Î
ƭÏÍ

Ï

ƹŷ
Ƥƫř ƿŏ
Ƙ
Ŷ
ş ƩƺƬ
ÐÐ

ºƷÎÑ ƿźƄţ
Ʋ

ř
Ʃƹǃ

مفتاح العلم
حقيقة العبودية

حث ��ت اآليات الكرمية واألحاديث الش ��ريفة عل ��ى طلب العلم وبينت رتبة العلم ��اء ومنزلتهم عند اهلل
تعاىل ورسوله وأهل بيته (عليهم السالم) ،كما اشارت اىل وجود حقوق للمعلم على املتعلم وللمتعلم
على املعلم ،وبينت شروط حتصيل العلم احلصويل وأجر طالبه ومعطيه وفضلهما على غريمها ،ومن يقرأ
ه ��ذه الرواي ��ات يتبلور يف ذهنه أن العلم يؤخذ بالطلب والتحصيل واجلد واملثابرة وال بأس أن نذكر
بعض الروايات:
 ما دل على فضل العلم قول أمري املؤمنني عليه السالم( :رأس الفضائل العلم)( ،غاية الفضائل العلم). م ��ا دل عل ��ى فضل طالب العلم قول رس ��ول اهلل صل ��ى اهلل عليه وآله وس ��لم( :طالب العلم ركناإلسالم ،ويعطى أجره مع النبيني).
 ما دل على احلث على طلب العلم قوله صلى اهلل عليه وآله وسلم( :الطلبوا العلم ولو بالصني ،فإنطلب العلم فريضة على كل مسلم).
 م ��ا دل عل ��ى فضل تعليم العلم قوله صلى اهلل عليه وآله وس ��لم( :أفض ��ل الصدقة أن يعلم املرء علم ًاثم يع ّلمه أخاه).
 ما دل على حقوق املتعلم على املعلم قوله صلى اهلل عليه وآله وس ��لم( :لينوا ملن تعلمون ،وملنتتعلمون منه).
 ما دل على حقوق املعلم على املتعلم قوله صلى اهلل عليه وآله وس ��لم( :من ع ّلم ش ��خص ًا مس ��الةفقد ملك رقبته  ...اخل).
 ما دل على الشروط اليت جيب أن يتصف هبا املتعلم قوله صلى اهلل عليه وآله وسلم( :ال يتم عقلاملرء حتى يتم فيه عشر خالل ..ال يسأم من طلب العلم طول عمره) وغريها من الشروط.
فيظهر من هذه األحاديث أن هذا العلم هو العلم احلصويل الذي حيصل عليه الطالب من خالل األستاذ
واملعل ��م ،ولك ��ن هن ��اك علم ًا آخ ��ر ًا ال حيتاج اىل تعلم وطلب ومع ّلم وأس ��تاذ ،وهذا ما أش ��ار إليه اإلمام
الصادق (عليه السالم) يف قوله( :لعنوان البصري)( :ليس العلم بالتعلم ،إمنا هو نور يقع يف قلب من يريد
اهلل تبارك وتعاىل أن يهديه ،فإن اردت العلم فاطلب أو ًال يف نفسك حقيقة العبودية ...اخل).
املشرف العام

قطوف دانية من السيرة الحسينية

األذان ومعانيه
عليه السالم
عند اإلمام احلسني
حدثنا أمحد بن
قال الصدوقّ :
حممد بن عبد الرمحن املروزى ،عن
حممد
حممد بن جعفر املقري ،عن ّ
ّ
حممد بن
ابن احلسن املوصلي ،عن ّ
عاصم الطريفي ،عن عّياش بن يزيد
ابن احلسن ،عن أبيه ،عن موسى بن
جعفر ،عن آبائه ،عن احلسني بن علي
عليهم السالم قال:
« ُكنّا ُجلُوسًا يف المَْ ْس ِج ِد ،إ ْذ َصِع َد
ؤذ ُن المَْناَرةََ ،ف َ
المُْ ِّ
قال :اهلل أ ْكرَب اهلل
ني َعِل ُّي بْ ُن أبي
ْمن َ
ري المُْؤ ِ
أ ْكرَبَ ،فَب َكى أم ُ
طاِل ٍب عليه السالمَ ،وَب َكيْنا ِبُبكاِئِه،
َفَل ّما َف ِر َغ المَُْؤِّذ ُن.

شيء للخلق ،وإليه يرجع اخللق ،وهو األّول
كل شيء مل يزل ،واآلخر بعد ّ
قبل ّ
كل شيء
ال يزالّ ،
والظاهر فوق ّ
كل شيء ال يدرك،
والباطن دون ّ
حيد ،فهو الباقي،
كل شيء ال ّ
ّ
فان.
وكل شيء دونه ٍ

واملعنى الثاني :اهلل أكرب ،أي العليم
اخلبري ،علم ما كان وما يكون قبل أن
يكون.
والثالث :اهلل أكرب :أي القادر على ّ
كل
شيء ،يقدر على ما يشاء ،القوي لقدرته،
القوي لذاته ،وقدرته
املقتدر على خلقه،
ّ
قائمة على األشياء كّلها ،إذا قضى أمرًا
مّ
فإنا يقول له :كن ،فيكون.

قال :أتدرون
والرابع :اهلل أكرب :على معنى حلمه،
ما يقــــــــــول وكرمه ،حيلم كأّنه ال يعلم ،ويصفح كأنه
يعجل
املؤذن؟ قلنــــــــا :ال يرى ،ويسرت كأّنه ال يعصى ،وال ّ
ُ
«اهلل َوَر ُسوُلــــــــــ ُه بالعقوبة كرمًا ،وصفحًا ،وحلما.
َوَو ِصُّيــــــــــ ُه أ ْعَلـــــــــ ُم،
والوجه اآلخر يف معنى اهلل أكرب :أي
فقال :لو تعلمون ما اجلواد ،جزيل العطاء ،كريم الفعال.
يقول لضحكتم قلي ً
ال،
والوجه اآلخر :اهلل أكرب :فيه نفي
ولبكيتــــــــــم كثيـــــــرًا ،كيفيته ،كأّنه يقول :اهلل ّ
أجل من أن يدرك
فلقوله اهلل أكبـــــــــــر الواصفون قدر صفته ،الذي هو موصوف
معــان كثرية:
به ،مّ
وإنا يصفه الواصفون على قدرهم ال

أن قـــــــول
منهاّ :
املؤذن اهلل أكرب ،يقع
على قدمه ،وأزلّيته،
وأبدّيته ،وعلمه ،وقّوته،
وقدرته ،وحلمه ،وكرمه،
وجوده ،وعطائه ،وكربيائه.
فإذا قال املؤذن :اهلل
أكرب ،فإّنه يقول :اهلل الذي
له اخللق واألمر ،ومبشيته
كان اخللق ،ومنه كان ّ
كل

Ï

على قدر عظمته وجالله ،تعاىل اهلل عن أن
يدرك الواصفون صفته علّوًا كبريًا.
والوجه اآلخر :اهلل أكرب :كأّنه يقول:
ّ
الغين عن عباده ،ال
وأجل ،وهو
اهلل أعلى
ّ
حاجة به إىل أعماهلم.
وأما قوله :أشهد أن ال إله إ ّال اهلل:
ّ
ّ
ّ
بأن الشهادة ال جتوز إال مبعرفة من
فإعالم ّ
القلب ،كأّنه يقول :أعلم أّنه ال معبود إ ّال اهلل
وأن ّ
ع ّز ّ
كل معبود باطل ،سوى اهلل ع ّز
وجلّ ،
ّ
وجل ،وأق ّر بلساني مبا يف قليب من العلم،

بأّنه ال إله إ ّال اهلل ،وأشهد أّنه ال ملجأ من
وجل إ ّال إليه ،وال منجي من ش ّر ّ
اهلل ع ّز ّ
كل
ذي شر ،وفتنة ّ
كل ذي فتنة إ ّال باهلل.
ويف امل ّرة الثانية :أشهد أن ال إله إال اهلل،
معناه أشهد أن ال هادي إ ّال اهلل ،وال دليل
إ ّال اهلل ،وأشهد اهلل بأني أشهد أن ال إله
إ ّال اهلل ،وأشهد ّ
سكان السموات ،وسكان
األرض ،وما فيهن من املالئكة والناس
فيهن من اجلبال ،واألشجار،
أمجعني ،وما ّ
والدواب ،والوحوشّ ،
وكل رطب ويابس،
ّ
بأّني أشهد أن ال خالق إ ّال اهلل ،وال رازق،
وال معبود ،وال ضاّر ،وال نافع ،وال قابض،
وال باسط وال معطي ،وال مانع ،وال دافع،
مقدم،
وال ناصح ،وال كايف ،وال شايف ،وال ّ
وال ّ
مؤخر إ ّال اهلل ،له اخللق واألمر ،وبيده
رب العاملني.
اخلري كّله ،تبارك اهلل ّ
أن حممدًا رسول اهلل،
وأما قوله :أشهد ّ
ّ
يقول :أشهد اهلل على أّني أشهد أنه ال إله
حممدًا عبده ورسوله ،ونبيه
إ ّال هوّ ،
وأن ّ
وصفيه وجنيبه ،وأرسله إىل كا ّفة الناس
أمجعني باهلدى ودين احلق ليظهره على
الدين كّله ولوكره املشركون ،وأشهد من يف
ّ
السموات واألرض من النّبيينّ واملرسلني،
أن
واملالئكة والناس أمجعني أّني أشهد ّ
حممدًا رسول اهلل سّيد األولني واآلخرين.
ّ
حممدًا رسول
ويف املرة الثانية :أشهد ّ
أن ّ

حسنات ،فإّنه ملك كريم ،ذو الفضل العظيم ،أنكره وجحده.
بالدخول يف
وقد أذن لنا معاشر املسلمني ّ
احلجة
ّ
وأما قوله :ال إله إ ّال اهلل معناه :هلل ّ
والتقدم إىل بني يديه.
خدمته،
ّ
البالغة عليهم ،بال ّرسول وال ّرسالة ،والبيان
والدعوة ،وهو ّ
أجل من أن يكون ألحد منهم
الصالة ،أي
ّ
حي على ّ
ويف املرة الثانيةّ :
حجة ،فمن أجابه فله النور والكرامة،
قوموا إىل مناجاة رّبكم وعرض حاجاتكم عليه ّ
غين عن العاملني ،وهو
وتوسلوا إليه بكالمه ،وتشفّعوا ومن أنكره فإن اهلل ّ
على رّبكمّ ،
به ،وأكثروا ّ
الذكر والقنوت ،وال ّركوع أسرع احلاسبني.
والسجود ،واخلضوع واخلشوع ،وارفعوا
ّ
ومعنى قد قامت الصالة يف اإلقامة ،أي
إليه حوائجكم ،فقد أذن لنا يف ذلك.
حان وقت الزّيارة واملناجاة ،وقضاء احلوائج،
حي على الفالح ،فإّنه يقول :ودرك املنى ،والوصول إىل اهلل ع ّز ّ
وجل،
ّ
وأما قولهّ :
أقبلوا إىل بقاء ال فناء معه ،وجناة ال هالك وإىل كرامته ،وغفرانه وعفوه ورضوانه».
معها ،وتعالوا إىل حياة ال ممات معها،
حي
قال الصدوق :مّإنا ترك الراوي ذكر ّ
وإىل نعيم ال نفاد له ،وإىل ملك ال زوال على خري العمل للتقّية ،وقد روي يف خرب
أن الصادق عليه السالم ُسئل عن معنى
عنه ،وإىل سرور ال حزن معه ،وإىل أنس آخر ّ
ال وحشة معه ،وإىل نور ال ظلمة معه ،وإىل
حي على خري العمل ،فقال:
ّ
سعة ال ضيق معها ،وإىل بهجة ال انقطاع
«خري العمل الوالية».
صحة ال
هلا ،وإىل غنى ال فاقة معه ،وإىل ّ
ويف خرب آخر:
سقم معها ،وإىل ع ّز ال ّ
ذل معه ،وإىل قّوة ال
«خري العمل :ب ّر فاطمة وولدها عليهم
ضعف معها ،وإىل كرامة يا هلا من كرامة،
السالم».
الدنيا والعقبى ،وجناة
وعجلوا إىل سرور ّ
ّ
اآلخرة واألوىل.
ع ّلة خلق العباد ومعرفة اإلمام

حي على الفالح ،فإّنه
ويف املرة الثانيةّ :
يقول :سابقوا إىل ما دعوتكم إليه ،وإىل
قال الصدوق ،حدثنا أبي رضي اهلل
جزيل الكرامة ،وعظيم املنّة ،وسين النّعمة،
عنه ،قال :حدثنا أمحد بن إدريس ،عن
والفوز العظيم ،ونعيم األبد ،يف جوار حممد
ّ احلسني بن عبيد اهلل ،عن احلسن بن علي
صلى اهلل عليه وآله وسلم ،يف مقعد صدق
ابن أبي عثمان عن عبد الكريم بن عبيد
اهلل ،يقول :أشهد أن ال حاجة ألحد إىل عند مليك مقتدر.
اهلل ،عن سلمة بن عطاء عن أبي عبد اهلل
الغين عن
أحد إ ّال إىل اهلل الواحد القّهار،
ّ
ّ
وأما قوله :اهلل أكرب اهلل أكرب ،فإّنه عليه السالم قال:
ّ
عباده واخلالئق أمجعني ،وأّنه أرسل ّ
وأجل من أن يعلم أحد
حممدًا يقول :اهلل أعلى
«خرج احلسني بن علي عليهما السالم
إىل النّاس بشريًا ونذيرًا وداعيًا إىل اهلل من خلقه ،ما عنده من الكرامة لعبد أجابه
إن َ
اهلل
ّاس!
ن
ال
ها
أي
فقال:
أصحابه
على
َّ
ُّ
بإذنه وسراجا منريًا ،فمن أنكره وجحده ،وأطاعه ،وأطاع أمره وعرفه وعرف وعيده،
ّ
َج َّل ِذ ْك ُرُه ما َخَل َق الِْعباَد إال ِلَي ْع ِر ُفوُهَ ،فإذا
ومل يؤمن به أدخله اهلل عز وجل نار جهنم وعبده واشتغل به وبذكره ،وأحّبه وأنس به،
اسَتغْنوا ِبِعباَدِتِه
َع َر ُفوُه َعَب ُدوُهَ ،فإذا َعَب ُدوُه ْ
خالدًا خمّلدًا ،ال ّ
ينفك عنها أبدًا.
واطمأن إليه ووثق به وخافه ورجاه ،واشتاق
ّ
َع ْن ِعباَدِة ما ِسواُه.
هلموا إليه ،ووافقه يف حكمه وقضائه ،ورضي به.
ّ
حي على ّ
الصالة ،أي ّ
وأما قولهّ :
فقال له رجل :يا بن رسول اهلل بأبي أنت
إىل خري أعمالكم ،ودعوة رّبكم ،وسارعوا
ويف املرة الثانية :اهلل أكرب ،فإّنه يقول:
وأمي فما معرفة اهلل؟ قالَ :م ْع ِر َف ُة أ ْه ِل ُك ِّل
ّ
إىل مغفرة من رّبكم ،وإطفاء ناركم اليت اهلل أكرب وأعلى ّ
وأجل من أن يعلم أحد مبلغ
َّ
طاعُتهُ».
ذي
ال
م
ه
إمام
َمان
ز
ي ُب َعَليِْه ْم َ
جَ
ُ
َ
ْ
ِ
ٍ
أوقدمتوها على ظهوركم ،وفكاك رقابكم كرامته ألوليائه ،وعقوبته ألعدائه ،ومبلغ
ــــــــــــــــــــ
املصدر :موسوعة كلمات اإلمام احلسني عليه
اليت رهنتموها بذنوبكم ليكفّر اهلل عنكم عفوه وغفرانه ونعمته ملن أجابه وأجاب
السالم :ص 536ــ .540
سّيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكمّ ،
ويبدل سّيئاتكم رسوله ،ومبلغ عذابه ونكاله وهو أنه ملن
عليه السالم

Ð

في رحاب علوم القرآن

إبراهيم الخليل عليه السالم في كتاب اهلل
إبراهيم عليه السالم مل يكذب قط
العامة برواية أبي
جاء يف أحاديث
ّ
أن
هريرة ــ وهي أشبه باإلسرائيلّيات ــ ( ّ
إبراهيم عليه السالم َك َذب ثالث ِكذبات:
ثنتني يف ذات اهلل؛ قوله...(( :ﮓ ﮔ)).
((...ﭼ ﭽ ﭾ
وقوله:
ﭿ.))...
()1
والثالثة بشأن سارة :أّنها أُخته) .
ويف حديث الشفاعة برواية أبي هريرة
(أن أهل املوقف يأتون األنبياء واحدًا
أيضًاّ :
بعد واحد يستشفعون منهم ،حتّى يأتوا
إبراهيم فيأبى معتذرًا :إّني كذبت ثالث
ولست هناكم(.)2
كذبات
ُ
وقد وصفت جلنة مشايخ األزهر هذه
بالصحاح ،وعارضت األستاذ عبد
الروايات ِ
()3
النجار استنكاره هلذه املفرتيات .
الوهاب ّ
قلت :وحاشا إبراهيم اخلليل ــ الداعي
إىل احلنيفّية البيضاء ــ أ ْن ينطق بكذب،
مّ
عامية
وإنا ُك ِذ َب عليه بال ريب ،والرواية ّ
اإلسناد ال اعتداد بها يف جماالت كهذه.
ولقد أجاد اإلمام الرازي حيث قال:
(فأل ْن ُيضاف ال َك ِذب إىل رواة هذا اخلرب
َأوىل من أ ْن ُيضاف إىل األنبياء ،وأخذ يف
وأضاف قائ ً
َ
ال :وإذا
تأويل املوارد الثالثة،
أمكن حمَ ل الكالم على ظاهره من غري
فحينئذ ال حيكم
نسبة ال َك ِذب إىل األنبياء
ٍ
()4
بنسبة الكذب إليهم إ ّال زنديق) .
أما قولهِ( :إّني َس ِقيٌم) فلعّله أراد وهن
ّ
مما كان يرى قومه على
حالته اجلسدّية ّ
ً
ً
أحس أملا شديدا انتاب
َع َمه الغباء ،وقد ّ
قلبه املرهف جتاه تلك ُم اجلهاالت العارمة.
ري ُه ْم َ
هذا
ّ
وأما قوله (َب ْل َفَعَل ُه َكِب ُ
َ
ُ
ُون) فقولة قاهلا
ي
وا
ن
ا
ك
ن
إ
م
وه
نطق َ
ُ
َ ِ
َف ْسَأُل ْ ِ
مستهزئًا بهم مستخّفًا عقلّيتهم الكاسدة.
وال َك ِذب ال يكون إ ّال لغرض التمويه،
أما إذا كان السامعون عارفني بواقع األمر،
ّ
وأن إبراهيم مل يقصد احلقيقة مّ
وإنا أراد
ّ
ً
عد
التسفيه من عقوهلم حمضا فهذا ال ُي ّ
ألن ال َك ِذب إخبار يف ظاهر غري
َك ِذبًا؛ ّ
مطابق للواقع ،وهذا إنشاء حملض التسفيه

Ñ

واهلزء بهم ،واإلنشاء ال يحَ تمل الصدق
وال َك ِذب فتدّبر أّيها القارئ.
وقال العالمة صاحب كتاب االمثل يف
هذه االية( :قالوا أأنت فعلت هذا بآهلتنا
يا إبراهيم)؟
مستعدين
هؤالء مل يكونوا
ّ
حتّى للقول :أأنت ّ
حطمت
آهلتنا وجعلتها قطعًا
متناثرة؟ بل قالوا فقط:
أأنت فعلت بآهلتنا ذلك؟
فأجابهم إبراهيم جوابًا أفحمهم،
وجعلهم يف حرية مل جيدوا منها خمرجًا
(قال بل فعله كبريهم هذا فاسألوهم إن
كانوا ينطقون).
إن من أسس علم معرفة اجلرائم
ّ
أن يكون املتّهم بادية عليه آثار اجلرمية،
أن آثار اجلرمية كانت باديًة
واملالحظ هنا ّ
على يد الصنم الكبري ،وفقًا للرواية
إن إبراهيم جعل الفأس على
املعروفةّ :
رقبة الصنم الكبري.
إلي؟ وملاذا ال تتّهمون
ملاذا تأتون ّ
إهلكم الكبري؟ أال حتتملون أّنه غضب
عدهم منافسيه
على اآلهلة الصغرية ،أو إّنه ّ
يف املستقبل فعاقبهم.
وملّا كان ظاهر هذا التعبري ال يطابق
املفسرين ،وملّا كان إبراهيم
الواقع يف نظر ّ
نبّيًا معصومًا وال يكذب أبدًا ،فقد ذكروا
تفاسري خمتلفة ،وأفضلها كما يبدو هو:
إن إبراهيم عليه السالم قد نسب العمل
ّ
ً
ّ
ّ
أن كل القرائن
إىل كبري األصنام قطعا ،إال ّ
تشهد أّنه مل يكن جاّدًا يف قصده ،بل كان
يريد أن يزعزع عقائد الوثنيني اخلرافية
أن
الواهية ،ويفنّدها أمامهم ،وُيفهم هؤالء ّ
هذه األحجار واألخشاب اليت ال حياة فيها
احلد الذي ال تستطيع
ذليلة وعاجزة إىل ّ
أن تتكّلم جبملة واحدة تستنجد بعّبادها،
فكيف يريدون منها أن ّ
حتل معضالتهم؟!
ونظري هذا التعبري كثري يف حمادثاتنا
اليومّية ،فنحن إذا أردنا إبطال أقوال
نضع أمامه مسّلماته على
الطرف املقابل ِ

هيئة األمر أو اإلخبار أو
االستفهام ،وهذا ليس كذبًا أبدًا ،بل الكذب
هو القول الذي ال ميتلك القرينة معه.
ويف رواية عن اإلمام الصادق عليه
السالم يف كتاب الكايف قال:
مّ
«إنا قال :بل فعله كبريهم ،إرادة
اإلصالح ،وداللة على أّنهم ال يفعلون».
ث ّم قال:
«واهلل ما فعلوه وما ّ
كذب».
أن إبراهيم
املفسرين ّ
واحتمل مجع من ّ
قد أّدى هذا املطلب بشكل مجلة شرطّية
إن األصنام إذا كانت تتكّلم فإّنها
وقالّ :
أن هذا
قد فعلت هذا الفعل ،ومن املسّلم ّ
ألن األصنام
التعبري مل يكن خالف الواقعّ ،
مل تكن تتكّلم ،ومل تكن قد أقدمت على مثل
هذا العمل ،ومل يصدر منها ،ووردت رواية
يف مضمون هذا التّفسري أيضًا.
أن التّفسري األّول يبدو هو األقرب،
إ ّال ّ
ألن اجلملة الشرطّية (إن كانوا ينطقون)
ّ
جواب الطلب يف (فاسألوهم) ،وليست

شرطًا جلملة (بل فعله كبريهم)( ،فالحظوا
بد ّقة).
واللطيفة األخرى اليت ينبغي االلتفات
إن العبارة هي أّنه جيب أن يسأل
إليها هيّ :
ّ
عمن
من األصنام
احملطمة األيدي واألرجل ّ
فعل بها ذلك ،ال من الصنم

ألن
الكبريّ ،
ضمري (هم) ،وكذلك
ضمائر (إن كانوا ينطقون) كّلها
بصيغة اجلمع ،وهذا أنسب مع التّفسري
األّول.
لقد هزّت كلمات إبراهيم الوثنيني
وأيقظت ضمائرهم النائمة الغافلة ،وأزاح
الرماد عن شعلة النّار فأضاءها ،وأنار
التعصب
فطرتهم التوحيدّية من خلف حجب ّ
واجلهل.
يف حلظة سريعة استيقظوا من هذا النوم
العميق ورجعوا إىل فطرتهم ووجدانهم ،كما
يقول القرآن( :فرجعوا إىل أنفسهم فقالوا
إّنكم أنتم الظاملون) فقد ظلمتم أنفسكم
وجمتمعكم الذي تنتمون إليه ،وكذلك ساحة
املقدسة.
اهلل واهب النعم ّ
والطريف يف األمر أّننا قرأنا يف اآليات
السابقة أّنهم اتّهموا إبراهيم بكونه ظاملًا،
بأن الظامل
وهنا قبلوا واعرتفوا يف أنفسهم ّ

األصلي واحلقيقي هو أنفسهم.
فإن ّ
كل مراد إبراهيم من
ويف الواقع ّ
حتطيم األصنام حتطيم فكر الوثنية وروح
الصنمية ،ال حتطيم األصنام ذاتها ،إذ ال
جدوى من حتطيمها إذا صنع الوثنّيون
العنودون أصنامًا أكرب منها
وجعلوها مكانها ،وتوجد أمثلة
كثرية هلذه املسألة يف تأريخ
املتعصبني.
األقوام اجلاهلني
ّ
إىل اآلن استطاع إبراهيم أن
حساسة جدًا
جيتاز بنجاح مرحلة ّ
عن طريق تبليغه الرسالة ،وهي
إيقاظ الضمائر عن طريق إجياد
موجة نفسّية هائجة.
فإن صدأ اجلهل
ولكن لألسفّ ،
والتعصب والتقليد األعمى كان أكرب
ّ
من أن ُيصقل ويمُ حى متامًا بنداء بطل
التوحيد.
ولألسف مل تستمر هذه اليقظة
املقدسة ،وثارت يف ضمائرهم
الروحية ّ
امللّوثة املظلمة قوى الشيطان واجلهل
ضد نور التوحيد هذا ،ورجع ّ
كل شيء
ّ
ُ
إىل حالته األوىل ،وكم هو لطيف تعبري
القرآن حيث يقول( :ث ّم نكسوا على
رؤوسهم) ومن أجل أن يأتوا بعذر نيابة
عن اآلهلة الُب ْكم قالوا( :لقد علمت ما
هؤالء ينطقون) فإّنهم دائمًا صامتون ،وال
ّ
حيطمون حاجز الصمت(.)5
واما العالمة الطباطبائي فقال( :قوله
تعاىل( :قال بل فعله كبريهم هذا فاسألوهم
إن كانوا ينطقون) ما أخرب عليه السالم
به بقوله( :بل فعله كبريهم هذا) دعوى
بداعي إلزام اخلصم وفرض وتقدير قصد
به إبطال ألوهيتها كما سيصرح به يف قوله
(أفتعبدون من دون اهلل ما ال ينفعكم شيئا
وال يضركم).
و ليس خبرب جدي البتة ،وهذا كثري
الورود يف املخاصمات واملناظرات فاملعنى
قال :بل شاهد احلال وهو صريورة اجلميع
جذاذا وبقاء كبريهم ساملا يشهد أن قد
فعله كبريهم هذا وهو متهيد لقوله:
(فاسألوهم).
و قوله( :فاسألوهم إن كانوا ينطقون)
أمر بأن يسألوا األصنام عن حقيقة احلال
وأن الذي فعل بهم هذا من هو؟ فيخربوهم

به إن كانوا ينطقون فقوله( :إن كانوا
ينطقون) شرط جزاؤه حمذوف يدل عليه
قوله فاسألوهم.
فتحصل أن اآلية على ظاهرها من غري
تكلف إضمار أو تقديم وتأخري أو حمذور
تعقيد ،وأن صدرها املتضمن لدعوى استناد
الفعل إىل كبريهم إلزام للخصم وتوطئة
ومتهيد لذيلها وهو أمرهم بسؤال األصنام
إن نطقوا لينتهي إىل اعرتاف القوم بأنهم
ال ينطقون.
ورمبا قيل :إن قوله( :إن كانوا ينطقون)
قيد لقوله( :بل فعله كبريهم) والتقدير:
بل إن كانوا ينطقون فعله كبريهم ،وإذ كان
نطقهم حماال فالفعل منه كذلك و قوله:
(فاسألوا) مجلة معرتضة.
ورمبا قيل :إن فاعل قوله( :فعله)
حمذوف والتقدير بل فعله من فعله ثم ابتدأ
فقيل :كبريهم هذا فاسألوهم ...و رمبا قيل:
غري ذلك و هي وجوه غري خالية من التكلف
ال خيلو الكالم معها من التعقيد املنزه عنه
كالمه تعاىل.
قوله تعاىل( :فرجعوا إىل أنفسهم
فقالوا إنكم أنتم الظاملون) تفريع على
قوله( :فاسألوهم إن كانوا ينطقون) فإنهم
ملا مسعوا منه ذلك و هم يرون أن األصنام
مجادات ال شعور هلا وال نطق متت عند ذلك
عليهم احلجة فقضى كل منهم على نفسه
أنه هو الظامل دون إبراهيم فقوله( :فرجعوا
إىل أنفسهم) استعارة بالكناية عن تنبههم
وتفكرهم يف أنفسهم ،وقوله( :فقالوا إنكم
أنتم الظاملون) أي قال كل لنفسه خماطبا
هلا :إنك أنت الظامل حيث تعبد مجادا ال
ينطق(.)6
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( )1صحيح البخاري :ج ،4ص171؛ وج ،7ص7؛
صحيح مسلم :ج ،7ص98؛ ومسند أمحد :ج،2
ص 403ــ .404
( )2جامع الرتمذي :ج ،4ص623؛ وج ،5ص.321
للنجار :ص.86
( )3هامش قصص األنبياء ّ
( )4التفسري الكبري :ج ،22ص185؛ وج،26
ص.148
( )5تفسري األمثل للشيخ ناصر مكارم الشريازي:
تفسري سورة األنبياء.
( )6امليزان يف تفسري القرآن العالمة الطباطبائي:
تفسري سورة األنبياء.
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على ضفاف نهج البالغة

الشورى العمرية :
أسبابها ونتائجها على األمة

ق ��ال اإلم ��ام أمري املؤمنني عليه الس�ل�ام
�قية«:حتَّى إِذا َم َض ��ى
يف خطبت ��ه الشقش �
َ
َ
َ
ِّ
َع � َ�م أني أ َح ُد ُه ْم
اعة ز َ
ِل َس� �ِبيِلِه َج َعَله ��ا فيِ مَج َ
�ب فيِ َّ
ل َوِل ُّ
َت� َ
لش ��وَرى َمَت ��ى ا ْع� رََ
َفي ��ا لَهَِّ
الريْ � ُ
ض َّ
َم � َ�ع ا َ
الَّْو ِل ِمنْ ُه� � ْمَ ،حتَّى ِص ْر ُت أُ ْق� �َر ُن إِ ىَل َه ِذِه
ْت إِذْ أَ َس ��فُّواَ ،و ِط ْر ُت إِذْ
النَّظاِئ� �ِر َل ِكيِّن أَ ْس � َ�فف ُ
طاُرواَ :ف َصغا َر ُج ٌل ِمنْ ُه ْم ِل ِض ْغِنِه َو َ
مال االْ َخ ُر
ِل ِص ْهِرِه َم َع َهن َو َهن ».
الشرح والتفسير
أشار اإلمام عليه السالم يف هذا القسم
م���ن خطبت���ه إىل انته���اء عص���ر عم���ر اب���ن
اخلط���اب ،واألح���داث اليت مهدت الس���بيل
أم���ام عثمان لالس���تيالء عل���ى اخلالفة بعد
أن أم���اط اللث���ام ع���ن التفاصي���ل التارخيية
واألس���رار اليت إنطوت عليه���ا هذه القضية
ويعلن موقفه من ذلك ،ثم عرج على املشاكل
والفنت اليت عاش���تها ا ُال ّمة اإلس�ل�امية على
عه���د عثم���ان واالنتفاضة الش���عبية العارمة
اليت أدت إىل قتله بعبارات مقتضبة عميقة
املعن���ى م���ن خ�ل�ال الكناي���ات واالس���تعارات
والتشبيهات البالغية الرائعة.

الهدف من جعل اإلمام
في الشورى
ويف قول���ه صل���وات اهلل وس�ل�امه علي���ه:
«حت���ى إذا مضى لس���بيله جعله���ا يف مجاعة
زع���م أن���ي أحده���م» إش���ارة إىل معني�ي�ن
حمتملني:
األول :أّنه جعل�ن�ي ظاهريًا أحد أعضاء
هذه الشورى بينما كان يعلم باطنيًا بالنتيجة
اليت ستتمخض عنها ومن يفوز باألمر.
ً
الثان���ي :أّن���ه أراد أن جيعلين ظاهريا يف
مص���اف هؤالء اخلمس���ة ،واحل���ال كان يعلم
باطنيًا عدم إمكانية مقارنيت بأي منهم.
عليه السالم

من هم أفراد الشورى؟
وه���ذا املقط���ع م���ن اخلطبة الشقش���قية
يش�ي�ر إىل الزم���ان ال���ذي ج���رح في���ه عمر
اب���ن اخلط���اب جرح���ًا بليغًا م���ن قبل فريوز
واملكن���ى بأب���ي لؤلؤة ،فبع���د أن رأى عمر بن

اخلطاب نفس���ه على ف���راش املوت ،وبعد ان وآل���ه يف مص���اف عب���د الرمح���ن ب���ن عوف
حض���ره مج���ع م���ن الصحابة وأش���اروا عليه وسعد بن أبي وقاص وأمثاهلما.
باس���تخالف م���ن يرض���اه ،فم���ا كان منه إ ّال
موقف اإلمام عليه السالم من الشورى
أن اق�ت�رح جعل األمر م���ن بعده إىل مجاعة
ث���م أض���اف علي���ه الس�ل�ام« :لك�ن�ي
ذكره���م بأمسائه���م وأمره���م بان يتش���اوروا
أس���ففت إذ أس���فوا وطرت إذ طاروا»
وخيتاروا احدهم ،وأصحاب الشورى هم:
يف الواقع هذه كناية بش���أن الطيور
 :1اإلمام علي عليه السالم.
ال�ت�ي تط�ي�ر عل���ى هيئ���ة أس���راب
 :2وعثمان بن عفان.
فتحلق أحيانا وتنخفض أخرى إىل
 :3وعبد الرمحن بن عوف.
األرض ويف احلركتني تكون معًا.
أن األوض���اع
وم���ن الواض���ح ّ
 4و :5وطلحة والزبري.
املزرية يف ذلك الوقت كانت تتطلب
 :6وسعد بن أبي وقاص.
وأمرهم بان جيتمعوا لثالثة أيام وخيتاروا االبتع���اد عن كافة أش���كال
م���ن بينه���م اخلليف���ة ،فاجتمع���وا ومتخضت الفرق���ة والتش���تت ح���ذرًا
م���ن إس���تغالهلا من
نتيجة االجتماع عن اختيار عثمان.
قب���ل خص���وم
هل كانت الشورى حقيقية أم
الدع���وة والتأهب
صورية؟
لالجه���اض عليها.
وأش���ار اإلم���ام علي���ه الس�ل�ام إىل ه���ذه وهنالك إحتمال آخر
الشورى قائال« :فياهلل وللشورى» ثم يتطرق أيضا بش���أن تفس�ي�ر
علي���ه الس�ل�ام إىل أوىل نق���اط ضعف هذه ه���ذه العب���ارة يف
أن م���راده منه���ا:
الش���ورى وهي أّنه متى كان هناك من ش���ك ّ
وتردي���د يف أرجحيت���ه على أبي بك���ر ــ الذي أني أدور حيث مدار
يعتق���د املخالف���ون بأنه أفض���ل الرجال بعد احلق واهلـــــــث خلفه،
رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه ـ���ـ فضال لكنــــــــ���ي طلبت األمر وهو
عن اقرتانه به���ذه النظائر من أمثال عثمان موسوم باالصاغر منهم ،كما
وغريه من أصحاب الشورى وهو معنى قوله طلبته أو ًال وهو موسوم بأكابرهم،
علي���ه الس�ل�ام« :متى اع�ت�رض الريب يف مع أي ه���و حق���ي ف�ل�ا أس���تنكف من
األول منه���م حت���ى ص���رت اُق���رن إىل ه���ذه طلب���ه ،إن كان املن���ازغ في���ه جليل
القدر أو صغري املنزلة.
النظائر».
فالعب���ارة تكش���ف عن قمة أس���ى اإلمام
عليه الس�ل�ام على هضم احلق الذي تعرض
له ،ويش�ي�ر إىل حقيقة وهي أّنهم ينبغي أن
خيتاروني لو أخذوا بنظر االعتبار استحقاق
اخلالفة واجلدارة واألحقية بها.
أن املؤس���ف ل���ه أّن���ه كان���ت هن���اك
غ�ي�ر ّ
أهداف اُخرى أدت إىل جعل من كان مبنزلة
رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وباب مدينة
علم���ه والع���امل بالكت���اب والس���نة والع���ارف
بأس���رار املسائل اإلس�ل�امية وبطل التوحيد
ال���ذي تربى يف حجر الن�ب�ي صلى اهلل عليه

دوافع انتخاب عثمان
وإقصاء اإلمام أمير
عليه السالم
المؤمنين
ثم أش���ار علي���ه الس�ل�ام إىل نتيجة تلك
الش���ورى وأعماهل���ا املريب���ة ،حي���ث حت���رك
أحده���م واخت���ار عثم���ان بداف���ع م���ن حقده
وضغينت���ه عل���ى اإلم���ام أمري املؤمن�ي�ن عليه
السالم ،بينما إندفع اآلخر بوحي من قرابته
ونس���به لينته���ي األم���ر إىل عثم���ان« :فصغا
رج���ل منهم لضغنه وم���ال اآلخر لصهره ،مع
هن وهن».

فق���د قصد اإلمام عليه الس�ل�ام بالعبارة
األوىل «س���عد ب���ن أب���ي وق���اص» ال���ذي كان
ينتمي من طرف أمه إىل بين أمية وقد قتل
أخوال���ه وأقرباؤه على يد علي عليه الس�ل�ام
يف املعارك اإلس�ل�امية ضد الكفر والشرك،
ولذل���ك مل يك���ن مس���تعدًا ملبايعة عل���ي عليه
السالم حتى يف خالفته.
و عمر بن سعد ذلك اجملرم اجلبار الذي
قتل احلسني عليه السالم وصحبه يف كربالء
هو ابنه .وعليه فقد كانت ضغينته لعلي
عليه الس�ل�ام أش���هر من ن���ار على
عل���م وهى ال�ت�ي جعلته ال يصوت
لص���احل اإلم���ام علي���ه الس�ل�ام،
وه���ذا م���ا أدى إىل ف���وز عثمان
بعد أن منحه رأيه بواس���طة عبد
الرمحن بن عوف.
وق���ال البع���ض امل���راد ب���ه
«طلح���ة» املف���روغ م���ن
كراهيت���ه لإلم���ام علي���ه
الس�ل�ام وهو الذي
أش���عل إىل جانب
الزب�ي�ر ح���رب
اجلم���ل ال�ت�ي أدت
حسب قول املؤرخني
إىل قتل سبعة عشر
ألفًا.
و ق���د ق���وى
ه���ذا االحتم���ال
ابن أب���ي احلديد ،بينما
ي���رى بع���ض ش��� ّراح نه���ج
أن طلحة وإن رش���ح
البالغة ّ
للش���ورى من قبل عم���ر إ ّال أّنه مل
يكن يف املدينة ومل حيضر جلس���ة
الشورى.
أم���ا الف���رد ال���ذي م���ال إىل
ّ
صهره فهو عبد الرمحن بن عوف
زوج اُم كلثوم بنت عثمان.
وقول���ه علي���ه الس�ل�ام« :م���ع هن
وه���ن» ،فق���د كنى به���ا عن وق���وع أعمال
قبيحة يكره ذكرها.
وميك���ن أن تك���ون العب���ارة إش���ارة إىل
األغ���راض ا ُالخ���رى ال�ت�ي كان يطم���ع به���ا
عب���د الرمحن ب���ن عوف من خ�ل�ال تصويته
لص���احل عثمان ،من قبي���ل مد يديه إىل بيت
م���ال املس���لمني أو التس���لط عل���ى الن���اس أو
االستيالء على اخلالفة بعد عثمان أو مجيع

هذه ا ُالمور.
أن
فال���ذي نس���تفيده م���ن ه���ذا ال���كالم ّ
الشورى قد عقدت يف أجواء متوترة ،والشيء
املغي���ب فيه���ا مّإنا كان املصاحل اإلس�ل�امية،
وعلي���ه فم���ن الطبيع���ي ان ال ت���ؤدي لضمان
مص���احل املس���لمني ،وق���د أثبت���ت احل���وادث
اليت وقعت على عهد عثمان مدى اخلس���ائر
الفادح���ة اليت تكبدها املس���لمون ،من جراء
ه���ذه الش���ورى العمري���ة ،وه���و ما سنس���لط
الضوء حوله يف العدد القادم ان شاء اهلل.
ثم أشار اإلمام عليه السالم إىل النتيجة
النهائي���ة للش���ورى فق���ال« :إىل أن قام ثالث
القوم نافجا حضنيه بني نثيله ومعتلفه» .ومل
يقتص���ر هذا األمر على عثمان بل س���ار معه
يف هذا النهج قرابته وبطانته «و قام معه بنو
أبي���ه خيضم���ون مال اهلل خضم���ة االبل نبتة
الربيع».
أم���ا التعب�ي�ر بنبت���ة الربيع لإلش���ارة إىل
ّ
أّنه���ا نبت���ة س���ائغة وطعم���ة س���هلة للحي���وان
فيتناوهلا بكل شره ووله .والعبارة «خيضمون
م���ال اهلل »...ـ وبااللتف���ات إىل املعنى اللغوي
أن ب�ن�ي اُمي���ة ق���د اقتحمت
خلض���م ـ تفي���د ّ
املي���دان بكل ثقله���ا لتنهب بيت امل���ال فتبتلع
منه ما ش���اءت .وق���ال ابن أب���ي احلديد لقد
س���لط اخلليف���ة الثال���ث ـ عثمان ـ ب�ن�ي امية
عل���ى رق���اب الناس وأغ���دق عليه���م األموال
فق���د أعطى عبد اهلل بن خالد أربعمئة ألف
درهم ،وأعطى عبداهلل بن أبي س���رح مجيع
ما أف���اء اهلل عليه من فتح افريقية باملغرب،
وأعطى أبا س���فيان بن حرب مائيت ألف من
بيت املال،
واعط���ى احلارث بن احلك���م ـ زوج بنت،
عائش���ة ـ مائة أل���ف من بيت امل���ال ،واعطى
طلحه ثالمثئة واثنني وعشرين ألفًا ،والزبري
مخس���مئة ومثانية وتس���عني دينارا ،حتى بلغ
ما أغدقه من بيت املال مئة وس���تة وعشرين
مليونًا وسبعمئة دينار.
و األعج���ب م���ن ذل���ك الدنان�ي�ر ال�ت�ي
أغدقه���ا عل���ى ب�ن�ي أمية فق���د من���ح مروان
ابن احلكم مخس���مئة الف دين���ار ،ويعلى بن
اُمية مخسمئة الف دينار ،وعبد الرمحن بن
عوف مليونني ومخس���مئة وستني الف دينار
واجملم���وع أربع���ة ماليني وثالمثائة وعش���رة
دنانري .وهنا يتض���ح عمق املعنى لقوله عليه
الس�ل�ام« :خيضمون م���ال اهلل خضمة االبل
نبت���ة الربي���ع» .وبالطب���ع ف���ان ه���ذا الوض���ع

مل���دة طويل���ة حيث ال يس���ع
مل يك���ن ليس���تمر ّ
املسلمون حتمل مثل هذه الظروف ولذلك مل
مدة حتى انطلقت تل���ك النهضة ضد
مت���ض ّ
عثم���ان لتطي���ح به يف خامت���ة املطاف وتقتله
مبرأى ومس���مع من ا ُال ّم���ة دون أن يهب أحد
م���ن املس���لمني لنصرته وهذا بعينه ما أش���ار
إليه اإلمام عليه الس�ل�ام حني قال« :إىل أن
انتك���ث عليه فتله وأجهز عليه عمله ،وكبت
به بطنته ».
أن اإلم���ام عليه الس�ل�ام رس���م
و الواق���ع ّ
بث�ل�اث عب���ارات ص���ورة واضح���ة كاملة عن
وض���ع اخلليف���ة الثالث و انتهاء أم���ره وقتله.
فقد ص���ور يف العب���ارة االوىل إزالت���ه لكافة
مظاهر القدس���ية والزهد ال�ت�ي عرفها عنه
الناس ليقفوا على مدى تكالبه على الدنيا.
كما يصور يف العبارة الثانية سوء أعماله
ال�ت�ي وجهت له الضرب���ة القاصمة ،وأخريًا
ختمته وامتالء جوفه بالطعام بالشكل الذي
مل يتمك���ن معه من الوقوف على قدميه حتى
ك���ب على وجهه على األرض .فقد بني اإلمام
عل���ي عليه الس�ل�ام بهذه العب���ارات الدروس
والع�ب�ر ال�ت�ي ينبغ���ي أن يقت���دي بها ساس���ة
البل���دان ويضعوها نص���ب أعينهم حبيث إذا
إس���تغلوا مكانته���م وأقبل���وا يتهافت���ون عل���ى
فان ذلك س���يؤدي إىل زوال سوابقهم
الدنيا ّ
احلس���نة مب���ا يعب���ىء ال���رأي الع���ام ضدهم
وبالتالي االطاحة بهم وحبكومتهم.
أن العوامل ال�ت�ي بلورت
جدي���ر بالذك���ر ّ
ظه���ور وانبثاق خالفة عثمان هي ذاتها اليت
أّدت إىل القض���اء علي���ه ،فقد دفع حب املال
والثروة بعض األفراد من قبيل س���عد بن أبي
وق���اص وعبدالرمحن بن عوف وطلحة (بناًء
على كونه حاضرا يف الش���ورى) ألن يضموا
أصواتهم لعثم���ان واختياره للخالفة ،وهكذا
إتس���عت هذه املسألة واس���تفحلت حتى فقد
عثم���ان مكانته لدى ال���رأي العام والذي أدى
أما
بالت���اىل إىل ث���ورة ا ُال ّم���ة وإطاحته���ا بهّ .
بعض ش��� ّراح نه���ج البالغة فق���د ذهبوا إىل
أن امل���راد بقول���ه «إنتك���ث عليه فتل���ه» انهيار
ّ
االج���راءات والتدابري اليت مارس���ها لتوطيد
حكومت���ه ،ولع���ل تفويض���ه بع���ض األعم���ال
واملناص���ب لبطانته وقرابت���ه قد كانت ضمن
تل���ك اإلج���راءات املتخ���ذة ،لك���ن نف���س هذا
األمر قد أعطى نتائج معكوس���ة أس���همت يف
تقويض حكومة عثمان.

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

عالم الربزخ
والقرب وسؤال منكر ونكري

Õ

من ساعات االحتضار والى
مساءلة منكر ونكير
عن أبي بصري قال :قال أبو
عبد اهلل عليه السالم( :إذا حيل
بينه وبني الكالم أتاه رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله ومن شاء اهلل
فجلس رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله عن ميينه واآلخر عن يساره
فيقول له رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله :أما ما كنت ترجو
فهوذا أمامك وأما ما كنت
ختاف منه فقد أمنت
منه ،ثم يفتح له باب
إىل اجلنة فيقول:
هذا منـــــــــــزلك
من اجلنـــــــــــة
فإن شئـــــــت
رددناك إىل
الدنيا ولــــــــــــــك
فيها ذهب وفضة،
فيقول :ال حاجة لي
يف الدنيا فعند ذلك
يبيض لونه ويرشح جبينه
وتقلص شفتاه وتنتشر منخراه
وتدمع عينه اليسرى فأي هذه
العالمات رأيت فاكتف بها فإذا
خرجت النفس من اجلسد فيعرض
عليها كما عرض عليه وهي يف
اجلسد فتختار اآلخرة فتغسله فيمن
يغسله وتقلبه فيمن يقلبه فإذا أدرج
يف أكفانه ووضع على سريره خرجت
روحه متشي بني أيدي القوم قدما
وتلقاه أرواح املؤمنني يسلمون عليه
ويبشرونه مبا أعد اهلل له جل ثناؤه
من النعيم فإذا وضع يف قربه رد إليه
الروح إىل وركيه ثم يسأل عما يعلم
فإذا جاء مبا يعلم فتح له ذلك الباب
الذي أراه رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله فيدخل عليه من نورها وضوئها

وبردها وطيب رحيها.)...
صفة منكر ونكير وسؤالهما
للميت
عن بشري الدهان ،عن أبي عبد اهلل
عليه السالم قال جييء امللكان منكر
ونكري إىل امليت حني يدفن أصواتهما
كالرعد القاصف وأبصارهما كالربق
اخلاطف خيطان األرض بأنيابهما
ويطآن يف شعورهما فيسأالن امليت
من ربك؟ وما دينك؟).
عن أبي احلسن موسى بن جعفر
عليهما السالم قال( :يقال للمؤمن
يف قربه :من ربك؟ قال :فيقول :اهلل
فيقال له :ما دينك؟ فيقول :اإلسالم
فيقال له :من نبيك؟ فيقول :حممد
فيقال :من إمامك؟ فيقول :فالن
فيقال :كيف علمت بذلك؟ فيقول :أمر
هداني اهلل له وثبتين عليه ،فيقال له:
من نومة ال حلم فيها ،نومة العروس،
ثم يفتح له باب إىل اجلنة فيدخل
عليه من روحها ورحيانها ،فيقول :يا
رب عجل قيام الساعة لعلي أرجع إىل
أهلي ومالي ،ويقال :للكافر :من ربك؟
فيقول :اهلل ،فيقال :من نبيك؟ فيقول:
حممد ،فيقال :ما دينك؟ فيقول:
االسالم :فيقال من أين علمت ذلك؟
فيقول :مسعت الناس يقولون فقلته،
فيضربانه مبرزبة لو اجتمع عليها
الثقالن اإلنس واجلن مل يطيقوها،
قال :فيذوب كما يذوب الرصاص ثم
يعيدان فيه الروح فيوضع قلبه بني
لوحني من نار ،فيقول :يا رب أخر
قيام الساعة).

من املسؤولون يف قبورهم ،قال :من
حمض اإلميان ومن حمض الكفر،
قال :قلت :فبقية هذا اخللق؟ قال:
يلهى واهلل عنهم ما يعبأ بهم ،قال:
قلت :وعم يسألون؟ قال :عن احلجة
القائمة بني أظهركم ،فيقال للمؤمن:
ما تقول يف فالن ابن فالن؟ فيقول:
ذاك إمامي ،فيقال :من أنام اهلل عينك
ويفتح له باب من اجلنة فما يزال
يتحفه من روحها إىل يوم القيامة
ويقال للكافر :ما تقول يف فالن ابن
فالن؟ قال :فيقول :قد مسعت به وما
أدري ما هو ،فيقال له :ال دريت .قال:
ويفتح له باب من النار فال يزال يتحفه
من حرها إىل يوم القيامة).
وقال الشيخ املفيد (يف املسائل
السرورية ص( :)63والكالم يف عذاب
القرب طريقه السمع دون العقل .وقد
ورد عن أئمة اهلدى عليهم السالم أنهم
قالوا :ليس يعذب يف القرب كل ميت،
وإمنا يعذب من مجلتهم من حمض
الكفر ،وال ينعم كل ماض لسبيله،
وإمنا ينعم منهم من حمض اإلميان
حمضا ،فأما سوى هذين الصنفني
فإنه يلهى عنهم .وكذلك روي أنه ال
يسأل يف قربه إال هذان الصنفان
خاصة .فعلى ما جاء به األثر من ذلك
يكون احلكم ما ذكرناه).

هل ينجو من ضغطة القبر
أحد؟
عن علي بن أبي محزة ،عن أبي
بصري قال :قلت ألبي عبد اهلل عليه
السالم :أيفلت من ضغطة القرب أحد؟
من يسأل في قبره ومن ال
قال :فقال :نعوذ باهلل منها ما أقل من
يسأل
يفلت من ضغطة القرب).
ولكن هذه الضغطة ختتلف
عن أبي بكر احلضرمي قال( :قلت
ألبي جعفر عليه السالم أصلحك اهلل من شخص إىل آخر ومن مؤمن

إىل آخر ،فالكافر اشد من املؤمن
الفاسق ،واملؤمن الفاسق اشد من
املؤمن امللتزم بتعاليم الدين املؤدي
لفروض الشريعة ،قال الشيخ
الصدوق يف (االعتقادات يف دين
اإلمامية ص( :)58وأشد ما يكون
عذاب القرب على املؤمن مثل اختالج
العني أو شرطة حجام ،ويكون ذلك
كفارة ملا بقي عليه من الذنوب اليت
تكفرها اهلموم والغموم واألمراض
وشدة النزف عند املوت).
وقد ورد يف بعض الروايات ان
مجعًا من املؤمنني ينجون من هذه
الضغطة،
عن أبي بصري ،قال :قال أبو
للهَّ
السالم «...قلت :جعلت
عبد ا عليه ّ
فداك فأين ضغطة القرب فقال:
هيهات ما على املؤمنني منها شيء
واللهَّ إن هذه األرض لتفتخر على
هذه ،فتقول :وطأ على ظهري مؤمن
ومل يطأ على ظهرك مؤمن ،وتقول له
األرض :لقد كنت أحبك وأنت متشي
على ظهري فأما إذا وليتك فستعلم ما
ذا أصنع بك ،فتفسح له مد بصره»
أشياء توجب عذاب القبر
وضغطته
 :1من األشياء اليت توجب
ضغطة القرب وعذابه سوء اخللق مع
األهل والزوجة واألطفال ،عن اإلمام
الصادق عليه السالم...( :وإن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله خرج يف
جنازة سعد وقد شيعه سبعون ألف
ملك فرفع رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله رأسه إىل السماء ثم قال :مثل
سعد يضم ،قال قلت :جعلت فداك
إنا حندث أنه كان يستخف بالبول،
فقال :معاذ اهلل إمنا كان من زعارة
يف خلقه على أهله ،قال :فقالت أم
سعد :هنيئا لك يا سعد ،قال :فقال
هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :يا
أم سعد ال حتتمي على اهلل).
 :2ومن أسباب عذاب القرب كما
ورد يف كثري من الروايات النميمة
والغيبة وعدم التطهر واالحتماء من

البول ،وترك الرجل لزوجته فرتة
طويلة ومن دون عذر شرعي ،فعن
زيد بن علي عن أبيه عن جده عن
علي عليه السالم قال( :عذاب القرب
يكون من النميمة ،والبول ،وعزب
الرجل عن أهله) .وعن أبي بصري
عن أبي عبد اهلل عليه السالم ،قال:
(ان جل عذاب القرب يف البول).
 :3ومن أسباب ضغطة القرب
تضييع النعم ،فعن أبي عبد اهلل
جعفر بن حممد الصادق عن أبيه عن
آبائه عن أمري املؤمنني عليهم السالم
قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله ضغطة القرب للمؤمن كفارة ملا
كان منه من تضييع النعم).
أشياء تنجي من عذاب القبر
وضغطته
 :1ورد يف الروايات الشريفة ان
املداومة واالستمرار على قراءة سورة
امللك تنجي اإلنسان من عذاب القرب،
فعن سدير الصرييف ،عن أبي جعفر
عليه السالم قال( :سورة امللك هي
املانعة متنع من عذاب القرب).
 :2وورد أيضا ان تلقني امليت بعد
دفنه يقي اإلنسان من سؤال منكر
ونكري ،عن حييي بن عبد اهلل قال:
مسعت أبا عبد اهلل عليه السالم
يقول :ما على أهل امليت منكم أن
يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر ونكري؟
قلت :كيف يصنع؟ قال :إذا أفرد
امليت فليتخلف عنده أوىل الناس
به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادي
بأعلى صوته يا فالن بن فالن أو يا
فالنة بنت فالن « هل أنت على العهد
الذي فارقتنا عليه من شهادة أن ال إله
إال اهلل وحده ال شريك له وأن حممدا
عبده ورسوله سيد النبيني وأن عليا
أمري املؤمنني وسيد الوصيني وأن ما
جاء به حممد صلى اهلل عليه وآله
حق وأن املوت حق وأن البعث حق
وأن اهلل يبعث من يف القبور « قال:
فيقول منكر لنكري :انصرف بنا عن
هذا فقد لقن حجته).

 :3وورد أيضا ان من حج أربع
حجج كانت له أمان من ضغطة القرب
وعذابه ،عن منصور بن حازم قال:
(سألت أبا عبد اهلل عليه السالم
عمن حج أربع حجج ماله من الثواب،
قال :يا منصور من حج أربع حجج مل
تصبه ضغطة القرب أبدا  ،وإذا مات
صور اهلل احلج الذي حج يف صورة
حسنة من أحسن ما يكون من الصور
بني عينيه  ،تصلي يف جوف قربه
حتى يبعثه اهلل من قربه ويكون ثواب
تلك الصالة له  ،واعلم أن صالة
من تلك الصالة تعدل ألف ركعة من
صالة اآلدميني).
 :4وقراءة سورة النساء كل
مجعة ،وقراءة سورة يس
قبل النوم تقي اإلنسان
من عذاب القرب
وضغطته ،فعــــــــــــن
عمرو بــــــــــن زر
بن حبيــــــــــش
عن أميــــــــــر
ا ملؤ منيـــــن
عليه الســـــــالم
قال  :من قـــــــــــــرأ
سورة النساء يف كل
مجعة أؤمن من ضغطة
القرب) .وعن أبي عبد
اهلل عليه السالم قال( :ان
لكل شيء قلبا وان قلب القرآن
يس ومن قرأها قبل أن ينام أو يف
نهاره قبل أن ميشي كان يف نهاره من
احملفوظني  ...وان مات يف يومه أدخله
اهلل اجلنة وحضر غسله ثالثون ألف
ملك كلهم يستغفرون له ويشيعونه
إىل قربه باالستغفار له فإذا دخل
يف حلده كانوا يف جوف قربه يعبدون
اهلل وثواب عبادتهم له وفسح له يف
قربه مد بصره وأومن ضغطة القرب
ومل يزل له يف قربه نور ساطع إىل
عنان السماء إىل أن خيرجه اهلل من
قربه).

Ö

أخالقك هويتك

الخوف من اهلل

الخوف إذا جاوز حده كان مذمومًا
إعل���م أن اخل���وف مم���دوح إىل حد إذا
جاوزه كان مذموما.
وبيان ذلك :إن اخلوف سوط اهلل الذي
يس���وق ب���ه العب���اد إىل املواظبة عل���ى العلم
والعمل ،لينالوا بهما رتبة القرب إليه تعاىل
ول���ذة احملبة واألن���س به ،وكما أن الس���وط
الذي تس���اق به البهيم���ة ويؤّدب به الصيب،
ل���ه حد من االعت���دال ،لو قصر عنه مل يكن
نافعا يف الس���وق والتأدي���ب ،ولو جتاوز عنه
يف املقدار أو الكيفية أو املبالغة يف الضرب
كان مذموم���ا ألدائ���ه إىل إه�ل�اك الداب���ة
والصيب.
فكذل���ك اخل���وف
ال���ذي هو س���وط

اهلل لس���وق عب���اده ل���ه ح���د يف االعت���دال
والوس���ط وهو ما يوصل إىل املطلوب ،فإن
كان قاص���را عن���ه كان قليل اجل���دوى ،وكان
كقضيب ضعي���ف يضرب به دابة قوية ،فال
يسوقها إىل املقصد.
ومث���ل هذا اخل���وف جيري جم���رى رقة
النس���اء عند مساع شيء حمزن يورث فيهن
البكاء ،ومبجرد انقطاعه يرجعن
إىل حاهل���ن األوىل ،أو جم���رى خ���وف
بعض الناس عند مشاهدة سبب هائل ،وإذا
غ���اب ذلك الس���بب عن احلس رج���ع القلب
إىل الغفل���ة ،فه���ذا خوف قاص���ر قليل
اجلدوى.
فاخل���وف الذي ال
يؤث���ر يف اجل���وارح
بكفهـــــــــــــ���ا ع���ن
ا ملعا صـــــــــــ���ي
و تقييد ه���ا
بالطاع���ات
حديـــــث

نف���س
وحرك���ة خاطر
ال يس���تحق أن يس���مى
خوف���ا ،ول���و كان مفرط���ا
رمبا ج���اوز إىل القنوط
وهو ضالل:
ق���ال اهلل تب���ارك
وتعاىل:
((...ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
()1
ﭻ)).
أو إىل الي���أس وهو
كفر:
((...ﭞ

ÎÍ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)).
وال ريب يف أن اخلوف اجملاوز إىل اليأس
والقن���وط مينع من العمل ،لرفعهما نش���اط
اخلاط���ر الباع���ث عل���ى الفع���ل ،وإجيابهما
كسالة األعضاء املانعة من العمل.
ومث���ل ه���ذا اخل���وف حم���ض الفس���اد
والنقص���ان وع�ي�ن القصور واخلس���ران ،وال
رجح���ان له يف نظر العقل والش���رع مطلقا،
إذ كل خ���وف باحلقيق���ة نقص لكونه منش���أ
العج���ز ،ألن���ه متع���رض حمل���ذور ال ميكن���ه
دفع���ه ،وباع���ث اجله���ل لع���دم اطالعه على
عاقب���ة أمره ،إذ لو عل���م ذلك مل يكن خائفا
مل���ا مر م���ن أن اخلوف هو ما كان مش���كوكا
في���ه ،فبع���ض أف���راد اخل���وف إمن���ا يص�ي�ر
كم���اال باإلضاف���ة إىل نق���ص أعظ���م من���ه،
وباعتب���ار رفع���ه املعاص���ي وإفضائه إىل ما
يرتت���ب عليه من الورع والتق���وى واجملاهدة
والذك���ر والعبادة وس���ائر األس���باب املوصلة
إىل ق���رب اهلل وأن���ه ،ولو مل ي���ؤد إليها كان
يف نفس���ه نقص���ا ال كم���اال ،إذ الكم���ال يف
نفس���ه هو ما جي���وز أن يوص���ف اهلل تعاىل
ب���ه ،كالعلم والقدرة وأمثاهلما ،وما ال جيوز
وصف���ه به ليس كماال يف ذات���ه ،ورمبا صار
حممودا باإلضاف���ة إىل غريه وبالنظر إىل
بع���ض فوائ���ده ،فم���ا ال يفض���ي إىل فوائده
املقص���ودة منه إلفراط���ه فهو مذموم ،ورمبا
أوجب املوت أو املرض أو فساد العقل ،وهو
كالضرب الذي يقتل الصيب أو يهلك الدابة
أو ميرضها أو يكسر عضوا من أعضائها.
وإمنا مدح صاحب الشرع الرجاء وكلف
الناس به ،ليعاجل به صدمة اخلوف املفرط
املفض���ي إىل الي���أس أو إىل أح���د األم���ور
املذكورة.
فاخل���وف احملمود ما يفضي إىل العمل
مع بقاء احلياة وصحة البدن وسالمة العقل،
فإن جتاوز إىل إزالة ش���يء منها فهو مرض
جيب عالج���ه ،وكان بعض مش���ايخ العرفاء
يق���ول للمرتاض�ي�ن م���ن مريدي���ه املالزم�ي�ن
للجوع أياما كثرية:
(احفظ���وا عقولك���م ،فإن���ه مل يك���ن اهلل
تعاىل ولي ناقص العقل).
()2

وما قيل:
(إن م���ن مات من خ���وف اهلل تعاىل مات
شهيدا).
معناه إن موت���ه باخلوف أفضل من موته
يف ه���ذا الوق���ت بدون���ه ،فه���و بالنس���بة إليه
فضيل���ة ،ال بالنظر إىل تقدي���ر بقائه وطول
عم���ره يف طاع���ة اهلل وحتصي���ل املعارف ،إذ
للمرتق���ي يف درج���ات املع���ارف والطاع���ات
ل���ه يف كل حلظ���ة ث���واب ش���هيد أو ش���هداء،
فأفضل الس���عادات ط���ول العمر يف حتصيل
العل���م والعمل ،فكل ما يبطل العمر أو العقل
والصحة فهو خسران ونقصان.
طرق تحصيل الخوف الممدوح
لتحصيل اخلوف املمدوح وجلبه طرق:
(األول) أن جيته���د يف حتصي���ل اليقني:
أي قوة اإلميان باهلل ،واليوم اآلخر ،واجلنة،
والنار ،واحلساب ،والعقاب.
وال ريب يف كونه مهيجا للخوف من النار
والرجاء للجنة.
ث���م اخلوف والرج���اء يؤديان إىل الصرب
عل���ى امل���كاره واملش���اق ،وه���و إىل اجملاهدة
والتج���رد لذكر اهلل تع���اىل والفكر فيه على
ال���دوام ،ويق���وي دوام الذك���ر عل���ى األن���س،
ودوام الفك���ر عل���ى كم���ال املعرف���ة ،وي���ؤدي
األن���س وكم���ال املعرفة إىل احملب���ة ،ويتبعها
الرضا والتوكل وس���ائر املقام���ات ،وهذا هو
الرتتيب يف س���لوك منازل الدين ،فليس بعد
أص���ل اليقني مقام س���وى اخل���وف والرجاء،
وال بعدها مقام سوى الصرب ،وال بعده سوى
اجملاه���دة والتج���رد هلل ظاه���را وباطنا ،وال
بع���ده س���وى اهلداي���ة واملعرف���ة ،وال بعدهما
سوى األنس واحملبة.
ومن ضرورة احملبة الرضا بفعل احملبوب
والثق���ة بعنايت���ه ،وه���و الت���وكل ،فاليقني هو
سبب اخلوف ،فيجب حتصيل السبب ليؤدي
إىل املسبب.
(الثان���ي) مالزم���ة التفك���ر يف أح���وال
القيام���ة ،وأصن���اف الع���ذاب يف اآلخ���رة،
واس���تماع املواع���ظ املن���ذرة ،والنظ���ر إىل
اخلائفني وجمالس���تهم ،ومش���اهدة أحواهلم
واس���تماع حكاياته���م ،وه���ذا مما يس���تجلب
اخلوف م���ن عذابه تعاىل ،وهو خوف عموم
اخلل���ق ،وهو حيص���ل مبجرد أص���ل اإلميان

باجلن���ة والنار ،وكونهما جزأين على الطاعة
واملعصي���ة ،وإمن���ا يضعف للغفل���ة أو ضعف
اإلمي���ان ،وت���زول الغفلة والضع���ف مبا ذكر،
وأم���ا اخل���وف م���ن اهلل ب���أن خي���اف البع���د
واحلج���اب ويرج���و الق���رب والوص���ال ،وهو
خوف أرب���اب القلوب ،العارف�ي�ن من صفاته
ما يقتض���ي اخلوف واهليب���ة ،املطلعني على
سر قوله سبحانه:
()3
((...ﭦ ﭧ ﭨ.))...
وقوله تعاىل:
()4
((...ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ.))...
فالع�ل�اج يف حتصيل���ه االرتقاء إىل ذروة
املعرف���ة ،إذ هذا اخلوف مث���رة املعرفة باهلل
وبصفات جالله ومجاله ،ومن مل ميكنه ذلك
فال يرتك مس���اع األخبار واآلثار ومالحظة
أحوال اخلائفني من هيبته وجالله ،كاألنبياء
واألولي���اء وزم���رة العرفاء ،فإن���ه ال خيلو عن
تأثري.
(الثال���ث) أن يتأم���ل يف أن الوق���وف
عل���ى كنه صف���ات اهلل يف حيز احمل���ال ،وإن
اإلحاطة بكنه األمور ليس يف مقدرة البشر،
إذ ه���ي مرتبطة باملش���ية ارتباطا خيرج عن
حد املعق���ول واملألوف ،ومن عرف ذلك على
التحقي���ق يعلم أن احلكم على أمر من األمور
اآلتية غري ممكن باحلدس والقياس ،فضال
ع���ن القطع والتحقي���ق ،وحينئذ يعظم خوفه
ويش���تد أمل���ه ،وإن كان���ت اخل�ي�رات كله���ا له
ميس���رة ونفس���ها عن الدنيا بامل���رة منقطعة،
وإىل اهلل بشراش���رها ملتفت���ة ،إذ خط���ر
اخلامت���ة وعس���ر الثب���ات على احل���ق مما ال
ميك���ن دفعه ،وكي���ف حيص���ل االطمئنان من
تغ�ي�ر احلال ،وقلب املؤم���ن بني إصبعني من
أصاب���ع الرمحن ،وإنه أش���د تقلبا من القدر
يف غليانها ،وقد قال مقلب القلوب:
()5
((ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)).
فأن���ى للن���اس أن يطمئنوا وه���و يناديهم
بالتحذر ،ولذا قال بعض العرفاء:
(لو حالت بيين وبني من عرفته بالتوحيد
مخس�ي�ن س���نة أس���طوانة فم���ا مل أقط���ع له
بالتوحي���د ،ألن���ي ال أدري م���ا ظه���ر ل���ه م���ن
التقلب).
االطمئنان ضد الخوف
االطمئن���ان ض���د اخل���وف املذم���وم وهو

اطمئن���ان القلب يف األمور املذكورة ،وال ريب
يف كون���ه فضيلة وكماال ،إذ قوة القلب وعدم
اضطرابه مما حيكم العقل بعدم احلذر عنه
صفة كمال ،ونقيضه نقص ورذيلة.
وأما اخلوف املم���دوح ،فضده األمن من
مكر اهلل ،وهو من املهلكات وقد ورد به الذم
يف اآليات واألخبار ،قال اهلل سبحانه:
((...ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
()6
ﮂ)).
وق���د ثبت بالتوات���ر :أن املالئكة واألنبياء
كانوا خائفني من مكره ،كما روي:
(أن���ه ملا ظهر عل���ى إبليس ما ظهر ،طفق
جربئي���ل وميكائي���ل يبكي���ان ،فأوح���ى اهلل
إليهم���ا :م���ا لكم���ا تبكيان؟ فق���اال :يا رب! ال
نأمن مكرك ،فقال اهلل :هكذا كونا ،ال تأمنا
مكري).
وروي( :أن الن�ب�ي صل���ى اهلل علي���ه وآله
وس���لم وجربئيل بكيا م���ن خوف اهلل تعاىل،
فأوحى اهلل إليهما :مل تبكيان وقد أمنتكما؟
فقاال :ومن يأمن مكرك؟).
وكأنهم���ا مل يأمن���ا أن يك���ون قول���ه (ق���د
أمنتكم���ا) ابت�ل�اء هلم���ا وامتحان���ا ،حتى أن
س���كن خوفهما ظهر أنهما قد أمنا املكر وما
وفيا بقوهلما ،كما أن إبراهيم عليه الس�ل�ام
ملا وضع يف املنجنيق قال:حسيب اهلل.
وكان ه���ذا الق���ول من���ه م���ن الدع���اوي
العظيم���ة ،فامتحن وع���ورض جبربئيل عليه
الس�ل�ام يف اهل���واء حت���ى قال :أل���ك حاجة؟
قال :أما إليك فال.
وكان ذل���ك وفاء مبقتض���ى قوله ،فأخرب
اهلل تعاىل عنه وقال:
()7
((ﯸ ﯹ ﯺ)).
وباجلملة ينبغي للمؤمن أال يأمن من مكر
ربه ،كما مل يأمن منه املالئكة واألنبياء ،وإذا
()8
مل يأمن منه كان خائفا منه دائما.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سورة احلجر ،اآلية.56 :
( )2سورة يوسف ،اآلية.87 :
( )3سورة آل عمران ،اآلية.30 :
( )4سورة آل عمران ،اآلية.102 :
( )5سورة املعارج ،اآلية.28 :
( )6سورة األعراف ،اآلية.99 :
( )7سورة النجم ،اآلية.37 :
( )8جامع السعادات للمحقق النراقي :ج ،1ص158
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الع���دل :ورد يف
(لس���ان العرب) :الَع ْدل:
م���ا ق���ام يف النف���وس أّن���ه
ضد اجلور.
مستقيم ،وهو ّ
للهّ
والع���دل يف أمس���اء ا تع���اىل
يعين احلكم باحلق ،والعدل يف الناس
وحكمه(.)1
يعين املرضي قوله ُ
للهّ
و(الَع��� ْدل) من أمساء ا تعاىل،
وه���و مص���در أُقي���م مق���ام االس���م،
واملقصود منه املبالغة يف وصفه تعاىل
بأّنه عادل ،أي :كثري العدل(.)2
العدل يع�ن�ي تنزيه اللهّ تعاىل عن
فعل القبيح واإلخالل بالواجب(.)3
وأم���ا التنزيه يع�ن�ي الُبعد ،وُيقال:
اللهّ من���زّه ع���ن القبي���ح ،أي :بعي���د
عنه(.)4
الفع���ل القبي���ح ه���و الفع���ل ال���ذي
يس���تحق فاعله الذم ،ويس���تحق تاركه
امل���دح وأم���ا الفعل الواج���ب هو الفعل
الذي يس���تحق فاعله املدح ,ويس���تحق
تاركه الذم والوجوب على اهلل ال يعين
أّن���ه تع���اىل حمكوم بأوام���ر غريه ،بل
يعين أّننا نكتش���ف عن طري���ق التدّبر
يف صفاته تعاىل أّنه حكيم ،وتقتضي
ألن عدم فعله له
حكمته أن يفعل كذاّ ،
ي���ؤّدي إىل اإلخ�ل�ال حبكمته (وكذلك
قاعدة اللطف)(.)5
املتضمنة ملعنى
فاآليات القرآني���ة
ّ
الوجوب على اللهّ تعاىل هي كاآلتي:
ق���ال اهلل تبارك وتعاىل يف س���ورة
األنعام:
((...ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ.))...
للهّ
أي :أوجب ا تعاىل على نفس���ه

الرمحة.
وقال ع ّز وجل يف سورة النحل:
((ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ.))...
أي :جي���ب عل���ى اللهّ تع���اىل بيان
الطريق املستقيم للعباد.
وقال تعاىل يف سورة الليل:
((ﯥ ﯦ ﯧ)).
أي :جي���ب علينا مبقتض���ى العدل
احل���ق ببع���ث
أن نه���دي العب���اد إىل
ّ
الرسل ونصب الدالئل.
وج���اء يف القرآن الكريم يف س���ورة
النجم:
((ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)).
أي :جيب على اللهّ تعاىل أن جيعل
دارًا أُخرى إضافة إىل دار الدنيا ليقع
فيها اجلزاء واالنتصاف.
عقيدتنا يف العدل
ونعتق���د أن م���ن صفات���ه تع���اىل
الثبوتي���ة الكمالي���ة أن���ه ع���ادل غ�ي�ر
ظامل ،فال جيوز يف قضائه وال حييف
يف حكم���ه ،يثي���ب املطيع�ي�ن ،ول���ه أن
جيازي العاص�ي�ن ،وال يكلف عباده ما
ال يطيق���ون وال يعاقبهم زيادة على ما
يستحقون.
ونعتق���د أن���ه س���بحانه ال ي�ت�رك
احلس���ن عند ع���دم املزامحة وال يفعل
القبي���ح ،ألن���ه تع���اىل قادر عل���ى فعل
احلس���ن وترك القبيح مع فرض علمه
حبسن احلسن وقبح القبيح وغناه عن
ت���رك احلس���ن وعن فع���ل القبيح ،فال
احلس���ن يتض���رر بفعل���ه حت���ى حيتاج
إىل ترك���ه ،وال القبيح يفتقر إليه حتى
يفعله.
وه���و م���ع كل ذلك حكي���م ال بد أن
يك���ون فعل���ه مطابق���ا للحكم���ة وعل���ى
حسب النظام األكمل.
فل���و كان يفع���ل الظل���م والقب���ح ـ���ـ

تعاىل عن ذلك ــ فإن
األم���ر يف ذل���ك ال خيل���و عن أربع
صور:
 .1أن يك���ون جاه�ل�ا باألم���ر ف�ل�ا
يدري أنه قبيح.
 .2أن يك���ون عاملا به ولكنه جمبور
على فعله وعاجز عن تركه.
 .3أن يك���ون عاملا به وغري جمبور
عليه ولكنه حمتاج إىل فعله.
 .4أن يك���ون عاملا به وغري جمبور
علي���ه وال حيتاج إلي���ه فينحصر يف أن
يكون فعله له تشهيا وعبثا وهلوا.
وكل ه���ذه الصور حم���ال على اهلل
تع���اىل وتس���تلزم النق���ص في���ه وه���و
حم���ض الكمال ،فيج���ب أن حنكم أنه
منزه عن الظلم وفعل ما هو قبيح.
غري أن بعض املس���لمني جوز عليه
تع���اىل فعل القبيح تقدس���ت أمساؤه،
فج���وز أن يعاق���ب املطيع�ي�ن ويدخ���ل
اجلن���ة العاصني ب���ل الكافرين ،وجوز
أن يكل���ف العب���اد ف���وق طاقتهم وما ال
يق���درون عليه ومع ذل���ك يعاقبهم على
ترك���ه ،وج���وز أن يص���در من���ه الظل���م
واجل���ور والك���ذب واخل���داع وأن يفعل
الفعل ب�ل�ا حكمة وغرض وال مصلحة
وفائدة وحبجة أنه ال يسأل عما يفعل
وهو يسألون.
ف���رب أمثال ه���ؤالء الذين صوروه
عل���ى عقيدتهم الفاس���دة ،ظامل جائر
سفيه العب كاذب خمادع يفعل القبيح
ويرتك احلس���ن اجلميل ـ���ـ تعاىل اهلل
عن ذلك علوا كبريا ــ ،وهذا هو الكفر
بعينه ،وقد ق���ال اهلل تعاىل يف حمكم
كتابه يف سورة غافر:
((...ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)).
وق���ال س���بحانه وتعاىل يف س���ورة
البقرة:

((...ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)).
وق���ال الب���اري ع��� ّز وجل يف س���ورة
األنبياء:
((ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ)).
وقال تعاىل يف سورة :
((ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ)).
إىل غري ذلك من اآليات الكرمية،
سبحانك ما خلقت هذا باطال(.)6
ذهب ق���وم وهم (اجملربة) إىل أنه
تع���اىل ه���و الفاعل ألفع���ال املخلوقني
فيك���ون ق���د أج�ب�ر الن���اس عل���ى فعل
املعاصي وهو م���ع ذلك يعذبهم عليها،
وأجربه���م عل���ى فع���ل الطاع���ات ومع
ذل���ك يثيبه���م عليها ،ألنه���م يقولون إن
أفعاهل���م يف احلقيق���ة أفعال���ه وإمن���ا
تنس���ب إليهم على سبيل التجوز ألنهم
حملها ،ومرجع ذلك إىل إنكار السببية
الطبيعي���ة بني األش���ياء وأنه تعاىل هو
السبب احلقيقي ال سبب سواه.
وقد أنكروا الس���ببية الطبيعية بني
األش���ياء إذ ظن���وا أن ذلك هو مقتضى
كونه تعاىل هو اخلالق الذي ال شريك
له ،ومن يقول بهذه املقالة فقد نس���ب
الظلم إليه تعاىل عن ذلك.
وذهب قوم آخرون وهم (املفوضة)
إىل أن���ه تع���اىل ف���وض األفع���ال إىل
املخلوقني ورفع قدرته وقضاءه وتقديره
عنه���ا ،باعتب���ار أن نس���بة األفعال إليه
تع���اىل تس���تلزم نس���بة النق���ص إلي���ه،
وإن للموج���ودات أس���بابها اخلاص���ة
وإن انتهت كلها إىل مس���بب األس���باب
والس���بب األول ،وهو اهلل تعاىل ،ومن
يق���ول به���ذه املقال���ة فق���د أخ���رج اهلل
تعاىل من سلطانه ،وأشرك غريه معه
يف اخللق.
واعتقادن���ا يف ذل���ك تب���ع مل���ا ج���اء
عن أئمتنا األطهار عليهم الس�ل�ام من
األم���ر بني األمرين ،والطريق الوس���ط
بني القولني ،الذي كان يعجز عن فهمه
أمثال أولئك اجملادلني من أهل الكالم،
ففرط منهم ق���وم وأفرط آخرون ،ومل
يكتش���فه العلم والفلس���فة إال بعد عدة
قرون.

ولي���س م���ن الغريب مم���ن مل يطلع
عل���ى حكم���ة األئم���ة عليه���م الس�ل�ام
وأقواهل���م أن حيس���ب أن ه���ذا القول،
وهو األمر بني األمرين ،من مكتشفات
بعض فالس���فة الغرب املتأخرين ،وقد
سبقه إليه أئمتنا قبل عشرة قرون.
فق���د ق���ال إمامن���ا الص���ادق عليه
الس�ل�ام لبيان الطريق الوس���ط كلمته
املشهورة:
«ال جرب وال تفويض ولكن أمر بني
أمرين».
م���ا أج���ل ه���ذا املغ���زى وم���ا أدق
معناه!!
ف���إن أفعالنا من جهة ه���ي أفعالنا
حقيقة وحنن أسبابها الطبيعية ،وهي
حت���ت قدرتن���ا واختيارن���ا وم���ن جه���ة
أخ���رى هي مق���دورة هلل تعاىل وداخلة
يف س���لطانه ألن���ه هو مفي���ض الوجود
ومعطي���ه ،فل���م جيربن���ا عل���ى أفعالنا
حت���ى يكون قد ظلمن���ا يف عقابنا على
املعاصي ألن لنا القدرة واالختيار فيما
نفع���ل ،ومل يف���وض إلينا خل���ق أفعالنا
حت���ى يكون قد أخرجها عن س���لطانه،
بل له اخللق واحلكم واألمر ،وهو قادر
على كل شيء وحميط بالعباد(.)7
نف���ي الظل���م ع���ن اللهّ تع���اىل يف
القرآن الكريم
ق���ال اهلل تع���اىل يف س���ورة آل
عمران:
((ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ.))...
وقال ع ّز وجل يف سورة األنبياء:
((ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ.))...
وقال تعاىل يف سورة يونس:
((ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)).
وقال ع ّز وجل يف سورة التوبة:
((...ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)).
وقال تعاىل يف سورة النحل:
((...ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ)).
وجاء يف سورة النساء:
((ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ.))...

وقال اهلل تبارك وتعاىل يف س���ورة
الكهف:
((...ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)).
وقال تعاىل يف سورة األنفال:
((...ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)).
وق���ال اهلل يف الق���رآن الكري���م يف
سورة فصلت:
((...ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ)).
وق���ال اهلل تع���اىل يف س���ورة آل
عمران:
((...ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)).
وقال ع ّز وجل يف سورة الزخرف:
ﭣ
((ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭤ)).
وج���اء يف القرآن الكريم يف س���ورة
النحل أيضا:
((...ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ)).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1لس���ان الع���رب ،اب���ن منظ���ور :م���ادة
(عدل).
( )2جمم���ع البحري���ن ،فخ���ر الدي���ن
الطرحيي :ج ،3ص.133
( )3النك���ت االعتقادي���ة للش���يخ املفي���د:
الفص���ل الثان���ي ،ص32؛ وأيض���ا ذكر يف نهج
احلق للع ّ
المة احلّلي :املسألة الثالثة ،مبحث
ّ
أن اللهّ تعاىل ال يفعل القبيح ،ص.85
ّ
( )4لس���ان الع���رب الب���ن منظ���ور :م���ادة
(نزه).
احملص���ل لنص�ي�ر الدي���ن
تلخي���ص
()5
ّ
الطوسي :الركن الثالث ،ق ،3ص.342
( )6عقائ���د االمامي���ة للش���يخ املظف���ر:
عقيدتنا يف العدل.
( )7عقائد االمامية للشيخ املظفر:
عقيدتنا يف القضاء والقدر.
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أعالم الشيعة

السيد حممد حسن ابن السيد حممود احلسيين الشريازي
(قدس سره)
اجملدد املعروف بالشريازي الكبري
اسمه ونشأته
حممد حسن ابن السّيد حممود
الس����ّيد ّ
احلس����يين الش��ي�رازي املعروف بالشريازي
الكبري.
ول����د يف اخلام����س عش����ر م����ن مج����ادى
ُ
األوىل  1230هـ مبدينة شرياز يف إيران.
عندم����ا بلغ عمره أربع س����نوات وبس����بب
خاص
حّ
����دة ذكائ����ه أرس����له خاله إىل معّل����م ّ
لتعّل����م الق����راءة والكتاب����ة ،وبع����د أن تعّلمهما
املقدمات
تعّلم العلوم العربية ،وأكمل مرحلة ّ
وعم����ره ما يزال مثاني س����نوات ،فبلغ عمره
اثين عشر عامًا بدأ حيضر دروسًا يف الفقه
ُ
واألصول.
ث ّم س����افر إىل أصفهان ع����ام  1248هـ،
ودخل مدرسة الصدر للعلوم الدينية ،فشرع
ب ّ
جد ومثابرة يف دراس����ة العل����وم العقلية
����كل ّ
والنقلية ،وق����د حضر درس عالمة اصفهان
الش����يخ حمم����د تق����ي األصفهان����ي صاحب
(احلاش����ية على املعامل)،
وج����د األس����رة
ا ملعر و ف����ة
مبس����جد
ش����اهي ،واستمر
يف تلق����ي العل����م
عن����ده حت����ى وف����اة
الش����يخ األصفهاني،
ث����م اخت����ص بالعالمة
الس����يد
اجللي����ل
البيدآب����ادي
حس����ن
الشهيـرباملدرس واستفاد
م����ن حبث����ه حتـ ـ ـ ـ����ى ظهرت
مقدرت����ه العلمي����ة ،وأج����ازه
إجازة وافية.
ث����م حض����ر حب����ث
احملقق الشيخ حممد
إبراهيم الكرباسي
ـ����ـ ج����د األس����رة

الكرباس����ية ـ����ـ واس����تفاد م����ن علم����ه الغزي����ر
حت����ى أصب����ح ممن يش����ار إليه بالبن����ان ،بعد
ذل����ك اس����تقل بالتدري����س وع����د م����ن أفاضل
أصفهان وخترج من حوزة درسه مجاعة من
األفاضل.
هجرته
بقي الس����يد اجملدد يف أصفهان حوالي
املقدسة
عشر سنوات ،ث ّم سافر إىل كربالء ّ
ع����ام  1259ه����ـ إلكم����ال دراس����ته احلوزوية،
ث���� ّم بع����د ذل����ك بف��ت�رة قص��ي�رة س����افر إىل
النجف األش����رف إلكمال دراس����ته احلوزوية
العلي����ا فحضر حب����ث الفقيهني الش����هريين:
الشيخ حسن كاش����ف الغطاء صاحب (أنوار
الفقاه����ة) ،والش����يخ حممد حس����ن صاحب
(جواهر الكالم يف شرح شرايع اإلسالم).
بع����د أن واف����ى أس����تاذيه
ا أل ج����ل

اخت����ص ببحث الش����يخ األعظ����م األنصاري،
والزمه مالزمة الظل ،والش����يخ ب����دوره رعاه
رعاية خاصة ،واعتنى به عناية عظيمة بعد
ان ترس����م في����ه النبوغ ،فكان الش����يخ ِّ
يفضله
عل����ى طلبت����ه ،ويص����رح باجته����اده ،ومس����و
فك����ره ،واس����تمر إىل رحيل الش����يخ األعظم
األنص����اري عام 1281هـ ،وبعد تس����لمه زمام
املرجعية العليا عام 1288هـ تش����رف بزيارة
البيت احلرام ألداء فريضة احلج يف أحس����ن
ح����ال فنوى أن يقيم يف املدينة املنورة جماور
ق��ب�ر الرس����ول األعظم صل����ى اهلل عليه وآله
فل����م يت����م له ذلك ،ث����م حاول أن جي����اور قرب
اإلمام الرضا عليه الس��ل�ام يف
مشهد املقدس����ة فلم تتيسر له
األمور ،فذهب إىل
كربالء املقدسة
ثم س����امراء
ا ملش����ر فة
ع����ا م
1291هـ
قص����د
زيارة

س����يد الش����هداء عليه الس��ل�ام ألداء مراس����م
زي����ارة النصف من ش����عبان املعظم وبعد ذلك
قصد مدينة سامراء املشرفة لزيارة اإلمامني
اهلمامني اهلادي والعسكري عليهما السالم،
فدخل مدينة سامراء آخر شهر شعبان املعظم
1291هـ فنوى اإلقامة فيها عشرة أيام ليصوم
شهر رمضان املبارك ويتشرف بزيارة احلرم
املطهر يف الليل ،لئال خيلو احلرم يف الش����هر
الفضي����ل لي ً
ال م����ن الزائرين حيث كان احلرم
يغل����ق بع����د فريض����ة العش����اء إذا مل يتش����رف
بالزيارة أمثال س����يدنا املرتجم .مضى ش����هر
رمضان املبارك والس����يد اجملدد يف س����امراء
وتالمذت����ه ينتظ����رون مقدم����ه الش����ريف وهم
جاهلون ع����ن حقيقة احلال ،انصرمت األيام
والليال����ي والس����يد يف س����امراء املش����رفة إىل
أن ط����ال األم����د فكت����ب إليه بع����ض طلبته من
اخلواص يستفسر عن سبب تأخره عند ذلك
أبدى هلم رأيه وأخربهم بعزمه على السكنى
يف س����امراء .وعلى اثر ذلك التحق به خواص
أصحاب����ه ،واملربزون م����ن تالمذته :كالعالمة
الن����وري واملوىل فتح اهلل والش����يخ فضل اهلل
النوري ـ شهيد ثورة املشروطة يف إيران على
يد يفرم خان األرمين ــ.
وبعد ان انتشر اخلرب أخذ طلبة العلم يف
حوزة النجف األشرف وأعالمها بالسفر إىل
س����امراء وبلغ عدد املهاجري����ن إليها باآلالف
فأصبحت سامراء بعد إن كانت قرية صغرية
وقري����ة تابع����ة إىل قض����اء ال ُدجي����ل عاصم����ة
علمي����ة كب��ي�رة م����ن اك��ب�ر العواص����م العلمي����ة
الش����يعية ،وم����ن أعظ����م املعاه����د الدراس����ية
بفض����ل هذا الزعيم الديين ،وصارت مكتظة
برجال الدين ونوابغ العلماء كالس����يد حس����ن
الصدر ،والس����يد إمساعيل الصدر ،والسيد
حممد كاظ����م الطباطبائي اليزدي ،والس����يد
حممد األصفهاني ،والسيد مريزا إمساعيل
الش��ي�رازي ـ����ـ اب����ن ع����م الس����يد املرتج����م ـ����ـ،
واحملقق اخلراس����اني ،واحلاج حممد حس����ن
كب����ة ،وأض����راب ه����ؤالء األعالم ال����ذي مألوا
اآلفاق علما وآثارا.
من صفاته وأخالقه
 .1ذكاؤه :كان الس����ّيد يتمتّ����ع بذاكرة قوية
وعجيب����ة ،وُينق����ل عن����ه أّنه كان حيف����ظ أكثر
الق����رآن الكري����م ،وأدعي����ة األّي����ام ،وزي����ارات
املقدس����ة ،ومل ُينقل عنه أّنه عندما
املش����اهد ّ
ً
أي
كان يذهب للزيارة يصطحب معه كتابا أو ّ

شيء آخر من كتب الزيارة.
 .2هيبت����ه ووقاره :يقول أح����د أصدقائه:
مدة طويلة نتباحث سوّية
(قضيت مع السّيد ّ
����دي اجل����رأة
يف ال����دروس ،إ ّال أّن����ه مل تك����ن ل ّ
الكافي����ة على النظر إىل وجهه ،وعندما كنت
����أن قليب
أحس ب ّ
أُري����د الدخ����ول علي����ه كن����ت ّ
يأخ����ذ باالضط����راب ،بالرغ����م م����ن أّن����ه كان
بشوشًا ومسحًا ولطيفًا).
خصص السّيد
 .3مساعدته للمحتاجنيّ :
جزءًا من األموال الشرعية ملساعدة احملتاجني
والفق����راء ،وكان وكالؤه يقومون بإيصال تلك
املساعدات إىل أُولئك املستحقّني عن طريق
عدت مسبقًا بأمسائهم.
قوائم أُ ّ
 .4احرتام����ه للضي����ف :كان الس����ّيد ُيبالغ
يف اح��ت�رام ضيوف����ه ،واملعروف عن����ه أّنه كان
يتناول يوميًا وجبة طعام واحدة ،بينما جنده
يف احلاالت اليت ي����زوره فيها أحد أصدقائه
ويبق����ى عنده يقوم بتن����اول ثالث وجبات معه
إكرامًا واحرتامًا.
 .5احرتامه للعلماء والط ّ
الب :كان السّيد
ُيعامل العلماء وط ّ
الب احلوزة العلمية معاملة
األب الرحي����م ،وال يغفل عن متابعة أُمورهم،
مبنته����ى األدب واالحرتام ،حتّى لو
ويقابله����م ُ
كان����وا حديث����ي عهد بالدراس����ة ،فهو يس����مع
أقواهلم وشكاواهم ،ويقوم برفع احتياجاتهم،
وهك����ذا كان حتّى مع الناس العاديني ،فض ً
ال
عن أفراد عائلته.
من مشاريعه
املقدس����ة
أو ًال :جع����ل مدين����ة س����ام ّراء ّ
مدينة آمنة ،بعد أن كان أغلب س���� ّكان املدينة
وضواحيها ـ قبل جميء الس����ّيد الش��ي�رازي ـ
يعيشون على السلب والنهب والفساد ،حبيث
أن ال����زّوار الذين كانوا يأت����ون لزيارة العتبات
ّ
املقدس����ة املوج����ودة فيها مل يكونوا يش����عرون
ّ
����جع
باألم����ن واالس����تقرارّ ،
مم����ا مل يك����ن يش ّ
ُ
الزّوار بالعودة إليها م ّرة أخرى.
وكانت هذه ُ
األمور من األسباب الرئيسية
ال��ت�ي دفعته للس����فر إليه����ا ،واتخّ اذها حم ّ
ال
دائم����ًا إلقامت����ه إىل آخ����ر حلظ����ات عم����ره
املقدسة مركزًا
الش����ريف ،وقد ظّلت سام ّراء ّ
علمي����ًا لتحصي����ل العلوم اإلس��ل�امية ،وحملاّ
لتجمع العلماء حتّى وفاته.
ّ
ً
ثانيا :بنى مدرستني لطلبة العلوم الدينية
املقدسة ،وتُعترب من أكرب املدارس
يف سام ّراء ّ
العلمية الش����يعية يف الع����راق ،وظّلتا قائمتني

قصة العصر الذهيب للفكر الشيعي
حتكيان ّ
إىل أن جاء النظ����ام العراقي البائد ـ النظام
العفلق����ي الصدامي ـ وقام بتخريبهما تعبريًا
عن حقده الدفني لإلسالم وعلمائه.
املقدس����ة؛
ثالثًا :بنى جس����رًا يف س����ام ّراء ّ
وذل����ك لتس����هيل وف����ود الزائرين واملس����افرين
إليها ،بعدما كان الناس يستخدمون الزوارق
للعبور إىل املدينة.
رابع����ًا :أم����ر بإعادة ترميم بن����اء املرقدين
الش����ريفني لإلمام��ي�ن اهل����ادي والعس����كري
عليهما الس��ل�ام ،وبنى إىل جانبهما حسينية
محامني خلدم����ة الزّوار
وس����وقًا كب��ي�رًا ،م����ع ّ
القادمني إىل املدينة.
من مؤ ّلفاته رحمه اهلل
منه����ج النج����اة ،زاد املتّقني ،حاش����ية على
����تق ،تقريرات
س����راج العباد ،رس����الة يف املش ّ
حبث����ه ،رس����الة يف اجتم����اع األم����ر والنه����ي،
رس����الة يف الرضاع ،كتاب يف املكاسب ،كتاب
الطهارة ،زبدة املسائل.
أقوال العلماء فيه
ق����ال الس����يد حممد كالن��ت�ر حمقق كتاب
املكاس����ب ج ،1ص( :140ومل أبال����غ ل����و قلت:
إن����ه مل يأت حلد التاريخ يف رجاالت الش����يعة
اإلمامي����ة من رج����ال الدين ،والذي����ن تصدوا
هل����ذا املنص����ب اخلط����ر اخلط��ي�ر ،م����ع تل����ك
الظ����روف احلرجة ال��ت�ي عاش فيها الس����يد
اجملدد الش��ي�رازي من يضاه����ي هذا الزعيم
احملنك اخلبري البصري).
وفاته ومدفنه الشريف
لبى الس����يد اجملدد الشريازي قدس سره
ن����داء رب����ه الكريم ي����وم الرابع والعش����رين من
ش����هر ش����عبان املعظم عام  1312ه����ـ مبدينة
س����ام ّراء املشرفة ،وهي نهاية حياته املشرفة
ال��ت�ي قضاه����ا يف س����بيل إعالء كلم����ة الدين
فرضوان اهلل تعاىل عليه.
كان لوفات����ه رن����ة ح����زن وأس����ى عميق يف
نفوس املس����لمني عام����ة ،والطائفة الش����يعية
االمامية خاصة ،وقد ش����يع جثمانه الشريف
مح ً
ال عل����ى ال����رؤوس واألعناق من س����امراء
إىل مثواه األخري يف النجف األش����رف ودفن
يف مقربت����ه اخلاص����ة جبن����ب ب����اب الصح����ن
الش����ريف ـ باب الطوسي ـ على ميني اخلارج
من الصحن الشريف.
ــــــــــــ
املصدر :موقع اجملدد الشريازي.
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معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

خاتم العقيق
وما نقش عليه
ق���ال الس���يد الرض���ي يف املناق���ب أسطر ،فقال لعلي عليه السالم:
الفاخرة:حدث الش���يخ الواعظ أبو اجملد بن
«أمرت���ك أن تكت���ب علي���ه س���طرا واحدا
رشادة ،قال :حدثين شيخي الغزالي ،قال :كتبت عليه ثالثة أسطر.

مل���ا انته���ى إىل النجاش���ي ملك احلبش���ة
خبرب النيب صلى اهلل عليه وآله وس���لم قال
«وحقك يا رسول اهلل ما أمرت أن يكتب
ألصحاب���ه :إني ملخت�ب�ر هذا الرج���ل بهدايا علي���ه إال م���ا أحبب���ت وما أحب أن���ا (حممد
أنفذه���ا إلي���ه ،فأع���د حتف���ا فيه���ا فصوص رسول اهلل) سطرين».
ياقوت وعقيق.
فهبط جربئيل عليه السالم وقال:
فلم���ا وصل���ت اهلداي���ا إىل الن�ب�ي صلى
«ي���ا حمم���د رب الع���زة يقرئك الس�ل�ام،
اهلل عليه وآله وس���لم قس���مه عل���ى أصحابه
ويق���ول لك :أن���ت أمرت مبا أحبب���ت ،وعلي
ومل يأخذ لنفس���ه س���وى ف���ص عقيق أمحر،
أم���ر مبا أحب ،وأنا كتبت ما أحب علي ولي
فأعطاه لعلي عليه السالم وقال له:
اهلل».
«امض إىل النقاش واكتب عليه ما أحب
عليه السالم
سطرا واحدا( :ال إله إال اهلل).
سيف علي
فقال علي عليه السالم:

فمض���ى أمري املؤمن�ي�ن وأعطاه النقاش،
وقال له:

أثقل من مدائن لوط على يد
عليه السالم
جبرئيل

«مم تعجبت؟».
فقال:
«إن املالئك���ة تن���ادي يف صوامع وجوامع
الس���ماوات( :ال فت���ى إال عل���ي ال س���يف إال
ذو الفق���ار) ،وأم���ا إعجابي فإن���ي ملا أمرت
أن أدم���ر ق���وم ل���وط محل���ت مدائنه���م وهي
س���بع مدائ���ن من األرض الس���ابعة الس���فلى
إىل األرض الس���ابعة العليا ،على ريش���ة من
جناحي ،ورفعتها حتى مسعت محلة العرش
صياح ديكته���م وبكاء أطفاهل���م ،ووقفت بها
إىل الصب���ح أنتظ���ر األم���ر ومل أتثق���ل به���ا،
والي���وم مل���ا ض���رب عل���ي ضربت���ه اهلامشية
وكرب أمرت أن أقبض فاضل س���يفه حتى ال
يش���ق األرض وتص���ل إىل الث���ور احلامل هلا
فيش���طره ش���طرين فتنقل���ب األرض بأهله���ا
علي أثقل من
(فتلقيته) ،فكان فاضل سيفه ّ
مدائ���ن لوط ،ه���ذا وإس���رافيل وميكائيل قد
قبضا عضده يف اهلواء».

«اكت���ب علي���ه ما حيب رس���ول اهلل صلى
ق���ال الربس���ي :ويف ذلك اليوم ملا ش���طر
اهلل علي���ه وآله وس���لم (ال إل���ه إال اهلل) ،وما مرحب ش���طرين وألقاه جمدال جاء جربئيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحب أنا (حممد رسول اهلل) سطرين».
م���ن الس���ماء متعجبا ،فقال ل���ه النيب صلى
املصدر :مدينة املعاجز للسيد هاشم البحراني:
فلم���ا جاء بالف���ص إىل النيب صلى اهلل اهلل عليه وآله وسلم:
ج ،1ص 425ــ .427
علي���ه وآل���ه وس���لم وج���ده وإذا علي���ه ثالث���ة
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من مناهل مدرسة الدعاء

الحلقة السابعة عشرة
الدعاء األول
(َ،...والحَْ ْم ُد هلل َعَلى َما َع َّر َفنا ِم ْن
ْسِه.).....،
َنف ِ
تطل���ق النف���س عل���ى ال���ذات وعل���ى
الغيب وعلى ال���دم وعلى الروح َ
احلَيوانية،
واألخ�ي�ران خيتص���ان لبع���ض م���ن خلق���ه تعاىل
كاإلنس���ان وبع���ض ال���دواب ،أما امل���راد يف إطالق لفظ
(النفس) يف حقه تعاىل هو ذاته املقدس���ة واإلهلام :ما
يلق���ى يف الروع ،وأبواب العل���م :وجوهه وطرقه والعلم:
االعتقاد الثابت املطلق للواقع ،شكرًا هلل أن أنعم علينا
وع ّرفن���ا قدرت���ه وعظيم س���لطانه وأرش���دنا إىل تلمس
براهينه وآثار بديع صنعه وآياته يف خلقه.
وقذف يف قلوبنا املكوث والثبات الدائم على محده
وثنائه وفتح أبصارنا ونّور بصريتنا باإلقرار بالوحدانية
والتس���لح باإلميان والتزود بالرش���اد والس���داد ومعرفة
أبواب اهلداية ،قال تعاىل:
((ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
()1
ﯶ ﯷ ﯸ.))...
وقي���ل (واحلمد هلل على ما عرفنا من نفس���ه) أي:
احلم���د هلل على نعمة العطاء معرفة ذاته بصفاته إّيانا
ال بكنه���ه ،ألنه تع���اىل واحد ال كاآلح���اد وال يدرك من
العقلي
جه���ة العق���ل وال م���ن جهة النف���س ،فال الفك���ر
ّ
الصفات
يدركه ،وال املنطق
النفس���ي يصف���ه ،فهو فوق ّ
ّ
الروحاني���ة ،غري مدرك من حنو ذاته ،وإمنا يدرك من
آث���اره وصنائع���ه وأفعالهّ ،
فكل عامل م���ن العوامل يدركه
بقدر اآلثار اليت تظهر فيه فينعته ويصفه بذلك القدر
()2
الذي خصه من صنعه.
وقي���ل( :عل���ى ما عرفن���ا من نفس���ه) أي على الذي
عرفن���اه ،وم���ن إم���ا لالبت���داء ،أو للبي���ان ،أو البعضية،
فإن ماعرفناه جزء مما مل يع ّرفناه ،وهذا التعريف إما
بواسطة الرسل ،أو بإقامة الدالئل يف اآلفاق واألنفس،
أو بواس���طة العقول ،أو خبلقه هلم على فطرة التوحيد
ف���إن من عرف نفس���ه فقد عرف رب���ه ،وملعرفته تعاىل
مراتب ش���تى أش���ار إىل بعضها احملقق الطوسي حيث
قال :مراتب معرفة اهلل تعاىل مثل مراتب معرفة النار
ً
مث�ل�ا ،ف���إن أدناها من مسع أن يف الوجود ش���يئًا يعدم
كل شيء يالقيه ،ويظهر أثره يف كل شيء حياذيه ،وأي

شيء أخذ منه مل ينقص منه شيء ،ويسمى ذلك املوجود
نارًا ،ونظري هذه املعرفة يف معرفة اهلل معرفة املقلدين
صدق���وا بالدين م���ن غري وقوف عل���ى احلجة،
الذي���ن ّ
وأعل���ى منها مرتب���ة من وصل إليه دخان النار وعلم أنه
الب���د له م���ن مؤثر ،فحكم ب���ذات هلا أثر ه���و الدخان،
ونظ�ي�ر ه���ذه املرتبة يف معرفة اهلل تع���اىل معرفة أهل
النظر واالس���تدالل ،الذين حكم���وا بالرباهني القاطعة
عل���ى وج���ود الصان���ع ،وأعل���ى مرتبة مرتب���ة من أحس
حب���رارة الن���ار بس���بب جماورته���ا ،وش���اهد املوجودات
بنوره���ا ،وانتف���ع بذل���ك األث���ر ،ونظري ه���ذه املرتبة يف
معرف���ة اهلل تع���اىل معرف���ة املؤمن�ي�ن اخلّل���ص ،الذي���ن
اطمأن���ت قلوبهم باهلل ،وتيقنوا أن اهلل نور الس���ماوات
واألرض كما وصف به نفسه ،وأعلى منها مرتبة مرتبة
من احرتق بالنار بكليته ،وتالشى فيها جبملته ،ونظري
ه���ذه املرتبة يف معرفة اهلل تعاىل معرفة أهل الش���هود
والفناء يف اهلل ،وهي الدرجة العليا ،واملرتبة القصوى،
رزقنا اهلل الوصول إليها والوقوف عليها مبنه وكرمه.
(وأهلمن���ا م���ن ش���كره) ي ال���ذي هو ش���كره ،أو من
بع���ض ش���كره ،والش���كر يف اللغة فعل ينب���ئ عن تعظيم
املنع���م ،وم���ورده الثالثة ،ويف االصط�ل�اح صرف العبد
مجي���ع ما أنع���م اهلل عليه إىل ما خل���ق ألجله ،كصرف
النظ���ر إىل مطالع���ة مصنوعاته والس���مع إىل تلقي ما
()3
ينبئ عن مرضاته.
(واحلمد هلل على ما عرفنا من نفس���ه) أي :إذا ما
نعرفه من جهاته س���بحانه ــ ولو كانت معرفة ناقصة ال
تصل الكنه ــ ليس إال بس���بب تعريفه س���بحانه وتعليمه
لن���ا ،واملراد بنفس���ه تع���اىل وجوده ،وعظمت���ه يف ذاته،
وصفاته.
وكما قال الشاعر:
أمح��� ُد َ
كري���م
اهلل م���ن إل���ه
ٍ
()4
نفس���ه جب�ل�اء
ع���رف اخلل���ق َ
َّ
ـــــــــــــــــــــــ
( )1حبوث يف الصحيفة الس���جادية للش���يخ صاحل الطائي:
ص.12
( )2رياض العارفني حملمد دارابي :ص 27ــ .28
( )3نور األنوار يف ش���رح الصحيفة الس���جادية للس���يد نعمة
اهلل اجلزائري :ص 34ــ .35
( )4الصحيفة السجادية بنظم شاعر أهل البيت الشيخ عبد
املنعم الفرطوسي :ص.22
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فقه األسرة وشؤونها

مراقبــــة األطفـــــــال
من مسؤولية األسرة
الطفل يجب أن يغدو إنسانًا
مستق ً
ال
مييل الطفل يف الفرتة الواقعة ما بني سن
السادسة والثانية عشرة إىل االستقالل عن
أبوي���ه ،ولكن جيب أال نظن بأن رغبة الطفل
يف االستقالل هي استقالة يقدمها من عامل
رقابة األس���رة .فالطفل حيتاج إىل من يقول
ل���ه ال باس���تمرار عن���د اخلطأ ..ش���ريطة أن
تقال بأسلوب الود واحلب واحلنان واحلزم.
إذ إنه عندما يتم الطفل عامه الس���ادس
حي���اول أن يتع���رف إىل ما هو خ���ارج نطاق
األس���رة ويرتب���ط بصداق���ات مع م���ن هم يف
مثل عمره ،ويستمد منهم تقاليده اخلاصة..
وحياول أن يؤكد اس���تقالله عن األس���رة.
كما أنه يرغب يف اكتس���اب املهارات العلمية
والعملي���ة والفني���ة ،ال�ت�ي تؤك���د ل���ه أنه فرد
مستقل قادر على احلياة يف اجملتمع ،ولذلك
جن���ده ميي���ل إىل ترتيب ما خيص���ه ،وجنده
صارم���ًا يف تطبي���ق القواع���د االجتماعي���ة،
وصاحب ضم�ي�ر متزمت يف بعض األحيان،
ولذل���ك تب���دأ متاعب جديدة م���ع الطفل ألن
التعام���ل مع���ه يف هذه الفرتة لي���س بالعملية
الس���هلة .فك���م تعاني األس���رة م���ن حماوالت
الطف���ل ليغدو إنس���انًا مس���تق ً
ال ..إنه حياول
أن يؤك���د باس���تمرار أن���ه قادر مبف���رده على
التميي���ز ب�ي�ن ما هو صحيح وم���ا هو خاطئ.
وه���و حياول دائمًا أن ين���ال إعجاب اجملتمع
وحبه ..لقد أصبح يف س���ن الدراسة ،وازداد
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ع���دد أصدقائه ،وأصبح أكث���ر معرفة بأبناء
احل���ي وأبن���اء اجل�ي�ران ،ومن ه���ذا اجملتمع
خيت���ار الطفل ألوان الس���لوك ال�ت�ي يفضلها
ويبدو ضمريه يف هذه الفرتة صارما للغاية،
إنه���ا فرتة تك���ون غاية يف احليوية بالنس���بة
لضم�ي�ر الطف���ل رغم أن اآلب���اء واألمهات ال
يشعرون بذلك.
الدور االجتماعي الجديد للطفل
ويب���دأ الطف���ل بالتم���رد عل���ى أوام���ر
األس���رة ويفتح باب النق���اش على مصراعيه
يف مس���ائل بس���يطة جدًا ،كالنظافة والقيام
بالواجب املدرسي يف مواعيد حمددة وحسن
التص���رف مع اآلخرين ..واحلقيقة أن الطفل
يف عم���ره ما بني السادس���ة والثانية عش���رة
يبذل جهدًا خارقًا مع نفس���ه لرياقب نفس���ه
بن���وع من احلزم .إنه حي���اول أن ينجح بدوره
االجتماع���ي وأن يتعلم كيف حيرتم اآلخرين
وحياول أن يفهم قوانني اجملتمع ،وتبدو هذه
العملية شاقة بالنسبة للطفل ،خصوصًا أنه
يقوم بها يف اللحظات نفسها اليت يقرر فيها
االعتماد على نفسه وعدم الرضوخ ألسرته.

إن هذه األمور جمتمعة تسبب للطفل أملًا
نفسيًا بالوقت الذي تشعر األسرة فيه أيضًا
باألمل النفسي جتاه كثرة مناقشاته ،ومتاديه
يف عصي���ان توجيهاته���ا ،واحلقيقة ال يوجد
مفر من تعامله بهذا األسلوب رغم أن بعض
األسرة ترى أن الطفل الذي تعود االعتماد

عل���ى
نفس���ه يس���عى إىل
إث���ارة أعص���اب والدي���ه،
وت���رى اس���ر أخرى أنه���ا عندما توفر
للطفل كل ش���يء يس���عى إىل إثارة أعصابها
أيض���ًا .واحلقيقة هي أن الطفل يس���عى إىل
االس���تقالل عن األس���رة بينما يشعر بالوقت
نفسه أنه حباجة لالعتماد عليها ،ومن بعض
تصرفاته يف هذا العمر (قضاء معظم الوقت
م���ع األصدق���اء يف رك���وب الدراج���ة ..إهمال
نظافت���ه ..ع���دم اح�ت�رام مواعي���د الطع���ام..
حتدث���ه بلهجة املتح���دي ..حماولت���ه احتالل
مكان خاص باملنزل يزدحم بنقيضني يف وقت
واحد ..نظام اجملالت اليت يقرؤها وفوضى
يف مالبس���ه اليت يقلبه���ا كيفما اتفق) أليس
سلوك الطفل مزعجًا يف هذه الفرتة؟
تحليل ظاهرة السلوك المزعج
عند الطفل
لق���د درس علماء النف���س هذه الظاهرة،

أي ظاهرة السلوك املزعج عند
الطفل خاصة يف عمر الس���ابعة ،وكانت
نتائج هذه الدراسة تؤكد أن الطفل يشعر يف
أعماق���ه أن األب واألم يظلمان���ه ،وأنه غري
س���عيد ألن هذا األب ه���و والده وهذه األم
ه���ي والدته ،لق���د اختفت ص���ورة البهجة
ال�ت�ي كانت متأل ش���عور الطف���ل يف عمر
الرابعة فخرًا باألم واألب ،واختفت رويدًا
رويدًا ،وظهر بد ًال منها ش���عور باالنزعاج
عن���د الطفل ألنه يرغب باالس���تقالل ،وال
يعل���ن الطفل ه���ذا الرأي بصراح���ة ،ولكنه
يظه���ر بس���لوكه وينظ���ر إىل والدي���ه
باعتبارهما س���لطة قه���ر .وهذا
الشعور ميكن أن تتذكره األم
تقريب���ًا عندم���ا تعود
بذ ا كر ته���ا

ح�ي�ن
عم���ر
كان
طفله���ا عام���ًا واحدًا،
وميك���ن لألس���رة أن تتع���رف
إىل ه���ذا الش���عور عندم���ا يبل���غ ابنها
اخلامسة عش���رة .إن الطفل يف هذه الفرتة
من العمر يكون غاية يف احلساس���ية ،وغاية
يف الرغبة يف املناقش���ة على أي أمر س���واء
أكان جادًا أم تافهًا .وقد تش���عر األسرة من
خالل س���لوك طفلها أنه ال يهتم بتوجيهاتها
مطلقا ،ويعتربها ظاملة يف أس���لوب التعامل
مع���ه ،مم���ا يث�ي�ر ضي���ق األس���رة وتوتره���ا
وقلقها .ولكن علينا أن ندرك أن الطفل هنا
مل يفس���د متام���ًا ،وأن أملنا به مل خيب بعد
ألن���ه حي���اول أن ينمو ،والنمو عملية ش���اقة

بالنسبة إليه .وهو حياول من خالل املعارضة
واملناقشة أن خيتار لنفسه طرقًا  .إن الطفل
حي���اول أن يتفهم القي���م اليت يؤكدها والداه
ويستوعبها يف داخله ،ولكنه حياول إنكارها
يف تصرفاته املباشرة حماو ًال يف هذا اإلنكار
تأكيد استقالليته.
دور األسرة في تشجيع الطفل
على االستقالل التدريجي
علين���ا أن نبتس���م ل���ه ألن���ه حي���اول أن
يعل���ن ع���ن وج���وده ،فاالبتس���امة للتخفيف
م���ن التوت���ر ال���ذي يس���ببه لن���ا ،والتغاضي
ع���ن س���لوكه ليس ه���و األس���لوب الصحيح
يف التعام���ل مع���ه ،ألن ه���ذا يؤذي���ه متامًا،
ويش���عر يف أعماق���ه بأنه حباج���ة للمراقبة
والرعاية ،وإذا مل جيد من يوقفه عند حده
فس���يحاول املزيد من التصرفات املزعجة.
لذل���ك البد من إيقافه عن���د حده إلرضائه
نفس���يًا ،ألن الل���وم هنا ي���ؤدي وظيفة هامة
بالنس���بة للطفل ،إنه دليل على االهتمام به
إنه ميتلك يف هذه الفرتة ضمريًا حساسًا،
ويتقب���ل التوجي���ه يف أعماق���ه ،ويش���عر أنه
الب���د م���ن أن يق���ول ل���ه أحدهم ه���ذا خطأ
وه���ذا ص���واب ،وأن يق���ول له ذل���ك بلهجة
حامس���ة .كما أن���ه حباجة ملن جي���زم األمر
مع���ه ،ويطالبه أن يقوم بواجبه الدراس���ي،
وأن حي�ت�رم نظام املن���زل ،وأن يكون مهذبًا
م���ع اآلخرين وأن حيرص عل���ى نظافته .إن
الرقابة والتوجيه والتنبيه واجبات أساسية
بالنس���بة لألهل ،وعلى األس���رة أالتتغاضى
ع���ن أي س���لوك غ�ي�ر مه���ذب يص���در ع���ن
الطفل ،ألنه س���يحاول دوم���ًا جذب االنتباه
إلي���ه ،وس���يحاول أن يؤكد أن���ه حباجة إىل
رقابة األسرة باستمرار.
علين���ا أال نتح���دث م���ع أطفالن���ا بلهجة
مملوءة بالكربياء ،أو أية هلجة تش���عره بأنه

حمتق���ر ،فالطفل حبساس���يته البالغة قادر
عل���ى التق���اط هلج���ة املتح���دث ،ل���ذا علينا
باللهجة اهلادئة اململوءة بالثقة البعيدة عن
اليأس حتى ال يش���عر بفقدان ثقته بنفسه،
ويعتق���د أن���ه ل���ن يك���ون إنس���انًا ناجحًا يف
املستقبل .البد أن نضع له قواعد يلتزم بها
التزامًا تامًا ،كمواعيد الطعام واالستحمام
والن���وم والرتتي���ب ،والتعب�ي�ر ع���ن غضب���ه
بطريق���ة مهذب���ة ،وعن���د خروج���ه عن هذه
القواعد ال بد من تنبيهه بلهجة من احلنان
والصداقة واحلزم ،وقد يتلكأ الطفل قلي ً
ال
لريى هل سننسى ما ننبهه إليه أم ال ،لذلك
الب���د من متابعة التنبي���ه والتنفيذ الصحيح
للتوجيهات وعدم الرتاجع عنها.
وباملقاب���ل علينا أن نرتك للطفل جما ًال

أن خيت���ار طريق���ه بش���يء من االس���تقالل،
فيخت���ار مالبس���ه ،ويتن���اول كمي���ة الغ���ذاء
اليت تناسبه ،وال داعي أن تتحول مراقبتنا
ل���ه على أنها ن���وع من املتابع���ة املتعبة ،فهو
جيب أن يتابع املوضة اليت يعيش���ها ،ويقلد
رفاق���ه يف طريق���ة اختيار مالبس���هم ..إخل.
والطفل يكره أس���لوب املن���اورات اليت يقوم
به���ا األب واألم ملقاوم���ة رغباته ،فهو حيب
أن يك���ون إنس���انًا واضحًا ،فلم���اذا ال نكون
واضح�ي�ن مع���ه؟ لذل���ك ال ب���د أن نؤك���د له
اس���تقالله ورقابتن���ا يف الوق���ت ذاته ،وهذه
الش���ك معادلة صعبة بعض الش���يء ،ولكن
م���ا أن نب���دأ بها حت���ى جند أن ممارس���تها
تتيح لنا فرصة تربية إنس���ان على الطريقة
الصحيح���ة ،وعندما تعرتضن���ا الصعوبات
البد من استش���ارة االختصاصي ،والبد أن
نتذك���ر دوم���ًا أن الرتبية حتت���اج إىل صرب
وتأن.
ــــــــــــــــــــــ

املصدر :شؤون الطفل مشاكله وحلوله :ص.75
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عبر من التاريخ

ّ
إن هذا
ال ُيمكن مقاومته

يف س���نة 1309ه���ـ من���ح امللك ناص���ر الدين
ش���اه امتيازًا لشركة بريطانية حبصر التبغ،
وكان املرج���ع الديين األول يومذاك الس���يد
حممد حس���ن املش���هور باملريزا الشريازي،
ف���أدرك أن هذه الش���ركة أك�ب�ر خطر يهدد
اقتص���اد الب�ل�اد اإلس�ل�امية ،وأنه���ا طريق
لتح ّكم االس���تعمار مبصري البالد ،فلم جيد
س���بي ً
ال للقضاء عليه���ا إ ّال بتحريم التدخني
عل���ى املس���لمني ،وم���ا ش���اع خ�ب�ر التحريم
���رت كل آلة من آالت
حتى تركه البالد ،و ُك ّس ْ
التدخ�ي�ن ،حتى نس���اء الش���اه ّ
حطمن آالت
التدخ�ي�ن يف القصر مبا فيه���ا آلة التدخني
اخلاص���ة باملل���ك ،ومل���ا علم املل���ك بذلك مل
حيرك ساكنًا جتاه نسائه وخدمه ،واضطر
إىل فس���خ االمتياز ،واس�ت�راحت البالد من
شرور الشركة الربيطانية.
وقيل :إن مدير الشركة سأل :كم ميلك هذا
السيد من اجليوش واألساطيل؟
فقيل له :ال شيء.
فقال :وكم تبلغ ثروته من املاليني؟
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فقيل له :ال ميلك شيئًا.
قال :إن هذا ال ميكن مقاومته.
أج���ل ،ل���و كان ميل���ك األم���وال واألس���اطيل
ألمك���ن أن يقاوم بأس���اطيل أعظ���م ،وبثروة
أضخ���م ،ولكن���ه ميلك القل���وب اليت ال حول
وال قوة معها للنار والدينار.
وهكذا أمد اهلل س���بحانه هذا السيد بعونه،
وس���دده بتوفيقه حني علم منه اإلخالص يف
ّ
النية ،والصدق يف العمل.
ويضيف العالمة الش���يخ حممد جواد مغنية
رمحه اهلل ً
قائ�ل�ا :إن صلة املعصوم بالناس
إمن���ا هي صلة األب ال���رؤوف بأبنائه الكبار
والصغ���ار ،األب���رار والفجار ،على الس���واء،
وحمال أن تكون للعامل األهلية هلذا التمثيل
إذا مل يكن له عقل كعقل الس���يد الشريازي،
وقل���ب كقلبه ،حمال أن يكون س���يدًا للجميع
إذا مل يكن أبًا للجميع ،وإذا كان اإلنس���ان ال
يبلغ درجة االجتهاد إ ّال بعد أن يتقن القواعد
واألص���ول املقررة ف���إن اجملتهد ال ينوب عن
املعصوم إ ّال إذا ملك القلوب ،وال ميلكها إ ّال

م���ن كان بأوصاف الس���يد الش�ي�رازي الذي
أوجزه���ا الس���يد األم�ي�ن يف كت���اب األعيان
بقوله( :كان ثاقب الفكر ،راجح العقل ،بعيد
النظر ،مصيب الرأي ،حسن التدبري ،واسع
الصدر ،منري اخلل���ق ،طليق الوجه ،صادق
النظر ،أصيل الرأي ،صائب الفراسة ،قوي
احلف���ظ ،على جانب عظيم من كرم ا ُ
خللق،
يو ّق���ر الكبري ،وحينو عل���ى الصغري ،ويرفق
بالضعي���ف والفق�ي�ر ،أعجوب���ة يف إحاطته،
وسعة مادته ،وجودة قرحيته ،آية يف الذكاء
ودق���ة النظ���ر والغ���ور ،وكان باإلضاف���ة إىل
حيب الش���عر وإنش���اده ،وجييز
ذل���ك أديب���ًا ّ
علي���ه ،فقص���ده الش���عراء عرب���ًا وعجم���ًا،
وراجت بضاعة األدب يف أيامه).
وبالتال���ي ،جي���ب أن نضع يف أفعال���ه وآرائه
مئ���ات اجملل���دات ،ونع���رض حيات���ه عل���ى
املس���رح م���رات ومرات ،منأل به���ا الصحف
واإلذاعات.
ــــــــــــــــــــــــ
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..العطاس..

ما هو العطاس؟
يش���عر اإلنس���ان باحلاج���ة إىل العطاس
بس���بب تع���رض نهاي���ات األعص���اب اليت يف
الغش���اء املخاطي يف األن���ف لتهيج ما نتيجة
انتف���اخ ذل���ك الغش���اء ،مث�ل�ا عندم���ا نصاب
بالرش���ح ،أو عن���د دخ���ول جس���م غريب إىل
األن���ف مثل حش���رة صغ�ي�رة أو غبار أو غري
ذل���ك ،أو عندم���ا حيل فص���ل الربي���ع ويكثر
غبار الطلع يف اجلو ،مما يس���بب حساس���ية
كب�ي�رة لبع���ض األش���خاص تعرب عن نفس���ها
عن طريق العطس املتواصل الذي يؤدي إىل
إزعاج فعلي وانتفاخ يف العينني.
والعملية حتدث بشكل غري إرادي مطل ًقا
وال ميكن لإلنسان أن يوقفها إال نادًرا.
والعطس���ة ت���ؤدي إىل إخ���راج اجلس���م
الغريب الذي يف األن���ف نتيجة للهواء القوي
املندف���ع ،وإىل إدخ���ال كمية من األكس���جني
إىل خاليا اجلسم يف نفس الوقت.
بع���ض القبائل األفريقي���ة تعترب العطس
اس�ت�ردادا للحياة وهلذا تعتربه حدثا مباركا
ويف الص�ي�ن يقول���ون «إذا عطس���ت وأن���ت
تقامر،فس�ت�ربح حتما» أما العرب املسلمون
فيقول���ون للعاط���س «يرمحك���م اهلل»وي���رد
العاطس»:يرمحنا ويرمحكم اهلل».
عندم���ا تعط���س تتطاي���ر آالف ال���ذرات
املش���بعة بالرطوبة وقد تصل سرعة انطالق
ال���ذرات إىل 7كم/س���اعة وتص���ل يف مداها
إىل 3.5م�ت�ر .وتهب���ط بع���ض ال���ذرات ف���ور
خروجه���ا م���ن األن���ف بينما يس���تغرق هبوط
اآلخ���ر وقتا أطول وإذا كانت ذرات العطس
حتتوي عل���ى اجلراثيم املؤذية
فويل ملن جبنبها وميكن أن
يس���بب العطاس يف اهلواء
الطل���ق اكث���ر من رش���ح ملن
يصادفها.
لماذا نقول الحمد
هلل بعد العطس؟
ق���ال اإلم���ام الص���ادق
عليه الس�ل�ام« :من عطس

واثن���اء العطس���ة تتوق���ف مجي���ع أجهزة
اجلس���م التنفس���ي واهلضم���ي والبولي ومبا
فيه���ا القلب رغم ان وقت العطس���ة (ثانية او
اجلزء من الثانية) وبعدها تعمل إن أراد اهلل
هلا أن تعمل و كأنه مل حيصل شيء.
لذلك فان كلمة احلمد هلل هو ش���كر هلل
على هذه النجاة!!
خطورة منع العطس
إذا حاول���ت إيق���اف عطس���ة مفاجئة من
اخل���روج ،فإن���ه ي���ؤدي إىل إرت���داد ال���دم يف
الرقب���ة أو ال���رأس ومن ث���م إىل الوفاة ،وإذا
تركت عيني���ك مفتوحتني أثناء العطاس ،من
احملتمل أن خترج من جحورهما.

ث���م وض���ع ي���ده عل���ى قصب���ة أنفه ،ث���م قال
(احلم���د هلل رب العامل�ي�ن كث�ي�را كم���ا أهله،
وصل���ى اهلل عل���ى حممد النيب وآله وس���لم)
يس���تغفر اهلل له طائر حتت العرش إىل يوم
القيامة».
وقال عليه السالم :إذا عطس يف اخلالء
أحدك���م فليحم���د اهلل يف نفس���ه ،وصاح���ب
العطس���ة يأمن املوت س���بعة أيام ،ويف رواية
ع���ن صاحب الزم���ان عليه الس�ل�ام صاحب
()1
العطسة يأمن املوت ثالثة أيام.
ميك���ن تفس�ي�ر ق���ول االئم���ة املعصومني
عليهم الس�ل�ام حول العطس���ة ب���أن احلكمة
من قول (احلمدهلل) بعد العطسة ألن القلب
يتوقف عن النبض خالل العطاس والعطسة
اك���د تقري���ر ط�ب�ي في���ه ع���دد كب�ي�ر من
س���رعتها (100ك���م/س) يف الس���اعة ،وإذا
ً األطب���اء بأحد املستش���فيات العاملية ،أن أي
عطس���ت بش���دة من املمكن أن تكس���ر ضلعا
شخص حياول منع العطاس ميكن أن يصاب
من أضالعك.
بش���لل نصفي حي���ث تبني من خ�ل�ال البحث
الذي أجري على إحدى الطالبات يف الرابعة
عش���رة من عمرها أن سبب إصابتها بالشلل
هو بس���بب منعها للعطاس لع���دة مرات وقد
ح���ذر األطباء من خطورة ه���ذه احلالة اليت
يعتربه���ا البع���ض عادي���ة إال أن أخطاره���ا
يصعب حصرها.
واذا حاولت كبت عطس���تك فان ذلك قد
يؤدي إىل خدش بعض األنسجة الدقيقة يف
انفك أو كس���ر يف بعض عظ���ام داخل األنف
وحول���ه وقد ينت���ج عن ذلك نزي���ف االنف او
نزيف يالحظ يف بياض العني.
وان سد اخلياشيم قد حيول اجلراثيم إىل
داخل اجليوب األنفية ويعمل على
التهابه���ا واألس���وأ م���ن
ذل���ك إن كبت العطس���ة
س���يؤدي إىل انت���زاع
عظم���ة وس���ط األذن
من مكانه���ا لكن هذا ال
حيدث إال نادرًا.
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صدر حديث ًا عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية
وح ��دة إحياء تراث كربالء؛ جملة رس ��الة الش ��رق اليت كانت
تص ��در يف كربالء ع ��ام 1373ه� �ـ وكان رئيس حتريرها الس ��يد
صدر الدين الشهرستاني وحيررها جمموعة من فضالء كربالء

