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الكافرين  عن  تتحدث  التي  الكريم  القرآن  آيات  بعض  في  تأملت 

فرأيتها تنطبق تمام االنطباق على الزمر التكفيرية االرهابية لما فيها من 

صدر  في  الكفار  عن  تتكلم  اآليات  هذه  ان  رغم  الزمر،  لهذه  دقيق  وصف 

االسالم، ولكن ألن هؤالء التكفريين ال يختلفون من حيث الصفة عن أولئك 

وجدت ان لهذه اآليات الكريمة مصاديقاً في كل زمان، وهذا مما يدل على 

اعجاز قرآني واضح.

فلنقف عند هذه اآليات الكريمة ونتأمل في قوله تعالى: 

فهؤالء االرهابيين ال ينفع معهم موعظة واليسمعوا تذكير، وال يأبهوا 

بانذار ألن على قلوبهم ختم وفي آذانهم وقر وعلى أبصارهم غشاوة من 

وال يدركوا عاقبة، ال نفع فيهم كما  إيماناً  وال يعفروا  يروا حقاً  باطل، فال 

لألنعام نفعا، وال نور يمشون به بين الناس، هم أضل سبيال من الوحوش 

المفترسة واقبح من الشياطين ألنهم مرضى ال عالج لمرضهم.

وهم كما قال تعالى: 

فلنقلع هؤالء من أرض العراق الطاهرة لعدم جواز دخول النجاسات الى 

األماكن الطاهرة.

المشرف العام

3

دد
الع

مة 
كل

يف قلوبهم مر�س



اعل���م اّن االحادي���ث كث���رة يف ف�س���ل زيارة احل�س���ن )عليه 
ال�س���ام( يف �س���هر رم�س���ان وال �س���ّيما يف اأّول ليل���ة من���ه وليلة 
الّن�س���ف من���ه واآخر ليلة من���ه ويف ُخ�سو�ص ليل���ة القدر. وروي 
عن االمام حمّمد الّتقي )عليه ال�س���ام( قال: من زار احل�سن 
)علي���ه ال�س���ام( ليلة ثاث وع�س���رين من �س���هر رم�سان وهي 
الّليلة اّلتي يرجى اأن تكون ليلة القدر وفيها ُيفَرُق ُكلُّ َاْمر َحكيم، 
�سافح���ه ُروح اأربعة وع�س���رين األ���ف نبّي كّلهم ي�س���تاأذن اهلل يف 
زيارة احل�سن )عليه ال�سام( يف تلك الّليلة، ويف حديث معترب 
���ادق )عليه ال�س���ام(: اذا كان ليلة القدر ونادى  اآخ���ر عن ال�سّ
مناد من ال�ّس���ماء ال�ّس���ابعة من بطنان العر����ص اّن اهلل عّزوجل 
قد غفر ملن اأتى قرب احل�سن )عليه ال�سام(. ويف رواية اّن من 
كان عند قرب احل�س���ن )عليه ال�س���ام( ليلة القدر ي�سّلي عنده 
ركعتن اأو ما تي�ّس���ر له و�س���األ اهلل اجلّنة وا�س���تعاذ به من الّنار 

اأعطاه اهلل ما �س���األ واعاذه اهلل مّما ا�س���تعاذ منه.
ادق )عليه ال�س���ام( اّن من زار  وروى اب���ن قولويه ع���ن ال�سّ
قرب احل�س���ن بن علي )عليهما ال�سام( يف �سهر رم�سان ومات 
يف الّطري���ق مل يعر�ص ومل يحا�س���ب وقيل له ادخ���ل اجلّنة اآمنًا، 
واّم���ا االلف���اظ اّلتي ُيزار بها احل�س���ن )عليه ال�س���ام( يف ليلة 
القدر فهي زيارة اأوردها ال�ّسيخ املفيد وحمّمد بن امل�سهدي وابن 
وها بهذه  طاُو�ص وال�ّسهيد )رحمهم اهلل( يف كتب الّزيارة وخ�سّ

الّليل���ة وبالعيدين اأي عيد الفطر وعيد اال�سحى.
وروى ال�ّس���يخ حمّم���د اب���ن امل�س���هدي با�س���ناده املعت���ربة ع���ن 
ادق )عليه ال�س���ام( قال: اذا اأردت زيارته )عليه ال�سام(  ال�سّ
فاأت م�سهده املقّد�ص بعد اأن تغت�سل وتلب�ص اأطهر ثيابك فاذا وقفت 

على قربه فا�س���تقبله بوجهك واجع���ل القبلة بن كتفيك وُقل:
���اُم َعَلْيَك َيا ْبَن َامِر  ���اُم َعَلْيَك َيا ْبَن َر�ُس���وِل اهلِل، َال�سَّ َال�سَّ
ديَق���ِة الّطاِه���َرِة فاِطَمَة  ���اُم َعَلْي���َك َيا ْب���َن ال�سِّ امْلُوؤِْمن���َن، َال�سَّ
اُم َعَلْيَك يا َمْوالَي َابا َعْبِداهلِل َوَرْحَمُة  َدِة ِن�ساِء اْلعامَلَن، َال�سَّ �َسيِّ
كاَة َوَاَمْرَت  اَة َواآَتْيَت الزَّ َك َقْد َاَقْمَت ال�سَّ اهلِل َوَبَركاُتُه، َا�ْسَهُد َانَّ

ِبامْلَْعُروِف َوَنَهْيَت َعِن امْلُْنَكِر، َوَتَلْوَت اْلِكتاَب َحقَّ ِتاَوِتِه َوجاَهْدَت 
َت�ِس���بًا َحّتى  َت َعَلى ااَلذى يِف َجْنِبِه حُمْ رَبْ يِف اهلِل َح���قَّ ِجهاِدِه َو�سَ
َات���اَك اْلَيق���ُن، َا�ْس���َهُد َانَّ الَّذي���َن خاَلُف���وَك َوحاَرُب���وَك َوالَّذيَن 
ِب���يِّ ااْلُّمي َوَقْد  َخَذُل���وَك َوالَّذي���َن َقَتُلوَك َمْلُعوُنوَن َعلى ِل�س���اِن النَّ
لَن َوااْلِخريَن  خاَب َم���ِن اْفَتى، َلَعَن اهلُل الّظامِلَن َلُكْم ِم���َن ااْلَوَّ
َو�ساَع���َف َعَلْيِهُم اْلَعذاَب ااْلَلي���َم، َاَتْيُتَك يا َمْوالَي َيا ْبَن َر�ُس���وِل 
ْوِلياِئ���َك ُمعاِدي���ًا اِلَْعداِئَك،  ���َك ُمواِليًا اِلَ اهلِل زاِئ���رًا عاِرف���ًا ِبَحقِّ
اَلِة َمْن خاَلَفَك،  رًا ِباْلُهَدى اّلذي اأَْنَت َعَلْيِه، عاِرفًا ِب�سَ ُم�ْسَتْب�سِ
َك. ث���ّم انكّب على القرب وقّبل���ه و�سع خّدك  َفا�ْس���َفْع يل ِعْن���َد َربِّ
َة  ���اُم َعَلْيَك يا ُحجَّ علي���ه ثّم انحرف اىل عند الّراأ����ص وقل: َال�سَّ
ِب َوَج�َس���ِدَك  يِّ لَّى اهلُل َعلى ُروِحَك الطَّ ِه َو�َس���ماِئِه، �سَ اهلِل يِف َاْر�سِ
���اُم يا َم���ْوالَي َوَرْحَم���ُة اهلِل َوَبَركاُتُه. ثّم  الّطاِه���ِر، َوَعَلْي���َك ال�سَّ
انك���ّب على القرب وقّبل���ه و�سع خّدك عليه ث���ّم انحرف اىل عند 
الّراأ����ص ف�سّل ركعتن للّزيارة و�سّل بعدهما ما تي�ّس���ر ثّم حتول 
اىل عند الّرجلن وُزر علّي بن احل�س���ن )عليهما ال�سام( وُقل: 
���اُم َعَلْيَك يا َمْوالَي َواْبَن َمْوالَي َوَرْحَم���ُة اهلِل َوَبَركاُتُه، َلَعَن  َال�سَّ
اهلُل َم���ْن َظَلَمَك، َوَلَعَن اهلُل َمْن َقَتَلَك، َو�ساَع���َف َعَلْيِهُم اْلَعذاَب 
ااْلَليَم، وادُع مبا تريد ثّم ُزر ال�ّسهداء منحرفًا من عند الّرجلن 
اُم َعَلْيُكْم  ّديُقوَن، َال�سَّ اُم َعَلْيُكْم َايَُّها ال�سِّ اىل القبلة فُقل: َال�سَّ
ُكْم جاَهْدُتْ يِف �َس���بيِل اهلِل  اِبُروَن، َا�ْس���َهُد َانَّ ���َهداُء ال�سّ َايَُّها ال�سُّ
ْحُتْم هلِل َوِلَر�ُس���وِلِه َحّتى  ُتْ َعَلى ااْلَذى يِف َجْنِب اهلِل، َوَن�سَ رَبْ َو�سَ
ُك���ْم ُتْرَزُقوَن، َفَجزاُكُم  ُكْم َاْحياٌء ِعْنَد َربِّ َاتاُكُم اْلَيقُن، َا�ْس���َهُد َانَّ
َل َج���زاِء امْلُْح�ِس���نَن، َوَجَمَع َبْيَننا  �ْس���اِم َوَاْهِلِه َاْف�سَ اهلُل َع���ِن ااْلِ
عي���ِم ث���ّم ام����ص اىل م�س���هد العّبا����ص بن  ���لِّ النَّ َوَبْيَنُك���ْم يِف حَمَ
���اُم َعَلْيَك يا ْبَن َامِر  ام���ر املوؤمنن فاذا وقفت عليه فُقل: َال�سَّ
اِلُح امْلُطيُع هلِل َوِلَر�ُسوِلِه،  اُم َعَلْيَك َايَُّها اْلَعْبُد ال�سّ امْلُوؤِْمنَن، َال�سَّ
َت َحّت���ى َاتاَك اْلَيقُن،  رَبْ ْحَت َو�سَ َك َقْد جاَه���ْدَت َوَن�سَ َا�ْس���َهُد َانَّ
َقُهْم ِبَدْرِك  لَن َوااْلِخري���َن َوَاحْلَ َلَع���َن اهلُل الّظامِلَن َلُكْم ِم���َن ااْلَوَّ

حيِم، ثّم �سّل تطّوعًا يف م�س���جده ما ت�س���اء وان�سرف. اجْلَ

زيارة الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم
 يف �ضهــــــــر رم�ضــــــــان 
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      اآل عقيل:
ثّل���ة م���ن اأبناء عقيل و اأحف���اده، و كانوا من جملة �س���هداء 
كرباء و �سّناع ملحمة  النه�سة احل�سينية، �سّحوا باأرواحهم 
يف �س���بيل االإمام، و من قبلهم �سّحى م�س���لم بن عقيل بنف�سه 
يف �س���بيل دين اهلّل و طريق احل�س���ن عليه ال�سام و ا�ست�سهد 
اثن���ان م���ن اأبنائه يوم الطّف. و ه���وؤالء االبطال هم من ذرّية 
اأب���ي طال���ب ق�سوا يف ن�س���رة ابن عمهم و ه���م: عبد اهلّل بن 
م�س���لم، حممد بن م�س���لم، جعفر بن عقي���ل، و عبد الرحمن 
اب���ن عقيل، حممد بن عقيل، عبد اهلّل االكرب، حممد بن اأبي 

�س���عيد بن عقيل، علي بن عقي���ل و عبد اهلّل بن عقيل.
كان بع����ص هوؤالء الت�س���عة فقهاء و علماء كبارًا �س���ّجل كل 
واح���د منهم موقف���ا رائعا قبل ا�ست�س���هاده، و قد اأ�س���ار اأحد 
ال�س���عراء اإىل اّن من ا�ست�سهد من ذّرية علي عليه ال�سام يف 
ي���وم الطف �س���بعة، و عدد الذين ا�ست�س���هدوا من ذّرية عقيل 

يقول: فاأن�ساأ  ت�سعة، 
عن جودي بعربة و عويل       واندبي اإن ندبت اآل الر�س���ول 
�س���بعة كّله���م ل�سلب عل���ّي          قد ا�سيبوا و ت�س���عة لعقيل 
و يف ي���وم عا�س���وراء حينم���ا كان ي���ربز ابن���اء عقي���ل اإىل 
املي���دان كان االم���ام يدع���و لهم و يلع���ن قاتليه���م و يحّث اآل 
عقيل على ال�سمود، و يب�ّسرهم باجلّنة: »الّلهّم اقتل قاتل اآل 

عقي���ل. . . �س���ربا اآل عقيل اإّن موعدك���م اجلّنة« .
والأج���ل ه���ذه الت�سحي���ة كان االإم���ام زين العابدي���ن عليه 
ال�سام من بعد عا�سوراء يبدي مزيدا من االهتمام و العطف 
لها على من �س���واها، و ملا �س���ئل عن ذلك  على عائلتهم و يف�سّ
ق���ال: اين الأتذك���ر موقفه���م من اأب���ي عبد اهلّل ي���وم الطّف و 
اأرّق حلالهم، و لهذا ال�س���بب اأي�سا بنى االإمام ال�س���جاد عليه 

ال�س���ام باالأموال التي جاءه به���ا املختار من بعد ثورته، دورا 
الآل عقيل، لكن احلكوم���ة االأموية هدمتها ٢.

     اآل مراد:
ا�س���م قبيل���ة هانئ ب���ن عروة، و ه���و �س���يخها و زعيمها يف 
الكوف���ة، و كان اذا ن���ادى اأجابه اأربعة اآالف فار����ص و ثمانية 
اآالف راج���ل، و حينما اأخذ اإىل �س���وق الكوف���ة لي�سرب عنقه 
كان ي�سيح: يا اآل مراد، و لكنه مل يجد من ي�س���تجيب لندائه 
خوف���ا على حياته���م و خذالنا و قد حّل م�س���لم بن عقيل حن 
وج���وده يف الكوفة �سيفا على هانئ، و قب�ص عليه قبل م�س���لم 

و قتل.
     اآل مروان:

اآل م���روان ب���ن احلك���م م���ن ره���ط بن���ي امّي���ة، ت�س���ّلموا 
اخلاف���ة منذ ع���ام 64 للهجرة، ابت���داأت �س���لطتهم بو�سول 
مروان اإىل من�سب اخلافة، و كان �سديد العداء الأهل البيت 
و لاإمام احل�س���ن عليه ال�س���ام. وكان مطرودا و ملعونا من 

النب���ي �سلى اهلل عليه واآله و النا����ص.
حك���م م���ن بعده عبد املل���ك بن م���روان، و الوليد بن عبد 
املل���ك، و �س���ليمان بن عبد املل���ك، و عمر بن عب���د العزيز، 
و يزي���د ب���ن عبد امللك، و ه�س���ام ب���ن عبد املل���ك، و الوليد 
ب���ن يزي���د، و يزيد ب���ن الوليد، و مروان ب���ن حممد و دامت 
مّدة حكمهم �سبعن �س���نة كانت من اأ�سّد العهود �سيقا على 
ال�س���يعة، و لقد اّتخذ بنو مروان اأخبث و اأق�س���ى اال�سخا�ص 

ك���والة لهم على املدن، و احلّج���اج واحد منهم.
يف زيارة عا�س���وراء لعن »اآل مروان« �س���اأنهم �ساأن اآل زياد 

و اآل اأبي �سفيان و بني امّية.

مو�ضوعة عا�ضوراء
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الرواي���ات  خ���ال  وم���ن  ن�س���تطيع 
العلم���اء  اأق���وال  ال�س���ريفة وم���ن خ���ال 
االأع���ام ر�س���وان اهلل تع���اىل عليه���م ان 
نح�س���د جمل���ة م���ن املعلوم���ات املفي���دة 
والقيم���ة الت���ي تخ����ص بن���ي اأمي���ة، وهي 
ال تن���درج حت���ت مبح���ث موح���د لذل���ك 
اأدرجناها حتت عنوان معلومات اإ�سافية، 

وه���ي عل���ى اخت�س���ار كاالآتي:
     اأول: اأبغ�س الأحياء اإىل 

النبي �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم 
بنو اأمية وبنو حنيفة وثقيف

ق���ال احلاك���م الني�س���ابوري:)عن اأبي 
حمزة قال �سمعت حميد بن هال يحدث 
ع���ن عبد اهلل ب���ن مطرف ع���ن اأبي برزة 
االأ�س���لمي، قال: كان اأبغ����ص االأحياء اإىل 
ر�س���ول اهلل �سلى اهلل علي���ه واآله بنو اأمية 
وبنو حنيفة وثقيف. ه���ذا حديث �سحيح 

على �سرط ال�س���يخن ومل يخرجاه(]1[.

     ثانيـــا: اهلك اهلل بني 
اأميـــة بعد اإحراقهم زيد بن علي 

اأيام ب�ضبعة 
ق���ال ال�س���يخ الكليني قد����ص اهلل روحه 
عن: )ع���دة من اأ�سحابنا، عن �س���هل بن 
زياد، عن احل�س���ن بن علي الو�ساء، عمن 
ذك���ره، عن اأبي عبد اهلل »عليه ال�س���ام« 
ق���ال: اإن اهلل عز ذكره اأذن يف هاك بني 
اأمية بعد اإحراقهم زيدا ب�س���بعة اأيام(]2[.

     ثالثا: مل يعط اهلل امللك 
لبني اأمية واإمنا اغت�ضبوه

روى ال�س���يخ الكليني قد�ص اهلل روحه: 
)عن اإبراهيم بن اأبي بكر بن اأبي �سماك، 
عن داود بن فرقد، عن عبد االأعلى موىل 
اآل �سام، عن اأبي عبد اهلل »عليه ال�سام« 
هُمَّ مَالِـــكَ الْمُْلكِ  ق���ال: قلت له: ))ُقـــِل اللَّ
ُتؤْتِـــي الْمُْلـــكَ مَـــنْ تَشَـــاءُ وَتَنْـــِزعُ الْمُْلـــكَ 
مِمَّـــنْ تَشَـــاءُ وَُتعِـــزُّ مَـــنْ تَشَـــاءُ وَُتـــذِلُّ مَـــنْ 
تَشَـــاءُ((]3[ األي����ص ق���د اآت���ى اهلل ع���ز وجل 

بن���ي اأمية امللك؟ قال: لي����ص حيث تذهب 
اإلي���ه اإن اهلل عز وج���ل اآتانا امللك واأخذته 
بن���و اأمي���ة مبنزلة الرجل يك���ون له الثوب 
فياأخذه االآخر فلي����ص هو للذي اأخذه(]4[.
     رابعا: بقاء وجودهم بال�ضام 

اإىل حني خروج القائم �ضلوات 
اهلل و�ضالمه عليه

روى ال�س���يخ الكليني قد����ص اهلل روحه 
ع���ن: )علي ب���ن اإبراهيم، ع���ن اأبيه، عن 
اب���ن ف�سال ع���ن ثعلب���ة بن ميم���ون، عن 
بدر ب���ن اخللي���ل االأ�س���دي قال: �س���معت 
اأب���ا جعفر »عليه ال�س���ام« يق���ول يف قول 
إَِذا  بَْأسَـــنَا  َأحَسُّـــوا  ))َفَلمَّـــا  اهلل ع���ز وج���ل: 
تَرُْكُضـــوا  َل   * يَرُْكُضـــونَ  مِنْهَـــا  هُـــمْ 
وَارِْجعُـــوا إَِلى مَا ُأتِْرْفُتمْ فِيهِ وَمَسَـــاكِنُِكمْ 
ق���ام  اإذا  ق���ال:  ُتسْـــَأُلونَ((]5[  ُكـــمْ  َلعَلَّ
اأمي���ة بال�س���ام  القائ���م وبع���ث اإىل بن���ي 
هرب���وا اإىل ال���روم فيقول له���م الروم: ال 
ندخلنك���م حت���ى تتن�س���روا فيعلق���ون يف 

معلومات مهمة عن بني اأمية وا�ضتمرار 
وجودهم اإىل قيام الإمام املهدي عليه ال�ضالم
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ف���اإذا  ال�سلب���ان فيدخلونه���م  اأعناقه���م 
نزل بح�سرته���م اأ�سح���اب القائم طلبوا 
االأمان وال�سلح فيق���ول اأ�سحاب القائم: 
ال نفع���ل حت���ى تدفع���وا اإلين���ا م���ن قبلكم 
من���ا، قال: فيدفعونهم اإليهم فذلك قوله: 
))َل تَرُْكُضـــوا وَارِْجعُـــوا إَِلـــى مَـــا ُأتِْرْفُتمْ فِيهِ 
ُتسْـــَأُلونَ((  ُكـــمْ  َلعَلَّ وَمَسَـــاكِنُِكمْ 
قال: ي�س���األهم الكنوز وه���و اأعلم بها قال: 
ـــا ُكنَّـــا َظالِمِنيَ  فيقول���ون ))َقاُلـــوا يَاوَيَْلنَـــا إِنَّ
ـــى جَعَْلنَاهُمْ  * َفمَـــا َزاَلـــتْ تِْلـــكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّ

بال�س���يف(]7[. خَامِدِيـــنَ((]6[  حَصِيـــدًا 
     خام�ضا: ان يف كرثة لعن بني 

اأمية �ضببا من اأ�ضباب التقرب 
لالإمام املهدي عليه ال�ضالم

ق���ال امل���رزا حممد تق���ي االأ�سفهاين: 
)اإكثار اللعن على بني اأمية �سرا وعانية 
يف املجال�ص وعلى املنابر، ما مل يكن خوف 
وتقية، ويدل على ك���ون ذلك مما يتقرب 
به اإىل موالنا »عليه ال�س���ام« م�سافا اإىل 
اأنه من اأف�س���ل االأعمال، واأحبها، واأهمها 
ما رواه ال�سيخ ال�سدوق »ر�سي اهلل عنه« 
يف اخل�س���ال ع���ن اأم���ر املوؤمن���ن »عليه 
ال�س���ام« يف ذكر مناقبه ال�س���بعن، قال 
»عليه ال�سام«: واأما الرابعة واخلم�سون، 
فاإين �س���معت ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
واآل���ه( يقول: »يا علي �س���يلعنك بنو اأمية، 
وي���رد عليهم ملك ب���كل لعنة األ���ف لعنة، 

ف���اإذا ق���ام القائم »عليه ال�س���ام« لعنهم 
اخلرب. �سنة«  اأربعن 

 اأق���ول]8[: ال يخف���ى علي���ك اأن امل���راد 
باللعن اأربعن �س���نة اأمره »عليه ال�س���ام« 
�س���يعته واأتباعه بلعن بن���ي اأمية يف جميع 
الباد، والق���رى، واالأم�سار على املنابر، 
ويف املجامع، و�س���يوع ذلك بن النا�ص يف 
تل���ك املدة كما فعل ذلك بن���و اأمية لعنهم 
اهلل تع���اىل يف زم���ن ا�س���تيائهم معاندة 

الأمر املوؤمنن »عليه ال�س���ام«.
ففع���ل القائ���م ج���زاء مب���ا ك�س���بوا يف 
ه���ذه الدني���ا ول���و كان امل���راد لعن���ه بني 
اأمية بنف�س���ه فقط ملا كان حمدودا باملدة 
املعينة، وما اخت�ص بزمان ظهوره »عليه 
ال�س���ام« الأن���ه يلعنهم يف جمي���ع عمره. 
واحلا�س���ل اأن ه���ذا احلدي���ث ال�س���ريف 
يدل عل���ى ف�سل كث���ر يف االهتمام بلعن 
بن���ي اأمي���ة، واإكث���اره، واأنه مم���ا يتقرب 
ب���ه اإىل �ساح���ب االأمر عج���ل اهلل تعاىل 
فرج���ه وظهوره فينبغي للموؤمن االهتمام 
واملواظبة عليه يف �سائر اأوقاته وحاالته، 
خ�سو�سا يف �سباحه وم�س���ائه، واأعقاب 
�سلوات���ه. وي�س���هد مل���ا ذكرن���اه م���ا رواه 
ال�س���يخ باإ�س���ناده عن اأبي جعف���ر الباقر 
انحرف���ت  اإذا  ق���ال:  ال�س���ام«  »علي���ه 
ع���ن �س���اة مكتوب���ة، ف���ا تنح���رف اإال 

بان�س���راف لعن بن���ي اأمية.

ومم���ا ي���دل]9[ عل���ى اأن اللع���ن عليهم 
وعل���ى �س���ائر اأع���داء االأئمة من اأق�س���ام 
ن�س���رة االإم���ام بالل�س���ان م���ا يف تف�س���ر 
االإمام الع�سكري عليه ال�ساة وال�سام، 
اأنه قال رجل لل�سادق »عليه ال�س���ام«: يا 
بن ر�س���ول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله« اإين 
عاجز ببدين عن ن�سرتكم، ول�ست اأملك 
اإال ال���رباءة من اأعدائك���م واللعن عليهم، 
فكيف ح���ايل: فقال ل���ه ال�س���ادق »عليه 
ال�س���ام« حدثني اأبي ع���ن اأبيه عن جده 
عن ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله« قال: 
»من �سعف عن ن�سرتنا اأهل البيت، ولعن 
يف خلوات���ه اأعداءنا بل���غ اهلل �سوته جميع 
االأماك م���ن الرثى اإىل العر����ص، فكلما 
لعن ه���ذا الرجل اأعداءنا لعنا �س���اعدوه، 
فلعن���وا من يلعنه، ثم ثن���وه، فقالوا اللهم 
�سل عل���ى عبدك هذا، ال���ذي قد بذل ما 
يف و�س���عه، ولو قدر على اأك���رث منه لفعل، 
فاإذا النداء من قبل اهلل تعاىل: قد اأجبت 
دعاءك���م و�س���معت نداءك���م و�سليت على 
روح���ه يف االأرواح، وجعلت���ه عن���دي م���ن 

امل�سطف���ن االأخيار« انتهى.
م���واالة  اأن  اإىل  م�ساف���ا  كل���ه  ه���ذا   
االأئمة ال تت���م اإال بالرباءة من اأعدائهم، 
واللع���ن عليهم، وال ريب اأن بني اأمية من 
اأعدائه���م، وقد فعل���وا باالأئمة واأوليائهم 
م���ا فعل���وا م���ن الظل���م والقت���ل، واأن���واع 
االإي���ذاء فلعن���ة اهلل عليه���م م���ا دام���ت 

وال�س���ماء(]10[. االأر�ص 
������������������

]1[ امل�س���تدرك للحاكم الني�س���ابوري ج 4 �ص 
.481 �� 480

]٢[ الكايف لل�سيخ الكليني ج 8 �ص 161.
]3[ �سورة اآل عمران االآية رقم ٢6.

]4[ الكايف لل�سيخ الكليني ج 8 �ص ٢66.
]5[ �سورة االأنبياء االآية رقم 1٢ �� 13.
]6[ �سورة االأنبياء االآية رقم 14 �� 15.

]7[ الكايف لل�سيخ الكليني ج 8 �ص 51 �� 5٢.
]8[ ال���كام م���ا زال للم���رزا حمم���د تق���ي 

االأ�سفه���اين قد����ص اهلل روحه.
االأ�سفه���اين  للم���رزا  ال���كام  زال  م���ا   ]9[

قد����ص اهلل روحه.
]10[ مكي���ال امل���كارم للم���رزا حمم���د تق���ي 

االأ�سفه���اين ج ٢ ����ص 390 �� 39٢.
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بقلم: الباحثة امل�سيحية اإيزابيل اآ�سوري
ال�س���وم ب�س���ورة عام���ة ه���و ف���تة انقط���اع ع���ن ال�س���هوات 
اجل�س���دية )الطعام( وال�س���هوات الروحية )االعمال ال�س���يئة(.

     ال�ضيام يف ال�ضالم:
ال�س���وم يف االإ�س���ام ه���و االأك���رث و�سوح���ا من ب���ن االديان 
االخ���رى، حيث بن الن�ص ال�س���رعي نوع ال�سي���ام ومدته، ومن 
هم الذي���ن ي�سومون، وم���اذا يفعلون يف االح���وال الطارئة مثل 
ال�س���فر واملر�ص وكرب ال�س���ن وغرها، فقد ب���ّن اأوال اأن ال�سيام 
كت���ب عليهم مثل بقية االمم ال�س���ابقة فقال يف القراآن املقد����ص 
يف �س���ورة البق���رة اآية 183 : ))يا اأيها الذي���ن اآمنوا كتب عليكم 

ال�سيام كم���ا كتب على الذين م���ن قبلكم ((.
ث���م بن ع���دد اأيام ال�سي���ام بو�س���وح فقال يف �س���ورة البقرة 
االآية185: ))�س���هر رم�سان الذي انزل فيه القران هدى للنا�ص 
وبينات من الهدى والفرقان فمن �س���هد منكم ال�س���هر فلي�سمه 
ومن كان مري�سا او على �س���فر فعده من ايام اخر يريد اهلل بكم 

الي�س���ر وال يريد بكم الع�سر(( .
     ال�ضيام يف الديانة امل�ضيحية:

ويف امل�س���يحية ينق�س���م ال�سي���ام اإىل ع���دة اق�س���ام : ال�سوم 
الكب���ر )قب���ل عي���د القيام���ة( وال�س���وم ال�سغ���ر قب���ل )عيد 
املياد(. وعندنا يف املو�سل �سوم ا�س���مه )�سوم باعوثة( و�سوم 
العذارى وهذان ال�سيامان يف العراق فقط .وهو من امل�ستحبات 

الت���ي ال اأ�سل لها يف الكتاب املقد����ص. 
ال�س���وم الكب���ر مدت���ة 55 يوم���ًا وه���ي تتك���ون م���ن)7 ايام 
كاأ�سبوع لا�ستعداد + 40 يوم مثال �سوم ال�سيد امل�سيح يف الربية 
قبي���ل بدء خدمته + 7 ايام ا�س���بوع االالم املقد����ص + يوم �س���بت 
الن���ور وهو برامون عي���د القيامة املجيدة( وه���ذا ال�سوم يعترب 
من الدرجة االأوىل يف اال�سوام امل�سيحية االأرثوذك�سية واقد�ص 
اي���ام وا�س���وام ال�س���نة. وال ب���د يف ال�س���وم م���ن االنقطاع عن 
الطع���ام لف���تة من الوق���ت ، وفتة االنقطاع ه���ذه تختلف من 
�س���خ�ص اإىل اآخر بح�سب درجته الروحية واختاف ال�سائمن 

الأديان يف  ال�ضيام 
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يف �س���نهم واختافه���م اأي�سًا يف نوعية عملهم وملن ال ي�س���تطيع 
االنقط���اع حتى ال�س���اعة الثالثة من النهار ف���اأن فتة االنقطاع 
تكون بح�س���ب اإر�س���اد االأب الكاهن. واأي�سًا ف���اإن االأب الكاهن 
هو الذي يحدد احلاالت التي ت�سرح فيها الكني�س���ة لل�س���خ�ص 

بع���دم ال�سوم وم���ن اأهمها حاالت املر�ص وال�سعف ال�س���ديد.
وق���د حدد ال���رب انواع الطع���ام التي يجب االمتن���اع عنها يف 
ال�س���وم ا�س���تنادا اإىل الكت���اب املقد����ص وهي م���ا ورد يف حزقيا 
)4 : 9(: )) اأم���ر ال���رب حزقي���ال النبي بال�سوم ث���م االفطار 
على القمح �� البليلة�� وال�س���عر والفول والعد����ص والدخن والذرة 

الرفيعة والكر�س���نة الكمون((.
وكذل���ك االمتن���اع عن ان���واع اآخرها كم���ا يف �سي���ام دانيال : 
�س���فر دانيال 1 : 1٢ )) ال�سيام عن اأكل اللحوم و�س���رب اخلمر 
كم���ا �سام وافطر اآخ���ر النهار على البقولي���ات (( دانيال 1 : 8 
�16 وكذلك �سام النبي داود عن الزيت كما يف املزمور 109 : ٢4 
)) ركبتاي ارتع�س���تا من ال�سوم وحلمي هزل عن �سمن (( فقد 

كان ال�س���وم يف االمم ال�س���ابقة قا�س���يا جدا ومهلكا. 
     ال�ضيام يف الديانة اليهودية

وردت �س���ريعة ال�سيام يف الكتاب املقد����ص باأ�س���كال خمتلفة 
فف���ي اليهودية اختلط احلابل بالنابل و�ساعت �س���عرة ال�سيام 
ب���ن اطنان من الت�س���ريعات الفردية واجلماعي���ة فمثا يف هذا 
ْوَم  الن�ص من �س���فر زكري���ا 8: 19 ))هَكَذا َق���اَل ال���َرُبّ : اإَِنّ �سَ
ْوَم اْلَعا�ِس���ِر  ���ابِع َو�سَ ْوَم ال�َسّ اِم����صِ َو�سَ ْوَم اخْلَ اِبِع َو�سَ ���ْهِر الَرّ ال�َسّ
َبًة(( فهل هذه  ْعَي���اًدا َطِيّ َيُك���وُن ِلَبْيِت َيُه���وَذا اْبِتَهاًج���ا َوَفَرًحا َواأَ
االأربعة اأ�س���هر من ال�س���نة كلها �سيام وت�س���تمر كت�س���ريع رباين 
ُمل���زم على اليهود ، ولكننا ال نراه���م ي�سومونها يف هذا الأيام . 
وكذل���ك مل ُيبن الكتاب ا�س���باب بع����ص اأنواع ال�سي���ام بل انه 
ذكر باأنهم �ساموا يوما واحدا اإىل امل�ساء كما يف �سفر الق�ساة ٢0: 
ىَل امْلَ�َس���اِء(( ، واأنهم �ساموا �س���بعة  اُم���وا ذِلَك اْلَيْوَم اإِ ٢6 ))َو�سَ
َيّاٍم((  اُموا �َسْبَعَة اأَ اأيام كما يف �سفر �سموئيل االأول 31: 13 ))َو�سَ

      ال�ضيام يف الديانة الطاوية: 
فف���ي الطاوي���ة - عقي���دة من املب���ادئ امل�س���تقة م���ن الديانة 

ال�سينية القدمية - وال�سيام يف الطاوية طق�ص ديني خ�سو�سا 
يف احتف���ال ت�س���او ال���ذي يتطلب االمتن���اع عن ال�س���مك واللحم 
واحلليب والبي�ص وذلك خال فتات ال�ساة والتاأمل وميار�ص 

هذا ال�سي���ام يف جميع االأوقات.
     ال�ضيام عند ال�ضيخيني:

ال�س���يخ من ديانات الهند الكربى : ال يحبون ال�سعائر العمياء 
ال ي�سومون ويطلقون على ال�سيام واحلج �سعائر عمياء. 

     ال�ضيام عند الهندو�س:
الهندو�س���ية اكرب الديانات الهندية ي�سوم���ون �سيام بدايات 
الف�سول: ي�سومون ت�س���عة ايام م���ن بداية كل ف�سل من ف�سول 
ال�س���نه وي�سوم���ون من غروب ال�سم����ص حتى طلوعه���ا يف اليوم 
التايل وي�سومون ن�سف كل �س���هر قمري وفيه يتناولون الفاكهة 
واالطعم���ة النباتية وميتنعون عن تن���اول اللحوم وال يفطرون اال 

بع���د ان ياأتي الهال اجلديد. 
     ال�ضيام عند ال�ضابئة املندائيني:

واأم���ا املندائي���ون ال�سابئ���ة فه���م :ي�سوم���ون ثاث���ن يوما 
ي�س���كل ال�سيام يف ال�سائب���ة املندائين ركنا ا�سا�س���يا ولديهم 
�سوم���ان كبر و�سغ���ر وفيهم���ا ميتنعون عن نح���ر احليوانات 

والكحوليات. اللح���وم  وتناول 
     ال�ضيام يف الديانة البوذية:

فر�س���ت البوذي���ة ال�سيام من �س���روق ال�سم����ص اىل غروبها 
يف اربعة ايام من ايام ال�س���هر القمري ي�سمونها ايام اليوبوذانا 
وحرمت فيه مزاول���ة اأي عمل حتى اعداد طعام االفطار ولذلك 

يعمل ال�سائمون على اعداد طعامهم قبل �س���روق ال�سم����ص. 
 ال�سي���ام ب�سورة عامة هو كبح جماح ال�س���هوة لكي ال ُتردينا 
اكرث يف مه���اوي العذاب والعقاب االأخ���روي بالعذاب االبدي يف 
الن���ار . والدني���وي بع���ذاب امرا�ص اجل�س���د وكثاف���ة الروح عن 
التحلي���ق يف اآفاق ال���رب . كما فعلت هذه ال�س���هوة باإخراج اأبينا 

اجلنة. من  واأمنا 
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     من هو كعب الحبار
ه���و كعب بن ماتع احلمري، ومن كب���ار علماء اأهل الكتاب، 
اأ�سلم يف زمن اأبي بكر، وقدم من اليمن يف خافة عمر، فاأخذ 
عن���ه ال�سحابة وغره���م، واأخذ هو م���ن الكتاب وال�س���ّنة عن 
ال�سحاب���ة، وت���ويّف يف خافة عثم���ان، وروى عن���ه جماعة من 

التابع���ن، وله �س���يء يف �سحيح البخاري وغره.
ق���ال الذهب���ي يف )�س���ر اأع���ام النب���اء:489/3( معرفا 
ل���ه: )العّامة احلرب الذي كان يهوديًا فاأ�س���لم بعد وفاة النبي 
� �سلَّ���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�س���لَّم � ، وق���دم املدينة م���ن اليمن يف 
اأيام عمر ، فجال����ص اأ�سح���اب حممد فكان يحّدثهم عن الكتب 
االإ�س���رائيلية ويحفظ عجائب(. ونرى الذهب���ي اأي�سًا يف كتابه 

»تذك���رة احلف���اظ 5٢/1« يعرفه باأّن���ه من اأوعي���ة العلم.
ومعن���ى ذل���ك اأّن ال�سحاب���ة كان���وا يعتقدون اأّن���ه من حمال 
العل���م والف�سل، ولهذا ال�س���بب اأخذ عن���ه ال�سحابة وغرهم. 
وعندئذ ي�س���األ: اإذا اأخذ عنه ال�سحاب���ة وغرهم على اأّنه من 
اأوعي���ة العلم، فما هو ذاك الذي اأخذوه عن���ه؟ هل اأخذوا عنه 

�سوى االإ�س���رائيليات املحّرفة والكاذبة؟ 
واملطال���ع الك���رمي يف مرويات���ه يق���ف عل���ى اأّن���ه يرك���ز على 
القول باأمرين: التج�س���يم والروؤية، وقد اتخذهما اأهل احلديث 
واحلنابل���ة م���ن االآث���ار ال�سحيح���ة، فبن���وا عليهم���ا العقائ���د 

االإ�س���امية وكفروا املخال���ف، واإلي���ك كا االأمرين:
     الأّول: تركيزه على التج�ضيم

اإّن االأحادي���ث املنقول���ة ع���ن ذلك احل���رب اليه���ودي، تعرب 

بو�س���وح عن اأّنه ن�س���ر بن االأُّمة االإ�س���امية فكرة التج�س���يم، 
الت���ي هي م���ن عقائد اليه���ود. فم���ن روايات���ه: )اإّن اهلّل تعاىل 
نظ���ر اإىل االأر����ص فق���ال: اإيّن واطئ عل���ى بع�سك، فا�س���تعلت 
اإلي���ه اجلبال وت�سع�سعت له ال�سخرة، ف�س���كر لها ذلك فو�سع 
عليه���ا قدمه، فقال: هذا مقامي، وحم�س���ر خلقي، وهذه جنتي 
وهذه ناري، وه���ذا مو�سع ميزاين، واأنا دي���ان الدين(.)حلية 

االأولياء:٢0/6(
فف���ي ه���ذه الكلم���ة م���ن ه���ذا احل���رب، ت�سري���ح بتج�س���يمه 
�سبحانه اأّواًل، وثانيًا تركيزه على ال�سخرة التي هي مركز بيت 
املقد����ص; وثالثًا تاأكيده على اأّن اجلنة والنار وامليزان �س���تكون 
عل���ى هذه االأر�ص، ومركز �س���لطانها �س���يكون عل���ى ال�سخرة، 

وهذا م���ن �سميم الدي���ن اليهودي املحرف.
     الثاين: تركيزه على روؤية اهلّل

وم���ن كام���ه اأي�س���ًا: )اإّن اهلّل تع���اىل ق�س���م كام���ه وروؤيت���ه 
بن مو�س���ى وحمم���د � �سلَّى اهلل عليه واآله و�س���لَّم � (.) ال�س���رح 

احلدي���دي:٢37/3(
وق���د �سار هذا الن����صّ واأمثال���ه م�سدرًا لتجوي���ز فكرة روؤية 
اهلّل �س���بحانه وتعاىل يف الدنيا واالآخ���رة، وباالأخ�ص يف االآخرة، 
وقد �سارت هذه العقيدة اليهودية املح�سة، اإحدى االأُ�سول التي 

بني عليها مذهب اأهل احلديث واالأ�س���اعرة.
وم���ن اأعظ���م الدواه���ي، اأّن الرج���ل خ���دع عق���ول امل�س���لمن 
وخلفائه���م، فاّتخ���ذوه واعظًا ومعلم���ًا ومفتيًا يفتيه���م. وهنالك 

�س���واهد على ذلك:

تاأثري الحبار على �ضناعة بع�س املذاهب ال�ضالمية
 كعب الأحبار اإمنوذجا
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     منها: التزلف اإىل اخلليفة الثاين 
قال ابن كثر: اأ�س���لم كعب يف الدول���ة العمرية، وجعل يحّدث 
عمر عن كتبه قدميًا، فرمبا ا�ستمع له عمر، فتّخ�ص النا�ص يف 
ا�ستماع ما عنده، ونقلوا ما عنده عنه غّثها و�سمينها. ولي�ص لهذه 
االأُّمة � و اهلّل اأعلم � حاجة اإىل حرف و احد مّما عنده.) تف�س���ر 

ابن كثر:17/4(
اإّن له���ذا الرجل اأ�س���اليب عجيب���ة يف اللعب بعقول امل�س���لمن 

وخلفائه���م، واإليك مناذج منها:
اأ. ق���ال كعب، لعمر ب���ن اخلط���اب: )اإّنا جندك �س���هيدًا واإّنا 

جن���دك اإمام���ًا ع���اداًل، وجن���دك ال تخ���اف يف اهلّل لوم���ة الئم. 
قال:ه���ذا ال اأخ���اف يف اهلّل لوم���ة الئ���م فاأنى يل بال�س���هادة(.) 
حلية االأولياء:388/5� 389(. ترى اأّنه كيف يتزّلف اإىل اخلليفة، 

ويتنّباأ ب�س���هادته وقتله يف �سبيل اهلّل.
ب. نق���ل اأب���و نعيم اأي�س���ًا: )اأّن كعب���ًا مر بعم���ر، وهو ي�سرب 
رجًا بالدرة. فقال كعب: على ر�س���لك يا عمر، فو الذي نف�س���ي 
بي���ده اإّن���ه ملكتوب يف التوراة، ويل ل�س���لطان االأر�ص من �س���لطان 
ال�س���ماء، ويل حلاكم االأر�ص من حاكم ال�س���ماء; فقال عمر: اإاّل 
من حا�سب نف�سه، فقال كعب: والذي نف�سي بيده اإّنها لفي كتاب 

اهلّل املنزل، ما بينهما حرف: اإاّل من حا�س���ب نف�س���ه(.
ج. وروي اأي�س���ًا: )اأّن عمر جلد رجًا يومًا وعنده كعب، فقال 
الرجل حن وقع به ال�س���وط: �س���بحان اهلّل، فق���ال عمر للجاد: 
دعه ف�سحك كعب، فقال له: وما ي�سحكك، فقال: والذي نف�سي 

بيده اإّن »�سبحان اهلّل« تخفيف من العذاب(.
والكلم���ة ه���ذه حماول���ة من احل���رب اليه���ودي، لتوجي���ه عمل 

عم���ر، عندما اأم���ر اجلّاد ب���تك املجلود.
وه���ذه االأُمور �سارت �س���ببًا جللب عطف اخلليفة، فف�س���ح له 

التحّدث يف عا�سمة الوحي، واأو�س���اط امل�سلمن.
     ومنها: تزّلفه اإىل عثمان

وم���ن اخلطب الف���ادح، اأّنه �س���ار باأفانن مك���ره، مو�سع ثقة 
لعثم���ان ومفتيًا له يف االأحكام، ي�سدر اخلليفة عن فتياه، ويعمل 

بقوله، واإليك ما يلي:
اأ. ذك���ر امل�س���عودي اأّن���ه ح�سر اأب���و ذر، جمل����ص عثمان ذات 
ي���وم، فق���ال عثم���ان: اأت���رون باأ�س���ًا اأن ناأخذ مااًل م���ن بيت مال 
امل�س���لمن فننفقه يف م���ا ينوبنا م���ن اأُمورنا ونعطيكم���وه؟ فقال 
كع���ب: ال باأ����ص بذلك، فرفع اأب���و ذر الع�سا فدف���ع بها يف �سدر 
كع���ب وقال: يابن اليهودي ما اأجراأك على القول يف ديننا، فقال 
ل���ه عثمان: ما اأك���رث اأذاك يل، غّيب وجهك عّن���ي فقد اآذيتنا.) 

)340 � مروج الذه���ب:٢/339 
ب. ونق���ل اأي�س���ًا: اأتى عثم���ان بتكة عبد الرحم���ن بن عوف 
َد البدر، حت���ى حالت بن عثمان و بن  الزهري م���ن املال، َفُن�سِ
الرج���ل القائل، فقال عثم���ان: اإيّن الأرجو لعب���د الرحمن خرًا، 
الأّن���ه كان يت�سّدق، ويقري ال�سيف، وت���رك ما ترون; فقال كعب 
االأحبار: �سدقت يا اأمر املوؤمنن، ف�س���ال اأبو ذر الع�سا ف�سرب 
بها راأ����ص كعب، ومل ي�س���غله م���ا كان فيه م���ن االأمل، وقال: يابن 
اليهودي تق���ول لرجل مات وترك هذا امل���ال اإّن اهلّل اأعطاه خر 
الدنيا وخر االآخرة، وتقطع على اهلّل بذلك، واأنا �س���معت ر�سول 
اهلّل � �سلَّى اهلل عليه واآله و�سلَّم � يقول: »ما ي�سرين اأن اأموت واأدع 

ما يزن قراطًا« فقال ل���ه عثمان: وار عّني وجهك.
     ومنها: تزّلفه اإىل معاوية

ن���رى اأّن كعبًا يتنّب���اأ مبولد النبي � �سلَّى اهلل عليه واآله و�س���لَّم 
� وهجرت���ه وملكه، فيقول: مولده مبك���ة، وهجرته بطيبة، وملكه 
بال�س���ام.) �س���ن الدارمي:5/1( فماذا يريد كعب بقوله: وملكه 
بال�س���ام؟ هل ه���و اإاّل تزلف اإىل معاوية، واأّن���ه يريد اأن يقول: اإن 
مل���ك النبي لن ي�س���تقر اإاّل فيها؟ وقد كان معاوية ميهد و�س���ائل 

بال�سام. لنف�سه  امللك 
     وفاته

ق���ال الذهب���ي: ت���ويف يف خاف���ة عثم���ان )تذك���رة احلف���اظ 
:5٢/1(. وق���ال اأب���و نعيم يف حلي���ة االأولياء اإّنه ت���ويّف كعب قبل 

مقت���ل عثم���ان ب�س���نة. وعلى ذلك ت���ويّف عام 34.
نع���م تويّف يف ذاك العام، لكن بعد ما ماأ املجتمع االإ�س���امي 
باأ�س���اطر، وق�س�ص، وعقائد اإ�س���رائيلية، ح�س���بها ال�سّذج من 
املحّدث���ن اأّنه���ا حقائ���ق راهنة، فنقلوها نا�س���بن له���ا اإىل كعب 
تارة، واإىل النبي االأعظم اأُخرى، وعليها بنيت العقائد وانتظمت 
االأُ�سول، ومن تفّح�ص يف كتب احلديث والتف�سر والتاريخ، يقف 
بو�س���وح عل���ى اأّن كثرًا م���ن املحّدث���ن واملف�س���رين واملوؤّرخن، 
اعتم���دوا على اأقواله ومروياته م���ن دون اأي غمز وطعن اأو تردد 

و�س���ك، وهذا من عجائب االأُمور وغرائبها.

11

هب
مذا

ن و
ديا

اأ



املب���ارك  رم�س���ان  ل�س���هر  اأن  م���ع 
ميزات كث���رة على �س���ائر ال�س���هور، اإاّل 
اأن هنالك خم����ص مي���زات ميكن و�سعها 
يف اإط���ار ر�س���الية هذا ال�س���هر الف�سيل، 
ذل���ك اأن له���ذا ال�س���هر ر�س���الة كم���ا اأن 
عرفناه���ا  اإذا  خا�س���ة  �س���خ�سية  ل���ه 
عرفن���ا واجبنا فيه، وم�س���وؤوليتنا جتاهه 

ومنهجن���ا يف ليالي���ه واأّيام���ه.
     اأوًل: ال�ضمّو الّروحي

عل���ى  لل���روح  متاي���زًا  يعط���ي  فه���و 
اجل�س���د، وللقي���م عل���ى امل���ادة، ولذل���ك 
يجوع االإن�س���ان فيه ويعط�ص، بينما روحه 
حتّلق يف اآفاق وا�س���عة من االت�سال باهلل، 
والتغذية بامل�سامن احل�سارية لر�ساالته 

الأه���ل االأر�ص.
اأال ت���رى.. اأّن ان�س���دادًا خا�سًا - جتاه 
اهلل - يعتي���ك، حينم���ا يهاج���م اجل���وع 
والعط�ص معدتك؟! فكيف اإذا كان اجلوع 

والعط����ص من اأجله؟
للذوب���ان يف  اإّن���ك - حينه���ا - مهّي���اأ 
ر�س���الته.. ه���ذا متايز ال بّد م���ن معرفته 

معه. والتفاع���ل 
ال�س���ام:  عل���ي علي���ه  االإم���ام  يق���ول 
االأي���ام  يف  ال�سي���ام  »وجماه���دة 
الأطرافه���م  ت�س���كينًا  املفرو�س���ات، 
وتخ�سيعًا الأب�سارهم وتذليًا لنفو�سهم، 

لقلوبه���م..«. وتخفي�س���ًا 
     ثانيًا: النعتاق من الدنيا

فامل�س���لم عل���ى م���دار ال�س���نة ماحق 
م���ن الدني���ا، تاحقه يف بطن���ه وفرجه 
وحاجيات���ه املادية، اأما يف هذا ال�س���هر 
الكرمي، ف���اإن الدنيا تركن جانبًا - هذا 
ويف�س���ح   - معه���ا  ال�سحي���ح  التعام���ل 
املجال لاآخ���رة لتاأخذ دورها يف توجيه 
االإن�س���ان الوجه���ة ال�س���ليمة، فالعط����ص 
واجل���وع، وال�س���ّدة والب���اء في���ه، اإمّنا 

تذكر ب�س���ّدة اأكرب، وجوع اأ�س���ّد وعط�ص 
ّن���ه عط����ص وج���وع و�س���ّدة يوم  اأظم���اأ، اإ
القيام���ة الذي ال ينفع فيه مال وال بنون 

اإاّل م���ن اأتى اهلل بقلب �س���ليم.
يقول الر�س���ول االأك���رم �سلى اهلل عليه 
واآله: »فاذكروا بجوعكم وعط�س���كم جوع 

يوم القيامة وعط�سه«.
يجع���ل  الك���رمي  ال�س���هر  ه���ذا  اإّن 
االإن�س���ان يعي����ص حيات���ه بعد موت���ه، وما 
اأجمل اأن ي�س���بق االإن�سان الزمن، فيموت 
قب���ل موت���ه - كم���ا يقول االإم���ام علي -، 

الدني���ا! يف  االآخ���رة  ويعي����ص 
     ثالثًا: تلخي�س عام 

يف ليلة...
يق���ّدر  �س���بحانه،  اهلل  كان  ف���اإذا 
ال���ذي  م���ا  الق���در،  ليل���ة  يف  لاإن�س���ان 
�س���يجري علي���ه يف ع���ام كام���ل، فجدير 
باالإن�س���ان اأن يجّمع كل قواه لهذه الليلة، 
ليطل���ب من اهلل م���ا الذي يري���ده هو اأن 
يكون عليه، ومن �س���امة وعافية، وحمل 
نّيت���ه،  وت�سحي���ح  خللق���ه،  اهلل  ر�س���الة 
و�س���امة قلب���ه وطه���ارة عمله، وك�س���ب 
احل���ال في���ه.. واالنط���اق يف احلي���اة 

مب���ا ير�س���ي اهلل يف الدني���ا واالآخ���رة.
وه���و يعن���ي اأن يخطط االإن�س���ان لعامه 
الق���ادم اأي�سًا، فيجعل لكل �س���اعة عمًا، 
ولكل فراغ �س���غًا، ف���ا ينقر�ص عامه اإاّل 
وقد تق���ّدم خط���وات لاأم���ام، وتطور يف 

واالآخرة. الدنيا 
فهذا ال�س���هر الكرمي، هو �سهر التطّور 
ال�س���ليم نحو االأف�سل، وه���و التطّور الذي 
يبينه االإن�س���ان بنف�س���ه، ال الذي يفر�سه 

عليه. االآخرون 
     رابعًا: جتريب الإرادة

كث���رون هم الذي���ن يتبّجح���ون بالقوة 

ما هي ر�ضالة �ضهر رم�ضان؟ 
وما هي واجباتنا جتاهه؟
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وال�س���دة، ويّدعون الأنف�سهم ما ي�سل اإىل 
درج���ة الع�سمة يف اأنف�س���هم، ولكنهم يف 
اأول ف���تة امتحان يجّرون اأذيال االخفاق 
ذل���ك اأنهم ما عرف���وا اأن القوي من غلب 

عليها. وهيمن  نف�سه 
االمتح���ان،  يف  اإاّل  ذل���ك  يع���رف  وال 

وفي���ه يك���رم امل���رء اأو يهان.
وه���ذا ال�س���هر الكرمي، فر�س���ة جيدة 
النف����ص،  واكت�س���اف  االإرادة  لتجري���ب 
فاالإن�س���ان بطبع���ه ينهار اأم���ام �سربات 
يف  ولكّن���ه  والل���ذة..  والعط����ص  اجل���وع 
ه���ذا ال�س���هر بحاجة لتغّل���ب اإرادته على 
�س���هوته، وقيم���ه عل���ى لّذت���ه. واإاّل ف���اإن 
اخل�س���وع لل���ّذة، اأو ع���دم ال�س���رب على 
جوع اأو عط����ص، قد يدخل االإن�س���ان نارًا 

لغ�سبه. جّباره���ا  �س���جرها 
�س اآلم       خام�ضًا: حت�ضُّ

الآخرين
ال يري���د االإ�س���ام امل�س���لم 
اإمّن���ا يري���ده االأّم���ة،  ف���ردًا، 
واختاف االإن�سان الفرد عن 
االإن�س���ان االأّم���ة اإمّن���ا هو يف 
اأّن االأول ال يعرف اإاّل نف�س���ه، 
رزق���ه  وراء  اإاّل  ي�س���عى  وال 
وراحت���ه، بينم���ا الث���اين يرى 
اأن �سعادته جزء ال يتجّزاأ من 
�س���عادة االآخري���ن، ورزق���ه ال 

يك���ون م�س���اغًا اإاّل اإذا اأمن رزق االآخرين 
ع���ن النهب وال�س���رقة من قب���ل اأ�سحاب 
القوة وال�س���لطة، ولذلك ال ي�س���تكرب دفع 
نف�س���ه يف لهوات احلرب دفاعًا عن لقمة 

امل�س���ت�سعفن. وحرّية  املحروم���ن، 
وهذا ال�س���هر الكرمي حمّطة يتح�ّس����ص 
امل�س���لم فيها اآالم االآخري���ن، فهو بجوعه 
خال هذا ال�س���هر يتذكر الذين يجوعون 
يف اأيام ال�س���نة، من الفقراء واملحرومن 

الذين يجوعون دائمًا ويعط�س���ون.
يق���ول االإم���ام ال�سادق عليه ال�س���ام: 
»اأّم���ا العّلة يف ال�سيام لي�س���توي به الغني 
والفق���ر، وذلك الأّن الغن���ّي مل يكن ليجد 

م����صّ اجلوع، فرحم الفق���ر، الأّن الغنّي 
كّلما اأراد �س���يئًا قدر عليه ف���اأراد اهلل عّز 
وجل اأن ي�س���ّوي بن خلقه واأن يذيق الغنّي 
م����صّ اجلوع واالأمل لرّق عل���ى ال�سعيف، 

اجلائع«. ويرحم 
علي���ه  احل�س���ن  االإم���ام  و�س���ئل 
ال�س���ام: مَل افت�ص اهلل عز وجل على 
ال�س���ام:  عب���ده ال�س���وم؟ فق���ال عليه 
فيع���ود  اجل���وع،  م����صّ  الغن���ّي  »ليج���د 

امل�س���كن«. عل���ى  بالف�س���ل 
وك���م ه���و االإ�س���ام عظي���م يف طريقة 
حت�سي����ص االإن�س���ان باأخيه االإن�سان، فاأنت 
يف زحمة االأعمال واالأ�س���غال، قد تن�س���ى 
اأق���رب النا����ص اإلي���ك، لكن هذا ال�س���هر 
الف�سي���ل يقول لك توقف، وتذّكر النا����ص 
من حولك، واأّمن لهم ما اأّمنت لنف�س���ك، 
واإاّل فاأن���ت بريء منهم وه���م براء منك.

كان���ت تل���ك خم����ص مّي���زات رئي�س���ية 

لهذا ال�س���هر الف�سيل، وجدير بكل م�سلم 
اأن ي�س���توعب عملية ال�سيام من خالها، 
واأن ينظر للجوع والعط����ص واالمتناع عن 
الل���ذات املوؤّقت���ة م���ن منظاره���ا، حتى ال 
يك���ون ممن عناه���م احلديث ال�س���ريف: 
»ك���م من قائ���م لي����ص له م���ن قيام���ه اإاّل 
ال�س���هر والتعب، وكم من �سائم لي����ص له 

من �سيام���ه اإاّل اجلوع والعط����ص«.
وكم���ا اأّن هذا ال�س���هر الف�سيل برنامج 
ر�س���ايل للم�سلم الفرد، كذلك هو برنامج 
م���ن  واأرى  االإ�س���امية،  لاأم���ة  ر�س���ايل 
االأهمية مبكان تبيان حقيقة هامة، وهي:

اإن برنام���ج ه���ذا ال�س���هر يق���وم عل���ى 

اأ�سا�ص تغير العادات والتقاليد الروتينية 
للنا����ص، فاأن���ت على جمرى الع���ام تفطر 
بعد �س���اعة اأو �ساعتن من بزوغ ال�سم�ص، 
ثم تاأكل بحرية و�س���ط النهار، ولك وجبة 
رئي�س���ية باللي���ل، واأن���ت حّر اأي�س���ًا يف اأي 
حلظة اأردت فيها �س���رب املاء اأو اأي �سيء 
اآخ���ر غر حم���ّرم، كما ال توج���د اأي قيود 
علي���ك يف ممار�س���ة الن���كاح املحلل، هذه 
االأم���ور العادية كله���ا تتبّدل لدخ���ول اأول 
ليلة من �س���هر رم�سان املبارك فا تفطر 
ح�س���ب العادة، وال تاأكل و�سط النهار، وال 
ت�س���رب املاء في���ه، وتت�ساعف امل�س���وؤولية 

ع���ن كل كلمة منك.
اإذن.. اأراد اهلل ه���ذا ال�س���هر فر�س���ة 
والتوث���ب  والتقالي���د،  الع���ادات  لتغي���ر 
ال�س���تبدالها بخ���ر منه���ا. ويخط���ئ من 
يظّن اأن التغير مطلوب يف االأمور املادية 
فح�س���ب ب���ل امله���دوف اإعط���اء ف�س���حة 
لاإن�س���ان وتهيئة اجلولة لكي 
يغّر نف�س���ه وطبعه و�س���لوكه.

اأي كم���ا اإّن���ك تغ���ّر ع���ادة 
الطعام وال�س���راب وممار�س���ة 
اجلن����ص والكام، كذلك البّد 
اأن تك���ون ق���ادرًا عل���ى تغي���ر 
عادات���ك االأخ���رى، �س���واء ما 
يرتب���ط بعاقاتك مع النا����ص 
اأو باأمورك ال�سخ�سية، اأو فيما 

وممار�س���اتك. باأخاقك  يرتب���ط 
ه���ذا  يف  االإن�س���ان  يخط���و  اأن  يج���ب 
وتقالي���ده  بعادات���ه  الك���رمي،  ال�س���هر 
م���ن  يتوّث���ب  واأن  االأم���ام  اإىل  خط���وات 

اأف�س���ل. واق���ع  اإىل  خاله���ا 
وه���ذه اأف�س���ل فر�سة اأمام االإن�س���ان 
امل�س���لم لانعت���اق م���ن قي���ود الع���ادات 
تقالي���د  واح���ال  ال�س���ّيئة،  والتقالي���د 
ح�س���نة حمّلها، وم���ن هنا يب���داأ التغير 
يف الف���رد واالأّم���ة. كم���ا ق���ال الق���راآن 
الك���رمي: }إنّ اهلل ل يغيّـــر مـــا بقـــوم 

بأنفســـهم{.  مـــا  يغيّـــروا  حّتـــى 
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�س���رق  جن���وب  يف  ماليزي���ا  تق���ع 
اآ�س���يا، وتنق�س���م اإىل اإقليم���ن يف�سل 
بحر ال�س���ن اجلنوبي بينهما، االإقليم 
االأول ه���و �س���به جزي���رة ماليزيا ويقع 
غرب���ي ماليزي���ا، واالإقلي���م الثاين هو 
�س���رواك و�سب���اح حي���ث يق���ع �س���رقي 
ماليزي���ا وه���ي املنطق���ة الت���ي حتت���ل 
االأجزاء ال�س���مالية م���ن جزيرة بورنيو 
ح���وايل ثلث م�س���احتها. وت�س���تك يف 
اإندوني�س���يا  م���ع  اجلنوبي���ة  حدوده���ا 
و�س���مااًل  ج���اوا،  وبح���ر  و�س���نغافورة 
م���ع تايان���د وبح���ر ال�س���ن اجلنوبي 
وبرون���اي وغرب���ًا م���ع م�سي���ق ماالق���ا 
ال���ذي يف�سله���ا عن جزيرة �س���ومطرة.

     امل�ضاحة وال�ضكان
األ���ف  تبل���غ م�س���احة ماليزي���ا 330 
و803 كيلوم���ت مربع وه���ي مكونة من 
اأقالي���م احتادي���ة،  وثاث���ة  والي���ة   13
عا�سمتها كواالملب���ور، وبوتراجايا هي 

مق���ر احلكومة.

يبل���غ ع���دد ال�س���كان ح�س���ب تقدير 
عام ٢014 حوايل 30 مليون و73 األف 

ن�سمة. و353 
االأع���راق،  متع���ددة  دول���ة  ماليزي���ا 
يتكّون �سكانها من ثاثة اأعراق رئي�سية 
ه���م املاي���و وميّثل���ون اأغل���ب ال�س���كان 
ال�سيني���ون  ويليه���م   )%57( بن�س���بة 
)٢7%(، والهن���ود )7%(، اإ�ساف���ة اإىل 

بع����ص اجلن�س���يات االأخرى.
الر�س���مي  الدي���ن  ه���و  االإ�س���ام 
يف اأغل���ب الوالي���ات املاليزي���ة واأك���رب 
ع���دد  يبل���غ  ماليزي���ا،  يف  االأدي���ان 
امل�س���لمن وفق���ًا لتعداد ال�س���كان عام 
٢000م، م���ا يق���رب م���ن )%60.4( 
 ،)%19.٢( البوذي���ة  ت�س���كل  بينم���ا 
 ،)%9.1( ي�س���كلون  وامل�س���يحيون 
فالهندو����ص بن�س���بة )6.3%( وباق���ي 
ن�س���بة  ت�س���ّكل  االأخ���رى  الديان���ات 

ماليزي���ا. �س���كان  م���ن   )%0.٢(
لغ���ة  فه���ي  الر�س���مية  اللغ���ة  اأم���ا 

املايوية، وت�ستعمل االنكليزية على نطاق 
وا�سع، واإىل جانبها ال�سينية والهندية، 

والعمل���ة هي الرنك���ت املاليزي.
     تاريخ ال�ضالم يف ماليزيا
اإن و�س���ول االإ�س���ام اإىل م���ا ليزي���ا 
مل يكن دفعة واحدة، بل دخل االإ�سام 
اإىل تل���ك الباد عل���ى نحوي���ن: االأول 
كان ب�س���بب و�سول بع�ص امل�سلمن اإىل 
جنوب �سرقي اآ�سيا وبالتايل يحتمل اأن 
يكون قد دخل البع�ص اإىل االإ�سام عن 
طريق اأفراد من امل�س���لمن. اأما النحو 
الث���اين - وه���و االأرج���ح - اأن���ه عندما 
و�س���ل امل�س���لمون اإىل جن���وب �س���رقي 
اآ�س���يا يف الق���رن االأول الهجري اعتنق 
بع�ص اأهل تلك الباد االإ�سام، وذلك 
الأن ات�س���ال الع���رب املناطق اجلنوبية 
م���ن الهند وبع����ص ج���زر املايو كان 
قدمي���ًا م���ن اأج���ل االأعم���ال التجارية 
وبع���د دخول اجلزي���رة العربية وباد 
فار����ص - يف الق���رن االأول الهجري - 

ال�ضيعة يف ماليزيا التحديات والطموح
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االإ�س���ام فاإن العاق���ات التجارية مل 
تنقط���ع مع تلك الب���اد وخا�سة عرب 

العربية. اجلزي���رة  جنوب 
متم�س���كن  امل�س���لمون  كان 
وخا�س���ة  �س���امية  االإ بالتعالي���م 
حمل���وا  حي���ث  منه���ا  االأخاقي���ة 
احلمي���دة  ال�سف���ات  ه���ذه  معه���م 
ق���دوة  وكان���وا  الب���اد  تل���ك  اإىل 
ح�س���نة لغره���م، وق���د عمل���وا على 
تطبي���ق ذلك باالإ�ساف���ة اإىل عملهم 
�س���امي ولك���ن �سم���ن  االإ الدع���وي 

املح���دود. طاقاته���م 
االإ�س���ام  ف���اإن  ح���ال،  اأي  وعل���ى 
انت�س���ر يف ب���اد املاي���و حت���ى اأ�سبح 
م�س���لمًا،  بل���دًا  �س���ومطرة  �س���مال 
باالإ�ساف���ة اإىل اأّن ح���كام ملقة دخلوا 
يف االإ�س���ام بعد حتالف عائلي بينهم 
وبن حكام با�س���اي امل�سلمة يف �سمال 
�س���ومطرة، ويف اأواخر الق���رن الثاين 
دول���ة  اأول  قام���ت  املي���ادي  ع�س���ر 
اإ�س���امية يف والية كلننت. وقد اعتنق 
�سلطان �س���به جزيرة املايو االإ�سام 

عل���ى يد ال�س���يخ عب���د اهلل ال���ذي كان 
تاجرًا ي���تدد على ذلك امليناء، و�سار 
ا�س���م ال�س���لطان حممد �س���اه، و�س���ّمي 
اأوالده باأ�س���ماء عربية اإ�سامية اأي�سًا، 
وتبعه �س���عبه يف الدخول اإىل االإ�سام، 
واأ�سبح���ت جزيرة )ملق���ة( التي كان 
يقي���م فيه���ا تدي���ن باالإ�س���ام، ومنها 
بداأ انت�س���ار االإ�سام على نطاق وا�سع، 

لتق���وم هن���اك اأول مملكة اإ�س���امية.
اأعل���ن  ع�س���ر  الثال���ث  الق���رن  ويف 
ملك �سنغافورة - وهي جزيرة �سغرة 
يف جنوب ماليزيا - اعتناقه االإ�س���ام 
و�س���مى نف�س���ه راج���ا ا�س���كندر �س���اه، 
اأواخ���ر هذاالق���رن قام���ت دول���ة  ويف 
اإ�سامية يف ترجنانو ويف بداية القرن 
الرابع ع�س���ر بداأت الدعوة االإ�سامية 

باالنت�س���ار على نطاق وا�س���ع.
وخا�س���ة ال���كام اأنن���ا اإذا دّققن���ا 

النظر �س���نجد اأّن القا�س���م امل�س���تك 
دول  يف  االإ�س���ام  انت�س���ار  كيفي���ة  يف 
�س���رق اآ�سيا و�س���رق اأفريقيا - هو اأنها 
مل تك���ن معروف���ة م���ن قبل باأ�س���مائها 

وحدوده���ا واأّن العام���ل االأ�سا�س���ي يف 
ب���ن  انت�س���ار االإ�س���ام ه���و التج���ارة 
جن���وب اجلزي���رة العربية م���ن ناحية 

وتل���ك الباد م���ن ناحي���ة اأخرى.
ق���د  ماركوبول���و  اأّن  املعل���وم  وم���ن 
زار تل���ك الب���اد ع���ام 1٢9٢م حيث 
التق���ى نفرًا م���ن التجار امل�س���لمن يف 
ميناء برالك على ال�س���احل ال�س���مايل 

باملايو. املت�س���ل 
جزي���رة  �س���به  االإ�س���ام  ع���ّم  ث���م 
املاي���و كله���ا وما جاوره���ا بعد ذلك، 
مرتبط���ًا  ماليزي���ا  ا�س���م  واأ�سب���ح 
ارتباط���ًا قويًا باالإ�س���ام، على الرغم 
م���ن اأّن اال�س���تعمار الغرب���ي قد حاول 
الق�س���اء عل���ى االإ�س���ام يف املنطق���ة.

     الإ�ضالم والدولة
�س���ام هو  مما ال �س���ك فيه اأن االإ
ماليزيا  انت�س���ارًا يف  دي���ان  االأ ك���رث  اأ

عل���ى الرغ���م م���ن تع���دد العرقي���ات 
امل�س���لمون  ي�س���كل  اإذ  دي���ان،  واالأ
ح���وايل 60% م���ن جمم���وع ال�س���كان.
الد�س���تور  م���ن  الثالث���ة  فامل���ادة 
املالي���زي تن�ص على اأن االإ�س���ام هو 
دي���ن الدولة، ولكن يف الواقع ال تطبق 
ال�سريعة االإ�سامية اإال على امل�سلمن 
وخا�سة يف م�س���ائل االأ�سرة وال�سعائر 
الديني���ة وهذا ما اأح���دث جداًل كبرًا 
حول هوي���ة ماليزيا فهل ماليزيا دولة 

علمانية اأم اإ�س���امية؟
االإ�س���امي  احل���زب  ويت���وىل 
االإ�س���امي  التوج���ه  ذو   - )با����ص( 
املحاف���ظ - احلكم حالي���ا يف واليتن 
هما )كان���نت وقدح(، وين���ادي هذا 
احل���زب بتاأ�سي����ص دول���ة اإ�س���امية.

ترجنانوب���ن  والي���ة  حك���م  وق���د 
اأن  اإال   ،٢004 و  ،1999 عام���ي 
حتال���ف اجلبه���ة الوطني���ة ا�س���تعاد 

حكمه���ا وم���ا زال حت���ى الي���وم.
الدي���ن  ه���و  االإ�س���ام  اأن  ورغ���م 
الر�س���مي يف ماليزي���ا اإال اأن احلرية 
اأي  باعتناق  للنا����ص  ت�س���مح  الديني���ة 
دين واأداء ال�س���عائر الدينية، فامللك 
والي���ات  وح���كام  ال���وزراء  ورئي����ص 
يكون���وا م�س���لمن  اأن  ماليزي���ا يج���ب 
اأع�ساء جمل����ص الوزراء فلي����ص  اأم���ا 

بال�س���رورة.
     �ضهر رم�ضان يف ماليزيا

يف  ماليزي���ا  ميّي���ز  م���ا  اأك���رث 
�س���هر رم�س���ان اأنه���ا ت�س���تغل فر�س���ة 
ق���دوم ه���ذا ال�س���هر الكرمي ك���ي تبداأ 
ن�س���اطها التج���اري، لتتحول ال�س���وارع 
احتفالي���ة  اأج���واء  اإىل  كواالملب���ور  يف 
تعج بامل���ارة واملت�س���وقن، ويتم افتتاح 
العدي���د من البازارات، هذه االأ�س���واق 
وتعر����ص  ن�س���اطها  تب���داأ  ال�س���عبية 
خمتل���ف املنتوج���ات واالأطعم���ة، كم���ا 
تقوم بتح�سر وجبات االإفطار. ويقوم 
الف�سي���ل  ال�س���هر  ه���ذا  امل�س���لمون يف 
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بقراءة القراآن والدعاء و�سلة االأرحام 
للمحتاجن. املادي���ة  املعون���ات  وبتقدمي 

     اللغة العربية
ماليزي���ا  اإىل  االإ�س���ام  دخ���ول  اإّن 
لع���ب دورًا مهم���ًا يف تاأّث���ر لغ���ة املايو 
يف  ذل���ك  وجتل���ي  العربي���ة  باللغ���ة 
ا�ستخدام احلرف العربي بدل الرموز 
التي كان���ت يف الكتابة املاوية. وحتتل 
اللغ���ة العربي���ة حاليًا مكان���ة مرموقة 
حي���ث نراها موج���ودة عل���ى العمات 
الورقي���ة واللوح���ات االإر�س���ادية وغر 

. لك ذ
ولك���ن تواج���ه اللغ���ة العربي���ة عدة 
م�س���اكل منه���ا ع���دم انت�س���ار املعاهد 
املتخ�س�س���ة يف ماليزي���ا لتدري�س���ها، 
وم���ع وجوده���ا القلي���ل فهي م���ا زالت 
تعتم���د مناهج �سعيفة وطرق تدري����ص 
قدمي���ة هذا باالإ�ساف���ة اإىل عدم توفر 

التعليمية. الكف���اءات 
اإىل  املاليزي���ة  احلكوم���ة  وت�س���عى 
ن�س���ر اللغة العربي���ة يف جميع املراحل 
اللغ���ة  اأق���ّرت  اأنه���ا  كم���ا  التعليمي���ة، 
العربية يف مراحل الدرا�سات العليا يف 
املاليزية وذلك ال�ستقطاب  اجلامعات 
العدد االأك���رب من الط���اب الوافدين 

اإليه���ا لتعلم لغة الق���راآن الكرمي.
وق���د اأق���ّرت وزارة التعلي���م الع���ايل 
يف  والدكت���وراه  املاج�س���تر  برام���ج 

اللغ���ة العربي���ة واآدابه���ا يف ع���دد من 
جامع���ات الب���اد. وت�س���ّجع احلكوم���ة 
املدار����ص  يف  العربي���ة  تدري����ص  عل���ى 
والثانوي���ة،  واالعدادي���ة  االبتدائي���ة 
واهتم���ام احلكومة املاليزية بتدري����ص 
العربية يع���ود اإىل رغبتها يف بناء بيئة 
اقت�سادي���ة عملي���ة بينها وب���ن الدول 
العربي���ة، وهذا م���ا يع���ود بالنفع على 

القط���اع االقت�س���ادي يف ماليزي���ا.
     م�ضاكل امل�ضلمني

االإ�س���ام  اأن  م���ن  الرغ���م  عل���ى 
ه���و االأك���رث انت�س���ارًا يف ماليزي���ا اإال 
اأن امل�س���اكل وال�س���لبيات الت���ي يعاين 
منه���ا امل�س���لمون متع���ددة والب���د م���ن 
اإيجاد احللول املنا�س���بة حتى ي�ستقيم 

االإ�س���امي. املجتم���ع 
امل�س���لمون  من���ه  يع���اين  م���ا  اأول  اإن 
هو �سعف املرجعية االإ�س���امية و�سعف 
�س���لطتها، الأن���ه عل���ى الرغم م���ن كون 
الد�س���تور قد ن�ّص على اأن ماليزيا دولة 
اإ�سامية، اإال اأن ال�سريعة االإ�سامية ال 
تطّبق اإال يف �س���بع واليات فقط، اأما يف 
غرها من الواليات - خا�سة العا�سمة 
- فتى ظاهرة �س���رب اخلمر متف�ّسية 
وال يوجد �سرطة اآداب ل�سبط الظواهر 
غر االأخاقي���ة، على الرغم من وجود 
ع���ت م���ن قب���ل احلكوم���ة  قوان���ن ُو�سِ
ملراع���اة االآداب، اإال اأن التطبيق العملي 

لهذه القوان���ن �سعيف جدًا، خا�سة اأن 
يف الب���اد ح���وايل 40% م���ن ال�س���كان 
غر م�س���لمن، بل معظمهم من الهنود 

وال�سينين.
الغ���زو  م���ن  الب���اد  تع���اين  كم���ا 
الثق���ايف الغربي، بل ميك���ن القول باأن 
التغرب قد اكت�سح احلياة االجتماعية 
للمواطن���ن وه���ذا ي���وؤدي اإىل �سع���ف 
الروحية االإ�س���امية، خا�سة مع غياب 

البدي���ل االإ�س���امي الوا�سح.
وم���ن امل�س���اكل املهم���ة اأن املجتم���ع 
�س���خ�سيات  اإىل  يفتق���د  االإ�س���امي 
اإ�سامية تقوم بتوعية النا�ص وتوجيههم 

العامة واالإ�س���امية. اإىل امل�سال���ح 
     ال�ضيعة يف ماليزيا

الت���ي  ال���دول  م���ن  ه���ي  ماليزي���ا 
يتزايد فيه���ا اأتباع اأه���ل البيت عليهم 
ال�س���ام يوم���ًا بعد ي���وم حت���ى جتاوز 
عدده���م الي���وم ح���وايل ال����30 األف���ًا، 
م���ن  خمتلف���ة  مناط���ق  يف  ي�س���كنون 
الديني���ة  االأن�س���طة  وتعت���رب  ماليزي���ا، 
له���م وال�س���عائر احل�س���ينية بالتحديد 
خ�سو�س���ًا  العديدي���ن  اأنظ���ار  حم���ط 
و�س���ائل االإعام احلكومي���ة التي تنقل 
فعالي���ات تل���ك ال�س���عائر عل���ى م���دى 
�س���هري حم���رم و�سف���ر، واأك���رث م���ن 
ذل���ك اأن مل���ك ماليزي���ا نف�س���ه األق���ى 
ق�سي���دة م�س���هورة يف م���دح اأب���ي عبد 
اهلل احل�س���ن عليه ال�س���ام ورثائه يف 
يوم عا�س���وراء، وتعرف تلك الق�سيدة 
با�س���م )ح�س���ينية املل���ك(، ويذكر اأن 
هناك عددًا من ال���وزراء يف احلكومة 
باالإ�ساف���ة  ت�س���ّيعوا،  ق���د  املاليزي���ة 
اإىل وج���ود ع���دد كبر من ال�س���يعة يف 
اجلي����ص واحلر����ص امللك���ي املالي���زي، 
وم���ن اأ�س���هر ال�س���يعة هن���اك )�سالح 
كم���ران( رج���ل االأعمال االأك���رث دعمًا 
للوج���ود ال�س���يعي يف ماليزي���ا، حي���ث 
ق���ام ببناء ثاثة م�س���اجد لل�س���يعة يف 
كواالملبور وجوهور و�س���رواك، واإن�ساء 
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�ست ح�سينيات وت�س���ع مدار�ص للتعليم 
الدين���ي، مم���ا اأدى اإىل تقوي���ة الوعي 

الدين���ي عن���د ال�س���يعة يف ماليزيا.
ولاط���اع اأك���رث على اأح���وال اأتباع 
اأهل البيت عليهم ال�س���ام ننقل ق�سمًا 
م���ن املقابلة الت���ي اأجريت مع ال�س���يد 
ح�س���ن العطا����ص بخ�سو����ص او�س���اع 

ال�س���يعة والت�س���يع يف ماليزيا.
ال�س���عائر  ح���ال  كي���ف  س: 
احل�س���ينية يف ماليزيا؟ وكيف 
تتوقعون اأن يكون �س���هر حمرم 

هناك؟
املاليزي���ون  ي�س���ّر  ج: 
كح���ال بقي���ة اأتباع اأه���ل البيت 
عليهم ال�سام يف خمتلف بقاع 
العامل االإ�سامي على ممار�سة 
�س���عائرهم الديني���ة يف �س���هر 

حمرم للتعبر عن حبهم ووالئهم الأئمة 
اأه���ل البي���ت عليهم ال�س���ام خ�سو�سًا 
م�ساألة احل�س���ن عليه ال�سام، ونحاول 
اأن نبقي ق�سية �س���يد ال�سهداء حا�سرة 
يف نفو����ص اأتباعه  من خ���ال التاأكيد 
عل���ى مبادئ ثورته �س���ام اهلل عليه، 
ويتخل���ل �س���هر حم���رم العدي���د م���ن 
الربام���ج؛ منه���ا اإقام���ة املحا�سرات 
من  واللطمي���ات  الق�سائ���د  وق���راءة 

والرواديد. اخلطب���اء  قب���ل 
يوج���د يف ماليزي���ا ع�س���رة ط���اب 
عل���م فّعال���ن حي���ث يرتق���ون املناب���ر 
لوع���ظ واإر�س���اد النا����ص، وم���ن �سمن 
املمار�سات التي نقوم بها يف عا�سوراء 
لدينا تقلي���د نحافظ عليه منذ اأكرث 
من ٢0 �س���نة يت�سمن اإدخال 
٢00 طفل وتق�س���يمهم 
ع���ّدة  اإىل 

جمموع���ات وكل جمموع���ة تتك���ون من 
15 اإىل ٢0 طالب���ًا واإجراء امل�س���ابقات 
فيم���ا بينه���م من اأج���ل حتفيزهم على 
يف  ت�س���تمر  وه���ي  والتمي���ز  الدرا�س���ة 
احل�سينيات طوال �سهر حمرم احلرام 
واإذا �سادف اأن مل يكن هناك ح�سينية 
كاأن تك���ون مغلقة، فاإنن���ا نقوم باإجراء 

ه���ذه الربام���ج يف بيوتن���ا، فف���ي فتة 
�س���ابقة اأغلقت احلكومة احل�س���ينيات 
ملدة ثاث �س���نوات بن االأعوام 1998 
اإىل ٢001 لك���ن الربامج مل تتوقف يف 
تل���ك الفتة وهي م�س���تمرة حلد االآن.

اأه���ل  تب���اع  اأ ي���وؤدي  ه���ل  س: 
�س���عائرهم  ال�س���ام  عليه���م  البي���ت 
اأم  ماليزي���ا  يف  بحري���ة  احل�س���ينية 
توج���د م�سايق���ة م���ن قب���ل احلكومة 
ه���و  وم���ا  االأخ���رى  الطوائ���ف  اأو 
�س���بب اإغ���اق احل�س���ينيات م���ن قبل 

؟ م���ة حلكو ا
ج: نعم ميار����ص ال�س���يعة �سعائرهم 
اأي  احل�س���ينيات  داخ���ل  ويف  بحري���ة 
بينن���ا فقط، وتتواج���د الن�س���بة االأكرب 
من ال�س���يعة يف كواالملبور وهي عا�سمة 
ماليزي���ا  يف  احلك���م  لك���ن  ماليزي���ا، 
في���درايل واإّن  بع����ص املناط���ق يك���ون 
احلك���م فيه���ا لل�س���لفين مث���ل �س���مال 

ماليزي���ا يف منطق���ة )برلي����ص( 
فيقوم���ون باإغ���اق هذه 

احل�سينيات، ويف بقية املناطق املاليزية 
ال يوج���د لل�س���يعة اأية م�س���اكل.

قليل���ة  ال�س���يعة  اأع���داد  مل���اذا  س: 
يف ماليزي���ا مقارنة مع تعداد �س���كان 
ال����)٢4(  يتج���اوز  ال���ذي  ماليزي���ا 

االآن؟ ملي���ون 
ج: مل يك���ن يف ال�س���ابق اأي وج���ود 
واأغل���ب  ماليزي���ا،  يف  لل�س���يعة 
اأتب���اع  م���ن  الي���وم  املوجودي���ن 
اأه���ل البيت هم اأ�س���ًا من اأهل 
ال�س���نة واأ�سبحوا �س���يعة، الأجل 
ه���ذا ت���رى اأن ال�س���يعة ميتلكون 
عاقات جيدة مع اأهل ال�س���نة، 
وتراه���م ميار�س���ون طقو�س���هم 

بحرية. الديني���ة 
الكت���ب  تتوف���ر  ه���ل  س:  
املحلية؟ باللغة  لديك���م  الدينية 

ج: ال يوج���د، ولكن اأنا اق���راأ الكتب 
التي تخ�ص اأهل البيت عليهم ال�سام 
وم���ن ث���م اأق���وم بتجمته���ا م���ن اللغة 
العربي���ة اإىل اللغ���ة املاالوي���ة، ونح���ن 
جنلب الكتب املتجمة ونتجم الكتب 
غر املتجمة، ولدين���ا يف ماليزيا ٢0 
ح�س���ينية ويف كل ح�سينية توجد مكتبة 
�سغ���رة، اأي عندنا ٢0 مكتبة �سغرة، 
 ٢00 اإىل   100 باإعط���اء  اأق���وم  واأن���ا 

عن���وان ل���كل مكتب���ة.
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لق���د وجدت يف ع�سرن���ا احلا�سر ظاهرة 
خط���رة للغاية، ه���ي ظاهرة اإع���ادة طباعة 
اأمهات امل�سادر التاريخية والروائية ال�سنية، 
مع ح���ذف الكث���ر م���ن اأحاديثه���ا ووقائعها 
ورواياتها التي تتخوف منها بع�ص موؤ�س�ساتهم 
الديني���ة، وهذا احلذف غالبا ما يتم ب�سورة 
�س���رية خمفي���ة ال يتوج���ه اإلي���ه الع���وام م���ن 
النا�ص، ويف بع�ص االأحيان يلب�ص هذا احلذف 
ثوب���ا علميا وهمي���ا، فت���ارة حت���ذف بعنوان 
)االخت�س���ار( والت�س���ذيب والتهذي���ب لهذه 
امل�سادر الروائية والتاريخية ال�س���نية، وتارة 
اأخرى حت���ذف بعنوان )التحقي���ق( ومقابلة 
الن�سو�ص والن�سخ اخلطية، فيتم حذف كثر 
من الروايات واالأخبار بحجة اأن بع�ص الن�سخ 
خالية من هذه الزيادة، اأو اأمثال هذه احلجج 
التي يراد منها �سد اأفواه العوام عن مثل هذا 

اخلطر. التاعب 
وكت���اب م�س���ند اب���ن راهوي���ه واحد من 
تل���ك الكتب التي تعر�ست ملثل هذا التزوير 
اخلط���ر، فق���د ت ح���ذف حدي���ث الثقلن 
والغدي���ر م���ن ن�س���خته املتداول���ة حاليا يف 
االأ�س���واق واملكتبات العام���ة، فالباحث عن 
ه���ذا احلدي���ث ال يج���ده الي���وم يف م�س���ند 
اإ�سحاق بن راهويه، مع ان جملة من علماء 
اأهل ال�س���نة وحمدثيهم ذكروا يف كتبهم ان 
ابن راهويه ذكر حدي���ث الثقلن يف كتابه، 
وفيم���ا يل���ي جملة م���ن تلك امل�س���ادر التي 
ذكرت وجود هذا احلديث يف هذا الكتاب.
  اأ: ابن حجر الع�ضقالين ي�ضرح 

بوجود حديث الثقلني يف كتاب 
م�ضند ابن راهويه  

ق���ال اب���ن حج���ر يف كتاب���ه )املطال���ب 
العالي���ة ج11 ����ص٢30(: )وقال اإ�س���حاق: 
... اإن النبي �سلى اهلل عليه �� واآله �� و�س���لم 
ح�س���ر ال�س���جرة بخم، ثم خ���رج اآخذا بيد 
اهلل  اأن  ت�س���هدون  األ�س���تم   « ق���ال:  عل���ي 

ربكم؟ « قالوا: بلى، قال: » األ�ستم ت�سهدون 
اأن اهلل ور�سوله اأوىل بكم من اأنف�سكم، واأن 
اهلل ور�سوله اأولياوؤكم؟ « فقالوا: بلى، قال: 
» فم���ن كان اهلل ور�س���وله م���واله، فاإن هذا 
م���واله، وقد ترك���ت فيكم م���ا اإن اأخذت به 
لن ت�سلوا: كتاب اهلل �س���ببه بيده، و�س���ببه 
باأيديكم، واأهل بيتي « هذا اإ�سناد �سحيح(.

اأق���ول: قوله )وقال اإ�س���حاق( يق�سد به 
اإ�سحاق بن راهويه �ساحب امل�سند.

  ب: احلافظ البو�ضريي ي�ضرح 
بوجود احلديث يف م�ضند ابن 

راهويه  
ق���ال احلاف���ظ اأحم���د ب���ن اأب���ي بكر بن 
اإ�س���ماعيل البو�س���ري يف كتاب���ه )اإحتاف 
اخلرة امله���رة بزوائد امل�س���انيد الع�س���رة 
ج7 ����ص81 طبعة دار الوطن(: )باب فيمن 
كنت م���واله فعل���ي م���واله... رواه اإ�س���حاق 

�سحيح...(. ب�س���ند 
  ج: املتقي الهندي يعرتف 

بورود حديث الثقلني يف م�ضند ابن 
راهويه  

ق���ال املتق���ي الهن���دي يف )كن���ز العمال 
ج13 �ص140 ف�سائل علي عليه ال�س���ام(: 

)...قال: األ�ستم ت�س���هدون اأن اهلل ور�سوله 
اأوىل بك���م من اأنف�س���كم واأن اهلل ور�س���وله 
موالك���م؟ قال���وا: بل���ى قال: فم���ن كان اهلل 
ور�س���وله م���واله ف���اإن ه���ذا م���واله ... اب���ن 
راهوي���ه واب���ن جري���ر واب���ن اأب���ي عا�س���م 

واملحامل���ي يف اأمالي���ه(.
  د: علماء اآخرون يقرون 

بوجود حديث الثقلني يف م�ضند 
اإ�ضحاق بن راهويه  

الف�س���ل  ب���ن  اأحم���د  ال�س���يخ  منه���م 
احل�سرمي يف )و�س���يلة املاآل �ص 57 ن�س���خة 
املكتب���ة الظاهري���ة بدم�س���ق( حي���ث ق���ال: 
)عن �س���يدنا علي بن اأب���ي طالب ر�سي اهلل 
عن���ه وكرم اهلل وجه���ه اأن النب���ي �سلى اهلل 
علي���ه �� واآله �� و�س���لم قال: قد تركت فيكم ما 
اإن اأخ���ذت ب���ه لن ت�سل���وا كتاب اهلل �س���ببه 
بيده و�سببه باأيديكم واأهل بيتي. اأخرجه اأبو 
اإ�سحق بن راهويه يف م�سنده من طريق كثر 
ابن عمر بن علي بن اأبي طالب عن اأبيه عن 

جده ر�س���ي اهلل عنهم(.
ومنه���م عبا����ص اأحم���د �سق���ر واأحم���د 
عب���د اجلواد يف الق�س���م الثاين من )جامع 
االأحادي���ث ج 4 �ص 311 ط دم�س���ق( حيث 
ق���اال: )...وق���د تركت فيكم م���ا اإن اأخذت 
ب���ه لن ت�سل���وا بعده: كتاب اهلل �س���ببه بيده 
و�س���ببه باأيديكم، واأهل بيت���ي »ابن راهويه 
وابن اأب���ي عا�سم واملحامل���ي يف اأماليه«(.
وق���د تركن���ا الكث���ر مم���ن ذك���ر ذل���ك 
لاخت�س���ار، وه���ي مبجموعه���ا تثب���ت عدم 
علمية واإن�س���اف هذه اجله���ات التي حتاول 
اأن تطم�ص احلق الأغرا�ص مذهبية وتع�سبية، 
ولكن هيه���ات ان ينجحوا بذلك الن �سم����ص 
اآل حممد عليهم ال�سام �ستكت�سح كل ظام 

و�س���تار الأهل الباطل والتزوير.

حذف حديث )من كنت موله فعلي موله( 
من م�ضند ابن راهويه بعد اأن كان موجودا
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حاول اب���ن تيمية وغره م���ن مقلديه 
واأتباع���ه اإثارة ال�س���بهات اأم���ام حديث 
الثقلن وواحدة من تلك ال�س���بهات التي 
ح���اول اب���ن تيمي���ة التاأكي���د عليه���ا هي 
ع���دم اإخ���راج البخاري حدي���ث الثقلن 

يف كتاب���ه املعروف با�س���م )�سحيح 
حدي���ث  ان  ب�سميم���ة  البخ���اري( 
الثقل���ن ل���و كان �سحيحا للزم على 

البخ���اري ذك���ره يف �سحيحه.
وق���د اأ�س���ار اب���ن تيمي���ة يف كتابه 
النبوي���ة( بقول���ه:  ال�س���نة  )منه���اج 
)والذي رواه م�س���لم ان���ه بغدير خم 
قال اإين ت���ارك فيك���م الثقلن كتاب 
اهلل فذك���ر كتاب اهلل وح�ص عليه ثم 
قال وعتت���ي اأهل بيتي اأذكركم اهلل 
يف اأهل بيتي ثاث���ا وهذا مما انفرد 
به م�س���لم ومل يروه البخاري... وقد 
طع���ن غ���ر واح���د من احلف���اظ يف 
ه���ذه الزي���ادة وقال اإنها لي�س���ت من 

احلدي���ث...()1(.
اأق���ول: ت���كاد جتتمع كلم���ة علماء 

اأهل ال�س���نة وحمققيهم على ان احلديث 
ال�سحي���ح ال ي�س���تط وج���وده يف كتاب���ي 
م�سلم والبخاري، وان عدم ذكر البخاري 
وم�س���لم اأو احدهم���ا حديث���ًا م���ا ال ي���دل 
يقين���ا على �سعف ذل���ك احلديث، وذلك 

لاأ�س���باب التالية:
عل���ى  اقت�س���ر  البخ���اري  اأن   :1
االأحاديث التي و�سفها هو باأنها �سحيحة، 
وترك املائت���ي األف حدي���ث االأخرى، ومل 
يكتف بذلك حتى اقت�سر على بع�ص ذلك 
ال�سحيح وت���رك بقيته، وقد نقل الذهبي 
يف )�س���ر اأعام النباء( ع���ن البخاري 

قوله: )مل اأخ���رج يف الكتاب اإال �سحيحا. 
قال: وما تركت م���ن ال�سحيح اأكرث()٢(.

٢: الن البخ���اري كم���ا ذك���ر يف حمل���ه 
�س���رح باأن���ه يحف���ظ مائ���ة األ���ف حديث 
�سحي���ح ولكن���ه مل يذك���ر منه���ا اإال اأربعة 

اآالف اأو اأك���رث بقلي���ل م���ع املك���رر اأما من 
دون املكررات فعدده���ا ال يتجاوز الثاثة 
اآالف حدي���ث اأو اقل، وهذا يعني انه ترك 
ذكر ما يقارب ثاثة وت�سعن األف حديث 

ب�سحتها. نف�س���ه  اعتف 
3: وق���د �س���رح احلاك���م الني�س���ابوري 
يف م�س���تدركه ان احلدي���ث ال�سحي���ح ال 
ينح�س���ر وج���وده يف  �سحي���ح البخ���اري 
ب���ل وال يف ال�سحيح���ن جميع���ا فق���ال يف 
مقدمت���ه: )... اأب���و عب���د اهلل حمم���د بن 
اإ�س���ماعيل اجلعفي، واأبو احل�س���ن م�سلم 
ابن احلجاج الق�سري...�سنفا يف �سحيح 

االأخبار كتابن مهذبن انت�سر ذكرهما يف 
االأقطار، ومل يحكما وال واحد منهما اأنه مل 

ي�سح م���ن احلديث غر م���ا اأخرجه)3(.
4: ب���ل �س���رح النووي نقا عن ال�س���يخ 
تق���ي الدي���ن ان احلدي���ث ال���ذي يروي���ه 
احدهم���ا ����� البخ���اري اأو م�س���لم ����� 
مقطوع ب�سحته عند املحققن وعند 
االأك���رث اإذا توات���ر اإذ ق���ال: )وذك���ر 
ال�س���يخ تق���ي الدي���ن اأن م���ا روي���اه 
اأو اأحدهم���ا فه���و مقط���وع ب�سحت���ه 
والعلم القطعي حا�سل فيه، وخالفه 
املحقق���ون واالأك���رثون، فقالوا: يفيد 
الظن م���ا مل يتواتر، واهلل اأعلم()5(.

ق���د روى حديث  وم�س���لم  اأقول: 
اع���تاف  اإىل  اإ�ساف���ة  الثقل���ن، 
عدة من اأعامه���م بتواتره فيكون 
العل���م  مقطوع���ًا ب�سحت���ه ويك���ون 

القطع���ي حا�س���ًا فيه.
فمحاول���ة حتطيم حدي���ث الغدير 
م���ن ابن تيمي���ة بحجة ع���دم اإخراج 
البخاري له يف �سحيحه هي حماولة 
فا�س���لة، فقد ثبت بحمد اهلل ان احلديث 
ال�سحي���ح يبق���ى �سحيح���ا حت���ى ل���و مل 
يخرج���ه البخاري بل حت���ى لو مل يخرجه 

م�س���لم اأي�سا يف �سحيحه.
��������������������

م�سادر البحث:
)1( منه���اج ال�س���نة النبوي���ة الب���ن تيمية ج7 

�ص318.
)٢( �س���ر اأع���ام النب���اء للذهب���ي  ج 1٢  

.471 �ص 
)3( امل�س���تدرك عل���ى ال�سحيح���ن للحاكم 

الني�س���ابوري ج1 �ص٢.
)4( التقريب والتي�س���ر ملعرفة �س���ن الب�سر 

النذير يف اأ�سول احلديث ج1 �ص1.
)5( امل�سدر ال�سابق.

عـــدم ذكـــر البخـــاري حلديـــث الثقلـــني يف 
)�ضحيح البخاري( هل يدل على �ضعف احلديث
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      الهزات ال�ضوتية
ق���ال االإمام علي عليه ال�س���ام: كّل �س���ميع 
غ���ره ي�سّم ع���ن لطي���ف االأ�س���وات، وي�سّمه 

كبره���ا(. ]نهج الباغ���ة: اخلطبة 65[.
اأثبت العل���م احلديث با�س���تخدام الهزازات 
ال�سوتّي���ة، اأّن ااُلذن الب�س���رّية تتح�ّس����ص فقط 
مبجال مع���ّن من االهت���زازات، ه���ى التى يقع 
تواتره���ا بن 15 هّزة فى الثانية و15000 هّزة، 
ف���اإذا كان توات���ر ال�سوت اأقل م���ن 15 هّزة فى 
الثانية ال ت�س���معه ااُلذن، وكذلك اإذا كان تواتر 
ال�سوت اأعلى من 15000 هّزة فى الثانية. ولعّل 
هذا هو املق�سود ب� )لطيف االأ�سوات( و)كبر 

االأ�سوات( )ت�سنيف نه���ج الباغة: 78٢(.
لت اإليه   واجلدي���ر ذك���ره اأّن اأحدث م���ا تو�سّ
النظريات الفيزيائّية اأّن عدد الذبذبات ال�سوتّية 
القابلة لل�سماع تتاوح ما بن ٢0� ٢0000 ذبذبة/

ثانية على عك�ص ما اأثبتته النظرّيات ال�سابقة من 
اأّنها تتاوح بن15� 15000ذبذبة / ثانية ) راجع: 
كتاب " الفيزياء " تاأليف هاليديورزنيك، ترجمة 

َكل�ستانيان وبهار:٢ / 95(.
      الوان الطيف املرئي

)كّل  ال�س���ام:  علي���ه  عل���ي  االم���ام  ق���ال 
ب�س���ر غره يعمي عن خف���ّي االألوان، ولطيف 

االأج�س���ام(. ]نه���ج الباغة: اخلطب���ة 65[.

االأل���وان،  ت���رى  ال  احليوان���ات  م���ن  كث���ر 
بل ت���رى ال�س���ورة �س���وداء بي�ساء فق���ط. اأّما 
االإن�س���ان فاإّنه ي���رى االألوان ال�س���بعة التى هي 
األ���وان الطيف املرئ���ي والتي تنح�س���ر اأطوال 
موجاتها بن 4 / 0 مكرون )البنف�س���جي( و8 

/ 0 مك���رون )االأحم���ر(.
اأّم���ا االأ�س���واء الت���ى تق���ع اأط���وال موجاتها 
خارج هذا املجال فاإّن االن�سان ال يراها، ومنها 
االأ�سّعة فوق البنف�سجّية واالأ�سّعة حتت احلمراء.
اإذن فق���درة االإن�س���ان الب�سرّي���ة حمدودة، 
اأّما اهلل تعاىل فهو يرى كّل ج�سم وكّل لون مهما 
كان نوع���ه اأو لطافته. وقد وجد بق���درة اهلل اأّن 
النحلة ت�ستطيع اأن متّيز بن �سبعة األوان خمتلفة 
من اللون االأبي�ص، يراها االإن�س���ان لونًا واحدًا. 
بهذه الدّقة الكبرة ت�س���تطيع اأن متّيز بن اأنواع 
الزهور وهى تطر فى اأعلى ال�س���ماء )ت�سنيف 

نهج الباغة: 78٢(.
      توليد الطاقة من املاء

ال�س���ام حي���ث  علي���ه  عل���ي  االم���ام  ق���ال 
كان جال�س���ًا عل���ى نهر الف���رات وبيده ق�سيب، 
ف�س���رب به على �سفحة املاء وقال: )لو �س���ئت 
جلعلت لكم م���ن املاء نورًا ون���ارًا(. ]ت�سنيف 

نهج الباغ���ة: 78٢[ 
مل يف�س���ح االإمام  عن م�سم���ون كامه بل 
اأجراه جمرى الرموز، وذلك الأّن عقول النا�ص 

فى ذلك الزم���ان ال تتحّمل اأكرث من هذا. ويف 
قوله: "جلعلت لكم م���ن املاء نورًا ونارًا" داللة 
خفّية اإىل ما يف امل���اء من طاقة ميكن اأن توّلد 
الن���ور )و هو الكهرباء( والن���ار )و هو الطاقة 
احلرارّية(. واإذا تعّمقنا فى النظرة وجدنا اأّن 
امل���اء يتّكب من عن�سرين هم���ا الهيدروجن 
وااُلك�س���جن. االأّول قاب���ل لاح���تاق واإعطاء 
النور، والثانى ي�س���اعد عل���ى االحتاق ويعطي 
احل���رارة. واأبع���د م���ن ذلك ف���اإّن وج���ود املاء 
الثقي���ل O2D ف���ى امل���اء الطبيع���ى بن�س���بة ٢ 
اإىل 000 / 10 يجعل���ه اأف�س���ل م�سدر طبيعي 
للهيدروجن الثقيل الذى ن�سّميه )الدوتريوم( 

.D ونرم���ز له بالرمز
وهذا النظر هو حجر االأ�سا����ص فى تركيب 
القنبل���ة الهيدروجيني���ة، القائمة عل���ى اندماج 

ذّرتن من الدوتريوم لت�س���كيل الهليوم.
ه���ذا  ع���ن  الناجت���ة  الطاق���ة  ب���اأّن  علم���ًا 
االندماج والتي - هى من�س���اأ طاقة ال�سم����ص - 
تفوق اآالف املّرات الطاقة الناجتة عن القنبلة 
الذّري���ة التى تق���وم على ان�س���طار اليورانيوم، 
والأخ���ذ فكرة فاإّن ا�سطناع غ���رام من الهليوم 
نتيج���ة اندم���اج الدوتري���وم يعط���ي طاقة = 
675 ملي���ون بليون ارغة = ٢00 األف كيلو واط 

�س���اعي )ت�سنيف نهج الباغ���ة: 783(.

علم الفيزياء يف نهج البالغة
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      عالج الداء بالدواء
* ق���ال االم���ام عل���ي علي���ه ال�س���ام: 
ي�س���ف نف�س���ه: )طبي���ب دّوار بطّب���ه، قد 
اأحك���م مراهم���ه، واأحمى موا�س���مه ، ي�سع 
ذل���ك حي���ث احلاج���ة اإلي���ه(. ) اخلطب���ة 

)  ٢05  ،106
* وق���ال عليه ال�س���ام: )اآخ���ر الّدواء 

الكّي. ) اخلطب���ة 166، 303 (
* )فف���زع اإىل م���ا كان ع���ّوده االأطّباء، 
من ت�س���كن احلاّر بالقاّر، وحتريك البارد 

باحل���اّر(. ) اخلطبة ٢19، 419 (
وال���ّداء  داء،  ال���ّدواء  كان  )رمّب���ا   *

)  486  ،3  ،٢70 اخلطب���ة   ( دواء(. 
ابون  * )�س���رب الّدواء للج�س���د كال�سّ
للّث���وب، ينقي���ه ولك���ن يخلق���ه(. ) حديد 

)  4٢٢
* )حل���وم البق���ر داء، واألبانه���ا دواء، 

واأ�سمانها �س���فاء(. ) م�ستدرك 16٢ (
يغل���ب  حّت���ى  امل�س���لم  يت���داوى  )ال   *
)  170 م�س���تدرك   ( �سّحت���ه(.  مر�س���ه 

      اإر�ضادات طبية و�ضحية
* ق���ال االم���ام عل���ي علي���ه ال�س���ام: 
)اإم����ص بدائك ما م�س���ى ب���ك( اأي ما دام 
الداء �س���هل االحتمال فاعم���ل فان اأعياك 

فا�س���تح ل���ه. ) ٢6 ح، 569 (
* ق���ال علي���ه ال�س���ام: )توّق���وا الربد 

يف اأّول���ه، وتلّق���وه يف اآخره. فاإّن���ه يفعل يف 
االأب���دان كفعله يف االأ�س���جار، اأّوله يحرق، 

واآخ���ره ي���ورق(. ) 1٢8 ح، 589 (
لي�س���ت  والع���دوى  ح���ّق...  )الع���ن   *

)  647 ح،   400  ( بح���ق(. 
* )ي�س���ّر الّنا����ص اأنف�س���هم يف ثاث���ة 
اإّت���كاال عل���ى  االأكل  االإف���راط يف  اأ�س���ياء: 
ح���ة، وتكّلف حمل ما ال يط���اق اّتكاال  ال�سّ
على القّوة، والّتفريط يف العمل اّتكاال على 

الق���در(. ) حديد 70(
�س���بع  )م���ن  ال�س���ام:  علي���ه  ق���ال   *
عوق���ب يف احل���ال ث���اث عقوب���ات: يلقى 
الغط���اء عل���ى قلب���ه، والّنعا����ص يف عين���ه، 
والك�س���ل عل���ى بدن���ه(. ) حدي���د 674 (

* )ك���رثة الّطع���ام متيت القل���ب، كما 
متيت كرثة املاء ال���ّزرع(. ) حديد 7٢3 (

* )ال تطل���ب احلياة لت���اأكل، بل اطلب 
االأكل لتحيا(. ) حديد 8٢4 (

* )م���ن اأراد البقاء وال بق���اء، فليباكر 
الغذاء، وليخّف���ف الّرداء، وليقّل غ�س���يان 

الّن�س���اء(. ) م�ستدرك 161 (
* )احلّم���ى رائ���د املوت، وهي �س���جن 
الّذن���وب  حت���ّت  وه���ي  االأر����ص،  يف  اهلّل 
كم���ا يتحاّت الوب���ر من �س���نام البعر(. ) 

)  161 م�س���تدرك 
* )ال جتل����ص عل���ى الّطع���ام اإاّل واأن���ت 
جائع، وال تقم عنه اإاّل واأنت ت�ستهيه، وجّود 

امل�سغ، واعر�ص نف�س���ك عل���ى اخلاء اإذا 
منت، فاإذا ا�س���تعملت هذه ا�س���تغنيت عن 

الّطّب(. ) م�س���تدرك 16٢(
* )كل���وا الّرم���ان ب�س���حمه، فاإّنه دباغ 

للمعدة(. ) م�س���تدرك 163 (
* )نع���م البيت احلّم���ام، يذّك���ر الّنار 

ويذه���ب بالّدرن(. ) م�س���تدرك 165 (
* )اّدهن���وا بالبنف�س���ج، فاإّنه بارد يف 
يف، حار يف ال�ّس���تاء(. ) م�س���تدرك  ال�سّ

)168
* )عليك���م بالّزيت فاإّنه يك�س���ف املّرة 
ويذه���ب الّبلغ���م وي�س���ّد الع�س���ب ويذهب 
االإعي���اء ويح�ّس���ن اخلل���ق ويطّيب النف����ص 

ويذه���ب باله���ّم(. ) م�س���تدرك 168 (
* )كل���وا العنب حّب���ة حّبة، فاإّن���ه اأهناأ 

واأمراأ(. ) م�س���تدرك 168 (
الّدني���ا  يف  ال�ّس���راب  �س���ّيد  )امل���اء   *

)  170 م�س���تدرك   ( واالآخ���رة(. 
* )اك�س���روا حّر احلّمى بالبنف�س���ج(. 

) م�ستدرك 170 (
* ق���ال علي���ه ال�س���ام: )�سمن���ت ملن 
ي�سّمي على طعامه اأن ال ي�ستكي منه. فقال 
ل���ه ابن الكوا: يا اأم���ر املوؤمنن، لقد اأكلت 
البارح���ة طعام���ا ف�س���ميت علي���ه واآذاين. 
فق���ال عليه ال�س���ام: لعّل���ك اأكل���ت األوانا 
ف�س���ّميت على بع�سها ومل ت�سّم على بع�ص، 

يا لكع(. )م�س���تدرك 170 (

 علوم الطب يف نهج البالغة
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      ملخ�س ق�ضة الدكتور 
)غاري لكن هاو�ضن(

 وال���ذي اأ�سب���ح اإ�س���مه بع���د اإ�س���امه 
حمم���د، وه���ذا االأخ ولد يف اأمركا �س���نة 
م�س���يحّية  اأ�س���رة  يف  ون�س���اأ  م،   1953
�س���هادة  عل���ى  ح�س���ل  كاثوليكّي���ة، 
البكالوريو����ص يف الفل�س���فة م���ن جامع���ة 
والية "نيويورك"، كما ح�سل على �سهادة 
املاج�س���تر والدكتوراه يف الفل�سفة اأي�سًا 
من جامعة "رايت�ص" يف والية "تك�سا�ص".

ع�س���ر  مل���ّدة  العقلّي���ة  العل���وم  در����ص 
يف  املختلف���ة  اجلامع���ات  يف  �س���نوات 
"تك�سا����ص اجلنوبّية". تعّرف يف اجلامعة 
على عدد م���ن الطلبة امل�س���لمن ، ووجد 
يف نف�س���ه رغب���ة للتع���ّرف على االإ�س���ام 
كدين، والتحقيق والبحث يف هذا االأمر، 
وبعد حتقيق���ات طويلة ت�س���ّرف باعتناق 
الدين االإ�س���امي، والتم�ّس���ك بوالء اأهل 
�س���نة 1984م.  ال�س���ام(  البيت)عليهم 
واأ�سب���ح اإ�س���مه حمم���دًا وق���د �س���افر 
اإىل  الدكت���ور )حمم���د لك���ن هاو�س���ن( 
ووا�س���ل  ميادي���ة   1989 �س���نة  اإي���ران 
بحوثه يف العلوم االإ�س���امية فيما يخ�ص 
احلكم���ة والعرف���ان والفل�س���فة ث���م عمل 
اأ�س���تاذًا للفل�س���فة املقارن���ة يف موؤ�س�س���ة 
االإم���ام اخلمين���ي للبح���ث والتحقيق يف 
قم املقد�س���ة كما ق���ام بتجمة عدة كتب 
فل�س���فية من الفار�س���ية اإىل االإجنليزية.

      �ضبب ا�ضالمه
يق���ول الدكت���ور "لك���ن هاو�س���ن" ع���ن 

�سبب اإ�سامه: )مل يكن اعتناقي لاإ�سام 
اأمرًا �س���هًا، وذل���ك الأيّن كنت م�س���يحّيًا 
كاثوليكّي���ًا يف اأّول االأم���ر، وعندما ذهبت 
و�س���رت   ، دين���ي  فق���دت  اجلامع���ة  اإىل 
ملح���دًا ، ومّرت �س���نوات عديدة على هذا 
احلال حّت���ى تعّرفت على عدد من الطلبة 
امل�س���لمن ، ث���ّم تعّرف���ت على االإ�س���ام ، 
واعجبن���ي فيه �س���موليته ، ولف���ت نظري 

ق�س����ص العلماء والعرفاء امل�س���لمن.
ب���داأت بالبح���ث يف الدين االإ�س���امّي 
ملج���ّرد التعّرف عليه كدي���ن خا�ص ، ومل 
اأفّك���ر باأيّن �س���اأختاره دينًا يل يف يوم من 
االأيام ، ولكن بالتدريج اآمنت به خ�سو�سًا 
عندما قراأت نهج الباغة الذي جمع فيه 
ال�س���ريف الر�سي بع�سًا من كام االإمام 
علي)علي���ه ال�س���ام( ، وق���د اعجبتن���ي 
�س���خ�سّية االإم���ام علي)عليه ال�س���ام( 

ال�سيا�س���ّية والعرفانّية واالجتماعّية(.
      ملخ�س ق�ضة الأملانية 

)ماريون فرتل(
ع���ام  يف  االإ�س���ام  اإعتنق���ت  الت���ي   
1999 ميادي���ة منجذبة بالروؤية الكونية 
االإ�س���امية والت�س���ريعات العادل���ة الت���ي 

اإ�س���تمل عليها الدي���ن احلق.
وتق���ول "ماري���ون" عن بداي���ة رحلتها 
نح���و االإ�س���ام م���ا ترجمت���ه: )وج���دت 
الن�س���اء يف جمتمعنا يع�سن حالة اخلواء 
الروح���ي، وتن�سّب معظ���م اهتماماتهّن 
على االأ�س���ياء التافهة والزائلة والوهمّية، 

فل���م ي���رق يل اأن اأكون من ه���ذا القبيل ، 
فتوّجه���ت نحو البحث عن الروؤية الكونّية 
التي متنحني اال�س���تقرار والثبات وتاأخذ 
بي���دي اإىل ني���ل اأعلى مرات���ب الدرجات 

ال�س���امية التي تليق ب�س���اأن االإن�سان.
حّت���ى  احلال���ة  ه���ذه  عل���ى  وبقي���ت 
التقيت مبجموعة من الن�س���اء امل�سلمات، 
فاحظ���ت يف �س���يمائهّن حال���ة اله���دوء 
فاندفع���ت   ، واال�س���تقرار  والطماأنين���ة 
ملعرفة االإطار الفك���رّي الذي ينظرن من 

خال���ه اإىل احلي���اة(.
تق���ول اأختن���ا االأملاني���ة ماري���ون فرتل 
عن هذه اخل�سو�سية يف االإ�سام: )لقد 
اقتنع���ت باالإ�س���ام بع���د اأن اأيقن���ت اأنه 
امل�سدر املوثوق ال���ذي ميكن عن طريقه 
اأن ي�سل االإن�س���ان اإىل ر�سوان اهلل تعاىل 
، ث���ّم وا�سلت بحث���ي يف دائرة االإ�س���ام 
لكي اأعرف امل�س���در املوثوق الذي ميكن 
االطمئنان به عند تلّقي العلم ومعرفة ما 
جاء به ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( 
فك�سف يل البحث اأّن الر�سول)�سلى اهلل 
عليه واآله و�س���لم( ترك بن اأّمته الثقلن: 
كتاب اهلل تعاىل وعتته اأهل بيته)عليهم 
ال�سام( ليكونا امل�سدر الذي يقي االأّمة 
م���ن ال�س���ال بع���د وفات���ه )�سل���ى اهلل 
علي���ه واآل���ه( وله���ذا مت�ّس���كت بالثقلن ، 
واأعلنت ا�س���تب�ساري ووالئي ملذهب اأهل 

البيت)عليهم ال�س���ام(.

مفكر امريكي واملانية دخال ال�ضالم 
ب�ضـــبب اجنذابهما اىل نهج البالغة
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      اآخُر الّدواء الكّي
هذا الكام متّثل به )عليه ال�ّس���ام( يف كتاب له جوابًا لقوم 
ْخَوَتاْه اإِينِّ  �ساألوه عقاب من اأجلب على عثمان بعد ما بويع: )َيا اإِ
َل�ْسُت اأَْجَهُل َما َتْعَلُموَن... و�َساأُْم�ِسُك االأْمَر َما ا�ْسَتْم�َسَك، واإَِذا مَلْ 

.)» َواِء اْلَكيُّ اأَِجْد ُبّدًا َف� »اآِخُر الدَّ
)الأن���ه اإمّن���ا يق���دم علي���ه بع���د اأن ال ينف���ع كّل دواء... اأي اإذا 

اأع�سل واأب���ى قبول كّل دواء ُح�س���م بالكّي(.
      اتباع الكلب لل�ضرغام يلوذ اإىل خمالبه.

وه���و من كت���اب له )علي���ه ال�ّس���ام( اإىل عمرو ب���ن العا�ص: 
���َك َقْد َجَعْلَت ِديَنَك َتَبع���ًا ِلُدْنَيا اْمِرٍئ َظاِه���ٍر َغيُُّه، َمْهُتوٍك  )َفاإِنَّ
ِلي���َم ِبِخْلَطِت���ِه.  ُه احْلَ ْجِل�ِس���ِه، وُي�َس���فِّ ُه، َي�ِس���ُن اْلَك���ِرمَي مِبَ �ِس���ْتُ
ْرَغ���اِم َيُلوُذ  َب���اَع اْلَكْل���ِب ِلل�سِّ َلُه »اتِّ َث���َرُه، وَطَلْب���َت َف�سْ َبْع���َت اأَ َفاتَّ
ِل َفِري�َس���ِتِه، َفاأَْذَهْبَت  َخاِلِب���ِه«، وَيْنَتِظُر َما ُيْلَق���ى اإَِلْيِه ِمْن َف�سْ مِبَ

ْدَرْكَت َم���ا َطَلْبَت...(. َخ���ْذَت اأَ قِّ اأَ ُدْنَي���اَك واآِخَرَتَك، وَل���ْو ِباحْلَ
اإذا دنئت نف����ص املرء غربت عنها املكارم االإن�سانّية واالأخاق 
املر�سّية، ور�س���خت فيها اأ�سدادها وا�س���تحكمت ِخال البهائم 
وال�س���باع فيه���ا اإىل الغاية، فاإذا ا�س���توىل الغ�سب عليها فاأ�س���ٌد 
مفت����ٌص ال هّم له �سوى االفتا�ص، واإذا ملكها الطمع ف�ساحبها 
كل���ب الئذ ينتظر ما يلقى اإليه، اأو االحتي���ال فثعلب.. وهلّم جّرًا 
يف كّل خ�سل���ة تخت�سله���ا ال�س���باع واحليوانات، تنك�س���ف لذوي 
الب�سائر من النا�ص ف�سًا عن اأمر املوؤمنن الذي يرى االأ�سياء 
كما هي. اإذا و�سف �س���يئًا منحه نعوت���ه اجلديرة به؛ الأّنه )عليه 
ال�ّسام( احَلَكم العْدل الذي يعطي كّل ذي حق حّقه، فمن نظر 
اإىل معاوي���ة وابن العا�ص وجد اخل���ال التي بّينها االإمام )عليه 
ال�ّسام( من الف�سق و�سن الكرمي وت�سفيه احلليم فيهما، واأّنهما 
يجريان جمرى الكاب واالأ�س���ود عند الفري�سة، تابعة متبوعة.

وع���ن اب���ن مزاح���م يف كتاب �سّف���ن بلف���ظ: )اأّما بع���د فاإّنك 

تركت مروءتك المرئ فا�سق مهتوك �سته، ي�سن الكرمي مبجل�سه 
وي�س���ّفه احلليم بخلطته، ف�سار قلبك لقلبه تبعًا كما قيل: )وافق 
�س���ن طبق���ة(]7[. ف�س���لبك دينك واأمانت���ك ودني���اك واآخرتك... 
ف�س���رت كالذئب يتبع ال�سرغام اإذا ما لليل دجى اأو اأتى ال�سبح، 
يلتم�ص فا�سل �سوؤره وحوايا فري�سته، ولكن ال جناة  من القدر...(.

      الآن رجع احلّق اإىل اأهله.
ٍد �سلى اهلل  مَّ وه���و من خطبة له قال فيها: )اَل ُيَقا����صُ ِباآِل حُمَ
ى ِبِهْم َمْن َجَرْت ِنْعَمُتُهْم  ِة اأََحٌد، واَل ُي�َس���وَّ مَّ عليه واآله ِمْن َهِذِه ااْلأُ
يِن، وِعَماُد اْلَيِقِن. اإَِلْيِهْم َيِفيُء اْلَغايِل،  َعَلْيِه اأََبدًا، ُهْم اأَ�َسا�ُص الدِّ
ُة  يَّ اِئ�ُص َحقِّ اْلِواَلَيِة، وِفيِهُم اْلَو�سِ وِبِه���ْم ُيْلَحُق التَّايِل، وَلُهْم َخ�سَ

قُّ اإِىَل اأَْهِلِه« وُنِقَل اإِىَل ُمْنَتَقِلِه(. واْلِوَراَثُة »ااْلآَن اإِْذ َرَجَع احْلَ
يريد )عليه ال�ّس���ام( بذلك رجوع اخلاف���ة بعد اغت�سابها 
اإلي���ه اأّي���ام خافته، وال ي�س���ّك عربّي يف معن���ى )رجع احلق اإىل 
اأهل���ه( اأّن فيم���ا قبل���ه غر اأه���ل له ؟! وال���كام املتق���دم ين�ّص 
عل���ى انح�س���ار الو�ساية والوراث���ة، وهي اخلاف���ة املن�سو�سة. 

واحلديث ذو �س���جون.
لطاِن َكراِكِب الأَ�َضِد اِحُب ال�ضُّ �ضَ

���ْلَطاِن  اِحُب ال�سُّ من متثي���ات االإمام )علي���ه ال�ّس���ام(:)�سَ
ِعِه(. ْو�سِ ْوِقِعِه وُهواأَْعَل���ُم مِبَ َكَراِكِب االأ�َس���ِد ُيْغَبُط مِبَ

ج���اء التحذير البال���غ يف اأحاديثهم )عليهم ال�ّس���ام( من 
الدخ���ول اإىل دواوين الظلمة وال�س���اطن واإعانتهم ولو بقّط 
قل���م. اإذ ال ُيوؤمن معهم م���ن املعا�سي وقتل النف����ص املحتمة 
واغت�س���اب اأم���وال النا����ص، بل وت���رك جميع م���ا اأوجبه اهلل 

)عّز وج���ّل( وركوب ما نهاه. 
ث���ّم االإم���ام )عليه ال�ّس���ام( اأراد من التمثيل براكب االأ�س���د 
خط���ورة االأمر، حيث ال ياأمن راكبه م���ن الهاك ؛ ولعّله يعّم كّل 

مت�س���ّلط مل يقّيده االإمي���ان ومقتدر واإن مل يكن ب�س���لطان.

وحكم  اأمثال  من 
نهــــج البـــــالغـة
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من غر امل�س���كوك فيه اأبدًا اأن الر�سول 
�سلى اهلل عليه واآله و�س���لم رحل اإىل جوار 
رب���ه تعاىل، وهو ملا ي�س���توف بع���د املهمات 
التاريخي���ة املناطة بالر�س���الة االإ�س���امية 

على امل�س���توى النظري والعملي معًا.
)فعل���ى ال�سعي���د النظ���ري مل يت�س���ن 
للر�س���ول �سل���ى اهلل عليه واآله و�س���لم، اأن 
يب���ن لاأمة االإ�س���امية �س���وى اخلطوط 
العري�س���ة للت�س���ريع االإ�س���امي م�ساف���ًا 
اإليه���ا بع����ص التف�سي���ات الفقهية لعدد 
من امل�س���ائل احلياتية الإن�س���ان االإ�سام( 

ف���ردًا وجماعة.
اأم���ا على امل�س���توى العملي ف���اإن الدعوة 
االنقابي���ة الت���ي كان الر�س���ول �سلى اهلل 
عليه واآله و�س���لم يبا�س���رها لتغي���ر الواقع 
االجتماعي فكرًا وعمًا، واإن�س���اء االإن�سان 
الر�س���ايل اجلدي���د يف فك���ره ومفاهيم���ه 
واأمناط �سلوكه، هذه املهمة مل تتحقق هي 
االأخرى للر�سول �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
حتى على م�س���توى جمتمع عا�سمة الدولة 
)املدينة املنورة( ف�سًا عن اأقاليم الدولة 
االإ�س���امية االأخرى كما يت�س���ح ذلك من 
جمموع االأخطاء وال�س���لبيات التي طفحت 
على �سلوك عدد من ال�سحابة ف�سًا عن 

عام���ة النا����ص )اإذ مل مي�ص ربع قرن حتى 
بداأت التجربة االإ�س���امية التي توىل جيل 
املهاجرين واالأن�س���ار قيادتها تنهار حتت 
وقع ال�سربات ال�سديدة التي وجهها اأعداء 
االإ�س���ام القدامى، ولكن م���ن داخل اإطار 
التجرب���ة االإ�س���امية ال من خارجه���ا، اإذ 
ا�ستطاعوا اأن يت�سللوا اإىل مراكز النفوذ يف 
التجربة بالتدريج وي�س���تغفلوا القيادة غر 
الواعية، ثم �سادروا بكل وقاحة وعنف تلك 
القي���ادة، واأجربوا االأم���ة وجيلها الطليعي 
الرائد على التنازل عن �سخ�سيته وقيادته، 
وحتولت الزعامة اإىل ملك موروث ي�ستهت 
ويجم���د  احل���دود  ويعط���ل  بالكرام���ات، 
االأحكام واأ�سبح���ت اخلافة كرة يتاعب 

بها �سبيان بني اأمية(.
وم���ن املقط���وع ب���ه اأن ق�س���ر الف���تة 
الت���ي عا�س���ها الر�س���ول �سل���ى اهلل علي���ه 
واآله و�س���لم بن ظهراين جمتم���ع املدينة 
مل تك���ن فيه���ا الكفاي���ة لتحقي���ق العملية 
التغيري���ة يف ذل���ك املجتم���ع، وم���ن هنا 
ف���اإن من بداءة االأمور اأن يتخذ االإ�س���ام 
موقفًا اإيجابيًا ل�سمان �س���امة خط �سر 
احلركة االإ�سامية التاريخية و�سّحة بناء 
االأمة االإ�سامية وتعميق وعيها وانفتاحها 

على مطالب الر�س���الة االإلهية... وهذا ال 
يتاأتى بطبيعة احل���ال اإن مل تعهد القيادة 
اأ�س���خا�ص  اإىل  وال�سيا�س���ية  الفكري���ة 
ينه�س���ون بالدور الذي نه�ص به الر�س���ول 
القائد �سلى اهلل عليه واآله و�س���لم ويكون 
له���م م���ن املوؤه���ات وال�ساحي���ات م���ا 
ميكنهم م���ن موا�سلة احلرك���ة التغيرية 
التي بداأها الر�س���ول �سلى اهلل عليه واآله 
و�س���لم يف االأم���ة عل���ى ال�سعي���د العمل���ي 
وبيان االأحكام االإ�س���امية التف�سيلية يف 
احلوادث امل�ستجدة يف م�سرة االأمة على 

ال�سعيدي���ن الفكري والت�س���ريعي.
وم���ن خ���ال ه���ذا الوع���ي ينبث���ق خط 
االإمام���ة يف االإ�س���ام ليق���وم االأئم���ة من 
خال���ه بدوره���م الطبيع���ي يف دفع حركة 
االإ�سام التاريخية باجتاه حتقيق اأهدافها 

التغيري���ة الكربى يف دنيا النا����ص.
ومما جتدر االإ�س���ارة اإليه هنا اأن خط 
االإمامة مل نكن لنعيه من خال ال�سرورة 
التاريخية التي تفر�س���ه كامتداد طبيعي 
للر�س���الة الب���د من���ه حلماي���ة االإ�س���ام 
واالأم���ة فح�س���ب ولكن���ه اإىل جان���ب ذلك 
يظ���ل خط���ًا ت�س���ريعيًا ذا اأبع���اد حمددة 
طرحته ال�س���ريعة االإ�سامية من خال 

دور اأئمة اأهل البيت عليهم ال�ضالم 
يف التاريخ الإ�ضالمي
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اهلل  �سلى  للر�س���ول  موقف���ن 
علي���ه واآله و�س���لم:

     اأحدهما: )عملي(
لاإم���ام  تبني���ه  يف  متث���ل   
علي عليه ال�سام منذ طفولته 
روحي���ًا  اإع���دادًا  واع���داده 
ور�ساليًا خا�سًا، ومار�ص توعية 
القيادي  امل�س���توى  االإمام على 
للدع���وة من بعده ليك���ون اأهًا 
لت���ويل مهام القي���ادة الفكرية 
وال�سيا�سية يف االأمة بعد غياب 
الر�س���ول �سل���ى اهلل عليه واآله 
و�س���لم )فق���د كان النبي �سلى 
اهلل علي���ه واآله و�س���لم يخ�سه 
بكث���ر م���ن مفاهي���م الدع���وة 
بالعط���اء  ويب���دوؤه  وحقائقه���ا 

الفك���ري والتثقي���ف اإذا ا�س���تنفد االإم���ام 
اأ�س���ئلته ويختلي به ال�س���اعات الطوال يف 
الليل والنه���ار يفتح عيني���ه على مفاهيم 
الر�سالة، وم�ساكل الطريق ومناهج العمل 

اإىل اآخ���ر يوم م���ن حياته ال�س���ريفة(.
روى احلاك���م يف امل�س���تدرك ع���ن اأب���ي 
اإ�س���حاق: )�س���األت قثم بن العبا����ص كيف 
ورث علي ر�سول اهلل قال: الأنه كان اأولنا به 

حلوقًا واأ�س���دنا به لزوقًا(.
     وثانيهما: )فكري(

 متثل بالبينات الر�س���مية الت���ي اأطلقها 
الر�سول �سلى اهلل عليه واآله و�سلم يف ظروف 
ومنا�سبات خمتلفة، البراز خط االإمامة يف 
احلياة  االإ�س���امية، كحدي���ث املنزلة: »اأما 
تر�س���ى اأن تك���ون مني مبنزلة ه���ارون من 
مو�سى، اإالّ اأّنه ال نبّي بعدي«. وخطبة الغدير 
الت���ي جاء به���ا: »من كنت م���واله فهذا علي 
م���واله«. وحديث الثقل���ن: »اإين تارك فيكم 
الثقل���ن كت���اب اهلل واأهل بيت���ي واأنهما لن 

يفتقا حتى ي���ردا علّي احلو�ص«.
القي���ادة  اأن  املفرو����ص  م���ن  وكان 
االإ�سامية لهذه التجربة اأن توا�سل على يد 
االإمام علي عليه ال�س���ام وي���د خلفائه من 
اأئمة اأهل البيت عليهم ال�سام منوها الثوري 
واح���د بع���د االآخر، وتق���تب نح���و اكتمال 

هدفه���ا التغي���ري يف اجتثاث كل روا�س���ب 
املا�سي اجلاهلي وجذوره وبناء اأمة جديرة 
على م�ستوى متطلبات الدعوة وم�سوؤولياتها.

وهك���ذا ب���رزت اأهمي���ة خ���ط االإمام���ة 
- بغ����ص النظ���ر عم���ا ذكرن���ا يف التاري���خ 
االإ�سامي عمليًا بعد احليلولة دون مبا�سرته 
ملهامه التاريخية على النطاق الت�س���ريعي.

     النطاق الت�ضريعي
ف���اإن مواجه���ة االأمة حلاج���ات جديدة 
ال عهد لها مبثلها اأي���ام التنزيل املبارك، 
قد حتم على والة االأمر بعد الر�سول �سلى 
اهلل علي���ه واآل���ه و�س���لم اأن ي�سع���وا حلواًل 
الطاب���ع  حتم���ل  ت�س���ريعات  ويقتح���وا 

الذاتي يف االأع���م االأغلب.
فالتج���اأوا اإىل )ال���راأي( فيما ال ن�ص 
في���ه م���ن خ���ال مفاهي���م اال�ستح�س���ان 
والقيا����ص وامل�سال���ح املر�س���لة وغرها، 
الت���ي ق���ادت اإىل تبن���ي اأح���كام خمالفة 
ملفاهيم اإ�س���امية اأ�سيل���ة، وقد �سدرت 
تلك من �سحابين كبار ثم تتابع م�سرة 
العملي���ة املذكورة، ف���اأدى اإىل حتريفات 
خطرة يف الت�س���ريعات االإ�س���امية كما 

يف العه���د االأموي.
االجته���اد  م���ن  الل���ون  ه���ذا  اأن  عل���ى 
قد حتّول اإىل مدر�س���ة معروف���ة كان قوام 
تفكره���ا )العم���ل بالراأي( وق���د جوبهت 

مدر�س���ة الراأي برد فعل عنيف 
مم���ا  الفكري���ة  االأو�س���اط  يف 
مدر�س���ة  ظه���ور  اإىل  اأدى 
)احلديث( يف احلجاز )والتي 
كان���ت تف�سل اأن تظل حمافظة 
احلدي���ث  م���ن  املاأث���ور  عل���ى 
واجتهادات ال�سحابة والتابعن 
من بعدهم(، والعتقاد روادها 
اأن الع���ودة اإىل احلدي���ث كافية 
وحدها لتحقيق حماية الر�سالة 
م���ن التميي���ع ال���ذي عانته من 

اأن�س���ار مدر�س���ة الراأي.
وللم���رء اأن يق���در خط���ورة 
من���ه  عان���ت  ال���ذي  املوق���ف 
ب���ن  تعي����ص  وه���ي  ال�س���ريعة 
مدر�ستن اإحداهما ذات طابع 
يتخذ الذاتي���ة والراأي قاع���دة له ومربرًا 
)دون اأن تتقي���د مب���ا يعت���ربه ال�س���راع يف 
كث���ر  �س���يء  ذل���ك  وكان يف  االجته���اد، 
م���ن اجل���راأة عل���ى ال�س���ريعة والت�سرف 
مبوازينه���ا ومقايي�س���ها الت���ي تخرج عن 

وال���راأي(. الفكر  متن���اول 
واأخراهم���ا: ذات طاب���ع جام���ع مل يلق 
للحوادث امل�س���تجدة يف حياة االإن�سان باال 
واإمنا تتوفق عند الن�سو�ص فح�س���ب دون 
االأخذ بنظر االعتب���ار ظالها واإيحاءاتها 
وتط���ورات احلي���اة )واالعرا����ص عن كل 
�س���يء ما عدا الكتاب وال�س���نة كما يذهب 
اإىل ذل���ك داود وغ���ره م���ن الظاهرية(، 
االأم���ر الذي يربز اأهمية خ���ط االإمامة يف 
احلياة االإ�سامية على ال�سعيد الت�سريعي 
حلماي���ة الر�س���الة من مزال���ق االجتاهن 
اجتاه )اإدخال عن�سر الراأي يف م�سادره 
الت�س���ريعية حيث يفقد الت�س���ريع �سابته 
وقوت���ه واأ�سالت���ه االإ�س���امية الت���ي ه���ي 
االإ�س���امي،  الت�س���ريع  خ�سائ����ص  م���ن 
واجتاه )مدر�س���ة احلدي���ث( التي ذهبت 
بظاه���ر  واالأخ���ذ  ال�س���ريعة  اإىل جتمي���د 
الت�س���ريع  اأفق���دت  حي���ث  الن�سو����ص، 
خا�سيت���ه عل���ى املرونة وقابليته مل�س���ايرة 

الظ���روف االجتماعي���ة املختلفة(.
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َل  َآمَنُـــوا  الَّذِيـــنَ  َأيُّهَـــا  الك���رمي: }يَـــا  تع���اىل يف كتاب���ه  ق���ال 
ــا وَاسْـــمَعُوا وَلِْلَكافِِريـــنَ عَـــَذابٌ َألِيمٌ{  تَُقوُلـــوا رَاعِنَـــا وَُقوُلـــوا انُْظرْنـَ

.)104 لبق���رة/ )ا
يعّل���م الق���راآن الك���رمي امل�س���لمن اأدب املح���اورة والتخاط���ب 
م���ع النبي االأك���رم �سلى اهلل عليه واآله و�س���لم، فق�س���م من هذه 
االآداب يرتب���ط بثقافة امل�س���لمن اأنف�س���هم، وق�س���مها االآخر هو 
لتجّنب �س���وء ا�س���تغال االآخرين. ففي الق�س���م االأّول ومن اأجل 
اأن ال يعترب امل�س���لمون النبي �سلى اهلل عليه واآله و�س���لم �سخ�سًا 
عادّي���ًا فه���و يو�سيه���م بعدم رف���ع اأ�سواتهم بحيث مت�س���ي اأعلى 
م���ن �سوته �سل���ى اهلل عليه واآله و�س���لم، الأّن ت�سّرف���ًا كهذا يعّد 
جتا�س���رًا وهو م���ن عوامل اإحباط اأعمالهم ال�ساحل���ة: }يَا َأيُّهَا 
الَّذِيـــنَ َآمَنُـــوا َل تَرَْفعُـــوا َأصْوَاتَُكمْ َفـــوَْق صَوْتِ النَِّبـــيِّ وََل تَجْهَرُوا 
َلـــهُ بِالَْقـــوِْل َكجَهِْر بَعْضُِكـــمْ لِبَعٍْض َأنْ تَحْبَـــَط َأعْمَاُلُكمْ وََأنُْتمْ 

)احلج���رات/٢( تَشْـــعُرُونَ{.  َل 
وه���ذا احلك���م ال يخت�ّص بف���تة حياته الظاهري���ة والدنيوية 
�سل���ى اهلل عليه واآله و�س���لم بل وحّتى يف جواب ق���رب هذا النبي 

العظي���م ال ينبغي التكل���م ب�سوت مرتفع.
ث���ّم يعم���د اإىل تبين ف�سيل���ة املراعن حلرمي ه���ذه احل�سرة 

وح�س���وره �سل���ى اهلل عليه واآل���ه و�س���لم بالق���ول: }إِنَّ الَّذِينَ 
هُ  ـــهِ ُأوَلئِكَ الَّذِيـــنَ امَْتحَـــنَ اللَّ ـــونَ َأصْوَاتَهُـــمْ عِنْـــدَ رَسُـــوِل اللَّ يَُغضُّ
ْقـــوَى َلهُـــمْ مَْغفِـــرَةٌ وََأجْـــرٌ عَظِيـــمٌ{. )احلج���رات/3( ُقُلوبَهُـــمْ لِلتَّ
ث���ّم يقول يف اخلتام اأي�س���ًا: اإّن الذين ين���ادون النبي االأعظم 
�سلى اهلل عليه واآله و�س���لم من خلف احلجرات التي ي�سكن فيها 
ُيَع���ّد اأكرثهم من الذين ال يعقلون: }إِنَّ الَّذِيـــنَ يُنَادُونَكَ مِنْ 

وَرَاءِ الْحُجُـــرَاتِ َأْكَثرُهُـــمْ َل يَعْقُِلـــونَ{. )احلج���رات/ 4(
اأم���ا االآي���ة م���ورد البح���ث فاإنه���ا تعّل���م اأ�س���لوب احل���وار مع 
النب���ي االأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�س���لم يف ق�س���مه الثاين، اأي 
ال���ذي يه���دف اإىل جتّن���ب ا�س���تغال االآخري���ن؛ اإذ اإّن من اأهم 
�س���وؤون االأنبياء هو تاوة كتاب اهلل وتعليم���ه وتبيينه لاأّمة، وملّا 
كان���ت قدرات النا����ص يف تلّقيهم للعلوم واملع���ارف متفاوتة، فاإّن 
بع����ص اأتب���اع النبي �سلى اهلل عليه واآله و�س���لم كان���وا يقولون له 
م�س���تخدمن كلمة )راعن���ا(: راع حالنا يف حديث���ك وتكّلم بتاأّن 
وعل���ى مهل، كي نع���ي ما تقول ونحفظه اأو ن�س���ّجله ب���اأّي طريقة 

كانت.
لكّن اليه���ود الذين ميتازون باجلراأة وت�سّي���د الفر�ص جعلوا 
م���ن هذا القول و�س���يلة الإهانة ر�س���ول اهلل �سل���ى اهلل عليه واآله 

مع  التخاطـــب  اأدب 
النبي   �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم
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وحتق���ر امل�س���لمن وال�س���خرية منهم ف���اأرادوا بكلم���ة )راعنا( 
�س���تم النبي �سل���ى اهلل عليه واآله و�س���لم، فكانوا - من خال يّل 
الل�س���ان والتاعب باحلروف - ينطقونها )راِعَينا(. فطلب اهلل 
�س���بحانه وتعاىل من امل�س���لمن اأن يختاروا كلمة اأخرى لتو�سيح 
مرادهم، ومن اأجل ذلك ق���ال: بداًل من قوله: }راعنا{ قولوا: 
}أنظرنا{ كي تزال ذريعة اإ�س���اءة ا�س���تغال اليهود احلقودين 

الكلمة. لهذه  العنودين 
لق���د بل���غ حق���د اليه���ود وعناده���م اإىل ح���ّد اأّنه���م كان���وا 
ي�س���ّبون النب���ي �سل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�س���لم يف جمال�س���هم 
ة، اإاّل اأّن عب���ارة )راعنا( كانت قد وّفرت  ولقاءاته���م اخلا�سّ
لهم ذريعة منا�س���بة واأر�سية خ�سبة ك���ي يقولوا عانية وبكّل 
وقاح���ة: نحن ن�س���ّب النبّي مبا ي�س���ّبه به امل�س���لمون! ومن هذا 
املنطل���ق فقد منع اهلل عّز وجّل من قول ه���ذه الكلمة حّتى مع 

واالإهانة. الهتك  عدم ق�س���د 
والظاه���رة امل�س���وؤومة الت���ي 
اأ�س���ر اإليه���ا اإجم���ااًل يف االآي���ة 
ُطرح���ت  ق���د  البح���ث  حم���ّط 
مبزي���د م���ن التف�سي���ل يف اآية 
اأخ���رى: }مِـــنَ الَّذِيـــنَ هَـــادُوا 
يُحَرُِّفـــونَ الَْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ 
وَيَُقوُلونَ سَـــمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ 
َغيْرَ مُسْـــمٍَع وَرَاعِنَـــا َليًّا بَِألْسِـــنَتِِهمْ 
وََطعْنًـــا فِي الدِّيـــِن وََلوْ َأنَّهُـــمْ َقاُلوا 
ــا  وَانُْظرْنـَ وَاسْـــمَعْ  وََأَطعْنَـــا  سَـــمِعْنَا 
وََأْقـــوَمَ  َلهُـــمْ  خَيْـــرًا  َلـــَكانَ 
هُ بُِكْفِرهِمْ  وََلكِنْ َلعَنَهُـــمُ اللَّ

)الن�س���اء/ 46( َقلِيـــاً{.  إِلَّ  يُؤْمِنُـــونَ  َفـــاَ 
فبع����ص املحّرف���ن م���ن اليه���ود مل يقف���وا عند ح���ّد حتريف 
الت���وراة واالإجني���ل، ب���ل ج���اوزوه اإىل حتريف كلمات امل�س���لمن 
فافت�س���وا كلم���ة: )راعن���ا( - وهي طل���ب املراع���اة والتاأيّن يف 
القول والتي هي مفردة عربّي���ة - افت�سوها عربّية واأرادوا بها 

ال�س���ّب وال�ستم.
فق���د كان هوؤالء يقول���ون للنبّي االأك���رم �سل���ى اهلل عليه واآله 
و�س���لم }مسعنا{ لكّنهم عند اجتماعه���م باأ�سحابهم واأوليائهم 
يقول���ون: }عصينـــا{، اأي اإّنه���م عو�س���ًا ع���ن قوله���م: }مسعنـــا 

وأطعنـــا{ فق���د كان���وا يقول���ون: }مسعنـــا وعصينـــا{.
كم���ا اأنه م���ن املمكن اأن يكون���وا قد تلّفظوا مبث���ل هذا الكام 
يف غاي���ة اجلراأة وعلى نحو علنّي. ثّم يقولون لر�س���ول اهلل �سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم: }وامسع غري مُسمَعْ{، اأي: ا�سمع ولكّنك لن 

تكون �س���امعًا، يعني: اإّنك ال تفقه كامنا!

فهوؤالء الذين ُحرموا ب�س���وء اختيارهم من احلياة وال�س���مع: 
}لِيُنْـــذِرَ مَـــنْ َكانَ حَيًّـــا وَيَحِـــقَّ الَْقوُْل عََلـــى الَْكافِِرينَ{. 
)ي����ص/ 70(، كانوا يقولون للنبي االأك���رم �سلى اهلل عليه واآله 
و�س���لم ب���كل وقاحة: }وامســـع غري مســـمع{ وبهذا ال�س���كل كانوا 
يجي���زون الأنف�س���هم �س���ّب النب���ي �سل���ى اهلل علي���ه واآله و�س���لم 

واإهانته. وحتقره 
ه���وؤالء كانوا نف����ص موت���ى القل���وب املقبوري���ن واملدفونن يف 
مقربة الطبيعة والدنيا الذين يتحّدث عنهم اهلل �سبحانه وتعاىل 
يف خطاب���ه لنبّيه الكرمي �سلى اهلل عليه واآله و�س���لم: }وَمَا َأنْتَ 

بِمُسْـــمٍِع مَـــنْ فِي الُْقبُـــوِر{. )فاطر/ ٢٢(
اأّم���ا كام اليهود االآخر فق���د كان }راعنا{ ومل تكن غايتهم 
م���ن نطق هذه اجلملة طلب املراع���اة واملراقبة، بل كان ماأربهم 
اإ�ساءة االأدب والتمّرد والطعن يف الدين، وبناًء عليه فاإّن اجلملة 
وعصينـــا{  }مسعنـــا  االأوىل: 
االإهان���ة،  بداف���ع  قيل���ت 
}وامســـع  الثاني���ة:  واجلمل���ة 
ُنط���ق به���ا م���ن  غـــري مســـمع{ 
منطل���ق التحقر، اأم���ا اجلملة 
الثالث���ة: }راعنـــا{ فهي الأجل 
واإّن  مع���ًا  واالإهان���ة  التحق���ر 
اجلم���ل الث���اث �س���وّية كان���ت 
ُتق���ال بهدف الطع���ن يف الدين 

والتم���ّرد عل���ى احلق.
ع���ّز وج���ل:  الب���اري  يق���ول 
اأ�سح���اب  اليه���ود  اأن  مب���ا 
حتريف ويّل لل�س���ان فا تعطوهم م�سّوغا لذلك، فهم يف مقابل 
قولك���م: }مسعنـــا وأطعنـــا{ يقول���ون: }مسعنـــا وعصينـــا{، ويف 
}وامســـع غـــري مســـمع{  }وامســـع{ يقول���ون:  مقاب���ل قولك���م: 
فه���م يتفّوه���ون مب���ا ميلي���ه عليه���م باطله���م حّب���ًا للمخالف���ة 
واملعان���دة، فلم���ا كان قولكم: }راعنـــا{ يعن���ي بالعربية طلب 
املراع���اة ولكن���ه يعطي معنى ال�س���ّب وال�س���تم يف اللغة العربية 
وه���و يوف���ر امل�س���ّوغ والذريع���ة يف ي���د اليه���ود العنودي���ن، فاإّنه 
يتع���ن عليك���م اأن ت�س���لبوا الذريع���ة م���ن اأيديه���م ب���اأن يقولوا: 

}راعنـــا{. م���ن  ب���داًل  }أنظرنـــا{ 
ثم يقول عز من قائل: لو اأنهم نطقوا احلق وتكلموا مبا ح�سن 
م���ن الكام عو�سًا عن هذه الكلم���ات املهينة والتمرد والتاعب 
باالألف���اظ لكان ذلك خ���رًا لهم وعام���ًا لقيامه���م وتقوميهم: 
}لـــكان خـــريًا هلـــم وأقـــوم{ غ���ر اأّن اهلل لعنه���م مب���ا كفروا 
فكان���ت النتيجة اأنه���م مل يوؤمنون اإال قلي���ًا: و}ولكن لعنهم 

اهلل بكفرهـــم فـــا يؤمنـــون إل قليا{.
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لاإن�س���ان قلبان: قلب ج�س���ماين �سنوبري ال�س���كل، وهو اأحد 
اأع�ساء اجل�س���د، وقلب روحاين ومعنوي.

ويف جمي���ع االآي���ات الت���ي يتح���ّدث الق���راآن الك���رمي فيها عن 
القل���ب )املختوم( و)املطبوع(، اأو يطرح فيها )الرين( وال�سداأ 
ال���ذي يغّلف القلب ويحجب وجهه ال�سايف ال�س���بيه باملراآة، فاإّن 
امل���راد م���ن القلب هو القلب الروحاين ولي����ص اجل�س���ماين، واإن 
العاق���ة بن مر�ص القلب اجل�س���ماين والروحاين و�س���امتهما 
ه���ي عاقة )العموم واخل�سو�ص من وجهه(، اإذ اإنه من املمكن 
اأن يك���ون قلب املرء اجل�س���ماين �س���ليمًا بالكام���ل، بينما تنعدم 

ال�س���امة يف قلبه الروحاين جّراء كف���ره وانحرافه.
كم���ا اأّنه م���ن املمكن اأن ي�س���كو القلب اجل�س���ماين لاإن�س���ان 
املوؤم���ن العّلة واملر�ص يف الوقت الذي يك���ون فيه قلبه الروحاين 

�س���املًا: }إِْذ جَـــاءَ رَبَّـــهُ بَِقْلـــٍب سَـــلِيٍم{. )ال�سافات/ 84(
املبتل���ى  كالكاف���ر  مري�س���ًا؛  القلب���ن  كا  يك���ون  ق���د  كم���ا 
مبر�ص القلب، اأو يكون كاهما �س���املًا؛ نظر املوؤمن ذي القلب 

املعافى. اجل�س���ماين 
ومثلما اأّن فعالية ون�س���اط القوى واحلوا����صّ املادّية لاإن�س���ان 
مرتبط���ة ب�س���امة قلبه اجل�س���ماين، ف���اإّن فعالية ون�س���اط قواه 

وحوا�س���ه املعنوي���ة مرتبطة اأي�سًا ب�س���امة قلبه املعنوي.

وم���ا دام ب���اب القلب ق���د اأو�س���د، ف���ا عقائ���ده الباطلة وال 
�سفات���ه الرذيلة �س���تخرج من���ه، وال العقائد احلق���ة واخل�سال 
الفا�سل���ة �س���تدخل اإليه؛ نظر الوع���اء املغلقة فوهت���ه باإحكام، 
فلي����ص بامل�س���تطاع اإخ���راج ما تر�ّس���ب فيه من وح���ل وطن، وال 

باالإمكان �س���كب املاء ال���زالل فيه.
       الكّفار حمفوفون بحجابني

وق���د ين�س���ُب اهلل �س���بحانه وتع���اىل اخلتم على قلوب و�س���مع 
الكفار اإىل نف�س���ه: }خََتمَ اهلُل{، اإاّل اأّنه تعاىل ال ين�س���ب اإلقاء 
الغ�س���اوة على اأب�سارهم اإليه: }وَعََلى أبْصَاِرهِمْ غِشَـــاوَةٌ{. 

)7 )البق���رة/ 
بحجاب���ن،  حمفوف���ون  الكّف���ار  اأّن  اإىل  ت�س���ُر  االآي���ة  وه���ذه 
حجاب اأ�س���دلوه هم على وجوههم ب�س���بب عدم اكتاثهم باحلّق 
واإعرا�سهم عنه، وحجاٌب األقاه اهلل عليهم عقابًا على اإعرا�سهم 
ع���ن احلقائق، وهو الطبُع واخلتُم عل���ى قلوبهم واآذانهم، لذا فاإّن 
اأعمال الكافرين واقعة بن هذين احلجابن والظلمتن. وعلى اأّي 
تقدي���ر، فاإّن تكرار كلمة )على( يب���ّن، وجود حجاب وغطاء لكّل 
من القلب وال�س���مع والب�سر فتكّررت كلمة )على( لتفيد التاأكيد.

       ال�ضّر يف كون قلوب الكفار خمتومة
االإن�س���ان عن���د الوالدة يك���ون حمرومًا من العل���م احل�سويل: 

والب�ضر  وال�ضمع  الروحاين  القلب 
الكـــرمي القـــراآن  يف  الباطنيـــان 
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َأخْرَجَُكـــمْ  ـــهُ  }وَاللَّ
ُأمَّهَاتُِكـــمْ  بُُطـــوِن  مِـــنْ 
واهلل  شَـــيًْئا{.  تَعَْلمُـــونَ  َل 
ي���زّوده  وتع���اىل  �س���بحانه 
العل���م  الكت�س���اب  بالو�س���ائل 
جان���ب:  م���ن  احل�س���ويل 
السَّـــمْعَ  َلُكـــمُ  }وَجَعَـــَل 
ُكمْ  َلعَلَّ ْفئِـــدَةَ  وَاْلَ بْصَارَ  وَاْلَ
ويله���م  تَشْـــُكرُونَ{، 
العل���م  م���ن  لينتف���ع  فطرت���ه 

احل�س���وري من جانب اآخ���ر: }وَنَْفٍس وَمَـــا سَـــوَّاهَا * َفَألْهَمَهَا 
)ال�سم����ص/8-7( وَتَْقوَاهَـــا{.  ُفجُورَهَـــا 

وحي���ث اإّن االإن�س���ان - ومبعون���ة م���ا يتمتع به من ث���روة اإلهام 
الفط���رة وال�س���عور الباطن���ي - ل���ه ق���درة التمييز ب���ن اخلبيث 
والطي���ب، والقبيح واجلميل، والفجور والتق���وى من ناحية، وهو 
م���ن ناحي���ة اأخرى ميتل���ك الو�س���ائل املنا�س���بة الكت�س���اب العلم 
احل�سويل، فهو اإذا ما مّنى هاتن الرثوتن اللتن هما موهبتان 
اإلهيت���ان، ف�س���وف يفيد ب�س���كل �سحيح من جماري���ه االدراكية، 
َأْفَلـــحَ مَـــنْ  }َقـــدْ  في�س���ل يف �س���وء تنميته���ا، اإىل الف���اح: 
اهَـــا{ وهذا ه���و عن �س���كر النعمة الذي اأ�س���ر اإليه يف  َزكَّ
ُكمْ تَشْـــُكرُونَ{. اآخ���ر االآية من �س���ورة النح���ل }َلعَلَّ
لكنه لو دفن روحه يف طامورة �س���هواته وغرائزه النف�س���انية، 
واأ�سبحت جماريه االدراكية، اأي ال�س���مع والب�سر والقلب - التي 
ينبغي اأن يوظّفها لتعّلم املعارف االإلهية واأ�سرار العامل – اأ�سرة 
ل�س���هوات نف�س���ه وهواها، وتدّن�س���ت بالذنوب واالآثام، فا يبقى 

فيها جمال ل�سطوع نور الهداية عليه.
بناًء على ما مّر، فاإّن خلتم القلب عاملن اأ�سا�سين:

االأوّل: اّتب���اع اله���وى، حي���ث اإّن امل���رء بع���د اّت�س���اح احل���ق 
وعو�س���ا عن اأن يكون اإله���ي املحور، تراه يتبع هواه فيدور حيث 
دار، في�سب���ح حينئ���ذ م�س���مواًل باالإ�سال اجلزائ���ي هلل تعاىل 
فيخت���م اهلل عل���ى �س���معه وقلبه وي�س���دل حجاب���ًا غليظ���ًا على 
ب�سره، فا ي�س���مع احلق بعد ذلك وال يب�سره وال يفهمه؛ ذلك 
الأّن اّتباع���ه له���واه كان على عل���م منه: }َأَفرََأيْـــتَ مَِن اتََّخَذ 
ـــهُ عََلى عِْلـــٍم وَخََتمَ عََلـــى سَـــمْعِهِ وََقْلِبهِ  ـــهُ اللَّ إَِلهَـــهُ هَـــوَاهُ وََأَضلَّ
هِ َأَفاَ  وَجَعَـــَل عََلـــى بَصَِرهِ غِشَـــاوَةً َفمَنْ يَهْدِيـــهِ مِنْ بَعْـــدِ اللَّ

)٢3 )اجلاثي���ة/  ـــرُونَ{.  تََذكَّ
والعام���ل االآخر خلتم القل���ب هو: املع�سية، فق���د كان الكفار 
يقول���ون للنب���ي االأكرم �سل���ى اهلل عليه واآله و�س���لم اإن قلوبنا يف 
غ���اف ويف كنان، واآذاننا ثقيلة فا ن�س���مع ما تق���ول، واإن بيننا 
وبينك حجاب���ًا فا نراك ب�س���ببه: }وََقاُلوا ُقُلوبُنَا فِـــي َأكِنَّةٍ 
مِمَّـــا تَدْعُونَا إَِليْهِ وَفِـــي َآَذانِنَا وَْقرٌ وَمِنْ بَيْنِنَـــا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ 

عَامُِلـــونَ{.  إِنَّنَـــا  َفاعْمَـــْل 
)5 )ف�سلت/ 

ورد  ال���ذي  احلج���اب  اإن 
يف االآي���ة اأع���اه ه���و الذن���ب، 
وهو احلجاب امل�س���تور، ولي�ص 
}وَإَِذا  واملرئ���ي:  امل�س���هود 
جَعَْلنَـــا  الُْقـــرَْآنَ  َقـــرَأْتَ 
َل  الَّذِيـــنَ  وَبَيْـــنَ  بَيْنَـــكَ 
حِجَابًـــا  خِـــرَةِ  بِاْلَ يُؤْمِنُـــونَ 
}ُأوَلئِـــكَ  مَسْـــُتورًا{،  

َأبْصَارَهُـــمْ{.  وََأعْمَـــى  َفَأصَمَّهُـــمْ  ـــهُ  اللَّ َلعَنَهُـــمُ  الَّذِيـــنَ 
القل���ب(:  )�س���داأ  بالّري���ن  عن���ه  ع���رّب  االآي���ات  بع����ص  ويف 
}َكاَّ بَـــْل رَانَ عََلـــى ُقُلوبِِهمْ مَا َكاُنوا يَْكسِـــبُونَ * 

َلمَحْجُوبُـــونَ{.  يَوْمَئِـــذٍ  رَبِِّهـــمْ  عَـــنْ  إِنَّهُـــمْ  َكاَّ 
فالعقي���دة الباطل���ة، واالأخ���اق الرذيل���ة، والعم���ل الباط���ل 
القبيح ت�سر على �س���كل حجاب من الغبار وال�سداأ يغطي وجه 

مراآة روح االإن�س���ان، فا ي�س���طع فيها ن���ور الهداية.
ج���اء رج���ل اإىل اأم���ر املوؤمنن عليه ال�س���ام فق���ال: يا اأمر 
املوؤمن���ن اإين ق���د حرمت م���ن اأداء نافل���ة الليل، فق���ال له اأمر 

املوؤمن���ن عليه ال�س���ام: »اأن���ت رجل قد قّيدت���ك ذنوبك«.
ـــبُ َأْفئِدَتَهُـــمْ{  اإّن قل���ب العا�س���ي واملج���رم يقّل���ب: }وَُنَقلِّ
ـــهُ  وي�س���ّرف ع���ن فه���م احل���ق: }ُثـــمَّ انْصَرَُفـــوا صَـــرَفَ اللَّ
ُقُلوبَهُـــمْ{  في���وؤول نتيج���ة ذل���ك اإىل التكذيب باحل���ق: }وَمَا 
بُ بِـــهِ إِلَّ ُكلُّ مُعَْتـــدٍ َأثِيٍم{وبه���ذه ال�س���ورة ُتختُم  يَُكـــذِّ
�سحيفة نف����ص االإن�س���ان بالغ�سب االإلهي، واإال ف���اإّن اهلل ال ي�سّل 

ابتداًء فيجعل قلب االإن�س���ان منكو�س���ا منذ الب���دء ويختمه.
ي�س���ر الق���راآن الك���رمي اإىل من���اذج م���ن الذنوب الت���ي تكون 
مدعاة الن�سراف قلب االإن�س���ان؛ مث���ل التكرب الذي يكون عامًا 
حلرم���ان املتكرب من فه���م االآيات االإلهية: }سَـــَأصِْرفُ عَنْ 
رِْض بَِغيِْر الْحَـــقِّ وَإِنْ  َآيَاتِـــيَ الَّذِيـــنَ يََتَكبَّـــرُونَ فِـــي اْلَ
يَـــرَوْا ُكلَّ َآيَـــةٍ َل يُؤْمِنُـــوا بِهَـــا وَإِنْ يَـــرَوْا سَـــِبيَل الرُّشْـــدِ َل 

)146 )االأع���راف/  سَـــِبياً...{.  يَتَّخِـــُذوهُ 
فعندم���ا كان النب���ي االأكرم �سل���ى اهلل عليه واآله و�س���لم يتلو 
اآي���ات الدفاع واحل���رب كان بع�ص خماطبي���ه يرقبون ما حولهم 
حت���ى اإذا اطماأن���وا باأنه ال اأحد ينظ���ر اإليهم ت�س���ّللوا من املكان 
الئذي���ن باأحد االأ�س���خا�ص. وقد قال عّز من قائ���ل يف اآية اأخرى 
ُلونَ مِنُْكمْ  ـــهُ الَّذِيـــنَ يََتسَـــلَّ بح���ّق ه���وؤالء: }َقـــدْ يَعَْلـــمُ اللَّ
لِـــوَاًذا{، ف���اهلل �س���بحانه وتعاىل ي�س���رف قلوب هوؤالء ب�س���بب 
ت�سرفاته���م القبيحة هذه فا يدركون االآيات االإلهية بعد ذلك.
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       الكلب
جن����ص اإالّ عن���د مال���ك، ولكّن���ه قال: يغ�س���ل 
االإناء ِمن ولوغه �س���بعًا، ال للنجا�س���ة بل تعبدًاٍ .

وق���ال ال�س���افعية واحلنابل���ة: يغ�س���ل االإناء 
ِمن ولوغ الكلب �سبع مرات اإحداهّن بالتاب. 
وق���ال االإمامية: غ�س���ل االإناء ِم���ن ولوغ الكلب 

مرة بالتاب، ُثّم بعده���ا مرتن باملاء.
       اخلنزير

وه���و كالكل���ب عن���د املذاه���ب اإاّل االمامية، 
فقد اأوجبوا غ�س���ل االإناء منه �سبع مرات باملاء 
فقط. وكذا ملوت اجلرذ، وهو الكبر من الفاأرة 

البحرية. الربية دون 
       امليتة

اتف���ق اجلمي���ع على جنا�س���ة ميت���ة احليوان 
ال���ربي - غ���ر االآدم���ي - اإذا كان له دم ي�س���يل 
عن���د خروجه، اأّما ميتة االإن�س���ان، فقال املالكية 
وال�س���افعية واحلنابلة بطهارتها، وقال احلنفية 
بنجا�ستها ولكن تطهر بالغ�سل، وكذا قال االمامية 
ولكن قيدوها مبيتة امل�س���لم، واتفق اجلميع على 

طهارة فاأرة امِل�س���ك املنف�سلة ِمن الغزال.
       الدم

اتفق���ت املذاه���ب االأربع���ة عل���ى جنا�س���ة 
ال���دم اإاّل دم ال�س���هيد م���ا دام علي���ه، وال���دم 
املتخل���ف يف الذبيح���ة، ودم ال�س���مك والقم���ل 

والرباغي���ث والب���ق.
وقال االإمامية بنجا�س���ة الدم ِمن كّل حيوان 
له نف����ص �س���ائلة، اإن�س���انًا كان اأو غر اإن�س���ان، 
�س���هيدًا اأو غر �س���هيد، وبطهارة ال���دم مّما ال 
نف�ص �س���ائلة له، بريًا كان اأو بحريًا. وكذا الدم 

املتخلف يف الذبيح���ة، حكموا بطهارته.
       املني

ق���ال االإمامي���ة واملالكية واحلنفية بنجا�س���ة 
مني االآدمي وغره، ولكّن االإمامية ا�ستثنوا مني 
احليوان الذي لي�ص له نف�ص �سائلة، حيث حكموا 

بطهارة منيه ودمه.
وقال ال�س���افعية بطهارة مني االآدمي، وكّل 
حي���وان اإاّل الكل���ب واخلنزير. وق���ال احلنابلة 
بطهارة مني االآدم���ي، ومني احليوان اإذا كان 
ماأكول اللحم، اأّما غر املاأكول فمنيه جن����ص.

       القيح
جن�ص عند االأربعة، طاهر عند االمامية.

       بول الآدمي وعذرته
جن�سان عند اجلميع.

       ف�ضلة احليوان
وللمذاهب يف ف�سات احليوان اأقوال:

ال���ف: ال�س���افعية قالوا: بنجا�س���ة ف�سات 
اجلمي���ع )�سرب���ة واح���دة(، ف���ذرق احلم���ام 
والع�سفور والدجاج جن�ص، وبعر االإبل والغنم 
جن����ص، وُروث الَفر�ص والبغل وِخثى البقر، كّل 

ذل���ك وم���ا اإليه جن����ص.
ب���اء: وق���ال االمامي���ة: ف�س���ات الطي���ور 
املاأكولة كّلها وغر املاأكول���ة طاهرة، وكذا كّل 
حيوان لي����ص له دم �س���ائل ماأك���واًل كان اأو غر 
ماأكول، اأّما ما له نف����ص �سائلة فاإن كان ماأكواًل 
- كاالإبل والغن���م - فف�سلته طاهرة، واإن كان 
ب وال�س���بع - فنج�سة، وكّل  غر ماأكول - كالدُّ
ما ي�سك باأّنه ماأكول اأو غره فف�سلته طاهرة.
جيم: وق���ال احلنفي���ة: ف�س���ات احليوان 
غ���ر الطائ���ر - كاالإبل والغنم - جن�س���ة، اأّما 
الطائ���ر فاإن كان ي���ذرق يف الهواء - كاحلمام 
ي���ذرق يف  والع�سف���ور - فطاه���رة، واإن كان 

واالوز - فنج�س���ة. كالدج���اج  االأر����ص - 
دال: وق���ال احلنابل���ة وال�س���افعية بطه���ارة 
ف�سات املاأكول، وجنا�س���ة غر املاأكول مّما له 
نف����ص �س���ائلة، طائرًا كان اأو غر طائر. واتفق 
جن�س���ة،  اجل���ّال  ف�سل���ة  اأّن  عل���ى  اجلمي���ع 
واجلّال: هو احليوان الذي تغّذى على العذرة.

       امل�ضكر املائع
اأطبق علماء ال�س���ّنة وال�س���يعة على جنا�سة 

اإاّل �س���رذمة مّن���ا ومنه���م مَل يعت���د  اخلم���ر، 
مبخالفتهم. الفريق���ان 

       القيء
جن�ص عند االأربعة، طاهر عند االمامية.

       املذي والوذي
جن�سان عند ال�س���افعية واملالكية واحلنفية، 
���ل احلنابل���ة  طاه���ران عن���د االمامي���ة، وف�سّ
بن م���ذي ووذي املاأكول وغ���ر املاأكول، فقالوا 
بطه���ارة االأّول وجنا�س���ة الثاين. وامل���ذي، ماء 
رقيق يخ���رج ِمن الُقُبل عن���د املاعبة، والوذي 

ماء ثخن يخ���رج عقب البول.
وكم���ا انفرد االأربعة عن االمامية بنجا�س���ة 
الق���يء والوذي وامل���ذي، فقد انف���رد االإمامية 
عن �س���ائر املذاهب بنجا�س���ة )ع���رق اجُلنب 
ِمن احلرام(، حيث حكموا باأّن َمن اأجنب ِمن 
الزن���ا اأو اللواط اأو وطِء بهيمة اأو اال�س���تمناء، 

ُثّم عرق َقبل اأن يغت�س���ل فعرقه جن�ص.
       ال�ضوؤر

واحلنابل���ة  وال�س���افعية  احلنفي���ة  ق���ال 
بنجا�س���ة �س���وؤر الكل���ب واخلنزي���ر، واتفق���وا 
اأي�س���ًا عل���ى اأّن �س���وؤر البغ���ل واحلم���ار طاهر 
ر، بل قال احلنابلة ال يتو�ساأ ب�س���وؤر  غ���ر مطهِّ
كل بهيم���ة ال ي���وؤكل حلمه���ا، اإاّل ال�س���نور فم���ا 
دونها يف اخِللقة كالفاأرة وابن عر����ص، واأحلق 
احلنفية ب�س���وؤر الكلب واخلنزير �س���وؤر �سارب 
اخلم���ر فور �س���ربها، و�س���وؤر الهرة ف���ور اأكلها 
الفاأرة، و�س���وؤر ال�سباع كاالأ�سد والذئب والفهد 

والنم���ر والثعل���ب وال�سبع. 
 وق���ال االمامي���ة: �س���وؤر احلي���وان النج����ص 
كالكلب واخلنزير جن����ص، و�سوؤر الطاهر طاهر 
ماأكواًل كان اأو غر ماأكول، اأي اإّن �سوؤر كل حيوان 

تابع له يف الطهارة والنجا�س���ة.
الكل���ب واخلنزي���ر  �س���وؤر  املالكي���ة:  وق���ال 

طاه���ر ُيتو�س���اأ به وُي�س���رب.

على  وعددها  النجا�ضات 
وفـــق املذاهب اخلم�ضـــة
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املفط���رات ه���ي االأ�س���ياء الت���ي يج���ب 
االإم�س���اك عنه���ا م���ن طل���وع الفج���ر اإىل 

وهي: املغ���رب، 
       الأكل وال�ضرب عمدًا

فاإّنهم���ا يبط���ان ال�س���وم، ويوجب���ان 
الق�ساء عند اجلميع. واختلفوا يف وجوب 
الكفارة، فقال االإمامية واحلنفية: جتب. 

وقال ال�س���افعية واحلنابلة: ال جتب.
وَم���ن اأكل و�س���رب نا�س���يًا ل�سومه فا 
ق�س���اء علي���ه وال كفارة، اإاّل عن���د املالكية 
فق���ط.  الق�س���اء  علي���ه  اأوجب���وا  فاإّنه���م 
)ويدخل يف معنى ال�س���رب الدخان الذي 

�سربه(. النا����ص  اعتاد 
       اجلماع عمدًا

فاإّن���ه مبطل لل�س���وم، وموجب للق�ساء 
والكفارة عند اجلميع.

والكفارة هي: عت���ق رقبة، فاإن مل يجد 
ف�سيام �س���هرين متتابع���ن، فاإن مل يطق 
فاإطعام �ستن م�سكينًا. وهي على التخير 
عن���د االإمامية واملالكية، اأي يختار املكّلف 
واحدًا من العت���ق اأو ال�سيام اأو االإطعام، 
وقال ال�س���افعية واحلنابلة واحلنفية: هي 
على التتيب، اأي يتعن العتق، فاإن عجز 

فال�سيام، فاإن عجز فاالإطعام.
وق���ال االإمامي���ة: يج���ب اجلم���ع ب���ن 
العت���ق و�سي���ام �س���هرين واإطع���ام �س���تن 
م�س���كينًا اإذا اأفط���ر على حم���ّرم، كما لو 
اأكل مغ�سوب���ًا اأو �س���رب خم���رًا اأو زن���ى.

اأّما اجلماع ن�س���يانًا ف���ا يبطل ال�سوم 
واالإمامي���ة،  وال�س���افعية  احلنفي���ة  عن���د 

ويبطل���ه عند احلنابل���ة واملالكية.
       ال�ضتمناء

 وهو اإنزال املني، فاإّنه مف�س���د لل�سوم 
باالتف���اق اإذا ح�س���ل باالختي���ار، بل قال 
احلنابلة: اإذا اأمذى، اأي نزل مذي ب�سبب 

تكرار النظر ونحوه، ف�س���د �سومه.

وق���ال االأربع���ة: اإّن اإن���زال املني يوجب 
الكفارة. دون  الق�ساء 

الق�س���اء  يوج���ب  االإمامي���ة:  وق���ال 
مع���ًا. والكف���ارة 

       القيء تعمدًا 
الق�س���اء  ويوج���ب  ال�س���وم،  ُيف�س���د 
عند االإمامية وال�س���افعية واملالكية. وقال 
احلنفية: َمن تعمد القيء ال يفطر اإاّل اإذا 
كان الق���يء ملء الفم. وعن االإمام اأحمد 
روايت���ان. واتفقوا عل���ى اأّن القيء قهرًا ال 

ال�سوم. يف�سد 

       احلجامة 
عن���د احلنابل���ة خا�س���ة فاإّنه���م قالوا: 

يفط���ر بها احلاج���م واملحجوم.
       احلقنة باملائع

فاإّنه���ا تف�س���د ال�سوم وتوج���ب الق�ساء 
باالتف���اق، وقال جماعة من االإمامية باأّنها 
توجب الكفارة اأي�سًا اإذا كان لغر �سرورة.

       الغبار الغليظ 
فاإّنه���م  خا�س���ة،  االإمامي���ة  عن���د 
اإذا و�س���ل الغب���ار الغلي���ظ اإىل  قال���وا: 
ف�س���د   - ونح���وه  كالدقي���ق   - اجل���وف 
ّن���ه اأبل���غ ِم���ن احلقن���ة ومن  ال�س���وم، الأ

ال���ذي اعت���اده النا����ص. الدخ���ان 
       الكتحال

 يف�س���د ال�س���وم عند املالكي���ة خا�سة، 
ب�س���رط اأن يكتح���ل بالنه���ار ويج���د طعم 

الكح���ل يف حلقه.
       قطع نية ال�ضوم

فل���و ن���وى االإفطار ث���ّم اأحجم، يف�س���د 
�سومه عند االإمامية واحلنابلة، وال يبطل 

املذاهب. بقية  عند 
       الإرمتا�س باملاء

ق���ال اأك���رث االإمامي���ة: اإّن رم����ص متام 
الراأ�ص يف املاء مع البدن اأو بدونه يف�سد 
والكف���ارة.  الق�س���اء  ويج���ب  ال�س���وم، 
وقال���ت بقية املذاه���ب: ال تاأثر لذلك يف 

اإف�س���اد ال�سوم.
       تعمد البقاء على اجلنابة

ق���ال االإمامي���ة: َمن تعم���د البقاء على 
اجلناب���ة يف �س���هر رم�س���ان اإىل اأن يطلع 
الفج���ر ف�س���د �سوم���ه، وعلي���ه الق�س���اء 
والكفارة. وقالت بقي���ة املذاهب: ال�سوم 

�س���يء عليه. �سحيح وال 
       تعمد الكذب على اهلل ور�ضوله

قال االإمامي���ة: َمن تعم���د الكذب على 
اهلل ور�س���وله  فحّدث اأو كت���ب: اإّن اهلل اأو 
الر�س���ول �سّلى اهلل علي���ه واآله قال كذا اأو 
اأمر به  وهو يعلم اأّنه كاذب يف قوله، فقد 

ف�س���د �سومه وعليه الق�ساء والكفارة.
 وبال���غ جماع���ة م���ن فقهائه���م، حيث 
اأوجبوا على هذا الكاذب اأن يكّفر باجلمع 
بن عتق الرقبة و�سيام �س���هرين واإطعام 

م�سكينًا. �ستن 
ومن ه���ذا يتبن معنا جه���ل اأو حتامل 
َمن ق���ال ب���اأّن االإمامية يجي���زون الكذب 

على اهلل ور�س���وله

على  ال�ضائم  مفطرات 
�ضـوء املذاهب اخلم�ضـة
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تع���ودت كل ليل���ة اأن ام�س���ي قلي���ا ، فاأخرج مل���دة ن�سف 
�ساعة ثم اعود..ويف خط �سري يوميا كنت ا�ساهد طفلة مل 

تتعدى ال�س���ابعة من العمر..
 كان���ت تاحق فرا�س���ا اجتمع حول احدى ان���وار اال�ساءة 
املعلق���ة يف �س���ور اح���د املن���ازل... لف���ت انتباه���ي �س���كلها 
وماب�س���ها.. فكانت تلب�ص ف�س���تانا ممزقا وال تنتعل حذاء.. 
كان���ت يف   .. وعيناه���ا خ�س���راوان  �س���عرها طوي���ا  وكان 

البداي���ة ال تاحظ م���روري ..
 ولك���ن مع مرور االي���ام .. ا�سبحت تنظر ايل ثم تبت�س���م 
..يف اح���د االي���ام ا�س���توقفتها و�س���التها عن ا�س���مها فقالت 
ا�سماء.. ف�ساألتها اين منزلكم .. فاأ�سارت اىل غرفة خ�سبية 
بجانب �سور احد املنازل .. وقالت هذا هو عاملنا ، اعي�ص فيه 

مع امي واخي بدر..
 و�س���التها عن ابيه���ا .. فقالت ابي كان يعمل �س���ائقا يف 
احدى ال�سركات الكبرة .. ثم تويف يف حادث مروري.. ثم 
انطلقت جتري عندما �س���اهدت اخاها بدرًا يخرج راك�سا 

اىل ال�سارع ..فم�سيت يف حال �سبيلي.. 
ويوم���ا مع ي���وم.. كنت كلما م���ررت ا�س���توقفها الأجاذبها 
اطراف احلديث .. �س���التها : ماذا تتمنن ؟ قالت كل �سباح 
اخ���رج اىل نهاية ال�س���ارع .. الأ�س���اهد دخ���ول الطالبات اىل 
املدر�س���ة .. ا�س���اهدهم يدخلون اىل هذا الع���امل ال�سغر..
م���ن باب �سغ���ر.. ويرتدون زي���ا موح���دا ... وال اعلم ماذا 
يفعل���ون خلف هذا ال�س���ور.. امنيتي ان ا�سح���و كل �سباح .. 
الألب����ص زيهم .. واذهب وادخل من هذا الباب الأعي�ص معهم 

اأ�ضـــماء..... .....وماتت 
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واتعل���م القراءة والكتابة ..
 ال اعل���م م���اذا جذبني يف ه���ذه الطفلة ال�سغ���رة .. قد 
يكون متا�س���كها رغم ظروفها ال�سعبة.. وقد تكون عيناها.. 
ال اعلم حتى االآن ال�س���بب.. كنت كلما مررت يف هذا ال�سارع 
.. اح�سر لها �سيئا معي.. حذاء .. ماب�ص.. العابًا.. اكًا..

 وقال���ت يل يف اح���دى امل���رات .. ب���اأن خادم���ة تعم���ل 
يف اح���د البي���وت القريب���ة منه���م ق���د علمته���ا احلياك���ة 
واخلياطة والتطريز.. وطلبت مني ان اح�سر لها قما�س���ا 
وادوات خياط���ة .. فاح�سرت لها ماطلبت .. وطلبت مني 
يف احد االيام طلب���ا غريبا .. قالت يل اريدك ان تعلمني 
كيف اكتب كلمة احبك.. ؟ مبا�س���رة جل�ست انا وهي على 
االر�ص .. وبداأت اخط لها على الرمل كلمة احبك.. على 
�سوء عمود انارة يف ال�س���ارع .. كانت تراقبني وتبت�سم .. 
وهك���ذا كل ليلة كنت اكتب لها كلمة احبك.. حتى اجادت 

كتابتها ب�س���كل رائع .. 
ويف ليل���ة غ���اب قمره���ا ... ح�س���رت اليه���ا .. وبع���د ان 
جتاذبن���ا اطراف احلدي���ث .. قالت يل اغم����ص عينيك .. 
وال اعل���م مل���اذا ا�سرت عل���ى ذل���ك.. فاأغم�س���ت عيني .. 
وفوجئ���ت به���ا تقبلني ثم جت���ري راك�س���ة.. وتختفي داخل 

اخل�س���بية.. الغرفة 
 ويف الغ���د ح�س���ل يل ظ���رف ط���ارئ ا�س���توجب �س���فري 
خارج املدينة ال�سبوعن متوا�سلن .. مل ا�ستطع ان اودعها.. 
فرحل���ت وكنت اعلم انها تنتظرين كل ليلة.. وعند عودتي.. 

مل اأ�س���َتْق ل�س���يء يف مدينتي .. اكرث من �س���وقي الأ�س���ماء..
 يف تل���ك الليل���ة خرج���ت م�س���رعا وقب���ل املوع���د و�سلت 
امل���كان وكان عمود االنارة الذي جنل����ص حتت���ه الي�سيء.. 
كان ال�س���ارع هادئ���ا .. اح�س�س���ت ب�س���ي غري���ب.. انتظرت 
كثرا فل���م حت�سر.. فعدت ادراجي .. وهكذا ملدة خم�س���ة 
اي���ام .. كنت اح�سر كل ليلة ف���ا اجدها.. عندها �سممت 

على زي���ارة امها ل�س���وؤالها عنها.. فقد تك���ون مري�سة..
 ا�س���تجمعت ق���واي وذهبت للغرف���ة اخل�س���بية .. طرقت 
الب���اب على ا�س���تحياء.. فخ���رج بدر .. ثم خرج���ت امه من 
بع���ده.. وقالت عندما �س���اهدتني.. يا اإله���ي .. لقد ح�سرت 
.. وق���د و�سفتك كم���ا انت متاما.. ثم اجه�س���ت يف البكاء.. 
علمت حينها ان �سيئا قد ح�سل.. ولكني ال اعلم ما هو؟؟؟؟

وعندم���ا ه���داأت االم �س���التها م���اذا ح�س���ل؟؟ اجيبيني 
ارجوك.. قالت يل لقد ماتت ا�س���ماء.. وقبل وفاتها.. قالت 
يل �س���يح�سر احده���م لل�س���وؤال عن���ي فاأعِطه ه���ذا وعندما 
�س���التها من يكون ..قالت اعلم انه �سياتي.. �سياتي الحمالة 

لي�س���األ عني؟؟ اعِطه هذه القطعة..

ف�س���الت امها ماذا ح�سل؟؟ فقالت يل توفيت ا�س���ماء.. 
يف احدى الليايل اح�ست ابنتي بحرارة واعياء �سديدين .. 
فخرج���ت بها اىل احد امل�س���تو�سفات اخلا�س���ة القريبة .. 
فطلب���وا من���ي مبلغ���ا ماليا كب���را مقابل الك�س���ف والعاج 
الاملك���ه .. فتكتهم وذهبت اىل احد امل�ست�س���فيات العامة 
.. وكان���ت حالتها تزداد �س���وءا.. فرف�س���وا ادخالها بحجة 
عدم وجود ملف لها بامل�ست�سفى.. فعدت اىل املنزل .. لكي 
ا�سع له���ا الكمادات .. ولكنها كان���ت حتت�سر.. بن يدي.. 
ثم اجه�س���ت يف بكاء مرير.. لقد ماتت .. ماتت ا�س���ماء..
ال اعلم مل���اذا خانتني دموعي.. نعم لق���د خانتني .. الأين 
مل ا�س���تطع البكاء.. مل ا�س���تطع التعبر بدموعي عن حالتي 
حينه���ا.. الاعل���م كيف ا�سف �س���عوري .. ال ا�س���تطيع و�سفه 
ال ا�س���تطيع .. خرج���ت م�س���رعا وال اعلم مل���اذا مل اعد اىل 

م�س���كني. بل اخذت اذرع ال�سارع ..
فجاأة تذكرت ال�س���يء الذي اعطتني اياه ام ا�سماء..... 
فتحته... فوجدت قطعة قما����ص �سغرة مربعة.. وقد نق�ص 
عليه���ا ب�س���كل رائع كلم���ة احبك.. وامتزج���ت بقطرات دم 
متخرثة ... يالهي .. لقد عرفت �س���ر رغبتها يف كتابة هذه 
الكلم���ة.. وعرف���ت االآن مل���اذا كان���ت تخفي يديه���ا يف اآخر 
لق���اء.. كانت ا�سابعه���ا تعاين من وخز االب���رة التي كانت 

ت�س���تعملها للخياطة والتطريز..
كان���ت ا�سدق كلمة ح���ب يف حياتي.. لق���د كتبتها بدمها 
.. بجروحه���ا .. باأملها.. كانت تلك الليل���ة هي اآخر ليلة يل 
يف ذلك ال�س���ارع .. فلم ارغب يف العودة اليه مرة اخرى.. 
فهو كم���ا يحمل ذكريات جميل���ة.. يحمل ذكرى امل وحزن 

اأ�سماء. .. يحمل ذكرى 
احتفظت بقطعة القما����ص معي.. وكن���ت احملها معي يف 
كل مكان اذه���ب اليه ..وبعدها ب�س���هر.. واثناء تواجدي يف 
احدى الدول.. وعند ركوبي الحد املراكب يف البحر االبي�ص 
املتو�س���ط.. اخرجت قطعة القما����ص من جيبي.. وقررت ان 

ارميها يف البحر ..
ال اعل���م مل���اذا ؟؟ ولك���ن النه���ا حتم���ل اق�س���ى ذكرى يف 
حيات���ي.. وقبل غ���روب ال�سم����ص.. امتزج���ت دموعي بدم 
ا�س���ماء بكلم���ة احبك.. ورفع���ت يدي عالي���ا .. ورميتها يف 
البح���ر.. واخ���ذت ارقبه���ا وهي تختف���ي عن نظري �س���يئا 
ف�س���يئا .. ودموعي ت�س���الني مل���اذا ؟؟ ولكنني كنت ال املك 
جوابا ؟؟ ا�سماء �س���احميني .. فلم اعد احتمل الذكرى؟؟ 
ا�س���ماء �س���احميني.. فق���د حملتن���ي اكرب مم���ا احتمل؟؟ 
ا�س���ماء �ساحميني فاأنا ال ا�س���تحق الكلمات التي نق�ستها .. 

�ساحميني.. ا�س���ماء 
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اأن يت���زوج االإن�س���ان فت���اة غ���ر ملتزم���ة على اأ�سا����ص اأن 
تلت���زم بع���د زواجها منه هذا اأم���ر ال ُنحبذه. وقد ي�س���تغرب 
البع����ص ه���ذا ال���راأي، خا�سة اأن نوع���ًا كهذا م���ن االرتباط 
�س���يوؤدي اإىل هداية �س���خ�ص اإىل االلتزام الديني احلقيقي. 
اأمل يرد ع���ن اأمر املوؤمنن علي عليه ال�س���ام قوله: »بعثني 
ر�س���ول اهلل �سل���ى اهلل عليه واآله و�س���لم اإىل اليمن وقال يل: 
ي���ا علي ال تقاتلن اأحدًا حتى تدعوه، واأمي اهلل الأن يهدي اهلل 
على يديك رجًا خر لك مما طلعت عليه ال�سم�ص وغربت، 

يا علي«. ولك والوؤه 
نح���ن نقول ه���ذا املو�س���وع غر مرتب���ط مب�س���األة هداية 
ه���ذه الفتاة اأو ال، بل اإننا ن�س���جع ونوؤكد على هدايتها، وعلى 
قي���ام االأخ���وة واالأخوات بعملي���ة الدعوة لاإ�س���ام يف اإطار 
املوؤ�س�س���ات واملجتمعات الت���ي ينتمون اإليها، لك���ن اإياهم اأن 
يربطوا مو�سوع الدعوة لاإ�سام مبو�سوع العاقة اخلا�سة، 
الأن يف هذا املجال قد نقع يف �س���بهة وا�سحة بارتباط التزام 

هذا الأخت بحلمها بعاقة مع هذا ال�س���اب.
فكث���ر م���ن االأخوات يف ه���ذه االأي���ام يحب���ون االقتان 

ب�س���باب متدين���ن، وال�س���بب اأن ال�س���اب املتدي���ن، �س���اٌب 
خمل�ص، لي�س���ت لديه عاق���ات م�س���بوهة، فعاقاته تكون 
حم���دودة باأط���ر اأخاقي���ة و�س���رعية، به���ذه احلال���ة تكون 
�سامن���ة اأن هذا ال�س���اب ُمتعلم وعلى خل���ق ومتدين ويلتزم 
بحمايته���ا ورعايتها، فنجده���ن يحبذن���ه ويتمنينه، وعليه 
فعندما يطل���ب منها االلتزام بعد اأن يتزوجها الحقًا تراها 
ت�س���ارع للموافقة، فيكون دخولها لالتزام االإ�سامي ملقى 
عليه ثقل حاجتها لاقتان بهذا ال�سخ�ص، وفعًا تتزوجه 

لتبداأ امل�س���اكل فيما بعد.
      الن�ضجام بني الزوجني يف اللتزام الديني 

�ضرورة لنجاح الزواج
عندم���ا نتحدث عن االن�س���جام بهذا املعن���ى فاإننا نريد 
اأن نقول اإن االإن�س���ان ك���ي ينجح يف زواجه علي���ه اأن يختار 
عل���ى �س���اكلته، اأي اأن يكون االن�س���جام كامًا بن الزوجن 
وعلى كافة امل�س���تويات، فاإذا اختت زوجة ال تتنا�سب معك 
ولي�ست م�ساوية لك يف االلتزام يجب اأن توطن نف�سك على 
اأنك �ستقع ب�سل�سلة اإخفاقات خال حياتك فهل اأنت جاهز 

�ضرورة الن�ضـــجام يف اللتزام 
الديني والعقدي بني الزوجني
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ملث���ل ه���ذا االأمر؟ هل 
وطبيعت���ك  نف�س���يتك 
تتحمل هذا املو�سوع؟ 
وهنا نلفت اإىل م�ساألة 
طبيعي���ة جدًا وهي اأن 
االإن�سان املتدين يكون 
ُين�س���ئ  اأن  االأول  همه 
عائل���ة متدين���ة، ومن 
املعروف اأن االأم تلعب 
الدور االأبرز يف عملية 

بن���اء االأ�س���رة، فاإذا ما كان���ت هذه االأم غ���ر متدينة فاإنها 
ل���ن تكون ق���ادرة عل���ى القيام به���ذا الدور، وه���ذا ما يلقي 
على الزوج عبء وم�س���وؤولية اأن يهيئ نف�سه للقيام مبهمتن 
�سعبت���ن، مهمة يف تاأمن العي����ص الكرمي لعائلته من خال 
العم���ل، ومهمة تعليم كل العائلة اأحكام االإ�س���ام مبا فيهم 
الزوجة ومن املعروف اأن الدور االأول يحتاج اإىل كامل وقته 

فكيف �س���يوؤمن القيام بدوره الثاين؟
وم�س���الة ال���دور الث���اين م�س���األة كب���رة وهي حتت���اج اإىل 
جه���د كبر ويف نف����ص الوقت حث اهلل عز وج���ل عليها كثرًا 
فق���د ورد يف القراآن الكرمي قوله تعاىل: }يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا 
ــارًا وَُقودُهَـــا النَّاسُ وَالْحِجَـــارَةُ عََليْهَا  ُقـــوا َأنُْفسَـــُكمْ وََأهْلِيُكمْ نـَ
هَ مَا َأمَرَهُـــمْ وَيَْفعَُلونَ مَا  مَاَئَِكـــٌة غِاٌَظ شِـــدَادٌ َل يَعْصُـــونَ اللَّ

)6 )التح���رمي/  يُؤْمَـــرُونَ{. 
اإذًا ه���ذا ال���زوج قد تك���ون طبيع���ة عمله تفر����ص عليه 
اأن يع���ود منه���كًا م�س���اًء اإىل البي���ت وه���و بحاجة ليعي����ص 
احلياة الزوجية اخلا�س���ة بينه وبن زوجته، وبحاجة اأن 
يق���وم بااللتزام���ات العائلية، كزيارة اأهل���ه واأهل زوجته 
باالأف���راح واالأتراح، و�سل���ة رحمه، وكل م���ا ي�سدق عليه 

اأنه واجب���ات عائلية.
واإ�ساف���ة اإىل ذلك فاإنه م�سطر لاعتناء بدرا�س���ة اأوالده 
وتلبي���ة حاجاتهم الكثرة، فمتى ي�س���تطيع  اأن يفقه زوجته؟ 
وهو عندما تزوجه���ا كان يفكر منذ البداية باأن يقوم بتعليم 
زوجته كل ما حتتاجه من اأحكام ال�س���رع ومفاهيم االإ�س���ام 

فاإذا ب���ه يجد اأن ال وقت لديه لكل ذلك.
واالأح���كام  الفق���ه  عل���ى  امل�س���تقبل  زوج���ة  اط���اع  اإن 
واملفاهي���م ال�سروي جدًا، الأنها بع���د االطاع عليها قد جتد 
نف�س���ها غر ق���ادرة على حتمل هذه االأح���كام وااللتزام بها، 
فتف����ص الزواج منه. والزواج الناجح يفر�ص على الزوجن 
الو�سوح منذ البداية يف كل �سيء منعًا للجهالة ورفعًا للغنب.

ذل���ك  م���ن  واأك���رث 
فمن خ���ال احتكاكها 
باملتدين���ات ق���د جت���د 
ت�س���تطيع  ال  اأنه���ا 
كه���ذه  يف  العي����ص 
اأج���واء ق���د تراها هي 
وبح�سب وجهة نظرها 
اأجواء  اأنها  واعتقادها 

ومتزمت���ة. معق���دة 
الكث���ر  وهن���اك 
من الزوجات الاتي و�سلن اإىل الطاق ورف�سن اال�س���تمرار 
يف احلي���اة الزوجية حتت حجة اأن ه���ذه االأجواء التي تطلب 
منها �سعبة وال ت�س���تطيع حتملها، وعندما �ساألناهن اأمل تكن 
على علم م�س���بق باالأجواء التي �ستع�س���ن به���ا؟ كان جوابهن 
اأنهن ل���و اطلعن على هذه التفا�سيل ما ك���ن التزمن وما كن 

وافقن على ه���ذا الزواج.
      ن�ضائح ملن يريد الزواج من امراأة غري ملتزمة

وال���ذي اأقوله هن���ا اإن الهداية والدعوى للدي���ن وااللتزام 
اأم���ر مطلوب ومرغ���وب جدًا وعلي���ه من االأجر م���ا ال ُيعطى 
لغ���ره م���ن االأعمال، لك���ن ال تقرن���وا الهداية بال���زواج اأواًل، 
وثاني���ًا اإذا ا�سط���ررت الأنكم اأحببتم وكنتم غر م�س���تعدين 
للتخل���ي عن هذا احلب فلتك���ن كل االأمور املطلوبة من ناحية 
االلت���زام موج���ودة بل االق���تان العملي، �س���واء م���ن ناحية 
احلج���اب اأو م���ن ناحية الفقه وكذا يف كل االأمور االأ�سا�س���ية 
يف الدين، كالعلم باالأمور العقدية االأ�سا�سية، والعلم باالأمور 
االجتماعي���ة وطريقة العم���ل والعاق���ات االجتماعية، وهذا 
كل���ه اإذا توافر قبل الزواج فاحلم���د هلل رب العاملن، وليقدم 
على هذا الزواج اأما اإذا اقتن بهذه املراأة وهي غر جاهزة 
لكل هذه االأم���ور فقط ملجرد اأنه عندها نية االلتزام ونية اأن 
توؤمن ونية اأن ت�سر يف هذا النهج فعليه اأن يوطن نف�سه على 

م�س���اكل اأ�س���رنا اإليها يف بداية ه���ذا الكام.
وعلي���ه اأن ياحظ نف�س���ه اإذا كان قادرًا على مواجهة هذه 
امل�ساكل اأم اأنه غر قادر على ذلك ويبقى يف نهاية االأمر هذا 

خياره الذي عليه اأن يتحمل م�سوؤوليته.
نح���ن نعت���رب اأن الزيجات املنطلق���ة من فك���رة اأنني اأريد 
هدايته���ا من خ���ال زواجي بها نعتربه���ا �سفقة غر رابحة 
ونحن ن�س���جع على الهداي���ة كما قلنا ولكن عل���ى اأن ال تقرن 

الزواج. مبو�سوع 

35

مة
�ضل

ة امل
�ضر

الأ



      الزوجة امل�ضيطرة
وه���ي التي تلغ���ي وجود زوجها فا ت�ست�س���ره اأو ت�س���ركه يف 
اأمور االأ�س���رة، وتقوم هي بكل �سيء يخ�ّص االأ�سرة والبيت دون 
اأن ترج���ع اإليه اأو ت�س���ع اعتبارًا لراأيه. ومن هنا ي�س���عر الرجل 
اأن ذاته قد تا�س���ت، واأن ما عليه اإذا اأراد خر البيت واالأوالد 
اإاّل اأن ي�ست�س���لم ويلغ���ي وجوده وكيان���ه، ومثل هذا الرجل اإن مل 
ينف�س���ل عن تلك الزوجة فاإن���ه رمبا يجد عند امراأة اأخرى ما 

يعو�س���ه عما يلقاه من االأوىل.
      عا�ضقة الكذب

م���ن اأهم م���ا يف اأخاقيات ال���زواج، هو عن�س���ر ال�سدق يف 
كل �س���يء، فهو من اأهم دعائم اال�ستقرار وال�سعادة، وهناك من 
الن�س���اء من يع�س���قن الكذب، اإما كهواية واإم���ا خوفًا وجبنًا، ويف 
كلت���ا احلالتن فاإن الرجل ميقت يف املراأة اخلداع والكذب، واإذا 
قب���ل الرج���ل الكذب لظ���رف اأو الآخر فاإن ذلك يك���ون م�سحوبًا 

احتقار. بنظرة 
      الزوجة ال�ضر�ضة

وه���ي املراأة الت���ي اإذا �سدر م���ن زوجها ت�س���رف ما فابد 
اأن ينال عليه عقابًا، وهي دائمًا ت�س���بب احلرج لزوجها ب�س���بب 
هذه الطبيعة العدواني���ة، فهي مع اجلران واالأ�سدقاء واالأهل 
تتحدث بلهجة حادة وجادة ول�س���ان قا����ص، وهي بذلك ت�س���بب 

لزوجها الكثر من امل�س���اكل، بل والأبنائها اأي�سًا عندئٍذ تغر����ص 
يف نفو�س���هم الكره والنفور.

      الزوجة النكدية
 وهي التي ال تعي����ص اإاّل يف جو مل���يء بالزوابع والعوا�سف، 
وتختل���ق اأ�س���باب اخلاف، فف���ي كل كلمة م���ن جانب زوجها 
معن���ى ه���ام ونتائج يج���ب اأن ت�س���ل اإليها وتلك امل���راأة عادة 
حتّمل الت�سرفات واالأقوال اأك���رث مما تتحمل، فتخلق املتاعب 
وتث���ر اخلاف���ات بينه���ا وب���ن زوجها، وه���و عندئ���ذ يف�سل 
اله���روب من البيت اأو رمب���ا يبقى الأنه هو االآخر ي�س���تك مع 

نف�س���ها. ال�سفة  زوجته يف 
      الزوجة النعزالية

الت���ي تبتعد ع���ن كل االأم���ور اخلا�س���ة بزوجه���ا، وال تهتم اإاّل 
ب�س���وؤونها وهوايتها، وتتلذذ كلما ا�س���تطاعت االختاء بنف�س���ها 
وحتتف���ظ بكل ما ت�س���معه اأو تراه اأو تلم�س���ه لنف�س���ها، وقد يكون 

ذل���ك املر�ص نف�س���يًا اأهِمل عاُجه.
      الزوجة ال�ضلبية

وه���ي ت���تك كل الت�سرف���ات لزوجه���ا ليقوم هو بكل �س���يء، 
ويقت�س���ر دوره���ا على تنفيذ االأوامر، فهي ت�ست�س���لم لكل �س���يء 
وكاأنه���ا تطلب من زوجها مزي���دًا من التحك���م دون اأدنى اإثبات 

لوجوده���ا اأو لكيانه���ا مع زوجها ك�س���ريكة حلياته.

�ضفـــات ل يحبها الرجل يف املراأة
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      الزوجة العنيدة
وه���ي الت���ي تعان���د يف اأي 
�س���يء ملج���رد العن���اد حت���ت 
�سعار )خالف تعرف( فقط، 
يف  متعته���ا  كل  جت���د  وق���د 
االإ�س���رار على راأيها واإْن كان 
خاطئ���ًا، وم���ن َث���مَّ ترّكز كل 
اهتمامها عل���ى كيفية اإثبات 
ذاتها ع���ن طريق العناد، فلو 
رغب زوجها مث���ًا يف تناول 
نوع م���ن الطعام اأ�سرت على 
اإع���داد ن���وع اآخ���ر حت���ى ولو 
كان���ت ه���ي ال حتب���ه، وه���ذا 
النوع من الن�ساء من اأكرث ما 

يكره���ه الرجل.
      الزوجة الروتينية

اأن  تعت���رب  م���ن  وه���ي 
ال���زواج هو نهاي���ة ما حتققه 
يف احلي���اة، فه���و كل اأمله���ا 
وطموحها، وبعد الزواج لي�ص 
لديها طموح اأو اآمال، ومن ثم 
كل ي���وم عندها كال���ذي كان 

علي���ه اليوم ال�س���ابق، كل �س���يء يف حياتها الزوجية يت���م برتابة.
ه���ذه بع����ص ال�سف���ات الت���ي ميقته���ا الرج���ل، اأيُّ رج���ل، 
لذل���ك يجب عل���ى كل زوجة - حتقيق���ا ل�س���عادتها - اأن تعيد 
النظ���ر يف اأ�س���لوب حياته���ا لتبتعد عن هذه ال�سف���ات لتحقق 

وهناءها. �س���عادتها 
      روايات لِك للقراءة

عن االإم���ام ال�سادق عليه ال�س���ام اأنه قال: »خر ن�س���ائكم: 
الطيبة الريح، الطيبة الطبيخ، التي اإذا اأنفقت اأنفقت مبعروف، 
واإذا اأم�س���كت اأم�س���كت مبع���روف، فتل���ك عامل م���ن عّمال اهلل 

وعام���ل اهلل ال يخيب وال ين���دم«. )الكايف: 5/ 3٢5(
وع���ن ر�س���ول اهلل �سل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�س���لم اأن���ه ق���ال: 
»اأال اأخربك���م ب�س���رار ن�س���ائكم، الذليلة يف اأهله���ا العزيزة مع 
بعله���ا، العقي���م، احلقود، الت���ي تتوّرع من قبي���ح، املترّبجة اإذا 
غ���اب عنها بعله���ا، احل�سان )اأي متح�سن���ة( معه اإذا ح�سر، 
ال ت�س���مع قوله، وال تطيع اأمره، واإذا خ���ا بها بعلها متّنعت منه 
كم���ا متنع ال�سعبة ع���ن ركوبها، ال تقبل منه عذرًا، وال تغفر له 

ذنبًا«. )ال���كايف: 5/ 3٢5(
وع���ن االإم���ام ال�سادق علي���ه ال�س���ام قال: »خر ن�س���ائكم 

�س���كرت  اأعطي���ت  اإن  الت���ي 
واإن منعت ر�سيت«. )بحار 

)٢39  /103 االأن���وار: 
وق���ال االإم���ام ال�س���ادق 
اأي�س���ًا:  ال�س���ام  علي���ه 
ر�س���ول  اأت���ت  ام���راأة  »اإن 
اهلل �سل���ى اهلل علي���ه واآل���ه 
احلاج���ة  لبع����ص  و�س���لم 
م���ن  )لعّل���ك  له���ا:  فق���ال 
وم���ا  قال���ت:  امل�س���ّوفات؟! 
امل�س���ّوفات يا ر�س���ول اهلل؟ 
قال: امل���راأة الت���ي يدعوها 
زوجه���ا لبع�ص احلاجة فا 
ت���زال ت�س���ّوفه حتى ينع����ص 
زوجه���ا فين���ام، فتلك التي 
تلعنه���ا  املائك���ة  ت���زال  ال 
زوجه���ا«.  ي�س���تيقظ  حت���ى 

)509  /5 )ال���كايف: 
املوؤمن���ن  اأم���ر  وع���ن 
عل���ي بن اأبي طال���ب عليهما 
ال�س���ام قال: »خر ن�سائكم 
اأم���ر  ي���ا  قي���ل  اخلم����ص، 
املوؤمنن وما اخلم����ص؟ ق���ال: الهينة، اللينة، املوؤاتي���ة، التي اإذا 
غ�سب زوجه���ا مل تكتحل بغم�ص حتى ير�س���ى، واإذا غاب عنها 
زوجها حفظته يف غيبته، فتلك عامل من عمال اهلل، وعامل اهلل 

ال يخي���ب«. )ال���كايف: 5/ 3٢5(
وع���ن االإم���ام ال�سادق عليه ال�س���ام قال: »ق���ال النبي �سلى 
اهلل علي���ه واآله و�س���لم اأمّيا امراأة ت�سّدق���ت على زوجها مبهرها 
قب���ل اأن يدخل بها اإاّل كتب اهلل لها بكل دينار عتق رقبة. قيل: يا 
ر�سول اهلل فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال: اإمنا ذلك من املودة 

واالألفة«. )الكايف: 5/ 38٢(
وق���ال النبي �سل���ى اهلل عليه واآله و�س���لم: »ا�س���تّد غ�سب اهلل 
تعاىل على امراأة ذات بعل ماأت عينها من غر زوجها«. )بحار 

االأنوار: 104/ 39(
وع���ن ر�س���ول اهلل �سل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�س���لم: »كل امراأة 
حفظت عّفتها وعا�س���رت زوجها بطاقة الوجه فهي خر ن�س���اء 
اأمتي وتتف�سل على احلور العن كف�سلي على اأدنى اأمتي، ولها يف 
كل يوم وليلة اأجر األف �س���هيد، وكل امراأة قنعت مبا عند زوجها 
ومل تكلفه فوق ي�س���ره اأعطيت يف اجلّنة �س���بعن حلة من حللها«. 

)الآلئ االأخبار: 3/ ٢83(
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       بداية الفاجعة  
جاء �س���هر رم�س���ان من �س���نة اأربعن 
للهجرة يحمل بن اأحداثه اأعظم فاجعة 
مرت على امل�سلمن بعد فقد نبيهم �سلى 
اهلل عليه واآله و�س���لم هذه الفاجعة التي 
خطط لها اأ�سقى االأ�سقياء عبد الرحمن 
اب���ن ملجم امل���رادي )لعنه اهلل( يف مكة 
م���ع نفر م���ن اأ�سحاب���ه اخل���وارج الذين 
تعاهدوا اأن يقتلوا كًا من اأمر املوؤمنن 
االإم���ام علي بن اأبي طال���ب �سلوات اهلل 
و�س���امه علي���ه ومعاوية بن اأبي �س���فيان 
وعمرو ب���ن العا�ص )لعنهما اهلل(، فكان 
االإمام اأم���ر املوؤمنن علي بن اأبي طالب 
�سل���وات اهلل و�س���امه عليه م���ن ح�سة 
ال�س���قي اب���ن ملج���م )لعن���ه اهلل( الذي 

تكفل باإطفاء �س���معة حياته.

        رموز النفاق التي ا�ضرتكت 
يف تلك اجلرمية  

اأقب���ل اب���ن ملج���م بع���د ذل���ك االتفاق 
حت���ى ق���دم الكوفة، فلق���ي به���ا اأ�سحابه 
وكتمه���م اأم���ره، وط���وى عنهم م���ا تعاقد 
ه���و واأ�سحابه علي���ه مبكة م���ن قتل اأمر 
املوؤمنن عليه ال�س���ام خمافة اأن ينت�سر، 
وزار رجا من اأ�سحابه ذات يوم من بني 
تي���م الرباب، ف�سادف عن���ده قطام بنت 

االأخ�س���ر، من بني تي���م الرباب.
وكان االإم���ام عليه ال�س���ام قتل اأخاها 
واأباها بالنهروان، فلما راآها �س���غف بها، 
وا�س���تد اإعجابه فخطبه���ا، فقالت له: ما 
ال���ذي ت�س���مي يل م���ن ال�س���داق؟ فقال: 
احتكمي ما بدا لك، فقالت: اأحتكم عليك 
ثاثة اآالف دره���م وو�سيفا وخادما، واأن 

تقتل عل���ي بن اأبي طالب.
قال���ت ل���ه: فاأن���ا طالبة ل���ك بع�ص من 
ي�ساعدك على هذا ويقويك ثم، بعثت اإىل 
وردان ب���ن جمالد، اأحد بني تيم الرباب، 
فخربت���ه اخل���رب، و�س���األته معاون���ة اب���ن 

ملجم، فتحم���ل لها ذلك.
وخ���رج اب���ن ملج���م، فاأت���ى رجا من 
اأ�س���جع، يقال له �س���بيب بن بحرة، وقال 
له، يا �س���بيب، ه���ل لك يف �س���رف الدنيا 
واالآخرة؟ قال: وما ذاك قال: ت�س���اعدين 
على قتل علي نكمن له يف امل�سجد االأعظم 
ف���اإذا خ���رج ل�س���اة الفج���ر فتكن���ا به، 
و�سفينا اأنف�س���نا منه، واأدركنا ثاأرنا، فلم 

يزل به حت���ى اأجابه.
فاأقب���ل ب���ه حت���ى دخ���ا عل���ى قطام، 
وه���ي معتكف���ة يف امل�س���جد االأعظ���م، قد 

مـــــــن الـــــــــذي قتــــــــــل 
المام امري املوؤمنني عليه ال�ضالم ؟   
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�سربت لها قبة، فقاال لها: قد اأجمع راأينا 
على قتل ه���ذا الرجل، قال���ت لهما: فاإذا 
اأردمتا ذل���ك فالقياين يف ه���ذا املو�سع.

فان�سرف���ا من عندها، فلبث���ا اأياما ثم 
اأتياها، ومعهم���ا وردان بن جمالد، الذي 
كلفته م�س���اعدة ابن ملج���م )لعنه اهلل(، 
وذلك يف ليلة اجلمعة لت�س���ع ع�س���رة ليلة 

خلت من �س���هر رم�سان �سنة اأربعن.
ب���ه  فع�سب���ت  بحري���ر  له���م  فدع���ت 
�سدوره���م، وتقل���دوا �س���يوفهم، وم�س���وا 
فجل�س���وا مقابل ال�س���دة الت���ي كان يخرج 
منه���ا عل���ي علي���ه ال�س���ام اإىل ال�ساة.
ق���ال اأبو الف���رج: وقد كان اب���ن ملجم 
اأت���ى االأ�س���عث بن قي����ص يف ه���ذه الليلة، 
فخا ب���ه يف بع�ص نواحي امل�س���جد، ومر 
بهم���ا حجر ب���ن عدي، ف�س���مع االأ�س���عث 
وهو يق���ول البن ملج���م، النج���اء النجاء 

بحاجت���ك! فق���د ف�سح���ك ال�سبح.
       حمل الإمام عليه ال�ضالم 

اإىل داره بعد �ضربه  
مل���ا �سرب اأمر املوؤمنن عليه ال�س���ام 
احتم���ل فاأدخ���ل داره فقع���دت لبابة عند 
راأ�س���ه وجل�ست اأم كلثوم عند رجليه ففتح 
عينيه فنظر اإليهما فقال: الرفيق االأعلى 

خر م�س���تقرا واأح�سن مقيا.
فن���ادت اأم كلث���وم عب���د الرحم���ن ب���ن 
ملجم ي���ا ع���دو اهلل قتلت اأم���ر املوؤمنن 
ق���ال: اإمنا قتلت اأب���اك، قالت يا عدو اهلل 
اإين الأرج���و اأن ال يك���ون علي���ه باأ����ص قال 
له���ا ف���اأراك اإمنا تبك���ن علي���ه واهلل لقد 
�سربته �سربة لو ق�س���مت بن اأهل االأر�ص 
الأهلكته���م. واأخ���ذ اب���ن ملج���م فاأدخ���ل 
على عل���ي، فقال اأطيبوا طعام���ه، واألينوا 
فرا�س���ه، فاإن اأع�ص فاأنا ويل دمي، عفو اأو 
ق�سا�ص، واإن م���ت فاأحلقوه بي اأخا�سمه 

عن���د رب العاملن.
       ا�ضرتاك اآل اأمية يف قتل 

الإمام عليه ال�ضالم  
مل تك���ن موؤامرة قت���ل االإم���ام �سلوات 
اهلل و�سامه عليه مقت�سرة على اخلوارج 

فح�س���ب بل اإن بن���ي اأمي���ة كان لهم االأثر 
الفاعل يف التخطيط والتمويل والتاأ�سي�ص 
له���ذه احلادث���ة الرزي���ة الت���ي اأ�سيب بها 
االإ�س���ام وا�س���تفاد منه���ا اأه���ل النف���اق 
والكف���ر، وعلى هذه امل�س���اركة االأموية يف 
قت���ل االإمام اأم���ر املوؤمنن �سل���وات اهلل 
و�سامه عليه توجد �سواهد عديدة منها:

اأوال: اإن اأب���ا االأ�س���ود ال���دوؤيل �ساحب 
اأمر املوؤمنن األقى تبعة مقتل االإمام على 
بن���ي اأمية، وذل���ك يف مقطوعته التي رثى 

به���ا االإمام والتي جاء فيها:
األ اأبلغ معاويــــة بـن حـرب  

فال قرت عيون ال�ضامتــــينا  
اأيف �ضهر ال�ضالة فجعـتمونا  

بخري النا�ـــس طرا اأجمعينا  
قتلتم خـــري من ركب املطايا  

ورحلها ومن ركب ال�ضــــفينا  
 ومعن���ى ه���ذه االأبي���ات اأن معاوي���ة هو 
الذي فجع امل�سلمن بقتل االإمام الذي هو 
خر النا����ص، فهو م�سوؤول عن اإراقة دمه، 
وم���ن الطبيعي اأن ابا االأ�س���ود مل ين�س���ب 
ه���ذه اجلرمي���ة ملعاوي���ة اإال بع���د التاأك���د 
منه���ا، فق���د كان الرج���ل متحرجا اأ�س���د 
التحرج فيما يقول)حياة االإمام احل�سن 
عليه ال�س���ام لل�س���يخ باقر القر�سي: ج٢، 

����ص103 � 109.(.
ثاني���ا: وال���ذي يدع���و اإىل االطمئنان 
يف اأن احل���زب االأم���وي كان ل���ه ال�سل���ع 
الكبر يف هذه املوؤامرة هو اأن ابن ملجم 
كان معلما للق���راآن وكان ياأخذ رزقه من 
بي���ت املال ومل تكن عنده اأية �س���عة مالية 
فمن اأي���ن له االأم���وال التي ا�س���تى بها 
�سيفه الذي اغتال به االإمام باألف و�سمه 
باألف ومن اأين ل���ه االأموال التي اأعطاها 
مه���رًا لقط���ام وه���و ثاث���ة اآالف وعب���د 
وقين���ة كل ذلك يدعو اإىل الظن اأنه تلقى 
دعم���ا مالي���ا م���ن االأموي���ن اإزاء قيامه 
باغتي���ال االإمام )حياة االإمام احل�س���ن 
عليه ال�س���ام لل�سيخ باقر القر�سي: ج٢، 

.).109  � �ص103 

ثالث���ا: افتخ���ار بع����ص االأموي���ن عندم���ا 
اأدخل���وا ال�س���بايا يف جمل����ص يزي���د ب���ن 

معاوي���ة لعن���ه اهلل بقول���ه:
نحـــن قتلنـــا عليا وبنـــي علي  

ورمـــاح   هنــــدية  ب�ضـــيوف 
و�ضـــبينا ن�ضاءهــــم �ضبي ترك  

نطـــاح   فـــاأي  ونطحناهـــم 
الطرب�س���ي:  لل�س���يخ  )االحتج���اج 

����ص٢8.( ج٢، 
فه���و اأو�س���ح دلي���ل عل���ى اأن لاأموين 
يدًا طوىل يف قتل �س���يد الو�سين �سلوات 

اهلل و�س���امه عليه.
       بكاء ال�ضماء دما لفقد �ضيد 

الأو�ضياء عليه ال�ضالم  
ق���ال اب���ن عبا����ص: )لق���د قت���ل اأم���ر 
علي���ه  و�س���امه  اهلل  �سل���وات  املوؤمن���ن 
بالكوف���ة فاأمط���رت ال�س���ماء ثاث���ة اأيام 
دم���ا() مناقب اآل اأبي طالب البن �س���هر 

����ص170.(. ج٢،  اآ�س���وب: 
وعن �س���عيد بن امل�س���يب اأن���ه ملا قب�ص 
اأمر املوؤمنن �سلوات اهلل و�س���امه عليه 
مل يرف���ع من وجه االأر�ص حج���ر اإال وجد 
حتت���ه دم عبيط)مناق���ب اآل اأب���ي طالب 

البن �س���هر اآ�س���وب: ج٢، �ص170.(.
وق���ال اب���ن �س���هاب: )قدم���ت دم�س���ق 
واأنا اأريد الغزو، فاأتيت عبد امللك الأ�س���لم 
علي���ه فوجدت���ه يف قبة على فرا����ص تفوت 
القائم والنا����ص حتته �س���ماطان ف�سلمت 
وجل�س���ت فقال: يابن �سهاب اأتعلم ما كان 
يف بيت املقد����ص من �سباح قت���ل ابن اأبي 
طال���ب؟ قلت نعم. ق���ال: هلم، فقمت من 
وراء النا�ص حتى اأتيت خلف القبة، وحول 
وجهه. فاأحنى علي، فقال: ما كان؟ قال: 
فقلت: مل يرفع حجر يف بيت املقد����ص اإال 
وجد حتت���ه دم. فقال: مل يب���ق اأحد يعلم 
هذا غ���ري وغ���رك. قال: فا ي�س���معن 
من���ك. ق���ال: ماحتدث���ت به حت���ى تويف(
) خمت�س���ر تاريخ دم�س���ق الب���ن منظور: 

ج1٢، اجل���زء ٢3، �ص٢31.(.

39

ات
�ضب

ملنا
ا



      القاعدة الوىل: يف ال�ضعادة 
الفكرية

ن���ال  عقل���ه  حّك���م  م���ن  القاع���دة: 
ال�سعادة، فعن اأمر املوؤمنن عليه ال�سام 

ق���ال: »اأ�س���عد النا����ص العاقل«.
األ���ف: احلدي���ث ال�س���ريف ي�س���ر اإىل 
اأن العقل ال�س���ليم يوجب التفكر القومي، 
والتفكر القومي ينتج االطمئنان النف�سي 
وي�س���عر بال�س���عادة حتى ولو كان �ساحبه 
القا�س���ية  الظ���روف  اأحل���ك  يف  يعي����ص 
كاملر�ص اأو الفقر اأو ال�س���جن اأو امل�سائب 
االأخ���رى، الأن���ه يعل���م اأن ه���ذه امل�سائب 
ال ت���دوم واأن ه���ذه الدني���ا ال تخل���و منها، 

احل�س���ول  يف  رغب���ة  ويتحم���ل  في�س���رب 
عل���ى مق���ام ال�سابرين الأن م���ن ال�سرب، 
ال�سرب على امل�سيبة كما ورد يف احلديث 
عن اأبي جعفر عليه ال�س���ام قال:»اجلنة 
حمفوفة بامل���كاره، وال�س���رب، فمن �سرب 
على امل���كاره يف الدنيا دخ���ل اجلنة...«.

علي���ه  عل���ي  االإم���ام  وق���ال 
ال�سام:»ال�سرب �سربان �سرب عن املعيبة 
ح�س���ن جميل واأح�س���ن من ذل���ك ال�سرب 
علي���ك...« وج���ل  ع���ّز  اهلل  ح���رم  عّم���ا 

ب���اء: يح���دث القل���ق النف�س���ي نتيج���ة 
�س���عور امل���رء بفق���دان نف���ع اأو خوفه من 
�س���قوط اأذى علي���ه، ولكن عندم���ا يواجه 

ه���ذا ال�س���عور بالر�س���ا وال�س���رب على ما 
اأراد اهلل تع���اىل يذه���ب القلق ويحل بدله 
االطمئن���ان ول���ذا ذك���ر االإم���ام ال�سادق 
علي���ه ال�س���ام ذلك بقوله: »راأ����ص طاعة 
اهلل ال�س���رب والر�سا ع���ن اهلل فيما اأحب 
العبد اأو كره وال ير�سى عبد عن اهلل فيما 
اأح���ب اأو كره اإال كان خرًا ل���ه فيما اأحب 

كره«. اأو 
اأن  يف  فك���ر  اإن�س���انًا  اأن  )ل���و  املث���ل: 
ه���ذه الدنيا فاني���ة بحلوها ومره���ا، واأن 
م���ا ي�سيبه من م�سائبه ال�س���ك �س���ينوي 
�ساح���ب هذا التفكر ب�س���يء من ال�سرب 

فاإنه �س���يطمئن وي�س���عد.

خم�س قواعد 
لراحة العقل والفكر
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      القاعدة الثانية: يف تعظيم 
اأو ت�ضغري امل�ضكلة فكريًا

بواقعي���ة  للم�س���كلة  انظ���ر  القاع���دة: 
تهون ع���ن االإمام ال�سادق عليه ال�س���ام 
ق���ال: »الطرة على ما جتعله���ا اأنت، فاإن 
هونتها تهونت، واإن �سددتها ت�سددت، واإن 

مل جتعلها �س���يئًا مل تكن �سيئًا«.
واحلديث ال�سريف ي�سر اإىل اأمور:

األف: ت���رك الت�س���اوؤم وذلك من خال 
ترك التفكر ال�س���لبي، وهذا اأمر باختيار 
االإن�س���ان، فلو طرد اخلياالت واالأوهام ال 

يبقى يف الذهن اإاّل امل�س���كلة فقط.
ب���اء: يدع���و احلدي���ث اإىل النظ���ر يف 
امل�س���كلة بواقعية دون اأن يخ�سع فكره اإىل 
اخلياالت واالأوهام، ف�سرى امل�سكلة على 
طبيعتها دون ت�سخي���م، وعلى �سوء ذلك 

�س���ي�سع لها حًا منا�سبا حلجمها.
جي���م: اإن �سغ���ر امل�س���كلة اأو كربها اأو 
عدمها فكريًا ولي����ص واقعيًا، اإذ اإن الواقع 
ال يتاأثر ب�سورة ذهنية جمردة عن ترتب 
االأثر، فلو كان للطرة )الت�ساوؤم( حقيقة 
مل���ا نفاه الر�س���ول االأكرم �سل���ى اهلل عليه 

واآله و�س���لم بقوله: »ال طرة وال �سوؤم«.
      القاعدة الثالثة: حافظ 

على اأفكارك من اأفكار الآخرين 
ال�ضلبية

1 - القاع���دة: م���ن األغ���ى فك���ره وق���ع 
يف اأخطاء اأف���كار االآخري���ن، فعن االإمام 
الكاظ���م عليه ال�س���ام: »اأبل���غ خرا وقل 
خ���را وال تكن اإّمع���ة، فقيل: م���ا االإّمعة؟ 
فق���ال علي���ه ال�س���ام:»ال تقول���ّن اأن���ا مع 

النا����ص، واأن���ا كواحد من النا����ص«.
واحلديث ال�سريف ي�سر اإىل اأمور:

يف  ا�س���تقالك  �س���رورة  اإىل  األ���ف: 
التفكر، دون التاأثر باالآخرين تاأثرًا اأعمى.

ب���اء: ال مينع احلدي���ث النظر يف اأفكار 
اجلمع واختيار املوقف ال�سليم.

العم���ل  احلدي���ث  مين���ع  ال  جي���م: 
بالقواعد الكلية التي اتفق عليها العقاء.

بع����ص  اأن  اإىل  احلدي���ث  ي�س���ر  دال: 
مواق���ف اجلمع غر مدرو�س���ة وقد ت�سل 
اإىل درج���ة الغوغ���اء، والغوغ���اء و�سفهم 
االإمام اأمر املوؤمنن عليه ال�سام بقوله: 
واإذا  غلب���وا  اجتمع���وا  اإذا  الذي���ن  »ه���م 

تفرق���وا مل يعرفوا«.
املث���ل: )ل���و اأن اإن�س���انًا �س���اهد جمع���ًا 
من النا����ص يهتفون بذم �س���يء اأو مبدحه 
فا�س���تك معه���م دون معرف���ة تفا�سي���ل 
االأمور، فهذا مم���ا انطبق عليه احلديث، 
وكاأن احلدي���ث ي�س���ر اإىل املثل ال�س���عبي 

)ح�س���ر مع النا����ص عيد((.
      القاعدة الرابعة: يف 
احلفاظ على �ضالمة القلب

والتق���وى  االإله���ي  بالعل���م  القاع���دة: 
ي�س���لم القلب ع���ن ر�س���ول اهلل �سلى اهلل 
علي���ه واآله و�س���لم: وقد �س���ئل: م���ا القلب 
ال�سليم؟ قال:»دين با �سك وهوى، وعمل 

با �س���معة ورياء«.
ي�سر احلديث ال�سريف اإىل اأمور:

الت�س���لح  �س���رورة  اإىل  ل���ف:  اأ
له���ي لك���ي تك���ون عل���ى بينة  بالعل���م االإ

م���رك. اأ ويق���ن م���ن 
باء: اإىل �سرورة اأن يكون دين االإن�س���ان 

غر خا�سع للهوى واملزاج ال�سخ�سي.
بالعم���ل  اليق���ن  يق���رن  اأن  جي���م: 
اخلال�ص والبعيد عن اجلاه وحب الظهور.

ودون ه���ذه ال�س���روط ال ي�س���لم القل���ب 
م���ن االأمرا����ص التي تنعك����ص �س���لبًا على 
�س���لوك االإن�س���ان، فلذا جاءت االأحاديث 
ال�س���ريفة لتبن طرق �سامة القلب نذكر 
منها ق���ول االإمام ال�سادق عليه ال�س���ام 
اإذ يقول: )يف تف�س���ر القلب ال�سليم: »هو 

القلب الذي �س���لم من ح���ب الدنيا«.

علي���ه  املوؤمن���ن  اأم���ر  ق���ول  ومنه���ا 
ال�س���ام: »ال ي�س���لم لك قلبك حتى حتب 

للموؤمن���ن م���ا حتب لنف�س���ك«.
وال �س���ك اأن كل ه���ذه االأم���ور وغرها 

مرتبطة بتفكر االإن�س���ان.
قلب���ه  امت���اأ  اإن�س���انًا  اأن  )ل���و  املث���ل: 
بال�س���ك و�س���ّلم قلبه للهوى لوقع يف نتائج 
�س���لبية، مثًا �س���ك يف عدل اهلل تعاىل اأو 
�س���ك يف الربزخ فهذا �سكه يجعله يتعامل 
ة  مع حميطه دون اأبالّية اأو ح�ساب وبخا�سّ
يف ال�سلوكيات واالأقوال، وقد يبداأ باللهاث 

من اأجل اجل���اه والظهور(.
      القاعدة اخلام�ضة: التفكري 

يف العواقب
متن���ع  النتائ���ج  معرف���ة  القاع���دة: 
علي���ه  املوؤمن���ن  اأم���ر  ع���ن  ال�س���رر 
العواق���ب  يف  »الفك���ر  ق���ال:  ال�س���ام 

املعاط���ب«. م���ن  ُينج���ي 
ي�سر احلديث ال�سريف اإىل اأمور:

عن���د  التفك���ر  م���ن  الب���د  األ���ف: 
االإق���دام عل���ى اأم���ر م���ا حت���ى ال يك���ون 

ارجتالّي���ًا. �س���لوكنا 
ب���اء: الب���د م���ن معرفة م���ا ت���وؤول اإليه 
االأم���ور والب���د م���ن الوق���وف عل���ى نتائج 

االأفع���ال اأو االأق���وال.
يعطين���ا  العواق���ب  معرف���ة  جي���م: 
الفر�س���ة لتعديل اخلط���ة اإىل غرها اإذا 

وخيمة. العواق���ب  كان���ت 
هذا احلديث ال�س���ريف يحث االإن�س���ان 
عل���ى اأن يتاأنى لك���ي ال يقع يف الزلل وهذا 
م���ا اأك���ده اأم���ر املوؤمن���ن عليه ال�س���ام 
بقوله: »اأ�سل ال�سامة من الزلل الفكر«.
ويف ق���ول اآخ���ر: »اإذا قّدم���ت الِفكر 
يف جمي���ع اأفعالك ح�س���نت عواقبك يف 

اأمر«. كل 
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دقيق���ة،  اعتقادي���ة  م�س���ائل  فيه���ا  طويل���ة  مناظ���رة  وه���ي 
وتك�س���ف عن عمق اإحاطة ال�س���يخ ال�سدوق رحم���ه اهلل باآيات 
الكتاب واالأحاديث والتاريخ و�س���ائر العلوم االإ�سامية، وح�سن 

اأ�س���لوبه يف االحتجاج.
وفيم���ا يل���ي ننقل هذه املناظرت الت���ي وردت موجزة يف كتاب 
مواقف ال�س���يعة : " و�سف للملك رك���ن الدولة ابن بويه الديلمي 
ال�س���يخ االأجل حممد بن بابويه وجمال�سه واأحاديثه، فاأر�سل اإليه 
عل���ى وجه الكرامة، فلما ح�سر قال له : اأيها ال�س���يخ قد اختلف 
احلا�سرون يف القوم الذين يطعن عليهم ال�سيعة، فقال بع�سهم 

: يج���ب الطعن، وقال بع�سهم : ال يجوز، فما عندك يف هذا؟
فقال ال�س���يخ : اأيها املل���ك، اإن اهلل مل يقبل من عباده االقرار 
بتوحي���ده حت���ى ينفوا كل اإل���ه وكل �سنم عبد م���ن دونه، اأال ترى 
اأن���ه اأمره���م اأن يقول���وا : ال اإل���ه اإال اهلل ف���  " ال اإل���ه " غره وهو 
نف���ي كل اإل���ه عب���د دون اهلل، و " اإال اهلل " اإثب���ات اهلل عز وجل، 
وهك���ذا مل يقبل االقرار من عباده بنب���وة حممد �سلى اهلل عليه 
واآله و�س���لم حتى نفوا كل من كان مثل م�س���يلمة و�سجاح واالأ�سود 

واأ�سباههم. العن�سي 
وهك���ذا ال يقب���ل الق���ول باإمام���ة اأم���ر املوؤمنن علي ب���ن اأبي 
طال���ب عليه ال�س���ام اإال بعد نفي كل �سد انت�س���ب لاأمة دونه.
فق���ال املل���ك : هذا ه���و احلق، ثم �س���األه املل���ك يف االإمامة 
�س���وؤاالت كث���رة اأجاب���ه عنه���ا ) اإىل اأن ق���ال : ( وكان رجل 
قائم���ا على راأ����ص امللك يقال له : اأبو القا�س���م، فا�س���تاأذن يف 

ال���كام فاأذن له.
فق���ال : اأيه���ا ال�س���يخ، كيف يج���وز اأن جتتمع ه���ذه االأمة على 
�سال���ة م���ع قول النب���ي �سلى اهلل علي���ه واآله و�س���لم : " اأمتي ال 

جتتمع عل���ى �سالة "؟
ق���ال ال�س���يخ : اإن �سح ه���ذا احلديث يجب اأن يع���رف فيه ما 
معن���ى االأم���ة، الأن االأمة يف اللغة هي اجلماع���ة، وقال قوم : اأقل 
اجلماعة ثاثة، وقال قوم : بل اأقل اجلماعة رجل وامراأة، وقال 
اهلل تع���اىل : ) اإن اإبراهي���م كان اأمة ( ف�س���مى واح���دا اأمة، فما 
ينكر اأن يكون النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم قال هذا احلديث 

وق�سد به عليا عليه ال�س���ام ومن تبعه.
فقال : بل عني �سواه من هو اأكرث عددا.

فقال ال�سيخ : وجدنا الكثر مذموما يف كتاب اهلل، والقلة حممودة 

وهو قوله تعاىل : ) ال خر يف كثر من جنواهم ( ثم �ساق االآيات.
فق���ال املل���ك : ال يجوز االرت���داد على العدد الكث���ر مع قرب 

العهد مبوت �ساحب ال�س���ريعة.
فق���ال ال�س���يخ : وكي���ف ال يج���وز االرت���داد عليه���م م���ع قوله 
تع���اىل : ) وما حممد اإال ر�س���ول قد خلت من قبله الر�س���ل اأفاإن 
م���ات اأو قت���ل انقلبتم على اأعقابكم ( ولي����ص ارتدادهم يف ذلك 
باأعجب من ارتداد بني اإ�س���رائيل حن اأراد مو�سى عليه ال�سام 
اأن يذه���ب اإىل ميقات ربه، فا�س���تخلف اأخاه هارون، ووعد قومه 
باأن يعود بعد ثاثن ليلة فاأمتها اهلل بع�سر فلم ي�سرب قومه اإىل 
اأن خرج فيهم ال�س���امري و�سنع لهم عجا، وقال : ) هذا اإلهكم 
واإله مو�س���ى ( وا�ست�سعفوا هارون خليفته واأطاعوا ال�سامري يف 
عبادة العجل، فرجع مو�س���ى اإليهم وقال: ) بئ�سما خلفتموين (.
واإذا ج���از عل���ى بني اإ�س���رائيل وهم اأمة نبي م���ن اأويل العزم 
اأن يرتدوا بغيبة مو�س���ى عليه ال�س���ام بزيادة اأيام حتى خالفوا 

ال�ضدوق  ال�ضيخ  مناظرة 
ر�ضوان اهلل تعاىل عليه 
يف جمل�ـــس ركـــن الدولة 

رضيح الشيخ الصدوق يف ري 
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و�سي���ه، وفعل �س���امري ه���ذه االأمة مما هو 
دون عب���ادة العج���ل، وكي���ف ال يك���ون علي 
معذورا يف تركه قتال �س���امري هذه االأمة؟

واإمن���ا عل���ي علي���ه ال�س���ام م���ن النب���ي 
�سل���ى اهلل عليه واآله و�س���لم مبنزلة هارون 
من مو�س���ى اإال اأنه ال نبي بعده، فا�ستح�سن 

كامه. امللك 
فقال ال�س���يخ : اأيها املل���ك زعم القائلون 
باإمام���ة �س���امري ه���ذه االأم���ة : اأن النب���ي 
�سل���ى اهلل علي���ه واآله و�س���لم ال ي�س���تخلف، 
وا�س���تخلفوا رج���ا واأقام���وه، ف���اإن كان ما 
فعله النبي �سلى اهلل عليه واآله و�س���لم على 
زعمهم من ترك اال�ستخاف حقا، فالذي 
اأتته االأمة من اال�ستخاف باطل، واإن كان 
الذي اأتت���ه االأمة �سوابا، فالذي فعله النبي 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم خطاأ مبن يل�سق 

اخلط���اأ بهم اأم به؟
فقال امللك : بل بهم.

 فق���ال الرج���ل وكي���ف يج���وز اأن يخرج 
النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم من الدنيا 
وال يو�س���ي باأم���ر االأم���ة؟ ونح���ن ال نر�سى 
م���ن اأكار يف قرية اإذا مات وخلف م�س���حاة 
وفاأ�س���ا ال يو�س���ي بهم���ا اإىل م���ن بع���ده؟ 

فا�ستح�س���نه امللك.
 : اأخ���رى  كلم���ة  وهن���ا   : ال�س���يخ  فق���ال 
زعموا اأن النبي �سلى اهلل عليه واآله و�س���لم 
مل ي�س���تخلف فخالفوه با�س���تخافهم، الأن 
االأول ا�س���تخلف الثاين، ث���م مل يقتد الثاين 
ب���ه وال بالنبي �سل���ى اهلل عليه واآله و�س���لم 
حتى جعل االأمر �س���ورى يف قوم معدودين، 

واأي بي���ان اأو�سح م���ن هذا؟... ".
ق���ال �ساح���ب جمال����ص املوؤمن���ن : مل���ا 
انته���ت ه���ذه املناظ���رة اأثن���ى املل���ك ركن 
الدولة على ال�س���يخ ال�سدوق واأكرمه، واأقر 
ه���و ومن كان حا�سرا يف املجل����ص ب�سواب 
ما قاله ال�س���يخ، وقال : احلق ما تقوله هذه 
الفرقة، وغرهم اأهل الباطل، والتم�ص من 

ال�س���يخ االإكثار من ح�سور جمال�س���ه.

قال الزنديق: فمن اأين اأ�سل الكهانة، ومن اأين يخرب النا�ص مبا يحدث؟
ق���ال عليه ال�س���ام: »اإن الكهانة كانت يف اجلاهلية، يف كل حن فتة من الر�س���ل، 
كان الكاه���ن مبنزل���ة احلاكم يحتكم���ون اإليه فيما ي�س���تبه عليهم م���ن االأمور بينهم، 
فيخربه���م عن اأ�س���ياء حتدث، وذلك من وجوه �س���تى: فرا�س���ة الع���ن، وذكاء القلب، 
وو�سو�س���ة النف����ص، وفتن���ة ال���روح، مع ق���ذف يف قلب���ه، الأن ما يح���دث يف االأر�ص من 
احل���وادث الظاهرة، فذلك يعلمه ال�س���يطان ويوؤديه اإىل الكاه���ن، ويخربه مبا يحدث 

يف املن���ازل واالأطراف.
واأما اأخبار ال�س���ماء: فاإن ال�س���ياطن كانت تقعد مقاعد ا�س���تاق ال�س���مع اإذ ذاك، 
وه���ي ال حتج���ب، وال ترج���م بالنج���وم، واإمنا منعت من ا�س���تاق ال�س���مع لئا يقع يف 
االأر�ص �سبب ت�ساكل الوحي من خرب ال�سماء، فيلب�ص على اأهل االأر�ص ما جاءهم عن 
اهلل، الإثبات احلجة ونفي ال�س���بهة، وكان ال�س���يطان ي�س���تق الكلمة الواحدة من خرب 
ال�س���ماء مبا يحدث م���ن اهلل يف خلقه فيختطفها ثم يهبط به���ا اإىل االأر�ص، فيقذفها 
اإىل الكاهن، فاإذا قد زاد كلمات من عنده، فيخلط احلق بالباطل، فما اأ�ساب الكاهن 
من خرب مما كان يخرب به، فهو ما اأداه اإليه ال�س���يطان ملا �س���معه، وما اأخطاأ فيه فهو 
من باطل ما زاد فيه، فمنذ منعت ال�س���ياطن عن ا�س���تاق ال�س���مع انقطعت الكهانة، 
واليوم اإمنا توؤدي ال�سياطن اإىل كهانها اأخبارا للنا�ص مبا يتحدثون به، وما يحدثونه، 
وال�س���ياطن توؤدي اإىل ال�س���ياطن، ما يحدث يف البعد من احلوادث من �سارق �سرق، 

وم���ن قاتل قتل، ومن غائب غاب، وهم مبنزلة النا����ص اأي�سا، �سدوق وكذوب«.
قال الزنديق: وكيف �سعدت ال�س���ياطن اإىل ال�س���ماء، وهم اأمثال النا�ص يف اخللقة 
والكثاف���ة، وقد كانوا يبنون ل�س���ليمان بن داود عليه ال�س���ام م���ن البناء ما يعجز عنه 

ولد اآدم؟
ق���ال علي���ه ال�س���ام: »غلظ���وا ل�س���ليمان كما �س���خروا وهم خل���ق رقي���ق، غذاوؤهم 
الن�س���يم، والدلي���ل عل���ى كل ذلك �سعودهم اإىل ال�س���ماء ال�س���تاق ال�س���مع، وال يقدر 

اجل�س���م الكثي���ف على االرتقاء اإليها ب�س���لم اأو ب�س���بب«.
ق���ال الزندي���ق: »فاأخ���ربين عن ال�س���حر م���ا اأ�سله؟ وكي���ف يقدر ال�س���احر على ما 

يو�س���ف من عجائب���ه، وما يفعل؟
ق���ال عليه ال�س���ام: »اإن ال�س���حر على وجوه �س���تى، وجه منها: مبنزل���ة الطب، كما 
اأن االأطب���اء و�سعوا لكل داء دواء، فكذلك علم ال�س���حر، احتالوا لكل �سحة اآفة، ولكل 
عافية عاهة، ولكل معنى حيلة. ونوع اآخر منه: خطفة و�س���رعة وخماريق وخفة. ونوع 

اآخر: ما ياأخذ اأولياء ال�س���ياطن عنهم«.
قال الزنديق: فمن اأين علم ال�سياطن ال�سحر؟

قال عليه ال�سام: »من حيث عرف االأطباء الطب، بع�سه جتربة وبع�سه عاج«.

مناظرة الزنديق مع 
الإمام ال�ضادق عليه ال�ضالم
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ق�س���م  ورئي����ص  فرن�س���ي،  طبي���ب 
باري����ص. جامع���ة  يف  اجلراح���ة 

اعتنق االإ�س���ام ع���ام 198٢م. ويعترب 
كتاب���ه )التوراة والقراآن والعلم( من اأهم 
الكتب التي در�س���ت الكتب املقد�س���ة على 

املعارف احلديثة. �سوء 
ول���ه كت���اب )الق���راآن الك���رمي والعل���م 
الع�سري( منحته االأكادميية الفرن�س���ية 

ع���ام 1988م جائ���زة يف التاريخ.
يق���ول: )اإن اأول م���ا يث���ر الده�س���ة يف 
روح من يواجه ن�سو�ص القراآن الأول مرة 
ه���و ث���راء املو�سوعات العلمي���ة املعاجلة، 
وعل���ى حن جند يف الت���وراة - احلالية - 
اأخط���اء علمية �سخمة، بينما ال نكت�س���ف 

يف الق���راآن اأي خطاأ.
ول���و كان قائ���ل الق���راآن اإن�س���انًا فكيف 
يكت���ب  اأن  ال�س���ابع  الق���رن  يف  ي�س���تطيع 
حقائق ال تنتمي اإىل ع�سره.. لي�ص هناك 

تف�س���ر و�سعّي مل�س���در القراآن(.
من هو موري����ص ب���وكاي؟! وم���ا اأدراك 

ما فعل موري����ص بوكاي؟!
اإنه �سامة فرن�سا ورمزها الو�ساء..

فرن�س���ين،  اأبوي���ن  م���ن  ول���د  فلق���د 

وترع���رع كم���ا ترع���رع اأهل���ه يف الديان���ة 
الن�سراني���ة، ومل���ا اأنه���ى تعلمي���ه الثانوي 
انخ���رط طالبا يف كلية الط���ب يف جامعة 
فرن�سا، فكان من االأوائل حتى نال �سهادة 
الطب وارتقى به احلال حتى اأ�سبح اأ�سهر 
واأمه���ر ج���راح عرفته فرن�س���ا احلديثة..

فكان م���ن مهارت���ه يف اجلراحة ق�سة 
عجيبة قلبت له حياته وغرت له كيانه..!

ا�س���تهر ع���ن فرن�س���ا اأنه���ا م���ن اأك���رث 
الدول اهتمام���ًا باالآثار والتاث، وعندما 
اال�س���تاكي  الفرن�س���ي  الرئي����ص  ت�س���لم 
)فران�س���وا مي���تان( زم���ام احلك���م يف 
فرن�س���ا  طلب���ت  1981م،  ع���ام  الب���اد 
من دولة )م�س���ر( يف نهاية الثمانينيات 
ا�س���ت�سافة مومياء )فرع���ون م�سر( اإىل 
فرن�س���ا الإج���راء اختب���ارات وفحو�س���ات 

ومعاجلة.. اأثري���ة 
وامل�س���وؤول  اجلراح���ن  رئي����ص  وكان 
االأول عن درا�سة هذه املومياء الفرعونية 

هو الربوفي�س���ور موري����ص بوكاي.
ترمي���م  يف  مهتم���ن  املعاجل���ون  كان 
املومي���اء، بينم���ا كان )موري����ص بوكاي( 
يحاول اأن يكت�س���ف كيف م���ات هذا امللك 
الفرعوين، ويف �ساعة متاأخرة من الليل.. 

ظهرت نتائج حتليله النهائية.. لقد كانت 
بقاي���ا املل���ح العالق يف ج�س���ده اأكرب دليل 

على اأنه م���ات غريقا..!
واأن جثته ا�س���تخرجت م���ن البحر بعد 
غرق���ه فورًا، ث���م اأ�س���رعوا بتحنيط جثته 

بدنه! لينجو 
لك���نَّ ثمة اأم���رًا غريبًا م���ا زال يحره 
وه���و كيف بقي���ت هذه اجلث���ة دون باقي 
اجلثث الفرعونية املحنطة اأكرث �س���امة 
من غره���ا رغ���م اأنها ا�س���تخرجت من 
يع���د  ب���وكاي  موري����ص  كان  البح���ر..! 
تقريرًا نهائيًا عما كان يعتقده اكت�س���افًا 
جدي���دًا يف انت�س���ال جث���ة فرع���ون م���ن 
البح���ر وحتنيطه���ا بعد غرقه مبا�س���رة، 
حت���ى هم����ص اأحده���م يف اأذن���ه قائًا ال 
تتعجل فاإن امل�سلمن  يتحدثون عن غرق 

ه���ذه املومياء.
ولكن���ه ا�س���تنكر ب�س���دة ه���ذا اخل���رب، 
وا�س���تغربه، فمثل هذا االكت�ساف ال ميكن 
معرفت���ه اإال بتط���ور العل���م احلديث وعرب 
اأجه���زة حا�س���وبية حديث���ة بالغ���ة الدقة، 
ال���ذي  اإن قراآنه���م  اأحده���م:  ل���ه  فق���ال 
يوؤمن���ون به ي���روي ق�سة ع���ن غرقه وعن 

�س���امة جثته بع���د الغرق..!

اجلراح الفرن�ضي موري�س بوكاي
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ف���ازداد ذه���واًل واأخذ يت�س���اءل.. كيف 
يكون هذا وهذه املومياء مل تكت�سف اأ�سًا 
اإال يف ع���ام 1898 ميادية اأي قبل مائتي 
عام تقريب���ًا، بينما قراآنه���م موجود قبل 

اأكرث م���ن األف واأربعمائة عام؟!
العق���ل  يف  ي�س���تقيم  وكي���ف 
جمع���اء  والب�س���رية  ه���ذا، 
ولي����ص العرب فق���ط مل يكونوا 
يعلمون �س���يئًا ع���ن قيام قدماء 
جث���ث  بتحني���ط  امل�سري���ن 
فراعنته���م اإال قب���ل عقود قليلة 

م���ن الزم���ان فق���ط؟؟؟
ب���وكاي(  )موري����ص  جل����ص 
ليلت���ه حمّدقا بجثم���ان فرعون، 
هم����ص  عم���ا  باإمع���ان  يفك���ر 
ب���ه �ساحب���ه ل���ه م���ن اأن ق���راآن 
امل�س���لمن يتح���دث ع���ن جن���اة 
ه���ذه اجلثة بعد الغ���رق.. بينما 

كتابه���م املقد����ص )اإجني���ل مت���ى ولوقا( 
يتحدث عن غ���رق فرعون اأثناء مطاردته 
ل�س���يدنا مو�س���ى )على نبينا واآل���ه وعليه 
اأن  دون  وال�س���ام(  ال�س���اة  اأف�س���ل 
يتعر����ص مل�س���ر جثمان���ه البت���ة.. واأخذ 
يق���ول يف نف�س���ه: هل يعق���ل اأن يكون هذا 
املحن���ط اأمام���ي هو فرع���ون م�سر الذي 

كان يط���ارد مو�س���ى؟!
وه���ل يعق���ل اأن يع���رف حممدهم هذا 
قبل اأكرث م���ن األف عام واأنا للتو اأعرفه؟!
ين���ام،  اأن  )موري����ص(  ي�س���تطع  مل 
وطل���ب اأن ياأت���وا له بالت���وراة، فاأخذ يقراأ 
يف )�س���فر اخل���روج( م���ن الت���وراة قوله 
)فرج���ع املاء وغط���ى مركبات وفر�س���ان 
جميع جي����ص فرعون ال���ذي دخل وراءهم 
يف البحر مل يبق منهم وال واحد(.. وبقي 

حائرًا! بوكاي  موري����ص 
حت���ى االإجني���ل مل يتحدث ع���ن جناة 
ه���ذه اجلثة وبقائها �س���ليمة، بعد اأن متت 
معاجلة جثمان فرعون وترميمه، اأعادت 
فرن�س���ا مل�س���ر املومياء بتاب���وت زجاجي 
فاخ���ر! ولك���ن.. )موري����ص( مل يهن���اأ له 
قرار ومل يهداأ له بال، فحزم اأمتعته وقرر 

اأن ي�س���افر اإىل اح���د البلدان اال�س���امية 
حل�س���ور موؤمتر طبي يتواج���د فيه جميع 

علماء الت�س���ريح امل�سلمن.
حتدث���ه  حدي���ث  اأول  كان  وهن���اك 

معه���م عم���ا اكت�س���فه م���ن جن���اة جث���ة 
فرع���ون بعد الغرق.. فقام اأحدهم وفتح 
ل���ه امل�سحف واأخذ يق���راأ له قوله تعاىل: 
لَِتُكـــونَ  بِبَدَنِـــكَ  ُننَجِّيـــكَ  }َفالْيَـــوْمَ 
مِـــنَ  َكثِـــريًا  وَإِنَّ  َآيَـــًة  خَْلَفـــكَ  لِمَـــنْ 
لق���د  َلَغافُِلـــونَ{.  َآيَاتِنَـــا  عَـــنْ  النَّـــاِس 
كان وق���ع االآي���ة علي���ه �س���ديدًا. ورّجت���ه 
رج���ة جعلته يقف اأمام احل�سور وي�سرخ 
باأعل���ى �سوت���ه: )لق���د دخلت االإ�س���ام 

واآمن���ت به���ذا القراآن(.
رج���ع )موري����ص ب���وكاي( اإىل فرن�س���ا 
بغر الوجه الذي ذهب به.. وهناك مكث 
ع�سر �سنوات لي�ص لديه �سغل ي�سغله �سوى 
درا�س���ة م���دى تطاب���ق احلقائ���ق العلمية 
واملكت�س���فة حديث���ًا م���ع الق���راآن الكرمي، 
والبح���ث عن تناق����ص علم���ي واحد مما 
يتحدث به الق���راآن ليخرج بعدها بنتيجة 
قول���ه تع���اىل: }َل يَْأتِيـــهِ الْبَاطُِل مِـــنْ بَيِْن 
يَدَيْـــهِ وََل مِـــنْ خَْلفِـــهِ تَنِْزيـــٌل مِـــنْ حَكِيٍم 

حَمِيـــدٍ{. )ف�سل���ت/ 4٢(
كان م���ن ثم���رة ه���ذه ال�س���نوات الت���ي 
خ���رج  اأن  موري����ص  الفرن�س���ي  ق�ساه���ا 
بتاألي���ف كت���اب عن الق���راآن الك���رمي هز 

ال���دول الغربية قاطبة ورج علماءها رّجًا، 
لقد كان عنوان الكتاب )القراآن والتوراة 
واالإجنيل والعلم.. درا�سة الكتب املقد�سة 

يف �س���وء املع���ارف احلديثة(.. 
الفرن�س���ي  الدكت���ور  ويق���ول 
موري����ص ب���وكاي ع���ن احلقائ���ق 
العلمية التي وردت يف القراآن يف 
اآخر جملة له يف كتاب )درا�س���ة 
الكتب املقد�سة يف �سوء املعارف 
���د مزاعم  احلديث���ة( بعد اأن فنَّ
الت���وراة املو�سوع���ة الكاذب���ة يف 
واأثب���ت خطاأه���ا: )ب  التكوي���ن 
النظ���ر اإىل م�س���توى املعرف���ة يف 
اأي���ام حممد فاإنه ال ميكن ت�سور 
وردت  الت���ي  العلمي���ة  احلقائ���ق 
يف الق���راآن على اأنه���ا من تاأليف 
ب�س���ر، لذا فمن االن�ساف متامًا 
اأن ال ينظ���ر فق���ط اإىل الق���راآن 
على اأنه التنزيل االإلهي فح�سب؛ بل يجب 
اأن تعطى ل���ه منزلة خا�سة جّدًا لاأ�سالة 
التي تقدمها املعطيات العلمية التي وردت 
فيه والتي اإذا ما در�ست اليوم تبدو وكاأنها 

تتحدى تف�س���ر الب�سر(.
ويق���ول اأي�سًا: )لقد اأث���ارت اجلوانب 
الق���راآن  به���ا  يخت����ص  الت���ي  العلمي���ة 
ده�س���تي العميق���ة يف البداي���ة، فلم اأكن 
اأعتق���د قط باإمكان اكت�س���اف عدد كبر 
عل���ى هذا احل���ّد من الدع���اوى اخلا�سة 
مبو�سوع���ات �س���ديدة التن���وع ومطابقته 
متام���ًا للمعارف العلمية احلديثة، وذلك 
يف ن����صّ كتب منذ اأكرث من ثاثة ع�س���ر 
قرن���ًا. يف البداي���ة مل يك���ن يل اأي اإميان 
باالإ�س���ام. وق���د طرق���ت درا�س���ة ه���ذه 
الن�سو����ص بروح متحررة م���ن كل حكم 

م�س���بق ومبو�سوعي���ة تامة..(.
ميك���ن  كي���ف   ...( اي�س���ا:  ويق���ول   
الإن�س���ان - كان يف بداية اأم���ره اأّميًا - اأن 
ح بحقائق ذات طابع علمي مل يكن  ي�س���رِّ
يف مق���دور اأي اإن�س���ان يف ذلك الع�سر اأن 
يكونها، وذلك دون اأن يك�س���ف ت�سريحه 

عن اأق���ل خطاأ من ه���ذه الوجهة(.
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       املولد والن�ضاأة
ول���د ع���ام 1971م مبدين���ة )مام���و( 
يف غيني���ا، وتق���ع غينيا يف غرب اأفريقي���ا، وتطل على 
املحيط االأطل�س���ي، وحماطة بال�س���نغال ومايل و�س���راليون 
وليربي���ا، عدد �س���كانها ح���وايل 9 ماين ن�س���مة، الغالبية 
العظمى من امل�س���لمن با�س���تثناء 5% من امل�سيح والوثنين، 
وغالبية امل�سلمن من املالكية، اأما ال�سيعة فن�سبتهم 5% من 

ال�سكان.
وا�س���ل درا�س���ته االأكادميي���ة حت���ى ح�سل على �س���هادة 
اللي�سان����ص يف العل���وم االجتماعي���ة، يجي���د اللغ���ة العربية 
املحلي���ة  لغات���ه  اإىل  اإ�ساف���ة  والفرن�س���ية  واالجنليزي���ة 

كالفوالني���ة وال�سو�س���و.
كان مالك���ي املذه���ب يف بدء اأمره، ثم تتلمذ يف مدر�س���ة 
ن�سر االإ�س���ام الوهابية مّدة اأربع �سنوات، فتاأثر بها جملًة 
واعتن���ق بع����ص اآراء ه���ذا التيار الفك���ري، حت���ى تبّينت له 
احلقيق���ة بعد درا�س���ة مكثفه اأجراها بنف�س���ه، وجهد بحث 

بذله يف جم���ال العقيدة، فكانت ثمرته اأن ا�س���تب�سر. 
      تاريخ ال�ضتب�ضار

اعتن���ق مذه���ب اأه���ل البي���ت )عليه���م ال�س���ام( ع���ام 
العا�سم���ة. )كوناك���ري(  يف  1991م 

      مطالعة اأّول كتاب �ضيعي
يق���ول االأخ اآلفا: " كان اأّول كتاب �س���يعي يقع بيدي كتاب 

)عقائ���د االإمامية( لل�س���يخ حمّمد ر�سا املظف���ر، فطالعته 
فوجدت فيه اأطروح���ة فكرية مل اأعهدها من قبل، واأكرث ما 
لف���ت انتباهي يف هذا الكتاب هو اأمر االإمامة واخلافة بعد 
ر�س���ول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�س���لم(، كم���ا تبّن يل اأّن 
االختاف يف هذه امل�ساألة هو من�ساأ معظم االختافات التي 
وقعت بن امل�سلمن بعد وفاته )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(.

      اأهّمية م�ضاألة الإمامة
وعرف���ت من ذلك احلن اأّن امل�س���األة الوحي���دة التي البد 
من االإملام واالإحاطة بها هي م�س���األة االإمامة، الأّنها م�س���األة 
اأ�سا�س���ية يف قامو����ص الفكر االإ�س���امي، وينبغي للباحث اأن 
يح���ّدد موقف���ه منه���ا، الأّن البحث العقائ���دي يف غرها من 
امل�س���ائل بدون حتديد املعتقد يف هذه امل�س���األة االأ�سا�س���ية ال 
يو�سل الباح���ث اإىل النتائج املطلوبة، واأّن الباحث �س���يبقى 
يف امل�سائل اجلزئية يف حّرة ما مل يعرف اخلليفة احلقيقي 
بع���د ر�س���ول اهلل)�سل���ى اهلل عليه واآل���ه و�س���لم(، باعتباره 
احلافظ لل�س���ريعة االإ�س���امية التي جاء به���ا النبّي االأكرم 
)�سل���ى اهلل عليه واآله و�س���لم(، ومن دون ذلك ال ي�س���تطيع 
االإن�سان الوثوق بال�سلطة احلاكمة التي هيمنت على احلكم 
مع عدم امتاكها ال�س���رعية يف ذلك، وال ميكنه اأخذ معامل 
دينه منها، الأّنها ال�سك تخفي الكثر من احلقائق ال�سرعية 

التي ت�سط���دم مع م�ساحلها.
املج���ال،  ه���ذا  بحث���ي يف  ب���داأت  املنطل���ق  ه���ذا  وم���ن 
واأعانن���ي عل���ى ذلك � رغ���م م�س���اغلي اجلانبي���ة � هوايتي 
وتلّهف���ي للدرا�س���ات التاريخي���ة، فق���د كان���ت يل الداف���ع 
للبح���ث والتتب���ع، كم���ا اأنني كنت اأنظ���ر اإىل هذه امل�س���األة 
كحج���ر اأ�سا����ص ملعتق���دي وفك���ري وانتمائ���ي، والب���د م���ن 
االهتمام بها، الأّنها تبلور كافة اجتاهاتي و�س���لوكي وحتّدد 

م�س���ري، وبه���ذا التوج���ه انطلق���ت يف البحث.

األفا عمـر باه - البلد: 
غينيا - املذهب: مالكي
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وكان���ت اأّول م�س���األة �س���ّلطت ال�س���وء عليها، ه���و معرفة 
املوقف الذي اتخذه ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
مل�س���تقبل اأمت���ه م���ن بع���ده يف اأمر اخلاف���ة، فب���ادرت اإىل 
معرف���ة االأطروح���ة التي قّدمها الر�س���ول )�سل���ى اهلل عليه 
واآل���ه و�س���لم( الأمته يف هذا املج���ال، الأّنها تب���ّن يل حقيقة 
االأم���ر، ودون ذل���ك ال اأ�س���تطيع االنط���اق مم���ا حدث من 
بع���ده )�سلى اهلل عليه واآله و�س���لم(، فاإّنه قد ال ميثل احلّق 
وال�سواب، وعلى االإن�س���ان اأن يعرف احل���ّق ليعرف اأهله(.

ب       لبد من التحّرر عن التع�ضّ
الوث���وق  ع���رب  احلقائ���ق  ملعرف���ة  الباح���ث  انط���اق  اإّن 
بعلماء مذهبه وكبار �س���خ�سيات معتقده غالبًا ما ي�سحبه 
التع�سب! وبذلك حتجب ب�سرته عن معرفة احلّق، و�سوف 
يتج���ه اإىل حم���اوالت التربير ل�س���لوك ه���وؤالء الذين ميثلون 
الق���دوة يف مذهب���ه، وبذلك يبقى يف حلق���ة مغلقة ال ميكنه 

منها. اخلروج 
اأّم���ا ل���و انطل���ق يف البحث ب���روح مو�سوعي���ة وبعيدة عن 
حال���ة التع�سب، ف���اإّن ذلك �س���يو�سله اإىل احلقائق ومعرفة 
االأخطاء املحتمل���ة التي ارتكبها هوؤالء، و�س���ار على نهجهم 
االآخرون تقليدًا م���ن دون تتبع وتاأّمل، الأّن املجتمع قد يوؤمن 
باأمور على اأّنها ال غبار عليها وال �سبهة فيها، يف حن اأّنها يف 

الواق���ع اأمور وم�س���ائل ال تطابق احلقيق���ة والواقع.
ي���ة املنفتحة ب���داأ االأخ اآلف���ا بحثه يف  وم���ن ه���ذه الروؤ
اأم���ر االإمام���ة واخلاف���ة ليع���رف م���ا حّددته الر�س���الة 

لاأم���ة يف ذلك.
      م�ضداق عرتة

 الر�ضول )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(
اإّن ع���تة الر�س���ول )�سل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�س���لم( هم 
اأ�سحاب الك�ساء الذين اأذهب اهلل عنهم الرج�ص وطهرهم 

تطهرا، وه���م ولد فاطمة البتول، ق���د ا�سطفاهم اهلل كما 
اإبراهيم. اآل  ا�سطفى 

واآل���ه  علي���ه  اهلل  )�سل���ى  اهلل  ر�س���ول  ع���ن  ورد  فق���د 
و�س���لم(: »اإّن ل���كل بن���ي اأب ع�سبة ينتم���ون اإليها اإاّل ولد 
فاطم���ة، فاأنا وليهم واأن���ا ع�سبتهم، وه���م عتتي خلقوا 
م���ن طينتي، وي���ل للمكذب���ن بف�سلهم، م���ن اأحّبهم اأحّبه 

اأبغ�سه اهلل«. اأبغ�سه���م  اهلل، وم���ن 
ع���ن  باإ�س���ناده   - وغ���ره   - م�س���لم  �سحي���ح  يف  وورد 
�س���عد بن اأبي وقا����ص، قال: دعا ر�س���ول اهلل )�سلى اهلل 
عليه واآله و�س���لم( علّيًا وفاطمة وح�س���نًا وح�س���ينًا، فقال: 

اأهلي«. ه���وؤالء  »اللهم 
فهوؤالء العتة هم اأحد الثقلن، والثقل كل نفي����ص خطر 
م�سون، قال النووي: )�سميا ثقلن لعظمهما وكبر �ساأنهما، 
وقيل: لثق���ل العمل بهما(، فالعتة هي اأح���د الثقلن، الأّنها 
مع���دن للعل���وم الديني���ة واالأ�س���رار واحلك���م العلّي���ة، ولهذا 
حّث الر�س���ول )�سل���ى اهلل عليه واآله و�س���لم( على االقتداء 

بها. والتم�سك 
      واأخريًا مت�ّضكت بالعرتة )عليهم ال�ضالم( 

يق���ول االأخ اآلف���ا: )كان���ت النتائ���ج التي تو�سل���ت اإليها 
وا�سح���ة وال غبار عليها، وقد بحثت يف هذا املجال كثرًا 
ملعرف���ة احلقيقة يف اأمر خافة الر�س���ول )�سلى اهلل عليه 
واآل���ه و�س���لم(، واإن كان حدي���ث الثقلن لوح���ده كافيًا يف 
تعي���ن خلف���اء الر�س���ول )�سل���ى اهلل علي���ه واآله و�س���لم( 

واأئمة امل�س���لمن.
واالأم���ر ال���ذي قّربني للت�س���يع، ه���و اأنني وجدت ال�س���يعة 
وحده���م هم الذين اتبعوا الثقلن، بينم���ا اّتبع اأبناء العامة 
ق���ول عمر: )ح�س���بنا كتاب اهلل(! فدفعني ذل���ك للتعّمق يف 

مب���اين واآراء مذهب اأهل البيت )عليهم ال�س���ام(.
وق���د ناظ���رت جمل���ة من االأخ���وة اأه���ل العام���ة يف هذا 
املج���ال، فقابلن���ي بع�سه���م باأ�س���لوب ح���اد ومنفع���ل مما 
جعلن���ي اأجتنب احل���وار معه���م، ووا�سلت البحث بنف�س���ي 
حتى اكتملت عندي �سورة الت�س���يع، فاقتنعت بها وت�س���ّيعت 
ع���ام 1991م يف العا�سم���ة كوناكري، وقد ا�س���تب�سر على 
ي���دي العديد من االأخ���وة الذين عر�س���ت عليهم اأدلتي يف 
اعتناق���ي ملذه���ب اأهل البي���ت )عليه���م ال�س���ام(، الأّنني 
بع���د اال�س���تب�سار لفت انتباه من يحي���ط بي، وهذه احلالة 
دفع���ت الكثر لا�ستف�س���ار مني، فكانت ذلك �س���ببًا لوقوع 
مناظ���رات عديدة بيني وبينهم، وكانت الثمرة ا�س���تب�سار 
الكث���ر من اأخواين واأ�سدقائي الذين �س���لكوا درب البحث 

والتتبع للو�س���ول اإىل العقي���دة ال�سحيحة(.
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قي���ام  تاأري���خ  يك���ون  ان  ي�س���تبعد  ال   
املدار����ص يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف 
وملحق���ات احلائ���ر وتوابع���ه، يبت���دئ  مع 
تاأريخ الدرا�سة وان مل تكن لهذه املدار�ص 
بناي���ة خا�س���ة ت�س���مى با�س���مها، ويكف���ي 
يف ذل���ك اأن يك���ون اجتماع بق�س���د تلقي 
الدر����ص والوع���ظ واملناق�س���ة واالن�س���اد، 
وه���ذا م���ا كان يح���دث يف م�س���جد النبي 
�سل���ى اهلل عليه واآل���ه يف املدين���ة املنورة 
وم�س���جد الكوف���ة، وق���د ا�س���تهر م�س���جد 
الكوف���ة مب���ا تداول���ه العلم���اء واملحدثون 
من اآراء وافكار وخطب ومواعظ ودر����ص، 
وم���ا اأخرج من الفحول يف خمتلف العلوم 
والفن���ون، فاحللق���ات الديني���ة يف �سحن 
وزوايا الرو�ستن احل�س���ينية والعبا�س���ية 
والت���ي كان يق���وم بالتدري����ص فيها بع�ص 
ا�س���اطن العلم، على غرار م�سجد النبي 
اأو م�س���جد الكوفة وغرها من امل�س���اجد 
االأ�س���تاذ  يق���ول   . ال�س���هرة  اال�س���امية 
الدكتور ح�س���ن علي حمف���وظ : " وكانت 
امل�ساجد واجلوامع واحللقات واملجال�ص، 
والكتاتي���ب واملكات���ب، وخزائ���ن احلكمة 

ودور العل���م، وبي���وت احلكمة واملدار����ص، 
والزواي���ا والتكاي���ا، والرب���ط واخلوان���ق، 
والبي���وت وامل�س���اكن، وال���دور والق�سور، 
وامل�س���اهد  والدواوي���ن،  والباط���ات 
واملراق���د وال���تب واملقاب���ر، والدكاك���ن 
واالأ�س���واق اأهم مواطن التعلي���م، واأظهر 
موا�سع التعلم، واأ�س���هر اأمكنة التدري����ص 
والدرا�س���ة والتلق���ن والتلقي واملدار�س���ة 

والتدار����ص.")1(.
ان  الق���ول  املمك���ن  م���ن  ه���ذا  وعل���ى 
قيام اأول مدر�س���ة كان م���ع اول بناء على 
الق���رب املطهر م���ن بعد واقع���ة الطف يف 
الق���رن االول الهجري، فق���د بني عليه يف 
هذا الوقت �س���قيفة وم�س���جد)٢( ومل يزل 
ه���ذا البن���اء وامل�س���جد اىل قي���ام الدولة 
العبا�س���ية، والق���رب املطهر بعي���د يف هذه 
الفتة عن كل انتهاك الن�سغال العبا�سين 
م���ن جهة بتوطيد دعائم امللك، ومن جهة 
اخ���رى لظه���ور دعاة ه���ذه الدول���ة بادئ 
االم���ر مبظه���ر القائ���م باإرجاع ال�س���لطة 
اىل ا�سحابه���ا ال�س���رعين م���ن اآل البيت 

ال�س���ام. عليهم  الطاهر 

ومن هذه املدار����ص املوجودة يف �سحن 
االمام احل�سن عليه ال�سام مايلي: 

 املدر�ضة الع�ضدية الوىل 
اأم���ا مت���ى بنيت ه���ذه املدار����ص االآتية 
الذك���ر بهياكله���ا امل�س���تملة عل���ى الغرف 
وملحقاته���ا، فت�س���ر الوثائ���ق التاريخية 
بناه���ا  الت���ي  ه���ي  مدر�س���ة  اول  ان  اىل 
ع�سد الدول���ة البويهي، مع جتديده لبناء 
املرقد الطاه���ر الذي ت على يده يف عام 
369ه� )980م( حيث اأمر ببناء مدر�س���ة 
"الع�سدي���ة االوىل"، كم���ا بن���ى بجنبه���ا 
م�س���جد راأ����ص احل�س���ن علي���ه ال�س���ام، 
واملدر�سة وامل�س���جد كان موقعهما يف اأول 
�س���ارع ال�س���درة من جهة الغرب، بالقرب 
م���ن ب���اب ال�س���درة اأح���د اأب���واب العتب���ة 
احل�س���ينية املقد�س���ة، وق���د بقي���ت ه���ذه 
املدر�سة اإىل فتة العهد ال�سفوي. وكانت 
حت���ت رعايته���م وعنايته���م. وبع���د زوال 
الدول���ة ال�سفوية اآل���ت اإىل اخلراب. ويف 
�س���نة 1354ه� )1935م( اأزيلت املدر�سة 
بالرو�س���ة  �س���ارع يحي���ط  فت���ح  لغر����ص 

ال�ضحـــن  يف  الدينيـــة  املدار�ـــس 
احل�ضـــيني ال�ضـــريف عـــر التاريخ
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احل�س���ينية)3(، وال يوج���د اأث���ر للمدر�س���ة 
االآن ام���ا امل�س���جد فق���د كان معروفًا اىل 
زمن قريب مب�س���جد راأ����ص احل�سن عليه 
ال�س���ام وال���ذي يق���ال اإن عمر بن �س���عد 
ال�س���ريف لاإم���ام عل���ى  الراأ����ص  و�س���ع 
�سخ���رة هناك قبل حمل���ه اإىل الكوفة)4(. 

 املدر�ضة الع�ضدية الثانية 
وا�س���ل  )98٢م(  ه����   371 �س���نة  ويف 
ع�س���د الدول���ة زيارته التقليدية ال�س���نوية 
لكرباء وامر ببن���اء ال�سحن ال�سغر)5( 
وهو مو�سع مقربة ال�ساطن من اآل بويه، 
وبناء مدر�س���ة ثانية " الع�سدي���ة الثانية " 
اىل ج���وار ال�سح���ن ال�س���ريف وما�سقة 
ل���ه، وكانت املدر�س���ة قد بني���ت يف اجلهة 

ال�س���مالية من املرق���د املطهر)6(.
وقد ازده���رت كرباء يف عه���ده وعهد 
الديني���ة  معامله���ا  وتقدم���ت  البويهي���ن، 
واالقت�سادية،  وال�سيا�س���ية  واالجتماعي���ة 
فات�س���عت جتارته���ا، واخ�سل���ت زراعتها، 
واينعت علومها واآدابها، فدّبت يف ج�سمها 
روح احلياة والن�ساط، فتخّرج منها علماء 
فطاح���ل و�س���عراء جمي���دون، وتفوقت يف 

املرموق)7(. الدين���ي  مركزها 
وق���د اأزيل���ت ه���ذه املدر�س���ة وال�سحن 
بتاري���خ ٢4/ 11/ 1948م، يف  ال�سغ���ر 
عهد عبد الر�س���ول اخلال�س���ي الذي عّن 
مت�سرف���ًا لكرب���اء قبل املحرم من �س���نة 
1368ه� بب�سعة ايام وفورًا با�س���ر بالهدم، 
حيث �سلط املعاول على ال�سحن ال�سغر 
ت�س���ليط القنابل الذرية فدمره���ا واآثارها 
الفنية الثمينة تدمرا خال اقل من يومن 
او ث���اث كاأنه يه���دم اكواما م���ن تراب ال 

اأبنية تاريخية واآث���ارا فنية ثمينة)8(.
 املدر�ضة الكبرية التي ذكرها 

ابن بطوطة يف رحلته 
يف  العلمي���ة  احلرك���ة  ازده���رت 
كرب���اء باملئ���ات م���ن روادها م���ن طلبة 
العل���م والف�ساء والفقه���اء الذين جاوؤوا 
اإليها م���ن خمتل���ف االأقاليم االإ�س���امية 
الو�س���طى  اآ�س���يا  ودول  والهن���د  كاإي���ران 

طا�س���قند(  )داغ�س���تان،اآذربايجان، 
وغره���ا م���ن املناط���ق االإ�س���امية. وقد 
اأ�س���ار الرحالة )ابن بطوط���ة( الطنجي 
يف رحلت���ه ح���ن زاَر كرباء �س���نة 7٢6ه� 
علمي���ة  مدر�س���ة  وج���ود  اإىل  /13٢6م 
املقد����ص  ال�سري���ح  جان���ب  اإىل  كب���رة 
لاإمام احل�س���ن عليه ال�س���ام، فو�سف 
املدين���ة وعمرانه���ا بقوله: )وه���ي مدينة 
�سغ���رة حتفه���ا حدائق النخل وي�س���قيها 
م���اء الف���رات والرو�سة املقد�س���ة داخلها 
وعليه���ا مدر�س���ة عظيم���ة وزاوي���ة كرمية 
فيها الطعام لل���وارد وال�سادر وعلى باب 

الرو�س���ة احلّج���اب والقَوم���ة()9(. 
 مدر�ضة ال�ضردار ح�ضن خان

 تعترب هذه املدر�س���ة اأحد ابرز املعاهد 
الديني���ة التاريخي���ة يف كرباء. �س���يدت 
من قبل ال�س���ردار ح�س���ن خان القزويني 
�س���نة 1180ه� )1767م(، وكانت تقع يف 
الزاوي���ة ال�س���مالية ال�س���رقية من �سحن 
احل�س���ن، وق���د اخرج���ت هذه املدر�س���ة 
عددا م���ن فحول اأهل العلم واالدب. ومن 
طلبتها ال�سيخ �سريف العلماء املازندراين 
) ت 1٢46 ه���� (، وه���و اأح���د ا�س���اطن 
العل���م يف احل���وزات العلمي���ة، وامل�سل���ح 
االإ�س���امي الكبر جمال الدين االأفغاين 
) ت 1315 ه���� ( الذي كان له االأثر البالغ 

يف نه�س���ة العل���وم واالآداب يف م�سر.
 وكان���ت هذه املدر�س���ة حتتوي على 70 
غرف���ة، وقد ُك�س���يت جدرانها بالزخارف 
الهند�س���ية البديع���ة تعلوه���ا كتابات من 
االآيات القراآنية الكرمي���ة، باالإ�سافة اىل 
النقو����ص والزخارف الفنية الرائعة، فقد 
اأنفق ال�س���ردار ح�سن خان املبالغ الطائلة 
يف اإن�ساء هذه املدر�سة وتاأ�سي�ص االوقاف 
لها)10(. وبو�س���ر بهدم بنائها بتاريخ 18/ 
اإىل  اآثاره���ا  بقي���ت  وق���د  1948م،   /11
اآذار من �سنة 1991م وبعد التهدمي الذي 
ح�سل بعد احداث االنتفا�سة ال�س���عبانية 
ع���ام 1411ه� ه���دم ما تبقى م���ن اآثارها 

وا�سبح���ت اثرا بعد عن. 

 مدر�ضة ال�ضدر الأعظم النوّري 
كان���ت هذه املدر�س���ة مزدحمة بطاب 
العلوم الدينية وف�ساء املح�سلن، حيث 
تع���د من اأهم املعاه���د العلمية الدينية يف 
كرباء. وكانت تقع غرب �سحن الرو�سة 
احل�س���ينية، �س���يدها العامة ال�سيخ عبد 
ثل���ث االأم���ر  احل�س���ن الطه���راين م���ن 
امل���رزا تقي خان ال�سدر االأعظم املتوفى 
�س���نة 1٢68ه���� )185٢م ( . وق���د اأزيلت 
اأي�س���ًا �س���نة 1948م نتيج���ة فت���ح �س���ارع 
احلائ���ر املحي���ط بالرو�س���ة احل�س���ينية. 
و ق���د اخرجت ه���ذه املدر�س���ة اعاما يف 
الفقه وال�س���عر واالدب وكانت لهم �سهرة 
كبرة ، منهم ال�س���يخ اأبو القا�سم اخلوئي 
عب���د  ال�س���يد  وال�س���اعر   ) )ت1364ه���� 
الوهاب الوهاب ) ت 13٢٢ه� ( وال�ساعر 
ال�س���يخ كاظم اله���ر ) ت 1333 ه ()11( .

��������������������������������������������������������������������
)1(االأ�س���تاذ الدكتورح�س���ن عل���ي حمفوظ 
: البح���ث املو�س���وم ب�"دور املدار����ص القدمية يف 
بناء اجلامعات اجلديدة واأهمية التاث العربي 
يف و�س���ع تقاليد التعليم الع���ايل ومناهج البحث 

العلمي واأ�سول الدرا�س���ة والتدري�ص".
)٢(الدكت���ور عبد اجل���واد الكلي���دار، تاريخ 

كرباء وحائر احل�س���ن )ع ( : 151.
عم���ارة  االأن�س���اري،  روؤوف  الدكت���ور   )3(

كرب���اء؛ درا�س���ة عمراني���ة وتخطيطي���ة : 194
�س���ادق  حمم���د  ال�س���يخ  الدكت���ور   )4(
الكربا�س���ي : دائ���رة املع���ارف احل�س���ينية تاريخ 

.٢98  :1 املراق���د 
ال�سح���ن  ه���ذا  ع���ن  ال���كام  �س���ياأتي   )5(
ال�سغ���ر وانه كان اآية م���ن اآيات الفن املعماري، 
وعن دور دولة اآل بويه يف اعمار املراقد املقد�سة 

يف اع���داد قادمة ان �س���اء اهلل .
�س���ادق  حمم���د  ال�س���يخ  الدكت���ور   )6(
الكربا�س���ي : دائ���رة املع���ارف احل�س���ينية تاريخ 

.٢99  :1 املراق���د 
)7( الدكت���ور عب���د اجلواد الكلي���دار، تاريخ 

كرباء وحائر احل�س���ن )ع(: 16٢.
)8( امل�سدر ال�سابق : 169.

)9( اب���ن بطوط���ة الطنج���ي، حت : د. حممد 
م�سطف���ى زي���ادة، رحل���ة اب���ن بطوط���ة، حتفة 
النظ���ار يف غرائب االأم�سار وعجائب االأ�س���فار 

.139  /  1
)10( ال�سيد �س���لمان هادي اآل طعمه، تراث 

كرباء : 368.
)11( نف�ص امل�سدر ال�سابق : 369.
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تع���د اأمرا�ص القلب وال�س���راين من اأ�س���باب الوفاة االأوىل 
يف الع���امل وبخا�س���ة يف البل���دان العربي���ة. وتعمل ال�س���راين 
ب�س���كل اأف�سل عندما تكون خالي���ة الدهون التي تعطل جريان 
ال���دم. واأف�س���ل طري���ق ملنع ح���دوث ت�سييق يف ال�س���راين هو 

اتباع نظ���ام غذائي �سحي.
وهناك اأطعمة ت�س���اعد على تنظيف ال�سراين طبيعيا، بعيدا 
عن تناول العقاقر الطبية ما ي�ساعد على جتنب االآثار اجلانبية 

لت�سييق ال�سراين وتوفر املعادن واملواد الغذائية للج�سم.
ومن بن ه���ذه املواد، مزي���ج الثوم واحلام����ص، فعلى الرغم 
م���ن رائحت���ه "غر املحبب���ة" اإال اأن مادة االألي�س���ن املوجودة يف 
الث���وم تقل���ل الدهون وحتم���ي االأوعي���ة الدموية من الت�س���بات 

اخلط���رة وتغ���رات االأوعية الدموية املرتب���ط بالعمر.
باالإ�ساف���ة اإىل ذل���ك، ي�س���اعد ه���ذا املزيج الطب���ي على منع 
تكوين اخلايا ال�س���رطانية، اإذ يحتوي الثوم على كميات كبرة 
م���ن املواد امل�سادة لاأك�س���دة التي ت�س���اعد يف جتديد اخلايا.

اأما عن املكونات ال�سرورية لهذا العاج فهي:
- 4 ف�سو�ص من الثوم

- 4 حبات ليمون )حام�ص( متو�سطة )مع ق�سرها(
- 3 ليتات من املاء املغلي.

      طريقة التح�ضري
- تقطي���ع الث���وم والليم���ون اإىل �س���رائح بعد تنظيفه���ا وو�سع 

املكون���ات يف وعاء، ثم �س���ب املاء املغلي.
 3 اإىل  املزي���ج  ويق�س���م  اخل���اط  يف  جي���دا  تطح���ن   -

زجاجي���ة. عب���وات 
- تغطي���ة اجل���رار وتركه يف ال���رباد ملدة 3 اأيام. بع���د 3 اأيام 

يح���رك اخلليط حتى حت�سل على خليط متجان����ص متاما.
- �س���رب 50 م���ل م���ن هذا املحل���ول يومي���ا )3 م���رات( قبل 

وجبات الطع���ام البعيدة ع���ن الدهون.
- م���دة هذا العاج ه���ي 40 يوما، وين�س���ح بتنظيف االأوعية 

الدموية بهذه الطريقة مرة واحدة يف ال�س���نة فقط.
- بع���د ا�س���تخدام ه���ذا الع���اج، �س���يتم حت�س���ن ملحوظ يف 

ال���دورة الدموي���ة ويف حركة تكوي���ن الدهون.
- ي�س���اعد ه���ذا العاج اأي�سا عل���ى اإنقا�ص �سغ���ط الدم كما 

يعزز انقا�ص الوزن الزائد ب�س���هولة.

تنقية الدم من الكول�ضرتول يف ٤٠ يوما 
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مع حل���ول ف�سل ال�سيف تع���اين بع�ص البيوت 
م���ن ظاهرة انت�س���ار النمل داخله���ا، االأمر الذي 
يعد م�سدر اإزعاج الأ�سحاب البيت وزواره. وفيما 
يلج���اأ البع�ص ملكافحة النمل ع���ن طريق مبيدات 
كيماوية، ين�سح خرباء باعتماد و�س���ائل طبيعية 

متاحة يف كل البيوت.
اأك���رث  ب���ن  م���ن  الكيماوي���ة  املبي���دات  تع���د 
الو�س���ائل �س���يوعا يف مكافح���ة انت�س���ار النمل يف 
البيوت... ورغ���م اأن هذه الطريق���ة اأكرث فاعلية 
يف طرد احل�س���رات املتطفلة من البيوت، غر اأن 
لهذه املواد تداعيات خطرة على �سحة االإن�سان، 
ال�س���يما عل���ى جه���ازه التنف�س���ي... ل���ذا ين�سح 
اخلرباء با�س���تخدام طرق بديلة تعتمد على مواد 
طبيعي���ة �سديقة للبيئ���ة وغر �سارة ا�س���تعر�ص 
بع�سه���ا موق���ع gesundheit.de االأملاين املعني 

ال�سحية. بال�س���وؤون 
       اخلل

 يع���د اخل���ل م���ن امل���واد الت���ي ال يخل���و منه���ا 
كل مطب���خ يف البي���ت. واإىل جان���ب ا�س���تخدامه 
يف الطب���خ ميك���ن ا�س���تخدام اخل���ل يف جماالت 
خمتلف حيث يعد اأحد املكونات للعديد من املواد 
املنظف���ة. وميك���ن ا�س���تخدام اخل���ل يف مكافحة 
النم���ل يف املنزل، وميكن �س���كبه يف املنطقة التي 

يكرث بها النمل اأو و�سع اإ�س���فنجة مبللة باخلل يف 
املنطق���ة الت���ي يكرث اأو مير منه���ا النمل.

       ع�ضري الليمون
الت���ي  الط���رق  م���ن  الليم���ون  ع�س���ر  يع���د   
ت�س���تخدم يف التخل����ص من النمل، حي���ث ينبغي 
�س���كب هذا الع�سر على املنافذ التي يدخل منها 

البيوت. اإىل  النم���ل 
       دار�ضني

 زيت الدار�س���ن العطري يع���د من بن التوابل 
التي ميكن ا�س���تخدامها يف طرد النمل من البيت 
بطريق���ة رفيقة بالبيئ���ة، وميكن خلط م�س���حوق 
الدار�س���ن بن�سف لت من املاء ور�سه يف املنطقة 

التي تواجد بها النمل.
       ق�ضور اخليار

 ميك���ن ت���رك ق�س���ر اخلي���ار يف االأماك���ن التي 
يوجد بها من���ل يف املنزل.

       ورق الغار والقرنفل
 رائح���ة الغ���ار والقرنف���ل من الروائ���ح القوية 
الت���ي ال يطيقها النمل، لذل���ك ين�سح بنرث بع�ص 
منه���ا على االأر����ص، كما ميكن ده���ن اأجزاء من 
اجلدران، الت���ي توجد بها ثقوب ي�س���تغلها النمل 
بزي���ت  بداخله���ا،  للعي����ص  اأول  املن���زل  لدخ���ول 

القرنف���ل املخف���ف اأو الغار.

كيـــف تتخل�س من النمل يف 
بب�ضاطة؟ ال�ضيف...  ف�ضل 
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يف االع���وام االخرة يت�س���ادف حلول �س���هر رم�سان املبارك 
مع ف�سل ال�سيف وللتغلب على ال�س���عور بالعط�ص عليكم يف هذا 

ال�سهر الف�سيل اتباع اخلطوات التالية..
1- ع���دم �س���رب كمي���ات كب���رة من امل���اء عند ال�س���حور الأن 
الكلي���ة تتخل����ص منه بعد �س���اعات قليل���ة فهي مي���اه زائدة على 
حاجة اجل�سم ويف�سل توزيعه بن االإفطار وال�سحور، كما يف�سل 
عدم �سرب املاء مثلجا عند االإفطار وذلك الأنه يقب�ص ال�سعرات 
الدموية وي�سعب من عملية اله�سم ولذا من امل�ستح�سن اأن يكون 

احلرارة. معتدل 
االأل���وان  م���ن  اخلالي���ة  ال�س���وائل  �س���رب  م���ن  االإكث���ار   -٢
ال�سناعية وهو حتمي اجل�س���م من الكثر من االأمرا�ص، ويوؤخذ 
ال�س���راب �س���اخنا اأو باردا وخ�سو�سا يف هذا ال�س���هر الأنه يروي 

ظم���اأ ال�سائم.
3-االبتع���اد ع���ن تن���اول االأكات واالأغذي���ة املاحل���ة مث���ل: 
املخلات والزيتون وال�س���مك اململح، ورقائق البطاط����ص اأو تلك 
الت���ي حتتوي على ن�س���ب كبرة م���ن البه���ارات اأو التوابل، حيث 
تزيد من فر�سة حدوث احلرقة وبالتايل تزيد من حاجة اجل�سم 

اإىل ال�س���وائل وال�سعور بالعط�ص.
4 - يج���ب اأن حتت���وي وجبة ال�س���حور على كمي���ات جيدة من 
امل���اء، واالألياف التي متك���ث فتة طويلة يف االأمع���اء؛ مما يقلل 
من االإح�سا����ص باجلوع والعط�ص لذا ين�سح بتناول الفواكه التي 
حت���وي االألي���اف الغذائية، وامل���اء ويعترب البطي���خ والعنب مثاال 

ممتازا لفواكه ال�سيف املفيدة يف التقليل من خ�س���ارة ال�سوائل 
وخ�سو�سا يف درجات احل���رارة العالية.

5- جتن���ب �س���رب ال�س���وائل التي حتت���وي عل���ى الكافين مثل 
القهوة والن�س���كافيه، وامل�سروبات الغازية، فهي مدرة للبول مما 

يفقد اجل�س���م املاء ب�سرعة..
6- تن���اول اخل�س���روات ويعد اخليار من اأ�س���هر اخل�سراوات 
التي تدفع ال�س���عور بالعط�ص؛ الأنه ي�سكن العط�ص ويربد اجل�سم، 

وي�ساعد على تخفيف اال�سطرابات الع�سبية.
7- تاأخ���ر ال�س���حور، يف�سل اأن يكون ال�س���حور بعد منت�سف 
الليل، حتى يتمكن ال�سائم من مقاومة ال�سعور بالعط�ص، خا�سة 
يف االأيام االأوىل لل�سيام، ويف�سل اأن حتتوي وجبة ال�س���حور على 

غذاء خفيف.
8- االإكث���ار م���ن ال�س���وربات والتقلي���ل م���ن تن���اول احللويات 
حيث تعد ال�سوربات م�سدرا غنيا باملاء وال�سوائل اأما احللويات 
فت�س���بب درج���ة اأعلى من العط����ص ب�س���بب احتوائها على ن�س���بة 

كبرة من ال�س���كريات.
9- جتن���ب درج���ات احل���رارة العالي���ة وح���اول اأن ترت���اح يف 
اأماك���ن مغلق���ة ومكيفة؛ حت���ى ال تفق���د كميات كب���رة من املاء 
ب�س���بب التعر�ص الأ�س���عة ال�سم����ص وقم باالإكثار من اال�س���تحمام 
باملاء الفاتر لتربيد اجل�س���م، وا�ستخدام ال�سابون للتخل�ص من 

زيوت اجل�س���م التي قد ت�سد امل�س���ام العرقية.

�ضـــهر  يف  العط�ـــس  جتنبـــوا 
رم�ضـــان املبارك بهـــذه الطرق
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املواق���ع  اأ�س���هر  اأح���د   Duolingo “دوولينج���و”  يع���د   
االإلكتونية لتعليم اللغة االإجنليزية جمانا، وحظي با�ستح�س���ان 

الكثرين �س���واء، كموق���ع اأو تطبي���ق ذكي.
ويقول القائم���ون على املوقع اإن “دوولينج���و” من�سة تعليمية 
جمانية على اأ�سا�ص علمي، ت اختيارها من �سركة اآبل ونظرتها 
جوجل كاأف�س���ل تطبيق لهواتف يف ع���ام ٢013 و ٢014، واأي�سًا 

من قبل موقع “تك كرنت�ص” التقني كاأف�سل �سركة تعليمية.
وتق���ول ال�س���ركة، التي متل���ك اأكرث من 80 مليون م�س���تخدم، 
اإن “دوولينج���و” اأ�سبح اأكرث الطرق �س���عبية لتعل���م اللغات على 

االإنتنت خال اأقل من �س���نتن.
واأ�س���ارت “دوولينجو” اإىل درا�س���ة حديثة وجد فيها اأ�ساتذة 
من جامعة �س���يتي يف نيويورك اأنه عند ا�س���تخدام “دوولينجو” 
ملدة 34 �س���اعة، يتعلَّ���م الطاب ما ُيعادل تدري�س���ا لغويا لف�سل 

واحد. جامعّي 
وينته���ج موقع “دوولينج���و” طريقة جديدة لتعل���م لغة، حيث 
تقوم على مبداأ ك�س���ب نقاط لاإجابات ال�سحيحة، وامل�س���ارعة 

اأثناء التدريب، والتقي يف امل�س���تويات.
وتتوف���ر من�س���ة “دوولينج���و” التعليمية، اإىل جان���ب الويب، 

عل���ى اأنظمة اأندرويد، واآي اأو اإ����ص، وويندوز فون.

ويكيبيديا تعد من اأ�س���هر ع�س���رة مواقع املهمة على االإنتنت 
وهي م�س���روع مو�س���وعة متعددة اللغات، مبنية على الويب، ذات 
حمت���وى حر، من منظمة غ���ر ربحية. متكن امل�س���تخدم تعديل 

وحترير واإن�س���اء مقاالت جديدة فيها.
مقال���ة  ملي���ون   15 ويكيبيدي���ا  يف   ٢009 مار����ص  يف  كان 
تقريًب���ا، مكتوب���ة مبا يق���ارب ٢70 لغة. تكتب املق���االت تعاونيا 
بوا�س���طة متطوع���ن من ح���ول الع���امل والغالبي���ة العظمى من 
حمتويات املو�س���وعة ميكن تعديلها بوا�سطة اأي �سخ�ص ميتلك 

باالإنتنت.  ات�س���ااًل 
م�س���اريع اأخرى م�س���تقلة عن موؤ�س�س���ة ويكيميديا ا�س���توحت 

الفكرة من طريقة عمل ويكيبيديا التي تعتمد على نظام الويكي 
والعم���ل اجلماعي، م���ن هذه امل�س���اريع، مو�س���وعة احلياة وهي 
مو�س���وعة جمانية على االإنتنت تهدف اإىل توثيق املعلومات عن 
1.8 مليون كائن حي. وميكن الو�سول اىل مو�س���وعة احلياة عن 

www.eol.org :طريق الراب���ط التايل
ويك���ي الكت���ب م�س���روع للكت���ب املجاني���ة احل���رة الت���ي يت���م 
حتريره���ا تعاونيًا. اأحدث م�س���اريع ويكيميديا ه���و ويكي جامعة 
م�س���روع يه���دف اإىل دع���م التعليم احل���ر وا�س���ت�سافة م�سادر 

جمانية. تعليمي���ة 

ويـــــكيــــــبيــــــــديا

لتــعليـــــم  من�ضـــــــة  اأبــــــرز  دوولينجـــو 
الإجنليزية على الإنرتنت والأجهزة الذكية
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يف اأول ليل���ة من���ه يج���ب فيه���ا الني���ة لل�سي���ام، وي�س���تحب 
ا�س���تقبالها بالغ�س���ل عن���د غ���روب ال�سم����ص، والتطه���ر لها من 

االأدنا����ص، ويف اأوله���ا دع���اء اال�س���تهال عن���د روؤي���ة الهال.
      اليوم العا�ضر من �ضهر رم�ضان

ورود كت���ب اأهل الكوفة يف ه���ذا اليوم �س���نة 60 للهجرة بيد 
عبد اهلل بن م�س���مع الهمداين وعبد اهلل بن وائل على اأبي عبد 
اهلل احل�س���ن عليه ال�س���ام ومعهم���ا كتب من اأه���ل الكوفة اأن 

اإليهم. يقبل 
وف���اة اأم املوؤمنن خديجة بن���ت خويلد عليها ال�س���ام اأي�سا، 
يف ال�س���نة العا�س���رة من البعثة، وهي قبل الهجرة بثاث �سنن.

      اليوم الثاين ع�ضر من �ضهر رم�ضان
ي���وم املوؤاخاة حيث اآخى النبي �سلى اهلل عليه واآله و�س���لم بن 
اأ�سحابه، وبينه وبن علي �سلوات اهلل عليهما، قال اأمر املوؤمنن 
عليه ال�س���ام: »اآخيت بن اأ�سحاب���ك وتركتني؟ فقال �سلى اهلل 
عليه واآله و�س���لم: والذي نف�س���ي بيده ما اأخرتك اإال لنف�سي، اأنت 
اأخ���ي وو�سي���ي ووارثي، قال: ما ارث منك؟ ق���ال �سلى اهلل عليه 
واآله و�س���لم: م���ا اأورث النبيون قبلي، اأورثوا كتاب رّبهم، و�س���نة 

نبيه���م، واأنت وابناك معي يف ق�سري يف اجلنة«.
      اليوم الرابع ع�ضر من �ضهر رم�ضان

�س���هادة املختار بن اأبي عبيد الثقفي بي���د م�سعب بن الزبر 
�سنة 67 للهجرة، وروي اأنه قتل ثمانية ع�سر األفًا ممن �سرك يف 
قتل احل�س���ن عليه ال�س���ام. فقد دعا له االإم���ام زين العابدين 

عليه ال�سام وجزاه خرا.
      اليوم اخلام�س ع�ضر من �ضهر رم�ضان

والدة النور الرابع من البيت النبوي ال�س���ريف االإمام احل�سن 
املجتبى ثاين اأئمة الهدى بعد اأبيه �سلوات اهلل و�سامه عليهما، 

وهو ابن �س���يدة ن�س���اء العالن فاطم���ة الزهراء عليها ال�س���ام 
وجّده ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�س���لم، ول���د باملدينة ليلة 

الن�سف من �س���هر رم�سان �سنة ثاث للهجرة.
ويف ه���ذا الي���وم حركة م�س���لم ب���ن عقي���ل عليه ال�س���ام اإىل 
الكوف���ة بعدم���ا اأر�س���ل اأه���ل الكوف���ة اإىل االإمام احل�س���ن عليه 
ال�س���ام 18 األف ر�س���الة اأن اأقدم اإلينا، فاأر�س���ل عليه ال�س���ام 
م�سلم بن عقيل ابن عمه وكتب كتابا اإىل اأهل الكوفة )وقد بعثت 
اإليكم اأخي وابن عمي وثقتي من اأهل بيتي م�سلم بن عقيل....(.

      اليوم ال�ضابع ع�ضر من �ضهر رم�ضان
اإ�س���راء ومعراج النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم قبل الهجرة 

ل�ستة اأ�سهر.
ويف هذا اليوم اأي�سا غزوة بدر الكربى يف �سنة ٢ للهجرة.

      اليوم التا�ضع ع�ضر من �ضهر رم�ضان
يف ه���ذا اليوم اأ�سيب اأمر املوؤمنن عليه ال�س���ام بال�س���يف، 
وهو يف �ساة ال�سبح يف ال�س���جود، �سربه اأ�سقى االأ�سقياء عبد 

الرحمن بن ملجم لعنه اهلل على اأم راأ�س���ه.
      اليوم الع�ضرون من �ضهر رم�ضان

يف هذ اليوم �سنة 8 للهجرة كان فتح مكة.
      اليوم احلادي والع�ضرون من �ضهر رم�ضان

ا�ست�س���هد يف هذا اليوم �سنة 40 للهجرة االإمام اأمر املوؤمنن 
علي بن اأبي طالب عليهما ال�سام.

      اليوم الثالث والع�ضرون من �ضهر رم�ضان
ن���زول الق���راآن الك���رمي يف هذه الليل���ة وقي���ل يف ليلة ٢1 من 
�س���هر رم�سان املب���ارك وهي الليل���ة التي يرج���ى اأن تكون ليلة 

الق���در يف اإحداهما.
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      مهمتي
ال اأفّك���ر.. ال اأ�س���مع.. ال اأرى.. ال اأتكل���م.. وم���ع ذل���ك ال 

ي�ستغني عني النا����ص. فمن اأنا؟
       �ضاخن دائما

ال يربد اأبدًا حتى لو و�سعته يف الرباد. فما هو؟
       ل يفارقك اأبدًا

هو بالن�س���بة لك عدمي الفائ���دة.. ومع ذلك ال يفارقك.. 
وغالبًا ال حت����صّ به الأن���ه ال ي�سدر اأّي �س���وت.. واإذا فقدته 

فاأنت متاأكد اأنه �س���يظهر بن حلظة واأخرى. فما هو؟
       بقايا حبل

يف اإحدى القاعات الريا�سية.. اأم�س���ك اأحد االأ�س���خا�ص 
حب���ل، وق�ّس���مه اإىل )6( اأج���زاء مت�س���اوية، ثم ق�ّس���م اأحد 
ه���ذه االأج���زاء اإىل ثاثة اأجزاء مت�س���اوية، ثم ق�س���م اأحد 
هذه االأجزاء اإىل جزئن مت�س���اوين، ثم ق�ّس���م اأحد هذين 
اجلزئ���ن اإىل 4 اأج���زاء مت�س���اوية.. فاأم�س���ك اأح���د ه���ذه 
االأج���زاء.. وقال هذا اجلزء من احلبل طوله ٢ �س���م.. فكم 

كان ط���ول احلب���ل االأ�سا����ص قبل تق�س���يمه؟
       العائلة ال�ضعيدة

يل م���ن االأخوات ت�س���ع بن���ات.. وكل بنت له���ا اأخ.. فكم 
عدد اأفراد اأ�س���رتنا ال�سعيدة؟

       ل ينجرح
ميّر بن االأ�س���واك واالأ�س���اك ب�س���هولة وي�س���ر و�س���رعة 

فائق���ة.. فا ينج���رح، اأو يتمّزق ثوب���ه. فما هو؟
       الدوائر اخلالية

تذك���ر قب���ل اأن متاأ الدوائ���ر، اأال تك���ّرر اأّي رقم مرتن، 
ويك���ون املجموع اأفقيًا، اأو راأ�س���يًا اأو وتريًا = 1٢.

الألغاز
       مهمتيالأجوبة

ال�ساعة
      �ضاخن دائما

الفلفل احلار
      ل يفارقك

الظل
      بقايا حبل

طول احلب���ل االأ�سلي ٢88 �س���نتيمتا، الأن ط���ول القطع 
االأخرة ٢*4=8، وقبلها كان���ت جزءين ٢*8=16، وقبلها 
كانت 3 قطع 3*16=48، وكانت قبلها 6 قطع 6*48=٢88 

�سنتيمتا.
      العائلة ال�ضعيدة

االأ�سرة 10 اأفراد الأن كل االأخوات الت�سع اإخوته.

      ل ينجرح
ال�سوء

      الدوائر اخلالية
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والثقافية الفكرية  ال�ضوؤون   �ضدر حديثًا عن ق�ضم 
فــــــــي العتـــبـــــــــــــة احل�ضينـــيــــــــــة املقد�ضــــــــــــة

العلمية  واملقالت  البحوث  ا�ضتقبال  يف  البدء  عن  الوارث  جملة  اإدارة  تعلن 
�ضتخ�ضع  املقالت  اأن  علمًا  القادمة،  املجلة  اأعداد  �ضمن  لن�ضرها  والإ�ضالمية 

العلمي. للتقييم 
يرجى ار�ضال العمال على الريد اللكرتوين التايل:

Email: dirasatislamia@gmail.com

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


