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ملخص البحث
تضمنها
حياول هذا البحث مراقبة املنحنى الروحي عىل وفق ثالثة مستويات َّ

احلديث الرشيف ((سلامن م َّنا أهل البيت)) .املستوى األول يتعلق باسمه (سلامن)

اختيارا نبو ًيا ال خيلو من قصدية واضحة تتع ّلق هبذه الشخصية وطبيعة
بوصفة
ً
ٍ
عمق سيميائي عىل املستوى
يتضمنه من
إيامهنا ،واملستوى الثاين تركيب (م َّنا) وما
َّ

الصويت واملستوى النحوي واملستوى الداليلَّ ،أما املستوى الثالث فيتع ّلق برتكيب

(أهل البيت) وما يتضمنه من دوائر تشتمل عىل جماميع متثّل مصاديق حقيقية لذلك
املفهوم الذي يتحرك بني املطلق والنسبي لتحديد املصاديق املطلقة ملفهوم أهل
البيت واملصاديق النسبية .ويبقى أن ال سبيل للبحث يف الوصول إىل تلك املطالب
من دون مبحثني يضعان القارئ يف املناخ الروحي املطلوب ،والباحث يف التسلسل

املنهجي الصحيح فكان املبحث األول يف تأصيل احلديث النبوي الرشيف يف سائر

كتب املسلمني ،ثم املبحث الثاين الذي يعرض السم سلامن ونسبه وقصة إسالمه ثم
يأيت املطلب الرئيس يف هذا البحث وهو القراءة السيميائية لثيامت احلديث النبوي

الرشيف التي ُق ِّسمت عىل ثالثة مستويات.

كشف البحث رضورة االلتفات إىل دراسة بعض الرتاكيب اللغوية الواردة يف

مدونة احلديث النبوي والسرية النبوية الرشيفة ً
فضال عن سرية أهل البيت دراسة
َّ
موضوعية تكشف عن جمموعة من املفاهيم ذات األبعاد الفقهية والعقدية ملا لذلك

من أمهية يف ِّ
فك نقاط االشتباك واالختالف يف الفكر اإلسالمي ،فعرضنا لرتكيب

(م َّنا) كشف عن مفهوم املِن َِّّية ودالالهتا وحركتها بني املطلق والنسبي ،وما كان
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لذلك أن يكون ّإال بعد عرض ذلك الرتكيب عىل منظومة احلديث النبوي الرشيف
والسرية املطهرة.

أيضا يف مقاربته السيميائية ّ
كشف البحث ً
أن مفهوم أهل البيت يتحرك ضمن

املطلق والنسبي يف ثالث دوائر:

 .1الدائرة األوىل :التي تتعلق باخلمسة أصحاب الكساء .

 .2الدائرة الثانية :تتعلق بالتسعة املعصومني من أوالد احلسني .

 .3الدائرة الثالثة :تتعلق باألولياء ومنهم سلامن املحمدي .
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ABSTRACT
The current resrech study endeavours to reconnoiter the spiritual
propensity in concordance with three levels inherent in the honoured
Hadeeth; “Salman from us, Ahlalbayt”: the first pertains to his name,
Salman, as prophetically opted and fraught with targets in such a
personality and faith, the second takes hold of “from us” structure in
light of semiotics, phonetics, syntax and pragmatics ,yet the third gives
importance to the “Ahlalbayt” structure embracing certain founts of true
evidences of such a concept that fluctuates between the infinite and the
finite to delimit the infinite evidences for the concept of Ahlalbayt and the
finite evidences.
No way to cuddle such missions, to cast the reader in the meant
spiritual ambience and to adjust the researcher to the proper systematic
category unless there should be two sections; the first is to trace the
honoured hadeeth in various Muslim scources, the second delves into
his pedigree and how he believes in Islam then the piviovotal mission
surges into the pages of the study: the semiotic reading of the prophetic
honoured hadeeth in concordance with the three levels.
The current research study exposes certain linguistic structures
mentioned in the prophetic hadeeth, prophetic honoured chronicle
and Ahlalbayt one as well in terms of objective lenses to fathom
certain concepts with theological and doctrinal extents for the sake of
demystification in the Islamic mind; “from us“ structure reveals the sense
of “belongingness”, references and shifts from the infinite and the finite;
such never culminates in unless it is set to the honoured hadeeth and the
immaculate chronicle.
The study lends the reader a semiotic approach shifting between the
infinite and the finite in three orbits:
1. The first takes seizure of the Fifth cloak company (peace be upon
them)
2. The second dose of the ninth infallibles, the sons of Al-Hussein.
3. The third does of guardians and Salman Al-Mohammedi as one
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 ...مدخل ...
إحياء العنوان يبدده إغراء القراءةّ ،
ألن تركيب (م َّنا) الذي تصدَّ َر العنوان جزء

من حديث نبوي رشيف يتعلق بسرية سلامن ،والدرجة الروحية التي بلغها إسال ًما
وإيام ًنا وصحبة خالصة للنبي وآل بيته الطيبني الطاهرين ،لذلك حياول هذا البحث

تضمنها احلديث الرشيف ((سلامن
مراقبة املنحنى الروحي عىل وفق ثالثة مستويات َّ
اختيارا نبو ًيا ال خيلو
م َّنا أهل البيت)) .املستوى األول يتعلق باسمه (سلامن) بوصفه
ً

من قصدية واضحة تتع ّلق هبذه الشخصية وطبيعة إيامهنا ،واملستوى الثاين تركيب

ٍ
عمق سيميائي عىل املستوى الصويت واملستوى النحوي
يتضمنه من
(م َّنا) وما
َّ
واملستوى الداليلَّ ،أما املستوى الثالث فيتع ّلق برتكيب (أهل البيت) وما يتضمنه

من دوائر تشتمل عىل جماميع متثّل مصاديق حقيقية لذلك املفهوم الذي يتحرك بني
املطلق والنسبي لتحديد املصاديق املطلقة ملفهوم أهل البيت واملصاديق النسبية.

يتوسل بتوجيه قرائي
وللوصول إىل تلك الغايات كان لزا ًما عىل البحث أن ّ

ي ّتسم بمنهجية واضحة نتحرك يف ضوئها لسرب أغوار تلك املستويات التي ُيظهرها
احلديث النبوي الرشيف؛ لذلك أجهدنا أنفسنا بقراءة تلك املستويات عىل وفق

املنهج السيميائي الذي يغوص يف أعامق النص ليستكشف مدلوالته املحتملة مع
حماولة ربط النص بالواقع ،وما يمكن االستفادة منه أو أخذ العربة إذ َّ
إن السيميائية

هي دراسة حياة العالمات داخل احلياة االجتامعية والسيام َّأهنا «كشف واستكشاف

لعالقات داللية غري مرئية من خالل التجيل املبارش للواقعةَّ ،إهنا تدريب للعني عىل
التقاط الضمني واملتواري واملمتنع ال جمرد االكتفاء بتسمية املناطق أو التعبري عن
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مكنونات املتن»( .)1وعىل هذا األساس كانت القراءة إعادة ترتيب ِّ
لكل العالمات

دونة اللغوية للنص الرشيف ً
فضال عن العالمات احلا َّفة هبا
اللغوية التي توفرها ا ُمل ّ

سواء التارخيية أم العالمات التي توفرها مدونة السرية النبوية وسرية أهل البيت
َّ .أما مقولة (املنحنى) التي ظهرت يف ذيل العنوان فهي مقولة رياضية تكون فيها

السينية والسيام املنحنى اجليبي
اإلحداثيات الصاد َّية متناسبة مع جيب اإلحداثيات
َّ

تصور تركيب ختطيطي يرسم منحنى مصري أو شخصية
منها وليس ثمة ما يمنع من ّ

تكون إحداثياته السينية األزمنة وإحداثياته الصادية تغريات القيم املختارة وقد
احتلت هذه الفكرة يف علم النفس االجتامعي مكانة خاصة( .)2غري َّ
أن من يراقب
ْ

املنحنى الروحي لسلامن املحمدي لن يقف عىل املنحنى الناقويس ،وإ َّنام يقف
عىل جيب صاعد وهو خط مقارب ترسمه كمية متجهة مستقيمة يف صعودها فال
تشهد االنحناء وإ َّنام تواصل الصعود يف خط ال متناهي وذلك ما َّ
يتجىل يف املراقبة

َّ
ولعل الذي
والقراءة السيميائية ملقوالت َع ِّينَة البحث يف احلديث النبوي الرشيف.
دفعنا إىل هذا اخليار البحثي رأي الدكتور عبد الرمحن بدوي وهو يرتجم بح ًثا

ملاسينيون عن شخصية سلامن إذ يقولَّ :
«إن التقويم الروحي الدقيق هلذه الشخصية

مفتوحا ك ّله أمام الباحثني .فلقد كانت عنايته متجهة إىل الوقائع التارخيية
ال يزال
ً

أكثر من الكشف عن املعاين الروحية التي تتضمنها تلك الوقائع»( .)3ويبقى أن ال
سبيل للبحث يف الوصول إىل تلك املطالب من دون مبحثني يضعان القارئ يف املناخ

الروحي املطلوب ،والباحث يف التسلسل املنهجي الصحيح فكان املبحث األول يف

تأصيل احلديث النبوي الرشيف يف سائر كتب املسلمني ،ثم املبحث الثاين الذي
يعرض السم سلامن ونسبه وقصة إسالمه ثم يأيت املطلب الرئيس يف هذا البحث

وهو القراءة السيميائية لثيامت احلديث النبوي الرشيف التي ُق ِّسمت عىل ثالثة
مستويات.
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األول
املبحث َّ
 ...تأصيل احلديث ...
تقتيض غاية البحث مجلة من املطالب العلمية التي تشكل مقدمات البدَّ منها
اختيارا لعنوان ما نحن بصدده من ٍ
بحث علمي
للحديث عن ثيمة (م َّنا )...بوصفها
ً

وملا تتمتع به من رمزية ستتبني لنا يف ضوء البحث الذي ال يمكن أن نلج إليه من
دون تأصيل للحديث النبوي الذي ورد يف سياقه عنوان البحث وهو ما وصل إلينا

عن رسول اهلل  إذ يقول(( :سلامن م َّنا أهل البيت)).

الذي يغوص يف مصادر املسلمني عىل خمتلف املذاهب والطوائف ً
قديام

ً
وحدي ًثا يرى َّ
جيتزه
أن التعامل مع هذا احلديث يأخذ
متنوعة؛ فمنهم من َّ
أشكاال ِّ

بوصفه شاهدً ا عىل صحبة سلامن لرسول اهلل  ،ومنهم من يستعرضه يف ضمن

يؤرخ لسرية الصحايب اجلليل سلامن املحمدي ،ومنهم من يستعرضه
سياق تارخيي ِّ
مصدرا من مصادر الترشيع عند
يف ضمن السياق التارخيي للسرية النبوية بوصفها
ً
توجها عقد ًّيا فيأيت باحلديث عىل
سوغ هبا
ً
سائر املسلمني ،ومنهم من جيعله ماد ًة ُي ّ

غري لفظه من غري أن يشوب املعنى ما يتناىف مع أصل ما جاء احلديث عليه ّ
وكل هذه
األشكال مل تتخذ وتري ًة واحد ًة وإن توافقت يف إطارها العام.

فقد نقل املفيدُ يف (االختصاص) َّ
أن رسول اهلل  قال(( :إنَّ الناس من عهد

آدم إىل يومنا هذا مثل أسنان املشط ال فضل للعريب عىل العجمي وال لألمحر عىل
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األسود ّإال بالتقوى ،سلامن بحر ال ينزف وكنز ال ينفد ،سلامن م َّنا أهل البيت،

سلسال يمنح احلكمة ويؤتى الربهان))(.)4

وجاء يف بحار األنوار «قال الطربيس رمحه اهلل :قيل ملا فتح رسول اهلل 
مكة ووعد ُأمته ُملك فارس والروم ،قال املنافقون واليهود :هيهات من أين ملحمد

ِ
تكفه املدينة ومكة حتى طمع يف الروم وفارس؟ ...وقيل:
ُملك فارس والروم ،أمل

إن النبيَّ 
َّ
ذراعا فاحتج
خط اخلندق عام األحزاب ،وقطع لكل عرشة أربعني ً

ً
رجال قو ًيا ،فقال املهاجرون :سلامن م َّنا،
املهاجرون واألنصار يف سلامن وكان
وقالت األنصار :سلامن م َّنا ،فقال النبي(( :سلامن م َّنا أهل البيت))»(.)5

ويف دالئل اإلمامة ملحمد بن جرير الطربي َّ
أن سلامن ملا استأذن يف الدخول إىل

فاطمة الزهراء  قالت(( :يا فضة قويل لسلامن يدخل ،فإنَّ سلامن م َّنا أهل البيت

ورب الكعبة .)6())...وأثبت ذلك الشيخ عيل النامزي الشاهرودي( .)7والسيد
ِّ
حسن القبانجي ،إذ يقول الصدوق بإسناد عن ع ٍّ
يل :قال النبي(( :سلامن
م َّنا أهل البيت))( .)8وقد جاء يف املستدرك للحاكم النيسابوري« :حدثنا عيل بن

محشاذ العدل حدثنا إسامعيل بن إسحاق القايض حدثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي

وإسامعيل بن أيب أويس (قاال) :حدثنا ابن أيب فديك عن كثري بن عبد اهلل املزين عن

أبيه عن جده َّ
أن رسول اهلل  خط اخلندق عام حرب األحزاب حتى بلغ املذاحج

فاحتج املهاجرون سلامن م َّنا وقالت األنصار سلامن
ذراعا
فقطع لكل عرشة أربعني ً
َّ
م َّنا فقال رسول اهلل (( :سلامن م َّنا أهل البيت))»(.)9

ومثل ذلك جاء يف جممع الزوائد للهيثمي( .)10وذكر الطرباين «حدثنا مسعدة بن

سعد العطار املكي حدثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي حدثنا ابن أيب فديك عن كثري

أن رسول اهلل َّ 
بن عبداهلل املزين عن أبيه عن جده َّ
خط اخلندق من أمحر البسختني
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طرف بني حارثة عام حزب األحزاب حتى بلغ املذاحج فقطع لكل عرشة أربعني
ذراعا فاحتج املهاجرون واألنصار يف سلامن الفاريس رمحه اهلل وكان ً
رجال قو ًيا فقال
ً

املهاجرون سلامن م َّنا وقالت األنصار سلامن م َّنا فقال رسول اهلل (( سلامن م َّنا
أهل البيت))»(.)11

ونقل موضع الشاهد من احلديث ((سلامن م َّنا أهل البيت)) ابن عبد الرب

()12

واملتقي آهلندي( .)13وذكر العجلوين( )14احلديث ((سلامن م َّنا أهل البيت)) مرو ًيا

عن الطرباين واحلاكم عن عمر وابن عوف.

وقد جاء يف عيون اخبار الرىض« حدثنا حممد بن عمر بن حممد بن سلم

بن الربجعاين ،قال :حدثني ابو حممد احلسن بن عبداهلل بن حممد بن العباس الرازي

التميمي ،قال :حدثني سيدي عيل بن موسى الرضا  ،قال :حدثني ايب موسى بن

جعفر ،قال :حدثني ايب جعفر بن حممد  ،قال :حدثني ايب حممد بن عيل،

قال :حدثني ايب عيل بن احلسني ،قال :حدثني ايب احلسني بن عيل ،قال:
حدثني اخي احلسن بن عيل ،قال :حدثني ايب عيل بن ايب طالب  ،قال :قال
رسول اهلل (( سلامن م ّنا أهل البيت))»(.)15

الذي يطوف يف املصادر واملراجع اإلسالمية التي نقلت هذا احلديث وع َّلقت

عليه يف قراءات إسالمية أو قراءات إنسانية أو عقدية ال خيفى عليه مدى إعجاب
الباحثني ومن قبلهم الرواة هبذه الشخصية ويكشف تأصيل احلديث أ َّنه:

 .1قد ُين َقل جمر ًدا من سابقة أو الحقة.

 .2قد ُين َقل يف سياق تارخيي ُتذكر فيه املناسبة و ُتذكر فيه آراء املسلمني يف سلامن
حتى حيكم الرسول  بينهم.
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 .3قد ُيذكر احلديث يف سياق عقدي يتمثَّله املفرسون لغايات داللية.
 .4وقد يُذكر احلديث لبيان أمهية صحبة النبي وأهل بيته .
يسجل اطمئنانه لصحته
وحقيق عىل من يراقب هذا احلديث
ِّ
ويؤصله أن ِّ
وذلك ملجموعة من األسباب يمكن أن ُجتمل بأ ِّ
مهها:
 .1ثقة الرواة والناقلني للحديث.
 .2سلسلة الرواة تتضمن شخص اإلمام عيل أحيا ًنا وشخص اإلمام حممد
الباقر  تارة وشخص اإلمام جعفر الصادق تارة أخرى وكفى بأولئك
ثقا ًة.

تنوع املذاهب اإلسالمية.
تنوع املصادر ورواة احلديث كان عىل وفق ّ
ّ .3

سجلنا ذلك االطمئنان هلذا احلديث َّ
فإن املنهج يدفعنا للتعريف
حتى إذا ّ
اسام ونس ًبا وإيام ًنا ً
بسلامن ً
وعلام.
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املبحث الثاين
اسمه ونسبه وإسالمه
الفاريس أبو عبد اهلل موىل رسول اهلل ُ سئل عن نسبه فقال :أنا سلامن
سلامن
ّ

ابن اإلسالم ،ونعم ما قال ،ونعم ما انتسب ،الرجل هو ابن دينه وابن أدبه وعلمه،

حتمل املتاعب
رشفه وكرامته التقوى أصله من فارس رام هرمز أو من أصفهانَّ ،
واملصاعب يف طريقه إىل اإلسالم حتى نال من املعارف ومن اإليامن واليقني والعلم

والفضل والفقه مرتبة عظيمة(.)16

كان اسم سلامن (روزبه) بضم الراء(( .)17بن خشبوذان) ،وما سجد ّ
قط ملطلع
الشمس وإ َّنام كان يسجد هلل عز وجل ،وكانت القبلة التي ُأمر بالصالة هلا رشقية

وكان أبواه يظ َّنان أ َّنه إ َّنام يسجد ملطلع الشمس كهيئتهم وكان سلامن ويص ويص

عيسى  يف أداء ما محل إىل من انتهت إليه الوصية من املعصومني وهو (آيب)(.)18
وح ّقق اسمه املسترشق ماسنيون ً
قائال« :سلامن أصله من فارس من أرسة نبيلة

من أساورة فارس أو من دهاقني جي بالقرب من أصفهان ،ولد يف رام هرمز (يف
قول عوف االعرايب املتوىف سنة  )#146أو يف ارزن قرب كازرون ،ونشأ عىل دين
املزدكية باسم (ما به بن بودخشان) يف قول ابن منده أو (روزبه ابن مرزبان) ثم

اعتنق املسيحية بعد رحلة أو زيارة أو صيد مع أحد األمراء سمع يف أثنائها َّإما تراتيل
يف إحدى الكنائس أو مواعظ راهب يف صومعةُ ،فأعجب هبا وعزم عىل أن حييا حياة
ديرانية ،وأن يمتنع عن اللحوم املزدكية أو التي ُتذبح بعد تعذيبها وعن اخلمر فهاجر
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وتن َّقل من مدينة إىل مدينة ً
نازال عند شيوخ الزهد وهذه املدن َّإما مدينة جمهولة ومحص
ثم غادر
والقدس أو دمشق واملوصل ونصيبني وعمورية أو أنطاكية واإلسكندريةَّ ،
()19
تتحرك
املدينة األخرية ملا علم بقرب ظهور نبي يف أرض (تيامء)»  .وقصة إسالمه َّ

يف مسارين؛ مسار أقرب إىل األسطورة وآخر أقرب إىل الواقع ،واستنطق غري باحث
متسك بام
من الباحثني سرية سلامن فمنهم من حاول أن يقرتب هبا من الواقع وآخر َّ
ذكره القدماء والذي يراقب املصادر واملراجع يلحظ تلك املسارات.

وقد استنطق سريته خالد حممد خالد فوجد سلامن يقول« :كنت ً
رجال من أهل

أصبهان من قرية يقال هلا (جي) ،وكان أليب ضيعة أرسلني إليها يو ًما فخرجت
فمررت بكنيسة للنصارى فسمعتهم يصلون فدخلت عليهم أنظر ما يصنعون
فأعجبني ما رأيت من صالهتم وقلت لنفيس هذا خري من ديننا الذي نحن عليه فام

برحتهم حتى غابت الشمس وال ذهبت إىل ضيعة أيب وال رجعت إليه حتى بعث

يف اثري»(.)20

وتعرف
وانتهى تق ّلبه إىل حارس ألعناب امرأة هيودية حتى عرفه رسول اهلل
ّ
سلامن عىل النبي وحتقق من نبوته قال« :فسقطت عىل قدم رسول اهلل ُ أق ِّبلها،
فقال يل يا روزبه ُأدخل عىل هذه املرأة وقل هلا يقول لك حممد بن عبداهلل تبيعينا هذا

الغالم فدخلت عليها وقلت هلا يا مواليت َّ
إن حممد بن عبداهلل يقول لك تبيعينا هذا

الغالم فقالت له ال أبيعكه ّإال بأربعامئة نخلة ،مئتا نخلة منها صفراء ومئتا نخلة
محراء ،قال فجئت إىل النبي فأخربته فقال وما أهون ما سألت ،ثم قال قم يا عيل

وامجع هذا النوى كله فجمعه فأخذه فغرسه ،ثم قال اسقه فسقاه أمري املؤمنني فام
بلغ آخره حتى خرج النخل وحلق بعضه ً
بعضا فقال يل ادخل إليها وقل هلا يقول

حممد بن عبداهلل خذي شيئك وادفعي إلينا شيئنا قال فدخلت عليها وقلت ذلك هلا،
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فخرجت ونظرت إىل النخل فقالت واهلل ال أبيعكه ّإال بأربعامئة نخلة كلها صفراء

قال فهبط جربئيل ومسح جناحه عىل النخل فصار كله أصفر ،ثم قال يل قل هلا
َّ
إن حممدً ا يقول لك خذي شيئك وادفعي إلينا شيئنا ،قال فقلت هلا ذلك فقالت واهلل

لنخلة من هذه أحب إيل من حممد ومنك ،فقلت هلا ليوم واحد مع حممد أحب إيل
منك ومن ِّ
كل يشء أنت فيه ،فأعتقني رسول اهلل ّ 
وسامين سلامن»(.)21

وروى حممد بن عمر بن عبد العزيز الكيش يف رجاله عن جربئيل بن أمحد قال:

حدثني احلسن بن خرزاذ ،قال حدثني أمحد بن عيل وعيل بن اسباط ،قاال« :حدثنا

احلكم بن مسكني عن احلسن بن صهيب عن أيب جعفر ُ ذكر عنده سلامن فقال

أبو جعفر(( :مه ،ال تقولوا سلامن الفاريس ولكن قولوا سلامن املحمدي ،ذلك
رجل م َّنا أهل البيت))»(.)22

ولقد بلغ سلامن يف نفوس أصحاب الرسول« :مجيع ًا املنزلة الرفيعة واملكان

زائرا ،فصنع (عمر) ما ال نعرف أنه صنعه
االسمى .ففي خالفة (عمر) جاء املدينة ً
مع ٍ
أحد غريه أبدً ا ،إذ مجع أصحابه وقال هلم( :هيا بنا نخرج إلستقبال سلامن!!)..
وخرج هبم إلستقباله عن مشارف املدينة»(.)23

واستنطق سريته حممد جواد مغنيه فوجد سلامن يقول« :أنا ابن اإلسالم،

أعتقني اهلل بمحمد ،ورفعني بمحمد ،وأغناين بمحمد  ،فهذا حسبي ونسبي
وكان يقال له :سلامن املحمدي أو سلامن اخلري ،وسلامن احلكمة والعلم ،وسلامن

باك أي النظيف يف لغة الفرس ،والطيب والطاهر ،وصاحب الكتابني :القرآن
واإلنجيل»(.)24
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املبحث الثالث
 ...القراءة السيميائية ...
يف قول رسول اهلل (( سلامن م َّنا أهل البيت)) ثالث بؤر يمكن سرب غورها

عىل نحو سيميائي تتساوق فيها اإلشارات اللغوية مع طبيعة سلامن الروحية كام

تذكرها كتب السرية ً
َّ
ولعل
تعرضت لتلك الشخصية،
فضال عن كتب املسلمني التي َّ

يعضد هذا التوجه أ َّننا ال ننطلق من أي قول ،إذ َّ
ما ِّ
إن االنطالق من قول رسول
اهلل  يعني االنطالق من قول الوحي ،فهو  ال ينطق عن اهلوى ﴿إِنْ ُه َو إِ َّال

وحى﴾( ،)25لذلك يمكن لنا أن ننطلق يف فضاء التصورات التي تربط بني
َو ْح ٌي ُي َ
اإلشارات اللغوية -ببعدها احليس -بكل مستوياهتا وعمقها الداليل املتع ِّلق باملنحنى

الروحي لشخصية سلامن  ،ونرش احلديث عىل أجزائه جيعلنا نؤرش البؤر اللغوية

القابلة للقراءة الروحية ،فاحلديث النبوي يف أصل تركيبه اللغوي نفرتض َّ
أن أصله

أخص أهل البيت» .لذلك سوف ُنجد ِول هذه
النحوي «سلامن كائن أو مستقر م َّنا
ُ
القراءة عىل وفق بؤر ثالث يمكن قراءهتا قراءة سيميائية:

 .1البؤرة األوىل (سلامن) املبتدأ النحوي الذي يسعى البحث إىل اكتشاف صلته
بأهل البيت.

 .2البؤرة الثانية (م َّنا) اجلار واملجرور الثيمة اللغوية الصادمة للمتلقي التي حتتاج
إىل حتليل لبيان نسبة (املِن َِّّية) من أهل البيت .
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 .3البؤرة الثالثة (أهل البيت) املضاف واملضاف إليه تركيب نحتاج إىل معرفة
أشخاصا من غري املتعارف عليهم.
حدوده املعنوية وهل تضم من املسلمني
ً

فرغ احلديث النبوي الرشيف عىل ثالثة مستويات:
وبذلك ُن ِّ

املستوى األول :البؤرة األوىل :سلامن
اختيار هذا االسم خيار نبوي واخليارات النبوية ال يمكن أن نتصورها من دون

قصدية وقصدية النبي نستطيع أن نتلمس ظاهرها يف ضوء املستوى اللغوي
ودالالته البعيدة والقريبة ،وتذكر كتب التاريخ أن االسم األول ملا نحن بصدده

هو روزبه ثم اختار النبي له اسم (سلامن) ،فام داللة هذا االسم وهل يؤرش بعدً ا
سيميائ ًيا رمز ًيا يتصل بسرية سلامن وعالقته بالنبي وآل بيته الطيبني الطاهرين،

وألجل ذلك سيكون البدء ممَّا حفظته املعجامت من معاين اجلذر (س.ل.م).

لم :الدلو هلا عرقوة واحدة ،نحو دلو
«الس ُ
جاء يف الصحاح يف اللغة أليب عمروَ :

الس ُ
والس َل ُم ً
أيضا شجر من
والس َل ُم االستسالمَ .
لفَ .
والس َل ُم بالتحريكَ :
السقائني َ
أيضا :واحدة ِ
الع ِ
ِ
والس ِل َم ُة ً
والس َّل ُم:
ضاه ،الواحدة َس َل َم ٌةَ .
السال ِم ،وهي احلجارةُّ .
ِ
الليم التي ُير َتقى عليها ،ور ّبام ُس ّمي َ
الغ ُ
لم بالكرس:
رز بذلك.
الس ِ
والس ُ
واحد َ

الم .وقال:
الس ُ
َ

و َقفنا فقلنــا ِ
لم َف َس َّل َمت فام كان ّإال َومؤها َ
باحل ِ
واج ِ
ب
إيه ِس ٌ

وقرأ أبو عمرو ُ
والسلم:
(ادخلوا بسالم كا َّفة) ويذهب بمعناها إىل اإلسالم.
ُ
ذكر و ُيؤنثِ .
لم :امل ِ ِ ُ
الصلح ،يفتح ويكرس ،و ُي ّ
لم ملن ساملني.
ُ
سامل .تقول :أنا ِس ٌ
والس ُ

الم:
الم:
الم:
والس ُ
والس ُ
ُ
والس ُ
والس ُ
ُ
االسم من التسليمَ .
االستسالمَ .
السال َم ُةَ .
المَ :
َ
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الم ِ
الم ً
الم:
أيضاَ :
والس ُ
والس ُ
والس ُ
ٌ
شج ٌر .الواحدة َسال َم ٌةَ .
اسم من أسامء اهلل تعاىلَ .
الع ِ
والسالمان ً
ات :عظام األصابع»(.)26
والسالم َي ُ
أيضا َ
الرباءة من ُ
يوبَ .
شجرُ .

رب َأ،
الس ُ
والسال َمة الرباءة َت َس َّل َم منه ت ّ
الم َّ
وجاء يف لسان العرب معنى سلم َّ

﴿وإِ َذا َخ َ
اط َب ُه ُم
السالمة شجرة وقوله تعاىلَ :
السالمة العافيةَّ ،
وقال ابن االعرايب َّ
َْ
ال ِ
اه ُلونَ َقا ُلوا َس َال ًما﴾( )27معناه تس ُّل ًام وبراءة ال خري بيننا وبينكم وال رش ،وليس

السالم املستعمل يف التحية َّ
ألن اآلية مكية ومل يؤمر املسلمون يومئذ أن يس ِّلموا عىل
ّ

املرشكني؛ هذا ك ُّله قول سيبويه وزعم َّ
أن أبا ربيعة كان يقول إذا لقيت فال ًنا فقل
الم أي أمري وأمرك املبارأة واملتاركة ،قال
تس ُّل ًام ،قال ومنهم من يقول َس ٌ
سال ًما أي َ
ابن عرفة :قالوا ِسال ًما :أي قالوا ً
قوال يتس َّلموا فيه ليس فيه تعد وال مأثم(.)28

وذكر حممد بن يزيد َّ
مت َسال ًما
أن السالم يف لغة العرب أربعة أشياء؛ فمنها َس َّل ُ

السالم اسم من أسامء اهلل تعاىل،
مصدر َس َّلمت ،ومنها َّ
السالم مجع سالمة ،ومنها ّ

ومنها السالم َش َج ٌر ،ومعنى السالم الذي هو َس َّلمت أنه دعاء لإلنسان بأن َيس َل َم
من اآلفات يف دينه ونفسه وتأويله التخليص.

السلم بفتح السني والالم يريد االستسالم واإلذعان كقوله
وقال اخلطايب :إ َّنه ّ
تعاىلَ َ :
الس َل َم﴾( .)29أي االنقياد وهو مصدر يقع عىل الواحد واالثنني
﴿وأ ْل َق ْو ْا إِ َل ْي ُك ُم َّ
ُ
قهرا
واجلمع؛ قال وهذا هو األشبه بالقضية ّ
فإهنم مل يؤخذوا عن ُصلح وإ َّنام أخذوا ً
عجزا.
أسلموا أنفسهم ً

وقلب سليم أي سامل اإلسالم
﴿و َر ُج ًال َس َل ًام ِّل َر ُجلٍ ﴾(،)30
ويف التنزيل العزيز َ
ٌ

واالستسالم االنقياد اإلسالم من الرشيعة إظهار اخلضوع وإظهار الرشيعة والتزام

ما أتى به النبي وبذلك حيقن الدم ويستدفع املكروه وما أحسن ما اخترص ثعلب
وأما اإلسالم َّ
فإن أبا بكر
ذلك فقال :اإلسالم باللسان واإليامن بالقلب التهذيبَّ ،
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حممد بن بشار قال :يقال فالن مسلم ،وفيه قوالن :أحدمها :هم املستسلم ألمر اهلل

تعاىل ،والثاين :هو املخلص هلل تعاىل العبادة من قوهلم س ّلم اليشء لفالن أي خلصه
َس َل َم له اليش وروي عن النبي قال(( :امل ِ ِسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده)).

وقال ابن جني «ليس سلامن من سلمى كسكران من سكرى أال ترى َّ
أن فعالن الذي

يقابله فعىل إ َّنام بابه الصفة كغضبان وغضبى وعطشان وعطشى وليس سلامن سلمى
بصفتني وال نكرتني وإ َّنام سلامن من سلمى كقحطان من قحطى وليالن من ليىل غري

َّأهنام كانا من لفظ واحد فتالقيا يف عرض اللغة من غري قصد وال إيثار لتقاودمها».

وقال األزهريَّ :
«فإن هذا حيتاج الناس إىل تفهمه ليعلموا أين ينفصل املؤمن

من املسلم وأين يستويان فاإلسالم إظهار اخلضوع والقبول ملا أتى به سيدنا رسول

اهلل  وبه حيقن الدم فإن كان مع ذلك اإلظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك
فأما من أظهر قبول الرشيعة استسلم لدفع املكروه فهو يف
اإليامن الذي هذه صفته َّ

الظاهر مسلم وباطنه غري ُمصدِّ ق فذلك الذي يقول أسلمت ألن اإليامن البدّ من أن
ألن اإليامن التصديق فاملؤمن ُم ِ
يكون صاحبه صدي ًقا َّ
بطن من التصديق مثل ما يظهر
املسلم التام اإلسالم مظهر للطاعة مؤمن هبا» .وسلامن اسم جبل واسم رجل سامل

اسم رجل سالمان ماء لبني شيبان.

وجاء يف خمتار الصحاح من معاين (سلم) َّ
كأهنم تفاءلوا
أن السليم هو اللديغ َّ

هلم بالسالمة وقيل أل َّنه أسلم ملا به ،وقلب سليم أي سامل وسلم فالن من اآلفات

بالكرس سالم ًة وس َّلمه اهلل منها وسلم إليه يشء فتسلمه أي أخذه والتسليم بذل
الرضا باحلكم والتسليم ً
أيضا السالم واسم يف الطعام أسلف فيه وأسلم أمره إىل

الس َل ِم بفتحتني وهو االستسالم وأسلم من اإلسالم.
اهلل أي سلم وأسلمه دخل يف َّ
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ريا
الذي ينظر يف املدونة العربية عىل نحو النامذج التي ُذكرت آن ًفا سوف جيد كث ً

خصه النبي بذاك
من معاين اجلذر مما ينسجم وطبيعة سلامن املحمدي  فام َّ

االسم َّإال العتبارات قصدية ودالالت رمزية نستطيع أن نلتمسها عىل النحو اآليت:
 .1أظهرت املعجامت َّ
أن من معاين اجلذر (سلم) أن يعني االستسالم واالنقياد
جتىل استسالمه يف سلوكه وترصفاته للمنظومة النبوية ِّ
أن سلامن َّ
ولعمري َّ
لكل

ما حتمله من قيم ومبادئ ساموية.

 .2أظهرت املعجامت َّ
أن من معاين هذا اجلذر (سلم) السالمة من النقص والعيب
والذي يراقب سرية سلامن املحمدي يف إسالمه وصحبته للنبي جيده

يتمتع بسمعة وصفات كاملية مل َ
حتظ هبا ّإال ث َّلة من املسلمني ومصداق ذلك
أن النبي يقول(( :لقد ُأشبع سلامن ً
َّ
علام ،وإ َّنه ُيبعث أ َّمة)) ،وقال صلوات
اهلل عليه(( :أعرفكم باهلل سلامن ...وإ َّنه عامل بام كان وما هو كائن وباألنساب

األولني وعلم اآلخرين))َّ ،
وإن علمه
والباليا وفصل اخلطاب ،وإ َّنه أدرك علم َّ
يف علم النبي وأ َّنه بلغ يف العلم واملعرفة ً
مبلغا ال يمكن أن ُيتَصور فوقه
مقام ّإال مقام األنبياء واألوصياء الراشدين فال جيوز تفضيل ٍ
وسئل
أحد عليهُ .

أمري املؤمنني ع ّ
يل ابن أيب طالب  عن سلامن ،وما يقول فيه(( :ما أقول
خصه اهلل تبارك وتعاىل من
يف رجل ُخلق من طينتنا وروحه مقرونة بروحناَّ ،
بأوهلا وآخرها ،وظاهرها وباطنها ،ورسها وعالنيتها.)31())...
العلوم َّ

أظهرت املعجامت َّ
أن من معاين اجلذر الذي يدور يف فلكه اسم سلامن إظهار

اخلضوع والقبول ملا أتى به سيدنا رسول اهلل  وبه حيقن الدم فإن كان مع ذلك
فأما من أظهر قبول
اإلظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك اإليامن الذي هذه صفته َّ
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الرشيعة استسلم لدفع املكروه .وهذا املعنى كأنه خمتص بسلامن يف ضوء سريته

وصحبته للنبي وآل بيته .

ولعل ألطف ما تظهره املعجامت من معاين هذا االسم أ َّنه كان ً
َّ
اسام جلبل ويتبادر

البعد الرمزي هلذا املعنى عىل نحو واضح إذا التفتنا إىل َّ
أن النبي مل يغفل عن قوله
اش ًعا ُّمت ََص ِّد ًعا ِّم ْن َخشْ َي ِة َّ
تعاىل َ
﴿ل ْو َأنزَ ْلنَا هَ َذا ا ْل ُق ْرآنَ َع َىل َج َبلٍ َّل َر َأ ْي َت ُه َخ ِ
اهللِ﴾(،)32
ومن كسلامن يف اخلشوع واخلشية من اهلل ومن أوعى من سلامن الستقبال القرآن
وتقبله واإلذعان ألوامره ونواهيه واالستسالم للمعاين والدالالت النبوية ،فسلامن
يف سريته جبل من اجلبال التي خشعت وتصدَّ عت من خشية اهلل سبحانه وتعاىل،

َّ
ولعل النبي الكريم  باختياره هذه االسم إ َّنام قصد اإلشارة إىل مثل هذه املعاين
وغريها ممَّا يمكن قراءته يف غري هذا املقام من البحث.

املستوى الثاين :البؤرة الثانية

يتضمن ِ
(م ْن) حرف اجلر والضمري
(م َّنا) هذا الرتكيب من اجلار واملجرور
َّ

املتصل (نا) املجرور يتعلق بأهل البيت .ويف هذا الرتكيب أكثر من عمق سيميائي:
األول :العمق الصويت
العمق السيميائي َّ

من الواضح َّ
أن ّأول اإلشارات األسلوبية املثرية للمتلقي يف هذا الرتكيب هي

يتضمن (اإلدغام) وهو كام يقرر الصوتيون يعني
اإلشارة الصوتية ،فالرتكيب (م َّنا)
َّ
إدخال الصوت األول يف الصوت الثاين عىل نحو يتالشى معه الرتدد الذي خيلقه

يعرب عن ذلك بذوبان الصوت
تكرار الصوت عىل لسان املتكلم ،ومن اللغويني من ّ
األول يف الصوت الثاين ،واإلدغام عىل نوعني ،إدغام متامثلني وإدغام متجانسني،
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واإلدغام الظاهر يف الرتكيب يتعلق بإدغام املتامثلني أعني نون ِ
أو ًال ونون (نا)
(م ْن) ّ

ثان ًيا ،فاملدغامن من جنس واحد( .)33ويف هذا إشارة إىل إدخال (سلامن) الذي جاء
يف صدر احلديث ومتثّله نون ِ
(م ْن) املتعلقة بخربه املحذوف وجو ًبا يف جنس (أهل
البيت) ذلك الرتكيب الذي جيء به لتوضيح الضمري املتصل (نا) فتقدير احلديث:

ً
متمثال بإدغام
أخص أهل البيت) ،فاإلحياء الصويت
(سلامن كائن أو مستقر م َّنا
ُّ

املتامثلني املرافق للحديث النبوي الرشيف يكشف عن ذوبان سلامن -وقد جاء
يف صدر احلديث متثّله نون ِ
(من) -بأهل البيت متمثلني بـ (نون) الضمري املتصل

(نا) ،هذا ً
خصه اهلل سبحانه
فضال عن اإلحياء الروحي والغيبي هلذا الصوت الذي ّ
وتعاىل يف القرآن الكريم بقيمة داللية غيبية فقد جاء يف سورة القلم ﴿ن َوا ْل َق َل ِم َو َما

َي ْس ُط ُرونَ ﴾(.)34

َّ
إن العمق الصويت لتعبري (م َّنا) ينفتح عىل غري وجهة صوتية تتساوق واملحتوى
الداليل له؛ فعىل املستوى املقطعي املتمثل باآليت :م َّنا / :م ِ -ن  /ن َ./ -َ -
نجدنا أمام معطيني اثنني ،أحدمهاَّ :
ـــــ )/الطويل املفتوح
أن املقطع الثاين (/ن َـ َ

النبوة (عليهم الصالة والسالم)،
يمثل اجلهة ا ُمل ْنت ََسب إليها التي تتمثّل يف أهل بيت ّ

عرب عنهم لفظ ًيا بمقطع مفتوح -منفتحون
الذين ُخلقوا رمحة للعاملني فهم –مثلام ُي ّ

عىل ّ
كل اإلنسانية ويصبح املتحكم بالقرب منهم والتحاقه هو اإلنسان نفسه ،وهو
ريا لفظ ًيا يف ِ
(م ْن) ( /م ـِـ ن )/املقطع القصري
األمر املتحقق يف سلامن
ً
شخصا وتعب ً
املغلق؛ فلوال هذا االتفاق اللفظي حلال سلامن ما أمكن اإلدغام إال بكدٍّ من الناطق،

إذ يستدعي اإلدغام إسكان الصوت األول حتى حيدث ،ممّا يتناىف مع كون املِن َِّّية
استحقا ًقا يستحقه املرء بنفسه.
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أ ّما املعطى اآلخر :فيتأتى من عصمة االختيار النبوي للفظ املجرور الذي

أشار بوساطته إليهم ( َنا)ّ ،
س يف
اجلر عىل مقطع واحد ال ُت ِم َ
فلام كان أغلب حروف ِّ
ّ
ــــــــ )/ممّا جعل
املجرور اإلجياز املقطعي وهو كونه
متشك ًال من مقطع واحد ( /ن َـ َ
األيقونة اللفظية قصرية جدً ا كأهنا كلمة واحدة ،وهذا يوحي بالرغبة والرسور يف
التعجيل يف ذكر الصفة.

ولو ُعدنا إىل فلسفة اإلدغام -يف هذه األيقونة الصوتية ِ
(منِّا)– الذي ُجيمله ابن

جني بقوله« :واملعنى اجلامع هلذا ك ّله تقريب الصوت من الصوت أال ترى أ َّنك يف
َّ
ُ
اللسان عنهام َن ْبوة واحدة
األول يف الثاين حتى َنب َا
قطع ونح ِوه قد أخفيت الساكن ّ

األول لو مل تدَّ غمه يف اآلخر أال ترى أنك لو
الو ْقفة التي كانت تكون يف ّ
وزالت َ
تك ّلفت ترك ا ّدغام الطاء األوىل لتجشّ مت هلا وقفة عليها متتاز من شدَّ ة ممازجتها

ِ
للثانية هبا كقولك ْ
ُ
املشافهة به .فإن أنت أزلت تلك
حتكمه
وس ْك َكر وهذا إ َّنام
قط َطع ُ
الو َقيفة والفرتة عىل األول خلطته بالثاين فكان قربه منه (وإ ّدغامه) فيه أشدّ جلذبه
ُ

النص والسيام اجلزء األخري منه ما جيعلنا ننبهر
إليه وإحلاقه بحكمه»()35؛ ففي هذا ّ
طياهتا ضامئم
هبذا االستعامل املعجز للغة؛ فهذه املامزجة بني الصوتني حتمل يف ّ

داللية تؤكد االختالط والتجاذب واللحاق بني الصوتني ،ممّا يمكن رصده بني
اجلر الضمري بعده بوصفهام رصفيتني إذ متثّل ّ
كل واحدة منهام وحدة لغوية
حرف ّ

وهو ما ينسحب عىل البعد اإلنساين لأليقونة اللغوية يف أفقه املعنوي .وال خيفى
عىل ٍ
أحد َّ
يعرف يف اصطالح اللغويني بأ َّنه «النطق باحلرفني حر ًفا واحدً ا
أن اإلدغام ّ
أيضا حزمة داللية تتمثل يف َّ
كالثاين مشدّ ًدا»( ،)36وهذا ما حيمل ً
أن الناطق بالصوتني

املدغمني يضاعف اجلهد يف نطقه حتى ّ
أن السامع يلمس تأكيدً ا عىل هذا الصوت
وهذا ما نجتليه دالل ًيا يف أيقونتنا هذه بالتأكيد عىل االتصال والعالقة بني سلامن 

وأهل بيت النبوة (صلوات اهلل عليهم أمجعني).
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العمق السيميائي الثاين :العمق النحوي

أن لـ ِ
نص النحويون عىل َّ
(من) اجلارة معاين متعددة أوصلها ابن هشام إىل ستة
ّ

عرش معنى ،من بني تلك املعاين إفادة التبعيض ،نحو قوله تعاىلِ :
﴿م ْن ُه ْم َم ْن َك َّل َم
ُ
اهلل﴾ وامارهتا أن يسد (بعض) مسدها ،واملعنى اآلخر بيان اجلنس ،وهي الواقعة

ريا بعد (ما) (ومهام) كقوله تعاىلَ ﴿ :ما َي ْفت َِح َّ ُ
اهلل لِل َّن ِ
اس ِمن َّر ْمح ٍَة َف َال ُم ِْس َك َ َهلا﴾(،)37
كث ً
﴿و َقا ُلو ْا َم ْه َام َت ْأتِنَا بِ ِه ِمن آ َي ٍة﴾( ،)38ومن وقوعهام يف غريها يف قوله تعاىل
وقوله تعاىلَ :

﴿اجتَنِبوا الر ْجس ِم َن ْ َ
األ ْو َث ِ
ان﴾( .)39ومن يف احلديث الرشيف ((سلامن م َّنا أهل
ِّ َ
ْ ُ

البيت)) حتتمل أمرين:

جمازا َّ
•أحدمها :أن يكون املعنى للتبعيض ً
ألن سلامن ليس من أهل البيت حقيق ًة.
•اآلخر :أن تكون لبيان اجلنس :أي أن سلامن من جنس أهل البيت.
وعندي َّ
أن هذا خيار راجح لألسباب اآلتية:
َّ .1
إن سرية سلامن تؤرش وصوله إىل مرتبة عالية من العلم واإليامن والتصديق
واالحتاد بشخص النبي وآل بيته  فقد كانت الزهراء  تناديه بـ ((عم

يا سلامن)).

عمق هذا الراي الوقوف عىل حقيقة ما يعنيه مصطلح أهل البيت كام يرد يف
ُ .2ي ّ
البحث إن شاء اهلل.

سري أهل
 .3سلامن وأمثاله من املؤمنني من أظهر مصاديق الشيعة التي حتفظ لنا ّ
البيت َّأهنم ُخلقوا من فاضل طينتهم.

ولذلك وبلحاظ (م َّنا) يكون سلامن من جنس أهل البيت عىل نحو نسبي

كام سيتضح .واجلنس النحوي ال يعني اجلنس البايلوجي وإن كانا -أعني اجلنس
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النحوي واجلنس البايلوجي -متحدين يف الدائرة األوىل من املصاديق التي يتضمنها

مفهوم أهل البيت.

ولع ّلنا –من دون كدٍّ – نرى نكتة يف التعبري النبوي املعجز تتمثل يف استعامل

الضمري (نا) ً
بدال من االسم الرصيح (أهل البيت) عىل الرغم من إيالئه له إذ كان

باإلمكان أن ُيقال( :سلامن من أهل البيت) ويفيد بأنه منهم ،غري َّ
أن الذي ال ينطق
عن اهلوى استعمل الضمري ملا ذكرنا يف العمق الصويت ّأو ًال ،ولغاية نحوية ُحتيل
أن املجرور لوكان ً
إىل حقيقة معنوية ،تتمثّل هذه الغاية يف َّ
ظاهرا لتأثر باجلر
اسام
ً

اجلر ،وهذا ُيثبت َّ
أن من ينسب نفسه إليهم (صلوات اهلل
بحكم اتصاله بحرف ّ
عليهم أمجعني) سيؤثر عليهم ولو عىل مستوى الظاهر بني الناس ،من هنا ورد قول

اإلمام الصادق ...(( :كونوا زينًا لنا وال تكونوا شينًا علينا)) ،وحاشا لسلامن

مبنيا
أن يكون شينًا عليهم ،لذا استعمل النبي األكرم  الضمري ،الذي ينامز بكونه ًّ
ثم ال يؤثر عليهم بام يفعل ،ومل يكن الرسول
فال تظهر عليه العالمة ،فهو من َّ

قد استعمله لدرء هذا التأثري ،بل للداللة عىل أ َّنه ما يفعله سلامن هو من جنس ما

ثم ،ممّا ُيستكنه منه وصول سلامن املحمدي إىل مرتبة العصمة
يفعلونه هم فال أثر من ّ

الكسبية التي انامز هبا كثري ممَّن انتسب إىل هذا العنوان الطاهر (أهل البيت).
العمق السيميائي الثالث :العمق الداليل والروائي

يف احلديث النبوي كان ل (م َّنا) حضور الفت ال يمكن استقصاؤه هبذه

العجالة ،غري َّ
أن تكريس النظر يف (م َّنا) موضع الشاهد حييلنا إىل أكثر من إشارة

تؤكد نسبية (املِن َِّّية) من النبي ،فقد وردت عنه  أحاديث تتضمن هذا الرتكيب
فقد قال(( :حسني منِّي وأنا من حسني))(( ،وعيل منِّي وأنا من عيل))((( ،)40وم َّنا،
والذي نفيس بيده مهدي هذه األمة.)41())...
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عمه عن الربقي عن ابن
وعن املفيد رمحه اهلل عن الصدوق عن ماجيلويه عن ِّ

أيب نجران عن العالء عن حممد بن مسلم عن أيب جعفر (حممد بن عيل) الباقر 

سألت رسول اهلل  عن سلامن
قال :سمعت جابر بن عبداهلل األنصاري يقول:
ُ
الفاريس فقال(( :سلامن بحر العلوم ال يقدر عىل نزحه ،سلامن خمصوص بالعلم

قلت :فام تقول
األول واآلخر ،أبغض اهلل من أبغض سلامن
أحبه))ُ ،
َّ
وأحب من َّ

قلت:
يف أيب ذر؟ قال(( :وذاك م َّنا ،أبغض اهلل من أبغضه
أحبه))ُ ،
َّ
وأحب اهلل من َّ

أحبه))،
فام تقول يف املقداد؟ قال(( :وذاك م َّنا أبغض اهلل من أبغضه
َّ
وأحب اهلل من َّ

أحبه))،
قلت :فام تقول يف عامر؟ قال(( :وذاك م َّنا أبغض اهلل من أبغضه
ُ
َّ
وأحب من َّ
فلام وليت قال(( :إ ّ
قال جابر :فخرجت ُألبرشهم ّ
يل يا جابر وأنت م َّنا أبغض اهلل من
فقلت :يا رسول اهلل فام تقول يف ع ِّ
يل بن أيب
أحبك)) ،قال:
أبغضك
ُ
َّ
وأحب اهلل من َّ

قلت :فام تقول يف احلسن واحلسني؟ قال:
طالب؟ فقال(( :ذاك نفيس))ُ ،
((مها روحي وفاطمة أمهام ابنتي ،يسوؤين ما ساءها ويرسين ما رسهاُ ،أشهد اهلل أ ِّنى
حرب ملن حاربم وسلم ملن ساملهم يا جابر إذا أردت أن تدعو اهلل فيستجيب لك

ّ
وجل))(.)42
عز
أحب األسامء إىل اهلل َّ
فادعه بأسامئهم َّ
فإنا ّ

وممَّا جاء يف كتب املسلمني متضمنًا تركيب (م َّنا) أو (منِّي) ما نجده يف صحيح
دون القاريء تلك األحاديثَ :و َق َ
رب َنا َنبِ ُّينَا َ ع ْن
ري ُة ْب ُن ُش ْع َب َة َأ ْخ َ َ
ال ْ ُامل ِغ َ
البخاريَّ ،
َ
ار إىل ْ َ
ال َنا ِيف ْ َ
ال َّن ِة))َ .و َق َ
س َق ْت َ
اجل َّن ِة
ِر َسا َل ِة َر ِّبنَا (( َم ْن ُقتِ َل م َّنا َص َ
ال ُع َم ُر لِل َّنبِ ِّى :أ َل ْي َ

ال ُه ْم ِيف ال َّنا ِر َق َ
َو َق ْت َ
الَ (( :ب َىل)).

يل َحدَّ َثنَا ُج َو ْي ِر َي ُة َع ْن َن ِاف ٍع َع ْن َع ْب ِد َّ
وسى ْب ُن إِ ْس َام ِع َ
اهللِ َ ع ِن ال َّنبِ ِّى
َحدَّ َثنَا ُم َ
َ ق َ
الس َ
وسى َع ِن ال َّنبِ ِّى  .طرفه
س م َّنا))َ .ر َوا ُه َأ ُبو ُم َ
ال َح َف َل ْي َ
ال (( َم ْن َمح ََل َع َل ْينَا ِّ
اق َحدَّ َثنَا َأ ُبو َع ِ
 - 7070حتفة َ - 7527 9/5 - 7628حدَّ َثنَا إِ ْس َح ُ
رب َنا
اص ٍم َأ ْخ َ َ
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ول َّ
ال َق َ
اب َع ْن َأبِى َس َل َم َة َع ْن َأبِى ُه َر ْي َر َة َق َ
ال َر ُس ُ
رب َنا ا ْب ُن ِش َه ٍ
اهللِ 
ا ْب ُن ُج َر ْي ٍج َأ ْخ َ َ
َ
س م َّنا َم ْن َ ْمل َيت ََغ َّن بِا ْل ُق ْر ِ
ري ُه َ ْ
((ي َه ُر بِ ِه)) .حتفة - 152117530
آن))َ .و َزا َد َغ ْ ُ
((ل ْي َ

وب َحدَّ َثنَا َع ْبدُ َّ
الر ِّق ُّى َحدَّ َثنَا ْ ُامل ْعت َِم ُر ْب ُن ُس َل ْي َام َن
َحدَّ َثنَا ا ْل َف ْض ُل ْب ُن َي ْع ُق َ
اهللِ ْب ُن َج ْع َف ٍر َّ
اهللِ ال َّث َق ِف ُّى َحدَّ َثنَا َب ْك ُر ْب ُن َع ْب ِد َّ
َحدَّ َثنَا َس ِعيدُ ْب ُن ُع َب ْي ِد َّ
اهللِ ْ ُاملزَ نِ ُّى َو ِز َي ُاد ْب ُن ُج َب ْ ِ
ري ْب ِن

رب َنا َنبِينَا َ ع ْن ِر َسا َل ِة َر ِّبنَا َ
ال ْ ُامل ِغ َ َ
ري ْب ِن َح َّي َة َق َ
َح َّي َة َع ْن ُج َب ْ ِ
((أ َّن ُه َم ْن ُقتِ َل م َّنا
ري ُة أ ْخ َ َ ُّ
ار إىل ْ َ
ال َّن ِة)) .طرفه  - 3159حتفة  )101( - 164 11491حدثنا قتيبة بن
َص َ
سعيد حدثنا يعقوب (وهو ابن الرمحن القاري) ،وحدثنا أبو األحوص حممد بن

حيان حدثنا ابن أيب حازم كالمها عن سهل بن أيب صالح عن أبيه عن أيب هريرة:

أن رسول اهلل  قال(( :من محل علينا السالح فليس م َّنا ومن ّ
غشنا فليس م َّنا))
 )936( - 32حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربنا أسباط حدثنا هشام عن حفصة عن

أم عطية قالت :أخذ علينا رسول اهلل  يف البيعة َّأال تنحن فام وفت م َّنا غري مخس
منهن أم سليم(.)43
َّ

وما جاء يف صحيح مسلم من األحاديث ال خيتلف عام جاء يف صحيح

البخاري :حدثني زهري بن حرب وحممد بن املثنى قاال :حدثنا حييى (وهو القطان)
وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمري كلهم عن عبيد اهلل عن

نافع عن ابن عمر عن النبي ،وحدثنا حييى بن حييى واللفظ له قال :قرأت عىل

مالك عن نافع عن ابن عمر َّ
أن النبي قال من محل علينا السالح فليس م َّنا (من
محل علينا السالح) أي من محل السالح عىل املسلمني بغري حق التأويل ومل يستحله

فهو عاص وال يكفر بذلك فإن استح َّله كفر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب

(وهو ابن الرمحن القاري) وحدثنا أبو األحوص حممد بن حيان حدثنا ابن أيب حازم
كالمها عن سهل بن أيب صالح عن أبيه عن أيب هريرة :أن رسول اهلل  قال(( :من
محل علينا السالح فليس م َّنا ومن َّ
غشنا فليس م َّنا))(.)44
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وممّا جاء يف الكايف للكليني« :عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن النوفيل ،عن

السكوين ،عن أيب عبد اهلل  قال :قال رسول اهلل  :ليس م َّنا من أخلف

باألمانة ،وقال :قال رسول اهلل  :األمانة جتلب الرزق واخليانة جتلب الفقر».

حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن احلسن بن حمبوب ،عن عبداهلل بن

غالب ،عن جابر ،عن أيب جعفر  قال :ملّا نزلت هذه اآليةَ ﴿ :ي ْو َم َندْ ُعوا ُك َّل
ناس بِإِ ِ
ُأ ٍ
مام ِه ْم﴾ قال املسلمون :يا رسول اهلل ألست إمام الناس ك ّلهم أمجعني؟ قال:
فقال رسول اهلل (( :أنا رسول اهلل إىل الناس أمجعني ولكن سيكون من بعدي أئمة
عىل الناس من اهلل من أهل بيتي ،يقومون يف الناس فيكذبون ،ويظلهم أئمة الكفر

والضالل وأشياعهم ،فمن واالهم ،واتبعهم وصدقهم فهو منِّي ومعي وسيلقاين،
أال ومن ظلمهم ّ
وكذبم فليس منِّي وال معي وأنا منه بريء))(.)45

عدة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد ،عن حممد بن احلسن بن شمون ،عن

عبداهلل بن عبدالرمحن األصم ،عن مسمع بن عبدامللك ،عن أيب عبداهلل  قال:
ناسا وقال رسول اهلل :
ملا بعث رسول اهلل  برباءة مع عيل بعث معه ُأ ً

((من استأرس من غري جراحة مثقلة فليس م ّنا)) .حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد

بن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن األحول ،عن سالم بن املستنري ،عن أيب جعفر 

قال :قال رسول اهلل (( :أال إنَّ لكل عبادة رشة ،ثم تصري إىل فرتة فمن صارت

رشة عبادته إىل سنتي فقد اهتدى ومن خالف سنتي فقد ضل وكان عمله يف تباب،
أ ّما ِّإين ُأصيل وأنام وأصوم وأفطر وأضحك وأبكي فمن رغب عن منهاجي وسنتي
فليس منِّي))(.)46

الذي يراقب هذه اإلضاممة من األحاديث النبوية الرشيفة املتضمنة تركيب (م َّنا)

و(منِّي) فإ َّنه سوف جيدها تتحرك يف مساحتني ،املساحة األوىل :مادية ،واملساحة
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الثانية :معنوية؛ بمعنى َّ
أن األحاديث التي تتع َّلق باملساحة املادية حتاول أن تسلط
الضوء عىل ما يمكن وما ال يمكن من األفعال والسلوكيات التي تقرتن بترصفات
فإهنا
املسلمني وتعامالهتم مع األحداث واملواقف التي متر هبم ،أ ّما املساحة املعنوية ّ

أي األحاديث النبوية الرشيفة حتاول أن تغري املسلم بالتزام بعض القيم النبوية التي

حياول الرسول ترسيخها يف املجتمع وأحيا ًنا نجد من األحاديث ما حياول به
ألهنا تتناىف واملبادئ الساموية السامية
النبي الكريم  أن جيعل املسلمني يتجنبوهنا َّ

التي أراد اهلل سبحانه وتعاىل أن تكون من األمور التي يتمسك هبا املسلم ويتعامل

عىل أساسها ،ويف املساحتني كان املعيار يف قبول الترصف أو السلوك هو الرتكيب
(م َّنا) أو الرتكيب (منِّي)؛ فك َّلام اقرتب املسلم يف سلوكه ممَّا تريده السامء كان (م َّنا)
أو (م ّني) وكلام ابتعد املسلم عن مبادئ السامء ابتعد (م َّنا) أو (منِّي) وعليه تكون

معيارا نبو ًيا يف قياس سلوك الفرد عىل مبادئ السامء ،وبذلك تكون (املِن ِّّية)
(املِن ِّّية)
ً

هي الغاية التي ينطلق اليها من النقطة الصفرية التي متثلها حلظة دخول االسالم عىل
حموري السني والصاد ملراقبة منحنى كل مسلم من املسلمني مراقبة بيانية يقرتب

َّ
وجل فيتمسك ،ويبتعد املسلم ممَّا يريده اهلل فيخشى،
عز
فيها أحيا ًنا املسلم من اهلل َّ
ويستطيع ّ
كل م َّنا أن يرسم لنفسه املنحنى الذي يريد عىل حموري السلوك واملبادئ

املحمدي منحنا ُه الروحي فالمس آل البيت  يف اتباع أوامر اهلل
كام اختط سلامن
ّ
ّ
وجل ونواهيه ،فكان منهم واستحق قول النبي(( سلامن م َّنا أهل البيت)).
عز
ّ

وعىل وفق اإلشارات السيميائية لـ (م ّنا) نستطيع أن نتمثّل ثالث دوائر لـ

(امل ّن ّية) من رسول اهلل  عىل وفق معطيات احلديث النبوي الرشيف ((سلامن م َّنا
أهل البيت))..

 .1الدائرة األخص :متمثلة بالنبي.
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 .2الدائرة اخلاصة :متمثلة باملعصومني من أهل البيت .

 .3الدائرة املفتوحة :متمثلة بسلامن  وسائر األولياء والصاحلني.
ويمكن أن نتمثَّل ذلك يف هذه اخلطاطة التوضيحية:

املستوى الثالث :البؤرة الثالثة :أهل البيت 
قراء هذا املفهوم (أهل البيت) من التفاسري املرافقة لقوله تعاىل يف آية
ينطلق ّ
التطهري من سورة األحزاب إذ يقول تعاىل﴿ :إِ َّن َام ُيرِيدُ َّ ُ
اهلل لِ ُي ْذ ِه َب َع ُ
س
الر ْج َ
نك ُم ِّ

َأ ْه َل ا ْل َب ْي ِ
ريا﴾(ً ،)47
علام َّ
موضعا آخر اذ يقول تعاىل:
أن قد وردة يف
ت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِه ً
ً
َت ّ
ني ِم ْن َأ ْم ِر ّ
ت إِ َّن ُه َ ِ
اهللِ َو َب َر َكا ُت ُه َع َل ْي ُك ْم َأ ْه َل ا ْل َب ْي ِ
محيدٌ َّ ِ
﴿ َقا ُلو ْا َأ َت ْع َجبِ َ
ميدٌ ﴾(.)48
اهللِ َر ْمح ُ

ويف فهم هذا الرتكيب الذي ارتقى إىل مستوى املصطلح تفاوت واضح بني خمتلف
املذاهب اإلسالمية عىل أسس عقدية ومقوالت أصولية؛ فمنهم من قرصه عىل

أصحاب الكساء عىل وفق الرواية التي تؤسس لسبب نزول النص ومنهم من
يتوسع فيه ليشمل أزواج النبي ومنهم من يقرصه عىل النبي واألئمة املعصومني من
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ذرية اإلمام احلسني منطلقني من الروايات احلافة بالنص القرآين والصادرة عن
النبي.

وإذا أوغلنا يف تلكم التوجيهات هلذا املفهوم فسوف يطول بنا املقام عىل نحو

ال ينسجم وما نحن بصدده من البحث ،غري أ َّننا سنلتفت إىل ما يعزز قراءتنا لسرية
سلامن وبيان املنحنى الروحي الذي جعله يصلح ألن يكون من أهل البيت 

عىل وفق احلديث النبوي ((سلامن م َّنا أهل البيت)) وقد عدَّ مجاعة من أصحاهبم

املتصفني بصفاهتم من أنفسهم ويف ذلك روايات كثرية وال يبعد َّ
أن سلامن املحمدي

فمن هذه
هو أصدق مصاديق الصحابة الذين ارتقوا ألن يكونوا من أهل البيت َ ،

صفته ال يبعد دخوله يف العاملني بالتأويل يف قوهلم نحن الراسخون يف العلم(.)49

وهناك من يؤسس إىل َّ
أن مفهوم أهل البيت  يشتمل عىل عالقتني مادية

ودينية؛ فالعالقة املادية متمثّلة بالنسب والقرابة والصداقة واملرافقة وختضع ً
دائام

يف املذاهب الساموية إىل العالئق املعنوية .ففي املذاهب الساموية ال مفهوم للعالقة

ال َّن َس ّبية والقرابة يف قبالة الرابطة املذهبية هناك إذ تتحقق العالقة الدينية ،كسلامن
الفاريس الذي هو من أهل بيت النبي وهو ليس من قريش وال من أهل مكة ،بل

هو مل يكن من العرب ،ولك ّنه وف ًقا ملا ورد يف احلديث الرشيف املعروف ((سلامن م َّنا

أهل البيت)) كان يعد من أرسة النبيّ إال َّ
إن االبن الواقعي واملبارش للنبي
–كابن نوحُ -يطرد عىل أثر قطع عالقته الدينية ،ويقال يف شأنه ألبيه نوح :إنّه ليس

من أهلك ،قد تكون هذه املسألة املهمة عسرية الفهم ملن يعيش يف دائرة التفكري
مجيعا ،وعىل هذا األساس نجد أهل
املادي لك َّنها حقيقة من صميم األديان الساموية ً

البيت  يتحدثون عن بعض الشيعة الذين حيملون اسم التشيع َّإال ّأهنم ال حيملون
عالمة من عالمات أهل البيت .)50(

131

ولنا أن ُنقدِّ م قراءة يف مفهوم أهل البيت  عىل وفق آية التطهري وما ُّ
حيف هبا

من روايات تتعلق بمناسبة نزول النص فنقولَّ :
إن مفهوم أهل البيت  يشتمل عىل
ثالث دوائر(:)51

ألهنم خري اخللق عىل اإلطالق
الدائرة األوىل :تضم أصحاب الكساء اخلمسة؛ َّ

وال يشمل غري التسعة املعصومني من أوالد احلسني ،وال يشمل األنبياء

((إنا
واألولياء السابقني ،يعضد ذلك الروايات الواردة عن النبي أ َّنه يقولَّ :

نزلت َّ
يف ويف ع ّ
يل وفاطمة واحلسن واحلسني))( .)52وليس يف احلديث نفي للزيادة.

تضم ً
فضال عن اخلمسة أصحاب الكساء املعصومني التسعة
الدائرة الثانية:
ً

ُ
ونستدل عىل دخوهلم يف مفهوم أهل البيت َّ أهنم
من أوالد اإلمام احلسني،

طهرون ،واملشمولون باملحمول مشمولون باملوضوع ،إذ َّ
إن املوضوع أهل البيت
ُم َّ
واملحمول هو التطهري عىل وفق اآلية الكريمة ﴿إِ َّن َام ُيرِيدُ َّ ُ
اهلل لِ ُي ْذ ِه َب َع ُ
س
الر ْج َ
نك ُم ِّ
َأ ْه َل ا ْل َب ْي ِ
ريا﴾( ،)53واملشمول باملحمول مشمول باملوضوع.
ت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِه ً

لتضم صفوة من املؤمنني
الدائرة الثالثة :فتحها النبي عىل هذا املفهوم
ّ
اخل َّلص وأظهر مصاديقهم سلامن ّ ،
وإال فام خصه النبي بقوله(( :سلامن م َّنا

أهل البيت)).

ويف ضوء ما تقدّ م نستطيع القولَّ :
إن مفهوم أهل البيت يتحرك يف ضوء املنظومة

القرآنية واحلديث النبوي الرشيف والسرية النبوية ً
فضال عن سرية املعصومني بني

املطلق والنسبي؛ فاملفهوم مطلق بلحاظ أصحاب الكساء اخلمسة َّ
ألن آية التطهري
نزلت وهم موجودون ،وإليهم هبا كان النبي قد أشار بمناسبة النزول ،فأصحاب
الكساء اخلمسة أوىل باملفهوم املطلق ملقولة( :أهل البيت) ثم سائر املعصومني من

أوالد اإلمام احلسني بلحاظ ما سيكون بد ًءا من نزول اآلية ،ومع سلامن ينطلق
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فإن أصحاب الكساء قد َّ
املفهوم النسبي املفتوح ألهل البيت  .وعليه َّ
دل عليهم
وأما التسعة املعصومون ،وسلامن ،وآخرون فقد
القرآن َّأهنم من أهل البيت َّ ،
املطهرة.
د َّلت عليهم الس َّنة بلحاظ احلديث النبوي الرشيف والسرية َّ

وهبذا يمكن القولَّ :
«إن أكمل األفراد يف (أهل البيت  )هم أعىل تطبيقات

ألهنم
وحصص وأشكال أهل البيت  ،وأعىل احلصص ليس أكثر من مخسةَّ ،

خري اخللق عىل اإلطالق ،ثم التسعة املعصومون  بدرجة أدنى من أهل الكساء،

ثم مجلة من أبناء املعصومني ممن شهد هلم املعصومون بالعلم والفضل والتقوى،
كزينب  وأيب الفضل العباس  وع ٍّ
يل األكرب  وغريهم وسلامن 

بدرجة أدنى من التسعة املعصومني  وهكذا .عالوة عىل َّ
أن دليل أهل الكساء هو

القرآن ،وهو أعىل درجة من دليل الباقني الذي هو السنة»( .)54ونستطيع ان نتمثل

الدوائر املذكورة آن ًفا وتوضيحها عىل وفق النص القراين واحلديث النبوي الرشيف

فض َ
ال عن القرائن السياقية التي و ّفرهتا السرية النبوية الرشيفة يف هذه اخلطاطة:
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السيميائية للمنحنى
املقاربة
َّ

(األهلية) نستطيع أن
وإذا وضعنا معطيات دائرة (املِن َِّّية) بإزاء معطيات دائرة
ّ

نتمثّل املنحنى الروحي لسلامن عىل وفق معطيات الدائرتني وما يفرضه مصطلح

املنحنى من مقوالت رياضية تستوجب أن نتمثّل املحور السيني بوصفه ً
ممثال
للمتغريات املستقلة التي تتمثّل فيها صفات النبي الذاتية التي أهلته للعصمة

التكوينية ،يف حني ّ
أن البيانات التي يمكن أن توضع عىل املحور الصادي متثّل

الصفات التي يسعى املؤمنون من األولياء والصاحلني إىل اكتساهبا من خالل ترشّ هبم

ملبادئ اإلسالم ومقوالته األصيلة وصفات النبي واملعصومنيّ ،
وكل ذلك

ُنقاربه سيميائ ًيا من مقوالت الرياضيات عىل وفق اخلطاطة اآلتية:
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وهبذا قارب البحث سيميائي َا املنحنى الروحي لسلامن عىل وفق دائرتني كالمها

يتضمن اإلشارة إىل سلامن وأمثاله ممّن يريدون أن يلتحقوا بركب أهل البيت سري َة
ِ
وصفات تنسجم بل تتطابق سلوك ًيا وروح ًيا مع أوامر اهلل ونواهيه.
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 ...اخلاتة ...
بعد هذه الرحلة املتواضعة يف املنحنى الروحي لسلامن املحمدي أقولَّ :
إن

االنشغال باجلوانب التارخيية للشخصيات اإلسالمية رصف الباحثني عن توجيه

القراءات صوب اجلوانب الروحية التي بنا حاجة إليها ملا تتضمنه من أبعاد تربوية
ِ
ألهنا ستسد ثغرة يف املكتبة
وق َي ِم َّية ينبغي لألمة تعريفها وتسليط الضوء عليها َّ
اإلسالمية ً
َّ
فضال َّ
يتجىل فيها املسلم احلق والسيام تلك
عام توفره من نامذج راقية
الكوكبة التي َص ِحبت رسول اهلل وآل بيته الطيبني الطاهرين عىل نحو جعلتهم
يقرتبون من أعىل املراتب فيكونون من أهل البيت بكل ما يعنيه هذا الرتكيب من ٍ
معان
َّ
والشك والريب َّ
أن
ونوهت إليها السرية النبوية الرشيفة،
ودالالت كشفها القرآن َّ

تصويب البحث إىل اجلوانب الروحية والكشف عن املنحنيات الشخصية للنامذج

املؤمنة سوف يو ّفر مصاديق للشباب املسلمني الذي ُيراد هلم أن يعيشوا يف ّ
ظل

املبادئ السمحة لإلسالم والسيام إذا جرى البحث يف الشخصيات اإلسالمية
من غري العرب والكشف عن سريهتم وهم يعيشون يف كنف األمة اإلسالمية التي

يستظل هبا العرب وغريهم حتدوهم إىل ذلك غايات اإلسالم العاملية يف نرش الرمحة

اإلهلية يف العامل.

كشف البحث رضورة االلتفات إىل دراسة بعض الرتاكيب اللغوية الواردة يف

مدونة احلديث النبوي والسرية النبوية الرشيفة ً
فضال عن سرية أهل البيت دراسة
َّ

موضوعية تكشف عن جمموعة من املفاهيم ذات األبعاد الفقهية والعقدية ملا لذلك
من أمهية يف ِّ
فك نقاط االشتباك واالختالف يف الفكر اإلسالمي ،فعرضنا لرتكيب
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(م َّنا) كشف عن مفهوم املِن َِّّية ودالالهتا وحركتها بني املطلق والنسبي ،وما كان

لذلك أن يكون ّإال بعد عرض ذلك الرتكيب عىل منظومة احلديث النبوي الرشيف
والسرية املطهرة.

أيضا يف مقاربته السيميائية ّ
كشف البحث ً
أن مفهوم أهل البيت يتحرك ضمن

املطلق والنسبي يف ثالث دوائر:

الدائرة األوىل :التي تتعلق باخلمسة أصحاب الكساء .

الدائرة الثانية :تتعلق بالتسعة املعصومني من أوالد احلسني .

الدائرة الثالثة :تتعلق باألولياء ومنهم سلامن املحمدي .

ً
عام كشفه البحث من استثامر تسمية النبي  لسلامن ِّ 
فضال َّ
لكل ما توفره

ٍ
معان ودالالت سامية تصدق عىل سلامن
املدونة املعجمية للجذر (س .ل .م) من
َّ

أكثر من غريه وذلك بلحاظ سريته وصحبته للنبي وآل بيته الطيبني الطاهرين.
لذلك فالباحث يويص بـ:

 .1إعادة قراءة سلامن وغريه من الصحابة الذين مل يأخذوا حقهم من دراسة
اجلوانب الروحية من أمثال أيب ذر واملقداد للوقوف عىل املنحنيات الروحية

والشخصية هلؤالء األعالم.

َّ .2
إن هذه الشخصيات وما تتسم به من خصائص روحية جيب أن تتسلل إىل
املناهج التعليمية والرتبوية إلشاعة روح التسامح والتعايش السلمي ،واألمة

اإلسالمية اليوم أحوج ما تكون إىل ذلك.

 .3العمل عىل تأسيس منحنى روحي واضح املعامل يؤصل له ويضع مفرداته
الثابتة واملتغرية خرباء يف الفقه والعقائد وعلم االجتامع معتمدين نقاط التوافق
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بني املسلمني عىل خمتلف توجهاهتم ومذاهبهم لتحقيق رؤية موضوعية لسائر

الصحابة واالولياء والصاحلني ،وبذلك تتجنب األجيال القادمة النظرة التي
معيارا يف اإلنحياز ملن تشاء.
جتعل الطائفية
ً

ِّ
وصل اللهم عىل حممد وآل حممد الطيبني الطاهرين
واحلمد هلل من قبل ومن بعد
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