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مسؤوليتنا تجاه
ثورة اإلمام الحسين عليه السالم ويوم عاشوراء
هاهي أيام حمرم احلرام قد وصلت لتعلن جتدد موسم احلزن واألمل واملصيبة  ،والفاجعة اليت أدمت وأبكت أهل السموات
واألرضني ...وها هي ذكرى أخرى من ذكرياته قد أقبلت تستدر الدموع من األعماق ،وتعتصر القلوب حزنا على الشهيد
املقتول بأرض كربالء ...الشهيد الذي رأى دينا ال يستقيم إ ّ
ال ببذل مهجته ودمه الطاهر ،ورأى أُ ّمة أش ّد ما تكون احتياجاً
يب صلى اهلل عليه وآله وسلم متوجهًا إىل م ّكة ومنها إىل كربالء ،كربالء اليت
لإلصالح ...فتحرك ركبه من مدينة ج ّده الن ّ
استقبلت أقدامه الكرمية ،واستقر فيها دمه ودماء أهل بيته املظلومني فأصبحت قبلة تهش إليها األرواح وتهوي إليها القلوب.
واإلمام احلسني عليه السالم ضمن بدمه بقاء اإلسالم واستمرار أحكامه ،فلواله ولوال دمه ودماء أهل بيته وأصحابه عليه
وعليهم السالم ملا بقي اليوم على وجه البسيطة مسلم يقول «ال اله إال اهلل» ،وعليه فلإلمام احلسني عليه السالم وليوم
عاشوراء حق يف رقبة كل مسلم ،وكل واحد منا حنن العارفني حبق سيد الشهداء توجد يف رقبته مسؤولية جتاه سيد الشهداء
وجتاه ثورته العظيمة ،ونستطيع ان نلخص بعض هذه املسؤوليات فيما يلي:
 :1إحياء شعائر يوم عاشوراء بكل ما للشعائر من معنى ومفهوم ومصداق ،الن املشاركة يف استمرارية الثورة وإحيائها دائما
فيه إحياء للدين ،فحياة عاشوراء حياة الدين.
 :2إيصال صوت اإلمام احلسني عليه السالم وصوت ثورته ومبادئها وأهدافها واجنازاتها إىل العامل أمجع بشتى الوسائل
وخمتلف الطرق املمكنة.
 :3إقامة اجملالس احلسينية على وجه اخلصوص ،ومن ال يستطع إقامتها يف احلسينيات واحملافل العامة فليقمها يف بيته
وسريى بركاتها وآثارها واضحة بينة.
 :4مشاركة اإلمام احلسني عليه السالم باألموال ،عن طريق إنفاقها على جمالسه وشعائره ،وطباعة الكتب ،وإقامة برامج
القنوات الفضائية الدينية ،وغري ذلك من الطرق اليت هلا ارتباط بيوم عاشوراء وثورة اإلمام احلسني عليه السالم لينال املؤمن
اخلري الوفري واألجر اجلزيل يف الدنيا واآلخرة.
 :5واالهم من ذلك كله االلتزام بتكاليف الشرع املقدس من الصالة والعفة ومراعاة احلجاب بالنسبة للنساء وان خيلصوا
نواياهم ويراعي بعضهم بعضا ويشعروا قلوبهم الرمحة والشفقة جلميع املوالني لتنزل عليهم بركات اهلل سبحانه ويرمحهم
الن اهلل يرحم الرمحاء ويتقبل من األتقياء املخلصني.

قطوف دانية من السيرة الحسينية

التوحيد ومعرفة اهلل تعاىل
عليه السالم
عند اإلمام احلسني

أعداء اهلل ورسوله والمالئكة
قيل :لمَّا َق ِدَم َّ
يب َصّلى اهللُ َعَليِْه َوآِلِه
الن ُ
صوريا،
َو َسلَّ َم املَديَنَة أَت ْوُه ِبَعبْ ِد ا ِ
هلل بْ ِن ُ
حممد كيف نومك؟ فإّنا قد أخربنا
فقال :يا ّ
عن نور النّيب الذي أتي يف آخر الزّمان،
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
تنام عيين وقليب يقظان ،قال صدقت يا
حممد.
حممد :الولد يكون
قال :أخربني يا
ّ
من ال ّرجل أو من املرأة؟ فقال النيب صلى
أما العظام والعصب
اهلل عليه وآله وسلمّ :
والدم
وأما اللحم ّ
والعروق فمن ال ّرجلّ ،
والشعر فمن املرأة ،فقال :صدقت يا
حممد.
ّ
حممد فما بال الوالد يشبه
ث ّم قال :يا ّ
أعمامه ليس فيه من شبه أخواله شيء،
ويشبه أخواله ليس فيه من شبه أعمامه
شيء؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم :أّيهما عال ماؤه ماء صاحبه كان
ّ
الشبه له ،فقال :صدقت يا حممد.
عمن ال يولد له ومن يولد له؟
فأخربني ّ
فقال :إذا مغرت النّطفة مل يولد له ــ أي إذا
امح ّرت وكدرت ــ وإذا كانت صافية ولد له.
فقال :أخربني عن رّبك ما هو؟ فنزلت:
((ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
()1
ﭡ ﭢ))
حممد ،بقيت
قال ابن صوريا :صدقت يا ّ
أي ملك
خصلة إن قلتها آمنت بك واتّبعتكّ ،
يأتيك مبا تقوله عن اهلل؟ قال :جربئيل.
قال ابن صوريا :كان ذلك عدّونا من

Ï

احللقة الثانية

والشدة
بني املالئكة ،ينزل بالقتل
ّ
واحلرب ،ورسولنا ميكائيل يأتي
بالسرور وال ّرخاء ،فلو كان
ّ
ميكائيل هو الذي يأتيك آمنّا
ألن ميكائيل كان يشد
بكّ ،
ملكنا ،وجربئيل كان يهلك
ملكنا ،فهو عدّونا لذلك.
فقال له سلمان الفارسي:
فما بدؤ عداوته لك؟ قال :نعم يا
سلمان عادانا مرارًا كثرية ،وكان
أن اهلل أنزل على
أشد ذلك علينا ّ
من ّ
أن بيت املقدس خيرب على يد رجل
أنبيائه ّ
يقال له! خبت نصر ويف زمانه ،وأخربنا
باحلني الذي خيرب فيه ،واهلل حيدث األمر
فلما
بعد األمر فيمحو ما يشاء ويثبتّ ،
بلغنا ذلك احلني الذي يكون فيه هالك
بيت املقدس ،بعث أوائلنا رج ً
ال من أقوياء
يعد من
بين إسرائيل وأفاضلهم نبّيًا كان ّ
أنبيائهم يقال له دانيال يف طلب خبت
نصر ليقتله ،فحمل معه وقر مال لينفقه
ّ
فلما انطلق فيه طلبه لقيه ببابل
يف ذلكّ ،
غالمًا ضعيفًا مسكينًا ليس له قّوة وال منعة،
فأخذه صاحبنا ليقتله ،فدفع عنه جربئيل
وقال لصاحبنا :إن كان رّبكم هو الذي أمر
بهالككم فإّنه ال يسّلطك عليه ،وإن مل يكن
أي شيء تقتله؟
فعلى ّ
هذا ّ
فصدقه صاحبنا وتركه ورجع إلينا
ّ
نصر وملك
وأخربنا بذلك ،وقوي خبت ّ
وغزانا وخ ّرب بيت املقدس؛ فلهذا نتّخذه
عدّوًا ،وميكائيل عدٌو جلربئيل.
فقال سلمان :يا ابن صوريا بهذا العقل

ا ملسلو ك
به غري سبيله ضللتم ،أرأيتم أولئكم كيف
نصر وقد أخرب اهلل يف
بعثوا من يقتل خبت ّ
كتبه وعلى ألسنة رسله أّنه ميلك وخي ّرب بيت
املقدس؟ أرادوا تكذيب أنبياء اهلل تعاىل يف
صدوهم
أخبارهم واتّهموهم يف أخبارهم أو ّ
يف اخلرب عن اهلل ومع ذلك أرادوا مغالبة
وجهوه إ ّال كفّارًا
اهلل؟ هل كان هؤالء ومن ّ
باهلل؟ وأي عداوة جتوز أن يعتقد جلربئيل
يصد عن مغالبة اهلل ع ّز وجل وينهى
وهو ّ
عن تكذيب خرب اهلل تعاىل؟
فقال ابن صوريا :قد كان اهلل تعاىل
أخرب بذلك على ألسن أنبيائه ،لكنّه ميحو
ما يشاء ويثبت.
قال سلمان :فإذًا ال تثقوا بشيء مما يف
عما مضى وما يستأنف
التوراة من األخبار ّ
فإن اهلل ميحو ما يشاء ويثبت ،وإذًا ّ
لعل
اهلل قد كان عزل موسى وهارون عن النبوة
أن اهلل ميحو ما يشاء
وأبطاال يف دعوتهما ّ
ويثبت ،ولعل كل ما أخرباكم أنه يكون ال

يكون ،وما أخرباكم أّنه ال يكون يكون،
عما كان لعله مل يكن،
وكذلك ما أخرباكم ّ
وما أخرباكم أّنه مل يكن لعله كانّ ،
ولعل ما
توعد
وعده من الثواب ميحوه ،ولعل ما ّ
به من العقاب ميحوه ،فإّنه
ميحو ما يشاء ويثبت،
إنكم جهلتم معنى
ميحو اهلل
مــــــا يشاء
ويثبت؛

فلذلكم
نتــــم
أ
كافرون،
باهلل
وألخباره عن الغيوب ّ
مكذبون ،وعن دين اهلل
منسلخون.
أن من كان
ثم قال سلمان :فإّني أشهد ّ
عدّوًا جلربئيل فإّنه عدٌو مليكائيل ،وأنهما
مجيعًا عدّوان ملن عاداهما ،سلم ملن
ساملهما ،فأنزل اهلل تعاىل عند ذلك موافقًا
لقول سلمان رمحة اهلل عليه( :قل من كان
عدّوا جلربيل) يف مظاهرته ألولياء اهلل
على أعدائه ،ونزوله بفضائل علي ولي اهلل
من عند اهلل( ،فإنه نزّله) ،فإن جربئيل نزّل
هذا القرآن (على قلبك بإذن اهلل) ،وأمره
(مصدقا ملا بني يديه) من سائر كتب اهلل،
ّ
(وهدى) من الضاللة( ،وبشرى للمؤمنني)،
ً
حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم،
بنبّوة ّ
ووالية علي ومن بعده من األئمة بأّنهم أولياء
حملمد
اهلل ح ّقًا إذا ماتوا على مواالتهم ّ
وعلي وآهلما الطّيبني.
ّ
ثم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
صدق قيلك وو ّفق
وسلم :يا سلمان ّ
إن اهلل ّ
حممد
رأيكّ ،
فإن جربئيل عن اهلل يقول :يا ّ

وعلي
من مثلي؟ أنا جربئيل سادس ّ
حممد ّ
وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم
فضل اهلل به جربئيل على سائر
فذلك ما ّ
والسماوات.
املالئكة يف األرضني ّ
قال :ث ّم تناول رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم احلسن بيمينه واحلسني بشماله
فوضع هذا بعضهما إىل بعض يتجاذبان،
ث ّم اصطرعا ،فجعل رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم يقول للحسن :أيهًا أبا
حممد فيقوي احلسن فيكاد يغلب احلسني،
ّ
ث ّم يقوي احلسني فيقاومه ،فقالت فاطمة
أتشجع الكبري
عليها السالم :يا رسل اهلل
ّ
الصغري؟
على ّ
فقال هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
إن جربئيل وميكائيل
وسلم :يا فاطمة أ ما ّ
حممد ،قاال
كّلما قلت للحسن :أيهًا أبا
ّ
للحسني :أيهًا أبا عبد اهلل ،فلذلك قاما
إن احلسن واحلسني ملّا كان
وتساويا ،أما ّ
يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:
(أيهًا أبا حممد) ،ويقول جربئيل :أيهًا أبا
عبد اهلل ،لو رام ّ
كل واحد منها محل األرض
مبا عليها من جباهلا وحبارها وتالهلا
وسائر ما على ظهرها لكان ّ
أخف عليهما
من شعرة على أبدانهما ،مّ
ألن
وإنا تقاوما ّ
ّ
كل واحد منهما نظري اآلخر ،هذان ق ّرتا
عيين ومثرتا فؤادي ،هذان سند ظهري،
هذان سّيدا شباب أهل اجلنّة من األّولني
وجدهما
واآلخرين ،وأبوهما خري منهماّ ،
رسول اهلل خريهم أمجعني.
فلما قال ذلك رسول
قال عليه السالمّ :
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم :قالت
اليهود والنّواصب :إىل اآلن كنّا نبغض
جربئيل وحده ،واآلن قد صرنا أيضا نبغض
وعلي إّياهما
حملمد
ميكائيل؛ الّدعائهما
ّ
ّ
ولولديه ،فقال تعاىل:
((ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
()2
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)

إن سلمان واملقداد أخوان متصافيان يف
ّ
ودادك ووداد علي أخيك ووصّيك وصفّيك،
وهما يف أصحابك كجربئيل وميكائيل
يف املالئكة ،عدّوان ملن أبغض أحدهما،
حممدًا وعلّيًا،
ولّيان ملن واالهما ،وواىل ّ
حممدًا وعلّيًا وأولياءهما،
عدّوان ملن عادى ّ
أحب أهل األرض سلمان واملقداد
ولو
ّ
كما حتّبهما مالئكة السماوات واحلجب
حملمد
والكرسي والعرش حملض وودادهما ّ
ّ
وعلي ومواالتهما ألوليائهما ومعاداتهما
ّ
ً
ّ
ألعدائهما ملا عذب اهلل تعاىل أحدا منهم
بعذاب البتّة.
قال احلسني بن علي عليهما السالم:
هلل َصّلى اهللُ
« َفَل ّما َ
قال ذِل َك َر ُسو ُل ا ِ
ان َو مْالِقْداَدَ ،س َّر
َعَليِْه وآِلِه َو َسّلم يف َسلَْم َ
ني
ْمن َ
ُون َوانْقا ُدواَ ،وساَء ذِل َك المُْنا ِفق َ
ِبِه المُْؤ ِ
َفعاَن ُدوا َوعاُبوا َوقالوا:
حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم
ميدح ّ
األباعد ويرتك األدنني من أهله ال ميدحهم
وال يذكرهم.
هلل َصّلى اهللُ
ول ا ِ
فات َ
ّص َل ذِل َك ِب َر ُس ِ
َعَليِْه وآِلِه َو َسّلم وقال :ما هلم حلاهم اهلل
السوء؟ وهل نال أصحابي
يبغون للمسلمني ّ
ما نالوه من درجات الفضل إ ّال حبّبهم لي
باحلق نبّيًا إّنكم
وألهل بييت؟ واّلذي بعثين
ّ
أحب
مل تؤمنوا حتّى يكون
حممد وآله ّ
ّ
إليكم من أنفسكم وأهاليكم وأموالكم ومن
بعلي وفاطمة
يف األرض مجيعًا ،ث ّم دعا ّ
فعمهم
واحلسن واحلسني عليهم السالم ّ
بعبايته القطوانّية ث ّم قال :هؤالء مخسة ال
سادس هلم من البشر.
ث ّم قال :أنا حرب ملن حاربهم وسلم ملن
ساملهم ،فقامت أّم سلمة فرفعت جانب
العباءة لتدخل فكفّها رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم وقال :لست هناك وأنت يف
خري وإىل خري ،فانقطع عنها طمع البشر،
وكان جربئيل معهم ،فقال :يا رسول اهلل وأنا
ــــــــــــــــــــ
سادسكم؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
( )1سورة اإلخالص.
وآله وسلم :نعم (و) أنت سادسنا ،فارتقى
( )2سورة البقرة ،اآلية.98 :
املصدر :موسوعة كلمات اإلمام احلسني عليه
السماوات وقد كساه اهلل من زيادة األنوار
ّ
السالم :ص 545ــ .550
بخ،
بخ ّ
ما كادت املالئكة ال تثبته حتّى قالّ :

Ð

في رحاب علوم القرآن

الطوفان أراده اهلل تع
نقض فرضية الشمول
يقول (ولرت) ــ الكاتب والناقد الفرنسي
( 1694ــ 1778م) بصدد تسخيف أُسطورة
الطوفان على ما وصفته التوراة ـ :كان جيب
ّ
التضخم من املاء املرتاكم على
ملثل هذا
وجه األرض أ ْن تض ّم اثنا عشر حبرًاّ ،
كل
يف سعة البحر األطالنيت احمليط ،بعضها
فوق بعض ليكون األعلى يف حجم أكرب
بأربع وعشرين ضعفًا ،وهكذا حتّى جتتمع
يف مثل هذا املاء املرتاكم ليغمر شاخمات
اجلبال!
ً
ّ
مسطر هذه
ويزيد ــ مستخّفا عقلّية
األساطري وناقمًا على الذين اعتنقوها
باعتبارها وحيًا من السماء (وحاشاه) ــ:
يكفي بذلك معجزة خالدة ال حاجة معها
إىل سائر املعاجز ،حيث ال مثيل هلا يف
خرق نواميس الكون!!.
إن احملاسبات العلمّية
ويقول آخرّ :
أن األخبرة املنبّثة يف
الدقيقة تُعطيناّ :
أجواء األرض لو تكّثفت مجيعًا وهطلت
أمطارًا ملا كانت تكفي أل ْن تغمر وتعلو عن
وجه األرض بأكثر من بضع سانيت مرتات،
فكيف جببال شاخمات؟!
يقول الدكتور (شفا) :لو كانت السماء
تهطل بأمطارها أربعني صباحًا ــ كما هو
نص التوراة ــ ملا كاد أ ْن يغمر هضبة ما بني
ّ
النهرين ــ على صغرها ــ فكيف بغمر وجه
األرض وأ ْن يعلو قمم اجلبال؟!
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وجبل (آرارات) يرتفع عن سطح البحر
بأكثر من مخس كيلو مرتات ما يكاد أن
يغمره ،فكيف بسائر اجلبال الشاخمة؟!(.)1
الطوفان ظاهرة طبيعّية حيث أرادها
اهلل
نعم ،كان حادث الطوفان ظاهرة طبيعّية
مما ال يكاد الغمز
وعلى ما وصفه القرآن ّ
فيه.
كان قد م ّر على حياة األرض يف أدوارها
األوىل كثري من تغيرّ ات جّوية مفاجئة،
كان وجه األرض مسرحًا لتناوب هطول
أمطار غزيرة ،وسيول هائلة منحدرة من
أعالي اجلبال كادت تغ ّم اهلضاب والوديان
واملناطق املنخفضة من سطح األرض.
وكان طوفان نوح إحدى تلكم الظواهر
الكونّية حدثت بإذن اهلل:
((ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ)).
فاحندرت سيول هائلة على سفوح
وتفجر ينابيع األرض املُشبعة
اجلبال،
ّ
باألمطار ،وهكذا أحاط املاء اهلائم بقوم
وسد عليهم طرق النجاة ،وحتّى ابن
نوح ّ
نوح حاول اللجوء إىل أعالي املرتفعات لوال
أ ْن جابهته سيول هائجة لتصرعه إىل حيث
َمهوى اهلالك ،بل وحتّى مل جيد فرصة
الرتّيث فيما كان ينصحه أبوه ،وحال بينهما
املوج فكان من املغرقني.
سجل حدوث
ويف تواريخ األُمم ما ُي ّ

طوفانات هائلة جرفت بقسط من احلياة؛
ولعّله لرتاكم الفساد والش ّر يف تلكم البقاع،
أن طوفانًا هائ ً
ال غ ّم
ِ
فمن قدماء الفرسّ :
أرض العراق إىل حدود كردستان ،وهكذا
ُروي عن قدماء اليونان ،واهلنود أثبتوا وقوع
الطوفان سبع م ّرات مشل شبه اجلزيرة
تعدد الطوفان عن اليابان
اهلندّية ،وُيروى ّ
والصني والربازيل واملكسيك وغريهم،
وُيروى عن الكلدانيينّ ــ وهم الذين وقع
طوفان نوح يف بالدهم ــ:
أن املياه طغت على البالد وجرفت
ّ
باحلرث والنسل ،فقد نقل عنهم (برهوشع)
أن (زيزسرتوس) رأى يف
و(يوسيفوس)ّ :
ا ُ
أن املياه
حللم بعد موت أبيه (أوتريت) ّ
ممن كان
ستطغى وتُغرق الناس كّلهم ــ ّ
يعيش هناك طبعًا ــ فُأمر بصنع سفينة
يعتصم فيها هو وذووه ففعل ،وقد كان هناك
جبابرة طغوا يف البالد وأكثروا فيها الفساد
فعاقبهم اهلل بالطوفان واالستئصال.
وقد َعثر بعض اإلجنليز على ألواح من
اآلجر ُنقشت فيها هذه الرواية باحلروف
املسمارّية يف عصر (آشور بانيبال) من
حنو ( )660سنة قبل ميالد املسيح ،وأّنها
منقولة من كتابة قدمية من القرن السابع
ومن َث ّم فهي
عشر قبل امليالد أو قبل ذلكِ ،
أقدم من كتابة ِسفر التكوين (يرجع تدوينه
إىل عام  536قبل امليالد بعد الرجوع من
سيب بابل).

عالى
ويروي اليونان خربًا عن الطوفان أورده
أن َكَهنة مصر قالوا للحكيم
(أفالطون) وهوّ :
أن السماء أرسلت طوفاناً
اليوناني (سولون) ّ
ممن
غيرّ وجه األرض مرارًا ،فهلك الناس ــ ّ
عمروا البالد يف املنطقة ــ وامنحت آثارهم
ومل يبق للجيل اجلديد شيء من تلك ُم اآلثار
واملعارف.
وأورد (مانيتيون) خرب طوفان حدث
بعد (هرمس) َ
األّول ــ الذي كان بعد
(ميناس) َ
األّول ــ ،وهو أقدم من تأريخ
التوراة أيضًا(.)2
وهكذا جاء خرب الطوفان يف (اُوستا)
كتاب اجملوس.
وجاء يف كتاب (تأريخ األدب اهلندي)
املختص بالثقافة الوثنّية
اجلزء األّول
ّ
اهلندّية ،للسّيد أبي نصر أمحد احلسيين
البهوبالي اهلندي (خمطوط) ص 42و،43
يف الباب اخلامس ،وعنوانه (برهمانا
وأوبانبشاء):
ومما يلفت النظر يف (ساتا بانا
ّ
قصة الطوفان ،اليت ُبّينت يف
برهمانا) ّ
والقصة وإ ْن اختلفت من
ضمن الضحايا،
ّ
عما يف القرآن والتوراة ،وإن مل
وجوه كثرية ّ
القصة اهلندّية
توجد شواهد قاطعة تربط ّ
مع السامّية ،توجب االهتمام..
القصة الربهمانّية يقوم
ففي هذه
ّ
نيب اهلل نوح (عليه السالم)
(مانو) بدور ّ
يف القرآن ويف التوراة ،و (مانو) اسم نال

يف ك ّرات وم ّرات ،لُي ْشرف باالطمئنان على
حتقّق احلادث إمجالّيًا ،ولو مل يكن بذلك
الشكل األساطريي املنقول ،شأن سائر
القصص البائدة ِحيكت حوهلا خماريف،
األمر الذي ال يوجب إنكارها من رأس ،وال
أن مثل حادث الطوفان كان طبيعّيًا
سّيما ّ
أ ْن يهاجم حياة اإلنسان ،ويواجهه بالنكبات
يف األيام األُوىل بكثرة ،وال يزال ينتاب وجه
حني وآخر.
األرض بعد ٍ
ورمبا كان من أعظمها وأمشلها طوفان
ودمر وأباد ،هذا شيء ال
نوح ،ع ّم املنطقة ّ
مساغ إلنكاره ،بعد كونه طبيعّيًا وأخرب به
الصادق األمني.
أما الزيادات اليت جاءت يف األساطري
ّ
القدمية ونقلتها التوراة على ِع ّ
التها فهذا
شيءٌ نستخلص منه وننبذه ،كما نبذه القرآن
واستخلص احلادث صافيًا جلّيًا ،األمر الذي
أي
اختص به القرآن وكان نبًأ غيبّيًا ال يعلمه ّ
ّ
()4
إنسان ذلك احلني .
((ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ.))...

التقديس واالحرتام يف أدب الثقافة بأسره
من الوثنّيني ،فهو :ابن اهلل ،ومصدر مجيع
وجدهم األسطوري.
الناس ّ
القصة :أّنه بينما كان (مانو)
وخالصة ّ
ومما
يغسل يديه إذ جاءت يف يده مَسكةّ ،
أن السمكة كّلمته
اندهش به (مانو) ّ
وطلبت إنقاذها من اهلالك ،وَو َعدته جزاًء
عليه أّنها ستنقذه يف املستقبل من خطر
عظيم ،واخلطر العظيم املحُ دق الذي
أنبأت به السمكة كان طوفانًا سيجرف
مجيع املخلوقات؛ وعلى ذلك َح َفظ (مانو)
فلما َكبرُ ت السمكة
السمكة يف (املرتبان)ّ ،
أخربت (مانو) عن السنة اليت سيأتي
فيها الطوفان ،ث ّم أشارت عليه أن يصنع
سفينة كبرية ،ويدخل فيها عند طغيان املاء،
قائلًة :أنا أُنقذك من الطوفان ،فمانو صنع
السفينة ،والسمكة كبرُ ت أكثر من سعة
(املرتبان)؛ لذلك ألقاها (مانو) يف البحر.
ث ّم جاء الطوفان كما أنبأت السمكة،
وحني دخل (مانو) السفينة ،عامت السمكة
إليه ،فربط السفينة بقرن على رأس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السمكة ،فج ّرتها إىل اجلبال الشمالّية،
( )1الدكتور شجاع الدين شفا يف كتابه (توّلدي
وهنا ربط (مانو) السفينة بشجرة ،وعندما
قصة الطوفان على ما
ديكر) :ص ،285منتقدًا ّ
تراجع املاء ّ
وخف بقي (مانو) بوحدته(. )3
وردت يف الكتب الدينّية.
إن فيما أنبأت به األُمم
( )2تفسري املنار ملحُ ّمد عبده :ج ،12ص.105
فذلك الكالمّ :
للنجار :ص  46ــ .47
( )3قصص األنبياء ّ
وحدثت به األجيال من حوادث جّوية
ّ
( )4شبهات وردود حول القران الكريم :الشيخ
ُ
خطرية ،داهمت احلياة البشرّية األوىل وكان
حممد هادي معرفة.
فيها اهلالك والدمار ومنها حادث الطوفان
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على ضفاف نهج البالغة

أتباع الشيطان من اإلنس
وصفاتهم وبعض أعيانهم
ق���ال اإلمام أمري املؤمنني عليه الس�ل�ام البت���ة ،ب���ل ه���ى رس���الة واضح���ة (لكاف���ة
يف نهج البالغة :خَّ َ
«ات ُذوا َّ
طان َِال ْم ِر ِه ْم األفراد) م���ن أجل مراقبة الش���يطان وعدم
الشْ���ي َ
ِم�ل�اكًاَ ،و خَّ َ
ات َذ ُه ْم َل ُه َأ ْش���راكًاَ ،ف َ
باض َو َف َّر َخ فسح اجملال أمامه.
ص ُدوِر ِه ْمَ ،وَد َّب َوَدَر َج فيِ ُح ُجوِر ِه ْم َفن َ
َظ َر
فيِ ُ
فقد تكفّلت اخلطبة بتبيني املراحل اليت
ِبَأ ْعُيِنِه ْم َوَن َط َق ِبَألْ ِس���َنِتِه ْم َف َرِك َب ِبِه ُم َّ
الزَل َل ،يعقبه���ا تس���لل الش���يطان يف أتباع���ه ،حيث
َي َن لهَُ ُم الخَْ َط َل ِف ْع َل َم ْن َق ْد َش ِرَك ُه َّ
َوزَّ
الشيْطا ُن ش���رحها اإلم���ام (علي���ه الس�ل�ام) مبا عرف
باط ِل َعَلى ِلساِنِه».
فيِ ُسلْطاِنِه َوَن َط َق ِبالْ ِ
عنه من فصاحة وبالغة وتشبيه رائع حبيث
هذا الكالم ألمري املؤمنني عليه الس�ل�ام ال ميك���ن تقدي���م ص���ورة فني���ة أروع من تلك
عل���ى رغم قص���ره إال انه يص���ور بدقة أتباع اليت رمسها اإلمام (عليه السالم).
الش���يطان وكيفي���ة نف���وذه إليه���م ،وم���ن ث���م
أن
فق���د أش���ار يف املرحل���ة األوىل إىل ّ
تب�ي�ن اآلث���ار الوخيم���ة والعواقب املش���ؤومة هذا التس���لل والنفوذ إىل اإلنس���ان إختياري
والطرق اليت يس���لكها الش���يطان يف التغلغل وال مي���ت بصل���ة إىل اإلجبار .فاإلنس���ان هو
إىل اإلنس���ان واإللقاء به يف شباكه وحبائله ،ال���ذي يعطي���ه الضوء األخض���ر ويدعه يلجه
فيتالعب به كيفما يشاء.
ويتصرف بوجوده حتى جيعله مالكًا ومعيارًا

أن فيه حتذير جدي ألتباع احلق لنش���اطاته وفعاليات���ه «إخت���ذوا الش���يطان
واحل���ق ّ
يف ض���رورة توقي احليطة واحلذر من ألمرهم مالكًا».
تسلل الشيطان والوقوف بوجهه
فم�ل�اك م���ن م���ادة مل���ك مبعنى أس���اس
حال الشعور بأدنى آثاره.
الش���يء ودعامت���ه ،كأن يق���ال القل���ب مالك
واخلطب���ة وإن حتدثت
ع���ن بع���ض األف���راد م���ن
قبي���ل طلح���ة والزب�ي�ر أو
معاوي���ة وأه���ل الش���ام أو
أصح���اب النه���روان الذي���ن
س���قطوا يف فخ الش���يطان،
إ ّال أّنه���ا ال تقتص���ر عليهم

ويطرقها فان فتح له وجل وإ ّال عاد من حيث
أت���ى .صحي���ح أّن���ه يصر عل���ى ط���رق الباب
دون الش���عور بالكل���ل واملل���ل ،لك���ن باملقاب���ل
هنالك املالئكة الذين يهبون لنجدة اإلنس���ان
وحيذروه من مغبة فتح الباب.
ثم أشار يف املرحلة الثانية إىل االنتخاب
الذي يتواله الشيطان بعد ذلك االنتخاب حيث
يصطفى هؤالء كأعوان وش���ركاء «واختذهم
له اش���راكًا» ث���م وضح (عليه الس�ل�ام) ذلك
بقول���ه« :فباض وفرخ يف صدورهم» .فاإلمام
(عليه الس�ل�ام) يشبه صدور تبعة الشيطان
بعش إبليس الذي يبيض فيه ويفرخ.
ث���م ق���ال (علي���ه الس�ل�ام)« :و دب ودرج
يف حجوره���م» وق���د ص ّرح بعض ش��� ّراح نهج
البالغ���ة ب���ان دب م���ن م���ادة الدبي���ب مبعنى
احلرك���ة البطيئة الضعيف���ة ،والدرج احلركة
األق���وى منها كحركات الطفل يف حضن اُمه.
ولع���ل التعبري بدرج إش���ارة إىل حقيقة وهى
أن األفكار والعادات الشيطانية ليست طارئة
ّ
ومفاجئة على اإلنسان; بل تتجذر فيه بصورة
تدرجيي���ة; كم���ا عرب عن���ه يف ح���ذر املؤمنني
منها حيث يتس���نى له اقتياد اإلنس���ان خطوة
فخطوة حنو الفساد والضالل والكفر.

البدن ،أي أن أساس وقوام البدن هو القلب
وه���ذا ه���و األم���ر ال���ذي أش���ار إلي���ه القرآن
س َل ُه
الكريم بوضوح على لسان آياته (ِإَّن ُه َليْ َ
ون
آمنُوا َو َعلى َرِّبِه ْم َيَتَو َّكلُ َ
ُسلْطا ٌن َعلى َّال ِذ َ
ين َ
ين
ي���ن َيَتَوَّل ْوَن ُه َو َّال ِذ َ
* ِإمَّنا ُس���لْطاُن ُه َعلى َّال ِذ َ
ون).
ثم قال عليه الس�ل�ام« :فنظ���ر بأعينهم،
ُه ْم ِبِه ُم ْش ِر ُك َ
أن هذه البيوض والفراخ
بناءًا على هذا فالعبارة املذكورة كاآليات ونطق بألسنتهم» .أي ّ
القرآني���ة مبثاب���ة رد عل���ى أولئ���ك الذي���ن الشيطانية ستنمو وترتعرع حتى تتبدل إىل
يتس���اءلون ع���ن س���لطة الش���يطان على بين ش���ياطني تتحد معهم حبي���ث تنفذ يف مجيع
آدم فيقولون :كيف سلط اهلل سبحانه هذا أعضائهم وجوارحهم حتى يعيشون األزدواج
املخل���وق اخلطري على اإلنس���ان ثم طالبه يف شخصياتهم ،فهم من جانب إنسان ،ومن
أما باطنهم
آخر ش���يطان ،ظاهرهم إنساني ّ
بعدم إتباعه.
أن الش���يطان ال خيرتق شيطاني .عيونهم وآذانهم وألسنتهم وأيديهم
فالعبارة تقول ّ
اجل���دران غيل���ة ،ب���ل يأت���ي م���ن الب���اب وأرجله���م أدوات تأمت���ر بأوام���ر الش���يطان،
فمن الطبيعي أن يروا مجيع األشياء بصيغة
شيطانية.

أم���ا يف املرحلة الرابع���ة فيتناول
ّ
(علي���ه الس�ل�ام) النتيج���ة النهائي���ة
هلذه املس�ي�رة التدرجيية املنحرفة فيقول:
«فرك���ب به���م الزل���ل ،وزي���ن هل���م اخلط���ل»
ويش���به هذا الكالم م���ا أورده اإلمام (عليه
أن وجود الش���هوات املركبة يف اإلنسان
ّ
الس�ل�ام) يف موضع آخر م���ن نهج البالغة
البش���رية ومقاوم���ة العق���ل واإلمي���ان جتاه
وأن اخلطاي���ا خيل مشس محل عليها
«أال ّ
مّ���ا تضاع���ف ق���درة
الق���وى املخالف���ة إن
أهله���ا».
ف���ان
اإلنس���ان يف مس���ار الطاع���ة هلل؛ ّ
ث���م ق���ال (علي���ه الس�ل�ام) يف املرحل���ة الوس���اوس الشيطانية اخلارجية وجمابهتها
األخ�ي�رة «فع���ل من قد ش���ركه الش���يطان يف م���ن قب���ل اإلنس���ان مّإنا تق���وده إىل الس���مو
س���لطانه ،ونطق بالباطل على لس���انه» وفيه والتكامل؛ وذلك ألن وجود العدو مّإنا يشكل
إش���ارة إىل ّ
أن أعم���ال ه���ؤالء ت���دل بوضوح العام���ل ال���ذي يق���ف وراء حرك���ة اإلنس���ان
على ّ
أن هذا ال يعين
أن الش���يطان اس���تحوذ عليهم فتصرف وقوت���ه وتطوره وتكامل���ه .إ ّال ّ
أن للش���يطان نفوذ إجباري يف اإلنس���ان ،بل
فيهم كيف يش���اء .فحديثهم حديث الشيطان ّ
ونظره���م نظ���ر الش���يطان وبالنتيج���ة ف���ان اإلنس���ان هو ال���ذي ميهد هل���ذا النفوذ ،فقد
بصمات الش���يطان متجس���مة فيهم ،والواقع ص ّرح القرآن الكريم بهذا الش���أن قائالِ( :إ َّن
أن اإلم���ام (عليه الس�ل�ام) أراد يف هذه
ه���و ّ
س َل َك َعَليْـِه ْم ُس���لْطا ٌن) ،وقال يف
ِعب���اِدي َليْ َ
املرحل���ة أن يع���رف هؤالء األف���راد من خالل
ين
س َل ُه ُسلْطا ٌن َعلى َّال ِذ َ
موضع آخرِ( :إَّن ُه َليْ َ
أعماهلم الشيطانية.
ون) كم���ا ص ّرحت
آمنُ���وا َو َعل���ى َرِّبِه��� ْم َيَتَو َّكلُ َ
َ
ويب���دو ّ
أن م���راده (عليه الس�ل�ام) بعض إحدى اآليات القرآنية على لس���ان الشيطان
كان ِل���ي َعَليْ ُك ْم ِم ْن ُس���لْطان
األف���راد كطلح���ة والزب�ي�ر وأنصارهم���ا أّن���ه قالَ( :وم���ا َ
َجبُْت ْم ِل���ي َفال َتلُو ُموِني
اس���ت َ
وأصح���اب معاوية واخلوارج وم���ن كان على ِإ ّال َأ ْن َد َع ْوُت ُك��� ْم َف ْ
شاكلتهم ،رغم ّ
ُس ُك ْم).
أن الكتب املعروفة لشرح نهج َولُو ُموا َأنْف َ
البالغة وأس���انيدها مل تتعرض إىل األفراد
أن اهلل س���بحانه ق���د
واجلدي���ر بالذك���ر ّ
أو الطوائ���ف املقص���ودة بكالم اإلم���ام (عليه خلق جنودا للقضاء على وس���اوس الشيطان
الس�ل�ام)  .م���ع ذل���ك فالكالم دقي���ق وعميق وخمططات���ه ،ومنها العقل والفطرة واألنبياء
وال خيتص بطائفة معينة ،بل يش���مل كل من واملالئك���ة اليت تتوىل حف���ظ املؤمنني وطرد
وض���ع رجل���ه على مس���ار الش���يطان وخضع الوساوس الشيطانية عنهم.
لسيطرته وامتثل أوامره.
ف���كل م���ن س���ار عل���ى درب ه���ذه اجلنود
حظى بدعمها وإسنادها وأبعد عنه وساوس
خطط الشياطين
الش���يطان ،ومن س���ار على درب الش���ياطني
أن الشيطان
الذي تفيده اآليات القرآنية ّ
وأق���ام على العن���اد واللجاجة رفع���وا أيديهم
قد سقط واحنرف بسبب حب الذات والكرب،
عنه .القضية االُخرى اجلديرة باالهتمام هى
فح���ب ال���ذات والك�ب�ر دفع���ه للتم���رد عل���ى
أن الش���يطان يسعى للنفوذ يف أعماق النفس
ّ
أم���ر اهلل واالمتن���اع عن الس���جود آلدم (عليه
البش���رية ليؤثر من هن���اك على أعماله ،كما
الس�ل�ام) ،فلم يرتكب املعصية فحس���ب ،بل
اُش�ي�ر هلذا يف اخلطبة املذكورة وكأنه باض
إتّهم علم البارئ س���بحانه وحكمته ليهوي يف
وفرخ يف الصدور فتكاملت الفروخ ش���ياطني
وادي الشرك والضالل.
إحت���دت معه حتى عاد نظ���ره ومسعه وقوله
لق���د س���أل اهلل النظرة إىل ي���وم القيامة
ويده ورجله شيطانيًا.
فأجاب���ه اهلل بالنظرة إىل ي���وم الوقت املعلوم
وق���د ورد ع���ن أم�ي�ر املؤمن�ي�ن (علي���ه
ليتم متحيص العباد ،أو بعبارة اُخرى فكما

الس�ل�ام) يف غ���رر
احلك���م أّنه ق���ال« :احذروا
عدوا نفذ يف الصدور خفيًا
ونف���ث يف االذان جني���ًا» كما
ورد ش���بيه ه���ذا املعنى ـ مع
ف���ارق طفيف ـ يف اخلطبة
(( ))83من نهج البالغة.
كم���ا ق���ال (علي���ه
الس�ل�ام) يف اخلطب���ة
«إن
(( ))121م���ن نه���ج البالغةّ :
الش���يطان يسين لكم طرقه ويريد أن
حيل لكم دينكم عقدة عقدة».
على كل حال فان الغرض من اخلطبة هو
حتذير اإلنس���ان من عدوه اللدود الش���يطان
ال���ذي تعود جذور عدائه منذ خلق آدم (عليه
السالم).
وض���رورة التوكل عل���ى اهلل واالتكاء على
العق���ل والفط���رة والوج���دان واالس���تضاءة
بإرش���ادات األنبي���اء وتعاليمهم واالس���تمداد
من املالئكة بغية حفظ اإلنس���ان لنفس���ه من
وساوس الشيطان.
وأخ�ي�رًا فالنقط���ة ال�ت�ي أرى ض���رورة

التعرض هلا وعلى ضوء صريح بعض اآليات
أن الش���ياطني ليس���ت منحص���رة
القرآني���ة ّ
بإبليس وجنوده السريني ،بل هناك جمموعة
من اإلنس اليت تشملها الشياطني ،فأعماهلم
هي أعمال الش���ياطني بعينها (َوَكذِل َك َجَعلْنا
وحي
ياطـ َ
اجل ِّن ُي ِ
ِل ُك ِّل َنِب ٍّى َع ُدّوًا َش ِ
س َو ِ
اإلنْ ِ
ني ِ
ض ُه ْم ِإىل َب ْعض ز ْ
ُخ ُر َف ال َق ْو ِل ُغ ُرورًا).
َب ْع ُ

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

ردّ الهجوم عن شعائر

اإلمام الحسني عليه السالم املظلوم

ّ
الطف أعظم فاجعة
أن فاجعة
ال ريب ّ
أن مجاعة قليلة
بكاها التاريخ ،فإّنه مل يسمع ّ
اجتمع عليهم اآلالف الكثرية ،ومنعوهم املاء
مع عياالتهم وأطفاهلم وهم على املاء ،حتّى
قتلوا مع كثري من أطفاهلم عطاشى! ث ّم ُمّثل
بهم بعد القتل ،وداست اخليل صدورهم
وظهورهم ،و ُق ّطعت رؤوسهم ،وطيف بها يف
البلدان ،وتُركت أجسادهم منبوذة بالعراء
مسلوبة الثياب ،وُنهبت أمواهلم ،وسلبت
نساؤهم وأطفاهلم بعد حرق اخليام عليهم،
وسيرّ تهم أسارى على األقتاب بال غطاء وال
مما مل يفعله من له ّ
أقل مساس
وطاء .و هذا ّ
باإلنسانية وإن كان من أكفر الكافرين
يؤمل من يزيد
وأعظم امللحدين .ولكن ال ّ
فإن آنية اللؤم َ
واخلنا
وابن زياد خري منهّ ،
ال تنضح إ ّال مبا فيها.
فيجب علينا حتصي ً
ال هلذه الغاية أن
نتظاهر باحلزن عليه ،كما وجب عليه
اإلقدام على املوت ألجلها ،وإ ّال فقد كان
ميكنه أن يبايع يزيد قبل قتله ،وحيفظ
نفسه وأهل بيته وأصحابه من القتل.
وكّلما ازداد التظاهر باحلزن عليه وبيان
مظلومّيته ،كان يف حتصيل الغاية أكثر ،ولذا
حممد صلي اهلل عليه واله
ترى أعداء آل ّ
وسلم يبغضون املظاهر احلسينّية ملا يعلمون
تيسر
فيها من ج ّر الويل على أوليائهمّ ،
فإن ّ

Õ

هلم املنع عنها بالقهر فعلوا،
كما كانت عادتهم يف األزمنة السالفة ،ويف
يتيسر هلم كما يف وقتنا
زماننا أيضًا ،وإن مل ّ
هذا يف غالب األمكنة ،أظهروا تارة النبز
باملظاهر احملرتمة ،وأخرى التمويه بأّنه
الطائل حتتها ،وقد راجت هذه الكلمات
ممن ينتسب إىل التشّيع ،الخلفاء
على كثري ّ
املقصود منها ،بل مليلهم إىل الدنيا ّ
ولذاتها،
احلج
وإعراضهم عن الدين ،وإذا تركوا
ّ
والصالة والصوم والزّكاة ،ف ُهم للمظاهر
احلسينّية أترك .فشحذت األقالم سيوفًا
على وريد الشريعة ،وسال املداد دمًا أسود
احلق ودين الشيعة ،وجعلوا
على وجه
ّ
يلصقون العيب باملظاهر احملرتمة انتصاراً
لقول قالوه وأمر التزموه .وفيما يلي رد
لبعض التهم اليت نسجوها واألباطيل اليت
لفقوها ليحذر منها شباب األمة وطالب
احلق ،واهلل من وراء القصد.
استحباب البكاء على
الحسين(عليه السالم) في ّ
كل آن
قالوا :خّ
اتاذ الشيعة البكاء على احلسني
دأبًا وديدنًا هلا حتّى يف أيام األعياد،
وليالي الزفاف ،وساعات األفراح ،والسفر
واحلضر ،وتفريغ نفسها للبكاء عليه مبا مل
تُف ّرغ عشر معشار وقته لعبادة رّبها ،وتالوة
ذكره ،وهذا من الغلو واإلفراط.
أقول :ان الشيعة ترى استحباب البكاء
على احلسني يف ّ
كل آن ،كما ترى استحباب
ذكر اهلل والصالة على رسوله كذلك ،على

أّنا لو سّلمنا استغراق التعزية جلميع
آنات الشيعة إ ّال ما خرج منها ضرورة،
ّ
واألكل واالشتغال بعبادة
كأوقات النوم
واجبة مؤقتة ،فأين الفرطة الدينّية والغلو
احملظور؟! أليست التعزية نوعًا من أنواع
الطاعة هلل يتق ّرب العبد بها لرّبه كما يتق ّرب
احلج؟ فهي حمبوبة مطلوبة هلل،
له مبناسك ّ
فكيف ميقت اهلل حمبوبه ويبغض مطلوبه؟!
أميقت اهلل عبدًا إذا صام هلل دهره وقام
هلل عمره؟! حاشا وك ّ
ال ،فكذلك التعزية هي
كالصوم والصالة خري موضوع ،فمن شاء
استقل ومن شاء استكثر).
أن طول احلزن وقصره منوطان
ثانيًاّ :
بكثرة فوائد القتيل وقّلتها ،وهوانها
وأن الناس كّلهم ينحون هذا
وخطرهاّ ،
النحو ،فمنهم من يبكي فقيده ساعة موته،
ومنهم من يبكيه أسبوعًا ،ومنهم شهرًا،
ومنهم حو ًال كام ً
ال ،ومنهم عمره كّله ،ومنهم
من يوّرث احلزن لعقبةّ ،
كل ذلك واقع ،فهو
قاعدة مطردة بني عموم الناس ،جارية على
قانون شرعي حمكم هو وجوب إعطاء ّ
كل
حق حقّه ،واإلفراغ ّ
بكل قدر قدره،
ذي ّ
َ
ْ
َّاس
امتثا ًال لقوله تعاىلَ(( :وال َتبْ َخ ُسوا الن َ
حق موالنا وسّيدنا
اءه ْم)) وملّا كان ّ
َأ ْشَي ُ
عامة
احلسني(عليه السالم) على األنام ّ
خاصة هو أعظم احلقوق
وعلى املسلمني ّ
اهلامة املستوجبة األداء على العموم،
ّ
املستغرق حلياتها بأسرها ،فال جرم نهضت
الشيعة لتأدية هذا الواجب قيد وسعها،
وقدر طاقتها ،ومن أفرغ وسعه فقد أعذر،
وال معذرة لقاعد متكاسل عن أداء الفريضة
وهو عليها قادر.

عزاء الحسين(عليه السالم) ال يلهي
عن العبادة
إن التعازي مالهي للمتعّبد عن
قالواّ :
عبادته ،وللكاسب عن كسبه ،فهي حجر
عثرة ،وكدية مض ّرة يف سبيل إصالح املرء
نظامي معاده ومعاشه.
أقول :عجبًا من قوم يرون قراءة التعزية
هلوًا وهي من صفايا العبادة الكرمية وال
يرون من املالهي قراءة القصص اخلرافية،
واحلكايات اخليالية ،واجلرائد اهلزلية،
والروايات الغرامّية واجمل ّ
الت الالدينية
وأضرابها ،اليت يشغلون ّ
جل نهارهم بقراءتها،
ّ
ومعظم ليلهم مبطالعتها ،وكّلهم الهيٌة قلوبهم
عن ذكر اهلل وإقامة الصالة ،فال يقومون هلا
املس.
إ ّال كساىل كالذي يتخّبطه الشيطان من ّ
وارمحاه لك يا عزاء سّيد الشهداء ما هذا
التحامل الثقيل الوطأة عليك؟!
االجتماع في العزاء والبدعة
قالوا :االحتشاد واالجتماع لنصب عزاء
احلسني (عليه السالم) أمر حادث يف أزمنة
الصفويني والبويهينيّ ،
وكل حادث بدعة،
والبدعة حم ّرمةّ ،
وكل حم ّرم جيب تركه،
فيجب على الشيعة إلغاء االجتماعات اليت
سنّتها هلا السياسة الدولية.
النيب(صلى اهلل
صح عن
أقول :أليس ّ
ّ
عليه وآله وسلم) قوله يوم عوده من أحد
إىل املدينة ومساعه املناحة والبكاء من دور
نصه:
األنصار على مستشهديهم ما هذا ّ
«لكن محزة ال بواكي له ،فسمع أهل املدينة
نساؤهن إىل بيت فاطمة
ذلك فجاءت
ّ
فأقمن مأمت محزة عندها ،ومل يقم هلم
بعد ذلك مأمت إ ّال ابتدأّنه حبمزة ((الطبقات
الكربى .)٤٤ :٢
أمل جتمع عائشة النساء عندها للبكاء
على أبيها (املصدر السابق .)٢٠٩ :٣
النيب
أمل جتتمع عندها النساء يوم وفاة ّ
صلى اهلل عليه وآله وسلم إلقامة العزاء
معهن تلتدم (مسند أمحد .)٦:٢٧٤
وقامت ّ
وااللتدام :ضرب اخلد باليد يف املصاب.
أن اإلمام الصادق (عليه السالم)
أمل يرد ّ
وتتحدثون،
قال لفضيل بن يسار« :أجتلسون
ّ
إن تلك اجملالس
قال :نعم ،جعلت فداك .قالّ :
أحّبها فأحيوا أمرنا» وهو ّ
أن
يدل صرحيًا ّ
الشيعة كانت زمن الصادق (عليه السالم) وقبله
حتتشد وجتتمع ملأمت احلسني (عليه السالم)
وما أبعده عن أزمنة الصفويني وآل بويه.

الصراخ والعويل في مجالس
عليه السالم
الحسين
قالوا :ه ّ
ال اقتصرت الشيعة املقيمة مأمت
احلسني (عليه السالم) على تالوة مقتله يف
حماشدها العزائية وجلساتها اخلصوصية،
فرتيق دموعها من غري صرخة وعويل لتسلم
من الوقوع يف احمل ّرم.
رب
أقول :أّو ًال :أراكم تأمرون الناس بال ّ
وتنسون أنفسكم ،حت ّرمون الصراخ والعويل
مبآمت احلسني (عليه السالم) وال حت ّرمونه
مبآمتكم فها أنتم كّلما فقدمت عزيزًا عليكم
من كربائكم متألون احمليط ضجيجًا
وصرخة وعوي ً
ال.
ثانيًا :هنالك اخبار عن ائمة اهلدى
تدل على وقوع البكاء والعويل عى مصيبة
ابيهم عليه السالم منها ما رواه الكايف يف
فروعه ورواه غريه عن معاوية بن وهب
قال :استأذنت على أبي عبد اهلل فقيل لي:
ادخل ،فدخلت فوجدته يف مص ّ
اله ،فجلست
حتّى قضى صالته فسمعته وهو يناجي رّبه
خصنا بالكرامة ...وارحم
ويقول« :يا من ّ
تلك القلوب اليت جزعت واحرتقت لنا،
وارحم الصرخة اليت كانت لنا ،الّلهم إّني
أستودعك تلك األنفس وتلك األبدان حتّى
نوافيهم على احلوض).
ومبا ذكره الصدوق يف عيونه عن دعبل
أن الرضا عليه السالم ما زال
اخلزاعي ّ
يستنشده الرثاء باحلسني ويبكي ،ونساؤه
يصحن ويبكني من داخل الدار ،وتنادي
واجداه ،والرضا يسمع صياحهن.
إحداهنّ :
تقدم مجيعه هو مندوبية
وخالصة ما ّ
احلزن والبكاء والصراخ والعويل ملصاب
احلسني(عليه السالم) ،والسرية القطعية
قائمة على ذلك كّله ،كما اعرتف بها شيخ
مشاخينا صاحب اجلواهر ،واألخبار عن
حد االستفاضة ،فمن
أهل العصمة بالغة ّ
واألئمة وخمالفها
خالفها فقد خالف األُ ّمة،
ّ
يف ضالل مبني.
اإلنفاق في مجالس العزاء

أقول :القوم يبغون عرض احلياة الدنيا
ومقيموا العزاء يطلبون اآلخرةَ(( :وَلالْ ِخ َرُة
َخيرٌْ َّل َك ِم َن االُْولىَ )) ،بل ال خري فيها،
هي غ ّرارة ض ّرارة كما قال أمري املؤمنني
عليه السالم .فالشيعة تنفق ما تنفق يف
سبيل التعزية آخذة من الدنيا لآلخرة ،ومن
طريقها إىل منزهلا ،لتنتفع به يف مثواها
األبدي ،ومق ّرها السرمدي ،واحلادي هلا
على هذه النفقة هلذا الوجه من اخلري هو
ما بلغها عن ائمتها فعن أمري املؤمنني(عليه
(إن اهلل تبارك وتعاىل ّ
اطلع
السالم)ّ :
إىل األرض فاختارنا ،واختار لنا شيعة
ينصروننا ،ويفرحون لفرحنا ،وحيزنون
حلزننا ،ويبذلون أمواهلم وأنفسهم فينا،
أولئك منّا وإلينا).
ّ
وعن الصادق عليه السالم أنه كان
يقول يف سجوده( :الّلهم اغفر لي وإلخواني
ولزّوار قرب أبي عبد اهلل احلسني عليه
السالم الذين أنفقوا أمواهلم ،وأشخصوا
أبدانهم رغبة يف ب ّرنا ،ورجاء ملا عندك يف
صلتنا).
ّ
وكل ذلك يفيد استحباب بذل املال يف
ّ
كل عمل ترتتب عليه تلك األمور ،كالبذل
يف إقامة عزاء موالنا احلسني عليه السالم
ّ
وكل درهم ينفقه الشيعي تروجيًا ملصاب
أبي عبد اهلل ،وإحياًء ألمره املطلوب
إحياؤه بقوهلم عليهم السالم( :أحيوا أمرنا
رحم اهلل امرءًا أحيا أمرنا) ،أي :أظهروه
وأعلنوه بني الناس إكباتًا للعدو ،وغيظًا
للكافر ،وتعظيمًا للشعائر ،فذلك الدرهم
إما عينًا يف الدنيا أو
ُيعتاض عنه بسبعنيّ ،
ثواب سبعني يف اآلخرة ،سواء كان إنفاقه
يف سبيل اإلطعام وغريه من لوازم العزاء
الذي فيه إكبات األعداء احملبوب هلم عليهم
السالم قطعًا .
واحلمد هلل أوال وآخرا وظاهرا وباطنا
وصلى اهلل على حممد وأله الطاهرين،
اللهم اجعلنا من املقيمني واحلاثني على
إقامة عزاء سيد الشهداء صلوات اهلل
()1
وسالمه عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1راجع سيماء الصلحاء للشيخ عبد احلسني
صادق العاملي .وكتاب إرشاد األمة للتمسك باألئمة

قالوا :من اإلسراف والتبذير احملظورين
شرعًا إنفاق الشيعة القناطري املقنطرة من
الذهب والفضة يف سبيل تعزية احلسني
للشيخ عبد املهدي املظفر.
عليه السالم على أحناء شتّى .فهل ذلك
ّ
واملبذرون إخوان الشياطني
منهم إ ّال تبذير،
بنص القرآن العزيز.
ّ

Ö

أخالقك هويتك

أن احملت���اج إىل حتصي���ل دواء الرج���اء
م���ن غلب علي���ه اليأس ف�ت�رك العب���ادة ،أو
غلب عليه اخلوف فأسرف فيها حتى أضر
بنفسه وأهله.
وأم���ا املنهمك���ون يف طغي���ان الذن���وب
واملغرورون مبا هم فيه من الفساد واخلوف
ــ كأكثر أبناء زماننا ــ فأدوية الرجاء بالنسبة
إليهم مسوم مهلكة ،إذ ال يزداد مساعهم هلا
إال متاديا يف طغيانهم وفس���ادا يف فسادهم
وعصيانهم ،فواعظ اخللق ينبغي أن يعرف
أمراضهم وينظر إىل مواقع عللهم ،ويعاجل
كل عل���ة مب���ا يضادها ال مب���ا يزيدها ،ففي
مثل هذا الزمان ينبغي أال يذكر هلم بواعث
الرج���اء ،بل يبالغ يف ذكر أس���باب اخلوف،
لئ�ل�ا يهلكهم ويرديه���م بالكلي���ة ،وال يقصد
مبوعظته اس���تمالة القلوب وتوقع الثناء من
الن���اس ،فينتق���ل إىل الرتغيب على الرجاء
لكون���ه أخف على القلوب وألذ عند النفوس
فيهلك ويهلكهم ويضل ويضلهم.
فالطري���ق إىل حتصي���ل الرج���اء مل���ن
حيت���اج إليه ه���و :أن يتذكر اآليات واألخبار
املتواترة الواردة فيه ويف سعة رمحته ووفور
عف���وه ورأفته ،ثم يتأم���ل يف لطائف نعمائه
وعجائ���ب آالئه لعب���اده يف دار الدنيا ،حتى
أع���د هل���م كل ما ه���و ضروري هل���م يف دوام
الوج���ود ،ب���ل مل ي�ت�رك هل���م ش���يئا جزئي���ا
حيتاج���ون إلي���ه ن���ادرا يفوت بفق���ده ما هو
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األصلح األوىل هلم من الزينة واجلمال.
ف���إذا مل تقصر العناية اإلهلية عن عباده
يف مجي���ع ما حيب وحيس���ن هلم من اللطف
واإلحس���ان يف دار الدنيا ــ وهي حقيقة دار
البلي���ة واحملنة ال دار النعم���ة والراحة ــ ومل
يرض أن يفوته ش���يء من املزائد واملزايا يف
احلاجة والزينة ،فكيف يرضى يف دار اآلخرة
اليت هي دار الفيض واجلود بس���ياقهم إىل
اهلالك املؤبد والعذاب املخلد ،مع أنه تعاىل
أخرب بأن رمحته سابقة على غضبه؟!
وأق���وى ما جيلب به الرج���اء أن يعلم أن
اهلل تعاىل خري حمض ال ش���رية فيه أصال،
وفي���اض على اإلطالق ،وإمن���ا أوجد اخللق
إلفاضة اجلود واإلحسان عليهم ،فال بد أن
يرمحهم وال يبقيهم يف الزجر الدائم.
صغر النفس
وه���و ملكة العجز عن حتم���ل الواردات،
وه���و م���ن نتائ���ج اجل�ب�ن ،وم���ن خبائ���ث
الصفات.
وتلزم���ه الذلة واملهانة ،وع���دم االقتحام
يف معال���ي األم���ور ،واملس���احمة يف النه���ي
عن املنك���ر واألمر باملع���روف ،واالضطراب
بعروض أدنى شيء من الباليا واملخاوف.
وقد ورد يف األخبار بأن املؤمن برئ عن
ذلة النفس ،قال الصادق عليه السالم:
«إن اهلل ع���ز وج���ل ف���وض إىل املؤم���ن

أم���وره كلها ومل يف���وض إليه أن يكون ذليال:
أما تسمع اهلل تعاىل يقول:
()1
((..ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ))..
فاملؤمن يكون عزيزا وال يكون ذليال ،إن
املؤم���ن أع���ز من اجلبل ،اجلبل يس���تقل منه
باملعاول واملؤمن ال يستقل من دينه شيء».
وقال عليه السالم:
«إن اهلل ف���وض إىل املؤمن كل ش���يء إال
إذالل نفسه».
وق���د وردت بهذا املضم���ون أخبار أخر،
وعالجه ما تقدم يف معاجلة اجلنب سابقا.
كبر النفس وصالبتها
وضده ــ أي :صغر النفس ــ (كرب النفس
وصالبته���ا) ،وقد عرفت أن���ه ملكة التحمل
ملا يرد عليه كائنا ما كان ،وقد دلت األخبار
على أن املؤمن ذو صالبة وعزة ومهابة ،وكل
ذلك فرع كرب النفس.
قال الباقر عليه السالم:
«املؤمن أصلب من اجلبل».
وقال عليه السالم:
«إن اهلل تع���اىل أعط���ى املؤم���ن ث�ل�اث
خص���ال :الع���ز يف الدني���ا واآلخ���رة ،والفلح
يف الدني���ا واآلخ���رة ،واملهاب���ة يف ص���دور
الظاملني».
وصاح���ب هذه امللك���ة ال يبالي بالكرامة

واهل���وان ،ويتس���اوى عن���ده الفق���ر واليس���ار
والغنى واإلعسار ،بل الصحة واملرض واملدح
والذم ،وال يتأثر بتقلب األمور واألحوال.
وه���ي ملكة ش���ريفة ليس���ت ش���ريعة لكل
وارد ،وال يص���ل إليه���ا إال واح���د بعد واحد،
ب���ل ال حيوم حوهل���ا إال أوحدي م���ن أفاضل
احلكم���اء ،أو أملع���ي ق���وي القلب م���ن أماثل
العرف���اء .وطري���ق حتصيله���ا ـ���ـ بع���د تذك���ر
ش���رافتها ـ���ـ أن يتكل���ف يف املواظب���ة عل���ى
آثارها واالجتناب عما ينافيها ،حتى حتصل
بالتدريج.
الثبات أخص من كبر النفس
ق���د عرف���ت أن الثب���ات أخ���ص م���ن كرب
النفس ،وه���و ملكة التحمل على اخلوض يف
األهوال ،وقوة املقاومة مع الشدائد واآلالم،
حبي���ث ال يعرتي���ه االنكس���ار ،وإن زادت
وكثرت.
وضده االضطراب يف األهوال والشدائد،
ومن مجلة الثب���ات ،الثبات يف اإلميان ،وهو
اطمئن���ان النف���س يف عقائده���ا ،حبي���ث ال
يتزلزل فيها بالشبهات ،قال اهلل تعاىل:
((ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
()2
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ.))...
وه���ذا االطمئن���ان م���ن ش���رائط كس���ب
الكم���ال وفضائل األعمال ،إذ ما مل تس���تقر
النفس عل���ى معتقداتها يف املب���دأ واملعاد مل
حيص���ل هل���ا الع���زم البالغ عل���ى حتصيل ما
يتوق���ف فائدت���ه عليه���ا ،فم���ن لي���س له هذا
الثبات ال جتده ثابتا ومواظبا على شيء من
األعمال الفاضلة ،بل هو( :كالذي اس���تهوته
الش���ياطني يف األرض حريان) ،واملتصف به
مواظب هلا دائما من غري فتور.
وعدم هذا الثبات لعدم البصرية الباطنة
أو لضع���ف يف النف���س ،فوج���وده حيصل من
املعرفة وقوة النفس ،فهو من فضائل العاقلة
وقوة الغضب ،وعدمه من رذائل إحداهما أو
كليهما.

دناءة الهمة
وهو قصور النفس عن طلب معالي األمور
وقناعته���ا بأدانيه���ا ،وه���و م���ن نتائج ضعف
النف���س وصغرها ،وضده (علو اهلمة) ،وهو
ملكة الس���عي يف حتصيل الس���عادة والكمال
وطل���ب معال���ي األم���ور ،م���ن دون مالحظ���ة
مناف���ع الدني���ا ومضاره���ا ،حت���ى ال يعرتي���ه
الس���رور بالوج���دان وال احل���زن بالفق���دان،
ب���ل ال يبالي يف طري���ق الطلب باملوت والقتل
وأمثاهلما.
وصاحب هذه امللكة هو املؤمن احلقيقي
الش���ائق للم���وت ،وامل���وت حتفة ل���ه ،وأعظم
سرور يصل إليه.
وه���ذه امللك���ة م���ن نتائ���ج ك�ب�ر النف���س
وشجاعتها ،وهي أعظم الفضائل النفسانية،
إذ كل من وصل إىل املراتب العظيمة واألمور
العالية فإمنا وصل إليها ألجلها ،إذ صاحبها
ال يرضى باملراتب الدنية ،ويش���مر لتحصيل
املرات���ب العالية واألمور املتعالية ،ويف جوهر
اإلنس���ان وجبلته أن يصل إىل كل ما جيتهد
يف طلبه:
()3
((ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ))..
من طلب الش���يء وجد وجد ،ومن أفراد
عل���و اهلم���ة الش���هامة ،وه���و احل���رص على
اقتن���اء عظائم األم���ور توقعا جلمي���ل الذكر
على مر الدهور.
عدم الغيرة والحمية
وه���و اإلهم���ال يف حمافظ���ة م���ا يل���زم
حمافظته :م���ن الدين ،والع���رض ،واألوالد،
واألموال.
وه���و من نتائ���ج صغر النف���س وضعفها،
ومن املهلكات العظيمة.
ق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه
وسلم:
«إذا مل يغر الرجل فهو منكوس القلب».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«إذا غري الرجل يف أهله أو بعض مناكحه
م���ن مملوكت���ه فلم يغر ،بع���ث اهلل إليه طائرا

يقال له (القندر) حتى يس���قط على عارضة
بابه ،ثم ميهله أربعني يوما ،ثم يهتف به :إن
اهلل غي���ور حيب كل غيور ،قال هو غار وغري
وأنك���ر ذل���ك فأكربه ،وإال طار حتى يس���قط
على رأس���ه فيخفق جبناحي���ه على عينيه ثم
يط�ي�ر عن���ه ،فين���زع اهلل منه بع���د ذلك روح
اإلميان».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«كان إبراهي���م غي���ورا وأن���ا أغ�ي�ر من���ه،
وج���دع اهلل أن���ف م���ن ال يغ���ار عل���ى املؤمنني
واملسلمني».
وقال أمري املؤمنني عليه السالم:
«يا أهل العراق! نبئت أن نساءكم يدافعن
الرجال يف الطريق ،أما تستحيون؟».
وقال عليه السالم:
«أم���ا تس���تحيون وال تغ���ارون ،نس���اؤكم
خيرجن إىل األسواق ويزامحن العلوج؟».
الغيرة والحمية
وضده (الغرية واحلمية) ،وهو السعي يف
حمافظ���ة ما يل���زم حمافظته ،وهو من نتائج
الشجاعة وكرب النفس وقوتها ،وهي شرائف
املل���كات ،وبها تتحق���ق الرجولي���ة والفحلية،
والفاقد هلا غري معدود من الرجال.
ق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه
وسلم:
«إن اهلل لغي���ور ،وألج���ل غريت���ه ح���رم
الفواحش».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
إن اهلل يغار ،واملؤمن يغار ،وغرية اهلل أن
يأتي الرجل املؤمن ما حرم اهلل عليه».
وقال اإلمام الصادق عليه السالم:
«إن اهلل تع���اىل غيور وحيب الغرية ،ولغريته
()3
حرم الفواحش ظاهرها وباطنها»
ـــــــــــــــــــــــــ
( )1سورة املنافقون ،اآلية.8 :
( )2سورة إبراهيم ،اآلية.27 :
( )3سورة العنكبوت ،اآلية.69 :
املصدر :جامع السعادات للمحقق النراقي.
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مباحث عقائدية

القرآن وعدالة اهلل

القرآن وعدالة اهلل
يولي القرآن الكريم هذه املسألة اهتمامًا
كبريًا ،فيقول يف أحد املواضع:
((ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ)).
و يف موضع آخر يقول:
((ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ.))...
وبالنّس���بة إىل احلس���اب واجل���زاء ي���وم
القيامة يقول:
((ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ.))...
أن القصد من املوازين هنا هي
(بديه���ي َّ
وسائل القياس ،ال املوازين االعتيادية).

الدعوة إلى العدل
ّ
أن تكون
إن صفات االنس���ان ينبغي َّ
قلنا َّ
انعكاسًا لصفات اهلل ،حبيث تنعكس صفات
اهلل على اجملتمع االنساني برمته.
ف���إن الق���رآن ،بق���در
وبن���اًء عل���ى ذل���ك َّ
توكي���ده العدالة االهلية ،يؤكد أيضًا س���يادة
العدل يف اجملتمع ويف ّ
كل فرد فيه ،كثريًا ما
يشري القرآن إىل الظلم باعتباره سبب فناء
اجملتمعات البش���رية ،ويرى عاقبة الظاملني
من أفظع العواقب.
يف معرض بيان مصري االقوام الس���الفة
أن يعتربوا بتلك
يطل���ب الق���رآن من الن���اس َّ
االقوام وكيف نزل بها العذاب االهلي بسبب
ظلمها وفس���ادها وقض���ى عليها ،فيدعوهم
إىل أ ْن يتجنبوا مصري تلك االقوام.
ويص���رح القرآن بأحد مبادئه الرئيس���ة
فيقول:
((ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ
ﮇ.))...
أن اإلس�ل�ام كما يرى
من الالفت للنظر َّ
ً
عم�ل�ا قبيح���ًا ،فكذلك تقّب���ل الظلم
الظل���م
واخلضوع له عمل مرفوض أيضًا ،كما جاء
يف اآلية  279من س���ورة البقرة( :ال ت ْ
ون
َظِل ُم َ
َوال ت ْ
ون).
ُظَل ُم َ

ÎÏ

إن االستس�ل�ام للظامل�ي�ن يع�ن�ي القب���ول
بالظلم ونشره وإعانة الظامل عليه.

هل الكوارث واآلفات مرتبطة
بالعدالة اإللهية؟
من���ذ القدي���م كان فري���ق م���ن اجله���ال
يعرتضون على عدالة اهلل ،ويوردون حاالت
يعتق���دون َّأنه���ا ال تنس���جم م���ع عدال���ة اهلل،
ب���ل َّأنه���م مل يكتف���وا النفي عدال���ة اللهّ حتى
اختذوها ذريعة للداللة على عدم وجود اهلل
ذاته!
من تلك احلاالت اليت يستدلون بها على
ذلك هي «الطوفانات» و «الزالزل» والكوارث
الطبيعي���ة االُخ���رى ،وكذل���ك «التفاض���ل»
املوج���ود ب�ي�ن االفراد ،ووج���ود اآلفات اليت
تصيب اإلنسان والنبات وسائر الكائنات يف
عامل الوجود.
ه���ذا البح���ث ق���د ي���رد ضم���ن موضوع
معرف���ة اهلل يف قب���ال املاديني ،وق���د يرد يف
حب���ث اهلل عموم���ًا ،وحن���ن ن���ورده هن���ا يف
موض���وع الع���دل االهلي ،ولك���ي تعرف مدى
الدقيق،
خطر تلك الش���بهات عن���د التّحليل ّ
البد أ ْن يكون لنا حبث مس���هب بهذا الش���أن
ّ
وأن ندرس االُمور التالية بد ّقة.
الحكم النّ سبي وق ّلة المعرفة
َّإنن���ا نس���تند ع���ادة يف اص���دار احكامنا
ومتيي���ز املصادي���ق عل���ى م���دى ارتباطن���ا
أن الش���يء الفالني قريب
باألش���ياء ،كقولنا َّ
أن
أو بعي���د ،بالنس���بة ملوقعنا حنن ،أو نقول َّ
فالن���ًا ضعيف أو ق���وي بالقياس اىل حالتنا
النفسية او اجلسمية ،كذلك هي حال أغلب
الناس عند اص���دار احكامهم على القضايا
اخلاصة باخلري والشر والكوارث واآلفات.
إذا ن���زل املط���ر يف منطق���ة ،فلي���س
يعنين���ا تأثريه يف اجملم���وع العام ،وال تتعدى
نظرتن���ا حميط حياتنا وبيتن���ا و مزرعتنا أو
احل���د األقصى ،ف���إذا كان هلذا
مدينتن���ا يف
ّ

املط���ر تأثري اجيابي قلن���ا َّإنه نعمة من اهلل،
وإذا كان تأث�ي�ره س���لبيًا ،أطلقنا عليه اس���م
«البالء».عندما يهدمون عمارة توشك
على االنهيار إلعادة بناءها،

وال يك���ون نصيبنا من ذلك س���وى الغبار
أثن���اء مرورنا باملكان ،نقول :ما أس���وا هذا!
أن املس���تقبل القريب س���وف
على ال ّرغم من َّ
يش���هد بناء مستش���فى حدي���ث على أنقاض
أن
العمارة املتهدمة يس���تفيد منه الناس ،أو ِّ
هلطول املطر يف املثال السابق تأثريًا مفيدًا

من حيث اجملموع.
َّإننا يف أحكامنا السطحية املألوفة نعترب
أن هذه
لس���عة احلّي���ة ش��� ّرًا ،بغ�ي�ر َ
أن نعل���م َّ
اللس���عة وم���ا فيها من س���م مَّ
إنا هي وس���يلة
وإن هذا الس���م نفسه
دفاع يف هذا احليوانَّ ،
يصنع منه دواء ش���اف قد ينقذ حياة اآلالف
الدقة
من بين البشر.وعليه ،إذا أردنا حتري ّ
وعدم

الوقوع
يف ش���راك
اخلطأ فعلينا
أ ْن نلقي نظرة
على معلوماتنا
احمل���دودة لكيال
نقي���م أحكامن���ا
علــــــــ���ى جمــــــ���رد
العالئق اليت تربط
األش���ياء بن���ا ،ب���ل
ينبغ���ي أ ْن ننظ���ر إىل
األم���ر من مجيع اجلوانب حبيث تكون
أحكامنا جامعة شاملة.
إن مجي���ع ح���وادث الع���امل ،م���ن حي���ث
َّ
األساس ،أشبه بسلسلة مرتابطة احللقات،
ته���ب الي���وم يف مدينتنا،
َّ
إن العاصف���ة ال�ت�ي ّ
واألمط���ار الغزي���رة اليت تهط���ل ،حلقات يف
السلسلة املديدة اليت ترتبط حبوادث جتري
يف مناط���ق أخ���رى ،وكذل���ك ترتبط حبوادث
ج���رت يف «املاضي» وأخرى س���وف جترى يف
«املستقبل».

الحوادث المنغصة والتحذيرات
َّإنن���ا مجيع���ًا نع���رف أش���خاصًا عندم���ا
«ح���ب
غرق���وا يف نعم���ة ركبه���م «الغ���رور» و
ّ
الذات» فنسوا ــ وهم يف هذه احلالة ــ الكثري
من واجباتهم اإلنسانية.
كما إننا مجيعًا نعرف أشخاصًا إذ كانوا
والدعة وسارت بهم األمور
متنعمني بال ّراحة ّ
عل���ى وت�ي�رة واحدة من اهلدوء واالس���تقرار،
انتابته���م حالة من «الس���بات والغفلة» ،و هي
حال���ة إن دام���ت عندهم أّدت اىل تعاس���تهم
أن بع���ض احل���وادث
وش���قائهم وال ش���ك َّ
املنغص���ة هدفها وضع حد لتل���ك احلالة من
الغرور وإيقاظ اإلنسان من سبات غفلته.
بأن س���واق الس���يارات
البد َّأنكم مسعتم َّ
ّ
اجملربني يشكون من الطرق املمهدة الصافية
أن ه���ذه الط���رق خطرة،
املس���تقيمة قائل�ي�ن َّ
ألن رتابتها حتمل السائق على الشعور
وذلك َّ
بالنعاس ويف هذه احلالة يكمن اخلطر.
ولذلك جند هذه الطرق يف بعض البلدان
ق���د اصطنع���وا هل���ا االحنن���اءات واملرتفعات
الس���واق يف
واملنخفضات للحيولة دون وقوع ّ
مثل تلك احلاالت.
إن خطر مسار احلياة ال خيتلف عن ذلك،
فاذا خلت احلياة من املنعطفات وااللتواءات
واملنخفض���ات ،واذا مل يعتورها أحيانًا بعض
املنغصات ،استولت على االنسان تلك احلالة
من نس���يان اهلل والغفلة عن ذكره وعن القيام
بالواجبات امللقاة على عاتقه.
أن عل���ى اإلنس���ان أن
و ال نق���ول طبع���ًا َّ
يصطنع لنفسه احلوادث املنغصة وأ ْن يستقبل
ألن أمث���ال ه���ذه احلوادث
األح���زان ،وذل���ك َّ
موجودة دائمًا يف حياة اإلنسان ،ولكننا نريد
التذكري بأن احلكمة يف هذه احلوادث أحيانًا
هي الوقوف بوجه الغرور والغفلة والنس���يان
بأن
املعادية لس���عادة اإلنس���ان ،نكرر الق���ول َّ
هذه ه���ي احلكمة من بعض تل���ك احلوادث،
أن هن���اك حوادث أخرى س���وف
ال كّله���ا ،إذ َّ
نتحدث عنها إ ْن شاء اهلل تعاىل.
يقول كتابنا السماوي العظيم:
((...ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ)).

ف���إن وض���ع اإلصبع عل���ى نقطة
وعلي���هَّ ،
صغرية وإصدار حكم حاس���م بش���أنها بعيد
عن العقل واملنطق.
بعض أفعال الناس ميكن اعتبارها «ش ّرًا
ُمطلق���ًا» ولك���ن إذا كان األم���ر من جهة خريًا
وم���ن جهة ش��� ّرًا م���ع الغلبة للخ�ي�ر كالعملية
اجلراحية املؤملة من جهة واملفيدة من جهات
أخرى ــ يعترب خريًا نسبيا.
وللتوضي���ح نع���ود إىل مث���ال الزلزل���ة:
صحيح َّأنها تؤدي إىل الدمار يف مكان معني،
ولكنن���ا إذا أخذنا بنظر االعتبار عالئق هذه
الظاهرة املتسلسلة بُأمور أخرى يف الطبيعة
لتغري حكمنا.
ه���ل الزلزلة ترتبط حبرارة باطن األرض
واألخبرة املتكونة فيه؟
أم أنه���ا ترتبط بق���وة جاذبية القمر اليت
جت���ذب ما على األرض من جوامد حنوه؟ أم
إن للعلم���اء نظريات
أنه���ا ترتب���ط بكليهم���ا؟ َّ
خمتلفة بهذا اخلصوص.
أن
ولك���ن مهم���ا كان الس���بب،
فالب���د لنا َّ
ّ
ننظ���ر إىل اآلث���ار األخ���رى هل���ذه الظاهرة،
من ذلك ،جيب أ ْن نعرف تأثري حرارة باطن
األرض يف تكوي���ن منابع النف���ط الذي يعترب
م���ن أهم مصادر الطاقة يف عصرنا ،وكذلك
يف تكوين الفحم احلجري و أمثاهلما ،وعليه
فإن حرارة باطن األرض خري نسيب.
َّ
امل���د واجلزر احلاصلني
كذل���ك األمر مع ّ
أن هلما
بتأثري جاذبية القمر ملياه البحار ،إذ َّ
أهمي���ة كربى يف حركة مي���اه البحار واإلبقاء
عل���ى حي���اة املخلوقات البحري���ة ،وكذلك يف
إرواء الس���واحل اجلاف���ة يف املناط���ق ال�ت�ي
تص���ب فيه���ا املي���اه العذب���ة يف البح���ر ،هذا
أيضًا خري نسيب.
أن أحكامن���ا النس���بية
م���ن ه���ذا ن���درك َّ
ومعلوماتن���ا احملدودة ه���ي اليت تظهر أمثال
ه���ذه احل���وادث بص���ورة نق���اط مظلمة على
صفح���ة اخلليقة ،وكلم���ا تعمقن���ا يف التأمل
والتفك�ي�ر يف العالئ���ق ال�ت�ي ترب���ط ه���ذه
احلوادث ببعض أدركنا أهميتها.
يقول لنا القرآن اجمليد:
((...ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ)).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف�ل�ا ينبغ���ي لن���ا بعلمن���ا القليل ه���ذا أ ْن
املص���در :سلس���لة أص���ول الدي���ن للش���يخ ناصر
نتعجل إصدار األحكام.
مكارم الشريازي.
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أعالم الشيعة

حممد بن عثمان بن سعيد العمري
عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف
السفري الثاني لإلمام املهدي

القم���ي يف تعريفه:
كت���ب الش���يخ عباس ّ
السالم،
أبو جعفر ،باب اإلمام اهلادي عليه ّ
(املقدس���ة ـ أي اإلمام
وه���و وكي���ل الناحي���ة
ّ
الس�ل�ام ــ) يف مخس�ي�ن س���نة،
املهدي عليه ّ
ال���ذي ظه���ر عل���ى يدي���ه من ط���رف املأمول
الس�ل�ام معاج���ز كثرية ..وكان
املنتظر عليه ّ
حممد بن عثمان ـ وأبوه
أبو جعفر الَع ْم ّ
ري ــ ّ
ني
أبو عمرو ـ عثمان بن سعيد ـ مجيعًا وكيَل ِ
السالم .
من جهة صاحب الزمان عليه ّ
وقفة على أمر
إن موض���وع الس���فارة ..وه���ي الوكال���ة
ّ
والنياب���ة يف بع���ض الش���ؤون ع���ن اإلم���ام،
موض���وٌع مرتبط ِمن جه���ٍة بعقيدة اإلمامة،
وم���ن جهٍة أخرى مرتب���ط بأمر الَغيبة ،وقد
أراد اإلمام���ان :اهلادي والعس���كري عليهما
الس�ل�ام أن يمُ ّهدا للسفارة يف غيبة ولدهما
ّ
السالم ،فكان من ذلك أن عّودا
ّ
املهدي عليه ّ
الن���اس عل���ى الَغيب���ة أّو ًال والس���فارة ثانيًا..
ني عن أع�ي�ن الناس بعد
فغاب���ا ّ
مدًة حمتجَب ِ
أن عّينا هلما س���فراَء عنهما ُيوصلون إليهما
رسائل املُوالني فيها أسئلتهم وحوائجهم.
امله���دي
وبعدهم���ا كان���ت َغيب���ة اإلم���ام
ّ
عج���ل اهلل تعاىل َف َر َجه الش���ريف عام 260
ّ
هجري ـ وهي الغيبة
هجري إىل ع���ام 329
ّ
ّ
الس�ل�ام خالهلا
الصغ���رى ـ ف���كان ل���ه عليه ّ
جد سلطان
اب سفراء ،ذلك بعد أن ّ
أربعة نّو ٍ
اجلور يف عص���ره يف طلبه وقتله ،فاحتجب
اإلم���ام وأق���ام ملُوالي���ه نّوابًا عن���ه متعاقبني،
جعلهم س���فراء بين���ه وبينهم ،يخَ لُف بعضهم
بعضًا ..حتّى وقعت الغيبة الكربى وانقطعت
السفارة .والسفراء األربعة هم:
الس���مان
* عثمان بن س���عيد الَع ْمري (
ّ
) ..رجل جليل القدر ثقة ،له منزلة عظيمة،
أئمة أهل البيت عليهم
ممدوح على ألس���نة ّ

السالم ،وقربه يف اجلانب الغربي من مدينة
ّ
بغداد يف مسجد الدرب.
حمم���د بن عثمان العمري ..وس���نأتي
* ّ
نقف عنده مع ّرفني به.
* احلس�ي�ن ب���ن روح النُّوبخَ�ت�ي ..أب���و
القاس���م ،ش���هرته يف جاللته وعظمته تغين
ع���ن البحث واإلطالة يف ش���أنهُ ،توفيّ س���نة
 326هجري���ة ،و ُدف���ن يف حمّل���ة الش���ورجة
مبدين���ة بغ���داد ،وق�ب�ره معروف علي���ه قّبة،
وهو جامع مأهول.
���مري ..املتو ّفى
الس َ
عل���ي ب���ن ّ
حمم���د َّ
* ّ
سنة  329هجرية.
املهدي
وبوفاة هذا الس���فري ،كان اإلمام
ّ
س�ل�ام اهلل علي���ه وآل���ه ق���د دخ���ل يف غيبته
فرج���ه ،وف��� َر َج
عج���ل اهلل تع���اىل َ
الك�ب�رىّ ..
آبائه وشيعته.
من هو محمد بن عثمان بن
العمري
سعيد َ
ً
وكي�ل�ا (س���فريًا) لإلمام
قب���ل أن يك���ون
احلج���ة بن احلس���ن امله���دي علي���ه الصالة
ّ
َ
العم���ري ـ هو وأب���وه ـ وكيلني
والس�ل�ام ،كان
ّ
لإلمام�ي�ن اهلمام�ي�ن :اهل���ادي والعس���كري
س�ل�ام اهلل عليهما ،وكانا عل���ى درجٍة عالية
ني مأموَنني لديهما.
من الوثاقةَّ ،
مقرَب ِ
س���أل أمح ُد بن إس���حاق اإلماَم احلسن
وعمن
الس
َ
�ل�ام:من أُعاملّ ،
العس���كري عليه ّ
آخذَ ،
وقول َمن أقول؟
فأجاب���ه اإلم���ام العس���كري س�ل�ام اهلل
عليه:
«العم���ري وابنَ���ه ،ثقتان ،فم���ا أّديا إليك
َّ
فع�ّن�يّ يؤّديان ،وما قاال ل���ك فعنيّ يقوالن..
الثقت���ان
وأط ْعهم���ا؛ فإّنهم���ا
فامس��� ْع هلم���ا ِ
َ
ِ
املأمونان».

السفارة إليه؟
بع���د وف���اة أبيه رض���وان اهلل علي���ه ـ أبي
عم���رو عثم���ان ب���ن س���عيد العم���ري ـ خ���رج
التوقي���ع الش���ريف م���ن اإلمام امله���دي عليه
املقدس���ة
الس�ل�ام ـ���ـ وهو م���ا يزال يف غيبته ّ
ّ
حممد بن عثمان ابنه:
الصغرى ـ إىل ّ
«إّنا هلل وإّنا إليه راجعون؛ تسليمًا ألمره،
ورضاًء بقضائه ..عاش أبوك سعيدًا ،ومات
محي���دًا ،فرمح���ه اهلل َ
وأحل َق���ه بأوليائ���ه
السالم ،فلم يزل جمتهدًا يف
َ
ومواليه عليهم ّ
أمرهم ،ساعيًا فيما يق ّربه إىل اهلل عز ّ
ّوجل
نضر اهلل وجهه ،وأقال عثرته».
وإليهمّ ،
ويف فص���ل آخر من رس���الة اإلمام عليه
السالم:
ُ
«أج���ز َ
َل اهلل ل���ك الث���واب ،وأحس���ن ل���ك
وأوح َش���ك فرا ُق���ه
الع���زاءُ ،رِز َ
ي���ت و ُرِزين���اَ ،
���ره اهلل يف ُمنقَلب���ه ..كان من
َ
وأوح َش���ناَ ،
فس َّ
كم���ال س���عادته أن رزق���ه اهللُ تع���اىل َوَل���داً
قامه بأمره،
ِمثَل���ك يخَ لُفه ِمن بعده ،ويقوم َم َ
ويرتحم عليه.
ّ
وأق���ول :احلم���د هلل؛ فإن األنف���س طّيبٌة
مبكان���ك ،وم���ا جعل���ه اهلل عز ّ
ّوج���ل في���ك
وعن���دك ،أعان���ك اهلل و َق���ّواك َ
���دك
وعض َ
وو ّفق���ك ،وكان ل���ك ولّي���ًا وحافظ���ًا ،وراعيًا
وكافيًا».
احلم�َي�رَ ي :ملّا
وع���ن عبداهلل ب���ن جعفر ِ
مضى أبو عمرو (عثمان بن سعيد العمري)
ّ
باخلط
الكتب ـ
رض���ي اهلل تعاىل عنه ..أَتتْنا
ُ
ال���ذي كنّ���ا ُنكاتَ���ب ب���ه ـ���ـ بإقامة أب���ي جعفر
قامه.
(حممد بن عثمان) رضي اهلل عنه َم َ
ّ
حممد بن إس���حاق بن يعقوب قال:
وعن ّ
وصل
حمم َد بن عثم���ان الَع ْمري أن ُي ِ
س���ألت ّ
س���ألت فيه عن مسائل أش َكَلت
لي كتابًا قد
ُ

���ي ،فوق���ع التوقي���ع ّ
خبط موالن���ا صاحب
عَل ّ
ال���دار (وذكر اخلرب وفيه ّ
خط اإلمام املهدي
عجل اهلل تعاىل ف َر َجه الشريف):
ّ
حممد ب���ن عثمان الَع ْمري ــ رضي
ّ
«وأما ّ
اهلل تع���اىل عن���ه وع���ن أبيه م���ن قبل ـ���ـ فإّنه
ثقيت ،وكتابه كتابي».
وكان مؤتمََنًا أمينًا
حمم���د ب���ن إبراهي���م ب���ن مهزيار
ّ
ح���دث ّ
األه���وازي أّن���ه خ���رج ـ بعد وفاة أب���ي عمرو
واالبن ــ وقاه
(عثمان بن س���عيد العمري) ــ:
ُ
اهلل ـ���ـ مل َي���زَل ثقتَن���ا يف حي���اة األب ـ���ـ رضي
ونضر وجهه ــ جيري عندنا
اهلل عنه وأرضاه ّ
سده ،وعن أمرنا يأمر االبن
جمراه،
ويسد َم َّ
ّ
وعرفْه
وبه يعمل ،تو ّاله اهلل ،فانَْتِه إىل قولهِّ ،
معاملتنا ذلك.
وهك���ذا أمجع���ت الش���يعة عل���ى وثاقت���ه
ومما جاء يف ذلك :قال
وعدالته واستقامتهّ ،
أب���و العباس :أخربني هبة اهلل بن حممد ابن
بن���ت أم كلث���وم بن���ت أبي جعف���ر العمري عن
شيوخه قالوا:
مل تزل الشيعة مقيمًة على عدالة عثمان
وحممد ب���ن عثم���ان رمحهما اهلل
بن س���عيد
ّ
تعاىل إىل أن ُتوفيّ أبو عمرو عثمان بن سعيد
حممد
وغسله ابنه أبو جعفر ّ
رمحه اهلل تعاىل ّ
ب���ن عثمان وتولىّ القيام به ،وجعل األمر كلَّه
مردودًا إليه ،والش���يعة جمتمعة على عدالته
النص عليه
وثقت���ه وأمانت���ه؛ مِلا ّ
تقدم له م���ن ّ
باألمان���ة والعدالة ،واألم��� ِر بالرجوع إليه يف
السالم
حياة اإلمام احلس���ن
ّ
العسكري عليه ّ
وبع���د وفاته يف حياة أبيه عثمان بن س���عيد،
ال يخُ تَل���ف يف عدالت���ه ،وال ُيرت���اب بأمانت���ه،
والتوقيع���ات خت���رج عل���ى ي���ده إىل الش���يعة
ّ
باخل���ط الذي كانت
املهم���ات طول حياته
يف ّ
خترج يف حياة أبيه عثمان ،ال يعرف الشيعة
أح���د
رج���ع إىل ٍ
غ�ي�ره ،وال ُي َ
يف ه���ذا األم���ر َ
سواه .وقد ُنقَلت عنه دالئل كثرية ،ومعجزات
اإلم���ام ظهرت على ي���ده ،وأمور أخربهم بها
عن���ه زادته���م يف ه���ذا األم���ر بص�ي�رة ،وهي
مشهورة عند الشيعة.

أخباره ..وآثاره
���مري
الس َ
وصلت بعد ذلك إىل أبي احلس���ن َّ
عن عبد اهلل بن جعفر ِ
احلم َ
ريي :سألت عل���ي بن حمم���د الس���فري الراب���ع رضي اهلل
حمم َ
���د ب���ن عثم���ان رض���ي اهلل عن���هَ :
ّ
رأي���ت عنه وأرضاه.
وآخ ُر عهدي
صاح���ب هذا األمر؟ قال :نعمِ ،
ثم الرحيل
ّ
الس�ل�ام
ب���ه عند بي���ت اهلل احلرام وهو عليه ّ
مه���ام جس���يمٍة وخط�ي�رٍة أّداه���ا
بع���د
ٍّ
يقول:
هذا الس���فري املخل���ص ّ
بكل تضحي���ة وأمانٍة
«الّله ّم أنجْ ِ ْز لي ما وعدتَين».
وإخ�ل�اص ..كانت وفاته رضوان اهلل عليه يف
ورأيته متعّلقًا بأستار الكعبة يف املُستجار
التاس���ع والعشرين من ش���هر مجادى األوىل
وهو يقول:
مخ���س وثالمثائة
أرب���ع وثالمثائ���ة أو
ٍ
س���نة ٍ
«الّله ّم انَت ِق ْم لي ِمن أعدائك».
للهجرة النبوّية الشريفة.
وع���ن حال���ة التس�ّت�رّ والكتمان يف ش���أن
و ُروي أّن���ه حف���ر لنفس���ه ق�ب�رًا وس���ّواه
السالم ..قال
غيبة املوىل صاحب األمر عليه ّ
آيات من القرآن الكريم
بالس���اج ،ونقش فيه ٍ
حممد بن
القمي :خرج إىل ّ
عل���ي بن َص َدقة ّ
ّ
السالم على حواشيه،
عثمان رضي اهلل عنه ابتداء من غري مسألة وأمساَء ّ
األئمة عليهم ّ
ًِ
فس���ئل عن ذلك فقال :للناس أس���باب .وكان
ليخ الذين يسألون عن االسم (اسم اإلمام ُ
ُِ برِ َ
يف ّ
يوم ينزل يف قربه ويقرأ جزًء من كتاب
كل
ٍ
املهدي صلوات اهلل عليه).
احلجة
ّ
ّ
وس���ئل بعد ذلك كم���ا ينقل
واجلنّة ،وإما الكالم والنار! اهلل ث��� ّم يصع���دُ ،
َ
السكوت
إما
ُ
ّ
ّ
الع ّ
رت أن
الم���ة
احلل���ي يف رجاله فق���ال :أُ ِم ُ
ّ
فإّنه���م إن وقف���وا عل���ى االس���م أذاع���وه ،وإن
أمجع أمري .فمات بعد ذلك بشهرين.
وقفوا على املكان َدلُّوا عليه.
علي بن أمحد الد ّالل
احلسن
أبو
ث
وحد
ّ
ّ
حممد ب���ن عثم���ان العمري
وق���د أخ�ب�ر ّ
ً
ّ
القم���ي أّن���ه دخ���ل عليه يوم���ا ليس���لم عليه،
ّ
نيب أو إمام،
باألم���ر الذي ال يقف علي���ه إ ّال ّ
فوج���ده وب�ي�ن يدي���ه س���اجة ونقّ���اش ينقش
كم���ا أخ�ب�ر رض���وان اهلل علي���ه أن اإلم���ام
األئمة
صاح���ب األمر حجة اهلل املهدي صلوات اهلل عليه���ا ويكتب آيًا م���ن القرآن وأمساء ّ
ّ
ّ
الس�ل�ام على حواش���يها ،فس���أله عن
كل س���نة ..يرى عليهم ّ
احلج َّ
علي���ه َليحض���ر موس���م ّ
الساجة فأجابه:
الناس ويعرفهم ،وَي َرونه وال يعرفونه.
َ
هذه لق�ب�ري تكون فيه وأُ َ
وضع عليها (أو
وأم���ا آث���اره وكتبه رضي اهلل عن���ه ..فقد
ّ
قال :أُسنَد إليها) ..وأنا يف ّ
كل يوم أنزل فيه
ق���ال اب���ن ن���وح :أخربن���ي أبو نص���ر هبة اهلل
فأقرأ جزًء من القرآن فيه فأصعد.
اب���ن بنت أّم كلثوم بنت أب���ي جعفر قال :كان
القمي فأراه
ث��� ّم أخذ الَعمري بيد الد ّالل ّ
كتب
ألب���ي جعفر
ّ
حممد ب���ن عثمان ٌ
العمري ّ
قربه.
سعه���ا م���ن :أبي
مم���ا مَ ِ
مصنّف���ة يف الفق���هّ ،
أم���ا ق�ب�ره ..فيذك���ر أب���و نص���ر هبة اهلل
ّ
ومن
حممد احلسن
ّ
السالمِ ،
ّ
العسكري عليه ّ
أّن���ه عند قرب والدته يف ش���ارع ب���اب الكوفة
ومن أبيه عثمان بن
الس�ل�امِ ،
الصاحب عليه ّ
ببغ���داد ،يف املوضع ال���ذي كانت فيه منازله،
حممد العس���كري وعن أبيه
س���عيد عن أب���ي ّ
وه���و اليوم واقع يف مق�ب�رٍة كبرية قرب درب
الس�ل�ام ،ذكرت
علي بن ّ
حممد اهلادي عليه ّ
ّ
س���لمان رمحه اهلل ،وُيع��� َرف عند أهل بغداد
مري
الكب�ي�رة أّم كلث���وم بن���ت أبي جعف���ر الَع ّ
بـ(الشيخ اخل ّ
ني).
ال ّ
رضي اهلل عنها أّنها وصلت إىل أبي القاسم
ـــــــــــــــــــــــ
املص���در :ش���بكة اإلم���ام الرض���ا عليه الس�ل�ام:
احلسني بن روح رضي اهلل عنه عند الوصّية
رجال أضاءوا التاريخ ،السفري الثاني.
إليه ،وكانت يف يده.
ق���ال أبو نصر هب���ة اهلل :وأظنّه���ا قالت:
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معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

وضوء أمري املؤمنني

عليه السالم

من ماء اجلنة

روى موف���ق بن أمح���د وهو من علماء أهل الس���نة واجلماعة اهلل عليه وآله ــ ثم قال:
يف كتاب مناقب أمري املؤمنني ــ عليه الس�ل�ام ــ ،قال :أنبأني
«مالي ال أرى ابن عمي علي ابن أبي طالب؟».
مه���ذب األئمة هذا أخربنا أب���و عبد اهلل أمحد بن حممد بن
فن���اداه( :ي���ا بن عم���ي) ،فأجابه عل���ي ــ عليه الس�ل�ام ــ وهو
علي بن (أبي) عثمان (ويوس���ف) الدقاق ،حدثنا أبو املظفر يقول:
هناد بن إبراهيم النسفي ،حدثنا أبو احلسن علي بن يوسف
«لبيك لبيك يا رسول اهلل».
بن حممد بن احلجاج الطربي بسارية طربستان ،حدثنا أبو
فنادى النيب ــ صلى اهلل عليه وآله ــ بأعلى صوته:
عبد اهلل احلسني بن جعفر بن حممد اجلرجاني ،حدثنا أبو
«ادن مين (يا علي)».
(عيسى) إمساعيل بن إسحاق بن سليمان النصييب ،حدثنا
ق���ال :فم���ا زال (عل���ي) يتخط���ى الصف���وف حتى دن���ا (من)
حمم���د بن علي الكفرثوثي ،حدثنا محيد الطويل ،عن
أن���س بن مالك ،ق���ال :صلى بنا رس���ول اهلل ــ صلى املصطفى ،فقال له النيب ــ صلى اهلل عليه وآله ــ:
اهلل علي���ه وآله ــ صالة العص���ر فأبطأ يف ركوعه
«يا علي ما الذي خّلفك عن الصف األول؟».
(يف الركع���ة األوىل) حت���ى ظنن���ا أنه قد س���ها
قال:
وغفل ،ثم رفع رأسه وقال:
«كنت على غري طهور ،فأتيت منزل فاطمة فناديت يا حسن،
«مسع اهلل ملن محده».
يا حس�ي�ن ،ي���ا فضة ،فلم جيب�ن�ي أحد فإذا بهات���ف يهتف (بي)
ثم أوجز يف صالته وسلم ،ثم أقبل علينا م���ن ورائ���ي وه���و ينادي :يا أبا احلس���ن ،يا بن ع���م النيب ــ صلى
بوجه���ه كأن���ه القم���ر ليلة البدر يف وس���ط اهلل علي���ه وآل���ه ـ���ـ (التف���ت) ،فالتفت ف���إذا أنا بس���طل من ذهب
النجوم ،ثم جثا على ركبتيه وبسط قامته وفي���ه م���اء وعليه مندي���ل ،فأخذت املنديل ووضعت���ه على منكيب
حتى تألأل املسجد بنور وجهه ــ صلوات األمين ،وأومأت (إىل املاء) فإذا املاء يفيض على كفي فتطهرت
اهلل علي���ه ـ���ـ ،ث���م رم���ى بطرف���ه إىل وأس���بغت الطه���ر ،ولق���د وجدته يف ل�ي�ن الزبد ،وطعمة الش���هد،
الص���ف األول أصحاب���ه رجال رجال ،ورائحة املس���ك ،ثم التفت وال أدري (من وضع الس���طل واملنديل،
ثم رم���ى بطرفه إىل الص���ف الثاني ،وال أدري) من أخذه».
ث���م رمى بطرفه إىل الصف الثالث
فتبس���م رس���ول اهلل ــ صل���ى اهلل عليه وآله ـ���ـ يف وجهه وضمه
يتفقده���م رج�ل�ا رج�ل�ا ،ثم إىل صدره ،وقبل ما بني عينيه ،ثم قال:
كث���رت الصفوف على
«يا أبا احلسن أال أبشرك أن السطل من اجلنة ،واملنديل من
رس���ول اهلل ـ���ـ
الف���ردوس األعلى ،والذي هيأك للصالة جربئيل ،والذي مندلك
صل���ى
ميكائيل ــ عليهما السالم ــ.
يا علي والذي نفس حممد بيده ما زال إسرافيل قابضا بيده
عل���ى ركبيت حت���ى حلقت معي الص�ل�اة أتلوم�ن�ي الناس على
حبك؟ واهلل تعاىل ومالئكته حيبونك من فوق السماء».

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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من مناهل مدرسة الدعاء

احللقة التاسعة عشرة
الدعاء األول
���م
(َ...و َفت َ
َ���ح َلنَ���ا م���ن أب���َو ِ
اب الِْعلْ ِ
ِب ُرُبوِبّيته.).....،
قي���ل( :وفتح لنا من أبواب العلم) من:
للتبعي���ض ،أي بع���ض أبواب العل���م( ،بربوبيته)
فإن
حتى عرفناه س���بحانه ربًا لنا ولس���ائر املوجوداتّ ،
كل إنسان يعرف بفطرته أن للكون ربًا وخالقًا(.)1
وقي���ل :الظ���رف وهو قول���ه بربوبيته ،إم���ا أن يتعلق
بقول���ه فتح ،فإن الرب مأخوذ م���ن الرتبية ،وهي تبليغ
الشيء إىل كماله شيئًا فشيئًا ،وال ريب يف أن العلم من
أشرف الكماالت ،فالبد للمربي من أن يبلغ املرّبى إىل
مرات���ب العل���وم املختلفة ،من علوم الش���رائع واألحكام،
والعل���م بأح���وال العقول والنف���وس واألج���رام ،وإما أن
يتعلق بالعلم ،أي بس���بب العلم واملعرف���ة بكونه ربًا فتح
لن���ا أب���واب العلم وعرفن���اه ،وجي���وز أن ي���راد باألبواب
األئم���ة عليهم الس�ل�ام ،فإنهم الباب املأم���ور بالدخول
من���ه بقوله تعاىل( :وات���وا البيوت م���ن أبوابها) ،وقوله
عليه السالم« :أنا مدينة العلم وعلي بابها»(.)2
وقي���ل( :وفت���ح لنا من أب���واب العل���م بربوبيته) :أي
احلمد هلل على ما فتح لنا من أبواب العلم.
وقي���ل :إن اهلل تع���اىل فت���ح لن���ا ربوبيت���ه باإلنس���ان
الكامل الذي له مرتبة اجلمعية ،وهو احلقيقة التمامية
احملمدية ،لقول النيب صلى اهلل عليه وآله وس���لم« :من
رءان���ي فقد رأى احلق ،ومن أطاع�ن�ي فقد أطاع اهلل»،
ولقول���ه صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم« :من عرف نفس���ه
فق���د عرف رّب���ه» ،واملراد به نفس النيب حتقيقا ،لقوله
تع���اىل( :الن�ب�ي أوىل باملؤمن�ي�ن م���ن أنفس���هم) ،وألنه
مظه���ر الس���م اهلل اجلام���ع للكل األمس���اء احمليط بها،
فمظه���ره مظهر الكل واملظه���ر الكل خليفة اهلل املفيض
جلمي���ع الكم���االت م���ن اس���م اهلل على ما س���واه ،وذلك
ألنا قلنا :إن اإلنسان الكامل مبنزلة روح العامل والعامل
جس���ده ،والوجود واحلياة والفيض والصفات الكمالية
من���ه يصل إىل العامل ،الس���ّيما إىل اإلنس���ان الذي هو
كمل النف���وس وأخرجهم من
األش���رف ،فبن���ور هدايت���ه ّ
النوري وأفاد هلم
القّوة إىل الفعل وأفاض عليهم العلم
ّ
الوج���ود األخ���روي ،فيك���ون ذاته عّلًة لتحصي���ل ذواتهم

الس���رمدي ،والعلة
البقائي والثب���وت
حبس���ب الوج���ود
ّ
ّ
الفاعلي���ة للش���يء أوىل ب���ه من نفس���ه ،والكم���ال أوىل
بالشيء من اإلمكان والنقصان(.)3
كأن كل وجه منها باب
وقيل :أبواب العلم :وجوههّ ،
يدخل إىل العلم وهو االعتقاد اجلازم املطابق للواقع.
وقول���ه بربوبيت���ه ،متعل���ق به أي :العل���م بأنه رب كل
ش���يء ،وه���و يف األص���ل مص���در مبعنى الرتبي���ة ،وهي
تبلي���غ الش���يء إىل كماله ش���يئًا فش���يئًا ،ث���م وصف به
ومسي به املالك ألنه حيفظ ما
الفاع���ل مبالغة كالعدل ّ
ميلكه ويرّبيه.
وأن اب���واب العل���م بربوبيت���ه س���بحانه وإن كان���ت ال
حتص���ى جهاته���ا غ�ل�ا أنه���ا تنحص���ر يف ثالثة أقس���ام
تندرج حتت كل قسم مراتب غري حمصورة ،أوال :العلم
الفط���ري ،وهو حاصل للعوام أيضا إذ ما من أحد غال
ويعلم أن له ربا حبسب الفطرة األصلية ملا ركب فيه من
العق���ل الذي هواحلج���ة األوىل وإن أنكر وجوده منكر،
فإمنا هو لغلبة الش���قاوة املكتس���بة املبطلة لإلس���تعداد
الفط���ري وهو مع ذلك يعرتف ب���ه يف حال اإلضطرار،
ثاني���ا :العلم بالنظر واالس���تدالل باآلثار وهذا القس���م
للخواص ،ثالثا :العلم بالكشف والشهود الذي هو عني
اليقني وهذا القس���م خلواص اخل���واص الذين يعرفون
احل���ق باحل���ق ،وحيتم���ل أن يكون امل���راد بأب���واب العلم
اهلداة إليه والدالني عليه إذ كان العامل يتأدى بهم على
مدينة العلم(.)4
وقال الشاعر عبد املنعم الفرطوسي:
فاحت���ًا للعل���وم باب���ًا علي���ه
()5
ش���اهدًا َّأن���ه إل��� ُه الع�ل�اء

ـــــــــــــــــــــــ
( )1شرح الصحيفة السجادية للسيد الشريازي :ص.20
( )2ن���ور األبص���ار يف ش���رح الصحيف���ة للس���يد اجلزائ���ري:
ص.35
( )3ل���وام األنوار العرش���ية للس���يد حممد باقر الش�ي�رازي:
ص 439ــ .440
( )4رياض الس���الكني يف ش���رح الصحيفة الس���جادية للسيد
علي املدني :ص 320ــ .322
( )5الصحيف���ة الس���جادية بنظ���م الش���اعر عب���د املنع���م
الفرطوسي :ص.22
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فقه األسرة وشؤونها
ال يوجد أن طلب الولد اس���تمرار النس���ل
هو م���ن أهم اه���داف الزواج وبناء االس���رة.
وعندما نتمعن يف الروايات االسالمية نراها
تذكر شروط معينة ،على الزوج والزوجة بأن
يطلبا الول���د لدى إقامة العالقة الزوجية بل
ذك���رت ادعية خاصة لدى ممارس���ة العالقة
اجلنسية.
ويذكر اإلسالم يف جمال إختيار الزوجة
ش���روطا معين���ة منه���ا الت���زوج م���ن الول���ود
واالبتع���اد ع���ن العقب���ة ،فاألص���ل ه���و طلب
الولد ،وجيوز الطالق ــ رغم كراهته ـ فما لو
كان أحد الزوجني عقيما.
وتؤك���د االحادي���ث ال�ت�ي تق���رأ ع���ادة يف
مراس���م اخلطبة والزواج على تكثري النس���ل
((تناكحوا ،وتناس���لوا ،وتكاث���روا ))....وجاء
يف القرآن الكريم على لس���ان زكريا دعاؤه :
رب هب لي من لدنك وليا يرثين.
وأخ�ي�را فثم���ة أحادي���ث كث�ي�رة توص���ي
الرج���ال الصاحل���ون والنس���اء الصاحل���ات
بتوفري املقدمات للحصول على الولد ،حتى
ان الق���رآن الكري���م ع�ب�ر ع���ن امل���وت الرجل
الذي ال ميلك ذرية باهلالك.
أش���ارت دراس���ات علم���اء النف���س اّنه ال
توج���د غريزة تس���مى باالب���وة ،فعالقة األب
م���ع ولدة والدفاع عنة هلا بعدا ثقافيا ودينيا
واخالقيا لكنة يبقى هناك شعور لدى الرجل
بأن���ة اصب���ح أب���ا ،فأالب���وة ه���ي ش���عور لدى
الف���رد ،والطفل هو كالغ���ذاء الروحي لوالده
حي���ث يدرك الش���خص الذي اصب���ح لتوه ابا
بان���ه اصب���ح االن ذي مكان���ة خاص���ة مل يكن
ميلكها من قبل وال ميلكها العزاب ايضا.
ويتجلى له هذا الشعور انه اصبح انسانا
كامال وقادرا على العيش مرفوع الرأس.
فأالبوة تهب االنسان شعورا بالقوة حبيث
يرى يف نفس���ه الكف���اءة الكاملة لنيل احرتام
االخرين .وال يصبح الرجل رب اسرته إال يف
ظل االبوة ،ويرى يف نفس���ه القابلية واللياقة
واجل���رأة والش���جاعة للتخطي���ط للحياة من
اجل سعادته شخصيا وافراد اسرته.

ÎÕ

أهمية الولد لالسرة
م���ن جان���ب آخ���ر ،فالول���د ميث���ل نعم���ة
لالس���رة لقيام���ه بالتقري���ب ب�ي�ن االب واالم
وزي���ادة االلفة بينهما ورف���ع منزلة كل طرف
لدى االخر.
كم���ا ان���ه يه���ب ال���دفء والنش���اط اىل
االس���رة ويبعد عنه���ا املش���اكل واالختالفات
ويقصر االيام الطويلة بسبب تسلي الوالدين
بطفلهما ،ونشاطهما على انفسهما فقط مع
شعورهما باليأس الدائم.
فالطف���ل ال���ذي ه���و مبثاب���ة نتاج
جه���د األبوين يع���د نوعا من
األج���ر واملكاف���أة
هلما.
شروط االبوة
يــــــــ���ؤدي الـــــزواج
اىل تسكني الغرائز وتنظيم
احلي���اة وحتقيق املودة والرمح���ة واحملافظة
على النسل ،وقلنا إنه وردت تأكيدات عديدة
عل���ى التكاثر وامتالك االوالد ،لكن املوضوع
لي���س به���ذه الس���هولة والبس���اطة ،إذ ال ب���د
من احل���ذر وااللتفات اىل ثقل املس���ؤلية يف
املرحلة القادمة.
ان ممارس���ة االب���وة والقي���ام
بالوظائ���ف االس�ل�امية يف ه���ذا
اجملال تعترب عملية معقدة جدا،
وم���ن دواع���ي الفخ���ر أن يكون
االنسان واعيا ملس���ؤولية بهذا
اخلص���وص ،فاالب���وة تعين ان
يك���ون االنس���ان أمين���ا خلالقة،
وعلي���ة ان يكتش���ف ع���ن مهارت���ة
وكفاءت���ه يف اداء ه���ذه الوظيف���ة طبق���ا
الوامره وتعاليمه جل وعال.
ان امت�ل�اك الولد وتربيتة هلي مس���ؤولية
ووظيف���ة مقدس���ة ،وهل���ا التزامات ش���رعية
وث���واب وعق���اب وحتت���اج اىل اجل���رأة ع���ن
املب���ادئ الرتبوي���ة واالص���ول االخالقي���ة وال

يبتزمون بشيء منها.
ال بد م���ن االهتمام بالظروف اليت توفر
س�ل�امة النش���ئ وتوفر يف بنائ���ه ايضا ،فقد
س���ال بع���ض االصح���اب االمام الباق���ر عليه
الس�ل�ام ع���ن الرج���ل املس���لم تعجب���ه امل���رأة
احلس���ناء أيصلح له يتزوجها وهي جمنونة؟
ق���ال« :ال ،ولكن إذا كان���ت عنده امة جمنونة
فال باس بأن يطأها وال يطلب ولدها».
مكانة األب
لالب مكانة مهمة يف اإلسالم ،وله مقام
ش���امخ ومنزل���ة كب�ي�رة .واألب كلمة عامة
وميك���ن أن نفه���م منه���ا إنه���ا تعين
اإلش���راف واالح�ت�رام واهليب���ة
والوف���اء واملرتب���ة الرفيع���ة،
وتعين أن له كلمة الفصل
وبيده فقط

الق���رار النهائي ،وتنطبق ه���ذه املفاهيم
والصف���ات على قائد األمة والش���عب أيضا
وميكن تسميته باألب.
إنه���ا ملنزل���ة عظيم���ة أن يكون اإلنس���ان
أمين���ا خلالق���ة ،وينبغي علي���ه أن يربي ولده
ويوجه���ه النه هبة اخلال���ق ،ويا له من مقام
عظيم.
أن يك���ون االب ،رب اس���رته فيخضع له
افراد االس���رة يف ال���رأي وبهيئ هلم رزقهم،
كم���ا ول���ه دور مهم أيض���ا يف حتديد مصري
اجملتمع من خالل تربيته لولده الذي سيكون
إما قائدًا أو مقودا صاحلا.
فالفخر واالصالح الذي يصيب اجملتمع
إمنا يكشف عن اجلهود اخلرية اليت يبذهلا
اآلب���اء لرتبي���ة اوالده���م فتنش���أ االجي���ال
الصاحلة.
اإلسالم واحترام األب
ذك���ر اإلس�ل�ام منزل���ة
عظيم���ة واحرتام���ا خاصا
اآلب���اء
ألولئ���ك
الذي���ن ي���ؤدون
مسؤ و ليتهم

اإلس�ل�امية يف جم���ال تربي���ة ابناء
صاحلني.
ونض���را الهمي���ة هذا االم���ر فقد ذكرت
اآليات القرآنية واالحاديث الشريفة:
ـ���ـ ال بد م���ن طاع���ة االب يف قراراته وال
ميك���ن معارضته والعمل ب���دون موافقته إال
يف الواجبات الدينية.
ـ���ـ الحي���ق للولد إهانة وال���ده ابدا وال ان
يقول له حتى كلمة (أف).
ـ���ـ على الول���د ان خيف���ض لوالديه جناح
الرمحة.
ــ عل���ى الولد ان يدع���و باخلري لوالديه،
ويطلب هلما الرمحة.
ـ���ـ ال حي���ق للول���د ان يقوم باملس���تحبات
كالزي���ارات والنوافل من الصل���وات فيما لو
منعة والده من ذلك.
ـ���ـ ل�ل�اب ح���ق االولوي���ة يف تعيني مصري
ولده.
ــ ال يشم العاق لوالديه رائحة اجلنة.
ـ���ـ حرمة االب كحرم���ة اخلالق جل وعال
فال جيوز االستهانة بكرامته ابدا.
األب في اسرته
ال تعين االبوة الكشف عن القوة واظهار
النف���وذ واملكان���ة فحس���ب ،ب���ل ال ب���د م���ن
االهتم���ام باالس���رة واالوالد وتدبري خمتلف
اموره���م ،وتتضح مكانة االب وش���انه من
خ�ل�ال اش���رافه عل���ى عائلت���ه وتوفري
معاش���ها ومحايته���ا م���ن االخطار
واال فال قيمة لذلك االب الذي
ال يبالي به���ذه االمور ابدا وال
يؤدي وظيفته.
ف���االب ه���و س���يد االس���رة
ومص���در افتخارها وس���رورها
واملش���فق عليه���ا ،وهو كمالئكة
الرمحة اليت تنزل على البيت
إذ ن���راه يب���ذل جهده وس���عيه
م���ن احل بناء ورش���د افراد
اس���رته وتوجيهه���م حن���و
طريق اخلري والفضيلة

يوف���ر االب كل م���ا حتت���اج اليه االس���رة
ويعطف على اطفالة وحيرتمهم ويستفس���ر
ع���ن احواهل���م فردا ف���ردا ،وحيل مش���اكلهم
ويب���ذل جهده من اجل خدمته���م ،وال ينبغي
التأثري سلبا او االضرار بهم.
إنه مصدر للبهجة والرمحة قبل ان يكون
مصدرا للخوف والنقمة ،فال يظلم اهل بيته
اب���دا ،حيث يقول الرس���ول االكرم صلى اهلل
عليه وآله وس���لم بهذا الشأن« :خري الرجال
م���ن اميت الذي���ن ال يتطاولون عل���ى اهليهم
وحينون عليهم وال يظلمونهم».
مخاطر الممارسة السيئة
ان االب ه���و املس���ؤول ع���ن ش���خصية
اوالده ،فيك���ون الق���درة هل���م يف العم���ل .إّنه
اول وج���ه س���يتعرف علي���ة الطف���ل يف مهده
بعد امة ،ومن ثم س���ينظر اليه فيما بعد انة
املس���ؤول عن األمن والنظام داخل االس���رة،
وانه الرازق والقوي واملالذ.
ال يق���ل دور االب ع���ن دور االم ب���ل ق���د
يفرق���ه احيان���ا ،ولوق���ار االب وهيبته وامره
ونهي���ه دور يف احلي���اة ،وحيس���ب ل���ه الطفل
ال���ف حس���اب وال بد ان يك���ون االمر كذلك،
فه���و ال���ذي يوج���ه اطفاله وينض���م حياتهم،
وسيتمكن االوالد من االعتماد على انفسهم
واخت���اذ املواق���ف املناس���بة حي���ال احلوادث
املختلفة فيما لو عمل االب مبسؤولية وجنح
فيه���ا .ام���ا لو قصر يف ذلك ف���إن االحنراف
سيكون مصري هؤالء االوالد.
فم���ا اكث���ر الذين جل���أوا اىل االحنراف
واالج���رام بس���بب ع���دم امتالكه���م آلب���اء
الصاحل�ي�ن او اولي���اء قادري���ن عل���ى بنائهم
وتوجهه���م ،وم���ا اكثر اجملرم�ي�ن واملنحرفني
الذين ملكوا آباء لكنهم مل ميارس���وا دورهم
ومل يعمل���وا مبس���ؤوليتهم وفرط���وا برتبي���ة
اوالدهم.

ــــــــــــــــــــــ
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عبر من التاريخ

فليكن كل عملك هلل تعالى

ً
رج�ل�ا م���ر بش���جرة تعب���د من
قي���ل :إن
دون اهلل تعاىل ،فأخذ فأس���ه وركب محاره
وتوجه حنو الشجرة ليقطعها ،فلقيه إبليس
يف الطريق على صورة إنسان فقال له :إىل
أين؟
فق���ال الرج���ل يف جوابه :هناك ش���جرة
تعبد م���ن دون اهلل تعاىل فعاهدت اهلل على
أن أرك���ب مح���اري وآخ���ذ بفأس���ي وأتوج���ه
حنوها ألقطعها.
فقال له إبليس :ما لك وهلا ،دعها.
فلم يرجع.
فق���ال ل���ه إبلي���س :ارج���ع وأن���ا معطيك
كل ي���وم أربعة دراهم فرتفع طرف فراش���ك
وتأخذها.
فقال له :أو تفعل ذلك؟
قال :نعم ضمنت لك ذلك كل يوم.
فرجع إىل منزله فوجد ذلك املال حتت

فراش���ه يوم�ي�ن أو ثالث���ة ،فلم���ا أصبح بعد
ذلك رفع طرف فراشه فلم ير شيئًا.
ث���م ج���اء يوم آخ���ر فلم ير ش���يئًا ،فأخذ
الفأس وركب احلمار وتوجه حنو الش���جرة،
فلقي���ه إبليس عل���ى صورة إنس���ان فقال له:
أين تريد؟
ق���ال :ش���جرة تعب���د م���ن دون اهلل تعاىل
أريد أن أقطعها.
أما أول
ق���ال ل���ه إبليس :ال تطيق ذل���كّ ،
م���رة ف���كان خروجك من غضب���ك هلل تعاىل
فل���و اجتمع أهل الس���ماء واألرض ما ردوك
وأما اآلن فإمنا خروجك من حيث مل
عنهاّ ،
جتد الدراهم ،فإن قدمت ألد ّقن عنقك.
ويف رواي���ة أخرى :إن العابد والش���يطان
فص ِرع الش���يطان،
يف امل���رة األوىل تالزم���ا ُ
وه���و َص��� َرع العاب���د يف املرة الثاني���ة ،فرجع
إىل بيته خائبًا وترك الشجرة.

قل خيرًا أو أسكت
ع�ل�اٌم من علم���اء الدين ،طي���ب النفس،
حس���ن األخالق ،امسه الش���يخ إبراهيم بن
مظف���ر النجف���ي ،خرج إىل مدين���ة البصرة
بع���د أن ا ّ
مت مراح���ل جيدة من الدراس���ة يف
حوزة النجف الدينية.
ً
فاس���تقر هن���اك ب�ي�ن الن���اس داعيا إىل
احلق ومبش���رًا بتعاليم اإلسالم ،يبّلغ الناس
أحكامهم الفقهية على ضوء فتاوى أس���تاذه
آي���ة اهلل العظم���ى الش���يخ حمم���د حس�ي�ن
الكاظمي.
استطاع هذا العامل بروحه االجتماعية،
وإطعامه الطعام ،وإفشائه السالم ،ورحابة
ص���دره ،وطالق���ة وجهه ،أن يكس���ب العديد
من الناس ومن خمتلف الشرائح.
تقدم���ه ه���ذا س���ببًا ألن حيس���ده
وكان ّ
بع���ض الوش���اة ،فجاؤا على أس���تاذه آية اهلل
الكاظم���ي ،قالوا :إنه يس���يء إىل مسعة
علماء الدين ،حيث يعيش الغنى والرتف
والبذخ ،يف الوقت الذي ينبغي أن يكون
العامل زاهدًا!
فتأث���ر الش���يخ الكاظم���ي به���ذا
ال���كالم ،وعزل الش���يخ ع���ن منصب
الوكالة الش���رعية! ولكن سرعان ما
أدرك احلال���ة فضيل���ة الس���يد مريزا
الطالقان���ي النجف���ي حي���ث ذه���ب إىل
الشيخ الكاظمي رمحه اهلل وشهد بوثاقة
وح ْسن تصرفه يف البصرة،
الشيخ إبراهيمُ ،
فعاجل بعض ما تداخل الش���يخ الكاظمي من
الش���ك فيما نق���ل إليه الوش���اة ،فأق ّره على
منصب الوكالة وخاب ظن الوشاة.
وهك���ذا ينقذ املوق���ف أولئ���ك املبادرون
إىل اإلص�ل�اح ،وه���ل يبع���ث اهلل ذوي اهلمم
اإلصالحية يف املؤمنني اليوم ليقطعوا دابر
الوشاة املعاصرين؟ ذلك هو املأمول.
فف���ي احلدي���ث« :م���ن كان يؤم���ن ب���اهلل
واليوم اآلخر فليقل خريًا أو لَيمسك».
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معارف عامة

مرض اإلكتئاب
أسبابه وطرق عالجه

اإلكتئاب
(Psychiatric
 )Diseasesهو اختالل نفسي
واخنفاض يف التفاعل واملزاج ،يرافقه
أعراض نفسية مثل التخيالت واألوهام
واليت يسبب خلل يف الوظيفة االجتماعية
أو العائلية.
أسباب اإلكتئاب
هناك عوامل مباش���رة تس���بب االكتئاب،
وهن���اك عوامل حتفز حدوث���ه لدى املصاب،
فتتداخ���ل العوام���ل م���ع بعضه���ا و ت���ؤدي
لإلصابة ،ومن أهم هذه األسباب والعوامل:
 1ـ���ـ الظ���روف البيئي���ة واالجتماعي���ة
احمليط���ة :مث���ل ح���االت وف���اة األع���زاء أو
الش���عور بالوح���دة أو املعان���اة م���ن أم���راض
مزمنة ،فهذه تعترب جمرد حمفزات حلدوث
حالة االكتئاب وليس���ت مس���ببات أساس���ية،
بدليل أنه بعد زوال هذه العوامل تزول حالة
االكتئاب.
 2ــ العامل الوراثي.

املختلفة.
 4ــ مشاعر احلزن أو التعاسة.
أم���ور احلي���اة جبدي���ة وعقالني���ة ومنطقية،
 5ــ التهيج أو اإلحباط ،وحتى يف املسائل فيجب أن يعلم اإلنس���ان ما يس���تطيع القيام
الصغرية.
به وما ال يس���تطيع القيام به فيجعل أهدافه
منطقي���ة حت���ى ال يص���اب باإلحباط يف حال
 6ــ اخنفاض الدافع اجلنسي.
عدم متكنه من حتقيقها.
 7ــ األرق أو كثرة النوم.
 2ــ معاجلة املشاكل والضغوطات اليومية
 8ــ تغريات يف الشهية ،وغالبا ما يسبب
اخنف���اض الش���هية وفقدان ال���وزن ،ولكن يف ال�ت�ي يعان���ي منها املريض أوال ب���أول ،وعدم
بعض الناس أنه يس���بب الرغبة الشديدة يف تركه���ا ترتاكم حبيث يصع���ب حلها يف نهاية
األمر.
زيادة األكل.
 9ــ التهيج أو نوبات الغضب.
 10ــ اخنفاض الرتكيز.
 11ــ نوبات البكاء بدون سبب واضح.
 12ـ���ـ األف���كار املتك���ررة يف امل���وت أو
االنتحار.

 3ـ���ـ االس�ت�رخاء واالبتعاد عن املش���اعر
الس���لبية ال�ت�ي م���ن ش���أنها أن تض���ر حبالة
املري���ض مث���ل مش���اعر الغض���ب والغ�ي�رة
والتوتر.
 4ـ���ـ تعل���م لغ���ة احل���وار والتح���دث م���ع
األصدقاء وطلب دعمهم.

 5ــ ممارسة أسلوب احلياة الصحي الذي
عالج االكتئاب
 3ــ اختالل الرتكيب الكيميائي يف املخ.
يتضمن تناول طعام صحي متوازن وممارسة
هنالك العديد من التدابري واألمور اليت
 4ـ���ـ العوام���ل اهلرمونية وأم���راض الغدد
الرياضة وجتنب التدخني.
ميكن للمريض أن يقوم بها خالل ممارس���ته
الصماء.
 6ــ القيام بالنش���اطات الرتفيهية املفيدة
لنش���اطاته اليومية واليت من شأنها أن تقلل
م���ن حال���ة االكتئ���اب لدي���ه ،ومن أه���م هذه اليت من ش���أنها أن ترفع الروح املعنوية لدى
أعراض اإلكتئاب
املري���ض مث���ل الق���راءة والقي���ام بالرح�ل�ات
التدابري ما يلي:
 1ــ اكتئاب املزاج.
والس���فر واالبتعاد عن الضوضاء وممارس���ة
 1ـ���ـ الدع���اء والتوس���ل ب���اهلل ع��� ّز وج���ل
 2ــ اخنفاض الطاقة.
الرياضة.
واألئمة املعصومني عليهم الس�ل�ام ومواجهة
 3ــ فقدان املتعة أثناء أداء األنشطة
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سيصدر قريب ًا عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية الكتاب
املوسوم (اجلمال يف عاشوراء) ،تأليف :السيد نبيل احلسين.

وهو دراس ��ة مجالي ��ة وصفية لواقعة الطف تس ��تمدُ رؤيتها من
القرآن والسنة والتأريخ وعلم املعرفة احلسية

