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عبادة السر
كل العب��ادات الت��ي يؤديها املؤمن حتتاج إلى ن ّية القربى وإلى عمل باجلارح ظاهر أمام الناس أو يس��تطيع العبد أن
يتظاهر به أمامهم إالّ الصوم.
فهو فعل قلبي خفي أي يعتمد في صحته على وجود الن ّية حدوثا ً واستدامة ،فلو تغيرت ن ّية الصائم أو تردد فيها
بطل صومه ،فلذا صار الصوم هلل تعالى وهذا ما أكده رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بقوله:
«قال اهلل تبارك وتعالى :كل عمل بن آدم هو له ،غير الصيام هو لي وأنا أجزي به».
كما أن الصوم يقتضي االخالص التام حتى يتصف صاحبه به ،فلو أراد العبد أن يتظاهر بأنه صائم ال يس��تطيع
ذلك ألن الصوم هو كف النفس عن املفطرات وهذا أمر قد يحصل لشخص وهو في الواقع لم يقصد الصوم.
فلو وجدنا ش��خصا لم يأكل أو يش��رب أو يباش��ر ،ال نس��تطيع أن نقول عنه أنه صائم ألنه قد يكون ذا حمية أو
مريضا أو مش��غوال عن األكل والش��رب ،فإذا سألناه عن عدم تناول املفطر يجيبنا إنه ال يشتهي ذلك اآلن ،أو يقول لنا
بأنه صائم.
فإذن ال ميكن معرفة الصائم إالّ من خالل صدقه في قوله وهذا يعني أن الصوم عبادة س��رية بني العبد وربه ،وهي
عالمة على صدق الن ّية وإخالص العمل.
فلذا ورد عن السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم:
«فرض اهلل الصيام تثبيتا لالخالص».
وورد عن أمير املؤمنني عليه السالم:
«فرض اهلل الصياء ابتال ًء الخالص اخللق».

املشرف العام

قطوف دانية من السيرة الحسينية

أمان بني أم البنين وجوابهم عليه
ملا وصل مشر بن ذي اجلوشن لعنه اهلل
إىل أرض كربالء مع أربعة آالف مقاتل،
وأوصل رسالة عبيد اهلل بن زياد إىل عمر
ابن سعد لعنهم اهلل ،على أنه إما أن تأخذ
البيعة من احلسني أو تأتي برأسه أو جتعل
مشر بن ذي اجلوشن قائد اجليش ،واصل
مسريته الضالة ،مبواجهة سيد الشهداء
عليه السالم ،قام عبد اهلل بن أبي احملل بن
حزام الكالبي يف قصر اإلمارة وقال لعبيد
إن بين أختنا مع احلسني،
اهلل لعنه اهللّ :
فإن رأيت أن تكتب هلم أمانًا فعلت.
فكتب ابن زياد أمانًا للعباس وعبد اهلل
وجعفر وعثمان بين أم البنني.
وعرض غالم عبد اهلل األمان عليهم
فقالوا :أمان اهلل خري لنا من أمان ابن
مرجانة.
وأيضًا أقبل مشر بن ذي اجلوشن لعنه
اهلل حتى وقف على معسكر احلسني عليه
السالم فنادى بأعلى صوته :أين بنو أختنا
عبد اهلل وجعفر والعباس بنو علي بن أبي
طالب.
فقال احلسني عليه السالم إلخوته:
فاسقًا َّ
فإنه ِم ْن
«أجيُبوُه َوأ ْن َ
كان ِ
ْ
أخواِل ُك ْم».
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فنادوه فقالوا:
ما شأنك وما تريد؟
فقال :يا بين أخيت!
أنتم آمنون فال تقتلوا أنفسكم
مع أخيكم احلسني ،والزموا طاعة أمري
املؤمنني يزيد بن معاوية!
فقال له العباس بن علي:
(تّبًا لك يا مشر ولعنك اهلل ولعن ما جئت
به من أمانك هذا ،يا عدو اهلل! أتأمرنا أن
ندخل يف طاعة العناد ونرتك نصرة أخينا
احلسني عليه السالم).
قال :فرجع الشمر إىل معسكره
مغتاظًا.
زحف ابن سعد
إن عمر بن سعد نادى بعد صالة
ث ّم ّ
العصر :يا خيل اهلل اركيب وأبشري! فركب
النّاس ،ث ّم زحف حنو احلسني وأصحابه
عليهم السالم.
وكان احلسني عليه السالم جالسًا أمام
خيمته حمتبيًا بسيفه ،إذ خفق برأسه على
ركبته.
ومسعت أخته زينب الصيحة فدنت من

أخيها فقالت:
«يا أخي أما تسمع األصوات قد

اقرتبت!».
فرفع احلسني عليه السالم رأسه فقال:
هلل َصّلى ُ
«إّني َرأيْ ُت َر ُس َ
اهلل َعَليِْه
ول ا ِ
نام َف َ
وح
قال ليَّ :إن َك َت ُر ُ
َوآِلِه َو َسلَّ َم فيِ املَّ ِ
إَليْنا».
ويف رواية أنه عليه السالم قال:
اعَة َج ّدي محُ َ َّمدًا َصّلى
الس َ
«إّني َرأيْ ُت ّ
ُ
السالم،
اهلل َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّم ،وأبي َعِلّيًا َعَليِْه َّ
وأخي
السالم،
وأمي ِ
ّ
فاط َمَة الزّهراِء َعَليْها َّ
َ
َ
َ
ُ
س
ح
يا
:
ون
ل
ُو
ق
ي
م
ه
و
الم،
الس
ه
ي
ل
ع
ن
س
احل
َ ُ ْ ُ َ ُ َ ينْْ
َ َ َ ِْ َّ
َ
ريب».
َّإن َك راِئ ُح إَليْنا َع ْن ق ٍ
فلطمت أخته وجهها وقالت :يا ويلتاه!
فقال:
س َل ِك الَْويْ ُل يا َ
ح ِك
أس ُكيت َر مِ َ
«َليْ َ
أخَّي ُةْ ،
الر مْح ُن!».
َّ
وقال العباس بن علي عليه السالم:
(«يا أخي :أتاك القوم!).
فنهض احلسني عليه السالم ثم قال:

اس :إ ْرَك ْب ِبَنفْسي أنْ َت ــ يا أخي
«يا َعّب ُ
قاه ْم َفَتق َ
ُول لهَُ ْمَ :ما َل ُك ْم؟ َو َما
ــ َحتّى َتلْ ُ
َسألهُْ ْم َع ّما جاَء ِبِه ْم؟».
َبداَل ُك ْم؟ َوت ْ
فاستقبلهم العّباس عليه السالم يف حنو
من عشرين فارسًا فيهم زهري بن القني،
وحبيب بن مظاهر ،فقال هلم العباس عليه
السالم:
(ما بدالكم؟ وماذا تريدون؟)
قالوا :جاء أمر األمري بأن نعرض عليكم
أن تنزلوا على حكمه أو ننازلكم.
قال عليه السالم:
(فال تعجلوا حتى أرجع إىل أبي عبد
اهلل فأعرض عليه ما ذكرمت).
فوقفوا وقالوا :ألقه فاعلمه ذلك ،ثم
ألقنا مبا يقول.
فانصرف العّباس عليه السالم راجعًا
إىل احلسني عليه السالم خيربه باخلرب،
ووقف أصحابه خياطبون القوم. ...
وحني أتى العّباس بن علي حسينًا عليهما
السالم مبا عرض عليه عمر بن سعد ،قال
له احلسني عليه السالم:
است َ
َط ْع َت أ ْن ُتَؤ ِّخ َر ُه ْم
«إ ْر َج ْع إَليِْه ْم َفإ ْن ْ
إىل َغ ْدَوٍة َوَت ْد َفَع ُه ْم َعنّا الَْع ِشَّيَةَ ،لَعلَّنا ُن َصّلي
ِل َرِّبنا اللَّيَْلَة َوَن ْد ُعوُه َوَن ْسَت ْغ ِف ُرُهَ ،ف ُهَو َي ْعَل ُم أّني
الصالَة َل ُه َوِت َ
الَوَة ِكتاِبِه َوَكثَْرَة
ُكن ُ
ْت ِ
أح ُّب َّ
االسِتغْفاِر».
ُّ
الدعاِء َو ْ
وأقبل العّباس بن علي عليهما السالم
على فرسه حتّى انتهى إليهم فقال:
إن أبا عبد اهلل يسألكم أن
(يا هؤالء! ّ
تنصرفوا هذه العشّية حتى ينظر يف هذا
فإن هذا أمر مل جير بينكم وبينه فيه
األمرّ ،
منطق ،فإذا أصبحنا التقينا إن شاء اهلل،
فأما رضيناه فأتينا باألمر الذي تسألونه
ّ
وتسومونه ،أو كرهنا فرددناه ،مّ
وإنا أراد
بذلك يرّدهم عنه تلك العشّية حتّى يأمر
بأمره ويوصي أهله).
فقال عمر بن سعد :يا مشر ما ترى؟
قال :ما ترى أنت ،أنت األمري والرأي
رأيك.

قال :أردت أن ال أكون! ثم أقبل على
الناس فقال :ماذا ترون؟
احلجاج بن سلمة
فقال عمرو بن
ّ
الزبيدي :سبحان اهلل! واهلل لو كانوا من
الديلم ثم سألوك هذه املنزلة لكان ينبغي
ّ
لك أن جتيبهم إليها!
وقال قيس بن األشعث :أجبهم إىل ما
سألوك ،فلعمري ليصبحنّك بالقتال غدوة!
فقال :واهلل لو أعلم أن يفعلوا ما ّ
أخرتهم
العشّية!
قال علي بن احلسني عليه السالم:
(فأتانا رسول من قبل عمر بن سعد فقام
أجلناكم
الصوت فقال :إّنا قد ّ
حيث ُيسمع ّ
إىل غد ،فإن استسلمتم س ّرحنا بكم إىل
أمرينا عبيد اهلل بن زياد ،وإن أبيتم فلسنا
بتاركيكم)!
حفر الخندق
فلما أيس احلسني عليه السالم من
ّ
القوم وعلم أّنهم قاتلوه أقبل على أصحابه
فقال:
َ
ريًة َح ْولَ
« ُقو ُموا
فاح ِف ُروا لنا َحف َ
ْ
وأج ُجوا فيِه
َع ْس َك ِرنا هذا ِشبُْه الخَْ ن َ
ْد ِق َّ
ون َق ُ
واح ٍد
نارًاَ ،حتّى َي ُك َ
تال الَْق ْوِم ِم ْن َو ْجٍه ِ
ون َفن ْ
ب ْرِبِه ْم َوال
ال ُنقاِتلُ ُه ْم َوال ُيقاِتلُ َ
َشَتِغ َل حِ َ
َنضي ُع الحَْ َرَم».
قال :فوثب القوم من ّ
كل ناحية وتعاونوا
وحفروا خندقًا ،ثم مجعوا ّ
الشوك واحلطب
وألقوه يف اخلندق وأججوا فيه النار.
ويف رواية :ثم خرج إىل أصحابه
فأمرهم أن يقرب بعضهم بيوتهم من بعض
وأن يدخلوا األطناب بعضها يف بعض وأن
يكونوا بني البيوت ،فيستقبلون القوم من
وجه واحد والبيوت من ورائهم وعن أميانهم
وعن مشائلهم قد حفت بهم إال الوجه الذي
يأتيهم منه عدّوهم.
وقال ابن أعثم :وأقبل رجل من معسكر
عمر بن سعد يقال له مالك بن حوزة على
ـــــــــــــــــــــ
فرس له حتى وقف عند اخلندق وجعل
املصدر :موسوعة كلمات اإلمام احلسني عليه
ينادي :أبشر يا حسني! فقد تلفحك النار يف السالم :ص 398ــ .394
الدنيا قبل اآلخرة! فقال له احلسني عليه
السالم:
هلل! إّني قاِدٌم َعلى َر ٍّب
«َك ِذبْ َت يا َع ُدَّو ا ِ
طاعَ ،وذِل َك َج ّدي َر ُس ُ
هلل
ول ا ِ
حيم َو َش ٍ
فيع ُم ٍ
َر ٍ
ُ
َ
َّ
َصّلى اهلل َعليِْه َوآِلِه َو َسل َم».
ثم قال احلسني عليه السالم:
«م ْن َ
هذا ال ّر ُج ُل؟».
َ
فقالوا :هذا مالك بن حوزة.
فقال احلسني عليه السالم:
«ألّل ُه ّم! ُح ْزُه إلىَ النّاِرَ ،وَاِذ ْق ُه َح َّرها يف
ريِه إلىَ
اآلخ َرِة!
ُّ
ِ
الدنْيا َقبْ َل َمص ِ
قال :فلم يكن بأسرع أن شّبت به الفرس
فألقته يف النار ،فاحرتق.
ً
قال :فخر احلسني هلل ساجدأ مطيعًا،
ثم رفع رأسه ،وقال :يا هلا من دعوة ما كان
أسرع إجابتها! قال :رفع احلسني صوته
ونادى:
«الّل ُه ّم! إّنا أ ْه َل َنِبِّي َك َو ُذِّرِّيِتِه َو َقراَبِتِه،
َفا ْق ِص ْم َم ْن َظَل َمنا َو َغ َصَبنا َحقَّناَّ ،إن َك
يب!».
سمَ يٌع جُم ٌ
وجاء يف رواية :أن أصحاب اإلمام حفروا
حول اخليمة خندقًا ومألوه نارًا حتّى يكون
احلرب من جهة واحدة ،فقال رجل ملعون:
الدنيا قبل نار اآلخرة.
عجلت يا حسني بنار ّ
ّ
فقال احلسني عليه السالم:
ريني ِبالنّاِر وأبي قاسمِ ُ ها َوَرّبي َغفُوٌر
«تُع ُ
َرحيٌم».
ثم قال ألصحابه:
َ
ون َ
الرجل؟».
«أَت ْع ِر ُف َ
هذا َّ
فقالوا :هو جبرية الكليب لعنه اهلل ،فقال
احلسني عليه السالم:
الدنْيا َقبْ َل ناِر
أح ِر ْق ُه ِبالنّاِر يف ُّ
«الل ُه َّم ْ
اآلخ َرِة».
ِ
فما استت ّم كالمه حتّى حت ّرك به جواده
فطرحه مكّبًا على رأسه يف وسط النّار
السماء:
فاحرتق ،فكبرّ وا ،ونادى مناد من ّ
هنيت باإلجابة سريعًا يا بن رسول اهلل.
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في رحاب علوم القرآن

مقارنة بين القرآن
وكتب سالفة مح ّرفة
معارف امتاز بها اإلسالم
ما جاء يف القرآن الكريم من معارف
قمة الشموخ والعظمة،
وتعاليم كانت يف ّ
وبني ما ذكرته سائر الكتب أو بلغتها الفكرة
قصور بالغ.
البشرّية يف
ٍ
ً
ً
أن هذا
وليكون برهانا قاطعا على ّ
اهلزيل ال يصلح ألن يكون مستندًا لذلك
الفخيم!
جالئل صفات اهلل في القرآن الكريم
جاء وصفه تعاىل يف القرآن ما يفوق
الفكر البشري ،بل ولوال القرآن ملا تسنّى
للبشرية أن تبلغه على مدى الزمان ،حيث
ّ
أدق الوصف ما وصف اهلل نفسه يف كالمه
العزيز (القرآن الكريم وليس يف غريه
إطالقًا).
جاء يف سورة احلشر(( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)).
ويف سورة التوحيد قال ع ّز وجل(( :ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ)).
ويف سورة الرعد(( :ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ)).
ويف سورة الشورى(( :ﭑ ﭒ
ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)).
ويف سورة البقرة(( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

Ñ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞ
ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦ
ﯧﯨ ﯩ
ﯪ
ﯫ
ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ
ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)).
إىل غريها من جالئل صفات زخر بها
القرآن الكريم واختلى عنها سائر الكتب،
اللهم إ ّال النزر اليسري ،فياترى هل يصلح
أن يكون هذا النزر اليسري منشأ لذلك
اجل ّم الغفري؟!
ّ
وكل واحدة من هذه الصفات تن ّم عن
املقدسة هي
حقيقة ملحوظة يف الذات ّ
منشأ آلثار وبركات فاضت بها سلسلة
الوجود ،وقد شرحها العلماء األكابر ِملء
موسوعات كبار.
وصفه تعالى كما في التوراة؟
وأدنى مراجعة لكتب العهدين تكفي
لإلشراف على مدى الوهن يف وصفه تعاىل
أخس خملوق ويتص ّرف
مبا جيعله يف مرتبة ّ
تص ّرفات ال تليق بساحة قدسه الرفيع.
قصة بدء اخلليقة جاءت يف سفر
تلك ّ
التكوين مشّوهة شائنة :جتد اإلله اخلالق
خملوق
املتعالي هناك إهلًا خيشى منافسة
ٍ
خداع فاضح.
له ،فيدّبر له املكائد يف
ٍ
ّ
إن ال ّر ّب اإلله ملا اسكن آدم
جاء فيهاّ :
وزوجته حّواء يف َجنّة َع ْدن ّ
رخص هلما األكل
من مجيع شجر اجلنة وأما شجرة معرفة
اخلري والشر فال يأكال منها ،وماكرهما يف
ذلك قائال( :ألنك ــ خطابًا آلدم ــ يوم تأكل
منها موتًا متوت).
وهي كذبة حاول خداعهما بذلك لئال

يصبحا
عارفني كاإلله وينافسا
سلطانه ،األمر الذي صادقهما فيه إبليس
وقال هلما( :لن متوتا ،بل اهلل عامل أّنه يوم
تأكالن منه تنفتح أعينكما وتكونان كاهلل
عارفني اخلري والش ّر).
وحينما أكال منها تبينّ صدق إبليس
وكذب اإلله ــ وحاشاه) فانفتحت أعينهما
وشعرا بأّنهما عريانان فجعال خييطان
ألنفسهما مآزر من ورق التني.
ّ
يتمشى
ويف هذه األثناء جاء اإلله
بأرجله يف اجلنّة إذ مسعا الصوت فاختبآ
وراء شجرة لئ ّ
ال يفتضح أمرهما ،وناداهما
الرب :أين أنتما؟ فقال آدم :ها حنن هنا
ّ
فخشيت ألّني عريان فاختبأت!
فهنا عرف ال ّرب أّنهما أكال من الشجرة
وأصبحا عارفني للخري والش ّر فقال :هو
كواحد منّا ،واآلن لعّله
ذا اإلنسان قد صار
ٍ
ميد يده ويتناول من شجرة احلياة وحييا
ّ
إىل األبد ،فطردهما من اجلنّة وأقام
حرسًا عليها لئ ّ
ال يقربا منها.
هكذا إله التوراة خيشى منافسة خملوق
صنعه بيده فيماكر وخياتل كي يصرفه
عنها ،وجيهل ويكذب كذبًة عارمة افتضحت
لفورها على يد إبليس منافسه اآلخر! األمر
الذي يكشف عن عجز وضعف مضافًا إىل
الوهن يف التدبري والعياذ باهلل!

هذا ،والقرآن يعّلل املنع (من تناول
الشجرة) بشقاء (عناء يف احلياة) سوف
ينتظرهما لو أكال منها ،منعًا إرشادّيًا
لصاحل أنفسهما(( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ
ﮆ)).
ّ
مشاق احلياة بعد هذا الرغد
أي :تقع يف
يف العيش اهلينء.
وإبليس هو الذي ماكرهما وكذب كذبته
الفاضحة(( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ
ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ)).
فالذي كذب وافتضح هو إبليس ،كما جاء
يف القرآن ،على عكس ما جاء يف التوراة!
وفار ٌق آخر :كان آدم وحّواء متلّبسني
بلباس يسرت سوءاتهما قبل أن يغويهما
الشيطان لينزع عنهما لباسهما ويريهما
سوءاتهما.
وهذا على عكس التوراة (املصطنعة)
تفرضهما عريانني من غري شعور بالعراء
حتى إذا ذاقا الشجرة ،فعند ذلك شعرا
بالعراء وحاوال التسترّ بورق اجلنّة.
فكأن اهلل قد خلقهما عريانني من غري
أن يشعرا باخلجل واحلياء كسائر احليوان،
فجاء إبليس ليخرجهما من الَع َمه إىل العقل
الرشيد!
ميجد اإلله برمحته
وفار ٌق ثالث :القرآن ّ
الواسعة على العباد ،وحتّى الذين أسرفوا
على أنفسهم أن ال يقنطوا من رمحة اهلل،
فقال ع ّز وجل(( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)).
وبالفعل فقد تاب اهلل على آدم واجتباه
مع ما فرط منه من النسيان وخمالفة وصّية
اهلل(( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)).
ووعده الرمحة املتواصلة والعناية الشاملة
طول حياته وحياة ذراريه يف األرض(( :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)).
وهذا يعطي امتداد بركات اهلل على أهل
األرض أبدًا ،على خالف ما ذكرته التوراة
بامتداد سخطه تعاىل على آدم ،وجعل
األرض ملعونة عليه وعلى زوجه وذراريهما
عرب احلياة أبدًا (ملعونٌة األرض بسببك).
نعم كان اإلله ــ حسب وصف القرآن ــ
غفورًا ودودًا رؤوفًا بعباده ،وحسب وصف
التوراة :حقودًا عنودًا شديد االنتقام!
فأين ذاك التوافق املزعوم ليجعل
مصطنعات اليهود أص ً
ال تف ّرع منه القرآن؟!
ومسرحًا آخر ترينا التوراة كيف ّ
حشد
الرب مجوعه ملكافحة بين آدم :ف ّرق
اإلله ّ
مشلهم وبلبل ألسنتهم فال جيتمعوا وال
يتوازروا وال يتعارف بعضهم إىل بعض وال
يتعاونوا يف حياتهم االجتماعية ...ملاذا؟ ألّنه
كان ــ وحاشاه ــ خياف سطواتهم فيثوروا
ضد مطامع اإلله!!
ّ
جاء يف سفر التكوين :كان بنو اإلنسان
على لسان واحد متف ّرقني على وجه األرض،
التجمع وبناء مدينة يف أرض شنعار
فحاولوا
ّ
(بني دجلة والفرات من أرض العراق) ،فنزل
الرب لينظر بناء املدينة والربج (برج بابل)
ّ
ولكن هابه ذلك وخاف سطوتهم ،فعمد إىل
تدمري املدينة وتفريق األلسن ،فال يستطيع
أحدهم أن جيتمع مع اآلخر ليتفاوض معه،
الرب من هناك على وجه األرض
ّ
فبددهم ّ
ومنعهم من البنيان.
هكذا تُبدي التوراة عداءه تعاىل مع بين
اإلنسان!
حيث األمم على االجتماع
هذا والقرآن ّ
دون التف ّرق ،وعلى التعارف بعضهم مع
بعضهم ليتعاونوا يف احلياة ،دون التباغض
والتباعد واالختالف(( :ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ)).
وقال ع ّز وجل(( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ)).
ــــــــــــــــ
اإلنسان ــ كما وصفه القرآن ــ صفوة
املصدر :شبهات وردود حول القرآن الكريم
اخلليقة وفلذتها وس ّرها الكامن يف سلسلة للشيخ حممد هادي معرفة :ص22
الوجود.
ال جتد وصفًا عن اإلنسان وافيًا ببيان

حقيقته الذاتية اليت َجَبله اهلل عليها ــ يف
مجيع مناحيها وأبعادها املرتامية ــ يف سوى
القرآن ،يصفه بأمجل صفات وأفضل نعوت
أي خملوق سواه ،ومن ثم فقد
مل ُينَْعم ِبها ّ
وحيب بكرامته
حظي بعناية اهلل اخلاصة ُ
منذ بدء الوجود.
ولنشر إىل فهرسة تلكم الصفات وامليزات
اليت أهلته ملثل هذه العناية واحلباء:
1ــ خلقه اهلل بيديه(( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ)).
2ــ نفخ فيه من روحه(( :ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)).
3ــ أودعه أمانته(( :ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ)).
4ــ عّلمه األمساء كلها(( :ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)).
5ــ أسجد له مالئكته(( :ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ)).
6ــ منحه اخلالفة يف األرض(( :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)).
7ــ ّ
السماوات واألرض
سخر له ما يف ّ
مجيعًا(( :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ)).
ومن ث ّم بارك نفسه يف هذا اخللق
املمتاز(( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)).
فهذه ميزات سبع حظي بها اإلنسان يف
املفضل الكريم.
أصل وجوده ،فكان املخلوق ّ

Ò

على ضفاف نهج البالغة

مالمح حكومة عمر بن الخطاب في
ق���ال االم���ام ام�ي�ر املؤمن�ي�ن يف اخلطبة
(حَّت ��ى َم َض ��ى ا َ
الَّْو ُل ِل َس� �ِبيِلِه
الشقش���قيةَ :
َف� �َأدْ ىَل ِب َه ��ا إِ ىَل ُف�ل�ان َب ْع َدُه ُث � َّ�م مَتَّ
َث � َ�ل ِب َق ْو ِل
اَ
الْ ْع َش ��ىَ :
ّان ما َي ْو ِمي َعَلى كُوِرها ***
«ش� �ت َ
�ان أَ ِخي جاِبِر َفيا َع َجب� �ًا!! َبيْنا ُهَو
َو َي� � ْو ُم َحّي � َ
ال َخ� �َر َب ْع � َ�د
َقيُلها يِف َحياِت� �ِه إِذْ َع َق َده ��ا ِ
َي ْس� �ت ِ
َوفاِتِه ـ َل َش � َّ�د ما َت َش � َّ
يها
�طرا َض ْر َعيْه ��ا ـ َف َص رََّ
يِف َح ْوزَة َخ ْشنا َء َي ْغُل ُظ َكلْ ُمهاَ ،و خَي ُ
ْش ُن َم ُّسها
صاحُبها
ال ْعِتذاُر ِمنْهاَ ،ف ِ
َوَي ْك ُث ُر الْ ِعثاُر ِفيها َوا ِ
الص ْعَبِة إِ ْن أَ ْشن َ
س
َكراِك ِب َّ
َق هَلا َخَرَمَ ،وإِ ْن أَ ْسَل َ
الل ـ خِ َ
هَل ��ا َت َق َّح َمَ ،ف ُم يِ َ
ببْط
�اس ـ َل َع ْم ُر هِّ
ن الّن � ُ
َب� ُت َعَل ��ى
َو مِش ��اسَ ،وَتَل � ُّ�ون َوا ْع� رِِت�اض َف َص� رَ ْ
الَْنِة).
ول المُْ َّدِةَ ،و ِش َّدِة مْحِ
ُط ِ
أش���ار اإلم���ام علي(علي���ه الس�ل�ام) يف
ه���ذا املقطع من اخلطب���ة إىل عهد وحكومة
عم���ر بن اخلط���اب تلك احلكوم���ة اليت قال
عنه���ا ابن أب���ي احلديد املعتزل���ي :وعمر هو
ال���ذي ش���د بيعة أب���ي بكر ،ورغ���م املخالفني
فيه���ا فكس���ر س���يف الزبري ملا ج���رده ،ودفع
يف ص���در املق���داد ،ووط���ىء يف الس���قيفة
س���عد ب���ن عبادة ،وق���ال :اقتلوا س���عدًا ،قتل
اهلل س���عدًا .وحط���م أنف اخلباب ب���ن املنذر
الذي قال يوم الس���قيفة :أنا جذيلها احملك،
و عذيقه���ا املرج���ب .و توع���د م���ن جل���أ إىل
دار فاطمة(عليها الس�ل�ام) من اهلامشيني،
وأخرجه���م منها ،ول���واله ملا يثب���ت ألبي بكر
أمر ،وال قامت له قائمة).
و م���ن هن���ا تتض���ح روع���ة تعبريه(علي���ه
الس�ل�ام) بـ(أدىل) ،حي���ث أراد اإلمام(عليه
الس�ل�ام) أن يق���ول كن���ت أقرب الن���اس من
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) وأعظمهم

منزل���ة وحرم���ة ب���ل كن���ت نفس رس���ول اهلل
(صل���ى اهلل علي���ه وآله)غري أّنه���م أقصوني
بع���ده وأخ���ذوا يتالقف���ون اخلالف���ة اليت ال
تصلح إ ّال لي فريمون بها ملن يشاؤون.
ث���م يع�ّب�رّ اإلمام(علي���ه الس�ل�ام) ع���ن
اندهاش���ه وذهول���ه ملا حيصل «في���ا عجبا!!
بينا هو يس���تقيلها يف حياته إذ عقدها آلخر
أن هذه العبارة إشارة
بعد وفاته» .والواقع هو ّ
إىل حديث معروف نقل عن أبي بكر خاطب
به الناس أوائل خالفته حيث قال« :أقيلوني
فلست خبري كم».
وص��� ّرح الع���امل املص���ري الكبري الش���يخ
حممد عبده يف ش���رحه لنهج البالغة قائال:
أن أب���ا بك���ر ملا متت ل���ه البيعة
روى البع���ض ّ
قال«:أقيلون���ي فلس���ت خبريك���م» لكن أغلب
العلماء رووا احلديث أّنه قال«:وليتكم ولست
خبريكم».
وكيف���ا كان مضمون الرواية فهي تش�ي�ر
إىل أّنه مل يكن يرى نفس���ه جديرًا باخلالفة
م���ع وج���ود علي(عليه الس�ل�ام) ،ورغم ذلك
ف���ان هذا الكالم ال ينس���جم وما فعله أواخر
ّ
عم���ره; األمر الذي أثار دهش���ة اإلمام(عليه
الس�ل�ام) يف كيفي���ة تفوي���ض اخلالف���ة دون
الرجوع إىل آراء ا ُال ّمة.
«لشد ما تشطرا
ثم قال(عليه الس�ل�ام) ّ
ضرعيها» الضرع مبعنى الثدي وتشطرا من
مادة شطر مبعنى جزء من الشيء  .فالعبارة
تشبيه رائع بالنسبة لألفراد الذين يستفيدون
من ش���يء على وجه التناوب فاملراد بتشطر
ضرعيه���ا :إّنهما إقتس���ما فائدته���ا ونفعها،
والضم�ي�ر للخالف���ة ،ومس���ى القادمني معًا

احللقة األوىل
ضرع���ًا ومسى اآلخرين مع���ًا ضرعا ملا كان
لتجاورهم���ا ،ولكونه���ا ال حيلب���ان إ ّال مع���ًا،
كش���يء واح���د فالعبارة بصورة عامة تش�ي�ر
إىل مش���روع معد ومربمج مس���بقًا ومل يكن
من قبيل الصدفة أبدًا.
إجابة على استفسار
بأن أبا بكر قال :أقيلوني
لقد قال البعض ّ
فلس���ت خبريك���م ،وقد ورد مث���ل هذا الكالم
عن علي(عليه السالم) يف نهج البالغة بعد
مقت���ل عثمان حيث قال« :دعوني والتمس���وا
غ�ي�ري ...وان تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي
أمسعك���م وأطوعك���م مل���ن وليتم���وه أمرك���م
وأن���ا لكم وزي���رًا خريًا لكم م�ن�ي أمريًا» فما
تقولون؟
لل���رد على ذلك نق���ول :البن أبي احلديد
كالم به���ذا الش���أن ولنا كالم ،فق���د قال ابن
أب���ي احلديد :قال���ت اإلمامية هذا غري الزم
ألن عليًا (عليه
والف���رق بني املوضعني ظاهر ّ
الس�ل�ام) مل يق���ل :إّني ال أصل���ح ،ولكنه كره
الفتن���ة ،وأب���و بكر ق���ال كالمًا معن���اه :إّني ال
أصلح هلا ،لقوله «لست خبريكم» ،ومن نفى
عن نفس���ه صالحيت���ه لإلمامة ،ال جيوز
أن يعهد بها إىل غريه .
إ ّال أّنن���ا ن���رى القضي���ة أعمق م���ن ذلك.
فل���و تأملن���ا اخلطبة رقم  92اليت اس���تدلوا
به���ا والتفتن���ا إىل بع���ض عباراته���ا ال�ت�ي مل
يستش���هد به���ا عند االس���تدالل التض���ح لنا
متام���ًا م���راد اإلم���ام (علي���ه الس�ل�ام) .فقد
ص��� ّرح ضمن اخلطبة املذك���ورة قائال« :فإنا
مس���تقبلون أم���رًا ل���ه وج���وه وأل���وان ال تقوم
ل���ه القل���وب وال تثب���ت عليه العقول» (إش���ارة

إىل م���دى التغي�ي�رات اليت طال���ت األحكام
فالبد لي
الش���رعية والتعاليم النبوية،علي���ه
ّ
من القيام ببعض اإلصالحات الثورية واليت
س���تؤدي الع�ت�راض بعضكم ومن ثم نش���وب
املواجهة).
ث���م أضاف (عليه الس�ل�ام)« :وان اآلفاق
قد أغام���ت واحملجة قد تنكرت» ،ثم يش�ي�ر
(عليه السالم) إىل كبد احلقيقة فيقول« :و
اعلم���وا أّن���ي إن أجبتكم ركبت بك���م ما أعلم
ومل أصغ إىل قول القائل وعتب العاتب».
خصائص ومميزات شخصية
عمر بن الخطاب
ث���م يص���ف اإلم���ام (علي���ه الس�ل�ام)
شخصية عمر بن اخلطاب وما انطوت عليه
م���ن خصائ���ص ومميزات بقول���ه« :فصريها
يف حوزة خش���ناء يغلظ كلمها وخيشن مسها
ويكثر العثار فيها ،واالعتذار منها»
امل���راد باحل���وزة هن���ا أخ�ل�اق عم���ر ب���ن
اخلط���اب وصفاته ،فالواق���ع ان اإلمام عليه
الس�ل�ام ق���د ذك���ر ل���ه يف ه���ذا املقط���ع أربع
صفات:
الصف���ة األوىل :خش���ونته وعنف���ه ال�ت�ي
عرب عنها بقوله «يغلظ كلمها» يف إشارة إىل
اجل���روح الروحية واجلس���مية ال�ت�ي يفرزها
االصطدام به.
الصف���ة الثاني���ة :الش���دة يف التعام���ل «و
خيش���ن مس���ها» وعليه فاحلوزة اخلشناء قد
فس���رت بالعبارتني الالحقتني اللتني أشارتا
إىل العنف يف الكالم والعنف يف املعاملة.
الصفة الثالثة :هي كثرة األخطاء.
الصفة الرابعة :االعتذار من تلك األخطاء
«و يكثر العثار فيها واالعتذار منها».
أما بشأن كثرة أخطاء اخلليفة الثاني وال
ّ
سيما أخطاؤه يف بيان األحكام وإقراره بتلك
األخط���اء واالعتذار منها والعنف يف املعاملة
فق���د حفلت بها الس�ي�ر التارخيي���ة بل أفرد
هلا علماء العامة عددًا من الكتب وس���نكتفي
الحقا باإلشارة إىل مناذج منها.
ث���م ق���ال (علي���ه الس�ل�ام)« :فصاحبه���ا
كراكب الصعبة إن أشنق هلا خرم وإن أسلس

هلا تقحم» .فاإلمام(عليه السالم)يشرح بهذه
العب���ارة حاله وحال فريق م���ن املؤمنني على
عه���د خالفة اخلليفة الثاني ،حبيث إذا أراد
أحدهم أن يصطدم باخلليفة ـ واستنادًا إىل
صفاته املذكورة سابقًا ـ فقد يؤدي ذلك إىل
بروز االختالفات واملش���اجرات بني أوس���اط
املس���لمني أو االخطار اليت س���يتعرض إليها
م���ن جان���ب اخلليف���ة ،واِن فض���ل الصم���ت
برزت األخطار اليت تهدد الكيان اإلس�ل�امي
واخلالف���ة اإلس�ل�امية ،فالواق���ع هن���اك
خط���ران ال ينفص�ل�ان :خط���ر االصط���دام
باخلليفة وخطر فقدان املصاحل اإلس�ل�امية
وهلذا يش���كو اإلمام(عليه السالم) ما أمل به
وباملومنني آنذاك يعرض للمش���اكل املتفاقمة
اليت أصابت املسلمني.
ث���م قال (عليه الس�ل�ام)« :فمين الناس
لعمر اهلل خببط ومشاس وتلون و اعرتاض».
فقد تضمنت العبارة إشارة إىل أربع ظواهر
نفس���ية ل ُ
ال ّم���ة يف عه���د عم���ر ب���ن اخلطاب
الن
كأّنه���ا تقتب���س م���ن رئي���س احلكوم���ةّ ،
لس���لوك احلاكم انعكاس���ًا واسعًا على نفوس
أبناء ا ُال ّمة وقد قيل سابقًا «الناس على دين
ملوكهم».
أن أنشطتهم وقراراتهم الطائشة
األوىلّ :
سبب ظهور الفوضى يف اجملتمع.
الثاني���ة :أّنه���م خارج���ون عل���ى القوانني
الشرعية والنظم االجتماعية.
الثالث���ة :التلون املس���تمر ورك���وب املوجة
والتخب���ط واالنس�ل�اخ م���ن فئ���ة وااللتح���اق
بُاخ���رى وع���دم امت�ل�اك اهل���دف املع�ي�ن يف
احلياة.
الرابع���ة :االحن���راف ع���ن مس���ار احل���ق
والسري على سبيل غري اهلدى.
ولعل السياس���ة اخلارجية يف عصر عمر
ابن اخلطاب والفتوحات اإلسالمية واالمتداد
خارج احلجاز قد خلقت ذهنية للناس بشأن
ش���كل احلكوم���ة يف أّنها موفق���ة على مجيع
األصعدة فيقل إهتمامهم باملشاكل الداخلية
اليت يعاني منها اجملتمع اإلسالمي.
واحلال كما أش���ار اإلمام(عليه السالم)
أن طائف���ة من املس���لمني
يف ه���ذه العب���ارات ّ

قد ش���هدت حالة من التخبط على مس���توى
العقائ���د والعم���ل والقضاي���ا األخالقي���ة
واالبتعاد تدرجييًا عن اإلسالم األصيل بفعل
األخط���اء واالجته���ادات يف مقابل النصوص
القرآنية واألحاديث النبوية; األمر الذي أدى
يف خامت���ة املط���اف إىل تلك الث���ورة العارمة
عل���ى عثم���ان ب���ن عفان ومب���ا مهد الس���بيل
أمام ظهور احلكومة االس���تبدادية يف العصر
ُ
األم���وي والعباس���ي اليت تفتقر ألدنى ش���به
باحلكومة اإلس�ل�امية على عهد النيب(صلى
اهلل عليه وآله).
أن هذه احلالة العشوائية مل
واملفروغ منه ّ
تكن وليدة س���اعتها ،ب���ل ظهرت إثر تصاعد
ح���دة األخطاء املتواصلة طيلة عصر حكومة
الثالثة.
ثم قال اإلمام(عليه السالم)« :فصربت
عل���ى ط���ول امل���دة ،وش���دة احملن���ة» .فق���د
عانى(علي���ه الس�ل�ام) م���ن ذات الظ���روف
والتحمل اليت كانت أبان عهد اخلليفة األول،
أن احملن���ة ال�ت�ي عاناه���ا اإلمام(علي���ه
غ�ي�ر ّ
الس�ل�ام)كانت أش���د وأعظ���م بفع���ل تل���ك
الظروف االقهر واملدة األطول.
إن
ق���ال بع���ض ش��� ّراح نه���ج البالغ���ة ّ
اإلمام(علي���ه الس�ل�ام) أش���ار إىل قضيت�ي�ن
كان هلما األثر البالغ يف إستياء اإلمام (عليه
السالم):
م���دة االبتع���اد عن حمور
األوىل ازدي���اد ّ
اخلالفة.
والثاني���ة االس���تياء والتذمر الذي أفرزته
ظاه���رة انش���قاق اخلالف���ة ع���ن مس���ارها
األصل���ي يف عدم س���يادة النظ���م الصحيحة
بالنسبة لشؤون الناس الدينية.
لك���ن عل���ى كل ح���ال فق���د كان���ت هن���اك
املهمة اليت تتطلب س���كوت اإلمام
املص���احل ّ
(عليه الس�ل�ام) والتضحي���ة با ُالمور الثانوية
من أجل األهداف األمسى.
وسيأتي يف العدد الالحق بعض النماذج
من الفضاضة األخالقية اليت كانت مسيطرة
على شخصية وسلوكيات عمر بن اخلطاب.

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

استحباب إقراض املؤمن والصرب عليه
اتفقت كلمة فقهاء الشيعة قدميا وحديثا
على استحباب إعطاء القرض ملن يطلب
القرض ،وان ثوابه يفوق ثواب الصدقة،
فإن الصدقة بعشرة ،والقرض بثمانية
عشر .فعن النيب (صلى اهلل عليه وآله)« :
من أقرض مؤمنًا قرضًا ينظر به ميسوره
كان ماله يف زكاة ،وكان هو يف صالة مع
املالئكة حتى يؤديه ،وإن رفق به يف طلبه
تعدى على الصراط كالربق اخلاطف الالمع
بغري حساب وال عذاب ،ومن شكا إليه أخوه
املسلم فلم يقرضه ،حرم اهلل عز وجل عليه
اجلنة يوم جيزي احملسنني» .وقال أبو عبد
اهلل الصادق (عليه السالم) « :ما من مؤمن
أقرض مؤمنًا يلتمس به وجه اهلل إال حسب
اهلل له أجره حبساب الصدقة حتى يرجع
إليه ماله » .وقال (عليه السالم) « :مكتوب
على باب اجلنة الصدقة بعشرة والقرض
بثمانية عشر ».

Õ

الشرط في القرض
وكذلك اتفقت كلمة الفقهاء على حرمة
القرض الربوي وكذا كل شرط جي ّر نفعًا
إىل املقرض ،سواء كان الشرط يرتبط
باملال واملتاع ،أو بالعمل واخلدمات ،نعم إذا
أحب أن يعطيه الزائد من دون شرط فال
بأس .ومن أخذ قرضًا ربويا مل ميلكه ومل
جيز له التصرف فيه.
االشتغال في المعامالت
الربوية
حيرم االشتغال باملعامالت الربوية،
وحيرم األجرة عليها .عن سعد بن طريف
عن أبي جعفر (عليه السالم) قال « :أخبث
املكاسب كسب الربا » .وعن أبي عبد اهلل
(عليه السالم) قال « :قال رسول اهلل (صلى
اهلل عليه وآله) :ملا أسري بي إىل السماء
رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم فال يقدر

أن يقوم من عظم بطنه ،فقلت :من هؤالء
يا جربئيل؟ قال :هؤالءَّ * :
ون
ين َيأُْكلُ َ
(ال ِذ َ
ون ِإلاَّ َكما َيقُو ُم َّال ِذي َيت َ
َخَّب ُط ُه
الربا ال َيقُو ُم َ
ِّ
لمَْ
َّ
س) .
الشيْطا ُن ِم َن ا ِّ
يحرم اخذ الزيادة إذا تأخر
الدين
وحيرم أخذ الزيادة مقابل التأخري
احلاصل يف تسديد الديون وأداء القروض،
فإنها من الربا .عن أبي بصري عن أبي عبد
اهلل (عليه السالم) قال :مسعته يقول« :
الكبائر سبعة ،منها قتل النفس متعمدًا،
والشرك باهلل العظيم ،وقذف احملصنة،
وأكل الربا بعد البينة »  .وقال أمري املؤمنني
(صلى اهلل عليه وآله) « :لعن رسول اهلل
(صلى اهلل عليه وآله) الربا وآكله ومؤكله
وبائعه ومشرتيه وكاتبه وشاهديه».

إنظار المعسر
و جيب إمهال املقرتض إذا مل يكن عنده
ما يدفع به قرضه على تفصيل مذكور يف
الفقه ،ومل جيز أن يشدد عليه فض ً
ال عن
توقيفه أو سجنه أو حنو ذلك .عن أبي عبد
اهلل (عليه السالم) قال « :من أراد أن يظله
اهلل يوم ال ظل إال ظله ،قاهلا ثالثًا فهابه
الناس أن يسألوه ،فقال :فلينظر معسرًا
أو ليدع له من حقه » .وعن عبد الرمحن
ابن أبي عبد اهلل عن أبي عبد اهلل (عليه
السالم) قال « :إن رسول اهلل (صلى اهلل
عليه وآله) قال يف يوم حار وحنا كفه :من
أحب أن يستظل من فور جهنم ،قاهلا ثالث
مرات فقال الناس يف كل مرة :حنن يا رسول
اهلل ،فقال :من أنظر غرميًا أو ترك املعسر
» .وعن أبي عبد اهلل (عليه السالم) قال:
« صعد رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله)
املنرب ذات يوم فحمد اهلل وأثنى عليه وصلى
على أنبيائه (صلى اهلل عليهم) ثم قال :أيها
الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب ،من أنظر
معسرًا كان له على اهلل عز وجل يف كل يوم
صدقة مبثل ماله حتى يستوفيه .»...وقال أبو
جعفر (عليه السالم) « :من أقرض قرضًا
إىل ميسرة كان ماله يف زكاة وكان هو يف
صالة من املالئكة حتى يقبضه » .
ويف فقه الرضا (عليه السالم) « :اعلم
أنه من استدان دينا ونوى قضاءه فهو يف
أمان اهلل حتى يقضيه ،فإن مل ينو قضاءه
فهو سارق ،فاتق اهلل وأد إىل من له عليك،
وأرفق مبن لك عليه حتى تأخذه منه يف
عفاف وكفاف ،فإن كان غرميك معسرا
وكان أنفق ما أخذ منك يف طاعة اهلل
فأنظره إىل ميسرة وهو أن يبلغ خربه إىل
اإلمام فيقضي عنه ،أو جيد الرجل طوال
فيقضي دينه ،وإن كان ما أنفق ما أخذه
منك يف معصية اهلل فطالبه حبقك فليس
هو من أهل هذه اآلية » .

وحنوهما » .وعن احلليب عن أبي عبد اهلل
(عليه السالم) :قال « :ال تباع الدار وال
اجلارية يف الدين ،وذلك ألنه ال بد للرجل
املسلم من ظل يسكنه وخادم خيدمه » .
وعن عثمان بن زياد قال :قلت ألبي عبد
اهلل (عليه السالم) :إن لي على رجل دينًا
وقد أراد أن يبيع داره فيقضيين؟ قال :فقال
أبو عبد اهلل (عليه السالم) « :أعيذك باهلل
أن خترجه من ظل رأسه».
وجوب أداء الدين
مسألة :جيب على املقرتض األداء كلما
طالبه املقرض وهو قادر على القضاء إذا
مل يعني للقرض أجل ،كما جيب األداء إذا
حل وقت األداء وهو يتمكن منه ،ولو تأخر
عصى .روي « :ال حيل للغريم املطل وهو
موسر » .وعن أبي جعفر (عليه السالم)
قال « :أول قطرة من دم الشهيد كفارة
لذنوبه إال الدين فإن كفارته قضاؤه ».وقال
أمري املؤمنني (عليه السالم) « :إياكم والدين
فإنه مذلة بالنهار ومهمة بالليل وقضاء يف
الدنيا وقضاء يف اآلخرة » .وعن حممد بن
علي بن احلسني (عليه السالم) قال « :قال
النيب (صلى اهلل عليه وآله) :ليس من غريم
ينطلق من عند غرميه راضيًا إال صلت عليه
دواب األرض ونون البحر ،وليس من غريم
ينطلق صاحبه غضبان وهو ملي إال كتب
اهلل عز وجل بكل يوم حيبسه وليلة ظلمًا » .

وجوب الكسب ألداء الدين
وجيب االكتساب على املقرتض إذا مل
ميكنه تسديد دينه إال به ،وكان قادرًا على
االكتساب .عن أبي متامة قال :قلت ألبي
جعفر الثاني (عليه السالم) :إني أريد أن
وعلي دين فما تقول ،فقال:
ألزم مكة واملدينة ّ
« ارجع إىل مؤدى دينك وانظر أن تلقى اهلل
عز وجل وليس عليك دين إن املؤمن ال خيون
» .وعن أبي جعفر (عليه السالم) قال « :كل
مستثنيات الدين
ذنب يكفره القتل يف سبيل اهلل عز وجل إال
ال جيرب املديون على بيع مستثنيات
الدين ال كفارة له إال أداؤه أو يقضي صاحبه
الدين وهو مسكنه وأثاث منزله وغري ذلك
أو يعفو الذي له احلق ».
مما حيتاج إليه ،وال جيب عليه البيع ،وأما
إذا رضي هو بذلك فباعها وقضى بها دينه
الكسب لنفقة العيال
فال بأس .قال احملقق النراقي يف املستند:
وجيب االكتساب على من مل يكن له مال،
« مستثنيات الدين كفرس ركوبه وثياب بدنه ووجبت عليه نفقة العيال من زوجة وأوالد

وأبوين وغريهم .عن أبي عبد اهلل (عليه
السالم) « :إذا كان الرجل معسرًا يعمل
بقدر ما يقوت به نفسه وأهله وال يطلب
حرامًا فهو كاجملاهد يف سبيل اهلل» .وقال
(عليه السالم) « :ملعون ملعون من ضيع من
يعول » .وقال (عليه السالم) «كفى باملرء إمثًا
أن يضيع من يعول ».وقال أبو احلسن (عليه
السالم) « :من طلب هذا الرزق من حله
ليعود به على نفسه وعياله كان كاجملاهد
يف سبيل اهلل فإن غلب عليه فليستدن على
اهلل وعلى رسوله (صلى اهلل عليه وآله)
ما يقوت به عياله ».ويف حديث آخر عنه
(صلى اهلل عليه وآله) « :الكاد على عياله
من حالل كاجملاهد يف سبيل اهلل » .وقال
(عليه السالم) « :الذي يطلب من فضل اهلل
عز وجل ما يكف به عياله أعظم أجرا من
اجملاهد يف سبيل اهلل عز وجل ».
وعن هشام بن املثنى قال :سأل رجل أبا
عبد اهلل (عليه السالم) عن قول اهلل عز
ُس ِر ُفوا
وجل( * :وآتُوا َح َّق ُه َي ْوَم َحصاِدِه وال ت ْ
ِإَّن ُه ال يحُ ِ ُّب المُْ ْس ِر ِفنيَ) فقال « :كان فالن بن
فالن األنصاري مساه وكان له حرث فكان
إذا أخذ يتصدق به فيبقى هو وعياله بغري
شيء فجعل اهلل عز وجل ذلك سرفًا».
وعن أبي عبد اهلل (عليه السالم) قال:
« قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) :كل
معروف صدقة وأفضل الصدقة عن ظهر
غنى وابدأ مبن تعول واليد العليا خري من
اليد السفلى وال يلوم اهلل على الكفاف ».
وعن أبي احلسن (عليه السالم) قال:
« ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئال
ون
يتمنوا موته ،وتال هذه اآلية( * :وُي ْطِع ُم َ
َّ
الطعاَم َعلى ُحِّبِه ِم ْس ِكينًا وَيِتيمًا وَأ ِسريًا)
قال :األسري عيال الرجل ينبغي إذا زيد يف
النعمة أن يزيد أسراءه يف السعة عليهم ».
وعن علي بن احلسني (عليه السالم)
قال« :أرضاكم عند اهلل أسبغكم على
عياله».
وعن الرضا (عليه السالم) قال:
«صاحب النعمة جيب عليه التوسعة على
عياله ».
وقال أبو احلسن (عليه السالم) « :إن
عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم اهلل عليه
بنعمة فليوسع على أسرائه فإن مل يفعل
أوشك أن تزول تلك النعمة » .
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أخالقك هويتك

الخوف
المحمود
أقسامه ودرجاته
هلذا النوع من اخلوف أقس���ام( :األول)
أن يك���ون م���ن اهلل س���بحانه وم���ن عظمت���ه
وكربيائ���ه ،وه���ذا ه���و املس���مى باخلش���ية
والرهب���ة يف عرف أرباب القلوب( ،الثاني)
م���ن جناي���ة العب���د باقرتاف���ه املعاص���ي،
(الثالث) أن يكون منهما مجيعا.
وكلم���ا ازدادت املعرف���ة جب�ل�ال اهلل
وعظمت���ه وتعاليه وبعيوب نفس���ه وجناياته،
ازداد اخل���وف ،إذ إدراك الق���درة القاه���رة
والعظم���ة الباه���رة والق���وة القوي���ة والع���زة
الش���ديدة ،يوج���ب االضطراب والدهش���ة،
وال ري���ب يف أن عظم���ة اهلل وقدرته وس���ائر
صفات���ه اجلاللية واجلمالية غ�ي�ر متناهية
ش���دة وق���وة ويظه���ر منها عل���ى كل نفس ما
يطيقه ويستعد له.
وقال سيد الرسل:
()1
«أنا أخوفكم من اهلل».
وق���د قرع مسعك حكاي���ات خوف زمرة
املرس���لني وم���ن بعده���م م���ن ف���رق األولياء
والعارف�ي�ن ،وعروض الغش���يات املتواترة يف
كل ليلة ملوالنا أمري املؤمنني عليه السالم.
وه���ذا مقتض���ى كم���ال املعرف���ة املوجب
لش���دة اخل���وف ،إذ كم���ال املعرف���ة يوج���ب

ÎÍ

احرتاق القلب.
فيفي���ض أث���ر احلرق���ة م���ن القل���ب إىل
البدن بالنحول والصفار والغش���ية والبكاء،
وإىل اجلوارح بكفها عن املعاصي وتقييدها
بالطاعات تالفيا ملا فرط يف جنب اهلل ومن
مل جيتهد يف ترك املعاصي وكسب الطاعات
فليس على شيء من اخلوف ،ولذا قيل:
(ليس اخلائف من يبكي وميسح عينيه،
بل من يرتك ما خياف أن يعاقب عليه).
وقال بعض احلكماء:
(من خاف ش���يئا ه���رب منه ،ومن خاف
اهلل هرب إليه).
وقال بعض العرفاء:
(ال يك���ون العبد خائفا حتى ينزل نفس���ه
منزل���ة الس���قيم الذي حيتم���ي خمافة طول
السقام).
وإىل الصف���ات بقم���ع الش���هوات وتكدر
الل���ذات ،فتص�ي�ر املعاصي احملبوب���ة عنده
مكروهة ،كما يصري العمل مكروها عند من
يش���تهيه إذا عرف كونه مس���موما ،فتحرتق
الش���هوات باخل���وف ،وتت���أدب اجل���وارح،
وحيصل يف القلب الذبول والذلة واخلش���وع
واالس���تكانة ،وتفارق���ه ذمائ���م الصف���ات،
ويص�ي�ر مس���توعب اهلم خيوف���ه والنظر يف

خط���ر عاقبته ،فال يتفرغ لغ�ي�ره ،وال يكون
له ش���غل إال اجملاهدة واحملاس���بة واملراقبة
والضن���ة باألنف���اس واللحظ���ات ،ومؤاخ���ذة
النف���س يف اخلط���رات والكلمات ،ويش���تغل
ظاهره وباطنه مبا هو خائف منه ال متس���ع
في���ه لغ�ي�ره ،وه���ذا ح���ال من غلب���ه اخلوف
واستوىل عليه.
فقوة اجملاهدة واحملاس���بة حبسب شدة
اخل���وف الذي هو حرق���ة القلب وتأمله ،وهو
حبس���ب قوة املعرف���ة جب�ل�ال اهلل وعظمته
وسائر صفاته وأفعاله ،وبعيوب النفس وما
بني يديها من األخطار واألهوال.
وأقل درجات اخلوف مما يظهر أثره يف
األعمال أن يكف عن احملظورات ،ويس���مى
الكف منها (ورعا) ،فإن زادت قوته كف عن
الش���بهات ،ويسمى ذلك (تقوى) ،إذ التقوى
أن ي�ت�رك م���ا يريب���ه إىل م���ا ال يريبه ،وقد
حيمله على ترك ما ال بأس به خمافة ما به
ب���أس ،وهو الصدق يف التق���وى ،فإذا انضم
إليه التجرد للخدمة ،وصار ممن ال يبين ما
ال يس���كنه ،وال جيمع م���ا ال يأكله وال يلتفت
إىل دني���ا يعلم أنه يفارقها ،وال يصرف إىل
غري اهلل نفس���ا عن أنفاسه فهو (الصدق)،
ويس���مى صاحب���ه (صديق���ا) ،فيدخ���ل يف

الص���دق التق���وى ،ويف التق���وى ال���ورع ،ويف
ال���ورع العف���ة ،ألنه���ا عبارة ع���ن االمتناع من
مقتضى الشهوات.
ف���إذن يؤث���ر اخلوف يف اجل���وارح بالكف
واألقدام.
تحقق الخوف
إعل���م أن اخل���وف ال يتحق���ق إال بانتظار
مك���روه ،واملك���روه إم���ا أن يك���ون مكروها يف
ذاته كالنار ،أو مكروها إلفضائه إىل املكروه
يف ذاته كاملعاصي املفضية إىل املكروه لذاته
يف اآلخرة.
وال ب���د ل���كل خائ���ف أن يتمثل يف نفس���ه
مكروه من أحد القسمني ،ويقوى انتظاره يف
قلبه حتى يتأمل قلبه بس���بب استشعاره ذلك
املك���روه ،وخيتلف مقام اخلائفني فيما يغلب
على قلوبهم من املكروهات احملظورة:
فالذين يغلب عل���ى قلوبهم خوف املكروه
لذات���ه ،فإم���ا أن يك���ون خوفهم من س���كرات
املوت وش���دته وس���ؤال النكريين وغلظته ،أو
عذاب القرب ووحدته وهول املطلع ووحشته،
أو م���ن املوقف بني يدي اهلل وهيبته واحلياء
من كش���ف س���ريرته ،أو من احلس���اب ودقته
والص���راط وحدت���ه ،أو م���ن الن���ار وأهواهلا
واجلحي���م وأغالهل���ا ،أو احلرم���ان م���ن دار
النعيم وعدم وصوله إىل امللك املقيم ،أو من
نقص���ان درجاته يف العلي�ي�ن وعدم جماورته
املقرب�ي�ن ،أو م���ن اهلل س���بحانه ب���أن خياف
جالله وعظمته والبعد واحلجاب منه ويرجو
القرب منه.
وهذا أعالها رتبة.
وهو خ���وف أرباب القل���وب العارفني من
صفاته ما يقتضي اهليبة واخلوف ،والعاملني
بل���ذة الوصال وأمل البعد والفراق ،واملطلعني
على سر قوله:
()2
((...ﭦ ﭧ ﭨ.))...
وقوله ع ّز وجل:
()3
((...ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ.))...
وقيل :ذل���ك خوف العابدي���ن والزاهدين
وكافة العاملني.
وأم���ا الذي���ن غل���ب عل���ى قلوبه���م خوف

املك���روه لغريه ،فإما يك���ون خوفهم من املوت
قب���ل التوب���ة ،أو نقضها قبل انقض���اء املدة،
أو م���ن ضعف القوة ع���ن الوفاء بتمام حقوق
اهلل ،أو ختليته مع حسناته اليت اتكل عليها
وتع���زز به���ا يف عب���اد اهلل ،أو م���ن املي���ل عن
االس���تقامة ،أو إىل أتباع الش���هوات املألوفة
اس���تيالء للع���ادة ،أو تبدي���ل رق���ة القلب إىل
القس���اوة ،أو تبع���ات الناس عن���ده من الغش
والعداوة ،أو من االشتغال عن اهلل بغريه ،أو
حدوث ما حيدث يف بقية عمره ،أو من البطر
واالستدراج بتواتر النعم ،أو انكشاف غوائل
طاعت���ه حت���ى يبدو له من اهلل ما مل يعلم ،أو
من االغ�ت�رار بالدنيا وزخارفه���ا الفانية ،أو
تعجيل العقوبة بالدنيا وافتضاحه بالعالنية،
أو م���ن اط�ل�اع اهلل عل���ى س���ريرته وهو عنه
غافل ،وتوجهه إىل غريه وهو إليه ناظر ،أو
م���ن اخلتم له عند املوت بس���وء اخلامتة ،أو
مما سبق له يف األزل من السابقة.
وهذه كلها خماوف العارفني.
ول���كل واحد منه���ا خصوص فائ���دة ،هو
احلذر عما يفضي إىل اخلوف.
فاخلائ���ف من تبعات الن���اس جيتهد يف
براءة ذمته عنها ،ومن استيالء العادة يواظب
على فطام نفسه عنها ،ومن اطالع اهلل على
سريرته يشتغل بتطهري قلبه عن الوساوس.
وأغل���ب ه���ذه املخ���اوف عل���ى املتق�ي�ن
خوف س���وء اخلامتة ،وه���و الذي قطع قلوب
العارفني ،إذ األمر فيه خمطر وأعلى األقسام
وأدهل���ا على كم���ال املعرفة خوف الس���ابقة،
ألن اخلامت���ة ف���رع الس���ابقة ،ويرتتب عليها
بعد ختلل أس���باب كثرية ،ول���ذا قال العارف
األنصاري:
(الن���اس خياف���ون م���ن اليوم اآلخ���ر وأنا
أخاف من اليوم األول)
وإلي���ه أش���ار النيب صل���ى اهلل عليه وآله
وس���لم يف املن�ب�ر( ،حي���ث رف���ع ي���ده اليمن���ى
قابضا على كفه ،ثم قال:
«أتدرون أيها الناس ما يف كفي؟».
قالوا :اهلل ورسوله أعلم ،قال:
«أمس���اء أه���ل اجلن���ة وأمس���اء آبائه���م

وقبائلهم إىل يوم القيامة».
ثم رفع يده اليسرى وقال:
«أيها الناس! أتدرون ما يف كفي؟».
قالوا :اهلل ورسوله أعلم ،فقال:
«أمس���اء أه���ل الن���ار وأمس���اء آبائه���م
وقبائلهم إىل يوم القيامة».
ثم قال :حكم اهلل وعدل ،حكم اهلل:
()5()4
((ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ)) .
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«يسلك بالسعيد يف طريق األشقياء حتى
يقول الناس :ما أش���بهه بهم بل هو منهم ،ثم
تتداركه السعادة.
وقد يسلك بالشقي طريق السعداء حتى
يقول الناس :ما أشبهه بهم ،بل هو منهم ،ثم
يتداركه الشقاء.
إن م���ن كتب���ه اهلل س���عيدا وإن مل يبق من
الدنيا إال فواق ناقة ختم له بالسعادة»)6(.
إذن ينقسم اخلوف إىل:
أوال :اخلوف من الش���يء الذي آتي حتمًا
كامل���وت ،الذي هو حتمي البد منه ،فاخلوف
يكون من الشيء احلتمي.
ثاني���ا :اخل���وف من الش���يء ال���ذي ميكن
وقوع���ه وليس بيده ش���يء ،كحوادث الس�ي�ر
والغرق واحلرق وما أشبه ذلك.
ثالث���ا :اخلوف من الش���يء الذي يقع بيد
اإلنس���ان ،كالقت���ل العمد ،وعاقب���ة اجلرائم
اليت وقعت بيد اإلنسان.
رابعا :اخلوف من الشيء الذي ال خيّوف،
كاخلوف من املّيت ،الذي هو ال خيّوف أبدًا،
ألنه جسد بال روح)7(.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1تفس�ي�ر ال���رازي :ج ،32ص56؛ ورد به���ذا
الش���كل( :أعرفك���م ب���اهلل أخوفك���م م���ن اهلل ،وأن���ا
أخوفكم منه).
( )2سورة آل عمران ،اآلية.30 :
( )3سورة آل عمران ،اآلية.102 :
( )4سورة الشورى ،اآلية.7 :
( )5ال���كايف للش���يخ الكلي�ن�ي :ج ،1ص،444
ح.16
( )6الكايف للكليين :ج ،1ص ،154ح.3
( )7املص���در :جامع الس���عادات ،ج ،1ص 152ــ
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مباحث عقائدية

اإلمام المهدي
الحلقة الثانية
المصلح العالمي العظيم
عجل اهلل تعالى فرجه الشريف

القرآن وظهور المهدي عليه السالم
يف كتابنا الس���ماوي العظيم آيات كثرية
ّ
تبشر بهذا الظهور العظيم.
ق���ال اهلل تبارك وتعاىل يف حمكم كتابه
الكريم:
((ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵ ﭶ
()1
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ.))...
تب�ِّي�نِّ ه���ذه اآلية جب�ل�اء أن احلكم على
األرض س���يخرج يف النهاي���ة م���ن أي���دي
اجلباري���ن والظامل�ي�ن ،وس���يكون احلكم بيد
املؤمنني الصاحلني.
ويف أث���ر اآلي���ة املذك���ورة والوع���د الذي
فيها ،يعد اهلل ثالثة وعود أخرى:
حي���ث يقول س���بحانه وتع���اىل يف تكملة
اآلية السابقة:
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((...ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ.))...
ويف تفس�ي�ر هذه اآلية ق���ال اإلمام علي
ابن احلسني عليه السالم:
«ه���م واهلل ش���يعتنا يفع���ل اهلل ذلك بهم
على يدي رجل منّا وهو مهدي هذه األمة».
المهدي في كتب الحديث
إن األحادي���ث اليت تش�ي�ر إىل احلكومة
العاملية القائمة على السالم والعدل ،واليت
يؤسس���ها واح��� ٌد من أه���ل بيت رس���ول اهلل
صل���ى اهلل علي���ه وآله وس���لم امس���ه املهدي
أحادي���ث كث�ي�رة وردت يف كت���ب الش���يعة
والسنة ،وهي من الكثرة حبيث تعدت حدود
التواتر أيضًا.
أم���ا ال���كالم على أن���ه هو اإلم���ام الثاني

عش���ر ،وخليف���ة رس���ول اهلل صل���ى اهلل
عليه وآله وس���لم والتاس���ع م���ن أوالد اإلمام
احلس�ي�ن علي���ه الس�ل�ام ،وأن���ه اب���ن اإلمام
احلسن العسكري عليه السالم فهو كثري يف
املصادر الشيعية.
فم���ن حي���ث القس���م األول ،أي التوات���ر
الوارد يف كتب أهل السنة يف أحاديث ظهور
املهدي ،يكفي أن نقول:
إن علماء أهل الس���نة يشريون إىل ذلك
صراح���ة إىل احلد الذي نقرأ يف الرس���الة
اليت أصدرتها (رابطة العامل اإلسالم) وهو
أكرب مركز ديين يف احلجاز ما يلي:
(إنه آخر اخللفاء الراشدين االثين عشر
الذي���ن أخ�ب�ر عنه���م النيب صل���ى اهلل عليه
وآله وس���لم يف أحاديث صحاح ،واألحاديث
عن املهدي نقلت عن كثري من الصحابة عن

رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم).
وبع���د ذكر أمساء عش���رين من الصحابة
الذي���ن نقلوا أحاديث الن�ب�ي صلى اهلل عليه
وآله وس���لم عن املهدي ،تس���تطرد الرس���الة
قائلة:
(وهن���اك آخ���رون كث�ي�رون نقل���وا ه���ذه
األحادي���ث وبع���ض علم���اء أهل الس���نة ألفوا
الكت���ب اخلاص���ة يف األخب���ار ال���واردة ع���ن
امله���دي ،منه���م أبو نعي���م األصفهان���ي ،وابن
حجر اهليثمي ،والشوكاني ،وإدريس املغربي،
وأبو العباس بن عبد املؤمن).
وتضيف أن:
(مجع���ًا من علم���اء أهل الس���نة القدامى
واحملدثني يصرحون بأن األخبار عن املهدي
متواترة).
بع���د ذك���ر أمساء عدد من ه���ؤالء ختتتم
الرسالة كالمها بالقول:
(أعل���ن فريق من احلف���اظ واحملدثني أن
أخبار املهدي فيها الصحيح وفيها احلس���ن،
وه���ي يف اجملم���وع م���ن املتوات���ر قطع���ًا ،وأن
االعتقاد بقيام املهدي صحيح وواجب ،وهذا
من عقائد أهل السنة واجلماعة املسلم بها،
وال ينكره إ ّال كل جاهل وصاحب بدعة).
أما أحاديث الشيعة
يكف���ي هن���ا أن نعلم أن هن���اك املئات من
األحادي���ث بهذا الش���أن ع���ن رواة خمتلفني،
ع���ن رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس���لم
وعن األئمة عليهم الس�ل�ام مب���ا يتجاوز حد
التوات���ر ،وهو عند الش���يعة من الضروريات،
حبي���ث إن���ه ال ميكن ألح���د أن يعتنق املذهب
الش���يعي دون االعتقاد بظه���ور املهدي عجل
اهلل تعاىل فرجه الشريف.
أكب كبار علماء الشيعة منذ القرون
لقد ّ
األوىل حت���ى اليوم على كتابة الكتب العديدة
به���ذا اخلص���وص مجع���وا فيه���ا األحادي���ث
املتعلق���ة بامله���دي عج���ل اهلل تع���اىل فرج���ه
الشريف.
إنن���ا هنا نكتف���ي بذكر بع���ض األحاديث
م���ن باب املث���ال ،تاركني ملن يريد االس���تزادة
أن يرج���ع إىل كث�ي�ر من الكت���ب املهمة اليت

ألفت يف هذا املوضوع ،منها كتاب (املهدي)
تأليف السيد صدر الدين الصدر.
قال رس���ول اإلسالم صلى اهلل عليه وآله
وسلم:
«ل���و مل يب���ق م���ن الده���ر إ ّال ي���وم لط���ّول
ً
رج�ل�ا من أهل
اهلل ذل���ك الي���وم حت���ى يبعث
بييت ميلؤها قس���طًا وع���د ًال كما ملئت ظلمًا
وجورًا».
ويف حديث آخر عن اإلمام الصادق عليه
السالم قال:
«إذا ق���ام القائ���م حك���م بالع���دل ،وارتفع
اجلور يف أيامه ،وأمنت به السبل ،وأخرجت
األرض بركاته���ا ،ورد كل ح���ق إىل أهل���ه....
وحك���م بني الناس حبك���م داود وحكم حممد
فحينئذ تظهر
صل���ى اهلل علي���ه وآله وس���لم،
ٍ
األرض كنوزه���ا ،وتب���دي بركاته���ا ،وال جيد
يومئذ موضع���ًا لصدقته ولربه
الرج���ل منكم
ٍ
لشمول الغنى مجيع املؤمنني».
ونعل���م أن���ه يف زم���ان غيبة إم���ام العصر
عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف يستمر خط
اإلمامة والوالية متمث ً
ال يف نواب اإلمام.
االم���ام امله���دي عجل اهلل تع���اىل فرجه
الشريف
إن قضية غيبة صاحب األمر هي قضية
مهمة تفهمنا مسائل عديدة.
منه���ا أن مثل هذا العم���ل العظيم والذي
بواس���طته س���وف متأل األرض ع���د ًال مبعناه
الواقعي فإنه ال يوجد بني البشر سوى املهدي
املوع���ود عج���ل اهلل تع���اىل فرجه الش���ريف
ادخ���ره اهلل تبارك وتعاىل للبش���رية
وال���ذي َّ
م���ن يق���در عل���ى حتقيق���ه ،فالعدال���ة كان���ت
ه���دف مجي���ع األنبي���اء وأرادوا أن يطبقوها
يف مجي���ع الع���امل ،لكنه���م مل ُيوفق���وا لذلك،
وحت���ى أن رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآله
وس���لم الذي جاء إلصالح الن���اس ،ولتحقيق
العدال���ة وتربي���ة الن���اس ،فإن���ه مل ُيوف���ق يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زمانه لتحقيقها بهذا املعنى.
( )1سورة النور ،اآلية.55 :
وإن الذي سيتمكن من ذلك ،وينشر لواء
املص���در :سلس���لة أص���ول الدي���ن للش���يخ ناصر
العدل يف كل األرض هو اإلمام املهدي عجل مكارم الشريازي :ص.102
اهلل تع���اىل فرج���ه الش���ريف ،وإن العدال���ة
ال�ت�ي س���وف ينش���رها ليس���ت ه���ذه العدالة
ال�ت�ي يفهمه���ا الن���اس العادّي���ون وال�ت�ي هي
فق���ط العدال���ة يف األرض م���ن أج���ل حتقيق
رف���اه الن���اس ،ب���ل العدالة يف مجي���ع مراتب
اإلنسانية ،إذ إن إعادة اإلنسان عن احنرافه
س���واء االحن���راف العمل���ي أو الروح���ي أو
العقلي إمنا تعين حتقيق العدالة يف اإلنسان
فإن
إذا كان���ت هناك احنراف���ات يف العقائد َّ
تصحيح تلك االحنرافات املوجودة يف العقائد
وجعلها عقيدة صحيحة وصراطًا مس���تقيمًا
يعين إجياد العدالة يف عقل اإلنسان.
فإن هذا س���يحدث يف زمان ظهور اإلمام
امله���دي املوع���ود عج���ل اهلل تع���اىل فرج���ه
الش���ريف ال���ذي اّدخره الب���اري ،ألن ال أحد
م���ن األول�ي�ن واآلخري���ن كان���ت عن���ده ه���ذه
القدرة،وه���ي موج���ودة فق���ط عن���د امله���دي
املوعود ،فإنه سوف ميأل مجيع العامل عد ًال،
وه���ذا م���ا مل يتمكن من���ه األنبي���اء رغم أنهم
ج���اؤوا ألداء تلك املهمة فاهلل تبارك وتعاىل
ادخ���ره لتحقيق ه���ذا األمر امله���م الذي كان
َّ
ُ
بي���د أن املوان���ع جعلتهم غري
ُحل���م األنبي���اءَ ،
قادري���ن على حتقيق ذل���ك ،وكان أمل مجيع
األولياء ،ولكنهم مل يوفقوا إليه ،وإنه س���وف
يتحقق على يد هذا العظيم.
وهذا هو سبب العمر الطويل الذي وهبه
اهلل تب���ارك وتعاىل ،فبع���د األنبياء واألولياء
الكبار آباء امله���دي املوعود عجل اهلل تعاىل
فرجه الش���ريف مل يكن هناك أحد يستطيع
حتقيق ذلك.
ل���ذا فلو أن امله���دي املوع���ود كان يذهب
إىل ج���وار رمح���ة احل���ق كس���ائر األولي���اء،
مل���ا كان بني البش���ر أح���د يقدر عل���ى تطبيق
العدال���ة ،وقد ادخره اهلل هلذا العمل لإلمام
احلج���ة املنتظ���ر صلوات اهلل وس�ل�امه عليه
وعل���ى آبائ���ه الطيب�ي�ن الطاهري���ن وأجداده
املنتجبني املعصومني.

ÎÐ

أعالم الشيعة

الشي ــخ حممـ ـ ــد كاظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اخلراس ـ ـ ــاني
املعروف باآلخوند
اسمه ونسبه
حممد كاظم بن حسني اخلراساني
الشيخ ّ
املعروف باآلخوند

مدة
احلسن جلوة وأساتذة آخرين ،وبقي فيها ّ
قصرية ،ث ّم ذهب إىل طهران ملواصلة دراسته
مدة قصرية.
احلوزوية ،وبقي فيها ّ

والدته
ولد يف مدينة مشهد املقدسة عام (1255
هـ) يف أسرة معروفة بالصالح.
فق���د كان وال���ده امل���وىل حس�ي�ن (تاج���ر
احلرير املعروف يف مش���هد املقدس���ة) حمبًا
للعلم والعلماء.
وبلغ حبه هلداية الناس أن قصد كاشان،
وبق���ي فيها مدة م���ن الزمان يؤدي وظيفته يف
الوعظ واإلرشاد.

وقد تزّوج وعمره  22عام ويف عام 1278هـ
س���افر إىل النجف األش���رف إلكمال دراسته
احلوزوية ،ومنذ وصوله شرع حبضور دروس
الشيخ االنصاري.

دراسته
دخل يف احلوزة العلمية يف مدينة مش���هد
املقدسة وعمرو  12سنة ،وتعلم اللغة العربية،
واملنط���ق ،والفقه ،واألصول يف حوزة مش���هد
املقدسة.
املقدمات
و أكم���ل (قدس س���ره) دراس���ة ّ
املقدس���ة ،ث��� ّم ذه���ب إىل مدين���ة
يف مش���هد ّ
س���بزوار لدراسة احلكمة والفلسفة عند أبي

إضاف���ة إىل ذل���ك أخ���ذ حيض���ر دروس
الش���يخ راض���ي ،والس���يد مه���دي القزويين،
وعارف الرباني ،والسيد علي الشوشرتي.
بع���د وف���اة الش���يخ االنصاري ع���ام 1281
ه���ـ أخ���ذ حيض���ر دروس الش���يخ حممد تقي
الشريازي واصبح من تالمذته املق ّربني.
وبعد سفر أُس���تاذه الشيخ الشريازي إىل
مدة
املقدسة التحق به ،وبقي هناك ّ
س���ام ّراء ّ
قصرية حيضر دروسه.
ثم عاد إىل النجف األش���رف باقرتاح من
الشيخ ،ليقوم بتشكيل حوزة دراسية فيها.
من أساتذته

حممد حسن الش�ي�رازي املعروف
السّيد ّ
بالشريازي الكبري ،الشيخ مرتضى األنصاري،
السّيد أبو احلسن جلوة الزواري ،الشيخ هادي
الس���بزواري ،السّيد علي الشوشرتي ،الشيخ
آل راضي،
تدريسه
يع���د (ق���دس س���ره) م���ن مدّرس���ي عل���م
ّ
ُ
األصول البارزين يف التاريخ اإلس�ل�امي ،وقد

مدة أربعني
انش���غل بتدريس العلوم احلوزوية ّ
س���نة ،ومتتاز طريقت���ه بالتدريس بالس���هولة
خاص بالتقريرات،
وحسن البيان ،وله أُسلوب ّ
حيث ينتقل من مطلب إىل آخر بسرعة ودّقة
ال مثيل هلا ،وهلذا أصبحت لدروس���ه ش���هرة
واس���عة ب�ي�ن أوس���اط الطلبة ،حتّ���ى بلغ عدد
طلاّ ب���ه أكثر م���ن ألف طالب ،م���ن بينهم مئة
جمتهد.

من تالمذته
حممد حسني الغروي اإلصفهاني
الشيخ ّ
املعروف بال ُكمباني ،الس���ّيد أمحد األعرجي
اخلونس���اري املع���روف بالصفائ���ي ،الش���يخ

القمي
حممد ّ
ضياء الدي���ن العراقي ،الش���يخ ّ
املعروف باألرباب ،السّيد حسني الطباطبائي
الربوج���ردي ،الش���يخ عب���د الكري���م احلائري
اليزدي ،الش���يخ ج���واد آقا امللك���ي التربيزي،
الس���ّيد حمس���ن الطباطبائي احلكيم ،الشيخ
حمم���د علي الش���اه آبادي ،الس���ّيد هبة الدين
ّ
الشهرستاني ،السّيد حمسن األمني العاملي،
حممد
الشهيد السّيد حس���ن املدّرس ،الشيخ ّ
حمسن املعروف بآقا بزرك الطهراني ،الشيخ
هادي كاش���ف الغطاء ،الشيخ مرتضى كاشف
حممد جواد البالغي ،الشيخ
الغطاء ،الش���يخ ّ
أب���و اهل���دى الكلباس���ي ،الس���ّيد ص���در الدين
الص���در ،الس���ّيد عبد اهلل البهبهاني ،الس���ّيد
القمي.
حسني ّ
مكانته العلمية
انتش���ر صيت���ه يف أرج���اء املعم���ورة ،ودّوى
امس���ه يف اآلف���اق ،ونال م���ن املنزل���ة الرفيعة
مما اضط ّر لإلذعان
واملقام الش���امخ العلميّ ،
به أكابر علماء املسلمني ،وقد جتاوزت شهرته
يف العل���م وبراعت���ه يف التدري���س آفاق النجف
األش���رف ،بل آف���اق العراق ،حتّ���ى وصل خرب
ذلك إىل مجيع أرجاء الدولة العثمانية.
واشتاق شيخ اإلسالم بنفسه لرؤية اآلخوند
حبج���ة أّنه يروم
واالرتش���اف من من�ي�ر علمه ّ
السفر إىل قرب أبي حنيفة يف بغداد ،ومن ث ّم
ع ّرج على النجف األش���رف؛ ليش���اهد احلوزة
ال�ت�ي مضى عليها حوال���ي األلف عام ،فدخل
إىل مسجد الطوسي حيث كان اآلخوند ُيلقي
فلما رآه وه���و يدخل قام بنقل البحث
درس���هّ ،
إىل ق���ول أب���ي حنيفة حول املطل���ب الذي كان
يشرحه ،وشرع ببيانه على أحسن ما يرام.
فاندهش شيخ اإلسالم من قدرة اآلخوند
أئمة السنّة.
على مباني أبي حنيفة وغريه من ّ
إن ُج ّل حديثه يف س���فره عند رجوعه
وُيق���الّ :
إىل بل���ده كان ي���دور حول ش���خصية اآلخوند
ومكانتهالعلمية.
حياتهالسياسية

أوال :فض���ح السياس���ة ال�ت�ي كان ينتهجها
مظفر الدين شاه ،باخلصوص اعرتاضه على
القرض الذي حصل عليه من روس���يا ،والذي
أغرق البالد ببحر من الديون.
ثانيا :نشاط الشيخ الواسع يف املشروطة ــ
حركة دستورية ضد احلكم االستبدادي ــ حيث
قام بإرس���ال جمموعة من الرس���ائل بالتنسيق
مع الشيخ حسن الطهراني ،والشيخ عبد اهلل
املازندران���ي اىل داخل ايران ،وكذلك اصداره
بعض البيانات.
ثالثا :قيامه بإرسال رسالة اىل حممد علي
ش���اه ،دعاه فيه���ا اىل التقّيد مبوازين الش���رع
والعدالة ،والس���عي للمحافظة على اس���تقالل
البالد ،وااللتزام ببنود املشروطة ،فأخذ ينسق
م���ع قوات االح���رار االيرانيني آن���ذاك ،الدامة
الصراع مع احلكم االستبدادي.
رابع���ًا :ق���ام بارس���ال برقي���ة اىل جمل���س
س���عادة االيرانيني طلب فيها من سفراء الدول
والصح���ف الرمسية بتوعي���ة الناس وتنبيههم
اىل م���واد الدس���تور االيراني ،اليت تؤكد عدم
مش���روعية أي معاهدة او اتفاق ،بني احلكومة
ودولة اخرى اال مبوافقة جملس الشعب.
خامس���ًا :قيام���ه بالتنس���يق م���ع الش���يخ
الطهران���ي والش���يخ املازندران���ي يف كتاب���ة
بي���ان ،طالبوا فيه الثوار املس���لمني يف القفقاز
وتفلي���س وبع���ض املناطق االخرى ،مبس���اعدة
الثوار املس���لمني يف تربي���ز ،لالطاحة باحلكم
القاج���اري املس���تبد ،وعلى أثر تل���ك االوضاع
حاولت روسيا وبريطانيا التنسيق فيما بينهما،
لتهدئة االوضاع املضطربة يف ايران.
وعل���ى أثر ذلك ولغ���رض االطالع على ما
جيري يف ايران ،قرر الشيخ اخلراساني السفر
اىل إي���ران ملواجه���ة االحن���راف ،اال ان وفات���ه
املفاجئة يف النجف االشرف حالت دون ذلك.
من مؤ ّلفاته
اتس���مت مؤلفات���ه باالصال���ة والتجدي���د
والتدقيق يف علمي الفقه واالصول.

األنصاري ،احلاش���ية اجلديدة على الرسائل،
وه���ي املس���ماة (درر الفوائد) ،احلاش���ية على
مكاسب الشيخ االنصاري ،حاشية على أسفار
صدر املتأهلني الشريازي ،حاشية على منظومة
الس���بزواري ،القضاء والشهادات ،روح احلياة
(رسالة عملية) ،اللمعات النيرّ ة يف شرح تكملة
التبص���رة ،ذخرية العباد يف ي���وم املعاد (باللغة
الفارس���ية) ،تكملة التبصرة ،الفوائد (حتتوي
عل���ى مخس عش���رة فائ���دة) ،كفاي���ة االصول
(كت���اب قّيم ي���درس اآلن يف احل���وزات العلمية
كافة).
هذا إضافة اىل جمموعة من الرسائل يف
اب���واب خمتلف���ة من الفق���ه مطبوعة يف جملد
واحد.
أقوال العلماء فيه
قال فيه الس���يد حمس���ن االم�ي�ن صاحب
اعيان الش���يعة :متيز الش���يخ اخلراساني عن
مجي���ع املتأخرين حب���ب االجي���از واالختصار
وتهذيب االصول واالقتصار على لباب املسائل،
وح���ذف الزوائد ،مع جتديد يف النظر وإمعان
يف التحقيق.
وفاته
ت���ويف (رمحه اهلل) ي���وم الثالثاء  / 20ذي
احلجة  1329 /هـ.
حي���ث كان عازما على الس���فر إىل إيران،
حلف���ظ ثغ���ور اإلس�ل�ام م���ن عس���اكر الروس
واالجنليز.
وشيع جثمانه الطاهر تشييعا عظيمًا ،ومت
دفنه يف الصحن الشريف لإلمام أمري املؤمنني
علي بن ابي طالب (عليه الس�ل�ام) يف النجف
االشرف.
ــــــــــــــــــــــــ

املصدر :علماء احلوزة العلمية :ص.25

فمنها :حاشية على كتاب الرسائل للشيخ

ÎÒ

معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

البائع جبرائيل عليه السالم والمشتري ميكائيل
والناقة من الجنة والدراهم من اهلل سبحانه وتعالى
عليه السالم

ع���ن اب���ن بابويه يف األمالي ق���ال :حدثنا
أمح���د ب���ن زياد ب���ن جعفر اهلمدان���ي ،حتى
قال :حدثنا معاوية بن هش���ام ،عن خالد بن
ربعي قال :قالت فاطمة عليها السالم :خرج
أب���ي يف ناحية من منزل���ي ،وخرج زوجي يف
ناحي���ة أخ���رى ،فما لب���ث أن ج���اء ابي ومعه
سبعة دراهم سود هجرّية ،فقال:
«يا فاطمة أين ابن عمي؟».
فقلت له:
«خرج».
فق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآله
وسلم:
«هاك هذه الدراه���م فإذا جاء ابن عمي
فقولي له يبتاع لكم بها طعاما».
فم���ا لبث���ت إ ّال يس�ي�رًا حت���ى ج���اء علي،
فقال:
«رج���ع اب���ن عم���ي فإن���ي أج���د يف البيت
رائحة طّيبة؟».
فقالت فاطمة عليها السالم:
إلي ش���يئا تبت���اع لنا به
«نع���م وق���د دف���ع ّ
طعاما».
فقال علي عليه السالم:
«هاتيه».
فدفعت إليه س���بعة دراهم سود هجرّية،
فقال:
ً
ً
«بس���م اهلل واحلمد هلل كثريا طّيبا وهذا
من رزق اهلل».
ثم قال:
«يا حسن قم معي».
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فأتيا الس���وق فإذا هما برجل واقف وهو
املل���ي الو ّ
يف؟ ق���ال أمري
يق���ول :م���ن يق���رض ّ
املؤمنني عليه السالم:
بين نعطيه؟».
«يا ّ
قال احلسن عليه السالم:
«إي واهلل يا أبه».
عل���ي الدراهم ،فقال احلس���ن
فأعط���اه ّ
عليه السالم:
ّ
«يا أبه أعطيته الدراهم كلها؟».
قال عليه السالم:
إن الذي يعطي القليل قادر
بينّ ،
«نعم يا ّ
على أن يعطي الكثري».
ق���ال :فمض���ى عل���ي عليه الس�ل�ام بباب
رج���ل يس���تقرض من���ه ش���يئًا فلقي���ه أعرابي
ومع���ه ناق���ة ،فقال :يا علي اش�ت�ر منيّ هذه
الناقة ،فقال عليه السالم:
«ليس معي مثنها».
ق���ال :فإني أنظرك به إىل القيظ ،فقال
عليه السالم:
«فبكم يا أعرابي؟».
ق���ال :مبائ���ة دره���م ،فق���ال عل���ي علي���ه
السالم:
«خذها يا حسن».
فأخذها فمضى علي عليه السالم فلقيه
أعراب���ي آخ���ر ،فقال :ي���ا علي تبي���ع الناقة؟
فقال علي عليه السالم:
ــــــــــــــــــــــــ
«وما تصنع بها؟».
املصدر معاجز اإلمام علي عليه السالم للسيد
ق���ال :أغزو عليه���ا أّول غزوة يغزوها ابن
هاشم البحراني :ص.44
عمك ،قال عليه السالم:
ّ
«إن قبلتها فهي لك بال مثن».
قال :معي مثنها وبالثمن أشرتيها ،قال:
فبكم اشرتيتها؟ قال:
«مبائة درهم».
قال االعرابي :فلك سبعون ومائة درهم،
فقال علي للحسن عليهما السالم:
ّ
«خذ السبعني واملائة درهم وسلم الناقة،
املائة لألعرابي الذي باعنا الناقة ،والسبعون
لنا نبتاع بها شيئًا».
فأخذ احلس���ن علي���ه الس�ل�ام الدراهم،
وسّلم الناقة ،قال علي عليه السالم:
«فمضي���ت أطلب األعراب���ي الذي ابتعت
منه الناقة ألعطيه مثنها ،فرأيت رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وس���لم جالس���ًا يف مكان
مل أره جالس���ًا في���ه قبل ذل���ك اليوم وال بعده
فلما نظر النيب صلى
على قارعة الطري���قّ ،
ً
تبسم ضاحكا حتى
إلي ّ
اهلل عليه وآله وسلم ّ
ب���دت نواج���ذه ،فقل���ت :أضحك اهلل س���نّك
ّ
وبش���رك بيوم���ك ،فقال :يا أبا احلس���ن إّنك
األعراب���ي الذي باع���ك الناقة لتوفيه
تطل���ب
ّ
الثم���ن؟ فقل���ت :إي واهلل فداك أب���ي وأمي،
فق���ال :يا أبا احلس���ن ال���ذي باع���ك الناقة،
جربائي���ل ،والذي اش�ت�راها من���ك ميكائيل،
والناق���ة م���ن نوق اجلنّ���ة ،والدراهم من عند
خ�ي�ر وال خت���ف
ّ
رب العامل�ي�ن ،فأنفقه���ا يف ٍ
إقتاراً.

من مناهل مدرسة الدعاء

على مائدة الصحيفة السجادية
الحلقة الخامسة عشرة

الدعاء األول
(َ،...و حْ َ
�س َع� � ْن
ال ْم� � ُد ِ
هلل َّال � ِ�ذي َل� � ْو َحَب � َ
ح ِدِه َعَلى َما أَبْ َ
ال ُه ْم ِم ْن ِمَنِنِه
ِعَباِدِه َم ْعِر َفَة مَ ْ
المَُْتتَاِب َعِة َوأَ ْس� �َب َغ َعَليِْه ْم ِم ْن ِن َع ِمِه المُْت َ
اهَرِة
َظ ِ
ي َم ُدوُه َوَتَو َّسُ��عوا يِف
َصر ُفوا يِف ِمَنِنِه َفَل ْم حَ ْ
َلت َّ
ِرزِْقِه َفَل ْم َي ْش� � ُك ُروُهَ ،وَل ْو َكانُوا َكذِل َك خَ َ
لَر ُجوا
يمَّي� �ِة،
ْس ��اِنَّيِة ىَإل َح � ِّ�د الَْب ِه ِ
ِم� � ْن ُح� � ُدوِد اإلن َ
م َك ��م ِكتَاِبِه( :إ ْن ُه ْم
َف َكـاُن ��وا َك َما َو َص َف يِف حُ ْ
إال َكاألنَْع ِام َب ْل ُه ْم أَ َض ُّل َسِبيال).).....،
احلبس :من باب ضرب أي :منع.
والعباد :مج���ع عبد وأكثر ما يطلق على
اململ���وك وقد يطلق على اإلنس���ان حرًا كان
أو رقيقًا.
ق���ال صاحب احملك���م :يذهب بذلك إىل
أنه مملوك لباريه ع ّز وجل.
وقال اجلوهري :أصل العبودية ،اخلشوع
والذل.
ويقع الش���رط صلة وصفة وحاال ،وكأن
اجلمل���ة الش���رطية مس���تثناة عنده���م م���ن
االنش���ائية اليت ال تقع شيئا من ذلك والذي
س���ّوغ ذل���ك أن ك���ون ح���ال املوص���ول وحنوه
وصفته مضمون الشرطية قضية معلومة.
واملعرفة :العلم.
وقيل :هي إدراك البسائط واجلزئيات،
والعل���م إدراك املرّكب���ات والكلّي���ات وم���ن ث ّم
يقال عرفت اهلل وال يقال علمته.
حتى ق���ال بعضهم :إني ألج���د لذة قوله
تعاىل (ألست بربكم) يف مسعي إىل اآلن.
قول���ه (على ما أبالهم من مننه) اإلبالء
واالبتالء :االمتحان واالختبار.
يقال :أباله اهلل خبري أو شر يبليه ،إبالء
ويتعدى بنفسه ايضا ،فيقال :باله يبلوه بلوى
واالسم البالء مثل سالم.
واملن���ن :مجع منة بالكس���ر مبعنى النعم،
وكث�ي�رًا ما ترد مبعنى االحس���ان اىل من ال

يطل���ب اجلزاء من���ه ،ومنه املنان من أمسائه
تعاىل.
وقول���ه علي���ه الس�ل�ام يف ش���هر رمضان
مبن».
املبارك« :ومل تشب عطاءك ّ
واملتتابعة :املتوالية من تتابع الش���يء تبع
بعضه بعضا.
واإلس���باغ :التوس���ع واالفاضة ،س���بغت
النعم���ة س���بوغا اتس���عت ،وأس���بغها اهلل
()1
أفاضها وامتها.
وقيل :أبالهم :البالء يكون حمنة ويكون
منحة وهو املراد هنا.
(من حدود اإلنسانية على حد البهيمية)
ومجعي���ة احل���دود األوىل وإف���راد الثاني���ة
للداللة على تعدد حدود اإلنس���ان يف مراتب
الكمال ،فإن أعل���ى املراتب مراتب األنبياء،
ثم األوصياء ،ثم األولياء ،ثم األدنى فاألدنى،
وأم���ا البهيمية فليس هلا إ ّال حد واحد ،وهو
عدم الشعور وكون همها علفها ،وفيه تعبري
بليغ لإلنس���ان اخلارج من احل���دود الكثرية
املخل���وق هلا ،الداخل يف حد واحد مل خيلق
ل���ه ،ويف بع���ض النس���خ ،ولدخل���وا يف حريم
البهيمية.
(حمك���م كتابه) أي كتاب���ه احملكم املتقن
الواضح الداللة ،أو غري املنسوخ.
(ب���ل هم أضل س���بيال) :إما لعدم قابلية
األنعام ،أو أنها عرفت الضار فاحرتزت منه
وعرفت النافع فأقبلت إليه ،وهم بالعكس ،أو
ألنها تطيع ربها ومن أحسن إليها وتفر ممن
يضربها ويس���يء إليها ،وهم أيضًا بعكس���ها
حي���ث أطاعوا الش���يطان وخالفوا الرمحن،
أو أن جهال���ة األنع���ام مل يس���ر ضررها إىل
أح���د ،وجهالة هؤالء أضلت العاملني وأثارت
()2
الفنت بينهم وبني املسلمني.
وقي���ل :حب���س :من���ع ،والعب���اد :مج���ع
عب���د يطل���ق على اإلنس���ان بوصف���ه مملوكًا

خلالقه ع ّز وجل ،وأصل العبودية :اخلش���وع
واالنقي���اد ،واملعرف���ة :العل���م واالط�ل�اع،
يق���ال أب�ل�اه يبلوه بلوى واالس���م :البالء وهو
االمتح���ان أواالختبار ويأت���ي االبالء مبعنى
االحس���ان ،واملن���ن :مج���ع منة وه���ي النعمة
والفض���ل ،واملتتابع���ة :تاب���ع بعضه���ا بعض���ا
يف توال���ي ،واألس���باغ :التوس���يع واالفاضة،
واملتظاه���رة :املرتادفة املتتالي���ة يف وضوح،
وتصرف���وا :تقلب���وا يف انتف���اع ،وتوس���عوا:
انبسطوا يف زيادة وسعة ،واالنسانية :طبائع
وصف���ات اجملتم���ع اإلنس���اني ،والبهيمي���ة:
مس���ات كل ذات أربع من دواب الرب والبحر
من البهائم.
لقد فتح اهلل تعاىل أبواب الشكر لعباده
وهداه���م إليه وداله���م طرق���ه وابتالهم يف
االرش���اد إلي���ه وليص���رف عنه���م االس���راف
واجلحود والسفه والغفلة والعمى والضاللة
والضي���ق والعس���ر ضم���ن إط���ار الكم���االت
العقلي���ة والس���لوك الواع���ي لب�ن�ي اإلنس���ان
وم���ا أنعم اهلل عليهم به م���ن العقل والفطنة
والتمييز.
عن اإلمام جعفر الصادق عليه الس�ل�ام:
فيم���ا أوحى اهلل عز وجل إىل موس���ى عليه
الس�ل�ام« :يا موس���ى أش���كرني حق شكري،
فق���ال ي���ا رب فكيف أش���كرك حق ش���كرك
وليس من ش���كر أشكرك به إ ّال وأنت أنعمت
علي؟ قال :يا موسى اآلن شكرتين حيث
به ّ
()3
علمت أن ذلك مين.
يتبع.....
ـــــــــــــــــــــــ
( )1ري���اض الس���الكني للس���يد عل���ي املدن���ي
الشريازي :ج ،1ص 302ــ .307
( )2ن���ور األبص���ار يف ش���رح الصحيفة للس���يد
نعمة اهلل اجلزائري :ص.34
( )3حب���وث يف الصحيف���ة الس���جادية للش���يخ
صاحل الطائي :ص.11
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فقه األسرة وشؤونها

"مسؤولية اإلنسان
الفردية واالجتماعية"
إن اهلدفية ه���ي من مسات اخللق الذي
يق���وم على القان���ون والنظام ،فكل ش���يء له
نظام معني.
وتكش���ف دراس���ات الباحث�ي�ن واحملققني
بوض���وح أنه ال توجد أية ظاهرة بدون قانون
حي
وحس���اب ،ومل يخُ لق أي كوك���ب أو كائن ّ
دون قاعدة أو نظام.
ً
فمث�ل�ا ختضع حركة النج���وم اليت تبعد
تق���در بالس���نوات الضوئي���ة
عن���ا مس���افات ّ
لضواب���ط معين���ة ،ويب���دو أنه���ا ملتزمة بعدم
االحن���راف واالبتع���اد ع���ن مس�ي�رها وع���ن
تفاصيل الربنامج املرسوم هلا أبدًا.

فع���امل الوج���ود ه���ذا ال يقتصر
عل���ى زقاقن���ا ومدينتن���ا وبلدن���ا،
وبالنتيج���ة عل���ى كرتن���ا األرضي���ة
والقم���ر والنج���وم فق���ط ،ب���ل يقف
جدًا
خلف هذا الوجود عامل واس���ع ّ
ال ميكنن���ا أن نتص���وره أب���دًا فكيف
بإدراكه وملسه؟!

وختتل���ف الظواه���ر فيم���ا بينها
كث�ي�رًا وق���د ذك���ر ً
مث�ل�ا  500أل���ف ن���وع من
احلش���رات تقريب���ًا تعيش على س���طح الكرة
األرضية عدا تلك اليت مل يتم التع ّرف عليها
حل���د اآلن ،وما أكث���ر النبات���ات واحليوانات
وتكشف هذه الظواهر من خالل التزامها اليت مل تدخل كتب وتصانيف العلماء!
بأنظمته���ا اخلاصة والدقيق���ة ،عن اهلدفية
قيمة اإلنسان
والسري حنو التكامل ،وندرك حنن أيضا من
لإلنس���ان قيمة ك�ب�رى ومنزل���ة عظيمة،
خ�ل�ال هذا القانون والنظ���ام الدقيق أننا مل
نَل���ق عبث���ًا ومل نوجد صدف���ًة ،بل إن الذي وجاء يف القرآن الكريم:
خُ ْ
َْ
((ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
خلق هذا الوجود هو الذي خلقنا.
ﮖﮗﮘﮙﮚ
دائرة الخلق
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)).
أم���ا دائ���رة اخللق فواس���عة ج���دًا وليس
وكرمه اخلالق أيض���ًا ،وميكنه أن يرتقى
هل���ا ح���دود معين���ة ،والدليل على س���عتها أن ليك���ون خليفة اهلل يف األرض الذي س���جدت
املسافة بني كوكبني جملرتني خمتلفتني تقاس له املالئكة.
بالسنوات الضوئية.
وفت���ح اخلال���ق جل وع�ل�ا الطري���ق أمام
ويق���ال إن كل ثاني���ة م���ن هذه الس���نوات
تع���ادل  300ألف كيلوم�ت�ر! فما أكثر النجوم
ال�ت�ي اندثرت وانفن���ت منذ س���نوات عديدة
لك���ن ضوَءها مل يصل إلين���ا حتى اآلن؟! وما
أكث���ر الظواهر ال�ت�ي ُخلقت حديث���ًا لكننا ال
نعلم بها وال ميكننا اإلملام بها؟!
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ذك���روا إضاف���ة إىل ذلك بأّنه ميتل���ك مقامًا
معنوي���ًا حبيث يكون ق���ادرًا على تغيري الفرد
واجملتم���ع ،واهتم اإلس�ل�ام كثريًا باإلنس���ان
وقيمت���ه الوجودي���ة ،وال ميك���ن املقارن���ة بينه
وبني منزلة السماء والعرش ،وال تعرف هذه
القيمة إ ّال اجلنة ،وجاء عن اإلمام احلس�ي�ن
علي���ه الس�ل�ام يف وصّي���ٍة له أن���ه ينبغي على
اإلنس���ان أن ال يبي���ع نفس���ه إ ّال بثمن مقداره
اجلنة.
العقل وأهميته
إن قيم���ة اإلنس���ان وأهميت���ه تع���ود إىل
عقل���ه ،والعق���ل وس���يلة للتميي���ز ب�ي�ن احلق
والباطل ،واخلري والش���ر ،ويهتدي اإلنس���ان
بواسطة نور العقل إىل طريقه.

والعقل جسر للوصول إىل الكمال ،وُيعَب ُد
اهلل ّ
جل وعال به وبهدايته ،وهو الوسيلة لنيل
اإلنس���ان ليتكامل ،ومل يوفر ه���ذه اإلمكانية اجلنة والس���عادة األبدي���ة ،وجاء يف احلديث
ملخلوقاته األخرى ،وميكنه أن يس���مو ويرتفع الش���ريف عن الرسول األكرم صلى اهلل عليه
من أسفل سافلني إىل أعلى عليني ،ويرتبط وآله وس���لم أن اخلالق ّ
ج���ل وعال قال للعقل
ملّا خلقه« :بك أعاقب وبك أثيب».
هذا بقابليته ومستوى بنائه ورشده.
وهك���ذا ت�ب�رز قيم���ة اإلنس���ان ومنزلت���ه
ح���دد املادي���ون قيم���ة اإلنس���ان ووصفوه
ولك���ن اإلهليني ومقام���ه من خالل عقل���ه ،ويقوم العقل بكبح
بأّن���ه ث���روة مادي���ة للمجتمع،
ّ

مج���اح األهواء عندما تريد أن تس���رق إرادة
اإلنس���ان ،وحي���دد العق���ل أخ�ي�رًا مص�ي�ر
اإلنسان ليكون من أصحاب اجلنة أو النار.
مسؤولية اإلنسان
اإلنس���ان كائ���ن عاقل ومس���ؤول ومكّلف
بس���بب عقل���ه وال ميكن���ه الته��� ّرب من ذلك،
وس���بب هذه املس���ؤولية هو الفهم ،إذ ميكنه
الفص���ل والقض���اء يف احل���وادث والظروف
املختلفة وإدراك األمور.
وتنبع مس���ؤولية اإلنسان من أعماقه وال
ميكنه أن يرفضها ،فهو يدرك يف باطنه أنه
ال يوجد أي عمل أو سلوك دون حساب ،وال
ميكنه العيش كيفما يش���اء أو ينس���اق خلف
األح���داث والوقائ���ع املختلف���ة مهم���ا كان���ت
خصوصياتها.
وجاء يف القرآن الكريم والكتب السماوية
األخ���رى أن اإلنس���ان لن يرتك وش���أنه ولن
ُيعام���ل كما احليوان وهذا ما ندركه مجيعًا،
وقد ُوصف اإلنس���ان بأّن���ه صاحب عهد مع
خالق���ه(( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ،))...
ومس���ؤول يف نف���س الوق���ت(( :ﰆﰇ ﰈ
ﰉ))...(( ،ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ّ
وت���دل ظواه���ر
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ))،
األم���ور أن هذه املس���ؤولية ثقيل���ة للغاية وال
ميكن لإلنسان االستهانة بها.
ضرورة وعي المسؤولية
لك���ن الش���يء امله���م ه���و أن نع���ي ه���ذه
املس���ؤولية وحدوده���ا وأبعاده���ا يف حياتن���ا
الفردي���ة واالجتماعية ،وح���ري بنا أيضًا أن
ندرك مس���ؤوليتنا يف يومنا ه���ذا والوظيفة
اليت ستطغى على الوظائف األخرى.
أن
نع���م ،إن م���ا نفهمه من اإلس�ل�ام هو ّ
الس���عادة تكم���ن يف إدراك اإلنس���ان يف ّ
كل
زم���ان ملس���ؤوليته ووظيفت���ه وأن يعلم بالذي
عليه أن يفعله يف يومه حتى يتحرك ويتقدم
بوع���ي ،فاملس���ؤوليات والوظائ���ف تتغيرّ مع
م���رور األزم���ان ،إذ ق���د جتب الدع���وة مث ً
ال
أحيان���ًا واجلهاد يف أحيان أخر ،أو الصراخ
والسكوت يف أوقات أخرى.
كم���ا جي���ب علين���ا وحن���ن من���ارس

مس���ؤوليتنا ،أن نع���ي اجلوان���ب اخلاص���ة
بالدي���ن وقيم���ه والتفاس�ي�ر املتع���ددة وغري
ذل���ك حتى ميكنن���ا اختاذ املواقف املناس���بة
حي���ال الوقائ���ع املختلف���ة ،وينبغ���ي اتب���اع
أس���اليب وطرق مناس���بة ،وأخريًا استخدام
العق���ل ال���ذي سريش���دنا يف فهمن���ا ويعيننا
على إجناز وظائفنا بأفضل وجه.
دائرة المسؤولية
إن دائ���رة مس���ؤولية اإلنس���ان واس���عة
جدًا ،فهي تتس���ع من جانب مبستوى عروج
اإلنس���ان ومس���ّوه وتتح���دد م���ن جانب آخر
مبق���دار اس���تعداده وإمكانياته؛ وتكرب دائرة
املسؤولية كلما زادت كفاءة اإلنسان ولياقته،
ويتضاع���ف التكلي���ف كلم���ا زادت إمكاناته،
متث���ل قدرتن���ا واس���تطاعتنا م���ن املس���ائل
الرتبوي���ة املهم���ة ،إذ ليس مبق���دور اجلميع
العم���ل كما كان الرس���ول األك���رم صلى اهلل
عليه وآله وسلم وال ميكن االستهانة بأدوارنا
يف نف���س الوق���ت أيض���ًا واحتق���ار أنفس���نا،
والب���د م���ن األخ���ذ بنظ���ر االعتبار مس���توى
ّ
اإلدراك والفه���م والقابلي���ة واالس���تعداد يف
الث���واب والعقاب ،وأن يك���ون املبدأ يف قبول
أي���ة مس���ؤولية هو عدم اس���تصغار أنفس���نا
واالس���تفادة م���ن طاقاتن���ا وقدراتنا بأقصى
ما ميكن.
وتش���مل املس���ؤولية أنفس���نا أيضا...(( :
ﯞﯟ...((،))...ﭮﭯ،))...
وأهلين���ا...(( :ﯠ ﯡ ،))...ثم جمتمعنا
وأمتن���ا والبش���رية مجع���اء(( :ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ،))...والب���د م���ن املض���ي
بوعي وفه���م يف مجيع هذه املوارد وااللتزام
والتنفيذ.
مث���ة ضمانات عديدة تس���ّهل لإلنس���ان
تطبي���ق ه���ذه املس���ؤولية وتنفيذه���ا عملي���ًا
وأهمها:
 1ــ الضمري اإلنس���اني الذي يس���تق ّر يف
أعم���اق اإلنس���ان ،ويق���وم بتأنيب الش���خص
إذا ما احنرف وتعدى احلدود املرس���ومة له
كالسد أمامه.
فيقف
ِّ

ويق���وم ب���ه العق���ل ال���ذي يتع��� ّرف على
حسنات األمور وسيئاتها فيجعلنا نقف بعيدًا
ونقدر جهود اآلخرين
اخلس���ة والدن���اءة ّ
عن ّ
ونش�ت�رك معهم يف املس���ؤولية ونستفيد من
خدماتهم دون انتظار لألجر.
 3ــ اعتقاد اإلنس���ان باحلساب والكتاب
والث���واب والعق���اب وهذا ما تؤم���ن به أغلب
األديان.
 4ــ الشعور فطريًا بقيمة أداء املسؤولية
وقداس���تها وينطب���ق هذا عل���ى اجلميع وهو
مبثابة الدافع الداخلي لإلنسان وجيب عليه
أن يهتم به.
 5ــ اإلشراف واملراقبة االجتماعية اليت
ض على اإلنسان التحرك وبذلك اجلهد
تف ِر ُ
وأداء الوظائف االجتماعية كما اآلخرين.
بشكل عام فإن ما ذكرناه يو ّفر األرضية
ٍ
وحي���دد مس���ار أداء املس���ؤولية وتنفيذه���ا
ويف���رض عل���ى اإلنس���ان التفك�ي�ر بص���ورة
سليمة والتخطيط بشكل أحسن.
الثواب والعقاب
ميث���ل الث���واب والعق���اب واإلمي���ان بهما
أهم العوامل اليت تدفع اإلنسان حنو العمل
والنش���اط وأداء مس���ؤوليته ،فالعقل يقضي
بعدم التساوي بني العامل مبسؤولية والتارك
هلا ،إذ سيثاب األّول ويعاقب الثاني حتمًا.
ويدرك اإلنسان فطريًا أن اخلالق الذي
خلق���ه ق���د وضع له ضواب���ط وقوانني حتدد
تصرفات���ه حتى ال تك���ون عبثًا؛ ومثة أرضية
عقلية للثواب والعقاب يؤمن بها العقالء.
فاالعتق���اد والتصدي���ق بهم���ا ،بأنهم���ا
ميث�ل�ان قوة تنفيذي���ة جيدة لتحديد مس���اء
العم���ل ،كما وإنهما ميث�ل�ان أيضًا جانبًا من
نتيجة العمل وجتس���ده بينم���ا متثل املكافأة
والعقوب���ة اجلان���ب اآلخر اآلن���ي (الدنيوي)
من���ه ،وه���ذا كّل���ه يرتب���ط بن���وع التعامل مع
أوامر الباري ّ
جل وعال.

ــــــــــــــــــــــ
املصدر :دور األب يف الرتبية ،د .علي القائمي:
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 2ـ���ـ قابلي���ة التمييز بني احل���ق والباطل
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عبر من التاريخ

إذا رأيت الملوك على أبواب العلماء
فنعم الملوك ونعم العلماء
كان يف جب���ل عام���ل قري���ة صغ�ي�رة
متواضع���ة تدع���ى (إمي���ة) بكس���ر اهلم���زة،
يعيش أهلها على زراعة احلنطة والش���عري،
وكان فيها عامل صاحل ،خيش���ى اهلل ،ويعمل
بكتاب���ه ،ويت���أدب ب���آداب الرس���ول وس���نته،
وكان يف حيات���ه ومظاه���ره ال ميت���از ع���ن
أضعف رجل يف القرية ،ويف ذات يوم اجتاز
قري���ة (إمي���ة) أحد مل���وك األّيوبي�ي�ن ،وهو
يف طريق���ه إىل بعض البل���دان ،فخرج أهل
القرية الستقباله واالحتفاء به ،وبقي العامل
الص���احل يف بيت���ه مل خيرج مع املس���تقبلني،
ومل ي���زر املل���ك مع الزائري���ن ،فاغتاظ امللك
م���ن تص���رف الش���يخ وجتاهل���ه ل���ه وملكانه،
ولكنه كان رشيدًا عاق ً
ال ،ال يقدم على عمل
إ ّال بع���د البحث والروّية ،فبعث إىل الش���يخ
يسأله عن السبب؟
فأجاب مبا هو مأثور ومشهور:
(إذا رأيت امللوك على أبواب العلماء فنعم
امللوك ونعم العلماء ،وإذا رأيت العلماء على
أبواب امللوك فبئس امللوك وبئس العلماء).
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ُ
فعظم الشيخ يف عيين امللك ،وأكربه أيمّ ا
إكب���ار ،وأس���رع إىل زيارته ،وجل���س متأدبًا
حبضرت���ه ،واس���تمع إىل حديث���ه خبض���وع
وخشوع ،وامتألت نفسه منه رهبة ،وعرض
عليه أن يزوجه ابنته اخلاتونَ ،ف َقِب َل الشيخ،
ومت الزّواج.

النبوة إ ّال اهلل س���بحانه ..وقد رأينا اجلبابرة
وأعاظ���م احل���كام كي���ف يش���عرون باملذل���ة
والصغ���ر عن���د هيبة العل���م والدي���ن ،وكيف
يعف���رون اجلب���اه واخل���دود ب�ت�راب العتبات
املقدسة ،وقبور األنبياء واألوصياء وورثتهم
العلماء الصاحلني ..وقدميًا قيل:

وب���ارك اهلل يف هذا القران ،ألنه خالص
لوجه���ه تع���اىل ،ووه���ب للزوج�ي�ن أوالدًا
وأحف���ادًا اعت��� ّز به���م الدي���ن وتباه���ت به���م
وع ِرف���وا بآل خاتون نس���بة إىل
اإلنس���انيةُ ،
أمهم بنت امللك.
ّ

(املل���وك ح���كام عل���ى الن���اس ،والعلم���اء
حكام على امللوك).

ولنتس���اءل :كي���ف أعط���ى املل���ك ابنت���ه
اخلات���ون لش���يخ فقري ،وترك املل���وك وأبناء
امللوك؟! وكيف ترك���ت هي القصور واخلدم
واحلشم لتعيش مع عابد زاهد يف بيت أشبه
باملغاور وقرية أشبه باملقابر؟!
اجل���واب :إن عظم���ة العلم���اء واملتق�ي�ن
فوق عظمة امللوك والسالطني ،ألّنهم أقرب
الن���اس م���ن درج���ة النب���وة ،وال ش���يء ف���وق

وكم من عزيز هوى به اجلهل والفس���وق
إىل ال���ذل واهلوان ..وكم من خس���يس رفعه
العل���م والتقوى إىل أع ّز مكان فقد قال اهلل
تعاىل:
((ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ)).
ــــــــــــــــــــــــ
املص���در :قصص وخواطر من أخالقيات علماء
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معارف عامة

بخر فموي

البخر الفموي (باإلنكليزية )Halitosis
رائح���ة الفم الكريهة غري املس���تحبة املنبعثة
خ�ل�ال التنف���س بغ���ض النظ���ر إن كان الف���م
ه���و مصدرها األصل���ي أم ال .يس���بب البخر
الفم���وي تأثريا نفس���يا واجتماعيا كبريا يف
املصاب�ي�ن به كما أنه حيتل املركز الثالث بني
األس���باب ال�ت�ي تدع���و إىل طل���ب مس���اعدة
طبيب األسنان.
نظرة عامة
يف معظ���م احلاالت ينت���ج البخر من الفم
نفس���ه .ختتل���ف ش���دة الرائحة خ�ل�ال اليوم
إما بس���بب اجلف���اف كما حيدث مع الضغط
النفسي أو الصوم ،أو بسبب تناول أنواع معينة
من الطعام كالثوم والبصل واللحم والس���مك
واجلنب ،أو بس���بب البدان���ة والتدخني .تكون
الرائح���ة يف أس���وا أحواهلا بعد االس���تيقاظ
م���ن الن���وم (نف���س الصب���اح) نظ���را جلفاف
الف���م ومخوله أثناء اللي���ل .يف بعض األحيان
يكون هذا النفس الس���يئ مؤقتا س���رعان ما
يزول بع���د تناول الطعام ،وتفريش األس���نان
واستخدام اخليط الطيب واملضمضة بغسول
خاص بالفم .ويف أحيان أخرى يكون مستمرا
(البخ���ر الفم���وي املزم���ن) مما جيعل���ه حالة
ج���ادة لدى  %25من األش���خاص يف اجملتمع
بدرجات متفاوتة .املش���كلة تؤثر س���لبا أيضا
على حي���اة الف���رد الش���خصية واالجتماعية
والعملي���ة مؤدية إىل نقص���ان الثقة بالنفس
وزيادة يف الضغوط النفس���ية .هذه احلاالت
املزمنة تكون غالبا بس���بب النش���اط األيضي
لبعض أنواع البكترييا اليت تعيش يف الفم.
يع���د اللس���ان أكثر املناطق تس���ببا للبخر
ّ
الفموي ،وذلك بسبب وجود أعداد كبرية من
البكترييا املوجودة طبيعيا يف اجلزء اخللفي
من���ه حي���ث أن���ه يك���ون مس���تقرا ال يتح���رك
تقريب���ا خ�ل�ال احلركة العادي���ة ،إضافة إىل
أن هذا اجلزء من اللس���ان يكون جافا وقليل

النظاف���ة وميكن للمس���تعمرات البكتريية
العي���ش عل���ى م���ا ترس���ب في���ه م���ن بقايا
الطع���ام واخلاليا الطالئي���ة امليتة وكذلك
التستيل خلف األنف وهو عبارة عن كمية
م���ن املخ���اط مرتاكمة يف احلل���ق أو خلف
األنفُ .يوفر ش���كل اللسان اخللفي امللتوي
امل���كان املالئم للبكتريي���ا الالهوائية اليت
تعي���ش وتنمو على بقاي���ا الطعام واخلاليا
امليت���ة والتس���تيل خلف األن���ف والبكترييا
املوج���ودة س���واء امليت���ة أو احلّية.وعندم���ا
تُ�ت�رك ه���ذه البكتريي���ا عل���ى اللس���ان ،ف���إن
التنف���س الالهوائ���ي هل���ذه البكتريي���ا إما أن
يعط���ي الرائح���ة العفن���ة أوقد يعط���ي رائحة
البيض الفاسد.
توج���د أيض���ا أماك���ن أخ���رى يف الفم قد
تكون مس���ؤولة ع���ن الرائحة الكريهة كليا مع
أنها ليس���ت ش���ائعة مثل خلفية اللسان .ومن
هذه األماكن (مرتبة تنازليا) ما بني األسنان
وحتت اللثة وأطقم األسنان غري النظيفة.
العالج
يف الوق���ت احلال���ي تع���د حال���ة «البخ���ر
الفم���وي املزمنة» من احل���االت اليت مل تفهم
جي���دا من قبل الكثري م���ن األطباء
أس���بابها ً
وأطباء األسنان ،لذلك فإنه ليس من السهل
دائما العثور على العالج الفعال..
هن���اك س���ت اس�ت�راتيجيات ميك���ن
اقرتاحها:
 .1تن���اول إفط���ار صح���ي م���ع (األطعمة
اخلشنة) يساعد على تنظيف اجلزء اخللفي
من اللسان بطريقة جيدة.
 .2تنظيف س���طح اللس���ان بلطف مرتني
يف الي���وم ع���ن طريق فرش���اة اللس���ان إلزالة
(التجمع���ات البكتريي���ة  -األوس���اخ  -امل���واد
املخاطية).
 .3مض���غ العلكة :إن جف���اف الفم يؤدي
إىل زيادة جتمع وتكاثر البكترييا مما يسبب
أو يفاقم مش���كلة رائحة الفم الكريهة ،لذلك

فإن مضغ لبان خال من الس���كر يساعد على
تنشيط إنتاج اللعاب وبالتالي تقليل الرائحة
الكريهة .إن مضغ اللبان يساعد بشكل أخص
عندما يكون الفم جافًا أو عندما ال يستطيع
الش���خص القيام بعملية العناية بصحة الفم
بع���د الوجبات (خاصة تل���ك الوجبات الغنية
بالربوتني) .وهو أيضا يساعد يف زيادة إنتاج
اللعاب ،الذي يقوم بغسل وإزالة بكترييا الفم،
وحيتوي عل���ى خصائص مضادات اجلراثيم
ال�ت�ي تعزز النش���اط امليكانيكي ليس���اعد يف
تنظي���ف الف���م .قد حتتوي بع���ض العلك على
مكون���ات أو عناصر خاصة مض���ادة لرائحة
الفم الكريهة...
 .4الغرغرة بغسول فم فعال مباشرة قبل
وقت النوم .أظهرت عدة أنواع من غس���والت
الف���م التجاري���ة فعاليته���ا يف التخفي���ف م���ن
رائحة الفم الكريهة لس���اعات ،وهي تس���تند
إىل دراس���ات علمية ..قد حتتوي غس���والت
الف���م عل���ى مكون���ات نش���طة تفق���د فعاليتها
بالصاب���ون املوج���ود يف معظ���م معاج�ي�ن
األس���نان ،لذل���ك يوص���ى بع���دم اس���تعمال
غسول الفم بعد التسوك بالفرشاة واملعجون
مباشرة.
 .5احملافظة على النظافة الالزمة للفم،
وذلك يتضمن التنظيف بالفرشاة ،استعمال
خي���ط التنظيف ،والزي���ارات الدورية ألطباء
األسنان واخصاصيي صحة الفم.

ÏÎ

صدر حديثا عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية للعتبة احلسينية املقدسة

الكتاب املوسوم بـ(األسس املنهجية يف تفسري النص القرآني) تأليف الدكتور عدي جواد علي
احلجّار ،وهو إحدى اجلهود املتميّزة يف التعريف باملنهج التفسريي الذي درج عليه املفسرون
وصو ًال إىل تفسري اآلية بعد أن احتجبت أكثر نصوص أهل البيت عليهم السالم عن ساحة

التفسري بفعل الظروف السياسية اليت أرغمت املفسّر على قبول البديل ،وقد استعرض الباحث هذه

األسس على أساس البحث األكادميي الذي يضمن تقديم قراءة وافية هلذه اجلهود املشتتة بني بعثرة
االجتهاد الشخصي وبني األسس العلمية القوميية لتكتمل صورة هذه البحوث يف إطار حبث منهجي
موضوعي تكفله الكاتب وسعى إليه موفق ًا.

