــة ،ويــأﰐ
٣٨٢

ذلــك مــن طريــق التوســع الشــامل للقطــاع الصناعــي وإيــالء األﳘيــة للتكنولوجيــا ﰲ عمليــة التنميــة الصناعيــة،
ورفــع كفــاءة العاملــة وزيــادة أعدادهــا ﰲ املنشــﺂت الصناعيــة ،وزيــادة اإلنتــاج ذي القيمــة املضافــة العاليــة ،وتوفــري

املتطلبــات الالزمــة لتمويــل املشــاريع الصناعيــة ،وتوفــري املتطلبــات والتشــابكات املكانيــة.

 -٤فتــح املجــال أمــام اخلصخصــة ومشــاركة القطــاع اخلــاص ،باإلضافــة إﱃ دعــم املنتــج الوطنــي ودعــم الصناعــة

املحلية وتشــجيعها (.)66

 -5االهتــامم بصــورة أساســية بالتعليــم ،ليــس مــن حيــث حجــم اإلنفــاق وامليزانيــات املخصصــة للنظــام التعليمي

أيضــا مــن مراعــاة التــوازن املناســب ﰲ القطــاع الصناعــى(.)67
فحســب ،إنــام ال بــد ً

 -6االهتــامم بالبحــث العلمــي والتطويــر؛ ألنــه أحــد املتطلبــات األساســية الســتدامة التنميــة الصناعيــة ،ولضــامن

اســتمرار قــدرة الصناعــة املحليــة عــﲆ املنافســة مــع الصناعــات األخــر ﰲ العــاﱂ (.)68
التنمية الصناع ّية عند اإلمام عيل عليه السالم:

ـيل : gحرفــة( )69املــرء كنــز( ،)70وعنــهّ : g
ـب املحــﱰف األمــني( ،)71وعنــه
إن اهلل عـ ّـز وجـ ّـل ﳛـ ّ
يقــول اإلمــام عـ ّ

 - gﰲ احلكــم املنســوبة إليــه  :-ال تطلــب رسعـ َة العمــل ،واطلــب ﲡويــده؛ فـ ّ
ـﺈن النــاس ال يســألون ﰲ كــم فــرغ مــن
العمــل ،إ ّنــام يســألون عــن جــودة صنعتــه

()72

أي ﳾء تصنعــني يــا ُا ّم احلســن؟ قلــت:
وجــاء ﰱ الــكاﰲ عــن ُا ّم احلســن النخع ّيــة :مـ ّـر ﰊ أمرياملؤمنــني gفقــالّ :

أغــزل .فقــال :أمــا إ ّنــه أحـ ّـل الكســب  -أو مــن أحـ ّـل الكســب(.)73

حممــد بــن خالــد الض ّبــي :مـ ّـر إبراهيــم النخعــي عــﲆ امــرأة وهــي جالســة عــﲆ
وروي ﰲ تفســري الع ّيــاﳾ عــن ّ
ـأن لـ ِ
بــاب دارهــا بكــرة ،وكان يقــال هلــاُ :ام بكــر ،وﰲ يدهــا مغــزل تغــزل بــه ،فقــال :يــا ُام بكــر ،أمــا كـ ِ
ـربت! أﱂ يـ َ
ـك
ُ
َّ
ّ
ـيل بــن أﰊ طالــب أمرياملؤمنــني gيقــول :هــو مــن
أضعــه وسـ ُ
أن تضعــي هــذا املغــزل؟! فقالــت :وكيــف َ
ـمعت عـ ّ
ط ّيبــات الكســب(.)7٤
ﺛال ﹰﺜا :التجارة

املدلــول االقتصــاد :املدلــول االقتصــاد لكلمــة ”ﲡــارة” ينصــب عــﲆ عمليــة الوســاطة والتوســﻂ بــني منتــج

ومســتهلك .وينجــم عــن ذلــك خــروج نوعــني مــن األعــامل عــن نطــاق التجــارة وإن كانــا يقعــان عــﲆ طــرﰱ خــﻂ

النشــاط االقتصــاد ،النــوع األول :هــو مــا يقــوم بــه املنتــج األول للســلعة وخاصــة إذا تعلــق األمــر باملنتجــات

الزراعيــة .أمــا النــوع الثــاﲏ :فهــو مــا يقــوم بــه املســتهلك األخــري مــن أفعــال تقتــرص عــﲆ ﴍاء الســلعة ﲠــدف
اســتهالكها واالنتفــاع ﲠــا ،ومــن هنــا نجــد تالق ًيــا بــني املفهــوم اللغــو للتجــارة وبــني املفهــوم االقتصــاد للتجــارة

والــذ بــدوره يتمثــل ﰱ النشــاط واألعــامل املتصلــة بتــداول الســلع (.)75
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املدلــول القانونــى :أمــا مفهــوم التجــارة مــن الناحيــة القانونيــة فﺈﳖــا تعنــى تــداول الســلع والثــروات وتوزيعهــا،

باإلضافــة إﱃ العمليــات الصناعيــة املتعلقــة باإلنتــاج (.)76
التنمية التجار ّية عند اإلمام عيل عليه السالم:

تعرضــوا للتجــارة؛ فـ ّ
ـﺈن فيهــا غنــى لكــم عـ ّـام ﰲ أيــدي النــاس( ،)77وعنــه - gللمــوايل :-
ـيلّ : g
يقــول اإلمــام عـ ّ

ـمعت رســول اهلل(صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم) يقــول :الــرزق عــﴩة أجــزاء؛
ـﺈﲏ قــد سـ ُ
ّاﲡــروا ،بــارك اهلل لكــم؛ فـ ّ

تســعة أجــزاء ﰲ التجــارة ،وواحــدة ﰲ غريهــا(.)78

ِ
ِ
ـريا ،املقيــم
بالتجــار وذوي الصناعــات،
ـتوص
ـم اسـ
ّ
وعنــه  - gﰲ عهــده إﱃ مالــك األشــﱰ  :-ثـ ّ
وأوص ﲠــم خـ ً

فﺈﳖــم مــوا ﱡد املنافــع ،وأســباب املرافــق ،وجال َُّﲠــا مــن ا َملباعــد وا َملطــارح(،)79
منهــم واملضطــرب باملــه ،واملﱰ ّفــق ببدنــه؛ ّ
فﺈﳖــم ِســلم ال ُﲣــاف
ﰲ َبـ ّـرك وبحــرك ،وســهلك وجبلــك ،وحيــث ال يلتﺌــم النــاس ملواضعهــا ،وال ﳚﱰئــون عليهــا؛ ّ
ـح ال ُﲣشــى غائل ُتــه .وتف ّقــد ُامورهــم بحرضتــك ،وﰲ حــواﳾ بــالدك(.)80
وصلـ ٌ
بائق ُتــهُ ،
ﰱ هــذه الفقــرة ذكــر اإلمــام التجــار وذو الصناعــات ،وأمــر مالـكًا األشــﱰ أن يعمــل معهــم اخلــري ،وأن يــوﴅ

غــريه مــن أمرائــه وعاملــه أن يعملــوا معهــم اخلــري.

ثم قسم اإلمام املوﴅ ﲠم من التجار ثالثة أقسام:
األول :املقيم.

الثاﲏ :املسافر ،وهو الذ يرضب ﰱ األرض.

الثالث :هم أصحاب الصناعات الذين يﱰفقون بأبداﳖم.
وع َّلل اإلمام وصيته ﲠم بذكر مزايا ما يقومون به:

 -فمنهــا :أﳖــم يمــدون املجتمــع بــام يأتــون بــه مــن البلــدان ،ومــا ﳚلبونــه مــن أقــاﴆ األرض وأطرافهــا؛ ال

يســتطيع غريهــم مــن النــاس أن يذهــب إليهــا :جه ـ ً
ال منهــم ملكاﳖــا ،أو خو ًفــا ووحشــة مــن ســبيلها ،بينــام التجــار

يبحثــون عــن البضائــع وينقلوﳖــا ،ويتحملــون ﰱ ســبيل ذلــك مــا ال يتحملــه أفــراد النــاس؛ طل ًبــا منهــم للفوائــد
واألربــاح.

 -ومنهــا أﳖــم -عــﲆ عكــس أصحــاب اخلــراج ،وقــادة اﳉنــد -م َّيالــون إﱃ الســلم ،وكــف الــﴩور مــن جهتهــم

مــا ســلمت هلــم ﲡارﲥــم ودرت عليهــم األربــاح.

ـريا ﳑَّــا ﳛتاجونــه مــن املــواد اخلــام ،والصناعــات التــى ال تصنــع ﰱ بلداﳖــم،
 ومنهــا أن التجــارة توفــر للنــاس كثـ ًواألدوات واملعــدات التــى تســاعدهم ﰱ ﳑارســة مهنهــم ،وإنجــاز أعامهلــم.
التجارة بني األمس واليوم:
٣٨٤

ﰱ ختام ﴍح هذه الفقرة نود أن نبني الفرق بني ﲡارة األمس وﲡارة اليوم ،فنقول:

أوالً :كانــت التجــارة ﰱ عهــد اإلمــام عــيلgﰱ األغلــب ﲡــارة داخليــة :أ داخــل الدولــة املســلمة؛ فالتجــار فيهــا

كانــوا يقومــون بــﴩاء املنتجــات وبيعهــا داخــل الدولــة اإلســالمية بوســائل بســيطة.

أمــا ﲡــارة اليــوم فقــد أصبحــت ﲢــت رمحــة االســتعامر االقتصــادي إن صــح التعبــري؛ ألن الــدول املصنعــة تغــرق

األســواق بمنتجاﲥــا وتــرضب املنتــج املحــيل إن وجــد ،وهنــاك اليــوم مــا يشــبه الكارثــة ،مــن ﲥريــب الســلع وانعــدام

الرقابــة.

ثان ًيــا :كان أكثــر التجــار ﰱ عهــد اإلمــام مــن اهلادفــني إﱃ ســد احلاجــة ،والبحــث عــن لقمــة عيــﺶ تســد الرمــق،

وكانــوا ﰱ الغالــب يعرفــون الديــن ،واخلــري والــﴩ ،والعــدل والظلــم ،وربام كانــت هناك بعــﺾ الصناعات البســيطة:

كالغــزل اليــدوي ،وﱂ يكــن للــﴩكات االحتكاريــة ،وعابــرات القــارات أ وجــود ،فلــم يكــن اإلمــام بحاجــة للتنبيه
عليهــا ،أو يأمــر والتــه بدعــم الســلع املنتجــة حمل ًيــا ،وعــدم الســامح باملنافــس األجنبــي عــﲆ حســاب اقتصــاد البلــد،

فاكتفىgبمراقبــة التجــار أصحــاب الشــح القبيــح الذيــن يامرســون االحتــكار ،وضبطهــم ومعاقبتهــم ،وضبــﻂ

ـمحا وف ًقــا ملوازيــن العدالــة مــن غــري تطفيــف
األســعار بــام ال ﳚحــف بالبائــع واملشــﱰ ،وأن يكــون البيــع والــﴩاء سـ ً
وال خــﴪان.

أمــا نحــن اليــوم فأمــام تيــار العوملــة ،وﲢريــر التجــارة مــن القيــود والــﴩوط والعوائــق ،وذلــك يعنــى ســيطرة

الــدول املتقدمــة صناع ﹰﹼيــا واقتصاد ﹰﹼيــا وتكنولوج ﹰﹼيــا ،نحــن أمــام فــك مفــﱰس :شــﺌنا أم أبينــا؛ ولذلــك ال يمكــن أن تظل

الــدول املتخلفــة خــارج النظــام العاملــي إﱃ مــا ال ﳖايــة؛ فــال بــد مــن الــرصاع مــن أجــل البقــاء ،والعمــل اﳉــاد لنلحــق

بالقافلــة البﴩيــة ،وﲢويــل بالدنــا إﱃ جنــة األرض :زراعــة ،وصناعــة ،وإبدا ًعــا ،فنســأل اهلل أن ﳛقــق لنــا ذلــك(.)81
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الﻔﺼﻞ الﺴادس

ﻋﲈرة اﻷرض

ﺳياﺳة أﺧﺬ اﳋﺮاج:

قــال اإلمــام عــيل (عليــه الســالم  -ﰲ عهــده إﱃ مالــك األشــﱰ  :-وتف ّقــد أمـ َـر اخلــراج بــام يصلــح أهلــه؛ فـ ّ
ـﺈن ﰲ

ـالح ملــن ســواهم إالَّ ﲠــم؛ ّ
ألن النــاس ك ّلهــم عيــال عــﲆ اخلــراج
صالحــه وصالحهــم
صالحــا ملــن ســواهم ،وال صـ َ
ً
وأهلــه .ول َي ُكــن نظــرك ﰲ عــامرة األرض أبلــﻎ مــن نظــرك ﰲ اســتجالب اخلــراجّ ،
ألن ذلــك ال ُيــدرك إالَّ بالعــامرة؛

ومــن طلــب اخلــراج بغــري عــامرة أخــرب البــالد ،وأهلــك العبــاد ،وﱂ يســتقم أمــر ُه إالَّ قلي ـالً .فـ ْ
ـﺈن شــكوا ثق ـ ً
ال أو
ٍ
ٍ
أرض اغتمرهــا غـ ٌ
ـرق ،أو أجحــف ﲠــا عطـ ٌ
ـﺶ ،خ ّففــت عنهــم بــام ترجــو
ﴍب أو با ّلــة ،أو إحالــة
ع ّل ـ ًة ،أو انقطــاع

أن يصلــح بــه أمرهــم؛ وال يثقل ـ ّن عليــك ﳾ ٌء خ ّففــت بــه املؤونــة عنهــم ،فﺈنــه ذخـ ٌـر يعــودون بــه عليــك ﰲ عــامرة

قوﲥــم
وتبجحــك باســتفاضة العــدل فيهــم ،معتمــدً ا فضــل ّ
بــالدك ،وتزيــني واليتــك ،مــع اســتجالبك حســن ثنائهــم ّ

عودﲥــم مــن عدلــك عليهــم ورفقــك ﲠــم ،فر ّبــام حــدث مــن
بــام ذخــرت عندهــم مــن إﲨامــك هلــم ،والثقــة منهــم بــام ّ
محلتــه ،وإ ّنــام يؤتــى
عولــت فيــه عليهــم مــن بعــدُ احتملــوه ط ّيبـ ًة أنفســهم بــه؛ فــﺈن العمــران حمتمـ ٌـل مــا ّ
االُمــور مــا إذا ّ

خــراب األرض مــن إعــواز أهلهــا ،وإ ّنــام ُيعــوز أهلهــا إلﴍاف أنفــس الــوالة عــﲆ اﳉمــع وســوء ظنّهــم بالبقــاء،
وق ّلــة انتفاعهــم ِ
بالعــرب(.)82
قبــل ﴍح هــذه الفقــرة نــود أن نبــني أن اخلــراج بمعنــاه العــام :كل مــا تقــوم الدولــة بجمعــه مــن الرعيــة :مــن

زكــوات وﴐائــب وﲨــارك ونحوهــا.

وقــد أكــد اإلمــامgأن السياســة الصائبــة تقتــﴤ أن ﳛافــﻆ عليهــا بالنــامء كــام ﳛافــﻆ التاجــر عــﲆ رأس مالــه الــذ

يقلبــه ﰱ التجــارة ،وكــام أن التجــارة ﲢتــاج إﱃ إدارة يقظــة تتعامــل بحــذر ،وتتحــني الفــرص ،وﲢــرص عــﲆ البــون،
كذلــك إدارة الدافعــني إﱃ خزينــة الدولــة إن ﱂ تكــن ناجحــة أفلســت خزائــن الدولــة ال حمالــة.

إن تأكيــد اإلمــام عيلgعــﲆ رعايــة إصــالح األرض قبــل أخــذ اخلــراج منهــا بقولــه( :وليكــن نظــرك ﰱ عــامرة

األرض أبلــﻎ مــن نظــرك ﰱ اســتجالل اخلــراج؛ ألن ذلــك ال يــدرك إال بالعــامرة ،ومــن طلــب اخلــراج بغــري عــامرة

أخــرب البــالد ،وأهلــك العبــاد ،وﱂ يســتقم أمــره إال قليـالً) -مــن أبلــﻎ السياســيات القديمــة واحلديثــة؛ ألن اإلنفــاق

عــﲆ تطويــر احليــاة االقتصاديــة ،وتنميــة املــوارد أوالً هــى املطلوبــة؛ فالبقــرة ال ﲢلــب حتــى تشــبع مــن األعــالف،

وﳛســن معاملتهــا ،أمــا ﳎــرد خلــس النــاس وســلب أمواهلــم ،ونــزع لقمــة العيــﺶ مــن أفواههــم بغبــاء مطبــق ،وقســوة
مفرطــة؛ فهــذا خــراب ،وتدمــري وظلــم ،وإهــالك للعبــاد ،وتبــدو العبــارة األخــرية شــديدة الداللــة عــﲆ أن اإلنســان

هــو اهلــدف ،وأن اخلــوف مــن خــراب البــالد يــربره كونــه يــؤد إﱃ هــالك العبــاد ،ﳑــا يعنــي أن مصلحــة العبــاد هــى

األســاس.
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وﺳﺄﺑﲔ ذلﻚ ﺑﺒعﺾ اﻷﻣﺜلة اﳌعمﺮة واﳌﺪﻣﺮة:

أوالً مثــال التعمــري :شــق طــرق زراعيــة تســهل للمــزارع كل اخلدمــات :مــن آالت ،وأســمدة ،ونظــام ري ،وعدل،

وأمــن ،وصحــة ،وتعليــم نافــع ،ثــم ﴍاء املحصــول ،وتســويقه ،وﲣزينــه ،وتصنيعــه ،فــام الذي ســيفعله املــزارع؟.

ســيقدم لبيــت مالــه -بطيــب نفــس -زكــوات مــا أخرجــت األرض مــن خــريات ،ومــا تــأﰐ بــه تربيــة احليوانــات

مــن :حلــوم ،وألبــان ،وأجبــان ،ودهــون ،وجلــود ،وبيــﺾ ،وعســل ،يدفعــون كل ذلــك ونفوســهم راضيــة؛ ألﳖــم

شــعروا وملســوا أن دولتهــم هلــم ال عليهــم ،وهــى ســامء ظليلــة ،وأرض ذليلــة ،وأم حانيــة ،وأب شــفيق.

ثان ًيــا مثــال التدمــري :عندمــا تكــون الدولــة ذئبـ ًا ﳖـ ًام ،ووحشـ ًا ﴍسـ ًا ،ال يعــرف املزارعــون والتجــار أ شــىء ﳑــا

ســبق! وإنــام ﳚلبــون املــاء مــن أماكــن شاســعة بالعربــات :ﰱ طــرق وعــرة ،ونــدرة أو انعدام مــن املحروقــات ﰱ أغلب
األوقــات ،وشــحة ﰱ املطــر ،وانفــالت تــام لﻸمــن ،والعــدل ،والتعليــم ،وغيــاب الصحــة ،وال يوجــد أ ﲣطيــﻂ ال

للحــاﴐ وال للمســتقبل فيــام يتعلــق بــاألرض واإلنســان ،ومــع ذلــك تتــوارد عليهــم األطقــم املســلحة صبــاح مســاء

مطالبــة بالزكــوات والرضائــب ،واملوظــف ينظــر إﱃ املواطــن كأنــه خــروف أو بقــرة حلــوب! ،واملواطــن ينظــر إﱃ
خصوصــا وهــو يــر القــرد حاكـ ًـام،
املوظــف كأنــه شــيطان ،فتضيــق عليــه األرض بــام رحبــت ،وتضيــق عليــه نفســه،
ً
واحلــامر فيلســو ًفا ،والوغــد رمـ ًـزا ،يصــدق عليــه قــول القائــل:
وكنت فتى مــن جند إبليس فارتقى

ﰊ احلال حتى صار إبليس من جندي

ولو أننى عمــــرت أحدثت بعده طـــرائق فسق ليس ﳛدثها بعدي

فأ استثامر ،وأ ﲡارة ،وأ زراعة ،وأ اقتصاد ﰱ بالد احليتان الزرقاء ،والتامسيح البشعة؟!.

خصوصــا ،وأن
إن اإلمــام عل ﹰﹼياgيطلــب مــن احلاكــم أن يكــون رحيـ ًـام برعيتــه عمو ًمــا ،وعنــد اســتجالب اخلــراج
ً

يســتمع لشــكواهم مهــام تعــددت أســباﲠا :

أوالً :قوله( :إن شكوا ثقالً) ،أ :ثقل اخلراج املرضوب عليهم ،أو ثقل وطأة عامل اخلراج.

ثان ًيا :قوله( :أو علة) ،نحو أن يصيب الغلة آفة كاﳉراد والربق أو الربد.
ِ
ﴍ ٍ
ب) بأن ينقص املاء ﰲ النهر ،أو تتعلق أرض الﴩب عنه لفقد احلفر.
ثال ًثا :قوله( :أو انقطاع ْ
راب ًعا :قوله( :أو با َّل ٍة) يعنى املطر.

خامســا :قولــه( :أو إحالــة أرض اغتمرهــا غــرق) يعنــى أو كــون األرض قــد حالــت ،وﱂ ﳛصــل منهــا ارتفــاع؛ ألن
ً

الغــرق غمرهــا وأفســد زرعها.

أجحف ﲠا عطﺶ) ،أ :أتلفها انقطاع املاء أو كان موجو ًدا وال يكفى.
سادسا :قوله( :أو
َ
ً

وبعــد ذكــر األســباب الســتة بـ َّـني اإلمــام للحاكــم مــاذا يفعــل حياهلــا بقولــه( :خففــت عنهــم بــام ترجــو أن يصلــح
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بــه أمرهــم ،وال يثقلــن عليــك شــىء خففــت بــه املؤونــة عنهــم) ،أ :أمــره أن ﳜفــف عنهــم متــى حلقهــم شــىء مــن

نقصــا ﰱ العاجــل إال أنــه يقتــﴤ توفــري
ذلــك؛ فــﺈن التخفيــف يصلــح أمورهــم ،وهــو وإن كان يدخــل عــﲆ املــال ً
زيــادة ﰱ اﻵجــل ،فهــو بمنزلــة التجــارة التــى ال بــد فيهــا مــن إخــراج رأس املــال ،وانتظــار عــوده وعــود ربحــه.

ونتيجــة هــذا التخفيــف تظهــر ﰱ قــول اإلمــام( :فﺈنــه ذخــر يعــودون بــه عليــك ﰱ عــامرة بــالدك ،وتزيــني واليتــك،

مــع اســتجالبك حســن ثنائهــم ،وتبجحــك باســتفاضة العــدل فيهــم ،معتمــدً ا فضــل قوﲥــم بــام ذخــرت عندهــم مــن
إﲨامــك ،أ :ترفيهــك ،هلــم ،والثقــة منهــم بــام عودﲥــم مــن عدلــك عليهــم ،ورفقــك ﲠــم).

ثــم يؤكــد اإلمــام أن البــالد ال ﲣلــو مــن حــدوث كــوارث ﳛتــاج فيهــا احلاكــم إﱃ معونــة شــعبه :إمــا بــامل يقســطونه

قرضــا ،أو معونــة حمضــة؛ فــﺈذا كانــت هلــم ثــروة ﳖضــوا بمثــل ذلــك ،طيبــة نفوســهم بــه ،يقــول اإلمــام ﰱ
عليهــم ً

عولــت فيــه عليهــم مــن بعــد احتملــوه طيبــة أنفســهم بــه ،فــﺈن العمــران
ذلــك( :فربــام حــدث مــن األمــور مــا إذا َّ
حمتمــل مــا محلتــه).

ثــم ختــم اإلمامgهــذه الفقــرة ببيــان أن ســبب خــراب األرض هــو فقــر أهلهــا ،فقــال( :وإنــام يؤتــى خــراب

األرض مــن إعــواز أهلهــا) ،وســبب فقــر أهــل األرض هــو طمــع والﲥــم ﰱ اﳉبايــة وﲨــع األمــوال ألنفســهم

ولســلطاﳖم وســوء ظنهــم بالبقــاء :أي يظنــون طــوال البقــاء وينســون املــوت والــزوال ،أو ﳛتمــل أﳖــم يتخيلــون
العــزل والــرصف ،فينتهــزون الفــرص ،ويقتطعــون األمــوال ،وال ينظــرون ﰱ عــامرة البــالد ،وال يعتــربون بمــن

ســبقهم مــن الظلمــة الذيــن فعلــوا ذلــك ،يقــول اإلمــام( :وإنــام يعــوز أهلهــا إلﴍاف أنفــس الــوالة عــﲆ اﳉمــع،
وســوء ظنهــم بالبقــاء ،وقلــة انتفاعهــم بالعــرب) (.)83
عامرة األرض:

ـيل أمرياملؤمنــني مالـ َ
ـك بــن
ـيل - gﰲ عهــده إﱃ مالــك األشــﱰ  :-هــذا مــا أمــر بــه عبــد اهلل عـ ﱞ
وقــال اإلمــام عـ ّ

عدوهــا ،واســتصالح أهلهــا ،وعــامرة
احلــارث األشــﱰ ﰲ عهــده إليــه ،حــني والَّه مــرص :جبايــة خراجهــا ،وجهــاد ّ
بالدهــا(.)8٤

بــدأ اإلمــام عيلgهــذه الفقــرة بتحديــد املســؤوليات التــى أســندها لواليــه ،متمثلــة بأربــع ســلطات أساســية،

يدخــل ﲢتهــا مســؤوليات احلكومــة ومهامهــا :ســواء منهــا مــا كان ﳛمــل الطابــع الســيادي :كاملاليــة ،والدفــاع،
واألمــن ،أو ذات الطابــع اخلدمــي :كالتعليــم ،والصحــة ،واملواصــالت ،والقضــاء ،أو االقتصــادي :كالزراعــة،

واخلــراج ،أو ذات الطابــع الســياﳼ :كالعالقــات اخلارجيــة ،والشــور وغريهــا مــن األمــور التــي تتضــح عنــد قــراءة

بقيــة العهــد ،والســلطات األربــع هــى:

 -1جباي ـ ُة خراجهــا :وهــذه هــي الوظيفــة املاليــة ،وهــى وســيلة إلﳚــاد التــوازن االجتامعــي ،مــن طريــق أخــذ
٣٨٨

املــوارد مــن القادريــن ورصفهــا ﰱ مصارفهــا.

 -2جهــاد عدوهــا :ويكــون ذلــك ببنــاء جيــﺶ قــو ،حمــﱰف ،ﳐلــص هلل ﳉهــاد األعــداء ،ال لقمــع احلريــات،

وإيــذاء الشــعوب.

 -3اســتصالح أهلهــا :وذلــك يتــم بالتعليــم ،والتثقيــف منــذ الصغــر ،وغــرس قيــم احلــب ،واخلــري ،واحــﱰام

احليــاة ،والﱰبيــة عــﲆ النظافــة ،والنشــاط ،وﳑــا يصلــح البــالد والعبــاد فصــل اخلصومــات بالقضــاء العــادل ،واألمــن.

 -٤عــامرة بالدهــا :وذلــك بتوجيــه املــوارد نحــو التنميــة واســتغالل ثــروات البــالد الطبيعيــة والبﴩيــة ،واالهتــامم

ﲠــا مــن أجــل زيــادة اإلنتــاج مــن الثــروات املتجــددة :كالســمك ،ومــا أخرجــت األرض ،وعــدم اإلرساف واإلهــدار
للثــروات غــري املتجــددة :كالذهــب والبــﱰول واملعــادن األخــر.

فمــن أجــل :جهــاد العــدو ،واســتصالح النــاس ،وعــامرة البــالد :يطيــب اخلــراج ،ويبــادر دافعــو الــزكاة،

والرضائــب ،ونحــو ذلــك بالدفــع طيبــة نفوســهم؛ لعلمهــم أﳖــا لــن تذهــب إﱃ جيــب الــوايل وأعوانــه ،بــل إﱃ بيــت
ماهلــم ،ﳛرســها ٍ
وال عفيــف النفــس ،نظيــف الكــف ،ملتــزم بتقــو اهلل ،وإيثــار طاعتــه ،وإســعاد النــاس ،وتوفــري
مواردهــم عليهــم ،لتعبيــد الطــرق ،وﳖضــة التعليــم ،والصحــة ،والزراعــة ،والصناعــة ،وتثبيــت األمــن ،والقضــاء
العــادل ،ونحــو ذلــك(.)85

وعنــه - gﳑّــا كتبــه إﱃ قرظــة بــن كعــب األنصــاري  :-أ ّمــا بعــدّ ،
فــﺈن رجــاالً مــن أهــل الذ ّمــة مــن عملــك

ـم اعمــر وأصلــح
ذكــروا ﳖـ ًـرا ﰲ أرضهــم قــد عفــا وا ّدفــن ،وفيــه هلــم عــامرة عــﲆ املســلمني ،فانظــر أنــت وهــم ،ثـ ّ

ـب إلينــا مــن أن ﳜرجــوا وأن يعجــزوا أو يقــرصوا ﰲ واجــب مــن صــالح البــالد.
النهــر؛ ف َلعمــري ألن يعمــروا أحـ ّ
والســالم(.)86

وعنه : gفضيلة السلطان عامرة البلدان (.)87
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الﻔﺼﻞ الﺴاﺑﻊ

الﻘيﻢ اﻷﺧﻼﻗية

يعــرض البحــث عالقــة االقتصــاد عنــد أهــل البيــت بالقيــم األخالقيــة ،ويظهــر أن االقتصــاد اإلســالمي لــه طابــع

تعبــدي وأخالقــي عنــد أئمــة أهــل البيــت.
الوﻓاء ﺑالﴩط:

خارجــا مــن ﳘــدان ،فــرأ فﺌتــني
فقــد جــاء ﰱ تاريــخ الطــربي عــن يزيــد بــن عــدي بــن عثــامن :رأيــت عل ّي ـ ًاg
ً

ـمعت خفـ َـق نعلــه وهــو
ـم مــﴣ ،فســمع صو ًتــا :ياغوثــا بــاهلل! فخــرج ﳛــرض نحــوه حتــى سـ ُ
يقتتــالن ،ففـ ّـرق بينهــام ،ثـ ّ

يقــول :أتــاك الغـ ُ
ـت
ـت هــذا ثو ًبــا بتســعة دراهــم ،وﴍطـ ُ
ـوث ،فــﺈذا رجــل يــالزم رجـالً ،فقــال :يــا أمرياملؤمنــني ،بعـ ُ
ٍ
يومﺌــذ  -فأتيتُــه ﲠــذه الدراهــم ليبدهلــا يل ،فأبــى،
مغمــوزا( )88وال مقطو ًعــا  -وكان ﴍطهــم
عليــه أالَّ يعطينــي
ً
فلزم ُتــه ،ف َل َطمنــي!

ـوت
ـص! فقــالّ :إﲏ قــد عفـ ُ
ـم قــال :دونــك فاقتـ ّ
فقــال :أبدلــه .فقــال :ب ّين ُتــك عــﲆ اللطمــة؟ فأتــاه بالب ّينــة .فأقعــده ،ثـ ّ

حق الســلطان(.)89
يــا أمرياملؤمنــني .قــال :إ ّنــام
درات ،وقــال :هذا ّ
ُ
ـم ﴐب الرجل تســع ّ
أردت أن أحتــاط ﰲ ح ّقــك ،ثـ ّ
ﻣنﻊ اﻻﺣتﻜار:

ِ
ـم عاقبــه بﺈظهــار
ـي فأوجعــه ،ثـ ّ
حلكــرة ،فمــن ركــب النهـ َ
ـيل - gمــن كتابــه إﱃ رفاعــة  :-إ ْنـ َه عــن ا ُ
يقــول اإلمــام عـ ّ

ما احتكــر(.)90

إﻗاﻣة العﺪل:

ـت وبلغــك عــن أهــل
ـرت مــا رأيـ َ
ـيل رســولك ،وذكـ َ
ـيل - gﰲ كتابــه البــن ع ّبــاس  :-فقــد قــدم عـ َّ
قــال اإلمــام عـ ّ
ِ
ـب راغ َبهــم
البــرصة بعــد انــرصاﰲ ،وسـ ُاخربك عــن القــوم :هــم بــني مقيــم لرغبــة يرجوهــا ،أو عقوبــة ﳜشــاها ،فأرغـ ْ

بالعــدل عليــه ،واإلنصــاف لــه ،واإلحســان إليــه(.)91

وأعمهــا ﰲ العــدل،
ـب االُمــور إليــك أوســطها ﰲ احلـ ّـق،
وعنــه - gﰲ عهــده إﱃ مالــك األشــﱰ  :-وليكــن أحـ ّ
ّ

وأﲨعهــا لــرﴇ الرع ّيــةّ ...
إن أفضــل قـ ّـرة عــني الــوالة اســتقامة العــدل ﰲ البــالد ،وظهــور مــو ّدة الرع ّيــة(.)92

وعنــه - gﰲ كتابــه إﱃ األســود بــن ُق ْطبــة صاحــب جنــد ُح ْلــوان  :-أ ّمــا بعــدّ ،
فــﺈن الــوايل إذا اختلــف هــواه

ـريا مــن العــدل ،فليكــن أمــر النــاس عنــدك ﰲ احلـ ّـق ســواء؛ فﺈ ّنــه ليــس ﰲ اﳉــور عــوض مــن العــدل،
منعــه ذلــك كثـ ً
فاجتنــب مــا تنكــر أمثالــه(.)93

حممــد بــن أﰊ بكــر حــني ق ّلــده مــرص  :-فاخفــﺾ هلــم جناحــك ،وألِــن هلــم جانبــك،
وعنــه - gﰲ عهــده إﱃ ّ

ِ
وآس بينهــم ﰲ اللحظــة والنظــرة ،حتــى ال يطمــع العظــامء ﰲ حيفــك هلــم ،وال ييــأس الضعفــاء
وابســﻂ هلــم وجهــك،
ُ
٣٩٠

مــن عدلــك عليهــم؛ فـ ّ
ـﴩ عبــاده  -عــن الصغــرية مــن أعاملكــم والكبــرية ،والظاهــرة
ـﺈن اهلل تعــاﱃ يســائلكم  -معـ َ
ـف فهــو أكــرم(.)9٤
واملســتورة ،فــﺈن يعـ ِّـذب فأنتــم أظلــم ،وإن يعـ ُ

ـب إ َّيل مــن أن ألقــى
وعنــه  : gواهلل ألن أبيـ َ
الســعدان مسـ ّـهدً ا ،أو ُاجـ ّـر ﰲ األغــالل مص ّفــد ًا ،أحـ ّ
ـت عــﲆ َح َســك َّ

اهلل ورســوله يــوم القيامــة ظامل ـ ًا لبعــﺾ العبــاد ،وغاص ًبــا لــﴚء مــن احلطــام .وكيــف أظلــم أحــدً ا لنفــس يــﴪع إﱃ
البِــﲆ قفوهلــا ،ويطــول ﰲ الثــر حلوهلــا؟!(.)95

وعنــه  : gواهلل لــو ُاعطيــت األقاليــم الســبعة بــام ﲢــت أفالكهــا ،عــﲆ أن أعــﴢ اهلل ﰲ نملــة أســلبها جلــب شــعرية

مــا فعلتــهّ ،
ـيل ولنعيــم يفنــى ،ولـ ّـذة ال تبقــى!(.)96
وإن دنياكــم عنــدي ألهــون مــن ورقــة ﰲ فــم جــرادة تقضمهــا ،مــا لعـ ّ
ـاج النــاس يــوم القيامــة بتســع :بﺈقامــة الصــالة ،وإيتــاء الــزكاة ،واألمــر باملعــروف ،والنهــي عــن
وعنــه ُ : gاحـ ّ

املنكــر ،والعــدل ﰲ الرع ّيــة ،والقســم بالســو ّية ،واﳉهــاد ﰲ ســبيل اهلل ،وإقامــة احلــدود ،وأشــباهه(.)97

عــيل فقــال :يــا أمرياملؤمنــني ،يأتيــك
عــيل بــن ربيعــة :جــاء َج ْعــدة بــن ُهبــرية إﱃ ّ
وجــاء ﰱ تاريــخ دمشــق عــن ّ

ـب إﱃ أحدﳘــا مــن نفســه  -أو مــن أهلــه ومالــه  -واﻵخــر لــو يســتطيع أن يذبحــك لذبحــك،
الرجــالن إن أنــت أحـ ّ
()98
ـيل وقــالّ :
إن هــذا ﳾء لــو كان يل فعلــت ،ولكــن إ ّنــام ذا ﳾء هللَّ(.)99
فتقــﴤ هلــذا عــﲆ هــذا؟ قــال :ف َل َهـ َـزه عـ ّ

وجــاء ﰲ تاريــخ اليعقــوﰊ عــن الزهــري :دخلــت إﱃ عمــر ]بــن عبدالعزيــز[ يو ًمــا ،فبينــا أنــا عنــده ،إذ أتــاه كتــاب

أن مدينتهــم قــد احتاجــت إﱃ َم َر ّمــة ،فقلــت لــهّ :
مــن عامــل لــه ﳜــربه ّ
ـيل بــن أﰊ طالــب كتــب بمثــل
إن بعــﺾ عـ ّـامل عـ ّ
فحصنهــا بالعــدل ،ونـ ِّـق طرقهــا مــن اﳉــور .فكتــب بذلــك عمــر إﱃ عاملــه(.)100
هــذا ،وكتــب إليــه :أ ّمــا بعــدّ ،

٣٩١

أ.م.د.عبد الحليم العزمي الحسيني

اﳋاﲤة والنتاﺋﺞ والتوﺻيات

إن الواقــع االقتصــادي القائــم اليــوم ﳜتلــف ﲤــام االختــالف عــن الفكــر االقتصــادي ﰱ مدرســة أهــل البيــت

عليهــم الســالم ،فنجــد اختــالل التــوازن قــد بلــﻎ حــدﹰﹼ ا ضخـ ًـام جــدً ا ،فيصــل الدخــل املتوســﻂ لــد بعــﺾ املســلمني
قري ًبــا مــن الصفــر ﰱ حــني يصــل الدخــل املتوســﻂ ﰱ حمــل آخــر إﱃ  18000دوالر ،وﲡــد ﲢــول مبــدأ التكافــل العــام
إﱃ ﳎــرد مســاعدات صغــرية ﲤنــح لتحقيــق أغــراض سياســية بحتــة ..أمــا التنميــة اإلنتاجيــة فهــى إمــا معدومــة ،أو

كاذبــة بقيــام معامــل االنتــاج املعتمــدة عــﲆ الفكــر العاملــي ﲤا ًمــا والتــى تفقــد صفتهــا املســتقلة ،هــذا مــن وجهــة ،ومــن
جهــة أخــر فهــى تصــب ﰱ جيــوب ﳎموعــة مــن املﱰفــني الكبــار املســتغلني.

وهكــذا ﲡــد الــﱰف واإلرساف ﰱ جهــة ،واﳉــوع واحلرمــان ﰱ جهــة أخــر ،ونجــد كل منطقــة تتعامــل مــع

املنطقــة اإلســالمية األخــر كعميــل أجنبــي ال فــرق بينــه وبــني أ عميــل آخــر.

وهكــذا يصــدق قــول اإلمــام عــيلgﰱ تعبــري رائــع عــن الصــورة القائمــة” :اﴐب بطرفــك حيــث شــﺌت مــن

ـريا ،أو غن ًيــا بــدَّ ل نعمــة اهلل كفـ ًـرا ،أو بخيـ ً
ال اﲣــذ البخــل بحــق اهلل وفـ ًـرا ..أفبهــذا تريــدون
النــاس فهــل تبــرص إال فقـ ً

أن ﲡــاوروا اهلل ﰱ دار قدســه ،وتكونــوا أعــز أوليائــه عنــده؟ هيهــات.)101( ”..

ويمكن اإلشارة إﱃ أهم النتائج والتوصيات التى توصل إليها الباحث فيام يأﰐ:

 -1أثبتــت الدراســة أن أئمــة أهــل البيــت كان هلــم دور عظيــم وبــارز ﰱ قضايــا عرصهــم بــام ﳚعلهــم ﰱ طليعــة

املصلحــني ،وأﳖــم أســهموا ﰱ إثــراء جوانــب احليــاة املختلفــة.

 -2أثبتــت الدراســة أن أئمــة أهــل البيــت عنــوا ﰱ فكرهــم االقتصــاد عنايــة بالغــة بﺈيقــاظ األمــة ومعاﳉــة

قضاياهــا ،حيــث اســتطاعوا بﺈيامﳖــم العميــق وفكرهــم الدقيــق وأســلوﲠم الرصــني أن يكشــفوا عــن مشــاكل فــروع
النشــاط االقتصــاد ﰱ عرصهــم ،وأن يســتخرجوا العــالج الناجــع لــكل مــا حـ َّـل باملســلمني.

 -3أثبتــت الدراســة أن ســبب املشــكلة االقتصاديــة -كــام يراهــا أئمــة أهــل البيــت -ليــس هو قلــة املــوارد الطبيعية،

وتعــدد احلاجــات اإلنســانية ،بــل يعــود ســببها إﱃ اإلنســان نفســه مــن حيــث ﳐالفتــه ﴍع اهلل جــل جاللــه ،وكفــره

بنعــم اهلل ســبحانه ،وإســاءته اســتغالل هــذه النعــم ،وســوء توزيعهــا بــني أفــراد جنســه.

 -٤يــوﴅ البحــث بجعــل املدخــل االقتصــادي ﰱ اإلســالم هــو الســبيل ملخاطبــة غــري املســلمني ﰱ العــاﱂ بعــد

أن شـ َّـوهت اﳉامعــات املتأســلمة بأعامهلــا اإلرهابيــة صــورة اإلســالم واملســلمني ﰱ عيــون غــري املســلمني ،فصمــوا
آذاﳖــم عــن ســامع القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الﴩيفــة ،وكذلــك ســرية النبــي  Jوســرية املســلمني.

ومــن ثــم فــﺈن توجيــه خطــاب إســالمي (اقتصــاد) يقــوم بحــل املشــاكل االقتصاديــة التــى خ َّلفتهــا األنظمــة

الرأســاملية واالشــﱰاكية ،ســيكون مقبــوالً لدﳞــم؛ ألنــه ســيوفر هلــم احليــاة الكريمــة ،والســعادة الدنيويــة التــى

يعيشــون ألجلهــا.
٣٩٢

 -5يــوﴅ البحــث بــاإلرساع بتنفيــذ الســوق اإلســالمية املشــﱰكة ،بحيــث تقــوم عــﲆ أســس ومبــادئ وأهــداف

مﴩوعــة ،وذلــك ﲢقي ًقــا لﻸخــوة اإلســالمية ،وال ســيام أﳖــا وســيلة مهمــة مــن وســائل االســتغناء عــن التعامــل مــع
الــدول املحتكــرة لبعــﺾ املنتجــات.

نسأل اهلل تعاﱃ أن يكشف لقلوبنا حقيقة اﳉامل الرباﲏ ,الذي به ننجذب بكليتنا إﱃ الرضوان األكرب.

وصﲆ اهلل وسلم وبارك عﲆ سيدنا وموالنا حممد وعﲆ آله أﲨعني.
اﳍواﻣﺶ و اﳌﺼادر

 -1االقتصــاد اإلســالمي ،دروس ﰱ املذاهــب وتأصيــل للمســائل املســتحدثة وتركيــز عــﲆ املرصفيــة اإلســالمية ،حممــد عــﲆ
التســخريي ،ط ،1.نــﴩ املجمــع العاملــي للتقريــب بــني املذهــب اإلســالمية ،طهــران ،إيــران1٤27 ،هـــ2006 -م.3٤9-3٤7 ،
 -2االقتصــاد اإلســالمي ،دروس ﰱ املذاهــب وتأصيــل للمســائل املســتحدثة وتركيــز عــﲆ املرصفيــة اإلســالمية ،حممــد عــﲆ
التســخريي ،ص  35٤-3٤9بتــرصف.
 -3مسند أمحد بن حنبل  270/2ح.٤880
 -٤مصنف ابن أبى شيبة  301/٤ح.20392
 -5موسوعة سرية أهل البيت ،للباحث ،املجلد الرابع ،ط ،1.دار الكتاب الصوﰲ -القاهرة ،حمرم 1٤36هـ -أكتوبر 201٤م
 -6االقتصــاد اإلســالمي ،دروس ﰱ املذاهــب وتأصيــل للمســائل املســتحدثة وتركيــز عــﲆ املرصفيــة اإلســالمية ،حممــد عــﲆ
التســخريي ،ص.355
 -7أصول االقتصاد اإلسالمى ،د .رفيق يونس املرص ،ط ،6.دار القلم ،دمشق1٤33 ،هـ2012 -م ص.113
 -8مبــادئ االقتصــاد اإلســالمى وبعــﺾ تطبيقاتــه ،د .ســعاد إبراهيــم صالــح ،ط ،1.دار عــاﱂ الكتــب للطباعــة والنــﴩ والتوزيــع،
الريــاض1٤17 ،هـــ 1997 -م ص.150-1٤9
 -9باب احلوائج اإلمام موسى الكاظم ،الدكتور حسني إبراهيم احلاج حسن ص.107
 -10أصول االقتصاد اإلسالمى ،ص.10٤
ُ -11ينظر :صحيح مسلم ،كتاب اﳉنة .1٤2/8
ُ -12ينظر :بحار األنوار للمجلسى .306/71
ُ -13ينظر :صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة .71/8
ُ -1٤ينظر :سنن أبى داود  526/1ح ،1682وسنن الﱰمذ  633/٤ح.2٤٤9
ُ -15ينظر :كنز العامل للمتقى اهلند  1212/15ح.٤31٤0
ُ -16ينظر :الكاﰱ للكلينى  ،205 /2وبحار األنوار للمجلسى .381/7٤
ُ -17ينظر :الكاﰱ للكلينى .206 ،205 /2
ُ -18ينظر :الكاﰱ للكلينى  ،176/2وبحار األنوار .3٤5/71
 -19موسوعة سرية أهل البيت ،للباحث ،املجلد الثالث.
حممد رفعه ،ﲢف العقول عن آل الرسول للحرانى ص.220
عيل بن ّ
 -20الكاﰲ للكليني  8/86/5عن ّ
 -21دعائم اإلسالم للقاﴈ النعامن املغرﰊ .2/1٤/2
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 -22الﴪائر للحيل  ،228/2دعائم اإلسالم للنعامن  ،9/15/2عوايل الﻶيل البن أبى ﲨهور .6/19٤/3
َ -23ر َّم الﴚ ء َي ُر ّمه :أصلحه (لسان العرب البن منظور .)252/12
 -2٤ﳖــج البالغــة :احلكمــة  ،390ﲢــف العقــول للحــراﲏ ص ،203األمــايل للطــوﳼ  2٤0/1٤7عــن أﰊ وجــزة الســعدي عــن
أبيــه وفيهــام ”ســاعة ﳛاســب فيهــا نفســه” بــدل ”ســاعة يــر ّم معاشــه” ،وبحــار األنــوار للمجلــﴘ.56/12/103 :
 -25العمل وحقوق العامل ﰲ اإلسالم ،لباقر ﴍيف القرﳾ ،ص.1٤0
 -26الكاﰲ للكليني .85/5
 -27باب احلوائج اإلمام موسى الكاظم ،الدكتور حسني إبراهيم احلاج حسن ،ص.108
 -28ﴍح ﳖج البالغة.1٤7/15 :
 -29مبادئ النظام االقتصاد اإلسالمى ،ص.153-152
 -30حماﴐات ﰱ التنمية االقتصادية ،د .عبد الباسﻂ وفا ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،د.ت ،ص.62
 -31وسائل الشيعة للحر العاميل :ج 15ص 66ب 19ح.19996
 -32توزيع الدخل ،ص.37٤-362
 -33باب احلوائج اإلمام موسى الكاظم ،الدكتور حسني إبراهيم احلاج حسن ص.107
حممــد بــن إبراهيــم النوفــيل رفعــه إﱃ اإلمــام الصــادق عــن آبائه(عليهــم الســالم)،
 -3٤اخلصــال للشــيخ الصــدوق 85/310 :عــن ّ
بحاراألنــوار للمجلــﴘ.6/105/٤1 :
احلق ملوسى االحقاقي االسكوئي ،539/8 :املناقب املرتضو ّية للكشفي احلنفي :ص.289
 -35إحقاق ّ
 -36الرب َذعــة :احللــس الــذي يلقــى ﲢــت الرحــلِ .
واحل ْلــس واحلَ َلــسّ :
الر ْحــل وال َق َتــب
َّ ْ
ُ
كل ﳾء َو ِ َيل ظهـ َـر البعــري والدا ّبــة ﲢــت َّ
َْ
ـﴪج لل َفـ َـرس
ـﴪج (لســان العــرب البــن منظــور 8/8 :وج  .)5٤/6وﰲ ُعــرف زماننــا هــي للحــامر مــا ُي ْر َكــب عليــه بمنزلــة الـ َّ ْ
والـ َّ ْ

(املصبــاح املنــري للفيومــي)٤3 :
 -37أي ُم َق َّطعة .يقالَ :ب َت َل ُهَ :ق َط َع ُه ،ك َب َّت َل ُه (تاج العروس للمرتﴣ الزبيدي.)٤0/1٤ :
 -38مكارم األخالق ،89٤/286/1 :املناقب البن شهرآشوب.97/2 :
 -39فضائل الصحابة البن حنبل ،892/536/1 :حلية األولياء ألبى نعيم ،82/1 :الرياض النرضة للطربي.221/3 :
 -٤0الغارات البن هالل الثقفى68/1 :؛ ﴍح ﳖج البالغة 200/2 :واملناقب البن شهرآشوب.98/2 :
 -٤1اﳉمــل ،٤22 :املناقــب البــن شهرآشــوب 98/2 :وفيــه ”يــا أهــل البــرصة مــا تنقمــون منّــي ّ
إن هــذا ملــن غــزل أهــيل .وأشــار
إﱃ قميصــه”.
 -٤2اخلَ َو ْرنَــق :موضــع بالكوفــة .وقيــل :اخلورنــق :قــرص كان بظهــر احلــرية (معجــم البلــدان لياقــوت بــن عبــد اهلل احلمــوي :
.)٤01/2
الس َمل :اخلَ َلق من الثياب (ﳎمع البحرين لناصيف اليازجي.)882/2 :
َّ -٤3
ـيل ”gﲢقيــق حممــد
 -٤٤ﰲ الطبقــة املعتمــدة ”اللتــني أخرجتهــام” ،والتصحيــح مــن تاريــخ دمشــق البــن عســاكر”ترﲨة اإلمــام عـ ّ
باقــر املحمــودي (.)181/3
 -٤5تاريــخ دمشــق البــن عســاكر ٤77/٤2 :وص  ،٤81األمــوال ،671/28٤ :حليــة األوليــاء ألبــى نعيــم ،82/1 :البدايــة
والنهايــة البــن كثــري.3/8 :
 -٤6االختصاص للشيخ املفيد ص.152
 -٤7تاريخ دمشق البن عساكر  ،٤76/٤2األموال ص 283ح.670

٣٩٤

 -٤8الغارات البن هالل الثقفى  ،63/1حلية األولياء ألﰊ نعيم  ،83/1وﴍح ﳖجد البالغة .200/2
 -٤9ﳖــج البالغــة :احلكمــة  ،328روضــة الواعظــني للفتــال النيســابوري ٤97 :نحــوه ،عيــون احلكــم واملواعــﻆ للواســطي:
33٤3/152؛ ينابيــع املــو ّدة للقنــدوزي احلنفــي 699/2٤9/2 :وفيهــا ”منــع” بــدل ” ُمتِّــع بــه”.
العامل للمتقي اهلندي.168٤0/528/6 :
عيل ،كنز ّ
 -50السنن الكرب 13206/37/7 :عن ّ
حممد بن ّ
ﲨع َخ َّلة :احلاجة وال َف ْقر (النهاية.)72/2 :
ْ َ -51
 -52ﳖج البالغة :الكتاب  ،67بحاراألنوار702/٤97/33 :
ٌ
العاهة (انظر :لسان العرب.)199/13 :
والزمانة:
ﲨع َز ِمني.
الزمانَةَّ .
ني َّ
ني :أي ُم ْبت ًَﲆ َب ِّ ُ
وز ِم ٌ
ورجل َز ِم ٌن َ
ْ َ -53
َ
يتعرض للسؤال من غري طلب (النهاية.)205/3 :
ﱰ :هو الذي ّ
 -5٤ا ُمل ْع َ ّ
الصواﰲ :األمالك واألرض التي َجال عنها أه ُلها أو ماتوا وال وارث هلا ،واحدﲥا صافِية (لسان العرب.)٤63/1٤ :
َّ -55
 -56يقال :ر ّقت عظام فالن إذا كرب وأس َّن (لسان العرب.)122/10 :
 -57ﳖج البالغة :الكتاب  53وراجع دعائم اإلسالم.366/1 :
 -58ﲢف العقول.1٤1 :
 -59ﳖج البالغة :الكتاب  ،53ﲢف العقول 132 :وفيه ”ﰲ ﰲء اهلل” بدل ”ﰲ اهلل” وراجع دعائم اإلسالم.3571 :
 -60موسوعة سرية أهل البيت ،للباحث ،املجلد الرابع.
-61التنميــة الزراعيــة ﰱ الوطــن العربــى اخلصائــص ،املقومــات ،املتطلبــات ،مصطفــى العبــد اهلل الكفــري ،كليــة االقتصــاد ،جامعــة
دمشــق ،احلــوار املتمــدن ،العــدد200٤/٤/29 ،819م ،بحــث منشــور إلكﱰون ﹰﹼيــا.
 -62املرجع السابق.
 -63قــرب اإلســناد للحمــريي ٤0٤/115 :عــن احلســني بــن علــوان عــن اإلمــام الصــادق عن أبيــه (عليهــام الســالم) ،بحاراألنوار:
.10/65/103
 -6٤وســائل الشــيعة 10/195/13 :نق ـ ً
ال عــن تفســري النعــامﲏ عــن غيــاث بــن إبراهيــم عــن اإلمــام الصــادق ،gبحاراألنــوار:
 ٤6/93و .٤7
 -65قرب اإلسناد ٤89/138 :عن أﰊ البخﱰي عن اإلمام الصادق ،gبحاراألنوار.10/33/100 :
 -66معوقــات القطــاع الصناعــي ..ارتفــاع األســعار واملتاجــرة بالقســائم والبريوقراطيــة والــدورة املســتندية ،عبدالرمحــن كــامل،
صحيفــة الشــاهد الكويتيــة ،اإلثنــني 2012/6/٤م.
 -67نحــو قطــاع صناعــي فاعــل خليج ﹰﹼيــا ..دور التعليــم ،أ.د.حممــد إبراهيــم الســقا ،جريــدة اﻵن اإللكﱰونيــة ،الكويــت،
2012/10/30م.
 -68املرجع السابق.
 -69احلرفة :االسم من االحﱰاف؛ وهو االكتساب بالصناعة والتجارة (ﳎمع البحرين.)389/1 :
 -70املواعﻆ العدد ّية لقاسم العاميل.55 :
حممــد بــن مســلم عــن اإلمــام الصــادق ،gمــن ال ﳛــرضه الفقيــه ،3580/158/3 :اخلصــال:
 -71الــكاﰲ 1/113/5 :عــن ّ
وحممــد بــن مســلم عــن اإلمــام الصــادق عــن آبائــه عنه(عليهــم الســالم) ،ﲢــف العقــول.111 :
 10/621عــن أﰊ بصــري ّ
 -72ﴍح ﳖج البالغة.103/267/20 :
 -73الكاﰲ ،32/311/5 :ﲥذيب األحكام.1127/382/6 :
 -7٤تفسري الع ّياﳾ ،٤9٤/150/1 :بحاراألنوار.15/53/103 :
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 -75التجارة ،ويكبيديا ،املوسوعة اإللكﱰونية احلرة.
 -76القانــون التجــار ،د .عصــام حنفــى حممــود ،أســتاذ ورئيــس قســم القانــون التجــار والبحــر ،كليــة احلقــوق ،جامعــة بنهــا،
مقــرر عــﲆ املســتو األول ،الفصــل الدراســى الثانــى ،د.ت ،ص.1
حممــد بــن مســلم عــن اإلمــام الصــادق ،gمــن ال ﳛــرضه الفقيــه ،3723/193/3 :اخلصــال:
 -77الــكاﰲ 9/1٤9/5 :عــن ّ
ّ
ـب
وحممــد بــن مســلم عــن اإلمــام الصــادق عــن آبائه(عليهــم الســالم) وزاد ﰲ آخــره
”وإن اهلل ّ
عزوجـ ّـل ﳛـ ّ
 10/621عــن أﰊ بصــري ّ
العبــد املحــﱰف األمــني”.
قــرة عــن اإلمــام الصــادق ،gمــن ال ﳛــرضه الفقيــه ،3722/192/3 :عــدّ ة
 -78الــكاﰲ 59/319/5 :عــن الفضــل بــن أﰊ ّ
الداعــي ،72 :عــوايل الــﻶيل 68/267/1 :وفيــه قوله(صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم) .
 -79ال َّط َرح :ال ُبعد واملكان البعيد (لسان العرب.)528/2 :
 -80ﳖج البالغة :الكتاب .53
 -81موسوعة سرية أهل البيت ،للباحث ،املجلد الرابع.
 -82ﳖج البالغة :الكتاب  53وراجع دعائم اإلسالم.362/1 :
 -83موسوعة سرية أهل البيت ،للباحث ،املجلد الرابع.
 -8٤ﳖج البالغة :الكتاب  ،53ﲢف العقول.126 :
 -85موسوعة سرية أهل البيت ،للباحث ،املجلد الرابع.
 -86تاريخ اليعقوﰊ.203/2 :
دي التميمي ،6562 :عيون احلكم واملواعﻆ للليثي الواسطي.60٤٤/357 :
 -87غرر احلكم لﻶ ُم ّ
 -88ليس فيه م ْغ َم َزة :أي عيب (ﳎمع البحرين.)1335/2 :
 -89تاريخ الطربي ،156/5 :الكامل ﰲ التاريخ ٤٤2/2 :نحوه وفيه ”رجلني” بدل ”فﺌتني”.
 -90دعائم اإلسالم.80/36/2 :
الدر 322/1 :نحوه.
 -91وقعة ص ّفني ،105 :نثر ّ
 -92ﳖج البالغة  :الكتاب  ، 53ﲢف العقول  128 :وص  133نحوه وراجع دعائم اإلسالم 355 / 1 :وص .358
 -93ﳖج البالغة :الكتاب  ،59بحاراألنوار.708/511/33 :
 -9٤ﳖج البالغة :الكتاب  27و  ،٤6ﲢف العقول 177 :كالﳘا إﱃ ”عدلك عليهم”.
 -95ﳖــج البالغــة :اخلطبــة  ،22٤عيــون احلكــم واملواعــﻆ ،9285/506 :الــرصاط املســتقيم163/1 :؛ ينابيع املــودة6/٤٤2/1 :
وفيــه إﱃ ”احلطــام” وراجــع األمايل للصــدوق.988/719 :
 -96ﳖج البالغة :اخلطبة  ،22٤الرصاط املستقيم163/1 :؛ ينابيع املو ّدة 6/٤٤2/1 :وراجع األمايل للصدوق.988/722 :
 -97فضائــل الصحابــة البــن حنبــل898/538/1 :؛ اخلصــال 53/363 :عــن عبايــة بــن ربعــي وفيــه ”بســبع” بــدل ”بتســع”
وليــس فيــه ”واﳉهــاد ﰲ ســبيل اهلل” و”أشــباهه”.
الكف ﰲ الصدر (النهاية281/٤ :
بج ْمع
ّ
اللهز :الرضب ُ
ْ -98
 -99تاريخ دمشق ،٤88/٤2 :البداية والنهاية5/8 :؛ املناقب للكوﰲ 5٤5/57/2 :نحوه.
 -100تاريخ اليعقوﰊ.306/2 :
 -101االقتصــاد اإلســالمي ،دروس ﰱ املذاهــب وتأصيــل للمســائل املســتحدثة وتركيــز عــﲆ املرصفيــة اإلســالمية ،حممــد عــﲆ
التســخريي.355 ،
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T

hanks be to Allah for sending Muhammad and his benevolent progeny as
mercy to man and as salvation from ignorance and its evils and granting us
loyalty to them. Peace be upon them all

N

ow The international Al-Ameed Centre for Research and Studies and its
Publication Department broach a constellation of research studies in
common with the thoughts of the Ahalalbayt ( Peace be upon them ) . Here revert
the quills of the researchers to tackle such a locus in different humanist journals to
trace such thoughts and its great traces left in the heart of humanity. Such quills
have one nodal principle that the Ahalalbayt is a divine mercy Allah send to save
man and guide him into piety and what is tackled from their literature and what
proves right from them are sheer mercy. It is to perceive and fathom its horizons:
the more time proceeds, we are obliged to scrutinize such great sayings to lay much
faith in them, to hold much knowledge and sapience. We are to be more certain
than just certain that the Ahalalbayt is the fount of science and its undepleted ink.

S

uch research studies amount to discussed in the Third International AlAmeed Conference on the slogan of « Chosen Prophet and his Chaste
Posterity: Human Sciences Fount and Tributaries and the fields take different isles:
knowledge, culture, in particular the linguistics and literature, as preponderant to
show the depth of such sciences, history, sociology, economics and the sciences of
education and psychology. As much as the articles grow various and the researcher
come from Sultanate of Oman, Egypt, Iran and the Iraqi universities ; Basrah,
Babylon, Karbala , Kufa and Meissan .

U

ltimately, the department of publication lays the hand of readership on
such meritorious studies, intends to be sure that the researchers and the
specialists are to make use of and offers them what could erect a new concept
surging from an adamant foundation brick: Ahalalbayt, their abundant heritage
and evergreen achievements, serves man on earth; whose deeds palpitate with
life as long as life does with eternity.
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