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عندما يتأمل احملب لعلي أمري املؤمنني عليه الس���ام ما ورد عن والدته يف الكعبة املش���رفة يلمس حرصًا من 
فريق يريد أن جيعل الوالدة يف الكعبة فضيلة يرفع هبا عليًا عليه السام، وفريق آخر حياول طمس هذه الفضيلة 
بطريق���ة وأخ���رى، فتارة يك���ّذب الرواية وأخرى جيعل هلا مثياً مع غريه، وثالثة يفس���رها بأهنا ال تعد فضيلة وان 

وقعت، وغري ذلك من احملاوالت.
ولكي نقف على ما هو احلق، نقول:

إن عليًا سيد األوصياء وحجة اهلل تعاىل وخليفة الرسول األكرم وزوج البتول وأبو السبطني وإمام املتقني وسيد 
البلغاء املتكلمني وقائد الغر احملجلني ويعسوب الدين ومفرتض الطاعة وباب مدينة العلم وهارون األمة واألقضى 

واألعلم واألشجع بعد أخيه املصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم.
و... و.. إىل أن تنتهي األوراق وتكل األقام عن ذكر فضائله، فكيف يس���تطيع املبغض أن يطمس 

هذه الشخصية اإلهلية؟! ومَل خياف احملب أن تتزعزع منزلة علي عليه السام ومرتبته؟
فإذا عرفت ذلك فأعلم: أن اهلل تعاىل جعل والدة علي عليه السام يف الكعبة، ألنه علم منه أنه سيكون 
عب���دًا كم���ا حيب مواله تعاىل ويكون أس���وة وق���دوة كما يريده س���بحانه، ويؤدي دوره كحج���ة، ووظيفته 
كإم���ام للن���اس عل���ى ما أراد جل وع���ا.. أفبعد كل هذا تكون ال���والدة يف الكعبة هي م���ن يرفع عليًا عليه 

السام أم ما له من اخلصال والصفات وما عليه من العبودية هلل تعاىل؟
أو لي���س ه���و القائ���ل »كفاني فخ���رًا أن أكون لك عب���دًا وكفاني زه���وًا أن تك���ون يل ربًا، فأنت 
كم���ا أح���ب فاجعل���ي كما حت���ب«؟ فا أقول جدي���دًا إذا قل���ت إن عليًا عليه الس���ام هو من زي���ن الكعبة 
وليس���ت الكعبة هي من زينت عليًا عليه الس���ام، وهذا ما أش���ار إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم »حرمة 

املؤمن أعظم من حرمة الكعبة« فكيف إذا كان عليًا أمري املؤمنني عليه السام؟!.

املشرف العام

الكعبة ال تزين عليًا عليه السام
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لقاؤه مع عبد اهلل المشرقي
نقل الطربي عن أبي خمنف أّنه قال:

ــ  الفأش  عاصم  بن  اهلل  عبد  حّدثنا 
عبد  بن  الّضحاك  عن  ــ  همدان  ِمْن  بطن 
اهلل املشرقّي، قال: قدمت ومالك بن النضر 
ثم  عليه  فسّلمنا  احلسني،  على  األرحيّب 
وسألنا  بنا  فرّحب  علينا  فرّد  إليه،  جلسنا 
عليك  لنسّلم  جئنا  فقلنا:  له  جئنا  عّما 
وندعو اهلل لك بالعافية، وحنّدث بك عهدًا، 
وخنربك خرب الناس، وإّنا حنّدثك إّنهم قد 

مجعوا على حربك َفِر رأيك.
فقال احلسني عليه السالم:

»َحْسيِبَ اهلُل َوِنْعَم الَوكيُل«.
قال: فتذّمنا وسّلمنا عليه ودعونا اهلل 

له.
قال:

»َفما َيَْنْعُكما ِمْن ُنْصَرتي؟«.
ولي  دين  علّي  النضر:  بن  مالك  فقال 
عيال، فقلت له: إّن علّي دينًا وإّن لي لعيااًل، 
ولكنك إن جعلتين يف حّل من االنصراف إذا 
مل أجد مقاتاًل قاتلت عنك ما كان لك نافعًا 

وعنك دافعًا.
قال: قال:

.» »َفأْنَت يف ِحلٍّ
فأقمت معه.

لقاؤه عليه السالم مع هرثمة
أمحد  حّدثنا  قال:  الصدوق  عن 
عن  السّكري،  عن  القّطان،  احلسن  ابن 

الدارمّي،  حفص  بن  قيس  عن  اجلوهرّي، 
عن حسني األشقر، عن منصور بن األسود، 
عن أبي حّسان التيمّي، عن نشيط بن عبيد، 
عن رجل منهم، عن جرداء بنت مسني، عن 
زوجها هرمثة بن أبي مسلم قال: غزونا مع 
علّي بن أبي طالب ــ عليه السالم ــ صّفني، 
فلّما انصرفنا نزل بكربال فصّلى بها الغداة، 

ثّم رفع إليه من تربتها فشّمها ثّم قال:
منك  ليحشرّن  الّتبة،  أّيتها  لِك  »واهًا 

أقوام يدخلون اجلّنة بغري حساب«.
شيعة  وكانت  زوجته  إىل  هرمثة  فرجع 
عن  أحّدثك  أال  فقال:  السالم  عليه  لعلّي 
ثّم  أبي احلسن؟! نزل بكربال فصّلى  ولّيك 

رفع إليه من تربتها فقال:
منك  ليحشرّن  الّتبة،  أّيـها  لِك  »واهًا 

أقوام يدخلون اجلّنة بغري حساب«.
املؤمنني  أمري  فإّن  الّرجل  أّيها  قالت: 

عليه السالم مل يقل إاّل حقًا.
قال  السالم  عليه  احلسني  قدم  فلّما 
عبيد  بعثهم  الذين  البعث  يف  كنت  هرمثة: 
املنزل  رأيت  فلّما  اهلل،  لعنهم  زياد  بن  اهلل 
على  فجلست  احلديث  ذكرت  والشجر 
بعريي ثّم صرت إىل احلسني عليه السالم 
فسّلمت عليه وأخربته مبا مسعت من أبيه 
به احلسني عليه  نزل  اّلذي  املنزل  ذلك  يف 

السالم.
فقال:

»َمَعنا أْنَت أْم َعَلْينا؟«.
فقلت: ال معك وال عليك، خّلفت صبية 

أخاف عليهم عبيد اهلل بن زياد.
قال:

َواَل  َمْقُتواًل  َلنا  َترى  ال  َحْيُث  »َفاْمِض 
َتْسَمُع َلنا َصْوتًا، َفَو اّلذي َنْفُس ُحَسنْيٍ ِبَيِدِه 
إاّل  ُيعيُننا  َفال  أَحٌد  واِعَيَتنا  اْلَيْوَم  َيْسَمُع  ال 

أَكبَُّه اهلُل ِلَوْجِهِه يف َجَهنَِّم«.

لقاؤه عليه السالم مع سفير 
عمر بن سعد

وبعث عبيد اهلل بن زياد عمر بن سعد 
يف أربعة آالف من أهل الكوفة إىل كربالء، 
الغد  من  السالم  عليه  باحلسني  نزل  حتى 
نينوى،  السالم  عليه  احلسني  نزل  يوم  من 
أصحابه  من  رجاًل  سعد  بن  عمر  دعا  ثم 
يقال له عمرو بن قيس، فقال له! امض يا 
هذا إىل احلسني، فقل له: ما تصنع يف هذا 
املوضع؟ وما الذي أخرجه عن مكة وقد كان 
أيها  قيس:  بن  عروة  فقال  بها؟  مستوطنًا 
احلسني  أكاتب  اليوم،  كنت  إني  األمري! 
ويكاتبين، وأنا أستحي أن أسري إليه، فإن 

رأيت أن تبعث غريي فابعث.
بن  فالن  له  يقال  رجاًل  إليه  بعث  قال 
عبد اهلل السبيعي، وكان فارسًا ال يرد وجه 
عن شيء، فقال له عمر بن سعد: امض إىل 
احلسني فَسلْه ما الذي أخرجه عن مكة وما 

يريد.
احلسني،ثم  حنو  السبيعي  فأقبل  قال: 

قال له احلسني عليه السالم ملا رآه:
»َضْع َسْيَفَك َحّتى ُنَكلَِّمَك!«.
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فقال: ال وال كرامة لك، إمنا أنا رسول 
ما  بلغتك  بن سعد، فإن مسعت مين  عمر 
أرسلت به، وإن أبيت انصرفت عنك، فقال 

له أبو مثامة الصائدي: فإني آخذ سيفك.
أحد؛  سيفي  يس  ال  واهلل  ال  فقال: 
فقال أبو مثامة: فتكلم مبا تريد وال تدن من 
فغضب  قال:  فاسق،  رجل  فإنك  احلسني، 
وقال:  سعد  بن  عمر  إىل  ورجع  السبيعي 
إنهم مل يتكوني أِصُل إىل احلسني فأبلغه 

الرسالة.
من  آخر  لرجل  سعد  بن  عمر  فقال 
ــ عليه السالم  خزية: امض إىل احلسني 
وأقدمك  إلينا  بك  جاء  الذي  ما  له  وقل  ــ 
ــ  احلسني  بإزاء  وقف  حتى  فأقبل  علينا؟ 

عليه السالم ــ فنادى:
فقال احلسني عليه السالم:

ُجَل؟«. »أَتْعِرُفوَن هَذا الرَّ
فقالوا: هذا رجل فيه اخلري إاّل أن شهد 

هذا املوضع.
فقال:

»َسُلوُه ما ُيريُد؟«.
فقال: أريد الدخول على احلسني عليه 
تعاىل  له زهري رضوان اهلل  السالم، فقال 

عليه: ألق سالحك وأدخل.
سالحه  ألقى  ثم  وكرامة،  حّبًا  فقال: 
يا  وقال:  ورجليه  يديه  فقبل  عليه  ودخل 
موالي ما الذي جاء بك إلينا وأقدمك علينا؟ 

فقال عليه السالم:
»ُكُتُبُكْم«.

فقال: الذين كاتبوك هم اليوم من خواص 
ابن زياد.

فقال له:
»إْرَجْع إىل صاِحِبَك َوأْخرِبُْه ِبذِلَك«.

النار  خيتار  الذي  من  موالي  يا  فقال: 
ألقى  حّتى  أفارقك  ما  اهلل  فو  اجلّنة  على 

محامي بني يديك!
ثم بعث عمر بن سعد إىل احلسني عليه 
له:  فقال  احلنظلي،  قيس  بن  قّرة  السالم 
وحيك يا قرة إلَق حسينًا فسله ما جاء به؟ 

وماذا يريد؟
احلسني  رآه  فلّما  قيس،  بن  قّرة  فأتاه 

عليه السالم مقباًل قال:
»أَتْعِرُفوَن هَذا؟«.

فقال حبيب بن ُمظاهر: نعم، هذا رجل 
من حنظلة متيمي وهو ابن أختنا، ولقد كنت 
يشهد  أراه  كنت  وما  الرأي،  أعرفه حبسن 

هذا املشهد.
عليه  احلسني  على  سّلم  حّتى  فجاء 
إليه،  سعد  بن  عمر  رسالة  وأبلغه  السالم 

له.
فقال احلسني عليه السالم:

أْقِدَم،  أْن  َهذا  ِمْصِرُكْم  أْهُل  إَليَّ  »َكَتَب 
َفأّما إْذ َكِرُهوني َفأنا أْنَصِرُف َعْنُهْم!«.

وروى اخلوارزمي: أن اإلمام عليه السالم 
قال:

أِرْد  ملْ  إّني  َعيّن  صاِحَبَك  َبلِّْغ  هذا  »يا 
هَذا الَبَلَد، ولِكْن كتَب إَليَّ أْهُل ِمْصِرُكْم هذا 
أْن آتيُهْم َفُيباِيُعوني َوَيَْنُعوني َوَيْنُصُروني وال 

ِمْن  َعْنُهْم  اْنَصَرْفُت  َكِرُهوني  َفإْن  خَيُْذُلوني 
َحْيُث ِجْئُت«.

وروى الدينوري أنه عليه السالم قال:
»أبِْلْغُه َعيّن إّن أْهَل هَذا املِْْصِر َكَتُبوا إَلّي 
َيْدُكُروَن أْن ال إماَم َلُْم، َوَيْسأُلوَنين اْلُقُدوَم 
أْن  َبْعَد  بي،  َفَغَدرُوا  ِبِهْم،  َفَوِثْقُت  َعَلْيِهْم، 
َفَلّما  َرُجٍل،  أْلَف  َعْشَر  مَثاِنَيَة  ِمْنُهْم  باَيَعين 
ِبِه إَليَّ أَرْدُت  َكَتُبوا  َفَعِلْمُت َغُروَر ما  َدَنْوُت، 
َفَمَنَعين  أْقَبْلُت،  ِمْنُه  َحْيُث  إىل  االْنِصراَف 
احْلُرَّ ْبُن َيزيَد، َوساَر َحتَّى َجْعَجَع بي يف هَذا 
ٌة  ماسَّ َوَرِحٌم  َقريَبٌة،  َقراَبٌة  ِبَك  َولي  امَلكاِن، 

َفأْطِلْقين َحّتى أْنَصِرَف«.
فأخربه  سعد  بن  عمر  إىل  فانصرف 
إّني ألرجو  له عمر بن سعد:  اخلرب، فقال 
أن يعافيين اهلل من حربه وقتاله، وكتب إىل 
أعرض  زياد:  ابن  وأجاب  بذلك،  زياد  ابن 
على احلسني أن يبايع ليزيد بن معاوية هو 
ومجيع أصحابه، فإذا فعل ذلك رأينا رأينا.

فلما انتهى كتابه إىل عمر بن سعد قال: 
ما أحسب ابن زياد يريد العافية.

زياد  ابن  بكتاب  سعد  بن  عمر  فأرسل 
السالم  عليه  احلسني  فقال  احلسني،  إىل 

للرسول:
»ال أجيُب اْبَن ِزياَد ِبذلك أَبدًا، َفَهْل ُهَو 

إاّل املَْْوَت َفَمْرَحبًا به«.)1(
ـــــــــــــــــــــ

عليه  احلسني  اإلمام  كلمات  موسوعة   )1(
السالم: ص378 ــ 382.
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في رحاب علوم القرآن

ď

كيف نعرف العام والخاص 
والمطلق والمقيد والناسخ 

والمنسوخ؟
ومطلقًا  وخاصًا،  عامًا  القرآن  يف  إن 
يعرف  وهل  ومنسوخًا،  وناسخًا  ومقيدًا، 

ذلك إال الراسخون يف العلم؟!
اإلمجالي  العلم  هذا  إن  واجلواب: 
ينحّل بالعثور على القدر املتيقن من موارد 
يف  فتحكم  والتخصيص،  والتقييد  النسخ 
سائر اآليات )أصالة الظهور( اليت تقضي 
بأن ظواهر الكالم حجة إذا مل تقم قرينة 
القرينة  تلك  تنتفي  وحيث  اخلالف،  على 
بال  حجة  الظهور  يكون  ــ  بالفحص  ــ 

إشكال.
وينبغي هنا أن نذكر مالحظتني:

1ـ ـ إن اآليات اليت طرأ عليها التخصيص 
أو التقييد أو النسخ هي آيات حمدودة وال 
يكن أن نسحب احلكم املنطبق على بعض 

اآليات، على القرآن الكريم ككل.
2 ــ إن أغلب ــ أو كل ــ اآليات اليت طرأ 
عليها التخصيص، أو التقييد، أو النسخ هي 
ــ  الشرعية(  )األحكام  تتناول  اليت  اآليات 
كأحكام القتال والطالق والزنى والعدة وما 

من  االستنباط  أن  الطبيعي:  ومن  ــ  أشبه 
بالفقهاء  خيتّص  وحنوها  األحكام(  )آيات 
أن  العادي  للرجل  حيق  وال  واجملتهدين، 

يستنبط منها.
اآليات  يف  التدبر  يف  هنا  وحديثنا 
القضايا  تتناول  اليت  اآليات  تلك  األخرى، 
وما  والثقافية،  واالجتماعية،  اخللقية، 
شرعي،  حكم  عليه  يتتب  ال  ما  أشبه، 

وليس يف آيات األحكام فتأمل.

الذين أخطأوا في فهم القرآن
اآليات  فهم  يف  الكثريون  أخطأ  لقد 
سواء  عن  ــ  بذلك  ــ  واحنرفوا  القرآنية، 
يف  الوقوع  عدم  لنا:  يضمن  فمن  السبيل، 

اخلطأ، كما وقعوا ــ هم؟!
أليس من األفضل أن ندفن رؤوسنا يف 

الرمال، وال ندور حول مواضع الزلل؟
اجلواب: لقد أوضحنا ــ بشكل ضمين ــ 
فيما سبق: أن خطأ البعض يف فهم القرآن 

يعود إىل أحد العوامل التالية:
يف  الشخصية(  )األهواء  حتكيم  ــ   1

تفسري القرآن.
الفكرية(  لـ)املسبقات  التعّصب  ــ   2
املغروسة يف أعماق الفرد، وبالتالي: تطويع 

هذه  تطويع  من  بداًل  اآلراء،  لذه  القرآن 
اآلراء للقرآن.

وما يدخل ضمن هذا اإلطار التعصب 
لألفكار املذهبية اخلاطئة، وحماولة تفسري 

اآليات القرآنية بشكل يؤيد هذه األفكار.
3ـ ـ التسرع يف اعتناق األفكار اليت تظهر 
لإلنسان يف بادئ الرأي، وعدم التدقيق يف 

صحة هذه األفكار أو سقمها.
4 ــ عدم الرجوع إىل روايات أهل البيت 
عليهم السالم يف اآليات اجململة، أو اآليات 
القاعدة  توفر  وما شابه، وعدم  املتشابهة، 

العلمية الالزمة فيما يتوقف على ذلك.
القرآن  تلميذ  الفرد  يكون  عندما  أما 
املتواضع، ويكيف أهواءه وأفكاره وفق قيم 

القرآن ومبادئه وليس العكس.
ويتأنى يف تقبل ما خيطر على باله من 

أفكار.
السالم  عليهم  البيت  أهل  إىل  ويعود 
القاعدة  ذاته  ويوفر يف  عليه،  تشابه  فيما 
على  فهمه  يتوقف  فيما  الرصينة  العلمية 
وجود مثل تلك القاعدة، عندئذ تقل نسبة 

اخلطأ يف فهم القرآن إىل حدود كبرية.
ويكن أن تنعدم بالتالي.



Đ

كيف نفهم القرآن؟
اإلبهام  يكتنفه  كتاب  القرآن  يقولون: 
الكلمة،  يف  غموض  ففيه  والغموض، 
املغزى،  يف  وغموض  املعنى،  يف  وغموض 

فكيف نستطيع ــ بعد ذلك ــ أن نفهمه؟!
لقد نزل القرآن قبل ألف وأربعمائة عام، 
وخاطب جياًل قد مات منذ أمد سحيق، فهل 

تستطيع أجيالنا أن تفهم القرآن اآلن؟!
واجلواب:

1 ــ إن أغلب اآليات القرآنية: هي آيات 
واألهداف:  واملعاني،  الكلمات  يف  واضحة، 

كما قال سبحانه:
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ))ں 

ۀ((.)1(
وبإمكان أي فرد أن يتصفح القرآن الكريم 

ليجد هذه احلقيقة ماثلة أمام عينيه.
من  جمموعة  هنالك  تظل  ولكن:  ــ   2
إىل  يعود  وذلك  ومبهمة،  غامضة،  اآليات 
األصيلة،  العربية  اللغة  عن  أمتنا  ابتعاد 

وليس إىل القرآن ذاته.
والسؤال اآلن هو:

ــ كيف نفهم هذه اآليات الغامضة؟
واجلواب: هنالك ثالثة طرق.

أ ــ الرجوع إىل معاجم اللغة، واستخراج 
معاني األلفاظ منها.

لآلية،  العام  السياق  يف  التدبر  ــ  ب 
واستنباط معنى الكلمة، أو اآلية من خالل 

ذلك.
نهائيًا  عاماًل  ليس  السياق  أن  ورغم 

وحامسًا يف فهم اآليات القرآنية.
ــ يف هذا اجملال  كثريًا  ــ  يعيننا  أننا  إال 
)إذا كان حبيث يشّكل ظهورًا عرفيًا للكلمة 

أو اجلملة( مثاًل:
إذا أردنا اكتشاف معنى )ِحَول( يف قوله 

تعاىل:
ې   ې           ۉ   ۉ   ۅ    ۅ    ))ۋ  
وئ   ەئ    ەئ   ائ   ائ    ى   ى   ې    ې  

وئ((.)2(
فما علينا إال أن ننظر إىل سياق اآلية 
الكرية لكي نكتشف أن معنى )احِلَول( هو 

)التحول( و)االنتقال(.
يف  )اإلمالق(  معنى  فهم  أردنا  إذا  أو 

قوله تعاىل:
))چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  

ڍ...((.)3(
العام  ننظر إىل اجلو  أن  إال  علينا  فما 

احمليط باآلية لنعرف أن معناه هو )الفقر( 
و)احلاجة(.

ج ــ التفسري:
هبط  الذي  التارخيي  اإلطار  ملعرفة  إن 
اآلية  فيه  نزلت  الذي  واملورد  الوحي،  فيه 
الكرية، األثر الكبري يف فهم معاني )اآليات 
أجل  من  نزلت  اليت  واألهداف  القرآنية(، 

تكريسها هذه اآليات.
تدرجيي،  بشكل  نزل  القرآن  ألن  ذلك 
واكب فيه: األحداث اليت واجهها املسلمون 
يف عهد الرسالة، ومل ينزل على الناس مرة 
واحدة، ولذلك كان من الطبيعي: أن حتمل 

اآليات طابع الظروف اليت هبطت فيها.
وكتب التفسري هي اليت تسلط األضواء 
ــ  بالتالي  ــ  وتعطي  الظروف،  هذه  على 
األبعاد احلقيقية لآلية الكرية، )باإلضافة 
متنحنا  اليت  األخرى  الامة  الفوائد  إىل 

إياها كتب التفسري(.
ــــــــــــــــــــــــــ

)1( سورة القمر، اآلية: 17.
)2( سورة الكهف، اآليتان: 107 و 108.

)3( سورة اإلسراء، اآلية: 31.
للسيد حممد رضا  القرآن  التدبر يف  املصدر: 

الشريازي: ج1، ص48 ــ 53.



على ضفاف نهج البالغة

قال اإلم���ام أمري املؤمنني عليه الس���ام: 
َصها ُف���اٌن َوِإنَُّه َلَيْعَلُم َأنَّ  )َأم���ا َواللهِّ َلَقْد َتَقمَّ
لُّ اْلُقْطِب ِمَن الرََّحى. َيْنَحِدُر  لِّي ِمْنها َمَ َمَ
رْيُ َفَس���َدْلُت  ���ْيُل َوال َيْرَقى ِإَل���يَّ الطَّ َع����ِّ السَّ
ُدوَنه���ا َثْوبًا، َوَطَوْي���ُت َعْنها َكْش���حًا. َوَطِفْقُت 
اَء، َأْو َأْصِبَ َعَلى  َأْرَتِئي َبنْيَ َأْن َأُصوَل ِبَيد َجذهّ
َطْخَية َعْمياَء، َيْهَرُم ِفيها اْلَكِبرُي َوَيِشيُب ِفيها 
ِغرُي، َوَيْكَدُح ِفيها ُمْؤِمٌن َحتَّى َيْلَقى َربَُّه!  الصَّ
ْبَ َعَلى َهاَتا َأْحَجى، َفَصَبُْت  َفَرَأْي���ُت َأنَّ الصَّ
ا، َأَرى ُتراِثي  ْلِق َش���جً َوِف اْلَعنْيِ َقًذى، َوِف اْلَ

َنْهبًا(.

سبب تسمية هذه الخطبة 
بالشقشقية

لقـــد ُاقتبس اســـم اخلطبة مـــن عبارتها 
األخـــرية الـــيت أطلقها اإلمام عليه الســـالم 
حـــني قاطـــع أحدهـــم اإلمـــام عليه الســـالم 
فتوقف، فناشده ابن عباس مواصلة اخلطبة 
فقال له عليه السالم: »تلك شقشقة هدرت 

ثم قرت«.

المضمون العام للخطبة
أن اخلطبـــة تتعـــرض جبميـــع نصوصها 
إىل مســـألة اخلالفـــة بعـــد رحيل الرســـول 
األكـــرم صلى اهلل عليه وآله واملشـــاكل اليت 
أفرزهـــا عصـــر احلكام من ســـبقوا خالفة 

اإلمـــام أمـــري املؤمنـــني عليـــه الســـالم، وقد 
تطرق صراحة إىل أحقيته باخلالفة من 

وابتئاســـه  أســـفه  عـــن  اجلميـــع معربـــا 
خلـــروج اخلالفة عن حمورها األصلي الذي 
خطـــط له اإلســـالم والنيب صلـــى اهلل عليه 
وآلـــه. وأخـــريًا يتحـــدث عـــن قضيـــة مبايعة 
ااُلّمة واألهـــداف الكامنـــة وراء قبول البيعة 

بعبارات قصرية غاية الروعة والبيان

الشكوى ممن سرق مقام 
الخالفة وغصب منصب اإلمامة

تشـــري اخلطبـــة إىل العواصـــف العنيفة 
واخلطـــرية الـــيت هـــزت ااُلّمـــة اإلســـالمية 
وحرفـــت خالفة رســـول اهلل صلى اهلل عليه 
وآلـــه بعيد وفاته عن مســـارها الســـليم، كما 
تعـــرج اخلطبة على وخامـــة املعضالت اليت 
االلتـــزام  عـــن  املســـلمني  تقاعـــس  أفرزهـــا 
بنصـــوص النيب صلى اهلل عليه وآله الواردة 

بشأن زعامة املسلمني.
فقد استهل اإلمام عليه السالم اخلطبة 
بشـــكواه ّمـــا آلت إليه اخلالفـــة فقال: »أما 
واهلل لقد تقمصها فالن وإّنه ليعلم أّن حملي 

منها حمل القطب من الرحى«.
إىل  يعـــود  »تقمصهـــا«  يف  الضمـــري  و 
اخلالفة، ولعل التعبري بالقميص إشارة إىل 
أمر وهو أّن فالنًا قد استغل مسألة اخلالفة 

كقميـــص يزيـــن به نفســـه، واحلـــال أّن هذه 
الرحـــى تتطلب حمورًا قويـــًا حيفظ نظامها 
يف احلركـــة وحيـــول دون إحنراف مســـارها 
وتعثر بفعل املطبات اليت تواجهها وتسريها 
مبا يضمن مصاحل اإلسالم واملسلمني. أجل 
فاخلالفـــة ليســـت قميصـــا، بل هـــي الرحى 
اجلامعـــة، وليـــس للخالفـــة مـــن غنـــى عـــن 

احملور. هي ليست ثوبًا يرتدى. 

عظيم منزلته عليه السالم 
وسمو مقامه

ثم يســـتدل)عليه الســـالم( بدليل واضح 
علـــى املعنى املذكور ليكشـــف عن مدى علمه 
ومســـو مقامـــه بالقياس إىل الذيـــن حكموا 
قبلـــه قائـــال: »ينحدر عين الســـيل وال يرقى 

إلي الطري«.
 فقوله)عليـــه الســـالم( »ينحـــدر عـــين 
السيل« يعين رفعة منزلته كأّنه يف ذروة جبل، 

ينحدر السيل عنه إىل الوهاد والغيطان.
وقوله)عليـــه الســـالم( »و ال يرقـــى إىّل 
الطـــري« هـــذه أعظـــم يف الرفعـــة والعلو من 
الـــيت قبلها، الن الســـيل ينحدر عـــن الرابية 
والضبة، وأّما تعذر رقى الطري فرمبا يكون 
للقالل الشـــاهقة جدا، بل مـــا هو أعلى من 
قـــالل اجلبال، كأنه يقـــول: إّني لعلو منزليت 
كمـــن يف الســـماء الـــيت يســـتحيل أن يرقـــى 

            تأمات يف 
اخلطبة الشقشقية ألمري املؤمنني عليه السام



الطري إليها.
وذهـــب بعـــض شـــّراح نهـــج البالغة إىل 
أّن املراد بالســـيل يف العبـــارة هو علم اإلمام 
عليه الســـالم الذي وصفه رســـول اهلل صلى 
اهلل عليـــه وآله بقوله: »أنا مدينة العلم وعلي 

بابها«.

لماذا مدح اإلمام نفسه وقد 
ورد عنه قوله )تزكية المرء 

لنفسه قبيح(؟
ولإلجابة على هذا السؤال نقول: هنالك 
فـــارق بني مـــدح النفس والتعريـــف بها. فقد 
تكـــون ااُلّمـــة أحيانا جاهلة بشـــخصية فرد; 
األمـــر الـــذي ال جيعلهـــا تســـتفيد منـــه ومن 
طاقاته كما ينبغي فالتعريف بالشـــخص هنا 
سواء من قبله أو من قبل اآلخرين ليس فقط 
ال ضري فيه فحســـب، بل هـــو عني الصواب 
والســـبيل الصحيح للنجاة وهو بالضبط من 
قبيل تعريف الطبيب مبجال ختصصه الذي 
يضعـــه علـــى الوصفـــة الطبية، األمـــر الذي 
يهدف إىل إرشـــاد املرضـــى يف مراجعته وال 

ينطوي على أي مديح للشخص.

ما الدليل على قوله عليه 
السالم )ينحدر عّني السيل وال 

يرقى إلّى الطير(؟
يبـــدو أّن اإلجابـــة على هـــذا هي أوضح 
منهـــا على الســـؤال األول؟ الن املقام العلمي 
الـــذي ُاختـــص به أمـــري املؤمنـــني علي)عليه 
السالم(ليس خباف على من له أدنى إطالع 
بتأريخ اإلســـالم واملسلمني. فضاًل عن تواتر 
األحاديـــث النبوية اجلمة الواردة عن رســـول 
اهلل صلـــى اهلل عليـــه وآلـــه يف فضـــل علمـــه 
وتصرحيـــات العلماء األعـــالم يف أّنه مصدر 
كافـــة العلوم واملعارف اإلســـالمية وزعيمها، 
إىل جانب تصديه ألعقد املســـائل اليت كان 
يعجز عنها من ســـبقه من اخللفاء فإن أدنى 
مطالعة لرسائله وخطبه وقصار كلماته اليت 
مجعـــت يف نهج البالغة لكافيـــة يف الوقوف 
علـــى هـــذه احلقيقـــة. فلو تصفح كل إنســـان 
منصـــف ـ مســـلما كان أم غـــري مســـلم ـ نهج 
البالغـــة خلضـــع متواضعـــا لعظمـــة اإلمـــام 
ولعـــاش عمليـــًا مفهوم قوله)عليه الســـالم(: 

»ينحدر عيّن السيل وال يرقى إىّل الطري«.

 لماذا يشكو اإلمام عليه 
السالم أال يتنافى هذا ومفهوم 

الصبر والرضا والتسليم؟
تبـــدو اإلجابـــة على هذا الســـؤال ســـهلة 
يســـرية. فالصرب والرضا والتسليم موضوع، 
وتبيني احلقائق ليدونها التاريخ ويلم بها أبناء 
ااُلّمـــة يف احلاضر واملســـتقبل موضوع آخر، 
حبيـــث ال يتضمن األمر أية منافاة فحســـب، 
بـــل هو من أوجـــب الواجبات، ومـــا القضايا 
املتعلقـــة باخلالفـــة إاّل منوذج حـــي من هذه 
النمـــاذج. ففي احلقيقـــة والواقع أّن مصاحل 
اجملتمـــع اإلســـالمي واألجيـــال اإلســـالمية 
القادمة هـــي اليت حتتم تبيني هذه احلقائق 

كي ال تودع يف بوتقة النسيان.

سبب إعراضه عليه السالم عن 
الخالفة وعدم خوض أي صراع 

مع الغاصبين
قال عليه الســـالم: »فسدلت دونها ثوبًا، 
وطويـــت عنهـــا كشـــحًا«، وهذه العبـــارة تفيد 
وبوضـــوح أّن رد فعـــل اإلمـــام عليـــه الســـالم 
حيال تلك احلادثة مل يكن يتضمن االستعداد 
والتأهـــب خلـــوض الصـــراع واالشـــتباك مع 
اآلخرين ، بل جتاهل بكل بســـالة وزهد ذلك 

األمر ألسباب ستأتي.
فاإلمـــام عليـــه الســـالم يكشـــف يف هذه 
العبارة عن حقيقة وهي: أنين مل أنس طرفة 
عني مســـؤولييت جتاه ااُلّمـــة والوظيفة اليت 
وضعهـــا اهلل ورســـوله صلـــى اهلل عليـــه وآله 
على عاتقي، ولكن ليت شـــعري ما أنا فاعل 

وهناك حمذوران:
احملذور األول: هل أنهض باألمر وأخوض 
الصراع مع الغاصبني، واحلال ال أملك العّدة 
والعـــدد من جانـــب، ومن جانب آخر فإن من 
شـــأن هذه النهضة أن تشـــق عصا املسلمني 
وتفـــرق صفوفهـــم وتثلـــج صـــدور األعـــداء 
واملنافقـــني الذين يتبصون باملســـلمني مثل 

هذه الفرصة ليجهزوا على اإلسالم.
احملذور الثاني: أْن ألتزم الصرب والصمت 
حيـــال هـــذه احلادثـــة يف ظـــل هـــذه األجواء 
الدامســـة الظالم. والتعبري بالطخية العمياء 

ينطوي على روعة يف الدقة والبيان فالطخية 
تعين الظالم، وأحيانا يكن اختاق الظلمةـ  
إذا مل تكن شديدةـ  ملشاهدة شبح ما خاللا، 
غري أّن هذه الظلمة من الشدة والعتمة حبيث 
أطلق عليها العمياء لتعذر رؤية أي شيء من 
خاللا. ثم يتحدث اإلمام عليه الســـالم عن 
خصائـــص تلك الظلمـــة والفتنة ليوجزها يف 
عبـــارات ثالث عميقة املعنـــى فيقول: »يهرم 
فيها الكبري، ويشـــيب فيها الصغري، ويكدح 

فيها مؤمن حتى يلقى ربه«.
و يفهـــم مـــن هـــذه العبـــارة أّن املعانـــاة 
ســـتعم اجلميـــع. فهي تشـــيب الصغري وتهرم 
الكبـــري بينمـــا ســـتتضاعف معانـــاة املؤمنني 
بفعل تصاعد حدة املشـــاكل اليت سيشهدها 
اجملتمـــع اإلســـالمي واألخطـــار الـــيت تهدد 
كيانـــه مبـــا جيعلهم يعيشـــون هالة مـــن الغم 

واحلزن على مصري اإلسالم.
فلم متض مّدة حتى تبلورت تلك األخطار 
لتشـــهد والدة العصـــر األمـــوي الـــذي متكن 
خالل مّدة قياســـية من القضاء على الصرح 
اإلســـالمي الـــذي شـــيده رســـول اهلل صلـــى 
اهلل عليـــه وآلـــه جبهـــوده املضنية ومســـاعيه 

العظيمة.

استياء اإلمام عليه السالم من 
سنين المحنة والمصيبة

ثـــم يواصـــل اإلمام عليه الســـالم خطبته 
ليعلن عن موقفـــه جتاه القضية وعزمه على 
التحلـــي بالصـــرب: »فرأيـــت أن الصـــرب على 
هاتا أحجى«. ثم يصف عليه الســـالم طبيعة 
ذلـــك الصـــرب فيقـــول: »فصـــربت ويف العني 

قذى ويف احللق شجا«.
فالعبارة صورة واضحة عن ذروة إستياء 
تلـــك  اإلمـــام )عليـــه الســـالم( وتذمـــره يف 
السنوات من احملنة واملصيبة، حبيث مل يكن 
يســـعه أن يغمض عينه عن تلك األحداث أو 
يفتحهـــا، كمـــا مل يكن يســـعه أن يرفع صوته 
ويعلن عن مدى حرقته، وكيف ال يكون كذلك  

وهو يقول: »أرى تراثي نهبا«.
وللـــكالم تتمـــة يف العدد القادم إن شـــاء 

اهلل تعاىل.
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أعزهم  اإلمامية  علماء  كلمة  أمجعت 
اهلل على جواز بل استحباب نقل املوتى إىل 
مشاهد وأضرحة املعصومني عليهم السالم، 
ولذلك قال العالمة احللي قدس اهلل روحه: 
)ويستحب نقلهـ ـ أي امليتـ ـ إىل احد مشاهد 
األئمة عليهم السالم الن عمل اإلمامية عليه 
زماننا  إىل  السالم  عليهم  األئمة  زمن  من 
فكان إمجاعا، وألنه موضع شريف فينبغي 

قصده(. )تذكرة الفقهاء ج2 ص102(.
)وقال  أيضا:  احللي  العالمة  وقال 
مشاهد  إىل  نقله  جيوز  خاصة  علماؤنا 
فعليه  يستحب...  بل  السالم،  عليهم  األئمة 
اآلن،  إىل  األئمة  زمن  من  األصحاب  عمل 
وهو مشهور بينهم ال يتناكرونه، وألنه يقصد 
بذلك التمسك مبن له أهلية الشفاعة، وهو 
حسن بني األحياء توصال إىل فوائد الدنيا، 
فالتوصل إىل فوائد اآلخرة أوىل(. )املعترب 

للمحقق احللي ج 1 ص307(.
مقامه  اهلل  أعلى  األول  الشهيد  ان  بل 
عمم حكم النقل إىل غري مشاهد املعصومني 
عليهم السالم، فقال باستحباب النقل إىل 
مطلق املقابر اليت يكون فيها قوم صاحلون 
أو شهداء، فقال: )ولو كان هناك مقربة بها 
النقل  استحب  شهداء  أو  صاحلون،  قوم 

إليها لتناله بركتهم وبركة زيارتهم(. )روض 
اجلنان ص319(.

الروايات الدالة على استحباب 
النقل

 أواًل: مكاتبة علي بن سلمان: قال كتبت 
إىل أبي احلسن الرضا عليه السالم أسأله 
أو  بعرفات  يدفن  بعرفات  امليت يوت  عن 
فكتب:  أفضل؟  فأيهما  احلرم،  إىل  ينقل 
أفضل(.  فهو  ويدفن  احلرم  إىل  )حيمل 

)الكايف للكليين ج4 ص543(.
عليه  املؤمنني  أمري  عن  روي  ما  ثانيًا: 
السالم: )أنه كان إذا أراد اخللوة بنفسه أتى 
هناك  يوم  ذات  هو  فبينما  الغري،  طرف 
مشرف على النجف فإذا رجل قد أقبل من 
الربية راكبا على ناقة وقدامه جنازة فحني 
رأى عليا عليه السالم قصده حتى وصل إليه 
من   : وقال  السالم  عليه  فرد  عليه،  وسلم 
أين؟ قال: من اليمن قال : وما هذه اجلنازة 
اليت معك ؟ قال: جنازة أبي ألدفنه يف هذه 
ال  مل  السالم:  عليه  علي  له  فقال  األرض، 
دفنته يف أرضكم؟ قال: أوصى بذلك وقال: 
إنه يدفن هناك رجل يدعى يف شفاعته مثل 
ربيعة ومضر فقال عليه السالم له: أتعرف 

ذلك  واهلل  أنا   : قال  ال  قال  ؟  الرجل  ذلك 
)حبار  ودفنه(.  فقام  فادفن  ثالثا،  الرجل، 

األنوار ج 79 ص68(.
ثالثًا: ذكر الشيخ األميين )ره( يف غديره 
أهم اجلنائز املنقولة قبل الدفن من علماء 
وقضاة ووزراء وخلفاء وغريهم ونقلهم إىل 
أماكن مقدسة كمكة واملدينة أو مقابر البقيع 
أو مدن مهمة كالكوفة والنجف وكربالء بلغ 

تعدادها مثانون جثة)218(.
رابعًا: ما صرح به العالمة اجمللسي قدس 
خواص  )ومن  بقوله:  الطاهرة  روحه  اهلل 
وترك حماسبة  القرب  إسقاط عذاب  تربته 
به  وردت  كما  هناك  للمدفون  ونكري  منكر 
عليهم  البيت  أهل  عن  الصحيحة  األخبار 

السالم(. )حبار األنوار ج 97 ص232(.
خامسا: ما روي عن أمري املؤمنني عليه 
السالم: )...وما من مؤمن يوت يف بقعة من 
بوادي  بقاع األرض إال قيل لروحه: احلقي 
السالم ، وإنها لبقعة من جنة عدن(. )الكايف 

للكليين ج3 ص243(.
سادسا: عن أمحد بن عمر رفعه عن أبي 
عبد اهلل عليه السالم قال: قلت له: إن أخي 
ببغداد وأخاف أن يوت بها فقال: ما تبالي 

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

نقل امليت إىل املشاهد املقدسةللدفن فيها
استحباب
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حيث ما مات أما إنه ال يبقى مؤمن يف شرق 
األرض وغربها إال حشر اهلل روحه إىل وادي 
السالم فقلت له: وأين وادي السالم؟ قال: 
حلق  حلق  بهم  كأني  إني  أما  الكوفة  ظهر 

قعود يتحدثون(. )الكايف ج3 ص243(.
سابعا: ويف اجلواهر عن بعض مشاخيه 
أن  األخبار  تواترت  »قد  املقداد  عن  ناقاًل 
الدفن يف سائر مشاهد األئمة عليهم السالم 
مسقط لسؤال منكر ونكري( ثم عقب الشيخ 
اجلواهري قدس اهلل روحه بقوله: )هذا كله 
مع قطع النظر عما فيه من مالحظة نفس 
والربكة  الفضل  من  فيها  ورد  وما  األرض 
فان لذلك مدخلية أيضا يف مسألة الدفن(. 

)جواهر الكالم ج4 ص346(.

نقل الميت من المكان الذي 
مات فيه إلى غيره عند أهل 

السنة

كتابه  يف  اجلزيري  الرمحن  عبد  قال 
الفقه على املذاهب األربعة: )ويف نقل امليت 
من اجلهة اليت مات فيها إىل غريها قبل 
الدفن وبعده تفصيل يف املذاهب ... املالكية 
قالوا : جيوز نقل امليت قبل الدفن وبعده من 

مكان إىل آخر بشروط ثالثة :
أولا : أن ال ينفجر حال نقله.

ثانيها : أن ال تهتك حرمته بأن ينقل على 
وجه يكون فيه حتقري له.

ثالثها : أن يكون نقله ملصلحة كأن خيشى 
من طغيان البحر على قربه أو يراد نقله إىل 
مكان له قيمة أو إىل مكان قريب من أهله 
أو ألجل زيارة أهله إياه فإن فقد شرط من 

هذه الشروط الثالثة حرم النقل.
امليت  يدفن  أن  يستحب  قالوا:  احلنفية 
يف اجلهة اليت مات فيها وال بأس بنقله من 
تغري  أمن  عند  الدفن  قبل  أخرى  بلدة إىل 
إخراجه  فيحرم  الدفن  بعد  أما  رائحته، 
فيها  دفن  اليت  األرض  كانت  إذا  إال  ونقله 

مغصوبة أو أخذت بعد دفنه بشفعة.

قبل  امليت  نقل  حيرم   : قالوا  الشافعية 
دفنه من حمل موته إىل آخر ليدفن فيه ولو 
بدفن  عادتهم  جرت  إن  إال  تغريه  من  أمن 
ذلك  من  ويستثنى  بلدتهم  غري  يف  موتاهم 
املدينة  أو  من مات يف جهة قريبة من مكة 
قريبا من مقربة  أو  املقدس  بيت  أو  املنورة 
مل  إذا  إليها  نقله  يسن  فإنه  صاحلني  قوم 
إذا  كله  وإال حرم وهذا  رائحته  تغري  خيش 
عليه  والصالة  وتكفينه  غسله  مت  قد  كان 
يف حمل موته وأما قبل ذلك فيحرم مطلقا 
وكذلك حيرم نقله بعد دفنه إال لضرورة كمن 
دفن يف أرض مغصوبة فيجوز نقله إن طالب 

بها مالكها .
احلنابلة قالوا : ال بأس بنقل امليت من 
اجلهة اليت مات فيها إىل جهة بعيدة عنها 
كأن  لغرض صحيح  النقل  يكون  أن  بشرط 
ينفل إىل بقعة شريفة ليدفن فيها أو ليدفن 
تغري  يؤمن  أن  وبشرط  صاحل  رجل  جبوار 
قبل  يكون  أن  بني  ذلك  رائحته وال فرق يف 

الدفن أو بعده.

بعض األنبياء واألئمة عليهم 
السالم والصالحين وغيرهم 
ممن نقلت أجسادهم قبل 

الدفن وبعده

ودفن  مبكة  السالم  عليه  آدم  مات   :1
يف غار أبي قبيس، ثم محل نوح تابوته يف 
السفينة، وملا خرج منها دفنه يف بيت املقدس 
أحاديث  ويف   )80 ص   1 الطربي  )تاريخ 

الشيعة أنه دفنه يف النجف األشرف.
مبصر  السالم  عليه  يعقوب  ومات   :2
االخالص  أبي  )حاشية  الشام  إىل  ونقل 
درر  بهامش  طبعت   168 ص   1 ج  احلنفي 

احلكام(.
3: ونقل النيب موسى عليه السالم جثة 
يوسف عليه السالم من مصر بعد دفنه بها 
الشمائل  )شرح  آبائه  مدفن  فلسطني  إىل 

للقاري 208(.

جثمان  السالم  عليه  يوسف  ونقل   :4
ودفنه  مصر  من  السالم  عليه  يعقوب  أبيه 
عند أهله يف حربون يف املغارة املعدة لدفن 
 :1 الطربي  )تاريخ  الشريفة  األسرة  تلك 

.)161،169
5: وقد نقل اإلمامان السبطان صلوات 
أمري  الطاهر  أبيهما  جثمان  عليهما  اهلل 
إىل  الكوفة  من  عليه  اهلل  سالم  املؤمنني 

حيث بقعته اآلن من النجف األشرف.
6: عبد اهلل بن عمرو بن حزام األنصاري 
والد الصحابي جابر بن عبد اهلل استشهد 
األنصاري  اجلموح  بن  عمرو  وصديقه  هو 
نفس  تطب  فلم  واحد  قرب  ودفنا يف  بأحد 
)راجع  أشهر.  ستة  بعد  أباه  فأخرج  جابر 
أبي  سنن   ،247 2 ص  ج  البخاري  صحيح 

داود 2 ص 72(.
بن  مالك  بن  سلمة  بن  اهلل  عبد   :7
بأحد  استشهد  األنصاري،  البلدي  احلارث 
فجاءت أمه أنيسة بنت عدي إىل رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله فقالت: يا رسول اهلل إن 
إبين عبد اهلل بن سلمة قتل يوم أحد، أحببت 
أن أنقله فآنس بقربه. فأذن لا رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله( يف نقله ) أسد الغابة 

3 ص 177، اإلصابة 2 ص 321(.
8: طلحة بن عبيد اهلل التميمي املقتول 
بالبصرة  دفن   ،36 سنة  اجلمل  حرب  يف 
 7 كثري  ابن  تاريخ  )راجع  ثقيف.  ناحية  يف 

ص247(.
9: املقداد بن عمرو بن ثعلبة الصحابي 
املتوفى 33، تويف باجلرف على ثالثة أميال 
الرجال حتى  رقاب  على  املدينة فحمل  من 

دفن بالبقيع )االستيعاب 1 ص 280(.
10: سعد بن أبي وقاص من الصحابة، 
تويف سنة 54 يف محراء األسد وهو موضع 
املشرفة،  املدينة  من  أميال  مثانية  يبعد 
)تاريخ  بها  ودفن  املدينة  ومحلت جثته إىل 

الطربي 1 ص 146(.
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المكر والحيل
واخلدعـــة،  واحليلـــة  املكـــر،  أن  اعلـــم 
والنكـــر، والدهاء: ألفاظ متادفة، وهي يف 
اللغة قد تطلق على شـــدة الفطانة، وأرباب 
املعقـــول يطلقونهـــا علـــى اســـتنباط بعـــض 
األمـــور من املآخذ اخلفيـــة البعيدة على ما 
جتـــاوز عـــن مقتضـــى اســـتقامة القرحيـــة، 
وِلـــذا جعلوها ضدًا للذكاء وســـرعة الفهم، 
والعـــرف خصصها باســـتنباط هـــذه األمور 
إذا كانـــت موجبـــة الصابة مكروه إىل الغري 
من حيث ال يعلم، ورمبا فّسر بذلك يف اللغة 

أيضًا، وهذا املعنى هو امُلراد هنا.
ولتكبـــه مـــن إصابة املكـــروه إىل الغري 
ومـــن التلبيـــس عليه، يكون ضده اســـتنباط 
األمور املؤدية إىل اخلريية، والنصيحة لكل 

مسلم، واستواء العالنية للسريرة.
ثـــم فّرق املكر ومرادفاته والِغش والغدر 
وأمثالـــا، إمـــا باعتبـــار خفـــاء املقدمـــات 
بعدهـــا فيهـــا دونهـــا، أو بتخصيص األوىل 
بنفـــس اســـتنباط األمـــور املذكـــورة والثانية 

بارتكابها.
ولـــذا عـــدت األوىل مـــن رذائـــل القـــوة 
الوهمية أو العاقلـــة للعذر املذكور، والثانية 
من رذائل الشـــهوية، ورمبا كان استعمالما 
علـــى الـــتادف، وأطلق كل منهمـــا على ما 

تطلق عليه األخرى.
هـــذا وللمكـــر مراتب شـــّتى ودرجات ال 
حُتصى مـــن حيث الظهـــور واخلفاء، فرمبا 
مل يكن فيه كثري دقة وخفاء فيشـــعر به من 
له أدنى شعور، ورمبا كان يف غاية الغموض 
واخلفاء حبيـــث مل يتفطن به األذكياء، ومن 
حيـــث املـــوارد واملواضـــع كالباعـــث لظهـــور 
احملبـــة والصداقـــة واطمئنـــان عاقـــل، ثـــم 
التهجـــم عليـــه باإليـــذاء واملكـــروه والباعث 
لظهـــور األمانـــة والديانـــة وتســـليم النـــاس 
أموالم ونفائســـهم إليه على سبيل الوديعة 
أو املتشاركة أو املعاملة، ثم أخذها وسرقها 

على حنو آخر من وجوه املكر.
وكالباعث لظهور ورعه وعدالته واختاذ 
النـــاس إياه إمامـــا أو أمريا فيفســـد عليهم 
باطنا دينهم ودنياهم، وقس على ذلك غريه 

من املوارد واملواضع.
ثـــم املكر مـــن املهلـــكات العظيمـــة، ألنه 
أظهر صفات الشيطان، واملتصف به أعظم 
جنوده، ومعصيته أشـــد مـــن معصية إصابة 
املكـــروه إىل الغـــري يف العالنيـــة، إذ املطلـــع 
بـــإرادة الغري إيذاءه حيتاط وحيافظ نفســـه 
عنـــه، فرمبا دفع أذيتـــه، وأما الغافل فليس 
يف مقـــام االحتيـــاط، لظنـــه أن هـــذا املكار 
احمليـــل حمب وناصح لـــه، فيصل إليه ضره 

وكيده يف لباس الصدقة واحملبة.
فمن أحضر طعاما مســـموما عند الغري 
مريـــدا إهالكـــه فهـــو أخبـــث نفســـا وأشـــد 
معصيـــة مـــن شـــهر ســـيفه عالنيـــة مريدا 
قتله، إذ الثاني أظهر ما يف بطنه وأعلم هذا 
الغـــري بإرادته، فيجزم بأنه عدو حمارب له 
فيتعـــرض لصرف شـــره ومنع ضـــره، فرمبا 
متكـــن مـــن دفعـــه، وأمـــا األول فظاهـــره يف 
مقـــام اإلحســـان وباطنـــه يف مقـــام اإليـــذاء 
والعـــدوان، والغافل املســـكني ال خرب له عن 
خباثة باطنه، فيقطع بأنه حيســـن إليه، فال 
يكون معه يف مقام الدفع واالحتياط، بل يف 
مقـــام احملبة والوداد، فيقتلـــه وهو يعلم أنه 
حيســـن إليـــه، ويهلكه وهـــو يف مقام اخلجل 

منه.
فهـــذه الرذيلـــة أخبث الرذائل وأشـــدها 
معصيـــة، ولذلك قال رســـول اهلل صلى اهلل 

عليه وآله وسلم:
»ليس منا من ماكر مسلما«.

وقـــال أمري املؤمنـــني علي بن أبي طالب 
عليه السالم:

»لـــوال أن املكـــر واخلديعة يف النار لكنت 
أمكر الناس«.

وكان عليـــه الســـالم كثـــريا مـــا يتنفـــس 
الصعداء ويقول:

القوة الغضبية من الرذائل والفضائل
وكيفية العالج
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»واوياله يكرون بي يعلمون أني مبكرهم 
عامل وأعرف منهم بوجوه املكر، ولكين أعلم 
أن املكـــر واخلديعـــة يف النـــار فأصـــرب على 

مكرهم وال ارتكب مثل ما ارتكبوا«.
وطريـــق عالجه بعد اليقظة أن يتأمل يف 
سوء خامتته ووخامة عاقبته، ويف تأديته إىل 
النار وجماورة الشـــياطني واألشرار، ويتذكر 

أن وبال وشهدت به التجربة واالعتبار.
ثـــم يتذكر فوائـــد ضد املكـــر وحمامده، 
أعين استنباط ما يوجب النصيحة واخلريية 
للمسلمني وموافقة ظاهره لباطنه يف أفعاله 

وأقواله.
وبعـــد ذلـــك لـــو كان عاقال مشـــفقا على 
نفســـه الجتنب عنه كل االجتناب، وينبغي أن 
يقـــدم الـــتوي يف كل فعـــل يصـــدر عنه لئال 
يكـــون لـــه فيه مكـــر وحيلـــة، وإذا عثـــر على 
فعـــل يتضمنـــه فليتكه معاتبا لنفســـه، وإذا 
تكـــرر منه ذلك نزول عن نفســـه أصول املكر 

وفروعه بالكلية بعون اهلل وتوفيقه.

التهور
كمـــا علـــم، وهو من طـــرف اإلفراط: أي 
اإلقـــدام علـــى مـــا ال ينبغي واخلـــوض يف ما 
ينعه العقل والشـــرع من املهالك واملخاوف، 
وال ريـــب يف أنـــه مـــن املهلـــكات يف الدنيـــا 

واآلخرة.
ويـــدل علـــى ذمـــه كل مـــا ورد يف وجـــوب 
حمافظـــة النفـــس ويف املنـــع عـــن إلقائها يف 

املهالك، كقوله تعاىل:
)َواَل ُتْلُقواْ ِبَأْيِديُكْم ِإىَل التَّْهُلَكِة()1(

وغري ذلك من اآليـــات واألخبار، واحلق 
أن مـــن ال حيافـــظ نفســـه عما حيكـــم العقل 
بلـــزوم احملافظـــة عنـــه فهـــو غري خـــال عن 
شـــائبة مـــن اجلنـــون، وكيف يســـتحق اســـم 
العقل من ألقى نفســـه من اجلبال الشـــاهقة 
ومل يبـــال بالســـيوف الشـــاهرة، أو وقـــع يف 
الشـــطوط الغامـــرة اجلاريـــة ومل حيـــذر من 

السباع الضارية.
كيـــف ومـــن ألقـــى نفســـه فيما يظـــن به 
العطـــب، فهلـــك، كان قاتـــل نفســـه حبكـــم 
األبديـــة  الالكـــة  يوجـــب  وهـــو  الشـــريعة، 

والشقاوة السرمدية.
فيمكـــن عالجه ــ بعد تذكر مفاســـده يف 
الدنيا واآلخرة ــ أن يقدم التوي يف كل فعل 
يريد اخلوض فيه، فإن جوزه العقل  والشرع 
ومل حيكمـــا باحلـــذر عنه ارتكبـــه، وإال تركه 

ومل يقدم عليه.
ورمبا أحتاج يف معاجلته أن يلزم نفســـه 
احلـــذر واالجتنـــاب عـــن بعـــض مـــا حيكـــم 
العقـــل بعدم احلذر عنه، حتى يقع يف طرف 
التفريـــط، وإذا علـــم من نفســـه زوال التهور 

تركه وأخذ بالوسط الذي هو الشجاعة.

الجبن
وهـــو ســـكون النفـــس عـــن احلركـــة إىل 

االنتقام أو غريه، مع كونها أوىل.
والغضـــب إفـــراط يف تلك احلركـــة، فله 
ضديـــة للغضـــب باعتبـــار، وللتهـــور باعتبار 
آخر، وعلى االعتبارين هو يف طرف التفريط 
من املهلكات العظيمة، ويلزمه من األعراض 
الذميمة: مهانة نفس، والذلة، وسوء العيش، 
وطمـــع النـــاس فيمـــا يلكـــه، وقلـــة ثباته يف 
األمور، والكســـل، وحب الراحة، وهو يوجب 
احلرمـــان عـــن الســـعادات بأســـرها ومتكني 
الظاملني من الظلم عليـــه، وحتمله للفضائح 
يف نفسه وأهله، واستماع القبائح من الشتم 
والقذف، وعدم مباالته مبا يوجب الفضيحة 
والعـــار، وتعطيل مقاصـــده ومهماته، ولذلك 
ورد يف ذمه من الشـــريعة ما ورد قال رســـول 

اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:
»ال ينبغـــي للمؤمـــن أن يكـــون خبيـــال وال 

جبانا«.
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:

»اللهـــم إني أعـــوذ بك من البخـــل وأعوذ 
بـــك من اجلنب، وأعـــوذ بك أن أرد إىل أرذل 

العمر«.
فعالجه ــ بعد تنبيه نفســـه عن نقصانها 
وهالكهـــا ـــــ أن حيـــرك الدواعـــي الغضبيـــة 
فيمـــا حيصل به اجلنب، فـــإن القوة الغضبية 
موجودة يف كل أحد، ولكنها تضعف وتنقص 
يف بعـــض الناس فيحـــدث فيهم اجلنب، وإذا 
حركت وهيجت على التواتر تقوى وتزيد، كما 

أن النـــار الضعيفة تتوقـــد وتلتهب بالتحريك 
املتواتر.

وقـــد نقـــل عـــن احلكمـــاء أنهـــم يلقـــون 
أنفســـهم يف املخاطرات الشـــديدة واملخاوف 
العظيمـــة دفعا لـــذه الرذيلة، وما ينفع من 
املعاجلـــات أن يكلف نفســـه علـــى املخاصمة 
مع من يأمـــن غوائله، حتريكا لقوة الغضب، 
وإذا وجد من نفســـه حصول ملكة الشجاعة 
فليحافظ نفســـه لئال يتجاوز ويقع يف طرف 

اإلفراط.

الشجاعة
قـــد عرفـــت أن ضـــد )البخـــل واجلـــنب( 
هو )الشـــجاعة(، فتذكر مدحها وشرافتها، 
وكلف نفسك املواظبة على آثارها ولوازمها، 
حتى يصري مـــا تكلفته طبعا وملكة، فتتفع 
عنـــك آثار الضدين بالكليـــة، وقد عرفت أن 
الشـــجاعة طاعـــة قـــوة الغضـــب للعاقلـــة يف 
اإلقدام على األمور الائلة وعدم اضطرابها 

باخلوض يف ما يقتضيه رأيها.
وال ريب يف أنها أشـــرف امللكات النفسية 
وأفضل الصفات الكمالية، والفاقد لا بريء 
عـــن الفحلية والرجوليـــة، وهو باحلقيقة من 
النســـاء دون الرجال، وقـــد وصف اهلل خيار 

الصحابة بها يف قوله:
))...پ  پ  پ...((.
وأمر اهلل نبيه بها بقوله:

))...پ پ...((.
إذ الشـــدة والغلظة من لوازمها وآثارها، 
واألخبـــار مصرحـــة باتصـــاف املؤمـــن بهـــا، 
قـــال أمـــري املؤمنني عليه الســـالم يف وصف 

املؤمن:
»نفسه أصلب من الصلد«.

وقال الصادق عليه السالم:
»املؤمـــن أصلـــب مـــن اجلبـــل إذ اجلبـــل 

يستفل منه واملؤمن ال يستفل من دينه«)2(.
ــــــــــــــــــــــــ

)1( سورة البقرة، اآلية: 195.
ج1،  للنراقـــي:  الســـعادات  جامـــع   )2(

ص143.
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مباحث عقائدية

روايات األئّمة االثني عشر
بعـــد إثبات اإلمامة واخلالفة املباشـــرة 
لإلمـــام أمـــري املؤمنـــني علي بـــن أبي طالب 
عليه الســـالم، يأتـــي دور الكالم على إمامة 

سائر األئمة.
إنَّ البحـــث املكثـــف حول هـــذا املوضوع 
يكـــون كما يلي: يف متناول أيدينا اليوم كتب 
عديدة ألهل الســـنة والشيعة تنقل الروايات 
الـــيت تتحدث صراحة عـــن خالفة )اإلثين 
عشـــر إمامـــًا وخليفة بعد رســـول اهلل صلى 

اهلل عليه وآله وسلم(.
هـــذه األحاديث مروية يف أهم كتب أهل 
الســـنة، مثـــل )صحيـــح البخـــارى، وصحيح 
التمـــذي، وصحيـــح مســـلم، وصحيح أبي 

داود، ومسند أمحد( وأمثالا.
يف كتاب )منتخـــب األثر( مئتان وواحد 
وســـبعون حديثـــًا بهـــذا الشـــأن، معظمهـــا 
منقول من كتب أهل الســـنة وسائر املصادر 

الشيعية.
وكمثـــال علـــى ذلـــك نقـــرأ يف )صحيـــح 
البخاري( وهو من أشـــهر كتب أهل السنة، 
ما يلي: يقول جابر بن مسرة: مسعت رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول:
»يكون اثنا عشر أمريًا«. 

ثم قـــال كلمة مل امسعها، فقال أبي أنَّه 
قال:

»كّلهم من قريش«.)1(
وقـــد ورد هـــذا احلديـــث يف )صحيـــح 
مسلم( هكذا: قال جابر مسعت رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وآله يقول:
»اَل َيزاُل ااْلْسالُم َعِزيزًا اىل اثيَن َعَشر 

خليَفة«.
ثـــم قال كلمة مل أفهمها، فقلت ألبي: ما 

قال؟ فقال:
»كّلهم من قريش«.)2(

ويف )مســـند أمحـــد( عـــن عبـــد اهلل بن 
مســـعود، الصحابـــي املعـــروف، أنَّـــه قـــال: 
ســـئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله بشأن 

اخللفاء، فقال:
»إثنا عشر كعدة نقباء بين اسرئيل«.)3(

محتوى هذه األحاديث
هـــذه األحاديـــث ــ اليت يـــرى بعضها أنَّ 
)عـــزة االســـالم( منوطـــة )باالثـــين عشـــر 
خليفـــة( ويرى بعضها اآلخر أنَّ حياة الدين 
وبقاءه اىل يوم القيامة موكوالن بهم، وأنَّهم 
كلهـــم من قريـــش، ويف بعضها كلهم من بين 
ــــ ال تنطبـــق علـــى أي مذهب ســـوى  هاشـــمـ 
املذهب الشيعي، وذلك ألنَّ توجيهها بسيط 
وواضح حبســـب معتقدات أهل التشـــيع، يف 
الوقت الذي يصل فيه علماء أهل السنة يف 

توجيهها اىل طريق مسدود.

هـــل املقصود هم اخللفـــاء األربعة األول 
اضافة اىل خلفاء بين أمية وبين العباس؟

وحنن نعلم، بالطبع، أنَّه ال اخللفاء األول 
كانـــوا إثين عشـــر، وال بانضمام خلفاء بين 
ُامّيـــة وبين العباس إليهـــم بلغوا هذا العدد، 
فـــإنَّ العـــدد اثين عشـــر ال ينطبـــق على أي 

منهم.
ثـــم إنَّ من بين اُمّيـــة خلفاء مثل )يزيد( 
ومن بنى العباس مثل )املنصور الّدوانيقي( 
و )هارون الرشيد(، من ال يشك أحد فيما 
ارتكبوه من جرائم وظلم وطغيان، فال يكن 
بأي حـــال من األحوال عّدهـــم خلفاء للنيب 
صلـــى اهلل عليه وآله ومدعاة لعزة االســـالم 

ورفعته مهما تساهلنا يف تبسيط املوازين.
وإذا جتاوزنا عن كل ذلك، فإننا لن جند 
العـــدد اثـــين عشـــر يتمثـــل يف أي جمموعة 

منهم إال يف أئّمة الشيعة اإلثين عشر.
حيســـن بنا هنـــا أْن نتك الـــكالم ألحد 
علماء السنة املعروفني ليشرح لنا املوضوع.

يقـــول ســـليمان بـــن ابراهيـــم القندوزي 
احلنفي يف كتابه )ينابيع املودة(:

األحاديـــث  إنَّ  احملققـــني  بعـــض  )قـــال 
الدالـــة علـــى كـــون اخللفاء بعـــده صلى اهلل 
عليه وآله وسلم اثين عشر قد اشتهرت من 
طرق كثرية، فبشـــرح الزمان وتعريف الكون 
واملـــكان علم أن مراد رســـول اهلل صلى اهلل 
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عليه وآله من حديثه هذا األئمة االثنا عشر 
مـــن أهـــل بيته وعتتـــه إذ ال يكن أن حيمل 
هذا احلديث على اخللفاء بعده من أصحابه 
لقلتهـــم عن اثين عشـــر، وال يكن أن حيمل 
على امللوك األموية لزيادتهم على اثين عشر 
ولظلمهـــم الفاحش إاّل عمر بن عبد العزيز، 
ولكونهم من غري بين هاشم ألّن الّنيب صلى 

اهلل عليه وآله وسلم قال:
»كلهم من بين هاشم«.

يف روايـــة عبـــد امللـــك عن جابـــر وإخفاء 
صوتـــه صلـــى اهلل عليـــه وآله وســـلم يف هذا 
القـــول يرجح هذه الرواية ألنَّهم ال حيســـنون 
خالفة بين هاشـــم وال يكن أْن حيمله على 
امللوك العباسية لزيادتهم على العدد املذكور 

ولقلة رعايتهم اآلية:
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ      ))...ڀ   

ٿ...((.)4(
وحديث الكساء فالبّد من أْن حيمل هذا 
احلديـــث على األئّمة االثين عشـــر من أهل 
بيته وعتته صلى اهلل عليه وآله وسلم ألنهم 
كانـــوا أعلـــم أهـــل زمانهم وأجلهـــم وأورعهم 
وأتقاهـــم وأعالهـــم نســـبًا وأفضلهم حســـبًا 
وأكرمهـــم عنـــد اهلل وكان علومهم عن آبائهم 
متصـــاًل جبّدهم صلى اهلل عليه وآله وســـلم 
وبالوراثـــة واللدنيـــة، كذا عرفهـــم أهل العلم 

والتحقيق وأهل الكشف والتوفيق.
ويؤيد هذا املعنى أي أنَّ مراد الّنيب صلى 
اهلل عليه وآله وســـلم األئّمة االثنا عشـــر من 
أهل بيته عليهم الســـالم ويشهد له ويرجحه 
حديث الّثقلـــني واالحاديث املتكررة املذكورة 

يف كتب أهل احلديث.
ويوجد تفســـري آخـــر لـــذا احلديث من 
علمائهم ــ علماء أهل السنة ــ فيقول الرجل: 
)رمّبـــا يكون املقصود باالثين عشـــر خليفة، 
اخللفـــاء األربعـــة األول يف صـــدر اإلســـالم، 

والباقي سوف يظهرون يف املستقبل(!
وعلـــى هـــذا فإنَّهـــم يغفلـــون التوالي بني 
هـــؤالء اخللفاء االثـــين عشـــر، واملفهوم من 
حديـــث رســـول اهلل صلـــى اهلل عليـــه وآلـــه 

وسلم.
نقـــول: مـــا الـــذي يدعـــو إىل أْن نهمـــل 
التفســـري الواضح البنّي للحديث، كالتفسري 
املنسجم يف توالي أئّمة الشيعة االثين عشر، 

ونلقي بأنفسنا يف متاهات ال خمرج لا؟

تعيين األئّمة باالسم
ّمـــا يلفـــت النظـــر أنَّ بعـــض الروايـــات 
املروية عن رســـول اهلل صلـــى اهلل عليه وآله 
وســـلم واليت وصلتنا من علماء أهل الســـنة، 
تذكـــر األئمة االثين عشـــر باالســـم الصريح 

وتبني صفاتهم وفضائلهم.
يقول الشـــيخ ســـليمان القندوزي، العامل 
الســـين املعـــروف يف كتابـــه املذكـــور )ينابيع 
املـــودة(: جاء رجـــل يهودي يدعـــى نعث إىل 
رســـول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، وكان 
من بني األســـئلة اليت ألقاها عليه أنَّه سأله 
عن أوصيائه وخلفائه من بعده، فقال رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:
»إنَّ وصيـــي علـــي بن أبي طالـــب، وبعده 
سبطاي احلسن واحلســـني يتلوه تسعة أئّمة 
من صلب احلسني، إذا مضى احلسني فابنه 
علـــي، فإذا مضـــى علي فابنه حممـــد، فإذا 
مضى حممد فابنه جعفر، فإذا مضى جعفر 
فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه علي، 
فـــإذا مضى علـــي فابنه حممـــد، فإذا مضى 
حممـــد فابنه علـــي، فإذا مضى علـــي فابنه 
احلســـن، فـــإذا مضى احلســـن فابنه احلجة 

حممد املهدي، فهؤالء إثنا عشر«)5(
كتـــاب  نقـــال عـــن  الكتـــاب نفســـه،  ويف 
»املناقـــب«، حديث آخر جـــاء فيه ذكر االئمة 
االثين عشـــر باالســـم واللقب، ويشـــري اىل 
غيبـــة االمام باملهدي عجل اهلل تعاىل فرجه 
وإىل نهضتـــه وأنَّه يأل االرض عد وقســـطا 

بعد ما ملئت جورًا وظلمًا6.
أّمـــا األحاديـــث الواردة بهـــذا اخلصوص 
عن طرق الشـــيعة فكثرية تفوق حد التواتر، 

فتأمل!
»من مات ومل يعرف إمامه...«.

نقرأ يف كتب أهل السنة حديثا عن رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم أنَّه قال:
»مـــن مـــات بغري إمـــام زمانه مـــات ميتة 

جاهلية«.)6(
هذا احلديث نفســـه ورد يف كتب الشيعة 

بهذه الصورة:
»مـــن مـــات وال يعـــرف إمامه مـــات ميتة 

جاهلية«.)7(
يـــدّل هـــذا احلديث داللـــة بّينـــة على ان 
اإلمـــام املعصوم موجـــود يف كل عصر وزمان 
ومن الواجب معرفته، وإنَّ عدم معرفته على 
درجـــة مـــن الضرر حبيث إنَّه يضع اإلنســـان 

عند ختوم الكفر واجلاهلية.
فهـــل املعنيـــون باألئّمة يف هـــذا احلديث 
هـــم القائمـــون على رأس احلكـــم، من أمثال 
واحلـــكام  الرشـــيد  وهـــارون  جنكيزخـــان 
العمـــالء؟ الشـــك أنَّ اجلواب يكـــون بالنفي، 
وذلـــك ألن الغالبية العظمى من هؤالء أناس 

منحرفون وظاملون.
فال شـــك يف أنَّ معرفتهم وقبول إمامتهم 
يف  البـــوار(  )دار  إىل  اإلنســـان  يرســـالن 

جهنم.
يتضـــح مـــن ذلك أن هنـــاك يف كل عصر 
إمامـــًا معصومـــًا، وأنَّـــه جيـــب البحـــث عنـــه 

ومعرفته وقبوله كقائد وهاد.
وإن إثبات إمامـــة كل إمام يتم باإلضافة 
النصـــوص  بطريـــق  املذكـــور  الطريـــق  إىل 
ســـابق  إمـــام  كل  عـــن  الـــواردة  والروايـــات 
بالنســـبة لإلمام الالحـــق، وكذلك عن طريق 

معجزاتهم. 
فاألمة جيب أن تلتزم الوالء ألهل البيت، 

إذ ال سبيل لا إىل النجاة بغريهم.)8(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتـــاب  ص100،  ج9،  البخـــاري:  صحيـــح   )1(
اإلمام.

)2( صحيـــح مســـلم: كتاب اإلمـــارة، باب الناس 
تبع قريش.

)3( مسند أمحد: ج1، ص398.
)4( سورة الشورى، اآلية: 23.

)5( ينابيع املودة للقندوزي: ص446.
)6( ينابيع املودة: ص442.

)7( املعجم املفهـــرس أللفاظ األحاديث النبوية: 
ج6، ص302.

)8( سلســـلة أصول الدين للشـــيخ ناصر مكارم: 
ص81.



أعالم الشيعة

احملدث التقي النقي الصفّي الشيخ عباس 
القمي النجفي.

اخلطيب الواعظ والعالمة الفذ، عامل من 
علماء الشيعة وقلم من أقالم اإلمامية، كرس 
حياته لطلب العلم واالجتهاد خملصًا متفانيًا 
يف حـــب اهلل فـــكان مـــن اخلالديـــن، عرفتـــه 
األجيال املتتابعة وســـيبقى خالدًا خلود كتابه 

العظيم )مفاتيح اجلنان(.
هو الشـــيخ عباس بن حمّمد رضا بن أبي 
القاســـم القّمي أصاًل وانتســـابًا، ثّم النجفي 

هجرًة، ثّم موطنًا وخامتًة.
ولـــد يف ســـنة 1294 هــــ يف مدينـــة قـــم 
املقدســـة وأمضـــى طفولتـــه وشـــبابه يف هذه 

املدينة املقدسة.
وهـــو اخلطيـــب الفاضـــل الفقيـــه املؤلف 
املكثر، حمـــّدث ضابط، تقي، عـــدل، معهود 
بالـــورع والتقى وكان وجيهًا، مقبـــول الرواية، 
حممـــود الســـرية، مدوح الســـليقة، حســـن 

الطريقة، ومجيل العشرة.
دراسته

قـــم املقدســـة مرحلـــة  درس يف مدينـــة 
املقدمات وكذلك الفقه واألصول.

باالضافة إىل ذلك فقد درس بعض العلوم 
االخرى عند آية اهلل املريزا حممد األرباب.

عند بلوغه السادسة والعشرين من عمره 
عرفه الناس باحلزم والعزم ففي سنة 1316هـ 
هاجر إىل النجف األشـــرف إلكمال دراسته، 
وأخذ حيضر دروس آية اهلل العظمى الســـيد 
حممد كاظم اليزدي، واتصل برجالا وانطلق 
اىل حلقـــات الدرس، وقد الزم احلجة املريزا 

حسني النوري.
كانـــت لـــه رغبـــة شـــديدة بدراســـة علوم 
احلديث، وإلشـــباع هذه الرغبة الزم العاّلمة 
احملـــّدث الشـــيخ حســـني النـــوري، لينهل من 

علومه يف هذا اجملال.
ويف ســـنة 1318 هـ تشّرف حبج بيت اهلل 
احلرام، وبعد إنتهاء موسم احلج عاد إىل قم 
املقدسة، وبقي فيها مدة قصرية ثم عاد إىل 
النجف االشرف وبقي مالزمًا أستاذه احملدث 
النـــوري، وأخذ يســـاعده يف استنســـاخ كتابه 
املعروف )مســـتدرك الوســـائل(، فهو خطيب 
أين ما حّل فهو حبق من الوعاظ واملرشـــدين 
االخيار كما ان التأليف اخذ منه مأخذًا حيث 

ألف باللغتني العربية والفارسية.
يف عـــام 1322 هـ وبعد مرور عامني على 
رحيل استاذه احملدث النوري؛ عاد إىل مدينة 

قـــم املقدســـة بســـبب تدهـــور 
وضعه الصحـــي، وبعد عودته 
انشـــغل بالتأليـــف والتمجـــة 

والوعظ واإلرشاد.
أساتذته

وهم من جلة األســـاتذة يف 
حينها.

الل  فت���ح  الش���يخ   �1
األصفهان���ي، املع���روف بش���يخ 

الشريعة.
كاظ���م  ���د  الش���يخ ممهّ  �2
املع���روف  اخلراس���اني، 

باآلخوند.
���ي،  ���د القمهّ 3� الش���يخ ممهّ

املعروف باألرباب.
كاظ���م  ���د  ممهّ الس���يهّد   �4

الطباطبائي اليزدي.
5� الش���يخ حس���ني الن���وري 

الطبسي.
د تقي الشريازي. 6� الشيخ ممهّ

7� السيهّد مرتضى الكشمريي.
د طه جنف. 8� الشيخ ممهّ
9� الشيخ حسني اخلليلي.

تلمذ املتجم يف الفقه واحلديث والرجال 
والدراية علـــى العاّلمة احملـــدث اجلليل رابع 
احملمدين الثالثة احلاج مريزا حسني النوري 
الطربسي صاحب كتاب )مستدرك الوسائل( 
وغـــريه مـــن املؤلفـــات الرشـــيقة مـــدة مديدة 
متـــدة والزم خدمتـــه وكان ألصق الناس إليه 
وأخّصهـــم به ولداه وقد اســـتفاد املتجم من 
مكتبـــة شـــيخه املذكـــور يف مـــدة تلمذته عليه 
أيضًا اســـتفاد كثريًا، مضافًا إىل استفاضته 
من شـــخصه، ملا كان عليـــه املتجم من كثرة 
االشـــتغال واملطالعة وما كان لشـــيخه املذكور 

من مكتبة معظمة قيمة جليلة.
تدريسه

ملـــا تـــويّف شـــيخه العاّلمة يف ســـنة 1320 
رجـــع املتجم إىل إيران ثانيـــًا وأقام يف بلدة 
قـــم ومشـــهد الرضـــا عليـــه الســـالم وطهران 
مـــدة متده وكان يف مـــدة إقامته فيها وجيهًا 
يف العامة، مقبواًل، معروفًا باخلري والصالح 
والورع وحسن السرية وكرامة األخالق، حّتى 

هاجر إىل العراق ثانيًا.
وشد الرحال إىل مدينة مشهد املقدسة، 
بعـــد أن اســـتقر فيهـــا إىل جـــوار الروضـــة 
الرضوية املطهرة؛ عاد إىل التدوين والتأليف 

واإلرشاد، وتدريس علم االخالق، وأقام هناك 
مدة اثنيت عشـــرة ســـنة، ويف ســـنة 1341 هـ 
شـــرع يف مدينة مشهد املقدسة بإلقاء دروسه 
يف علم األخالق مبدرسة املريزا جعفر للعلوم 
الدينية; اســـتجابة للطلبات اليت وجهها إليه 
طالب احلوزة العلمية هناك، وشـــيئًا فشـــيئًا 
ازداد عـــدد الطـــالب الذين حيضرون درســـه 

حتى بلغ تعدادهم ألف طالب.
وطلب منه علماء مدينة قم املقدسة العودة 
إليهـــا، حلاجـــة آية اهلل العظمى الشـــيخ عبد 
الكريـــم احلائـــري إىل أمثاله لتشـــييد أركان 
احلـــوزة العلمية الفتّيـــة يف قم والتدريس بها، 

فاستجاب لطلبهم وعاد إىل قم املقّدسة.
صفاته وأخالقه

1 �� اهتمامه بالتأليف:
كان مـــن اخـــص خصوصياتـــه اهتمامـــه 
بالتدوين والتأليـــف والتمجة، وقد نقل عنه 
كثريون هذا االهتمام، ولنستمع إىل مايقوله 
ابنـــه االكرب حول تعلق والـــده بالكتابة:عندما 
كنت طفال كنت أرى والدي مشـــغوال بالكتابة 
من الصبـــاح إىل املســـاء دون انقطاع، وحتى 

عندما كنا نسافر إىل خارج املدينة.
2 �� اهتمامه باآلخرين:

كان الشيخ القمي مراعيًا ألصدقائه ورفاقه 
بشـــكل منقطع النظري، فعندما كان يرافقهم 
فى السفر فإنه كان يهتم بهم اهتمامًا كبريًا، 

وحيتمهم ويعاملهم باالخالق احلسنة.
3 �� زهده:

كان زاهـــدًا يف دنيـــاه، مبتعدًا عن مظاهر 

الشيخ عباس القمي رمحه اهلل
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التف، غري متعلق باملظاهر الدنيوية الزائفة 
وقـــد نقلـــت قصـــص كثـــرية عـــن زهـــده ننقل 
واحـــدة منها كنمـــوذج: يف إحدى املرات جاءته 
امرأتان مـــن مدينة بومباي النديـــة، وأبلغتاه 
عن رغبتهما بتقديم مبلغ شهري قدره مخس 
وسبعون روبية، فامتنع الشيخ القمي عن قبول 
املبلـــغ، فاعتض عليه أحـــد أبنائه، فرد عليه 
بشدة قائال: )اسكت، إن االموال اليت صرفتها 
يف الســـابق وحلـــد اآلن ال اعـــرف كيف اجيب 
عنهـــا غدًا عنـــد اهلل عزوجـــل، وعند صاحب 
العصر والزمـــان )عّجل اهلل فرجـــه(، ولذلك 
امتنعت عن قبول هذا املبلغ لئال اعرض نفسي 

إىل ثقل املسؤولية(.
4 �� تواضعه:

األخـــص  وعلـــى  للجميـــع  يتواضـــع  كان 
العلمـــاء منهـــم، حيدثهـــم بأخبار أهـــل البيت 
عليهم الســـالم ويتعامل معهـــم بأخالق األئمة 
املعصومني)عليهـــم الســـالم ( وكان من عادته 
عـــدم اجللوس يف صـــدر اجمللس، فهو جيلس 
حيـــث ينتهـــي به اجمللـــس، وال يقـــوم بتفضيل 

نفسه على اآلخرين.
5 �� نفوذ كامه:

كان لكالمه وخطاباته رمحه اهلل تأثريًا يف 
نفوس ســـامعيه، ألنه عندما كان يدعو الناس 
إىل اإللتـــزام بإحـــدى العبـــادات أو خلـــق مـــن 
األخالق، فكان ُيلزم نفسه أوال ثم يدعو الناس 
إليـــه، فهو يضع على الدوام نصب عينيه اآلية 

الشريفة:
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ))ۀ    

ھ((.
6 �� عبادته:

كان الشيخ عباس القمي متقيدًا بالعبادات 
املســـتحبة، مثل النوافل اليومية وتالوة القرآن 
الكريم وقـــراءة األدعيـــة واألذكار عن االئمة ) 
عليهم الســـالم (، وكذلك إحياء الليل بالعبادة 
وإقامـــة صالة الليل، ويف خصـــوص ذلك قال 
ابنـــه األكـــرب: ) ال أتذكـــر أنه يف ليلـــة ما تأخر 
يف النهـــوض للعبـــادة، حتى يف الســـفر ( ومن 
ميزاتـــه األخـــرى: احتامه لكل من ينتســـب 
إىل الرســـول حممد ) صلى اهلل عليه وآله  ( 
من ) السادة (، عامال بقوله ) صلى اهلل عليه 

وآله  (: » أكرموا أوالدي.... «.
7-إميانه وإخاصه:

كان الشـــيخ عبـــاس القمي يـــدرس العلوم 
الربانيـــة يف النجـــف االشـــرف وعنـــد رجوعه 
اىل ايران يف أيام العطل كان أبوه )والد الشيخ 
عبـــاس( يقول له: بين تعـــال معي اىل خطبة 
الشـــيخ الفالني فإن مواضيعه رائعة، فيسأل 
الشـــيخ عبـــاس: ومـــا هـــي املواضيع يـــا أبتاه، 
فيبدأ األب بسرد القصص اإلسالمية الرائعة، 
فعِلم الشـــيخ عباس القمي بأن هذه القصص 
والعـــرب مصدرها أحد الكتـــب اليت ألفها هو 
بنفســـه وهـــي )منازل اآلخرة( فـــأراد ان يقول 

له يا والدي هذه من كتيب وتأليفي واخلطيب 
يقرأها عليكم، لكنه قال يف نفســـه )اهلل يعلم 
بأني أنا من ألف هذا الكتاب(، فقرر عدم ذكر 
فضيلة لنفســـه وتركها هلل ومل خيرب أباه بأنه 

هو املؤلف للكتاب.
من بركات إيمان وإخالص الشيخ 

عباس القّمي قّدس سّره
الســـيد  الراحـــل  الديـــين  املرجـــع  نقـــل 
املرعشـــي النجفي )قـــّدس ســـّره(، قصة عن 
الشـــيخ عبـــاس القّمـــي )رمحـــة اهلل عليـــه(، 
فقال: ذات يوم جاء الشـــيخ عباس القمي إىل 
منزلنـــا، وكان يومًا حـــاّرًا، فذهبت ألحضر له 
كأســـًا من الزجنبيل، وحينما جئتـــه به، رأيت 
أنين نســـيت أن أضع فيه امللعقة ليخلطه قبل 
شربه، وحينما ذهبت مرة ثانية، تأّخرت قلياًل، 
إذ قمت بغســـل امللعقة اليت كانت متسخة ومل 
يكـــن لدينا غريهـــا، وحينما عـــدت إليه رأيته 
خيلط الشـــراب بإصبعه، فبادرني إىل القول: 
ال تظنين على عجلة لشـــرب الكأس، ولكنين 
تذّكرت بأنـــين أكتب وأنقل روايـــات وأحاديث 
األئمة األطهار )صلوات اهلل عليهم(، وظننت 
أن تكون الربكة بإصبعي فريتفع بها ما أشعر 
من احلمى، وأضاف السيد املرعشي النجفي، 
وبعد هنيئة وضع الشيخ عباس القّمي يده على 
األخـــرى وقال لي: لقـــد انقطعت احلمى! فإن 
اإليان واإلخالص أمران مهمان للغاية، ولما 

تأثرياتهما الكثرية يف احلياة الدنيا،
8 �� إجازاته:

حاز على إجازة بالرواية من بعض املشايخ، 
ومنـــح إجازة برواية احلديث من العلماء الذين 
عاشـــوا يف اخلمســـني ســـنة األخـــرية، منهم: 
اإلمـــام اخلميـــين، وآيـــة اهلل العظمى الســـيد 
املرعشـــي وآيـــة اهلل العظمى الســـيد امليالني 

قدس اهلل سرهم.
وبعـــد اجملزرة الـــيت أحدثها رضا خان يف 
مسجد )كوهرشـــاد( يف مشهد املقدسة، وما 
ترتب عليها من إبعاد آية اهلل العظمى الســـيد 
حســـني القمـــي قدس ســـره إىل العراق صّمم 
احملـــدث القمـــي علـــى الجـــرة إىل النجـــف 
األشرف، وبقي فيها إىل آخر عمره الشريف.

9 �� ورعه:
ويروى أنه اســـتأجر ذات يوم محارًا ليزور 
أحد أصحابه وعندما تقابل مع صديقه، سلمه 
الصديق كتابًا قد اســـتعاره من الشـــيخ فرجع 
الشيخ اىل بيته ماشيًا دون ان يركب احلمار، 
وعندما سأله صاحب احلمار عن السبب قال: 
ألني اســــتأجرته منك مبفردي ومل اتفق معك 

على محل شيء آخر عليه!
وكان من خصوصيات املرحوم الشيخ عباس 
القّمي أنه عاش طيلة عمره الشـــريف جماورًا 
ملراقـــد املعصومني األربعة عشـــر صلوات اهلل 

وسالمه عليهم، األمر الذي مل يتسّن لغريه من 
الصاحلني.

سبب إشتهار كتاب )مفاتيح 
الجنان(

فاملرحـــوم الشـــيخ عباس القّمـــي كانت له 
مؤّلفـــات كثرية جدًا، ولكن األشـــهر من بينها 
كان كتابه املسّمى »مفاتيح اجلنان«. وقد ُسئل 
قّدس ســـره الشـــريف عن الســـبب وراء شهرة 

هذا الكتاب من بني سائر الكتب، فأجاب: 
لقـــد صرفت لدى تأليفي هذا الكتاب أقّل 
الوقـــت، ولكنـــين أهديـــت ثوابه خملصـــًا إىل 
الســـيدة الصديقة فاطمة الزهراء ســـالم اهلل 

عليها. 
أقوال العلماء فيه

قال فيه مؤلف كتاب معارف الرجال: ) كان 
آية اهلل الشيخ عباس القمي عاملًا عامال، وثقة 
عـــدال متتبعـــًا، وحّباثة عصره، أمينـــًا مهذبًا، 

زاهدًا عابدًا، صاحب املؤلفات املفيدة.. (.
وقال فيه املدرس التربيزي يف كتابه رحيانة 
االدب :)الشـــيخ عباس بن حممد رضا بن ابي 
القاسم من افاضل علماء عصرنا احلاضر كان 

عاملًا فاضاًل كامال حمدثا متتبعا ماهرا .. (.
من كراماته

من كراماته كانت قدرته على الشفاء بوضع 
اليد و كان الشـــيخ القمـــي ُيرجع تلك الرمحة 
اإلليـــة عنـــده إىل انشـــغال تلك اليـــد بكتابة 

روايات أهل البيت األطهار عليهم السالم.
لّبى الشـــيخ القمي نداء ربـــه بتاريخ 23 / 
ذي احلجـــة احلـــرام / 1359 هــــ يف النجـــف 
األشـــرف بعد أن قضى مخســـة وستني عامًا 
مـــن عمره الشـــريف يف الـــرب والتقوى وخدمة 

الشريعة الغّراء.
وصلـــى عليه آية اهلل العظمى الســـيد أبو 
احلســـن االصفهاني رضـــوان اهلل عليه، وبعد 
أن شـــيع تشييعًا مهيبًا حضره علماء وفضالء 
احلـــوزة وشـــرائح خمتلفـــة من أهالـــي مدينة 
النجف األشـــرف، مت دفنه إىل جوار أســـتاذه 
يف إيـــوان مقـــربة العاّلمة احملـــدث النوري يف 
الصحن الشريف لإلمام أمري املؤمنني علي بن 

أبي طالب عليه السالم يف النجف األشرف.
وأرخ وفاته الشـــيخ حممد السماوي بقوله 

الشريف:
والش���يخ عب���اس الرض���ي القم���ي

اخل���م  ن���ي  والن���وري  ج���اء  ق���د 
منتظ���م  در  والتالي���ف  ال���ف 

فارخ���وا ) بفق���د عب���اس  خت���م (
وال تزال مؤلفاته يتداولا الناس.

ــــــــــــــــــــــــ
للشـــيخ اخلوئـــي: ج2،  الشـــرق  مـــرآة  املصـــدر: 

ص981.
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روى مجع من الصحابة: أن )النيب صلى 
اهلل عليه وآله وســـلم دخل دار فاطمة عليها 
الســـالم وجلس مـــع علي وفاطمة واحلســـن 
واحلسني عليهم السالم وفاطمة متحرّية ما 
تـــدري كيف تصنـــع، ثّم إّن النـــيب صلى اهلل 
عليـــه وآله وســـلم نظر إىل الّســـماء ســـاعة 
فإذا جبرائيل عليه الســـالم قـــد نزل، وقال: 
يـــا حممـــد العلـــّي األعلـــى يقرئـــك الســـالم 
وخيّصـــك بالتحيـــة واإلكرام ويقـــول لك: قل 
لعلّي وفاطمة واحلســـن واحلسني: أي شيء 

يشتهون من فواكه اجلنة؟
فقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم: يا 
علّي ويا فاطمة ويا حسن ويا حسني إّن رّب 
العزة َعِلم أّنكم جياع فأّي شيء تشتهون من 
فواكه اجلنة فأمســـكوا عن الكالم ومل يردوا 
جوابـــًا حياًء من النيب صلـــى اهلل عليه وآله 
وســـلم، فقال احلسني عليه السالم: عن إذن 
منـــك يا أباه يـــا أمري املؤمنني وعن إذن منك 
يا أّماه يا سّيدة نساء العاملني وعن إذن منك 
يا أخاه احلســـن الزكي، أختار لكم شيئًا من 
فواكـــه اجلنـــة، فقالوا مجيعًا: قل يا حســـني 
ما شـــئت فقد رضينا مبا ختتاره لنا، فقال: 
يا رســـول اهلل قل جلربائيل عليه السالم إّنا 

نشتهي رطبًا جنّيًا يف غري أوانه.
فقـــال النيب صلى اهلل عليه وآله وســـلم: 
قـــد علم اهلل ذلك ثم قال: يـــا فاطمة قومي 
ادخلي البيت فاحضري لنا ما فيه، فدخلت 
فـــرأت فيه طبقًا من البلـــور، مغّطًى مبنديل 
من الســـندس األخضر وفيـــه رطب جين يف 
غـــري أوانه فقال النـــيب صلى اهلل عليه وآله 
وســـلم لفاطمـــة وهي حاملة املائـــدة أّنى لك 
هـــذا، قالـــت: هو من عنـــد اهلل إن اهلل يرزق 

من يشـــاء بغري حساب، كما قالت مريم بنت 
عمران.

فقـــام النـــيب صلى اهلل عليه وآله وســـلم 
وتناولـــه منهـــا، وقّدمـــه بني أيديهـــم ثم قال: 
بســـم اهلل الرمحـــن الرحيم، ثـــم أخذ رطبة 
فوضعهـــا يف فـــم احلســـني عليـــه الســـالم، 

فقال: هينئًا مريئًا لك يا حسني.
ثـــم أخـــذ رطبـــة ثانيـــة فوضعهـــا يف فم 
احلســـن عليه السالم فقال: هنيئًا مريئًا لك 

يا حسن.
ثـــم أخـــذ رطبـــة ثالثـــة فوضعهـــا يف فم 
فاطمـــة الزهراء عليها الســـالم وقال: هنيئًا 

مريئًا لِك يا فاطمة الزهراء
ثـــم أخـــذ رطبة رابعـــة، فوضعهـــا يف فم 
علّي بن أبي طالب عليه السالم وقال: هنيئًا 
مريئًا لك يا علي وتناول رطبة أخرى ورطبة 
أخرى والنيب يقـــول: هنيئًا مريئًا يا علي ثم 
وثب النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم قائمًا، 
ثـــم جلس، ثم أكلوا مجيعًا من ذلك الرطب، 
فلّمـــا اكتفـــوا وشـــبعوا ارتفعـــت املائـــدة إىل 

السماء بإذن اهلل تعاىل.
فقالت فاطمة عليها السالم: يا أبت لقد 
رأيت اليوم منك عجبًا! فقال: يا فاطمة أما 
الرطبة األوىل اليت وضعتها يف فم احلسني 
وقلـــت لـــه: هنيئًا مريئا لك يا حســـني، فإني 
مسعت ميكائيل وإســـرافيل، يقـــوالن: هنيئًا 
لـــك يـــا حســـني فقلـــت أيضـــًا موافقـــًا لما 

بالقول: هنيئًا لك يا حسني.
فـــم  الثانيـــة فوضعتهـــا يف  ثـــم أخـــذت 
احلسن، مسعت جربائيل وميكائيل يقوالن: 
هنيئًا لك يا حسن، فقلت أنا موافقًا لما يف 

القول: هنيئًا لك يا حسن.

ثـــم أخـــذت الثالثـــة، فوضعتهـــا يف فمك 
يا فاطمة، فســـمعت احلور العني مســـرورين 
مشرفني علينا من اجلنان، وهّن يقلن: هنيئًا 
لِك يـــا فاطمة، فقلـــت موافقًا لـــّن بالقول: 

هنيئًا لك يا فاطمة.
ومّلا أخـــذت الرطبة الرابعة فوضعتها يف 
فم علي بن أبي طالب عليه الســـالم مسعت 
النداء من احلق سبحانه وتعاىل يقول: هنيئًا 
مريئـــًا لـــك يا علي فقلـــت: موافقًا لقول اهلل 
تعاىل، ثم ناولت عليًا رطبة أخرى ثم ناولته 
رطبة أخرى وأنا أمسع صوت احلّق سبحانه 

وتعاىل يقول: هنيئًا مريئًا لك يا علي.
ثـــم قمت إجـــالاًل لرّب العـــزة جل جالله 
فســـمعته يقول: يـــا حممد وعّزتـــي وجاللي 
لـــو ناولـــت عليـــًا من هـــذه الســـاعة إىل يوم 
القيامـــة رطبـــة رطبة لقلت لـــه: هنيئًا مريئًا 

بغري انقطاع(.)1(
فيـــا أخواني فهـــذا هو الشـــرف الرفيع، 
والفضل املنيع وقد نظم بعضهم بهذا املعنى 

شعرًا:
ووصيَّ���ُه أمح���دًا  ش���رهّف  الل 

األطه���ار س���الَة  والطيب���نَي 
ج���اء الن���ي لفاط���م ضيف���ًا هل���ا

والبي���ت خ���ال م���ن عط���ا ال���زوهّار
والطه���ر والس���نان كانوا حضرا

اجلبهّ���ار م���ن  جببي���ل  وإذا 
ربهّه���م م���ن  أتاُه���ُم  يش���تهون  م���ا 

بدي���اِر ُي���رى  م���ا  ج����ٌّ  ُرط���ٌب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( معاجز اإلمام احلسني عليه السالم للسيد 
هاشم البحراني: ص80 ــ 82، برقم 86.

 طبق من فاكهة اجلنة كرامة

 لسيد الشهداء عليه السام
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من مناهل مدرسة الدعاء

الدعاء األول
َسْت أْساُؤُه َوَتظاَهَرْت  )...، َعْداًل ِمْنُه َتَقدَّ

آالُؤُه،.....(.
خـــالف  وهـــو  باحلـــق  احلكـــم  العـــدل: 

اجلور.
وتقّدســـت: أي تنزهت وتطهرت أمساؤه 

احلسنى عن النقص والعيب.
وتظاهرت: أي تبينت ظاهرة منتشرة.

واآلالء: النعـــم، وقـــد ذكـــرت يف القـــرآن 
أربعـــًا وثالثني مـــرة، إن اهلل عّز وجل حيكم 
بـــني عبـــاده باحلـــق تنّزهت صفاتـــه وتوالت 

واضحة نعمه وآياته وهو خري احلاكمني.)1(
وقيـــل: )عداًل( إما مفعـــول له أو متييز، 
ونقـــل عن شـــيخنا البهائي قدس ســـره، أنه 
قال بالنصب على احلال وهو كما ترى، ألن 

الظرف ينعه.
)تقدســـت أمســـاؤه(: أي تنّزهت عن أن 
جيوز إطالقها على غريه كما أطلقوها على 
آلتهـــم، وال حيتـــاج إىل تأويله باملســـمى أو 
القـــول بإقحامـــه، كمـــا قيـــل زعمًا منـــه أنه 
املقصـــود إمنا هـــو تنـــزه الذات وتقدســـها، 
ألن تنزيـــه االســـم مســـتلزم لتنزيههـــا كما ال 

خيفى.
)وتظاهـــرت آالؤه(: تتابعت نعماؤه، وقيل 

اآلالء النعم الباطنة والنعماء النعم الظاهرة.)2(
وقيـــل: )العـــدل ــ خالف اجلـــور ــ: وضع 
كل شيء موضعه كما ينبغي وعلى ما ينبغي، 
والظلـــم علـــى خالفـــه(، وروى الصدوق يف 
التوحيـــد عـــن اإلمام الصادق عليه الســـالم 

حني سئل عن التوحيد والعدل، فقال:
»التوحيـــد أن ال جتـــّوز على رّبك ما جاز 
عليك، وأّما العدل فأن ال تنسب إىل خالقك 

ما المك عليه«.
ويف حديث آخر قال لشام بن احلكم:

العـــدل  يف  مجلـــًة  أعطيـــك  »أال 
والتوحيد؟«.

قال: بلى ــ ُجعلت فداك! ــ، قال:
»من العـــدل أن ال تّتهمـــه، ومن التوحيد 

أن ال تتوّهمه«.
تطّهـــرت  أي:  أمســـاؤه(  و)تقّدســـت 
وتنّزهـــت عـــن املعايـــب املاّديـــة والنقائـــص 
اإلمكانية، ألن االســـم عبـــارة عن الذات مع 
الصفـــة، والتكثر فيه باعتبـــار تكثر النعوت 

وتكثر النعوت من جهة شؤون اآللة.)3(
وقيـــل: )عـــداًل منـــه( تعـــاىل، إذ العدل 
أن يكـــون اجلزاء شـــبيه العمل ومن جنســـه، 
)تقدســـت أمســـاؤه( أي تنزهت صفاته عن 
النقائـــص، فـــإن املـــراد باألمســـاء الصفات، 
إذ االســـم مبعنـــى العالمـــة، والصفـــة عالمـــة 
)وتظاهرت( أي صارت بعضها ظهر بعض ويف 

عقبها، )آالؤه( مجع آل مبعنى: النعمة.)4(
وقيل أيضا: )عدال منه( صفة حملذوف، 
كلتـــا  أي:  عـــداًل،  جـــزاًء  جيـــزي  تقديـــره: 
احلكمتني ــ وهما جزاء احملسنني باإلحسان 
ومكافأة املســـيئني بالعذاب ـــــ عدل من اهلل 
تعـــاىل، )تقّدســـت( أي: تنّزهت عن شـــوب 
النقائص )أمساؤه(، فاملراد من االســـم إما 
املســـّمى أو املبالغة أو التحقيق، )وتظاهرت 

آالؤه( أي: تكاثرت نعماؤه.
))...پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ...((.)5(

وجاء يف كتاب رياض الســـالكني: العدل 
عّرف بأنه األمر املتوسط بني طريف االفراط 
والتفريط، وانتصابه على املصدر أي: جزاء 

عداًل، أو على املفعول له أي: ألجل العدل.
وتنزهـــت  تطهـــرت  أي  وتقدســـت: 
أمســـاؤه عن العيـــوب والنقائـــص فما ظّنك 
بذاتـــه العليـــا، أو تنزهت عـــن اإلحلاد فيها 
بالتأويالت الزائغة وعن إطالقها على غريه 
بوجه يشعر بتشاركهما فيه، أو هي مقحمة، 
وفائدة هذا التوســـيط سلوك سبيل الكناية 
كما يقال: )ساحة فالن بريئة عن املثالب(.

قولـــه تظاهرت: أي ظهـــرت مبعنى تبني 

لكل أحد، وتفاعل قد يأتي مبعنى فعل حنو 
جتـــاوز مبعنـــى جـــاز، وتباعـــد مبعنـــى بعد، 
وحيتمـــل أن يكـــون مطاوعـــًا ظاهـــرًا مبعنى 

طابق.
واآلالء: النعم واحدها ألي كضبياء وألي 
كنحـــي، وألو كدلو، ,أىل كفتى وإىل كحمى، 
وإمنـــا أبدلت الزة الـــيت هي فاء يف اجلمع 

إستثقاال الجتماع همزتني.)6(
وقيـــل: )أي نعمـــة، وأشـــار اإلمـــام عليه 
الســـالم بكلمة العدل إىل أنه ال يســـتقيم يف 
عدل اهلل أن يستوي مصري املؤمن، والكافر، 
والرب، والفاجر، فيفلت املسيء من العقاب، 

وحيرم احملسن من الثواب.
قـــال أفالطـــون: لـــو مل يكن معـــاد نرجو 
يف اخلريات لكانت الدنيا فرصة األشـــرار، 

وكان القرد أفضل من اإلنسان.)7(
كما قال شاعر أهل البيت عليهم السالم 

املرحوم الشيخ عبد املنعم الفرطوسي:
وه���و حك���ٌم ع���دٌل م���ن الل ماٍض

رخ���اء دوَن  العب���اد  رق���اب  ف 
األس���اء أك���رم  من���ه  َس���ت  ُقدِّ

اآلالء)8( ظواه���ُر  وجتلهّ���ت 
ـــــــــــــــــــــــ

)1( حبـــوث يف الصحيفـــة الســـجادية للشـــيخ 
صاحل الطائي: ص10.

)2( نـــور األبصـــار يف شـــرح الصحيفة للســـيد 
نعمة اهلل اجلزائري: ص33.

)3( لوامع األنوار العرشـــية للســـيد احلســـيين 
الشريازي: ج1، ص383.

)4( شـــرح الصحيفة الســـجادية للسيد حممد 
الشريازي: ص18.

)5( رياض العارفني حملمد دارابي: ص27.
)6( رياض الســـالكني للسيد احلسيين املدني: 

ج1، ص299.
)7( يف ظـــالل الصحيفـــة الســـجادية للشـــيخ 

حممد جواد مغنية: ص53.
)8( الصحيفـــة الســـجادية بنظـــم شـــاعر أهـــل 
البيـــت عليهـــم الســـالم عبـــد املنعـــم الفرطوســـي: 

ص21.

على مائدة الصحيفة السجادية
الحلقة الثالثة عشرة
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واملـــراد بـــه تنفيذ مجيع أوامـــر ومطالب 
األب واألم الـــيت بتكهـــا يتأّذيان، باســـتثناء 
مـــا كان فيه معصية هلل تعاىل إذ طاعة اهلل 
مقّدمـــة على طاعـــة الوالدين، ويكن حصر 
املوارد بالتقسيم التالي ألفعال اإلنسان إىل 
واجبات وحمّرمات ومســـتحّبات ومكروهات 

ومباحات:
ففي موارد الواجبات: كأن يأمر الوالدان 
األوالد بالصـــالة والصـــوم واجلهـــاد واألمـــر 
باملعـــروف أو تـــرك معصيـــة كأمرهما بتك 
الكذب والغيبة وســـوء الظـــّن وظلم اآلخرين 
وأذّيتهـــم، فمن الواضح يف مثـــل هذه املوارد 
جيـــب طاعـــة الوالديـــن وتنفيـــذ أوامرهما، 
إضافـــة إىل وجـــوب ذلـــك ابتـــداًء علـــى كّل 

مكّلف من قبل اهلل.
ويف موارد احملّرمات: كأن يأمر الوالدان 
أوالدهـــم بالســـرقة والظلم وضـــرب الزوجة 
وإهمـــال تربيـــة األوالد وإفشـــاء الفســـاد يف 
اجملتمع، ففي مثل هذه املوارد تسقط طاعة 
الوالدين وتقّدم طاعة اهلل اآلمرة بتك هذه 

احملّرمات واالبتعاد عنها.
ويف موارد املستحّبات: كأن يأمر الوالدان 
أوالدهـــم بدعاء كميل وزيارة احلســـني عليه 
الســـالم أو إحيـــاء ليالي العبـــادة بقربهما أو 
بعض األمور املســـتحّبة شـــرعًا، فهنا ينقلب 
املستحب إىل واجب وجيب إطاعة الوالدين 
فيـــه إذا كانا يتأّذيـــان بتكه، وكذا األمر من 

الوالدين بتك املكروهات.
ويف موارد املكروهات: كأن يأمر الوالدان 
أوالدهـــم بفعـــل مكـــروه فيـــه فائـــدة لألبوين 
يتأذيـــان بتكه، كأمرهم للولد باألكل معهما 
وهـــو على جنابة أو النوم معهما كذلك، فهنا 
جيـــب طاعـــة الوالديـــن، وإن اســـتطاع رفـــع 
املكـــروه بالوضـــوء أو التيّمـــم أو الصدقـــة أو 

االستغفار فهو أفضل.
ويف مـــوارد املباحات: كأن يأمر الوالدان 
األوالد بفعـــل املباحـــات كالعمـــل يف األرض 
وتنظيـــم البيـــت وتنظيـــف ما حتت الشـــجر 
وسقاية املزروعات وما شابه، ففي مثل ذلك 
جيـــب طاعة الوالدين رعاية حلقوقهما فيما 

إذا كانا يتأّذيان بتك الطاعة.
هـــذا يف مـــوارد األمر باألمور اخلمســـة، 
وكذلك يف حالة النهي عن األمور اخلمســـة، 

فإذا نهى الوالدان عن فعل األمر الواجب فال 
جيب الطاعـــة، وإذا نهيا عن فعل احملّرمات 
فتجـــب الطاعـــة، وكذلك جتـــب الطاعة إذا 

نهيا عن املكروه واملستحّب واملباح.
املباحـــات  بعـــض  تنقلـــب  وقـــد  هـــذا 
واملســـتحّبات إىل واجبـــات فيتعامـــل معهـــا 
كواجبات، كصـــالة اجلماعة أو لبس العباءة 
املستحّبة وكدعاء كميل وزيارة احلسني عليه 
الســـالم وحضور الـــدروس الثقافّيـــة، فإمّنا 
إذا انقلـــب إىل واجب ونهـــى عنها الوالدان، 
فإّنه ال جيب على األوالد طاعتهما، وانقالب 
اســـتحباب الصالة يف املسجد إىل الوجوب 
أو وجـــوب العبادة فيمـــا إذا كان تركهما فيه 
تضعيـــف للتشـــّيع أو كان يف لبســـها مصلحة 

اإلسالم، أو كان بهما تقوية ونصرة للدين.
وكـــذا إذا أصبحـــت زيارة احلســـني عليه 
السالم شعارًا للدفاع عن املظلومني أو نصرة 
لقضّية أهل البيت عليهم الســـالم وهكذا يف 
حضـــور الـــدروس واحملاضـــرات الثقافيـــة، 
فإّنهـــا جتـــب إذا كان فيهـــا دعـــم لإلســـالم 
أو تقويـــة للديـــن، أو كان فيهـــا تعليـــم أمـــور 
يبتلـــى بها النـــاس كتعليم الصالة وشـــكوكها 
والوضـــوء، وأحـــكام طاعـــة الوالدين وطاعة 
الـــزوج ومـــا يتعّلق بأحـــكام التجـــارة للتّجار 
وأحكام البنوك للعاملني فيها أو املستفيدين 

منها، وبقّية األمور الواجبة.
وقـــد ختتلف األحكام واملـــوارد من مكان 
ومـــن جمتمـــٍع إىل جمتمـــع، فيّتبـــع كّل مورد 
حبســـبه، ثـــّم هنـــاك تفصيـــالت يف طاعـــة 
الوالدين ال بـــأس بالتعّرض لا لكونها حمل 

ابتالء الكثري من الناس:
منهـــا مـــا إذا تعارضـــت طاعـــة الوالدين 
مـــع مســـتقبل الولـــد، كالذهـــاب للجامعـــات 
الغربّيـــة مثاًل أو اختلف األب مع ابنه يف نوع 
االختصـــاص، أو نـــوع العمـــل أو التجـــارة أو 

املهنة، فهل تسقط طاعة الوالدين؟
قال الفقهاء: )ال جتوز خمالفتهما يف أمر 
يكون أنفع له وال يضّر حباله دينًا أو دنيا، أو 
خيـــرج عن ذي أمثاله، وما يتعارض منه، وال 
يليـــق حباله حبيث يذّمه العقـــالء ويعتفون 
أّن احلـــّق ال يكـــون كذلـــك، وال حاجـــة له يف 

ذلك وال ضرر عليه بتكه(.
وقالوا: جيب عليه طاعتهما يف كّل فعل، 

وإن كان شـــبهة فلـــو أمراه بـــاألكل معهما يف 
مـــاٍل يعتقده شـــبهة أكل ألّن طاعتهما واجبة 

وترك الشبهة مستحبة.
إذا:

فيمـــا إذا اختـــار االبـــن مهنـــة الزراعـــة 
واختـــار الوالـــدان مهنـــة التجارة فـــإذا كانت 
مهنـــة التجـــارة أنفع له وكانت تناســـب حاله 
وال تســـّبب له ضـــررًا وجب طاعـــة الوالدين 

يف ذلك.
نعـــم إذا أضّرت حبالـــه مهنة الوالدين أو 
كانت خالف أمثاله كما لو كان من املتعّلمني 
واملثّقفني وطلب الوالدان منه العمل يف مهنة 
رعاية الغنم، فال جيب طاعتهما، ويســـتثنى 
من ذلك ما إذا كان يف ترك رعاية الغنم أذّية 
لمـــا، أو ضررًا عليه، كما إذا مل جيد عماًل 

آخر وكان حباجة للنفقة.
وهكـــذا يف اختيار نـــوع اختصاص االبن 
يف اجلامعـــات، فإذا أمر الوالدان بنوع معنّي 

يناسب حاله وأنفع له وجب الطاعة.
نعـــم عادة خيتـــار االبن ما يناســـب حاله 
وكان نفعـــه أكرب، خاّصة يف هذه األيام اليت 
أصبـــح فيهـــا الشـــباب بوعـــي كبـــري وثقافة 
إجتماعية مناسبة، لذا ينبغي لآلباء مراعاة 
حال األبناء يف ذلك وأن يدرسوا وضع األبناء 
قبل أن يّتخذوا قرارهم فيقعوا يف جداٍل مع 

األبناء، قال إمامنا الصادق عليه السالم:
»رحم اهلل والدًا أعان ولده على الرّب«.

كما ينبغـــي أيضًا لألبناء مشـــاورة اآلباء 
يف مســـتقبلهم وشأنهم العلمي واالجتماعي، 
ملـــا يلك الوالـــدان من اخلـــربة االجتماعية 

عادًة.
نعـــم أحيانًا ينصـــح اآلباء األبنـــاء مبهنة 
معّينـــة أو باختصـــاص حمـــّدد، ال على وجه 
اللـــزوم بـــل إرشـــادًا وتوعيـــًة، فهنـــا ال جتب 

الطاعة لعدم صدق العقوق.
ومنهـــا مـــا إذا تعارضت طاعـــة الوالدين 
أو رغبتهمـــا مـــع جهاد األبنـــاء ودفاعهم عن 
اإلسالم، وهل يشـــمل ذلك مقّدمات اجلهاد 
من تدريب وحنوه؟ وهل يشمل الدفاع الثقايف 

واالقتصادي؟
قـــال الفقهاء: لما منعـــه من اجلهاد مع 
عـــدم التعـــني ملا صـــّح عن النـــيب صلى اهلل 
عليـــه وآله وســـلم أنه قـــال ملن ســـأله البيعة 
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على الجرة واجلهاد:
فأحســـن  والديـــَك  إىل  »فارجـــع 

صحبتهما«.
فـــإذا تعـــني اجلهـــاد على شـــخص معنّي 
كمـــا لـــو كان لديه خربة يف القتـــال يفقدها 
أقرانـــه، أو كان االحتيـــاج لـــه وألقرانـــه يف 
مهّمـــة معّينة، أو كان وحيدًا يف منطقته، أو 
كان هـــو الدليل الوحيد ملنطقة عســـكرّية أو 
كان بـــه خصوصّيـــة جعلت وجـــوده أنفع من 
غريه، ففي مجيع ذلك ليس للوالدين منعه، 
وإذا منعـــاه ال جيـــب الطاعة، نعم جيب حّل 
املشـــكلة بأسلوٍب مناسب وهادئ كي ال يقع 
يف حمّرم آخر، إْذ سقوط طاعتهما ال يعين 
سقوط بقّية الواجبات جتاه والديه من الرّب 

واالحتام والتقدير والشكر.
وال ينبغـــي الغفلـــة عن أن تعـــني اجلهاد 
يقدر بقـــدره، فإذا وجب عليـــه اجلهاد مّدة 
معّينة كستة أشهٍر، فإّنه بعد هذه املّدة جيب 
طاعة الوالدين يف ذلك إذا تأّذيا خبروجه.

أّما مقّدمات اجلهاد: فتارة يكون الوطن 
الذي يعيش فيه املسلمون وطنًا آمنًا ال يوجد 
أّي احتمـــال ألّن يهّددهـــم عدّو أو يأتي إىل 
بيوتهم لسرقتهم أو االعتداء على أعراضهم 
ومتلكاتهم أحد، فإذا كان الوضع كذلك ال 
جيب على املســـلمني تهيئة مقّدمات اجلهاد 
كالتدريب وشراء الســـالح وما شابه، وهذا 
الوضـــع ال نكاد نعرفـــه وال يكن وجوده إاّل 
ملـــن كان يعيش حتت املـــاء يف قعر البحر أو 

يف القطب املنجمد.
أّمـــا إذا كان الوطن فيـــه احتمال تهديد 
العدّو أو املفســـدين يف األرض أو كان بينهم 
أشـــرار يعبثون بأموال املســـلمني أو بوطنهم 
ومتلكاتهم، كما هو حال الوطن اإلسالمي 
والعربـــي بـــل العامل أمجع، فيجـــب على كّل 
مســـلم فيـــه مؤهالت اجلهاد أن يعّد نفســـه 
عسكرّيًا للجهاد يف سبيل اهلل أو الدفاع عن 

نفسه وماله وعياله.
ال يقـــال: هـــو واجـــب كفائـــي جيب على 
البعض، ألّنا نقول: هو كذلك إاّل أّن الواجب 
الكفائـــي حقيقتـــه أّنـــه إذا قـــام بـــه البعض 
سقط عن اآلخرين، وإذا مل يقم به أحد أثم 
اجلميـــع، وهذا يف مثل اجلهـــاد خيتلف، إذ 
لو هاجم العـــدّو وتقاعس البعض عن قتاله 
وصـــّده، فهـــل ننتظـــر حّتى يذهـــب البعض 
اآلخر ليتدّرب ويهيئ نفســـه عسكريًا ليأتي 
بعد ســـنة أو أكثر ويصّد ذلك العدّو ويدافع 

عن وطنه وعرضه وماله؟!
بيـــوت  القاتـــل  أو  الســـارق  داهـــم  وإذا 

الناس مـــاذا يفعلون وهم عّزل ال 
حيلة لم وال قّوة؟ وعليه فيجب أن يكون يف 
كّل بلـــٍد ِفتية آمنوا برّبهـــم يتدّربون ويهّيئون 
أنفســـهم للدفـــاع عـــن وطنهـــم وأعراضهـــم 
وآبائهـــم وأّمهاتهـــم، وإذا منـــع اآلبـــاء عـــن 
ذلـــك ال جيـــب طاعتهم حفاظـــًا على الوطن 

والعرض واآلباء أنفسهم.
على أّن تدريب األبناء ــ يف الوطن املهّدد 
ـــــ فيـــه حمافظـــة على اآلبـــاء ورفـــع الضّرر 
عنهـــم حّتـــى يعيشـــوا عيشـــة آمنـــة بكرامـــة 
وعـــّزة، فيكـــون يف بعض األحيـــان منع األب 
البنـــه عـــن التدريـــب مبثابـــة منعه عـــن رفع 
األذى عـــن والده نفســـه ووقوعه يف اخلطر 
املقطـــوع أو احملتمـــل، وهنا جيب على االبن 
مـــن باب احملافظة علـــى والديه وعرضه أن 
يتهّيـــأ نفســـّيًا وعســـكرّيًا للدفـــاع واحلفاظ 

عليهم.
أّمـــا الدفـــاع عـــن الثقافـــة اإلســـالمية 
واالقتصـــاد اإلســـالمي: فإّن مهّمـــة الدفاع 
عن اإلسالم واملسلمني واجب اآلباء واألبناء 
معًا، ومعنى الدفاع عن اإلســـالم هو الدفاع 
عن ثقافتهم واقتصادهم وعقائدهم وآدابهم 
وكّل املفاهيـــم الـــيت منهـــا يتكّون اإلســـالم، 
وعليـــه فالدفـــاع عـــن الثقافـــة واالقتصـــاد 
اإلســـالمي واجب كفائـــي إذا قام به البعض 
ســـقط عن اآلخرين وإاّل أمثـــوا مجيعًا، نعم 
تهيئـــة مقّدماتـــه جيـــب أن يتـــّم لكّل إنســـان 
أبـــًا كان أو أّمـــًا أو إبنـــًا وبنتـــًا، لكـــي يكونوا 
جاهزين إذا تقاعس البعض عن الدفاع عن 

اإلسالم.
وينبغـــي على اآلباء توعية األبناء وحّثهم 
على الدفاع عن اإلســـالم ومفاهيمه، وفسح 
اجملـــال لـــم ليتعّلموا حقيقة هـــذه املفاهيم 
وكيفّيـــة الدفـــاع عنهـــا ومحايتها مـــن أيدي 

االستعمار.
يهـــّدد  الـــيت  األيـــام  هـــذه  يف  خاّصـــة 
االســـتعمار الثقافـــة اإلســـالمية حيـــث قام 
بزرع ثقافته يف جمتمعاتنا، وأصبحنا نلتزم 
بثقافته وعاداتـــه وختّلينا عن ثقافة القرآن 
وعـــتة النيب األعظم صلـــى اهلل عليه وآله 
بلبـــاس  يتشـــّبهون  وســـلم، أصبـــح شـــبابنا 
الغرب املستكرب وشـــكله، وأصبحت فتياتنا 
تقّلد الثقافة الشـــيطانية لتتخلى عن عّفتها 
وشـــرفها، وهكـــذا جمتمعنـــا أصبـــح ينبهـــر 
بالعـــادات والصناعـــات الغربّيـــة ويســـتهني 
بـــآداب اإلســـالم وعاداته، وســـوف نتعّرض 

لذلك مفّصاًل.
ومنهـــا مـــا إذا تعارضـــت الطاعـــة مـــع 

الصالة الواجبة أم املستحّبة؟
قـــال الفقهـــاء: لـــو دعـــواه إىل فعل وقد 
حضرت الصالة فليؤّخر الصالة وليطعهما، 
ولمـــا منعـــه يف بعـــض األحيان عـــن صالة 
اجلماعـــة فيمـــا إذا كان فيه مشـــّقة عليهما 
كالســـعي يف ظلمة الليل إىل صالة العشـــاء 

والصبح.
هذا يف الصالة الواجبة.

أّما املستحّبة فتقدم طاعتهما ظاهر، بل 
لو دعواه يف أثناء الصالة املستحّبة قطعها، 
ملا صّح عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم 
يف حديث جريح الذي نادته أّمه وهو يصّلي 

فقال:
»اللهم أمي وصالتي«.

فقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم:
»ال يوت حّتى ينظر يف وجوه املومسات، 
وفعاًل فقد اّدعت عليه بغّية بولد فقام امللك 
حبـــرق صومعته وإهانته، ثـــّم بعدها ظهرت 

براءته«.
ويف حديـــث قـــال صلـــى اهلل عليـــه وآله 
وســـلم: »لو كان جريـــح فقيهًا لعلم أن إجابة 

أّمه أفضل من صالته«.
ومنهـــا إن منعـــاه عـــن احلـــّج أو الصـــوم 
املســـتحّب وتـــرك اليمـــني والعهـــد والنـــذر، 
قال الفقهاء: وأّما ســـفر التجـــارة، فإن كان 
قصـــريًا مل ينـــع منـــه وإن كان طوياًل وفيه 
خـــوف اشـــتط إذنهمـــا، وإاّل احتمـــل ذلك 
حتـــّرزًا مـــن تأّذيهمـــا، وألّن لمـــا منعـــه من 
حّجة التطّوع مـــع أّنه عبادة، فيكون منعهما 

يف املباح أوىل.
ومن احلقوق ترك الصوم املســـتحب إاّل 

بإذن األب وكذا ترك اليمني والعهد.
ومنها فيما إذا تعّرضا ألذى أو تهّددهما 

خطر.
قال الفقهاء: جيب كّف األذى عنهما وإن 
كان قليـــاًل، فـــال يدعـــه يصـــل إليهما وينع 

الغري من إيصاله إليهما.
كالضّرر احلاصل من البناء القديم جّدًا 
الـــذي قد يســـّبب رطوبة مضـــّرة، أو وصول 
حيوانـــات خميفة، أو كوجـــوب أخذهم إىل 
الطبيـــب عنـــد احتمـــال وجـــود مـــرض، أو 
مراقبـــة حالتهم الصحّية وإجراء فحوصات 
طبّيـــة لـــم بـــني فـــتة وأخـــرى خاّصـــة إذا 
تقّدمـــوا يف الســـّن، ومنهـــا محايـــة جتارتهم 

وأموالم، واخل.
ــــــــــــــــــــــ

املصـــدر: فقـــه األســـرة وآدابهـــا للســـيد علـــي 
عاشور: ص28 ــ 33.
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من السخاء أن تعطي املال للمحتاجني، 
ولكـــن إذا اقتن بهذه الصفة اإلخالص هلل 
تعاىل أيضًا فأخذ املتحّلي بهما يعطي املال 
ويوّزع وهو يصّر على أن ال يعرف عنه أحد 
وخاصـــة احملتـــاج الذي يســـتلم املـــال، مثل 
هذا اإلنســـان الســـخّي ماذا تطلق عليه من 
مفردات األخـــالق احلميدة؟ نعم هكذا كان 
آية اهلل احلاج الشيخ حسن علي الطهراني 

يف نبله وعطائه.
وهـــو جّد العامل الـــورع مساحة آية اهلل 
احلاج الشيخ حسن علي مرواريد من طرف 

أّمه.
مبشـــهد  منزلـــه  يف  مساحتـــه  ينقـــل 
املقدســـة أن أموااًل كانت جُتبى إىل املرحوم 
جـــّده فيقوم بإيصالـــا إىل احملتاجني عرب 
وســـطاء حميطـــني بـــه مـــن غـــري التظاهـــر 
بذلـــك، حتى أن بعـــض أولئك احملتاجني ملا 
كان يستلم املال يقول للوسيط ــ وهو ال يعلم 
أنه من الشـــيخ ــ جزاك اهلل خريًا وال جزى 

الشيخ الطهراني!
يذكر أحد هؤالء الوسطاء وامسه )صدر 
احلّفـــاظ( وكان من الرجـــال احملتمني يف 
مشهد إنه ذات مرة أعطاني مساحة الشيخ 
الطهراني مااًل لشـــخص، وكالعـــادة أّكد أن 

ال أبـــوح له باســـم احملســـن، وأنا ملا ســـّلمت 
الرجـــل ذلك املبلغ شـــكرني ثـــم أخذ يعاتب 
الشـــيخ ويقـــول: عنـــده مـــال كثـــري ولكنه ال 

يوصلين بشيء منه وهو يعرفين جيدًا.
لقد كانت هذه الكلمات تزعجين بشـــّدة 
وهممـــُت أن أدافـــع عن الشـــيخ وأخربه بأن 
هـــذا املـــال ليس مين بـــل هو ّمـــن تعاتبه، 
ولكـــين عمـــاًل بتوصيـــة الشـــيخ مل أجتـــاوز 

حدود الصمت.
ويضيف لي مساحتـــه أيضًا أن املرحوم 
السيد حسني )فريوزتراش( ذكر بأن الشيخ 
الطهرانـــي أعطاني ذات مرة )150( تومانًا 
وكان مبلغًا كبريًا يف ذلك الزمان ــ قبل 100 
عـــام ــ وقـــال خذ هذا إىل منـــزل يف )حملة 
عيـــدكاه(، أطـــرق البـــاب وحـــاول أن تدخل 
علـــى رجل هنـــاك )وهـــو مـــن احملتمني(، 

فُتقّدم إليه املبلغ.
وهكـــذا فعلت وإذا به قـــد فوجئ قائاًل: 
عجيب جدًا، البارحة انتهى ما لدي من مال 
ومؤونـــة وكنت مشـــّتت البـــال، وال أحد يعلم 
حبالي، ال شك عندي أن جميئك بهذا املال 
ويف هـــذه الســـاعة من حاجيت املاّســـة إليه 
لطـــف مـــن اهلل عّز وجـــل، وإني اســـأل اهلل 
تعاىل أن يغفر للشـــيخ الطهراني فهو أوىل 

منك بأن ينظر إلّي ويتفقد حالي!
لقـــد تأملُت من عتابه للشـــيخ واحلال أن 
الشـــيخ هو صاحب العطـــاء، فأردت إخباره 
بأن املبلغ من الشيخ ولكين تذكرُت منعه لي 

عن اإلفصاح بامسه.
وذات يوم سأله أحد تالمذته وهو الشيخ 
رضـــا الزجنانـــي رمحه اهلل: ملاذا ال تســـمح 

باإلفصاح بامسك ملن ترسل إليه املال؟
فقال: أواًل أريدهم أن ال يقطعوا ذكرهم 
وأملهـــم وطلبهم من اهلل تعـــاىل فهو الرّزاق 

احلكيم.
وثانيًا: أريدهم أن ال يتوقعوا استمرارية 
هذه املســـاعدة، فلرمبا طرأت علّي ظروف 
فتُشـــّح األمـــوال عنـــدي أو يصبـــح الرجـــل 
ال يســـتحق هـــذا املـــال، وحينئـــذ إذا تعّودوا 
وانقطـــع عنهـــم ســـوف ال يكتفوا هـــذه املّرة 
بالعتـــاب فحســـب وإمنـــا يشـــهرون العـــداء 

ضّدي.
أما مسعَت احلديث القائل )إّتق شّر َمن 

أحسنَت إليه(؟!
ــــــــــــــــــــــــ

املصـــدر: قصص وخواطر من أخالقيات علماء 
الدين للشيخ البحراني: ص80 ــ 81، برقم 20.

 اّتق شر َمن
أحسنت إليه
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برغـــم أن اإلنســـان يقضـــي حوالـــي ثلث 
حياتـــه نائمـــًا، إال أن األكثريـــة ال يعرفـــون 
الكثـــري عن النـــوم، هناك اعتقاد ســـائد بأن 
النـــوم عبـــارة عن مخول يف وظائف اجلســـم 
اجلسدية والعقلية حيتاجه اإلنسان لتجديد 
نشـــاطه، والواقـــع املثبت علميـــًا خالف ذلك 
متامًا، حيث أنه حيـــدث خالل النوم العديد 
مـــن األنشـــطة املعقـــدة علـــى مســـتوى املـــخ 
واجلســـم بصفـــة عامـــة وليـــس كمـــا يعتقـــد 

البعض.
بـــل علـــى العكس، فـــإن بعـــض الوظائف 
تكـــون أنشـــط خـــالل النـــوم كمـــا أن بعـــض 
األمراض حتـــدث خالل النوم فقط وختتفي 
مع استيقاظ املريض، وتعترب هذه املعلومات 
واحلقائـــق العلميـــة حديثة يف عمـــر الزمن، 
حيـــث أن بعـــض املراجـــع الطبيـــة مل تتطرق 

إليها بعد.
ماذا يحدث خالل النوم؟

النـــوم ليـــس فقدانـــًا للوعـــي أو غيبوبـــة 
وإمنـــا حالة خاصـــة ير بها اإلنســـان، وتتم 
خاللا أنشـــطة معينة، عندما يكون اإلنسان 
مستيقظًا فإن املخ يكون لديه نشاط كهربائ 
معـــني، ومع حلـــول النوم يبدأ هذا النشـــاط 
بالتغري ودراســـة النوم تساعدنا على حتديد 
ذلك حتديدًا دقيقًا، فالنائم ير خالل نومه 

بعدة مراحل من النوم لكل منها دورها.
فهنـــاك املرحلـــة األوىل والثانية، ويكون 
النوم خاللما خفيفًا ويبدآن مع بداية النوم، 
بعـــد ذلك تبـــدأ املرحلة الثالثـــة والرابعة، أو 
ما يعـــرف بالنوم العميق، وهاتـــان املرحلتان 
مهمتان الســـتعادة اجلســـم نشـــاطه، ونقص 
هاتـــني املرحلتـــني مـــن النوم ينتج عنـــه النوم 
اخلفيـــف غري املريح والتعب واإلجهاد خالل 

النهار.
تبـــدأ  دقيقـــة  التســـعني  حوالـــي  وبعـــد 
مرحلـــة األحالم أو ما يعـــرف مبرحلة حركة 
العينـــني الســـريعة، وحتدث األحـــالم خالل 

هـــذه املرحلة، وهذه املرحلة مهمة الســـتعادة 
الذهن نشـــاطه، واملرور جبميع مراحل النوم 
يعرف بدورة نوم كاملة، وخالل نوم اإلنســـان 
الطبيعـــي )6 ـــــ 8 ســـاعات( يـــر اإلنســـان 

حبوالي 4 ــ 6 دورات نوم كامالت.
ما عدد ساعات النوم التي 
يحتاجها اإلنسان الطبيعي؟

يتفاوت عدد ساعات النوم اليت حيتاجها 
اإلنســـان الطبيعي تفاوتًا كبريًا من شـــخص 
إىل آخـــر، ولكـــن املؤكـــد أن عدد الســـاعات 
الـــيت حيتاجها نفس الشـــخص تكـــون ثابتة 
دائمـــًا، فبالرغم من أن اإلنســـان قد ينام يف 
أحـــد الليالـــي أكثر من ليلـــة أخرى إىل عدد 
الساعات اليت ينامها الشخص خالل أسبوع 

أو شهر تكون عادة ثابتة.
يعتقـــد كثري من الناس أن عدد ســـاعات 
النـــوم الالزمـــة يوميـــًا هـــو مثاني ســـاعات، 
وإذا أردنا الدقة أكثر فإن أغلب األشـــخاص 
ينامـــون مـــن 7 ــ 7,5 ســـاعات يوميـــًا، وهذا 
الرقم هو متوسط عدد الساعات لدى أغلب 
النـــاس، ولكنـــه ال يعـــين بالضـــرورة أن كل 
إنسان حيتاج ذلك العدد من الساعات، فنوم 
اإلنســـان يتاوح بني أقل من ثالث ســـاعات 
لـــدى البعض إىل أكثر من 10 ســـاعات لدى 

البعض اآلخر.
ويف دراسة للمركز الوطين لإلحصاءات 
الصحيـــة بالواليات املتحدة األمريكية، وجد 
أن اثنـــني مـــن كل عشـــرة أشـــخاص ينامـــون 
أقـــل مـــن 6 ســـاعات يف الليلـــة، وواحـــد من 
كل عشـــرة ينام 9 ســـاعات أو أكثر يف الليلة، 
ويدعى األشـــخاص الذين ينامون أقل من 6 
ســـاعات بأصحـــاب النوم القصـــري، والذين 
بأصحـــاب  ســـاعات   9 مـــن  أكثـــر  ينامـــون 
النـــوم الطويـــل، ولكنهم طبيعيـــون، فنابليون 
وأديســـون كانا من أصحـــاب النوم القصري، 
يف حني أن العامل آينيشتني كان من أصحاب 
النوم الطويل، مبعنى أن عدد ســـاعات النوم 
الـــيت حيتاجها اإلنســـان إذا كان طبيعيًا وال 

يعانـــي من أحـــد أمراض النـــوم ال تؤثر على 
إنتاجيته وإبداعه.

وخالصـــة القول أن عدد ســـاعات النوم 
اليت حيتاجها اإلنســـان ختتلف من شـــخص 
إىل آخـــر، فالكثري يعتقدون بأنهم حيتاجون 
إىل مثانـــي ســـاعات نـــوم يوميًا، وأنـــه كلما 
زادوا من ساعات النوم كلما كان ذلك صحيًا 
أكثـــر، وهـــذا اعتقـــاد خاطـــئ، فعلى ســـبيل 
املثال إذا كنت تنام ملدة مخس ساعات فقط 
بالليل وتشعر بالنشاط يف اليوم التالي فإنك 

ال تعاني من مشاكل ونقص النوم.
هل يتغير النوم مع تقدم 

السن؟
مـــع منـــو األطفـــال فـــإن نومهـــم يتغـــري 
تدرجييًا، ولكن ما إن يصل املرء إىل مرحلة 
البلوغ  ــ حوالي العشـــرين عامـــًا من العمر ــ 
فإن عدد ساعات النوم اليت حيتاجها اجلسم 
ال تتغـــري مـــع تقـــدم العمر، ولكـــن يف املقابل 
فإن طبيعة وجودة النوم تتغري كلمًا تقدم بنا 
العمر، فعند كبار الســـن يصبح النوم خفيفًا 
وأقل فعالية وأقل راحة، ذلك كله بالرغم من 
عدم تغري ســـاعات النوم، والســـبب يف ذلك 
يعـــود إىل أن نســـبة كل مرحلـــة مـــن مراحل 

النوم السابقة تتغري مع تقدم السن.
فعندما يبلغ الرجل حوالي ســـن 50 سنة 
والســـيدة حوالي 60 ســـنة، فإن نســـبة النوم 
ــــ 4( تكـــون قـــد وصلت  العميـــق )مرحلـــة 3ـ 
عادة إىل نسبة بسيطة جدًا من وقت النوم، 
وعنـــد البعـــض قـــد ختتفـــي متامـــًا، فتجـــد 
األشـــخاص يف هذا الســـن أســـرع استيقاظًا 
نتيجـــة للضوضاء اخلارجيـــة مقارنة بصغار 
الســـن، فبالرغم من عـــدم التغيري الكبري يف 
عـــدد ســـاعات النوم مـــع تقدم الســـن إال أن 
طبيعـــة النـــوم ختتلف، فيصبح النـــوم خفيفًا 
ومتقطعـــًا طـــوال الليـــل، وهذا أحد أســـباب 
النعاس خالل النهار الذي يصيب الكثري من 

كبار السن.

النوم وما يحدث فيه
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