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تأسوا بجابر
ّ

ج ��اء جابر بن عب ��د اهلل األنصاري الصحاب ��ي اجلليل واملوايل النبي ��ل إىل أرض كربالء
ليزور رمز األحرار وس ��يد الثوار وس ��ر بقاء اإلس�ل�ام أبا عبد اهلل احلسني عليه السالم ليقول
لن ��ا إذا ش ��ئتم زيارة اإلم ��ام املعصوم واحلجة عل ��ى اخللق واخلليفة احلق جل ��ده املصطفى
صلى اهلل عليه وآله وسلم وأبيه املرتضى عليه السالم فما عليكم إ ّال ان تعرفوه حق
معرفت ��ه لت ��ؤدوا له حقه وتق ��دروا له قدره ،وال يكون ذل ��ك إ ّال من خالل التحلي
بصفات أهل املصائب ،أي بقلوب حزينة ودمعة س ��اكبة وعربة غزيرة وندبة ش ��جية
وخطى وقورة وذكر دائم هلل تعاىل كما فعل جابر بن عبد اهلل األنصاري بعد أن
ملس تراب القرب ومشه فتفطر قلبه وأجهش بالبكاء وصاح بأعلى صوته «يا حس�ي�ن ،يا
حسني ،يا حسني حبيب ال جييب حبيبه»( )1فلنزر اإلمام احلسني عليه السالم وحنن
نتأمل يف عظمة أخالقه اليت هي خلق القرآن الكريم ،ولنزر اإلمام احلسني عليه
الس�ل�ام ،وحنن نعتقد بوجوب احلفاظ على هدف ثورته أال وهو اإلصالح يف األمة
اإلسالمية ،ولنزر اإلمام احلسني عليه السالم بصورة الزائر احلقيقي الذي يتصف
بطهارة القلب وسالمة اللسان وعفة العني ،ولنزر اإلمام احلسني عليه السالم وفاءً
وإقتداء وجتديد ًا للعهد بالسري على خطاه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اجملالس السنية ،حمسن األمني :ص.18

املشرف العام

قطوف دانية من السيرة الحسينية

اإلمام احلسني عليه السالم القرآن الناطق

القرآن على أربعة أشياء
قال عليه السالم:
«يا أخا َبين أس ٍد َّ َ
قال اإلمام احلسني بن علي صلوات اهلل
ماج ٌد
َ
إن اهلل َجواٌد ِ
عليهما:
أعطاُه اهللُ ذلك».
َكريٌم ،إذا َق َرأ ما َمَع ُه َ
هلل َع َّز َو َج ّل َعلى أ ْرَبَعِة ْ
أشياَء:
«ِك ُ
تاب ا ِ
َعَلى الِْعباَرِةَ ،واللَّطاِئ ِفَ ،والحَْ قاِئ ِق َفالِْعباَرُة
تفسيره عليه السالم آلية (الحمد هلل
واص َواللَّطاِئ ُف
وامَ ،واإلشاَرُة ِللْ َخ ِّ
رب العالمين)
ّ
ِللَْع ِ
ِلأل ْوِلياءَِ ،والحَْ قاِئ ُق ِلألنِْبياءِ».
حدثنا حممد بن
قال الشيخ الصدوقّ :
وقال عليه السالم:
املفسر رضي اهلل عنه،
القاسم االسرتآبادي ّ
باطُن ُه َعميقٌ».
حممد بن زياد ،وعلي
«الْقُرآ ُن ِ
ظاه ُرُه أنيقٌَ ،و ِ
قالّ :
حدثنا يوسف بن ّ
حممد بن سّيار عن أبويهما ،عن احلسن
بن ّ
اإلمام الحسين عليه السالم و ثواب
بن علي بن حممد بن علي بن موسى بن
قراءة القرآن
جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن
حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد
عن ّ
جده عليهم
علي بن أبي طالب ،عن أبيه ،عن ّ
بن عيسى ،عن علي بن احلكم أو غريه ،عن أفضل الصالة والسالم ،قال :جاء رجل إىل
سيف بن عمرية ،عن رجل ،عن جابر ،عن الرضا عليه السالم فقال :يا ابن رسول اهلل
مسافر ،عن بشر ابن غالب األسدي ،عن أخربني عن قول اهلل ع ّز وجل:
احلسني بن علي عليهما السالم قال:
((ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)).
هلل يف َصالِتِه
َ
تاب ا ِ
«م ْن َق َرأ آَيًة ِم ْن ِك ِ
ما تفسريه؟ فقال:
ِّ
َب ِب ُكل َح ْر ٍف ماَئ ُة َح َسَنٍةَ ،فإ ْن
حدثين أبي ،عن جدي ،عن
قاِئمًا ُي ْكت ُ
«لقد ّ
َب اهللُ َل ُه ِب ُك ِّل َح ْر ٍف الباقر ،عن زين العابدين ،عن أبيه عليهم
َق َرأها يف َغيرِْ َصالٍة َكت َ
أن َر ُج ً
ني
ْمن َ
كان َل ُه ِب ُك ِّل َح ْر ٍف السالمَّ :
ُرآن َ
َم َع الْق َ
ري املُؤ ِ
ال جاَء إىل أم ِ
إست َ
َع ْشرًاَ ،فإ ْن ْ
السال ُم َف َ
قالْ :
هلل
ُرآن َليْ ً
أخبرِ ِْني َع ْن َق ْو ِل ا ِ
ال َصلَّ ْت َعَليِْه َعَليِْه َّ
َح َسَنًةَ ،وإ ْن َخَت َم الْق َ
مَ
َ
العالِنيَ) ما
هلل َر ِّب
َم ُه َنهارًا َصلَّ ْت َع ّز َو َج ّل:
(احل ْم ُد ِ
صِب َحَ ،وإ ْن َخت َ
المَْالِئ َك ُة َحتّى ُي ْ
ي ِس َيَ ،وكاَن ْت َل ُه َد ْعَوةٌ تفسريه؟ فقال:
َعَليِْه الحَْ َف َظ ُة َحتّى مُ ْ
عرف عباده بعض
(احلمد هلل) هو أن َّ
السماِء
ُم ْستَجاَبٌةَ ،و َ
كان َخيرْ ًا َل ُه مِ ّ
ما َبينَْ َّ
نعمه مُجال ،إذ ال يقدرون على معرفة
ض».
َواأل ْر ِ
مجيعها بالتّفصيل؛ ألّنها أكثر من أن حُتصى
قلت :هذا ملن قرأ القرآن ،فمن مل يقرأه؟

Ï

أو تُعرف ،فقال هلم :قولوا( :احلمد هلل)
على ما أنعم به علينا.
(رب العاملني) وهم اجلماعات من ّ
كل
ّ
فأما
خملوق ،من اجلمادات واحليواناتّ ،
احليوانات ،فهو يقلبها يف قدرته ،ويغذوها
من رزقه وحيفظها بكنفه ،ويدّبر ك ً
ال منها
وأما اجلمادات فهو ميسكها
مبصلحتهّ ،
بقدرته ،ميسك املتّصل منها أن يتهافت،
وميسك املتهافت منها أن يتالصق ،وميسك
السماء أن تقع على األرض إ ّال بإذنه،
ّ
وميسك األرض أن تنخسف إ ّال بأمره ،إّنه
بعباده لرؤوف رحيم.
(رب العاملني) مالكهم
قال عليه السالمّ :
وخالقهم وسائق أرزاقهم إليهم ،من حيث
هم يعلمون ،ومن حيث ال يعلمون ،وال ّرزق
أي سرية
مقسوم ،وهو يأتي ابن آدم على ّ
ّق بزائده،
سارها من ّ
الدنيا ،ليس تقوى مت ٍ
وال فجور فاجر بناقصه ،وبيننا وبينه سرت،
أن أحدكم يف ّر من رزقه
وهو طالبه ،ولو ّ
لطلبه رزقه ،كما يطلبه املوت ،فقال ّ
جل
جالله :قولوا( :احلمد هلل) على ما أنعم به
علينا وذّكرنا به من خري يف كتب األّولني
قبل أن نكون.
حممد
حممد وآل ّ
ففي هذا إجياب على ّ
فضلهم،
وعلى شيعتهم أن يشكروه مبا ّ
وذلك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم قال :ملّا بعث اهلل ع ّز وجل موسى بن
عمران عليه السالم واصطفاه جنّيًا ،وفلق

له البحرّ ،
وجنى بين إسرائيل ،وأعطاه
التوراة واأللواح ،رأى مكانه من رّبه فقال :يا
رب لقد أكرمتين بكرامة مل تكرم بها أحدًا
ّ
ّ
قبلي ،فقال اهلل جل جالله :يا موسى أما
حممدًا أفضل عندي من مجيع
علمت ّ
أن ّ
مالئكيت ومجيع خلقي؟
حممد أكرم
فقال موسى :يا ّ
رب إن كان ّ
عندك من مجيع خلقك ،فهل يف آل األنبياء
أكرم من آلي؟ قال اهلل ّ
جل جالله :يا موسى
حممد على مجيع آل
أما علمت ّ
أن فضل آل ّ
حممد على مجيع املرسلني؟
النبيينّ كفضل ّ
حممد
فقال موسى :يا ّ
رب فإن كان آل ّ
كذلك فهم يف أمم األنبياء أفضل عندك من
أميت ،ظللت عليهم الغمام ،وأنزلت عليهم
ّ
املن والسلوى ،وفلقت هلم البحر؟
ّ
ّ
فقال اهلل جل جالله :يا موسى أما
حممد على مجيع األمم
علمت ّ
أن فضل ّ
أمة ّ
كفضلي على مجيع خلقي؟
رب ليتين كنت أراهم،
فقال موسى :يا ّ
فأوحى اهلل ع ّز وجل إليه يا موسى إّنك
لن تراهم ،وليس هذا أوان ظهورهم،
ولكن سوف تراهم يف اجلنان ،جنّة عدن
حممد يف نعيمها
والفردوس ،حبضرة
ّ
أفتحب
يتقّلبون ،ويف خرياتها يتبحبحون،
ّ
أن أمسعك كالمهم؟
قال :نعم يا إهلي.
قال اهلل ّ
جل جالله :قم بني يدي ،واشدد
مئزرك قيام العبد الذليل ،بني يدي امللك
اجلليل.
ففعل ذلك موسى عليه السالم فنادى
رّبنا ع ّز ّ
حممد ،فأجابوه كّلهم
وجل :يا ّ
أمة ّ
أمهاتهم :لّبيك
يف أصالب آبائهم ،وأرحام ّ
إن احلمد
الّله ّم لّبيك ال شريك لك لّبيكّ ،
والنعمة لك وامللك ال شريك لك (لبيك).
قال :فجعل اهلل ع ّز ّ
وجل تلك اإلجابة
احلج.
شعار ّ
إن
حممد ّ
ث ّم نادى رّبنا ع ّز وجل :يا ّ
أمة ّ
أن رمحيت سبقت غضيب
قضائي عليكم ّ
وعفوي قبل عقابي ،فقد استجبت لكم
من قبل أن تدعوني ،وأعطيتكم من قبل أن
تسألوني ،من لقيين منكم بشهادة أن ال إله
حممدًا عبده
إال اهلل وحده ال شريك لهّ ،
وأن ّ
حمق يف أفعاله،
ورسوله ،صادق يف أقوالهٌّ ،

علي بن أبي طالب عليه السالم أخوه
ّ
وأن ّ
ووصّيه من بعده وولّيه ،يلتزم طاعته كما
فإن أولياءه املصطفني
حممدّ ،
يلتزم طاعة ّ
املطّهرين املبانني بعجائب آيات اهلل ،ودالئل
حجج اهلل من بعده أولياؤه ،أدخله جنّيت وإن
كانت ذنوبه مثل زبد البحر.
ّ
وجل نبّينا
قال :فّلما بعث اهلل ع ّز
حممدًا صلى اهلل عليه وآله وسلم قال :يا
حممد! (وما كنت جبانب الطور إذ نادينا)
ّ
أمتك بهذه الكرامة ،ث ّم قال ع ّز ّ
حملمد
ّ
وجل ّ
صلى اهلل عليه وآله وسلم :قل :احلمد هلل
رب العاملني على ما اختصصتين به من هذه
ّ
ألمته :قولوا أنتم :احلمد هلل
الفضيلة ،وقال ّ
رب العاملني على ما اختصصتنا به من هذه
ّ
الفضائل».

خديه ال إلرادة اخلضوع هلل ،ولكن نظر
عفّر ّ
إىل اجلبل هل يقع أم ال ،وآخرون سجدوا
خمتارين طائعني.
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم :امحدوا اهلل معاشر شيعتنا على
توفيقه إّياكم ،فإّنكم تعفّرون يف سجودكم
ال كما عفّره كفرة بين إسرائيل ،ولكن كما
عفّره خيارهم.
قال اهلل ع ّز وجل( :خذوا ما آتيناكم
بقّوة) من هذه األوامر والنواهي عن هذا
األمر اجلليل من ذكر حممد وعلي وآهلما
الطيبني( ،واذكروا ما فيه) فيما آتيناكم،
اذكروا جزيل ثوابنا على قيامكم به وشديد
عقابنا على إبائكم له (لعلكم تتقون) لتتّقوا
املخالفة املوجبة للعذاب فتستحقّوا بذلك
جزيل الثواب.
قال اهلل ع ّز وجل( :ثم توليتم) يعين
تولىّ أسالفكم (من بعد ذلك) عن القيام
به والوفاء مبا عوهدوا عليه (فلوال فضل
اهلل عليكم ورمحته) يعين على أسالفكم،
لوال فضل اهلل عليهم بإمهاله إّياهم للتوبة
وإنظارهم حملو اخلطيئة باإلنابة (لكنتم من
اخلاسرين) املغبونني قد خسرمت اآلخرة
والدنيا؛ ألن اآلخرة فسدت عليكم بكفركم،
والدنيا كان ال حيصل لكم نعيمها الخرتامنا
(الخرتامها) لكم ،وتبقى عليكم حسرات
نفوسكم وأمانيكم اليت قد اقتطعتم دونها.
ولكنّا أمهلناكم للتوبة وأنظرناكم لإلنابة،
أي فعلنا ذلك بأسالفكم فتاب من تاب منهم
قدر أن خيرج
فسعد وخرج من صلبه من ّ
الدنيا
منه الذّرّية الطّيبة اليت تطيب يف ّ
باهلل تعاىل معيشتها وتش ّرف يف اآلخرة
بطاعة اهلل مرتبتها.
وقال اإلمام احلسني بن علي عليهما
السالم:
َ
َ
«أما إّن ُه ْم ل ْو كاُنوا َد َع ُوا اهلل بمِ ُ َح َّم ٍد َوآِلِه
َ
ني ِب ِص ْد ٍق ِم ْن ِنّياِتِه ْم َو ِص َّحِة ا ْعِتقاِد ِه ْم
الطِّيب َ
ِم ْن ُقلُوِبِه ْم أ ْن َي ْع ِص َم ُه ْمَ ،حتّى ال ُيعاِن ُدوُه َب ْع َد
راتَ ،ل َفَع َل
ُم َ
زات الْ ِ
باه ِ
شاه َدِة ِتلْ َك المُْ ْع ِج ِ
َ
َ
َ
ذِل َك بجِ ُ وِدِه َوك َر ِمِهَ ،ول ِكَّن ُه ْم ق َّصروا َفآث ُروا
الهَْ َويْناَ ،و َم َض ْوا َم َع الهَْ وى يف َطَل ِب َل ّذاِتِه ْم».

تفسيره عليه السالم لآلية (وإذ أخذنا
ميثاقكم)
قال اإلمام احلسن العسكري عليه
السالم يف قوله تعاىل:
((ﭪ ﭫ ﭬ.))...
«أي واذكروا إذ أخذنا (ميثاقكم)
وعهودكم أن تعملوا مبا يف التوراة وما يف
الفرقان الذي أعطيته موسى مع (من)
حممد وعلي
الكتاب املخصوص بذكر
ّ
والطّيبني من آهلما بأّنهم سادة اخللق
باحلق.
والقّوامني
ّ
وإذ أخذنا ميثاقكم أن تق ّروا به ،وأن
تؤّدوه إىل أخالفكم وتأمروهم أن يؤّدوه إىل
ليؤمنن
الدنيا
مقدراتي يف ّ
أخالفهم إىل آخر ّ
ّ
وليسلمن له ما يأمروهم
نيب اهلل
ّ
ّ
مبحمد ّ
ولي اهلل عن اهلل ،وما خيربهم به
علي
يف ّ ّ
حبق اهلل،
من أحوال خلفائه بعده القّوامني ّ
فأبيتم قبول ذلك واستكربمتوه.
(ورفعنا فوقكم الطور) اجلبل ،أمرنا
جربئيل أن يقطع من جبل فلسطني قطعة
على قدر معسكر أسالفكم فرسخًا يف
فرسخ ،فقطعها وجاء بها فرفعها فوق
إما أن تأخذوا مبا
رؤوسهم ،فقال موسىّ :
وإما أن ألقي عليكم هذا
أمرمت به فيهّ ،
اجلبل ،فاجلئوا إىل قبوله كارهني إ ّال َمن
عصمه اهلل من العناد فإّنه قبله طائعًا
ــــــــــــــــــــ
املصدر :موسوعة كلمات اإلمام احلسني عليه
خمتارًا.
السالم :ص 551ــ .556
ث ّم ملّا قبلوه سجدوا وعفّروا ،وكثري منهم
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في رحاب علوم القرآن

بالرغم من أن القرآن الكريم متيز
باسلوب فريد يف اللغة العربية ،وصل به
اىل مستوى االعجاز ،فقد جاء وفقًا للنظام
العام للغة العربية ،وتطبيقًا لقواعدها
ومناهجها يف التعبري ،ومتفقًا مع الذوق
العربي العام يف فنون احلديث وعلى هذا
االساس كان حيظى بفهم امجالي من
معاصري الوحي ،على وجه العموم ،والجل
لباب
ذلك كان البيان القرآني يأخذ بَأ ِ
املشركني ،ويفتح قلوبهم للنور ،وكثريًا ما
اتفق للشخص ان يستجيب للدعوة ،ويشرح
اللهّ صدره لالسالم مبجرد ان يسمع عدة
آيات من القرآن ،فلوال وجود فهم امجالي
عام للقرآن ،مل يكن باالمكان ،ان حيقق
القرآن هذا التأثري العظيم السريع يف
نفوس االفراد الذين عاشوا البيئة اجلاهلية
وظالمها ،ولكن هذا ال يعين ان معاصري

Ñ

الوحي ،وقتئذ كانوا يفهمون القرآن كله
ال شام ً
فهمًا كام ً
ال من ناحية املفردات،
والرتاكيب بنحو يتيح هلم ان حيددوا
املدلول اللفظي لسائر الكلمات واجلمل
واملقاطع اليت اشتمل عليها القرآن الكريم
كما زعم ابن خلدون حيث قال يف مقدمته
«ان القرآن نزل بلغة العرب وعلى اساليب
بالغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون
معانيه يف مفرداته ،وتراكيبه».
فان نزول القرآن بلغة العرب وعلى
أساليب بالغتهم ال يكفي وحده دلي ً
ال
على أنهم كانوا على وجه العموم يفهمونه،
ويعلمون معانيه يف مفرداته،
وتراكيبه ويدركون كل ما يدل عليه
اللفظ القرآني من أحكام ومفاهيم ،ألن
كون الشخص من أبناء لغة معينة ال يعين
اطالعه عليها اطالعًا شام ً
ال ،واستيعابه

ملفرداتها وأساليبها يف التعبري ،وفنونها
يف القول ،وإمنا يعين فهمه للغة بالقدر
الذي يدخل يف حياته االعتيادية ومن ناحية
اخرى ال يتوقف فهم الكالم واستيعابه على
املعلومات اللغوية فحسب بل يتوقف إضافة
اىل ذلك على استعداد فكري خاص،
ومران عقلي يتناسب مع مستوى الكالم،
ونوع املعاني اليت سيق لبيانها ،وإذا كان
العرب ،وقتئذ يعيشون حياة جاهلية من
القاعدة إىل القمة ويعربون عن تراث
جاهلي سيطر على خمتلف شؤون حياتهم
قرونًا عديدة ،فمن الطبيعي ان ال يتيسر
هلم حني الدخول يف اإلسالم ــ بصورة
تلقائية ــ االرتفاع ذهنيًا وروحيًا إىل املستوى
الذي يتيح هلم استيعاب مدلوالت اللفظ
القرآني ،ومعاني الكتاب الكريم الذي جاء
ليهدم احلياة اجلاهلية ويقوض أسسها،

ويبين اإلنسان من جديد ومن ناحية ثالثة
حنن نعرف ان عملية فهم القرآن الكريم ال
يكفي فيها النظر اىل مجلة قرآنية او مقطع
قرآني بل كثريًا ما حيتاج فهم هذا املقطع
أو تلك اجلملة اىل مقارنة بغريه مما جاء
يف الكتاب الكريم أو اىل حتديد الظروف
واملالبسات ،وهذه الدراسة املقارنة هلا
قرحيتها ،وشروطها الفكرية اخلاصة،
وراء الفهم اللغوي الساذج .وهكذا نعرف
ان طبيعة االشياء تدل على ان الصحابة
كانوا يفهمون القرآن فهمًا امجاليًا ،وانهم
مل يكونوا على وجه العموم يفهمونه بصورة
تلقائية فهمًا تفصيليًا يستوعب مفرداته،
وتراكيبه.

قال :كنت ال ادري ما فاطر السموات حتى
أتاني اعرابيان يف بئر فقال احدهما :انا
فطرتها يقول أنا ابتدأتها .كما روي عنه يف
تفسري الطربي انه سأل أبا اجللد عن معنى
الربق يف اآلية  13من سورة الرعد فذكر له
ان معناه هنا املطر.

 2ــ وجاء يف تفسري الطربي ان عمر
سأل الناس عن هذه اآلية (أيود أحدكم ان
تكون له جنة من خنيل واعناب ...اآلية) فما
وجد أحدًا يشفيه حتى قال ابن عباس وهو
خلفه :يا أمري املؤمننيِّ :اني اجد يف نفسي
منها شيئًا فتلفت اليه فقال :حتول ههنا مل
حتقر نفسك؟ قال :هذا مثل ض َرَب ُه اللهّ
عز وجل .فقال أَيَو ُّد احدكم ان يعمل عمره
بعمل أهل اخلري واهل السعادة حتى اذا كان
الشواهد على عدم توفر الفهم
احوج ما يكون اىل ان خيتمه خبري حني
التفصيلي
فين عمره ،واقرتب أجله ختم ذلك بعمل
وهذا الذي تدل عليه طبيعة االشياء من عمل أهل الشقاء فأفسده كله فحرقه
اكدته أحاديث ،ووقائع كثرية دلت على وهو احوج ما يكون اليه.
ان الصحابة كانوا كثريًا ما ال يستوعبون
وعن البخاري :ان عدي بن حامت مل يفهم
النص القرآني وال يفهمون معناه اما لعدم
معنى قوله تعاىل (وكلوا واشربوا حتى يتبني
اطالعهم على مدلول الكلمة القرآنية املفردة
لكم اخليط األبيض من اخليط االسود
من ناحية لغوية،
من الفجر) وبلغ من امره أن أخذ عقا ًال
أو لعدم وجود استعداد فكري يتيح ابيض وعقا ًال اسود فلما كان بعض الليل
هلم فهم املدلول الكامل أو لفصل اجلملة نظر اليهما فلم يستبينا فلما اصبح أخرب
أو املقطع القرآني عن املالبسات واالمور الرسول بشأنه فافهمه املراد.
اليت جيب ان يقرن املقطع القرآني بها لدى
 3ــ وروي ان عمر استعمل قدامة بن
فهمه.
مظعون على البحرين ،فقدم اجلارود على
1ــ عن احلاكم يف املستدرك ان انس عمر فقال :ان قدامة شرب فسكر فقال
قال بينا عمر جالس يف اصحابه اذ تال عمر :من يشهد على ما تقول قال اجلارود:
هذه اآلية (فانبتنا فيها حبًا وعنبًا ،وقضبًا ابو هريرة يشهد على ما أقول فقال عمر:
وزيتونًا وخن ً
ال وحدائق غلبًا وفاكهة وأبًا) ثم يا قدامة ،اني جالدك قال واللهّ لو شربت
قال هذا كله عرفناه فما األب قال ويف يده كما يقولون ما كان لك ان جتلدني قال عمر:
عصية يضرب بها االرض فقال هذا لعمر ومل؟ قال :ألن اللهّ يقول« :ليس على الذين
للهّ
ا التكلف فخذوا ايها الناس مبا بني لكم آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا
فاعملوا به ،وما مل تعرفوه َف ِكلُوُه اىل ِّ
ربه .اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات
وروي أيضًا ان عمر كان على املنرب فقرأ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا» فأنا
«او يأخذهم على ختوف» فسأل عن معنى من الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ثم
التخوف فقال له رجل من هذيل :التخوف اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا شهدت مع
عندنا التنقص ،وجاء عن ابن عباس انه

رسول اللهّ بدرًا وأُحدًا واخلندق واملشاهد
فقال عمر :أال تردون عليه قوله فقال ابن
عباس :ان هذه اآليات انزلت عذرًا للماضني
وحجة على الباقني ،ألن اللهّ يقول( :يا أيها
الذين آمنوا امنا اخلمر وامليسر واالنصاب
واالزالم رجس من عمل الشيطان) قال عمر
صدقت.
فهذه الوقائع تدل على أن الصحابة كثريًا

ما كانوا ال يفهمون القرآن بصورة تلقائية،
وحيتاجون يف فهمه اىل السؤال ،والبحث،
اما لعدم االطالع على املدلول اللغوي للكلمة
كما يف القسم االول ،او لعدم االرتفاع فكريًا
اىل مستوى اغراض القرآن ومعانيه كما يف
القسم الثاني ،أو للنظرة التجزيئية اليت
ورطت قدامة بن مظعون يف فهم خاطئ
لآلية الكرمية يف القسم الثالث.
وميكننا ان نضيف اىل ما تقدم نقطة
اخرى ايضًا وهي :ان اآلية قد تكون من
الناحية اللغوية يف مستوى معلومات الشخص
ولكنه يبقى مع ذلك عند حماولة استيعاب
املعنى حباجة اىل البحث ،والسؤال لتعيني
املصداق الذي يتجسد فيه مدلول اللفظة
ففي قوله تعاىل( :والفجر وليال عشر) من
الطبيعي ان يعرف الصحابة مجيعًا حبكم
نشأتهم العربية معنى كلمة ليال ومعنى
كلمة عشر ،ولكن يبقى بعد ذلك ان يعرفوا
املصداق ،وما هي تلك الليالي العشر اليت
عناها اللهّ تعاىل .وكذلك االمر يف قوله
تعاىل( :والعاديات ضبحًا) (والذاريات
ذروًا) فاملعرفة باللغة وحدها ال تكفي يف
هذه اجملاالت.
وهكذا نستنتج ان املسلمني يف عصر
الرسول (ص) مل يكن الفهم التفصيلي
للقرآن ميسرًا هلم على وجه العموم بل كانوا
يف كثري من االحيان حباجة اىل السؤال
والبحث واالستيضاح لفهم النص القرآني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علوم القرآن تأليف حممد باقر احلكيم:
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« َفِإَّنكُ��� ْم َل��� ْو َق��� ْد َعاَينُْت ْم َما َق��� ْد َعاَي َن َم ْن
���ات ِمنْكُ��� ْم جَ َ
َم َ
س ْعتُ��� ْم
لِز ْعتُ��� ْم َوَو ِهلْتُ��� ْمَ ،و مَ ِ
وب َعنْ ُك ْم ما َق ْد عاَينُوا،
م ُج ٌ
َوأَ َط ْعُت ْمَ ،وَل ِك ْن حَ ْ
جاب! َوَل َق ْد ُب ِّص ْر مُ ْ
ت إِ ْن
ال ُ
َو َقِر ٌ
يب ما ُي ْط���َر ُح حْ ِ
س ْعتُ��� ْمَ ،و ُه ِدي ُت ْم إِ ِن
س ْعتُ��� ْم إِ ْن مَ ِ
أَبْ َص��� ْر مُتَْ ،وأُ مْ ِ
���ق أَ ُق ُ
بّ
جاهَرتْ ُك ُم
ول َل ُك ْمَ :ل َق��� ْد َ
ا ْهت َ
َديْتُ��� ْمَ ،و حِ َ
ُج ْر مُ ْ
ت مِبا ِفيِه ُم ْزَد َجٌرَ ،وما ُيَبِّل ُغ َع ِن
الْ ِعرَ ُ
بَ ،وز ِ
السما ِء إِ َّ
ال الَْب َش ُر».
هِّ
الل َب ْع َد ُر ُس ِل َّ
طرح الحجب قريبًا
لق���د حذر اإلمام عليه الس�ل�ام االُ ّمة من
الغفلة ودعاها للتحل���ي باليقظة وتدارك ما
فاته���ا من خ�ل�ال العبودية والطاعة خش���ية
م���ن األح���داث ال�ت�ي تتنظرها يف املس���تقبل
القري���ب .فق���د اس���تهل كالمه عليه الس�ل�ام
بالق���ول «فاّنك���م ل���و قد عاينتم م���ا قد عاين
م���ن م���ات منكم جلزعت���م ووهلت���م ومسعتم
وأطعتم».
أن اإلمام
و الذي يس���تفاد م���ن الروايات ّ
علي���ه الس�ل�ام ق���د ألق���ى ه���ذه اخلطب���ة يف
اجلمعة األوىل بعد البيعة ،و قد حذر االُ ّمة ـ
طبق رواية الكايف ـ من خيانة أئمتها ودعاها
إىل الوح���دة ورص الصف���وف واجتن���اب
االخت�ل�اف والفرقة ،ث���م أورد هذه الكلمات
لتأكيد املعنى املذكور.
أم���ا ما ه���ي املواضيع اليت سيش���هدها
اإلنسان يف عامل ما بعد املوت بعد أن تطرح
عن���ه احلج���ب فيس���وده القل���ق واالضطراب
مم���ا اختلف���ت في���ه أق���وال
واجل���زع ،فه���ذا ّ
العلماء ،لكن املس���لم به أن هناك موضوعني
مهمني:
أحدهم���ا :اّنه س�ي�رى نتائج أعماله وما
ينتظره من جزاء وعقاب عليها.
والثان���ي :مدى احلس���رة واألس���ف الذي
سيش���عر به جت���اه تقصرياته ال�ت�ي صدرت
منه يف حياته الدنيا،اإلمكانات اليت كان من
شأن إستثمارها أن تبلغ به السعادة والفالح
والف���وز بالق���رب اإلهلي وجم���اورة الرمحن،
غ�ي�ر أن���ه ضيع كل تل���ك الف���رص ،واألدهى
م���ن ذلك ال س���بيل إىل الرج���وع إىل احلياة

ثانية.
ث���م قال علي���ه الس�ل�ام« :ولكن حمجوب
عنك���م م���ا ق���د عاين���وا ،وقري���ب م���ا يط���رح
أن ه���ذه احلجب ه���ي اليت
احلج���اب» نع���م ّ
جعلتك���م تغط���ون يف ه���ذه الغفل���ة وتتعلقون
إن هذه
بالدني���ا وتغرتون بها ،ولك���ن اعلموا ّ
احلج���ب آيلة إىل الزوال وس�ت�رون األش���ياء
واحلقائق كما هي حيث ال ينفع حينها القلق
واجل���زع والفزع ،كما ليس هنالك من جمال
للتوبة.
وهن���ا ي�ب�رز ه���ذا الس���ؤال :مل ال يط���رح
الباريء س���بحانه هذه احلجب عن اإلنس���ان
يف احلياة الدنيا لينتبه إىل نفسه وال يعيش
أن اآلي���ات القرآنية
الس���كر والغفل���ة؟ يب���دو ّ
ق���د تكفّلت باإلجابة على هذا الس���ؤال :فلو
طرح���ت ه���ذه احلج���ب ورأى
الناس احلقائق على صورتها
فان أدنى مترد س���يؤدي إىل
ّ
مواجته���م للع���ذاب الش���ديد
يع���د هنالك من
حي���ث مل ّ
عذر للتقصري.
فقد ص ّرحت اآلية
الثامن���ة م���ن س���ورة
االنع���ام و(ول���و أنزلن���ا
مل���كًا لقضي األمر ثم ال
ينظرون).
و بغض النظر عن هذا األمر
ف���ان اإلمي���ان من ج���راء مش���اهدة
ّ
احلقائ���ق املرتتب���ة على م���ا بعد املوت
س���وف ل���ن يكون مدع���اة للعبودي���ة والطاعة
وس���يكون نوعًا من اإلجبار واالضطرار ،كما
نش���اهد ذلك يف األفراد ـ حتى الصبية منهم
ـ ح�ي�ن يب���دون ردود فعله���م املباش���رة إذا ما
إقرتبت أيديهم من النار ،فاجتناب املعصية
على هذا الضوء س���وف ل���ن يكون بدافع من
الورع والتقوى و العبودية أبدًا.
أم���ا قوله عليه الس�ل�ام «قريب ما يطرح
ّ
احلجاب» فعمر اإلنسان مهما كان ليس سوى
حلظ���ات عاب���رة مقارنة بعم���ر الدنيا وزمان
اآلخرة .ثم أش���ار اإلمام(عليه الس�ل�ام) إىل
مهمة بهذا الشأن وهي أّنكم وإن مل
مس���ألة ّ

أن
ت���روا عامل ما بعد امل���وت ،إ ّال ّ
األدلة عليه قائمة لديكم ومعامله
واضح���ة أمامكم «ولقد بصرمت
إن أبص���رمت ،وأمسعت���م إن
مسعتم ،وهديتم إن اهتديتم».
وعلي���ه فلي���س هنال���ك م���ن
ع���ذر ملن ض���ل الس���بيل وأخطأ
املس�ي�رة ،فاحلقائق املرتبطة

بعامل اآلخ���رة وان حجبت
عنك���م ،إ ّال أّنك���م عل���ى عل���م بها من
خ�ل�ال ثالثة ط���رق :األول م���ن االعتبار مبا
تش���اهدونه يف هذا العامل ،فآث���ار الفراعنة
وقبور األس�ل�اف ألدلة واضحة على العاقبة
املري���رة ال�ت�ي تنته���ي إليه���ا مس�ي�رة األقوام
أن اهلل باملرصاد،
الظامل���ة واليت تش�ي�ر إىل ّ
كم���ا لديك���م الكتب الس���ماوية و الرس���االت
فان األدلة العقلية
النبوية ،أض���ف إىل ذلك ّ
ليست بالقليلة وهى تقودكم بكل بساطة

إىل املعاد والي���وم اآلخر وعليه
فعبارته(عليه الس�ل�ام) إنمّ ا تشري
إىل األدلة احلسية والنقلية والعقلية.
كم���ا حيتم���ل أن تك���ون اجلمل���ة األوىل
(ألن
إش���ارة إىل األدل���ة احلس���ية والعقلي���ة ّ
البص�ي�رة تطلق على اإلدراك العقلي أيضا)
واجلمل���ة الثاني���ة تلم���ح إىل األدل���ة النقلية،
بينما تش�ي�ر اجلملة الثالثة اهلداية الناجعة

من هذه األدلة.
عن طريق املش���اهدات احلس���ية آلثار االُمم
ثم قال(عليه السالم)« :وحبق أقول لكم :الس���ابقة ومن خالل العق���ل وأخريًا الوحي،
لقد جاهرتكم العرب» فالعامل مليىء حبوادث ولي���س ألح���د أن خيرج ع���ن س���بيل الطاعة
الع�ب�رة واالعتبار اليت ال ختف���ى على أحد ،حبجة «لوال أنزل علينا املالئكة».
فتلك آث���ار الفراعنة واألقاصرة واألكاس���رة
عالم ما بعد الموت
ال�ت�ي خت�ب�ر ع���ن أحوال م���ن كان م���ن االُمم
أن هنالك األغشية الغليظة اليت
صحيح ّ
الس���الفة .وهذا ما أش���ار إليه القرآن الكريم
وأن احلجب
الع���امل
ذل���ك
وبني
بينن���ا
حت���ول
ّ
صِب ِحـنيَ*
���ر َ
ون َعَليِْه ْم ُم ْ
بقول���هَ( :و ِإَّنـ ُك ْم َلـَت ُم ُّ
الظلمانية ال تدعنا نرى حوادث عامل الربزخ
ون).
َوِباللَّـيْ ِل َأ َفـال تَـ ْع ِقلُ َ
و قال أيضاَ( :ك ْم َت َر ُكوا ِم ْن َجنّات َو ُعُيون (و ينبغي أن يكون األمر كذلك ; فلو طرحت
* َو ُز ُروع َو َمقام َك ِريم * َوَن ْع َمة كاُنوا ِفـيها احلج���ب لفق���د االمتحان حرارت���ه وال نطلق
فاِكِهـنيَ* َكذِل َك َوَأ ْوَرثْناها َق ْومًا َ
ين) .اجلميع يف حالة ش���به إضطرارية حنو احلق
آخ ِر َ
يعد هنالك من معيار لتمييز املطيع من
وق���ال تع���اىل يف موض���ع آخ���ر ( َفم���ا فل���م ّ
الس���ماُء َو َ
األ ْر ُ
َب َك ْ
���ت َعَليِْه��� ُم َّ
أن اآليات القرآنية والروايات
ض َوم���ا كاُن���وا العاصي) ،غري ّ
ُمن َ
ين).
ْظ ِر َ
اإلس�ل�امية الواردة عن أئمة العصمة عليهم
فقد ش���حن الق���رآن به���ذه اآليات إىل الس�ل�ام قد أش���ارت إىل طبيع���ة هذا العامل
جان���ب الرواي���ات اإلس�ل�امية ال�ت�ي أكدت املرع���ب ،كما بينت م���دى اهللع الذي يعرتي
ُ
هذا املعنى .االدباء والشعراء تعرضوا هلذه اإلنس���ان حني مش���اهدته مللك امل���وت وحني
مما يثبت حقيقة
احل���وادث يف نتاجاتهم ّ
ي���رى ما عمل حاضرا أمامه ،فينطلق صوته
قول���ه علي���ه الس�ل�ام« :لق���د جاهرتكم
«رب ارجعون لعلي أعمل صاحلا فيما تركت»
ّ
العرب».
فيأتيه اجلواب بالس���لب ،فلي���س هنالك من
ثم قال عليه السالم« :و زجرمت
س���بيل إىل الرجعة كاس���تحالة عودة اجلنني
مبا فيه مزدجر» .ولعل هذا الزجر
يس���تند إىل لس���ان التكوي���ن ال���ذي إىل رحم اُ ّمه.
و قد أش���ار اإلمام علي عليه الس�ل�ام يف
ينطل���ق من أعم���اق التاري���خ وأخبار
املاض�ي�ن كم���ا ص���ور ذل���ك الق���رآن بعض خطبه يف نهج البالغة إىل هذا األمر،
���ن َ
األنْباِء ما من ذلك أّنه قال« :يفكر فيم أفنى عمره وفيم
الكري���م (َوَل َق��� ْد جاَء ُه ْم ِم َ
ً
أذهب ده���ره ويتذكر أم���واال مجعها أغمض
ِفـيِه ُم ْزَد َجٌر).
أو ع���ن طري���ق لس���ان التش���ريع يف مطالبها ...واشرف على فراقها تبقى ملن
أن كل ه���ذا اجل���زع والفزع من
والوحي الذي ورد يف الكتب الس���ماوية .ورائ���ه» أج���ل ّ
وعليه فقد متت احلجة تكوينًا وتش���ريعًا ج���راء مش���اهدة ذلك الع���امل اخلطري ورؤية
ومل ّ
يع���د هنالك من عذر .ثم قال عليه مل���ك املوت .وقد أمسعنا أولياء اهلل من ائمة
السالم« :و ما يبلغ عن اهلل بعد رسل الدي���ن م���ا ينبغ���ي مساع���ه عن تل���ك املنازل
السماء إ ّال البشر» .فما هذا االنتظار؟ املرعبة ،إن كانت لنا آذانا صاغية.
أتتوقع���ون أن تهي���ط عليك���م املالئك���ة
«الّلهم رزقنا عينًا بصرية واذنًا مسيعة
ويتلون عليكم اآليات؟ فقد تش���دق بذلك وقلب���ًا حافظًا ،لنتزود لتلك الدار قبل وفاتنا
الكف���ار عل���ى عه���د النيب صل���ى اهلل عليه
وف���وات األوان ،فنحلق إىل ذلك العامل بقلب
ْت
وآل���ه قائلنيَ( :ل ْو م���ا َتأِْتـينا ِباملَالِئ َكِة ِإ ْن ُكن َ
مطمئ���ن ونفس واثقة ونف���وز بقرب أوليائك
الصاِد ِقـنيَ).
ِم َن ّ
م���ن الش���هداء والصديق�ي�ن «وحس���ن اُولئك
ف���رد عليه���م الق���رآن بالقول(:م���ا ُنن ِّ
َـز ُل
رفيقا».
احل ِّـق َوما كاُن���وا ِإذًا ُمن َ
املَالِئ َك���َة ِإ ّال ِب َ
ين)
ْظ ِر َ
وخالص���ة الق���ول ف���ان اهلل ق���د أمت حجت���ه

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

ميكننا أ ْن نصنّف الغاية من الزيارة
األربعينّية لإلمام احلسني عليه السالم ّ
كل
عام إىل ثالثة مستويات:
األول :تخليد ذكراه
المستوى ّ
عليه َّ
السالم وتجديد الحزن عليه
جرت عادة البشر على االعتناء بالفقيد
بعد أربعني يومًا مضني من وفاته بإسداء
حفالت
وعد مزاياه يف
ٍ
البرِ ِّ إليه وتأبينه ّ
لذ ْك ِره ،فيصري
تُع َقد وذكريات ت َ
ُدَّو ُن ختليدًا ِ
َ
هاتيك ُّ
النتَف من
الفقي ُد حّيًا كّلما ُتِلَي ْت
الشعر ،أو وقف الباحث على ما أُلقيت فيه
فيقتص
كلمات تأبينّيٍة بني طّيات الكتب
من
ٍ
ّ
أثره يف فضائله وفواضله ،وهذه السنّة
احلسنة تزداد أهمّيًة كّلما ازداد الفقي ُد
َع َظ َمًة ،وَكُث َر ْت فضائله ،وهي يف رجاالت
اإلصالح واملقتدى بهم من أكابر الدين أه ّم
حيث
ألن َن ْش َر مزاياهم وتعاليمهم ّ
وآكد؛ ّ
أتباعهم إىل اقتفاء آثارهم يف اإلصالح
وتهذيب النفوس.
ويشهد له ما ورد عن أبي ذر الغفاري
النيب صّلى اهلل
رضي اهلل تعاىل عنه عن
ّ
((إن األرض لتبكي على املؤمن
عليه وآله ّ :
أربعني صباحًا)) .وعن زرارة عن موالنا
السماء
السالمّ :
اإلمام ّ
((إن ّ
الصادق عليه َّ
السالم أربعني
بكت على احلسني عليه َّ
بالدم ،واألرض بكت عليه أربعني
صباحًا ّ
بالسوادّ ،
والشمس بكت عليه أربعني
صباحًا ّ
صباحًا بالكسوف واحلمرة ،واملالئكة بكت
عليه أربعني صباحًا ،وما اختضبت امرأةٌ
َحَل ْت وال رجلت حتى
منّا وال اّد َهن ْ
َت وال اكت َ
أتانا رأس عبيد اهلل بن زياد وما زلنا يف
َعبرَْ ة من بعده)).
وعلى ّ
كل حال؛ فال جيد ِّ
املنقب يف الفئة
والصالح رج ً
ال اكتنفته
املوصوفة باإلصالح ّ

Õ

املآثر ّ
وحديث
بكل معانيها ،وكانت حياتُه
ُ
نهضته وكارث ُة قتله ،دعوًة إهلّيًة وطقوسًا
إصالحّيًة ،وأنظمًة اجتماعّيًة وتعالي َم
أخالقّية ،ودروسًا دينّية إ ّال سّي َد ّ
الشهداء
أبا عبد اهلل احلسني عليه آآلف التحّية
والسالم ،شهيد اهلل تعاىل ...فهو أوىل
ّ
من ّ
وتشد
كل أحد بأ ْن تُقاَم له الذكريات،
َّ
الرحا ُل للمثول حول مرقده األقدس يف يوم
األربعني من قتله حصو ًال على تلكم الغايات
الكرمية.
وما يفعله املوالون من شيعة أهل البيت
عليهم السالم من إحياء ذكرى اربعينيته
ليس إال من جهة كون مزايا سّيد ّ
الشهداء
السالم ال حُ َ
ت ُّد ،وفواضله ال ُتَع ُّد،
عليه َّ
واختصاص
ودرس أحواله جدي ٌد كّلما ُذِكر،
ُ
أثره حيتاجه ُّ
اخلطيب
جيل ،فمهما أمعن
ُ
كل ٍ
أو ّ
ابواب من
الشاع ُر يف قضيته ،تُفتح له
ٌ
الفضيلة كانت موصدة عليه قبل ذلك،
وهلذا اطردت عادة الشيعة على جتديد
العهد بتلكم األحوال يوَم األربعني من ّ
كل
سنة.
لماذا اختص
اإلمام الحسين عليه السالم بزيارة
األربعين دون بقية المعصومين
فإ ْن قيل لنا :لمِ َ خصصتم اإلماَم احلسني
باألربعينّية دون بقّية أهل البيت (عليهم
ُن جناة
السالم) أليسوا كاإلمام احلسني ُسف َ
َّ
هدى ،فِل َم إذًا هذا التمييز؟
وأبواب ً
َ
فنقول :ال ّ
السالم
شك ّ
أن ّ
األئمة عليهم َّ
أبواب جناة وسفن ّرمحة وبوالئهم ُيع َرف املؤمن
من غريه ،وقد خرجوا من الدنيا مقتولني يف
الدعوة اإلهلّيةِّ ،
موطنني أنفسهم على
سبيل ّ
ً
ّ
القتل امتثاال ألمر بارئهم جل شأنه املوحى
ان مأساة فاجعة
جدهم ال ّرسول إ ّال ّ
به إىل ّ

الطف فاقت َّ
كل فاجعة،
وقتله بتلك الكيفّية ال نظري هلا يف التاريخ...
السالم
لذا َّ
تفرَد اإلمام احلسني عليه َّ
باإلحياء األربعيين دون بقّية أهل البيت
عليهم السالم.
ّ
أن قضّية سّيد الشهداء هي
مضافًا إىل ّ
احلق والباطل ،ولذا
اليت مّيزت بني دعوة ّ
حسيين،
حممدي وبقاؤه
ّ
قيل :اإلسالم بدؤه َّ
فما قاساه سّي ُد ّ
أسس
الشهداء لتوطيد
ِ
أشواك الباطل عن صراط
اإلسالم واكتساح
ِ
ّ
الشريعة وتنبيه األجيال على جرائم أهل
نيب اإلسالم
ّ
الضالل هو عني ما نهض به ُّ
الدعوة اإلهلّية .فمن أجل هذا كّله مل
لنشر ّ
جيد ائم ُة الدين من آل ال ّرسول مندوحة إالّ
لفت األنظار إىل هذه النهضة الكرمية ألنها
األصم،
اشتملت على فجائع ُت َف ِّط ُر الصخ َر
َّ
أن املواظبة على إظهار مظلومّية
وعلموا ّ
َ
العواطف وتوجب
تستفز
اإلمام احلسني
ُّ
فالسامع لتلكم الفظائع
اسرتقاق األفئدةّ ،
عدل مل يرضخ
يعلم ّ
أن اإلمام احلسني إما ُم ٍ
وأن إمامته موروثة له من جدِّه
للدناياّ ،
ومن ناوأه خار ٌج
بأمر من اهلل تعاىلَ ،
وأبيه ٍ
احلق يف
أن ّ
السامع ّ
عن العدل ،وإذا عرف ّ
السالم وأبنائه
جانب اإلمام احلسني عليه َّ
املعصومني كان معتنقًا طريقتهم وسالكًا
سبيلهم.
المستوى الثاني :تجديد العهد
السالم
بالوالء لإلمام الحسين عليه َّ
وآلبائه وأبنائه ّ
الطاهرين

وخيتلف هذا املستوى عن سابقه ،إذ
إن املستوى األول هو جتديد احلزن عليه
ّ
أما هنا فهو جتديد الوالء
صلوات اهلل عليه ّ
السالم ،وهذا ما أفادته النصوص
له عليه َّ
الصادرة عن أهل بيت العصمة
الصحيحة ّ
ّ
السالم ،فقد ورد استحباب
والطهارة عليهم َّ
زيارتهم وعرض النصرة عليهم ،كما يف
خرب زرارة عن موالنا أبي جعفر عليه
الناس أ ْن يأتوا هذه
َّ
السالم قال(( :إمنا أُمر ُ
األحجار فيطوفوا بها ث ّم يأتونا فيخربونا
بواليتهم ويعرضوا علينا نص َرهم)) .فيظهر
أن الغاية من الزيارة
من هذا اخلرب الشريف ّ
بالدرجة األوىل هو جتديد العهد بالوالية
وعرض النصرة عليهم صلوات اهلل عليهم.
كما يشري إىل ذلك ما ورد يف الزيارات
السالم لشيعتهم
املتعددة نظري قوهلم عليهم َّ
أ ْن يقولوا يف الزيارة هكذا(( :فقليب لكم
مسلِّم ،وأمري لكم متّبع ،ونصرتي لكم
ُمَع َّدة ،وأنا عبد اهلل وموالك ـ أي ناصرك
ألتمس بذلك َ
كمال املنِْزلة
ـ ويف طاعتك..
ُ
عند اهلل)).
وورد يف مقطع آخر من نفس الزيارة
ْت َعَل َّي
السالم(( :الله ّم إّن َك َمَنن َ
قوله عليه َّ
بزيارة موالي وواليته ومعرفته ،فاجعلين
تنص ُره وتنتصر به ،و ُم َّن َعَل َّي بنصري
ممن ُ
َ
الدنيا واآلخرة)).
لدينك يف ّ
ويف زيارة عاشوراء(( :يا أبا عبد اهلل
وحرب ملَن حاربكم
إني سلٌم ملن ساملكم
ٌ
وعدو ملن
وولي ملن واالكم
ٌّ
إىل يوم القيامةٌّ ،
عاداكم)).

المستوى الثالث :االستشفاع
بهم عليهم َّ
السالم والطلب منهم
أن يجعلوه من الثابتين على
ْ
واليتهم لألخذ بثأرهم واالنتقام
من أعدائهم
املقدسة ُي ْش ِح ُذ
والوقوف على قبورهم َّ
من ِه ّمِة الزّائ ِر لألخذ بالثار بسبب متثيل
ظالماتهم يف نفسه ،من هنا أّكد دعاء
العهد وزيارة عاشوراء هذا املعنى بقوله
السالم(( :الله ّم إ ْن حال بيين وبينه
عليه َّ
َ
عبادك حتمًا مقضيًا
املوت الذي جعلته على
ُ
فأخ ِر ْجنيِ من قربي مؤتزرًا كفين شاهرًا
جمردًا قناتي ـ أي كاشفًا رحمي ـ
سيفي ِّ
ملبيًا دعوة الداعي يف احلاضر والبادي)).
ِّ
أنت وأمي فقد َع ُظ َم مصابي
((بأبي َ
َ
َ
َ
مقامك وأكرمين
بك ،فأسأ ُل اهلل الذي أكرَم
َ
منصور
إمام
ٍ
بك أ ْن يرزقين طلب ثارك مع ٍ
حممد...وأسأله أ ْن يبلَِّغين
من أهل بيت
َّ
املقاَم احملموَد لكم عند اهلل ،وأ ْن يرز َقين
ِّ
باحلق
ناطق
هدى
طلب ثاري مع إمام ً
َ
ظاهر ٍ
ٍ
منكم)).
هذه أه ّم األهداف العامة لزيارة اإلمام
السالم ،ومثّة فوائد أخرى
احلسني عليه َّ
ميكن ان نسميها بالفوائد الشخصية وهي
مبثوثة يف األخبار ،ومن أهمها:

((مروا شيعتنا بزيارة قرب احلسني عليه
فإن إتيانه يزيد يف الرزق وميد يف
السالم ّ
العمر ويدفع مدافع السوء ،وإتيانه مفرتض
على كل مؤمن يقر للحسني باإلمامة من
اهلل)).
وعن أبان عن عبد امللك اخلثعمي عن
اإلمام أبي عبد اهلل عليه السالم قال((:يا
عبد امللك ال تدع زيارة احلسني بن علي
عليهما السالم ومر أصحابك بذلك،ميد
اهلل يف عمرك ويزيد اهلل يف رزقك،وحيييك
اهلل سعيدًا وال متوت إ ّال سعيدًا ويكتبك
سعيدًا)).
 :2ان زيارته عليه السالم تحط الذنوب
عن اإلمام الصادق عليه السالم قال :
((إن زائر احلسني جعل ذنوبه جسرًا على
ّ
باب داره ثم عربها،كما خيلف أحدكم
اجلسر ورائه إذا عرب)).

 :3ان زيارته عليه السالم تنفس الكرب
وتقضي الحوائج
فقد جاء عن موالنا اإلمام الصادق عليه
((إن إىل
السالم قال لفضيل بن يسار ّ :
جانبكم لقربًا ما أتاه مكروب إ ّال نفّس اهلل
كربته وقضى حاجته)).
وهنالك فوائد اخرى على املستوى
 :1أن زيارته عليه َّ
السالم تزيد في العمر الشخصي تركناها خوف اإلطالة ومن
ّ
أرادها فلريجع إىل الكتب اليت الفت هلذا
والرزق وتدفع السوء
حممد بن مسلم عن موالنا الغرض ككتاب كامل الزيارات وغريه.
فقد ورد عن َّ
اإلمام أبي جعفر عليه السالم قال:

Ö

أخالقك هويتك

الغيرة على الدين
والحريم واألوالد
مقتض���ى الغرية واحلمية يف
(الدي���ن) أن جيته���د يف حفظه عن
ب���دع املبتدع�ي�ن ،وانتح���ال املبطل�ي�ن،
وقصاص املرتدين وإهانة من يس���تخف
به م���ن املخالف�ي�ن ،ورد ش���به اجلاحدين،
ويس���عى يف تروجيه ونش���ر أحكامه ،ويبالغ
يف تبي�ي�ن حالل���ه وحرامه ،وال يتس���امح يف
األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ومقتض���ى الغ�ي�رة عل���ى (احلري���م) أال
يتغاف���ل ع���ن مب���ادئ األم���ور ال�ت�ي ختش���ى
غوائله���ا ،فيحفظه���ن عن أجان���ب الرجال،
ومينعه���ن ع���ن الدخ���ول يف األس���واق ق���ال
رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم
لفاطم���ة عليه���ا الس�ل�ام« :أي ش���يء خ�ي�ر
للمرأة؟» ،قالت« :أن ال ترى رجال وال يراها
رج���ل» ،فضمه���ا إليه ،وق���ال« :ذرية بعضها
من بعض».
وكان أصحاب النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم يس���دون الثقب والكوي يف احليطان،
لئال تطلع النس���اء على الرجال ،وقال« :من
أط���اع امرأته أكبه اهلل على وجهه يف النار»،
وم���ا روي أن���ه صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم:
أذن للنس���اء يف حضور املس���اجد  ،وقال «ال
متنع���وا إم���اء اهلل مس���اجد اهلل» ،فالظاه���ر
أنه كان خمتصا بنس���اء عصره ،لعلمه بعدم
ترتب فساد على حضورهن فيها.
والص���واب الي���وم أن مينع���ن من حضور
املساجد والذهاب إىل املشاهد إال العجائز
منهن ،للقطع برتتب الفساد واملعصية على
خ���روج نس���اء ه���ذا العص���ر إىل أي موضع
كان ،وس���ئل اإلم���ام الصادق عليه الس�ل�ام

ÎÍ

الغرية وأنواعها

عن خروج النس���اء يف العيدي���ن واجلماعة،
فقال« :ال! إال امرأة مسنة عليها منقالها»،
يعين اخلفني.
فم���ن اطل���ع عل���ى أح���وال نس���اء أمثال
عصرنا يعلم أن مقتضى الغرية أن يبالغ يف
حفظه���ن عن مجيع ما حيتمل أن يؤدي إىل
فتنة وفس���اد ،س���واء كان يف نفسه حمرما،
كالنظ���ر إىل الرج���ال األجان���ب واس���تماع
كالمهم بال ضرورة شرعية.
و مقتض���ى العقل والنق���ل أن مينعن عن
مجي���ع ما ميكن أن يؤدي إىل فس���اد وريبة،
وعن مبادئ األمور اليت ختاف غوائلها.
وق���ال الن�ب�ي األك���رم صل���ى اهلل علي���ه
وآله وس���لم« :من الغرية غ�ي�رة يبغضها اهلل
ورس���وله ،وهي غرية الرج���ل على أهله من
غري ريبة».
وق���ال أم�ي�ر املؤمنني عليه الس�ل�ام« :ال
تكثر الغرية على أهلك فرتمى بالس���وء من
أجلك».
وق���ال أم�ي�ر املؤمن�ي�ن عليه الس�ل�ام يف
رس���الته إىل ول���ده اإلم���ام احلس���ن علي���ه
الس�ل�ام« :إي���اك والتغاي���ر يف غ�ي�ر موض���ع
الغ�ي�رة ،ف���إن ذل���ك يدعوه���ن إىل الس���قم،
ولك���ن أحكم أمرهن فإن رأي���ت عيبا فعجل
النك�ي�ر عل���ى الصغري والكب�ي�ر ،بأن تعاقب
منهن الربيئة فتعظم الذنب وتهون العيب».
فال ينبغي املبالغة يف الفحص والتفتيش،
إذ ال ينفك ذلك عن س���وء الظن الذي نهينا
عنه ،فإن بعض الظن إثم.
وأم���ا مقتض���ى الغ�ي�رة عل���ى (األوالد)
فه���و أن تراقبهم من أول أمرهم ،فاس���تعمل
يف حضان���ة كل مول���ود ل���ه وإرضاع���ه امرأة
صاحل���ة ت���أكل احل�ل�ال ،إذ الص�ب�ي ال���ذي
تتكون أعضاؤه من اللنب احلاصل من غذاء

حرام ميي���ل طبعه إىل اخلبائث ،ألن طينته
انعجنت من اخلبث.
وإذا ب���دأت فيه خمائ���ل التمييز فينبغي
أن ي���ؤدب ب���آداب األخيار ،ومل���ا كان أول ما
يغل���ب علي���ه م���ن الصف���ات ش���ره الطع���ام،
فينبغ���ي أن ي���ؤدب فيه بأن يؤم���ر بأال يأخذ
إال بيمين���ه ،ويق���ول (باس���م اهلل) عند أكله،
وي���أكل مما يلي���ه ،وال يبادر إىل الطعام قبل
غ�ي�ره ،وال حي���دق إىل الطع���ام وال إىل من
ي���أكل ،وال يس���رع يف األكل ،وميضغ الطعام
مضغا جيدا ،وال يلطخ ثوبه وال يده.
ويقب���ح عن���ده كثرة األكل ب���أن يذم كثري
األكل ويشبه بالبهائم ،وميدح الصيب الذي
يقن���ع بالقليل ،وحيبب إلي���ه اإليثار بالطعام
وقلة املباالة به ،والقناعة بأي طعام اتفق.
ثم يؤدب يف أمر اللباس ،حتى ال خيرج
في���ه ع���ن زي األب���رار وأهل ال���ورع ،فيحبب
إليه ثي���اب القطن والبيض ،دون اإلبريس���م
املل���ون ،ويقرر عنده بأن ذلك ش���أن النس���اء
واملخنث�ي�ن ،والرج���ال يس���تنكفون من���ه،
وحيفظ م���ن الصبيان الذين تع���ودوا التنعم
والرتفه والزينة.
ثم يؤدب يف األخالق واألفعال ويبالغ يف
ذل���ك ،ألن الصيب إذا أهمل يف أول نش���وءه
خ���رج يف األكث���ر رديء األخ�ل�اق واألفعال،
فيك���ون كذاب���ا ،حس���ودا ،جلوج���ا ،عن���ودا
س���ارقا ،خائفا ،ذا ضح���ك وفضول ،ورمبا
ص���ار خمنث���ا مائال إىل الفس���وق والفجور،
فينبغ���ي أن حيفظ م���ن قرناء الس���وء ،وهو
األصل يف تأديبه.
يس���لم إىل معل���م دي���ن ص���احل ،يعلم���ه
القرآن وأحاديث األخبار وحكايات األبرار،
لينغرس يف نفسه حب الصاحلني.
وينبغ���ي أن ي���ؤذن ل���ه بع���د الف���راغ م���ن

املكت���ب باللعب املباح اجلميل حتى يس�ت�ريح
م���ن تعب األدب ،وال مي���وت قلبه ،وال ينقص
ذكاه ،ويعل���م حماس���ن األخ�ل�اق واألفع���ال،
وجينب عن خبائث الصفات ورذائل األعمال
فيخ���وف م���ن احلس���د ،والع���داوة ،واجلنب،
والبخ���ل ،والك�ب�ر ،والعج���ب ،وحي���ذر م���ن
الس���رقة ،وأكل احل���رام ،والك���ذب ،والغيبة،
واخليان���ة ،والفح���ش واللعن ،والس���ب ،ولغو
الكالم ..وغري ذلك.
ويرغ���ب يف الص�ب�ر ،والش���كر ،والتوكل،
والرضا ،والش���جاعة ،والس���خاء ،والصدق،
والنصيحة ...وغري ذلك من حماسن األخالق
وفضائلها.
وميدح عنده األخيار ويذم األشرار ،حتى
يص�ي�ر اخل�ي�ر عنده حمبوبا ،ويصري الش���ر
عن���ده مبغوضا ،وإذا بلغ س���ن التمييز ،يؤمر
بالطهارة والصالة ،وبالصوم يف بعض األيام
من شهر رمضان ،ويعلم أصول العقائد وكل
ما حيتاج إليه من حدود الشرع.
ومهم���ا ظه���ر من���ه خل���ق مجي���ل أو فعل
حممود ،فينبغي أن يكرم عليه وجيازى ألجله
مبا يفرح به ،وميدح بني أظهر الناس.
وإن ظه���ر من���ه فع���ل قبي���ح م���رة واحدة
ينبغ���ي أن يتغاف���ل عن���ه وال يهتك س���ره ،وال
يظه���ر ل���ه أنه يتصور أن يتجاس���ر أحد على
مثله( ،ال) س���يما إذا س�ت�ره الصيب واجتهد
يف إخفائ���ه ،ف���إن إظه���ار ذل���ك رمب���ا يفيده
جس���ارة حتى ال يبالي باملكاش���فة بعد ذلك،
ف���إن عاد ثانيا إىل مثل���ه ،فينبغي أن يعاتب
عليه سرا ويعظم األمر فيه ،وال يكثر العتاب
عليه حتى يسقط وقع الكالم من قلبه.
وينبغ���ي أن مينع م���ن كل ما يفعله خفية،
فإن���ه ال خيفي���ه إال وه���و يعتق���د أن���ه قبي���ح،
ف���إذا ترك يعود فع���ل القبيح ،ويع���ود الوقار
والطمأنين���ة يف املش���ي وس���ائر احل���ركات
واألفع���ال وعدم كش���ف أطراف���ه ،والتواضع
واالك���رام لكل من عاش���ره ،والتلطف معه يف
الكالم ،ويعلم طاعة والديه ،ومعلمه ،ومؤدبه،
وكل من هو أكرب سنا منه ،من قريب وبعيد،
ويع���ود النظر إليهم بع�ي�ن التعظيم واجلاللة

وترك اللعب بني أيديهم.
ومينع من الفخر على أقرانه بش���يء مما
متلك���ه نفس���ه أو وال���ده ،وخي���وف م���ن أخذ
شيء من الصبيان أو الرجال ،أو يذكر له أن
الرفعة يف العطاء ،واألخذ لؤم وخسة ومهانة
وذل���ة ،فإن���ه دأب الكل���ب ،إذ ه���و يتبصبص
يف انتظ���ار لقم���ة ،ويقبح عن���ده حب الذهب
والفض���ة ،وحي���ذر منهما أكثر مما حيذر من
احلي���ات والعقارب ،إذ آف���ة حبهما أكثر من
آفة الس���موم وق���د هلك ألجل���ه كل من هلك
العامل.
ويعلم كيفية اجللوس واحلركة والسكون،
ومينع من التنعم يف املفرش وامللبس واملطعم،
بل يعود اخلشونة فيها حتى تتصلب أعضاؤه،
وال يستخف بدنه ،يذكر له أنها خلقت لدفع
الض���رر واألمل ال ألج���ل الل���ذة وإن األطعمة
أدوي���ة يتقوى اإلنس���ان بها عل���ى عبادة اهلل،
وإن الدني���ا كله���ا ال أص���ل هل���ا وال بقاء هلا،
وإن امل���وت يقط���ع نعيمها ،وإنه���ا دار ممر ال
دار مقر.
وإن اآلخرة هي دار القرار وحمل الراحة
واللذات ،والكّيس العاقل من تزود من الدنيا
لآلخرة.
وينبغ���ي أن مين���ع من كثرة ال���كالم ،ومن
الكذب ،واليم�ي�ن ولو كان صدقا ،ومن اللهو
واللع���ب والس���خرية وكث���رة امل���زاح ،ومن أن
يبت���دئ بال���كالم ،وُيع���ّود أال يتكل���م إال جوابا
وبقدر الس���ؤال ،وأن يحُ س���ن االستماع مهما
تكلم غريه ممن هو أكرب سنا منه ،وأن يقوم
ملن هو أكرب منه ،ويوس���ع ل���ه املكان وجيلس
بني يديه.
فإذا تأدب الصيب بهذه اآلداب يف صغره
صارت له بعد بلوغه ملكات راسخة ،فيكون
خريا صاحلا.
فيجب على كل والد أال يتسامح يف تأديب
ول���ده يف حالة الصبا ،ألن���ه أمانة اهلل عنده،
وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة عن كل
نقش وص���ورة ،وقابل للخري والش���ر ،وأبواه
ميي�ل�ان ب���ه إىل أحدهم���ا ،فإن ُع���ّود اخلري
نشأ عليه وسعد يف الدنيا واآلخرة ،وشاركه

يف
ثواب���ه
أب���واه وكل
معل���م وم���ؤدب،
وإن ُع���ّود الش���ر
وأهم���ل ش���قى وهل���ك،
وكان الوزر يف رقبة أبيه أو
من كان فيها وليا له.
وأما الغرية على (املال) ،فال
تظن أنها ليس���ت ممدوحة لس���رعة
فن���اء املال وعدم اعتناء األخيار ،إذ كل
إنس���ان ما دام يف دار الدنيا حمتاج إليه،
وحتصي���ل اآلخ���رة أيض���ا يتوقف علي���ه ،إذ
كس���ب العلم والعمل موقوف على بقاء البدن
وه���و موق���وف على بدل مم���ا يتحلل عنه من
األغذية واألقوات.
فال بد لكل عاقل أن يعتين باملال وجيتهد
يف حفظه وضبطه ،بعد حتصيله من املداخل
الطيب���ة واملكاس���ب احملم���ودة ،ومقتض���ى
الس���عي يف حفظ���ه املعبرّ عن���ه بالغرية عليه
أال يصرفه يف مصرف ال ترتتب عليه فائدة
آلخرت���ه أو دني���اه ،كإنفاقه للري���اء واملفاخرة
والتضي���ف ،أو بذل���ه عل���ى غري املس���تحقني
ب�ل�ا داع ديين أو دنيوي أو عادي ،أو متكينه
الظلمة والس���ارقني وأه���ل اخليانة من أخذه
عالنية أو سرا ،أو عدم مباالته بتضييعه من
غري أن يصل نفعه إىل أحد ،أو إس���رافه يف
بذله ،أو غري ذلك من املصارف اليت ليست
راجحة حبس���ب العقل والشرع وال يعود إليه
عوض يف اآلخرة والدنيا.
بل مقتضى الغرية عليه أن يصرف مجيع
أموال���ه يف حيات���ه يف املص���ارف ال�ت�ي تعود
فائدته���ا إىل نفس���ه ،وال ي�ت�رك ش���يئا منها
لوراث���ه إال لألخي���ار م���ن أوالده ،إذ بقاؤه���م
مبنزل���ة بقائ���ه ،ويرتتب عل���ى وجودهم ــ مع
حسن حاهلم وعيشهم ــ مجيل الذكر وجزيل
الثواب له بعد موته.
ـــــــــــــــــــــــــ

املصدر :جامع السعادات للمحقق النراقي.
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مباحث عقائدية

إن فريق���ًا م���ن املعارض�ي�ن العّياب�ي�ن
تناولوا احلوادث وظهور اآلفات واملشكالت
واالحباطات اليت تصيب اإلنسان يف حياته،
وجعلوه���ا ذريعة إلنكار عدالة اهلل ،بل حتى
إنكار وجود اهلل تعاىل ذاته.
تربية اإلنسان عن طريق
المشكالت
إن اإلنس���ان ينبغ���ي أال خيل���ق بي���ده
املشكالت واملنغصات لنفسه ،ولكن كثريا ما
حيدث أن تكون احلوادث الصعبة واملنغصة
س���ببا يف تقوية إرادتنا وزي���ادة قدرتنا على
التحم���ل ،كالف���والذ ال���ذي يدخلون���ه الن���ار
احلامية ليس���قوه فيزداد ق���وة وصالبة إننا
ندخ���ل أت���ون ه���ذه احل���وادث لنخ���رج أكثر
جتربة وأصلب عودًا.
س���يء ،ولك���ن رب حرب
احل���رب حدث ّ
ض���روس طويلة األمد كش���فت ع���ن مواهب
الش���عب الكامن���ة ،وأبدل���ت تش���تته وح���دة،
وأسرعت يف جربان نواقصه.
يقول أحد املؤرخني الغربيني املعروفني:
(إن كل حض���ارة المعة ظه���رت على امتداد
التاري���خ يف مكان ما ،ظهرت بس���بب تعرض
ذلك الش���عب هلجوم دولة عظمى خارجية،
فأيقظت قواه الكامنة وحشدتها).
بديه���ي أن تأث���ر مجي���ع األش���خاص
واجملتمع���ات حب���وادث احلي���اة امل���رة لي���س
مبس���توى واح���د ،فبع���ض ينتابه���م الي���أس
ويس���تولي عليهم الضعف والتشاؤم ،فيكون
تأثرهم س���لبيًا ،وبعض آخر هلم االستعداد
واألهلية ليتفاعلوا مع تلك احلوادث تفاع ً
ال
إجيابي���ًا ،فيك���ون ذل���ك س���ببًا يف حتري���ك
مواهبه���م ومؤهالتهم فتفور وتغلي وتس���رع
إلصالح نقاط الضعف فيهم.
ولك���ن مب���ا أن معظ���م الن���اس يصدرون
أحكام���ًا س���طحية يف مث���ل ه���ذه احلاالت،
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فإنه���م يرون املنغص���ات ويتذوقون مرارتها،
دون االلتفات إىل آثارها اإلجيابية البناءة.
ندع���ي بأن مجيع احلوادث املرة هلا
وال ّ
مثل هذه التأثريات يف اإلنسان ،ولكن لقسم
منها ،يف األقل ،مثل هذه التأثريات.
لو إنك درس���ت س�ي�ر حي���اة نوابغ العامل
لالحظ���ت إنه���م يف غالبيته���م ق���د ك�ب�روا
وترعرعروا يف خضم املشكالت واملصاعب،
إن���ك قلما جت���د بني املتنعم�ي�ن املرفهني من
أظهر ش���يئًا من النبوغ يف حياته ووصل إىل
مراكز رفيعة ،إن القادة العس���كريني العظام
ه���م أولئ���ك الذي���ن ش���هدوا حروب���ًا طويل���ة
صعب���ة ،والعق���ول االقتصادي���ة املتفكرة هي
ال�ت�ي صارع���ت تقلبات األس���واق واألزمات
االقتصادية يف العامل ،والسياسيون العظام
األقوي���اء ه���م الذي���ن اس���تطاعوا منازل���ة
املشكالت السياسية العويصة.
ف���إن املش���كالت واآلالم ه���ي اليت تربي
اإلنس���ان يف أحضانه���ا ،نق���رأ يف الق���رآن
الكريم قوله تعاىل:
((...ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ)).
طريق العودة إلى اهلل تعالى
تحمل المشكالت
إن ل���كل جزء م���ن أجزاء وجودن���ا هدفًا
معين���ًا ،فالع�ي�ن خلق���ت هل���دف ،واألذن
خلق���ت هلدف آخر ،وكذل���ك القلب والدماغ
واألعص���اب خلقت ولكل منها هدف ،وحتى
خطوط رؤوس أصابعنا هلا يف خلقها هدف
وحكمة.
إذن :كي���ف ميك���ن أن يك���ون كل وجودن���ا
بدون هدف وال حكمة؟
كذل���ك؛ أن اهل���دف لي���س س���وى بل���وغ
اإلنسان التكامل من مجيع الوجوه.
وال ش���ك يف أن الوص���ول إىل ه���ذا

التكام���ل يتطل���ب برام���ج تعليمي���ة وتربوي���ة
عميق���ة تس���تغرق كل كيان اإلنس���ان ،لذلك
ً
فض�ل�ا ع���ن
ف���إن اهلل س���بحانه وتع���اىل،
كون���ه قد وهب اإلنس���ان فطرت���ه التوحيدية
الطاه���رة ،أرس���ل األنبي���اء العظ���ام والكتب
الس���ماوية لإلضطالع مبهمة قيادة اإلنسان
يف مسريته التكاملية.
ويف غض���ون ذل���ك ،يري���ه اهلل أحيان���ًا
انعكاسات ذنوبه ويواجهه ببعض املشكالت
واآلالم يف حيات���ه ،للوص���ول به إىل التكامل
عن طريق انكشاف عواقب أعماله القبيحة
املشؤومة ،فيندم ويعود بتوجهه إىل اهلل ،يف
هذه احلالة يكون بعض املشكالت واحلوادث
املؤملة رمحة م���ن اهلل ونعمة ،ويف هذا يقول
القرآن الكريم:
((ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ)).
إذن تك���ون نظرتنا إىل احل���وادث املؤملة
باعتباره���ا (ش���رًا وب�ل�اًء) وأنه���ا ختال���ف
العدال���ة اإلهلية ،نظرة بعي���دة كل البعد عن
املنطق والدلي���ل العقلي ،إذ أننا كلما ازددنا
تعمق���ًا يف هذا املوضوع ازداد أمامنا وضوح
ما فيه من حكمة وما وراءه من فلسفة.
حيوية الحياة بالتقلبات
والمشكالت
لعل من الصعب على الكثريين أن يدركوا
أن النع���م والعطايا إذا اس���تمرت على وترية
واحدة تفقد قيمتها وأهميتها.
لق���د ثب���ت الي���وم علميًا إنن���ا إذا وضعنا
جس���مًا يف حج���رة م���دورة ملس���اء متام���ًا
وس���لطنا عليه نورًا قوي���ًا من مجيع اجلهات
مل���ا أمكن���ت رؤي���ة ذل���ك اجلس���م ،ألن وجود
الظل املمتد من اجلس���م بس���بب الضوء هو
ال���ذي يع�ي�ن لنا أبعاد اجلس���م ويفصله عما

حييط به ،وعندئذ نستطيع أن نراه.
كذل���ك هي ح���ال عط���اءات احلياة ،فهي
ال ميك���ن أن ت���رى بغ�ي�ر الظ�ل�ال اخلفيف���ة
والثقيل���ة ،ول���وال امل���رض يف بع���ض ف�ت�رات
احلياة ملا عرفنا لذة الس�ل�امة ،إننا على أثر
ليلة من احلمى الش���ديدة احملرقة والصداع
القاتل األليم ،يكون إحساسنا بطعم السالمة
صباح���ًا بعد انقطاع احلم���ى وزوال الصداع
والل���ذة واحلالوة حبيث إننا كلما تذكرنا تلك
الليل���ة العصيب���ة أدركن���ا قيمة درة الس�ل�امة
الثمينة اليت أعطيناها.
إن احلي���اة نفس���ها ،حت���ى املس���رفة يف
الرفاهي���ة والرخ���اء ،تك���ون ممل���ة وعدمي���ة
ال���روح وقاتل���ة ،ل���و أنه���ا مضت عل���ى وترية
واح���دة ،كث�ي�رًا ما لوح���ظ أن بع���ض الناس
يعان���ون األمل والعذاب بس���بب رتابة حياتهم
املرفه���ة اخلالي���ة م���ن كل منغ���ص وقلق إىل
درج���ة أن بعضهم يق���دم على االنتحار ،أو ال
يكف عن الشكوى من حياته.
إن���ك ل���ن جت���د مهندس���ًا معماري���ًا يبين
جدران غرف���ة للجلوس مثلم���ا يبين جدران
الس���جن رتيبة مسطحة ،بل أنه يضيف على
تلك اجلدران م���ن االنعطافات واالحنناءات
املناسبة ليخرجها من الرتابة.
مل���اذا يتمي���ز ع���امل الطبيع���ة ب���كل ه���ذا
اجلمال؟
مل���اذا تث�ي�ر فين���ا الغاب���ات عل���ى س���فوح
اجلب���ال ،واألنه���ار املنس���ابة ب�ي�ن األش���جار
تلت���وي يف املنحنيات كاألفعى ،هذا الش���عور
بالبهجة؟
إن أحد األجوبة هو :ألنها ليست رتيبة.
إن نظ���ام (الن���ور) و(الظ�ل�ام) ،وتعاقب
الليل والنهار الذي يشري إليه القرآن يف عدد
م���ن آيات���ه ،من أهم آثاره كس���ر رتابة احلياة
اإلنس���انية ،إذ لو ظلت الش���مس تس���طع من
مكان واحد يف الس���ماء على الكرة األرضية،
بغ�ي�ر أن تغ�ي�ر موضع���ًا وال أن ختلي مكانها
ألس���تار الليل الذهبية ،وبص���رف النظر عن
املش���كالت األخ���رى ،النت���اب البش���ر التعب
وامللل.
إذن قس���مًا من ح���وادث احلياة املؤملة هلا
تأثريه���ا يف إضف���اء احليوي���ة عل���ى احلياة،
فتجعله���ا حل���وة ميكن حتمله���ا ،وتربز نعمها
وقيمه���ا ،وتتي���ح لإلنس���ان الفرص���ة لك���ي

يستفيد مما وهبه اهلل بأقصى ما يستطيع.
المشكالت المصطنعة
إن كث�ي�رًا من الن���اس خيطئون يف معرفة
عل���ل ه���ذه احل���وادث واملش���كالت الصعاب،
فيضعون الظلم ال���ذي يرتكبه الظاملون على
حساب عدم عدالة اخلليفة.
يقول���ون ً
مث�ل�ا :مل���اذا تكث���ر األحج���ار يف
طريق األعرج؟ ملاذا تكون ضحايا الزالزل يف
امل���دن أقل ما ه���ي يف القرى واألرياف؟ فأي
عدال���ة ه���ذه؟ إذا كان البد م���ن توزيع كارثة
م���ا على الناس ،فلماذا ال تتوزع بالتس���اوي؟
مل���اذا يتوج���ه نص���ل احل���وادث احل���اد إىل
املس���تضعفني دائم���ًا؟ ملاذا تنتش���ر األمراض
الوبائي���ة بني ه���ؤالء أكثر من انتش���ارها بني
غريهم؟
هؤالء ال يدركون أن هذه األمور ال عالقة
هلا بع���امل اخلليقة وبعدال���ة اهلل ،بل هي من
نتائج ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان واستعماره
واستغالله.
ل���و مل يك���ن القروي���ون من ضحاي���ا ظلم
املدنيني ويعيشون يف الفقر واحلرمان بسبب
ذل���ك ،بل كان���وا قادرين على تش���ييد دورهم
باملتان���ة اليت يش���يد بها املدني���ون دورهم يف
املدين���ة ،ملا وقعت أكثرية ضحايا الزالزل يف
القرية.
ولكن عندما ال يكون مبقدورهم أن يبنوا
دوره���م إ ّال بالط�ي�ن أو باحلجر واألخش���اب،
دون أن تصل أيديهم إىل اإلمسنت واحلديد،
ب���ل يضعون كتل الطني أو احلجر يف صفوف
بعض���ًا ف���وق بع���ض ،فال ش���ك أنها س���تكون
عرض���ة لإلنهيار عند هبوب أي���ة ريح أو أية
زلزل���ة خفيفة ،ويف ه���ذه احلالة ال ميكن أن
نتوق���ع مص�ي�رًا أفضل هلم ،ولك���ن ما عالقة
هذا بعدالة اهلل؟
إنن���ا ال جي���وز لن���ا أن نع�ت�رض قائل�ي�ن:
إن اهلل ق���د أعط���ى بع���ض الن���اس مائة نعمة
ونعم���ة ،وأجل���س آخري���ن على ت���راب الذلة،
فذاك يس���كن يف قصر منيف ،وهذا يف كوخ
ضعيف!
ه���ذه االنتق���ادات ينبغ���ي أن توج���ه إىل
الوض���ع االجتماعي الذي فقد توازنه واختل
نظامه وس���ار يف اجتاه غلط ،جيب النهوض
لوضع حد للظلم االجتماعي وفقدان العدالة

يف اجملتمع ،وللقضاء على الفقر واحلرمان،
وإلعادة حقوق املستضعفني ألصحابها ،لكي
ال حتدث هذه الظواهر.
لو أن مجيع طبقات الش���عب نالوا الغذاء
ال���كايف والعالج الطيب الالزم ،الس���تطاعوا
مجيعًا ضمان صحتهم ومقاومة األمراض.
ولكن عندما تكون احلالة االجتماعية يف
نظ���ام اجتماع���ي غلطًا ،فيوف���ر احلكم عليه
لطبق���ة م���ن الطبق���ات كل اإلمكانات حبيث
أن كالبه���ا وقططها حتظ���ى بالعناية الطبية
وبالع�ل�اج وال���دواء ،بينم���ا ال يتوف���ر لطبقة
أخرى حتى احلد األدنى البدائي من العناية
الصحي���ة لالهتمام مبواليده���ا اجلدد ،فإن
نس���بة الوفيات ب�ي�ن أفرادها س���تكون حتمًا
مرتفع���ة وي���رى اإلنس���ان الكث�ي�ر م���ن تل���ك
املشاهد املؤملة.
ففي أمثال هذه احلاالت ،بد ًال من توجيه
النق���د إىل أفعال اهلل ،علين���ا أن نوجهه إىل
أفعالنا:
علينا أن نقول للظامل :ال تظلم.
وعلين���ا أن نق���ول للمظل���وم :ال ختض���ع
للظلم!
وعلينا أن نس���عى لك���ي ينال مجيع أفراد
جمتمع ما احلد األدنى ،من العناية الصحية
والعالجي���ة والغذائي���ة ـ���ـ عل���ى األق���ل ــ ومن
السكنى والثقافة والتعليم والرتبية.
لذل���ك لي���س لن���ا أن نلق���ي بتبع���ة ذنوبنا
وآثامنا على عاتق نظام اخلليقة ،متى فرض
اهلل تع���اىل علينا حياة كهذه؟ أين أمرنا مبثل
هذا النظام؟
ً
صحي���ح أن اهلل ق���د خلقنا أح���رارا ،ألن
احلرية هي أس���اس التكامل والتقدم ،ولكننا
حن���ن الذين نس���يء اس���تغالل ه���ذه احلرية
وإن���زال الظلم باآلخري���ن ،فتظهر نتائج هذا
الظلم بصورة اضطرابات اجتماعية.
ولكن الذي يؤسف له أن يأخذ هذا خطأ
خبن���اق مجاع���ات كث�ي�رة م���ن الن���اس ،حتى
ش���وهدت آثار ذلك يف ش���عر بعض الشعراء
املعروفني.
قال اهلل يف كتابه الكريم:
((ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ)).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املص���در :سلس���لة أص���ول الدي���ن للش���يخ ناصر
مكارم الشريازي.
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أعالم الشيعة

احلسني بن روح النوخبيت
عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف
السفري الثالث لإلمام املهدي

السفري الثالث لإلمام املهدي عجل اهلل
تعاىل فرجه الشريف
هو الش���يخ أبو القاسم احلسني بن روح
ب���ن حبر النوخبيت وكانت س���فارته بني عام
( )305حتى عام ( )326هجرية ،وهو أحد
الس���فراء والنواب اخلاصني باإلمام املهدي
عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف.
حياته
ش���يخ جليل ،وثق���ة أمني ،نبي���ل ،عظيم
الق���در واملنزل���ة ،كان قائد س���فينة التش���يع
شخصية ميتلئ يقينًا وعمقًا وقوة أعصاب،
فقد قاد س���فينة الش���يعة وفك���ر أهل البيت
عليهم الس�ل�ام جبدارة ،فحفظ استقالهلم
ع���ن الزيدي���ة يف طربس���تان ،والفاطمي�ي�ن
يف املغ���رب ومص���ر ،والقرامطة يف اجلزيرة
وأطرافه���ا ،وميزهم ع���ن مفرتيات املغالني
وأكاذيبه���م ،ف���كان رمحه اهلل رج���ل املرحلة
حبق.
م���ن علماء ورؤس���اء الش���يعة يف خالفة
املقت���در ،له وقائع م���ع الوزراء ،وقبض عليه
وسجن ،وتويف ببغداد.
أقام���ه أب���و جعفر حممد ب���ن عثمان بن
س���عيد مقام���ه بأمر موالنا امله���دي صلوات
اهلل عليه.
كان من أوثق الناس وأعظمهم وأدهاهم
وأعرفه���م باألم���ور ،مبج���ل عن���د اخلاصة
والعام���ة ،وكان���ت العامة تعظم���ه وترى فيه
الص���دق واملع���روف ،ول�ي�ن اجلان���ب ،وعدم
املعان���دة ،وكان حيس���ن اس���تعمال مواط���ن
التقية.
كان على جانب كبري من التقوى والصالح
ووف���ور العلم والعقل كم���ا كان حمرتما عند
اخلاص���ة والعام���ة وقد رش���حه إىل النيابة
العامة أبو جعفر حممد بن عثمان بن سعيد
العمري السفري الثاني لإلمام احلجة عجل

اهلل تع���اىل فرجه الش���ريف ملا م���رض عاده
الوجوه واإلش���راف م���ن الش���يعة وقالوا له:
إن ح���دث بك أم���ر فمن يكون مكانك؟ فقال
هل���م( :هذا أبو قاس���م احلس�ي�ن ب���ن روح بن
أبي حبر النوخبيت القائم مقامي والس���فري
بينك���م وبني صاحب األم���ر عجل اهلل فرجه
والوكي���ل ل���ه والثق���ة األمني فارجع���وا له يف
أمورك���م وعول���وا عليه يف مهماتك���م فبذلك
أمرت وقد بلغت).
كان فقيهًا ،مفتيًا ،بليغًا ،فصيحًا ،وافر
احلرم���ة ،كث�ي�ر اجلاللة ،ذا عقل وكياس���ة،
ّ
فحف به الش���يعة وعّول���وا عليه يف أُمورهم،
ومحلوا إليه األموال.
وق���د جرت بينه وب�ي�ن حامد بن العباس
وزي���ر املقتدر العباس���ي أُمور وخط���وب ،ث ّم
أُخ���ذ وس���جن ،ث ّم أُطل���ق وقت خل���ع املقتدر
فلم���ا أع���ادوه إىل اخلالف���ة،
(س���نة ّ ،)317
ُ
فبخطيته أوذينا.
شاوروه فيه ،فقال :دعوه
َّ
سبب اختياره للسفارة
روى يف الغيب���ة باس���ناده ع���ن اب���ن ن���وح
قال :مسع���ت مجاعة م���ن أصحابنا مبصر
يذك���رون أن أبا س���هل النوخبيت س���ئل فقيل
ل���ه :كيف صار ه���ذا االمر إىل الش���يخ أبي
القاسم احلسني بن روح دونك؟
فق���ال :هم أعلم وما اخت���اروه ،ولكن أنا
رجل ألقى اخلصوم وأناظرهم.
ولو علمت مبكانه عليه السالم كما علم
أبو القاس���م وضغطتين احلج���ة على مكانه
لعل���ي كن���ت أدل عل���ى مكانه عليه الس�ل�ام،
وأب���و القاس���م فل���و كانت احلج���ة حتت ذيله
وقرض باملقاريض ما كشف الذيل عنه.
مناظرته مع معاند
وجرت مناظ���رة بينه وب�ي�ن معاند للحق
أظه���رت م���دى قدرات���ه العلمي���ة واطالع���ه
الواس���ع فقد قال له رجل معاند( :إني أريد

أن أس���ألك ع���ن ش���يء؟ فقال له :س���ل عما
بدا لك.
قال :أخربني عن احلسني ــ عليه السالم
ــ أهو ولي اهلل؟ فقال :نعم.
ق���ال الرج���ل :هل جي���وز أن يس���لط اهلل
عز وجل عدوه على وليه؟ فانربى احلس�ي�ن
جييبه قائال :أفهم ما أقول لك.
إعل���م أن اهلل تع���اىل ال خياط���ب الناس
مبش���اهدة العي���ان وال يش���افههم بال���كالم
ولكن���ه جل���ت عظمته يبعث إليهم رس�ل�ا من
أجناس���هم وأصنافهم بش���را مثلهم ولو بعث
إليه���م رس�ل�ا م���ن غ�ي�ر صفته���م وصورهم
لنف���روا عنهم ومل يقبلوا منهم فلما جاءوهم
وكان���وا م���ن جنس���هم يأكل���ون وميش���ون يف
األس���واق قالوا هلم أنت���م مثلنا ال نقبل منكم
حتى تأتوا بش���يء نعجز ع���ن أن نأتي مبثله
فنعل���م أنكم خمصوص���ون دوننا مبا ال نقدر
عليه فجعل اهلل ع ّز وجل هلم املعجزات اليت
يعجز اخللق عنها فمنهم من جاء بالطوفان
بع���د اإلعذار واإلنذار فغرق مجيع من طغى
ومت���رد ومنه���م م���ن ألق���ى يف الن���ار فكانت
عليه بردا وس�ل�اما ومنهم من فلق له البحر
وفجر له من احلجر العيون وجعل له العصا
اليابس���ة ثعبانا تلق���ف ما يأفكون ومنهم من
أب���رأ األكمه وأحيى املوتى بإذن اهلل وأنبأهم
مب���ا يأكل���ون وما يدخ���رون يف بيوتهم ومنهم
من انش���ق ل���ه القم���ر وكلمت���ه البهائ���م مثل
البع�ي�ر والذئ���ب وغري ذلك فلم���ا أتوا مبثل
ذل���ك وعجز اخللق من أمتهم أن يأتوا مبثله
كان من تقدير اهلل جل جالله ولطفه بعباده
وحكمته أن جع���ل أنبياءه مع هذه املعجزات
يف ح���ال غالب�ي�ن وأخرى مغلوب�ي�ن ويف حال
قاهري���ن وأخ���رى مقهورين ول���و جعلهم عز
وج���ل يف مجي���ع أحواهلم غالب�ي�ن وقاهرين
ومل يبتله���م ومل ميتحنه���م ألختذه���م الناس

آهل���ة من دون اهلل ع ّز وج���ل وملا عرف فضل
صربهم على البالء واحملن واالختبار ولكنه
جع���ل أحواهل���م يف ذل���ك كأح���وال غريه���م
ليكون���وا يف ح���ال احملن���ة والبل���وى صابرين
ويف العافية والظهور على األعداء ش���اكرين
ويكون���وا يف مجيع أحواهل���م متواضعني غري
ش���اخمني وال متجربين وليعلم العباد أن هلم
عليه���م الس�ل�ام إهلا ه���و خالقه���م ومدبرهم
فيعب���دون ويطيعون رس���له ويكونون حجة هلل
ثابت���ة على من جياوز احلد فيهم وادعى هلم
الربوبية أو عاند وخالف وعصى وجحد مبا
أتت به األنبياء والرسل وليهلك من هلك عن
بينة وحييى من حي عن بينة).
ف���كان حمم���د ب���ن إبراهي���م بن إس���حاق
حاضرا يف اجمللس وقد بهر بكالم احلس�ي�ن
فأقب���ل علي���ه يف الي���وم الثان���ي ليس���أله عن
الدلي���ل الذي أقامه يف تفني���د كالم اخلصم
ه���ل هو من عن���ده أو أخذه م���ن أئمة اهلدى
عليهم الس�ل�ام وملا استقر به اجمللس التفت
إليه احلسني قائال( :يا أبا حممد بن إبراهيم
لئن أخر من الس���ماء إىل األرض فتخطفين
الط�ي�ر أو ته���وي بي الريح يف مكان س���حيق
أح���ب إلي م���ن أن أق���ول يف دي���ن اهلل برأيي
ومن عند نفسي بل ذلك من األصل ومسموع
من احلجة املنتظر صلوات اهلل وسالمه
عليه).
كان احلس�ي�ن بن روح قوي اإلرادة شديد
الصالبة يف احلق يقول أبو س���هل النوخبيت:
(ل���و كان احلج���ة علي���ه الس�ل�ام حت���ت ذيله
وقرض باملقاريض ما كشف الذيل عنه).
تواقيع اإلمام سالم اهلل عليه التي
خرجت على يديه
ـ���ـ خ���رج عل���ى ي���د الش���يخ أبي القاس���م
احلس�ي�ن بن روح ،يف ذي احلجة سنة اثنيت
عش���رة وثالمثائ���ة ،يف اب���ن أب���ي العزاق���ر،
واملداد رطب مل جيف.
ـ���ـ وخ���رج التوقيع يف الش���لمغاني ،وأنفذ
نس���خته إىل أب���ي عل���ي ب���ن هم���ام ،يف ذي
احلجة سنة اثنيت عشرة
وثالمثائ���ة ،حي���ث خ���رج توقي���ع اإلم���ام
باللعن على الشلمغاني املرتد.

ـ���ـ وخرج توقي���ع اإلمام عليه الس�ل�ام يف به.
ق���ال اب���ن أب���ي ط���ي :ه���و أح���د األبواب
حق���ل أب���و غال���ب ال���زراري حي���ث ج���اء إىل
بغداد لش���قاق وق���ع بينه وبني زوجته س���نني لصاح���ب األم���ر عج���ل اهلل تع���اىل فرج���ه
عديدة ،فسأل احلسني بن روح الدعاء ألمر الشريف ،خرج على يديه تواقيع كثرية ،فلما
ق���د أهمه من غ�ي�ر أن يذكر احلاجة ،فخرج م���ات أبو جعفر ص���ارت النيابة إليه ،وكثرت
التوقيع الش���ريف( :والزوج والزوجة فأصلح غاش���يته ،حت���ى كان األم���راء يركب���ون إلي���ه
اهلل ذات بينهم���ا) فتعج���ب ورجع ،وقد جعل وال���وزراء ،واملعزولون عن ال���وزارة واألعيان،
وتواصف الناس عقله.
اهلل بينهما املودة والرمحة يف سنني ،إىل أن
فرق املوت بينهما.
حديثه عن اإلمام المهدي عجل
اهلل تعالى فرجه الشريف
ـ���ـ وخرج التوقي���ع يف حق والد ابن بابويه
قال الش���يخ احلس�ي�ن بن روح :أن حييى
القمي حيث اس���تأذن يف اخلروج إىل احلج،
فخ���رج اجلواب من اإلمام عليه الس�ل�ام بيد بن خالد س���م موسى بن جعفر عليه السالم
احلسني بن روح النوخبيت( :ال خترج يف هذه يف إحدى وعش���رين ُر َطَب���ة ،وأن النيب صلى
الس���نة) فأعاد وقال :هو نذر واجب أفيجوز اهلل عليه و آله وس���لم واألئمة عليهم السالم
ل���ي القعود عنه؟ فخرج يف اجلواب( :إن كان ما ماتوا إال بالسيف أو السم.
ال بد فكن يف القافلة األخرية) فكان يف
وفاته وقبره
القافلة األخرية فس���لم بنفس���ه وقتل من
بق���ي احلس�ي�ن س���فريا عن اإلم���ام عليه
تقدمه يف القوافل.
الس�ل�ام إح���دى أو اثن�ي�ن وعش���رين س���نة،
وكان املرجع الوحيد والواس���طة األمينة بني
طبقته
روى احلس�ي�ن ب���ن روح ع���ن أب���ي حممد الش���يعة وبني اإلمام تصل على يده مسائلهم
احلسن العسكري عليه السالم كما يف مزار وحقوقهم الش���رعية وهو يوصلها إىل اإلمام
ابن املش���هدي باب زيارة أخرى لألمري عليه علي���ه الس�ل�ام وق���د مرض وبق���ي يف مرضه
السالم.
أي���ام حت���ى أدركت���ه املنية وانتق���ل إىل رمحة
قال احلسني بن روح :حدثين حممد بن اهلل ورضوانه.
زياد عن أبي هاش���م اجلعفري قال :قال لي
ت���ويف يف ش���عبان س���نة س���ت وعش���رين
أبو حممد احلسن علي عليه السالم( :قربي وثالمثائ���ة هجري���ة ،مرق���ده ببغ���داد جانب
بسر من رأى أمان ألهل اجلانبني).
الرصاف���ة ،مش���هور ومعروف مش���يد عامر،
وقد ذكر عن اإلمام الرضا عليه الس�ل�ام ف���وق ق�ب�ره ش���باك جمل���ل ،يزدح���م علي���ه
أنه سم وكذلك ولده وولد ولده.
الزائ���رون واملتعب���دون وتق���ام في���ه الصلوات
املفروضة مجاعة.
أقوال العلماء فيه
قال الش���يخ الطوس���ي يف كت���اب الغيبة:
يق���ع ق�ب�ره يف (النوخبتي���ة) يف ال���درب
كان أبو القاس���م رمح���ة اهلل من أعقل الناس الذي كانت فيه دار علي بن أمحد النوخبيت
عند املخالف
النافذ إىل التل الدرب
واملواف���ق ويس���تعمل التقية ث���م ،روى عن
اآلخر إىل (قنطرة الشوك) ،بهذا عرفت
أبي عبد اهلل بن غالب محو أبي احلس���ن بن قدميا ،كما صرحت به النصوص التأرخيية،
أب���ي الطيب قال :م���ا رأيت من هو أعقل من ويف عصرن���ا يع���رف موضع قربه يف (س���وق
الشيخ أبي القاسم احلسني بن روح.
الش���ورجة) التج���اري ببغ���داد يف زقاق غري
وروى الشيخ الطوسي عن أبي نصر هبة
ناف���ذ ،ويعد مرقده اليوم م���ن املراكز املهمة
اهلل ب���ن حممد ب���ن بنت أبي جعف���ر :كان أبو
ببغداد.
القاس���م احلس�ي�ن بن روح وكيال ألبي جعفر
ـــــــــــــــــــــــ
املص���در :ش���بكة اإلم���ام الرض���ا عليه الس�ل�ام:
س���نني كث�ي�رة ينظ���ر ل���ه يف أمالك���ه ويلق���ي
بأس���راره لرؤساء من الشيعة وكان خصيصا رجال أضاءوا التاريخ ،السفري الثاني.
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معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

هبوط جبرائيل
ومعه جام من الجنة

عليه السالم

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ذرب طلق ــ يعين اجلام ــ:
()4
((ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)) .ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)).
()1
ثم ردت إىل النيب ــ صلى اهلل عليه وآله
فاش���تمها الن�ب�ي ـ���ـ صلى اهلل علي���ه وآله وسلم ــ فقالت:
ّ

روى الش���يخ الطوس���ي يف أمالي���ه :ع���ن
احلفار قال :حدثنا علي بن أمحد احللواني،
حدثنا أبو عبد اهلل حممد بن القاسم املقرئ
ق���ال :حدثن���ا الفضل ابن حب���اب اجلمحي،
ق���ال :حدثنا مس���لم بن إبراهي���م ،عن أبان ،ـ���ـ وحباه���ا علي���ا ،فلما ص���ارت يف كف علي
ع���ن قتادة ،عن أبي العالية ،عن ابن عباس ،قالت:
قال:
بس���م اهلل الرمح���ن الرحي���م ((ﯥ ﯦ
كنا جلوس���ا م���ع النيب ــ صل���ى اهلل عليه ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
()2
وآله وس���لم ــ إذ هبط عليه األمني جربئيل ــ ﯯ ﯰ ﯱ)).
عليه السالم ــ ومعه جام من البلور األمحر،
فاش���تمها عل���ي ـ���ـ صل���وات اهلل علي���ه ـ���ـ
ّ
مملوء مسكا وعنربا ،وكان إىل جنب رسول
وحباها احلسن ــ عليه السالم ــ فلما صارت
اهلل ـ���ـ صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم ـ���ـ علي بن
يف كف احلسن ــ عليه السالم ــ قالت:
أبي طالب وولداه احلسن واحلسني ــ عليهم
بس���م اهلل الرمحن الرحي���م ((ﭑ ﭒ ﭓ
السالم ــ فقال له:
()3
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)).
(السالم عليك ،واهلل يقرأ عليك السالم،
فاش���تمها احلس���ن ـ���ـ علي���ه الس�ل�ام ـ���ـ
ّ
وحييي���ك به���ذه التحي���ة ،ويأم���رك أن حتيي
وحباها (أخيه) احلس�ي�ن ــ عليه الس�ل�ام ــ،
(بها) عليا وولديه).
فلما صارت يف كف احلس�ي�ن ــ عليه السالم
ق���ال اب���ن عب���اس :فلما ص���ارت يف كف
ــ قالت:
رس���ول اهلل ـ���ـ صل���ى اهلل علي���ه وآله ــ وس���لم
بس���م اهلل الرمح���ن الرحي���م ((...ﭛ ﭜ ﭝ
هللت ثالثا ،وكربت ثالثا ،ثم قالت بلس���ان
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بس���م اهلل الرمح���ن الرحي���م ((ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ
()5
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)).

ق���ال ابن عباس :فال أدري إىل الس���ماء
صع���دت أم يف األرض ت���وارت بقدرة اهلل عز
()6
وجل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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الحلقة العشرون
اإلخ َ
(َ...وَدَّلنَا َعَليِْه ِم َن ْ
ص َل ُه فيِ
ال ِ
يدِه.).....،
َت ْو ِح ِ
قال الشيخ حسني بن عبد الصمد
احلارث���ي إنه���ا للتعل���ي ،مثله���ا يف قوله
تعاىل:
((ﯞ ﯟ ﯠ.))...
أي :دلن���ا عل���ى أب���واب العل���م ألج���ل إخالصن���ا ل���ه
التوحي���د ،أو لك���ي خنلص له التوحي���د ،واإلخالص يف
الطاعة ترك الرياء ،ويف التوحيد ترك الشرك بقسميه
اجللي واخلفي ،وله مراتب ش���تى ،أعالها امتثال قوله
تعاىل:
((ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)).
ً
ال���ذي نك���ذب فيه كل يوم م���رارا ،وكل مرتبة احنط
املكل���ف منه���ا إىل ما هو أدون منها دخ���ل فيما يقابلها
م���ن مراتب الش���رك حبكم قول���ه تع���اىل( :أفرأيت من
اخت���ذ إهل���ه هواه) ،وقول���ه تعاىل( :أمل أعه���د إليكم يا
بين آدم أن ال تعبدوا الشيطان).
وم���ا رواه أب���و بص�ي�ر ع���ن اإلم���ام الص���ادق علي���ه
الس�ل�ام ،يف ق���ول اهلل ع��� ّز وج���ل( :اخت���ذوا أحباره���م
ورهبانه���م أربابًا من دون اهلل) ،فقال( :واهلل ما صاموا
هلم إطاعة الغري شركًا فما ظنك بباقي املعاصي).
روي أنه جاء جربئيل عليه السالم إىل النيب صلى
اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم فقال ل���ه النيب« :ي���ا جربئيل ما
تفسري اإلخالص؟».
فق���ال« :املخل���ص ال���ذي ال يس���أل الن���اس ش���يئاً
إذا مل جي���د ،وإذا وج���د رض���ي ،وإذا بق���ي عنده ش���يء
أعط���اه ،فإن من مل يس���أل املخلوق أخلص هلل ع ّز وجل
بالعبودي���ة ،وإذا وج���د فرضي وهو عن اهلل راض ،واهلل
تب���ارك وتعاىل عنه راض ،وإذا أعطى هلل ع ّز وجل فهو
()1
على حد الثقة بربه ع ّز وجل».
وقيل :دعا اإلمام زين العابدين عليه السالم سبحانه
العب���اد إىل اإلميان به واإلخ�ل�اص له يف العبادة وحده
بال ند وش���ريك ،ومن شك أن اإلميان مثرة العلم وفرع
عن���ه ،لذا أرش���دنا س���بحانه إىل الطري���ق املوصل إىل
ه���ذا العل���م ،وهو إمع���ان النظر يف املوج���ودات الكونية
وطبائعه���ا وترتيبه���ا ومتاس���كها ووح���دة نظامها حيث
ال تفس�ي�ر معق���ول لذلك إال بقوة عليم���ة وحكيمة ،أما
تف���رد هذه الق���وة فتدل عليه وح���دة الكون يف أوضاعه

وحركات���ه وقوانين���ه ،إذ ال أث���ر فيه للتعدد واالنقس���ام:
(ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت فارجع البصر هل
()2
ترى من فطور.
قيل( :ودلنا) أي على ما دّلنا( ،عليه من اإلخالص
ل���ه يف توحي���ده) يع�ن�ي :احلم���د على اإلخ�ل�اص الذي
هدان���ا إلي���ه يف توحيده فال نش���رك بعب���ادة ربنا أحدا،
واحلم���د هلل ال���ذي هدانا هلذا وما كن���ا لنهتدي لوال أن
()3
هدانا اهلل.
وقيل( :ودلنا عليه من اإلخالص) أي :بيان لضمري
(علي���ه) (له يف توحيده) فإن اهلل أرش���دنا إىل لزوم أن
نوحده ،وجنعل إله الكون واحدًا خملصًا له العقيدة ،ال
()4
أن نشرك معه غريه.
ودلنا :أي اإلرشاد.
واإلخالص :جعل الشيء خالصا مما يشوبه.
فف���ي الطاع���ة :ت���رك الري���اء ،ويف التوحي���د :ترك
الشرك بقسميه اجللي واخلفي.
فق���ال الن�ب�ي صلى اهلل علي���ه وآله وس���لم :قال اهلل
تعاىل :اإلخالص س���ر من أسراري استودعته قلب من
أحببته من عبادي).
وقي���ل( :اإلخ�ل�اص تنزيه العمل ع���ن أن يكون لغري
اهلل به نصيب).
وقيل( :هو إخراج اخللق عن معاملة احلق).
وقي���ل :هو س�ت�ر العمل عن اخلالئ���ق وتصفيته عن
العالئق).
وقيل :أن ال يريد عامله عليه غرضا من الدارين).
فم���ن قص���د بفعله غري وج���ه اهلل فإمنا قصد جلب
أن من أثن���ى على أحد
نف���ع أو دف���ع ضر لنفس���ه ،كم���ا ّ
طمع���ًا يف نعمته أو خوفا م���ن نقمته مل يعد خملصا يف
()5
ثنائه عليه.
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فقه األسرة وشؤونها
األخوة
أهمية
ّ
قال تعاىل:
((ﯜ ﯝ ﯞ.))...
اعت�ب�ر س���بحانه وتع���اىل املؤمن�ي�ن إخوة
ملكان اإلميان وأثره على ش���خصّية اإلنسان،
حين على
اإلمي���ان ال���ذي جيعل قلب املؤم���ن ّ
أخيه ويسهر على خدمته وأمله ،ومؤازرته يف
الس ّراء والضراء.
أخ
قال أمري املؤمنني عليه السالم« :ربمّ ا ٍ
أمك».
لك مل تلده ّ
فلي���س املعي���ار يف األخوة كونهم���ا من أّم
واحدة إنمّ ا هو التلّبس بصفات األخوة ،فمن
كان م���رآة ألخي���ه ،حيّب���ه وحيرتم���ه ويدافع
الظ���ن
عن���ه وحيمي���ه وال يغتاب���ه وال يس���يء
ّ
ب���ه ،وخيدمه خدمة ب�ل�ا مقابل بل لوجه اهلل
الكري���م ،فمن كان كذل���ك فهو األخ احلقيقي
والصديق الويف.
قال اإلمام الصادق عليه السالم« :املؤمن
أخ���و املؤم���ن كاجلس���د الواحد ،إن اش���تكى
ش���يء منه وجد أمل ذلك يف س���ائر جس���ده،
وأرواحهما م���ن روح واحدة ،وإن روح املؤمن
ألش���د اتّصا ًال بروح اهلل ع ّز ّ
وجل من اتّصال
ّ
شعاع الشمس بها».
وقال عليه الس�ل�ام« :املس���لم أخو املسلم
هو عينه ومرآته ودليله ،ال خيونه وال خيدعه
وال يظلمه وال ّ
يكذبه وال يغتابه».
التوج���ه م���ن املؤمن�ي�ن كا ّف���ة ـ���ـ
فينبغ���ي ّ
النس���اء والرج���ال ،الصغ���ار والكب���ار ـ���ـ إىل
أهمّية األخوة وأثرها على نفس���ّية اإلنس���ان
واس���تقرارها يف جمتمع���ه ،وبناء ش���خصّيته
على أساس التعاون مع اآلخرين ومشاركتهم
يف همومهم ومشاكلهم ،أحزانهم وأفراحهم،
ليشاركوه يف ذلك أيضًا.
ينبغي على ّ
كل ش���خص أن يتّخذ صديقًا
إم���ا ليهدي���ه إىل اآلداب واألخالق احلس���نة
ّ
والتعاليم اإلسالمّية ،وله بذلك عمل الثقلني
كم���ا ق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآله
وس���لم« :ي���ا عل���ي لئ���ن يه���دي اهلل ع��� ّز وجل
عل���ى يديك رج ً
ال خري ل���ك مما طلعت عليه
الشمس وغربت ولك والؤه».
فإذا ّ
صل هذا الش���خص فلك أجر ،وإذا
ص���ام أو أطاع والديه أو وصل رمحه أو فعل
فإن
أي
مس���تحب أو واجب أن���ت عّلمته إّياهّ ،
ّ
ّ

ÎÕ

ل���ك بذلك ثواب م���ا دام هو يطيع اهلل تعاىل
إىل يوم القيامة ،ما أعظمه من أجر وصدقة
جارية.
ً
أم���ا آن لن���ا أن نتخ���ذ صديق���ا يهدين���ا
ويعّلمن���ا اآلداب واألخالق احلس���نة وطريقة
بن���اء الش���خصية املؤمن���ة احملافظ���ة عل���ى
اجملتم���ع وأموال���ه ورقّي���ه ،واملؤمن���ة خبدمة
املس���تضعفني وإدخ���ال الس���رور عليهم ورفع
األذى عنهم وعن أوالدهم ومستقبلهم.
والب���د للوال���دان أن يهيئ���ا صديق���ًا وأخاً
ّ
ً
ألبنائه���م تس���هيال لبناء ش���خصّيتهم ،وليكن
حيب اخلري
ذل���ك الصديق صديق���ًا متّزن���ًا ّ
وأهل���ه ،حيف���ظ اجلمي���ل ويراع���ي حق���وق
الصداق���ة ،ليتكام���ل م���ع أخي���ه ليصبح���ا
كاجلسد الواحد والروح الواحدة.
وق���ال اإلم���ام زي���ن العابدي���ن علي���ه
حق أخيك ف���أن تعلم أّنه
«وأما ّ
الس�ل�امّ :
يدك اليت تبسطها وظهرك الذي تلتجئ
إلي���ه ،وعزّك ال���ذي تعتمد علي���ه وقّوتك
ال�ت�ي تص���ول به���ا ،ف�ل�ا تتخذه س�ل�احا
ع���دة للظلم خللق
عل���ى معصي���ة اهلل ،وال ّ
اهلل ،وال تدع نصرته على نفسه ،ومعونته
على عدّوه واحلؤول بينه وبني ش���ياطينه،
وتأدي���ة النصيح���ة إلي���ه ،واإلقب���ال علي���ه
ف���إن انق���اد لرّبه وأحس���ن اإلجابة
يف اهللّ ،
ل���ه ،وإ ّال فليكن اهلل آثر عن���دك وأكرم عليك
منه».
األخوة وحقيقتها
رب���ط س���بحانه وتعاىل األخ���وة بالعقيدة
أهميتها من
واالنتم���اء الديين للتأكيد عل���ى ّ
أج���ل صيان���ة اجملتم���ع ورقّي���ه ،وكانت األمم
قبل ذلك يف ثالث حضارات:
بأن ّ
ال���رق والعبيد
 1ـ���ـ يونانّي���ة :املعتقدة ّ
والطبقّي���ة أمور طبيعّية ،فالناس يولدون من
بطون أمهاتهم عبيدًا أو أحرارًا ،فال تساوي
وال أخوة بني الناس وشرائح اجملتمع.
 2ـ���ـ رومانّية :وكان���ت تصنّف الناس إىل
قسمني:
أ :األص�ل�اء وه���م الرومانّي���ون وهل���م كلّ
احلقوق.
ب :غري األصالء وهم األرقاء :املعتقون ــ
األقنان ،وهؤالء ال حقوق اجتماعية هلم.
 3ــ عربّية :وكانت فيها عدة أصناف من

كالتجار والسادة واألشراف واملوالي،
الناس ّ
واملوالي على قسمني:
أ :عتاق���ة ،وهو ال���ذي يعتق وال حقوق له
إ ّال إذا نبغ يف شعر أو قتال.
ب :تباع���ه ،وه���و ال���ذي يأتي م���ن قبيلة
حق له يف شيء.
أخرى وال ّ
فج���اءت احلض���ارة اإلس�ل�امية بقان���ون
األخ���ّوة ــ ق���و ًال وعم ً
ال ــ لتس���اوي بني الناس
حتّى يكونوا سواس���ية كأسنان املشط كما يف
تقسم اجملتمع
احلديث ،وإللغاء الطبقّية اليت ّ
وتزرع فيه احلقد واحلسد والطمع،

احلب والتعاون
ليتبينّ مكان���ه ّ
وخدمة اجملتمع ورقّيه وصالحه.
أقسام األخوان
قال اإلمام الباقر عليه السالم« :اإلخوان
فأما
صنفان :إخوان الثقة وإخوان املكاشرةّ ،
ّ
الك���ف واجلن���اح واألهل
إخ���وان الثق���ة فه���م
حد الثقة
وامل���ال ،فإذا كنت من أخي���ك على ّ
فاب���ذل له مالك وبدن���ك ،وصاف من صافاه
وعاد من عاداه واكتم س ّره وعيبه وأظهر منه
احلس���ن ،واعل���م أّيها الس���ائل أّنه���م ّ
أقل من
الكربيت األمحر.
وأما إخوان املكاشرة ،فإّنك تصيب ّ
لذتك
نب وراء
منهم ف�ل�ا
تقطعن ذلك منهم وال تطل ّ
ّ
ذل���ك من ضمريهم ،وابذل هلم ما بذلوا لك
من طالقة الوجه وحالوة اللسان».
وق���ال اإلم���ام الص���ادق علي���ه الس�ل�ام:

«اإلخ���وان ثالث���ة :فواح���د كالغ���ذاء ال���ذي
حيتاج إليه ّ
كل وقت فهو العاقل ،والثاني يف
الداء وهو األمحق ،والثالث يف معنى
معن���ى ّ
الدواء ،فهو اللبيب».
وق���ال اإلم���ام احلس�ي�ن علي���ه الس�ل�ام:
«اإلخ���وان أربعة :ف���أٌخ لك وله ،وأٌخ لك ،وأٌخ
عليك ،وأخ ال لك وال له».
هذا التقس���يم لي���س من باب فرز الناس
وتقس���يمهم إىل طوائ���ف ،إنمّ���ا ه���و لتبيني
األقس���ام ليعل���م اإلنس���ان أصن���اف اإلخوان
فيحذر من صديق السوء واألمحق ،ليتجنب

إهماله
واتخّ���اذه ع���دّوًا ،ب���ل ينبغ���ي
الس���عي إىل هدايته وتبيني خط���ورة العداء
واحلم���ق واس���تغالل الن���اس وخدمته���م من
أجل مصاحل شخصّية.
واختالق األقسام يف الروايات الثالثة ال
وأن اإلخوان
تضاد فيه ،فيمكن اجلمع بينها ّ
على أنواع:
 1ـ���ـ أخ علي���ك وهو يف معن���ى الداء وهو
األمح���ق ،وه���ذا الن���وع حي���اول املصادق���ة
واملعاش���رة ولكن جلهله وقّلة إميانه وثقافته
ووعي���ه ،يس���تغل الصداق���ة ملصاحل���ه ،وقد
يظهر احلس���ن ويبط���ن القبي���ح ،ودائمًا هو
يلحق الضرر باآلخرين.
وهذا النوع من األخوة يف تس���ميته باألخ
مبالغة وتوس���عة ،وينبغي احل���ذر منه وعدم
اتخّ���اذه لعامة الناس صديقًا لكي ال يضّلهم

أو يض ّره���م ،نعم عل���ى املثقّف�ي�ن مصاحبته
هلدايته وتوعيته.
 2ـ���ـ أخ ال ل���ك وال ل���ه :وه���و األخ ال���ذي
إم���ا لكون���ه منع���ز ًال عن
ال يض��� ّر وال يفي���دّ ،
الناس أو عاكفًا على عمله ودراس���ته وأموره
اخلاص���ة ،أو ق���د اتخّ���ذ صداق���ة خاصة ال
ّ
يتعداه���ا ،وه���ذا الن���وع ال تفي���د مصاحبت���ه
ّ
للصداقة واألخوة وحقوقهما اآلتية ،نعم من
لعامة الن���اس وكونه
العامة ّ
ناحي���ة الفائ���دة ّ
أح���د أركان اجملتم���ع وأحد املس���لمني الذين
ف���إن له حقوق���ًا وعليه
يعيش���ون يف وطنن���اّ ،
حقوق ،كإلقاء الس�ل�ام ورّده وعدم استغابته
والدفاع عنه وعن أعراضه وأمواله وحس���ن
معاشرته ،وما شابه ذلك.
 3ــ أخ لك وله وهو أخ املكاش���رة ومبثابة
اللبي���ب وال���دواء ال���ذي حيت���اج إلي���ه بعض
الناس ويف بعض األوقات.
وه���ذا الن���وع م���ن اإلخ���وان يري���د أن
يس���تفيد ويفيد ،خيدم اإلخوان وحيب أن
خيدموه ،وال خطر منه على أحد .وغالب
الصداق���ة واألخ���وة من ه���ذا القبيل ،وله
حقوق األخوة اآلتية ،نعم ال جيب إعطائه
الس ّر واختاذه قدوة يف ّ
كل شيء ال خلوف
اخليان���ة بل لع���دم كونه أخ���ًا حقيقّيًا من
إخوان الثقة.
وينبغي تعميق هذه الصداقة واألخوة
لتصل إىل أخّوة الثقة.
 4ــ أخ لك وهو أخ الثقة واألمان ،والعاقل
الذي حتتاج إليه يف ّ
وحتب
كل وقت كالغذاء،
ّ
أن تراه وجتالس���ه وتستشريه يف ّ
كل أمورك،
ولك أن تعطيه س��� ّرك ومالك ّ
وكل ما متلك،
ألّنه حيافظ عليك وعليهم أكثر من نفسك،
وه���م ّ
أق���ل م���ن الكربي���ت األمحر كم���ا قال
إمامنا الباقر عليه السالم.
ّ
وينبغ���ي الس���عي ليكون كل إنس���ان بهذه
الصفات ،حيب أخاه وخيدمه قربة إىل اهلل
تعاىل ولوجهه الكريم ،ال يريد منه جزاًء وال
ش���كورًا ،وأن حياول اإلنس���ان اإلخالص يف
الصداق���ة ليتكامل مع أخي���ه يف بناء النفس
باألخ�ل�اق احلس���نة واآلداب الفاضل���ة يف
خمتلف جماالت احلياة ،املدرس���ة والش���ارع
والنادي واملس���جد والبيت ،يف الس���فر أو يف
الوطن.
 5ـ���ـ أخ اإلنس���انّية :كما اش���ار إليه أمري

«إما
املؤمنني عليه السالم بقوله عن الناسّ :
إما نظري لك يف اخللق».
أخ لك يف الدين ّ
وهذا النوع خارج عن اإلخوان وال تشمله
عامة لكونه
احلق���وق اآلتي���ة ،نعم له حق���وق ّ
شبيه لنا يف اخللق ،وكونه من خملوقات اهلل
تع���اىل اليت أوجدها عل���ى األرض ،فينبغي
احرتام���ه أو تقدي���ره إذا كان م���ن العلم���اء
واملثقّفني أو أصحاب الرأي والفكر.
وقد أمرنا أهل البيت عليهم الس�ل�ام أن
نظه���ر أخالق اإلس�ل�ام وآدابه أم���ام الناس
لنك���ون ق���دوة ،وقد كان نبّين���ا األعظم صلى
اهلل عليه وآله وسلم يزور اليهودي ويصاحبه
حتّى أسلم على يديه عدد منهم.
وكان أم�ي�ر املؤمن�ي�ن علي���ه الس�ل�ام
مياشيهم يف الطرقات ويشّيعهم.
ف�ل�ا يع�ن�ي إذا كان اإلنس���ان مس���يحّياً
أو يهودّي���ًا مس���املًا أن يه���ان ويقتل املعيار يف
عداوت���ه لإلس�ل�ام أو اإلنس���انية ،فم���ن كان
حدده
كذلك فإّنه
ّ
يستحق املعاقبة مبقدار ما ّ
املقدس ،وال ب���أس مبحاولة هدايته
الش���رع ّ
إىل الطري���ق املس���تقيم والعم���ل الصاحل بل
قد جيب.
وق���د تف���رض الظ���روف يف بع���ض
اجملتمع���ات التعاي���ش بني أف���راد الوطن مع
اخت�ل�اف أديانهم ومذاهبم ،فهنا جيب عدم
افتع���ال الفتن���ة أو م���ا ي���ؤّدي إىل النع���رات
والتمس���ك بالوح���دة الوطنّية من
الطائفّي���ة
ّ
العامة والسعي حنو
أجل اس���تقرار األوضاع ّ
اهلدف األصلي.
وه���ذا ال يع�ن�ي ع���دم إميانن���ا بالس���عي
إلقام���ة حكم اهلل تع���اىل على مجيع أراضي
املعم���ورة ،فه���ذا واج���ب جيب الس���عي إليه
ومتهيد األوضاع لتطبيقه ،وهو ال يت ّم بإثارة
الفتن���ة ،وإك���راه اآلخرين على الدي���ن ،إنمّ ا
حيتاج إىل الكلمة احلس���نة والعمل الصاحل
وهداية مجيع الناس باألسلوب املناسب.
وال يعين إقامة احلكم اإلس�ل�امي إلغاء
التعاي���ش م���ع بقّي���ة األدي���ان ،ف�ل�ا مانع من
وجود األديان األخرى يف الدول اإلس�ل�امية
وخاص���ة م���ن حقّه���م
عام���ة
وهل���م حق���وق ّ
ّ
االستفادة منها.

ــــــــــــــــــــــ
املص���در :فق���ه األس���رة وآدابه���ا للس���يد عل���ي
عاشور.

ÎÖ

عبر من التاريخ

إن اهلل يمهل وال يهمل
ال تظلمن إذا ما كنت مقتدرا
فالظلم آخره يدعو إىل الندم
تن���ام عيناك واملظل���وم منتبه
يدعو عليك وعني اهلل مل تنم
الظل���م ظلم���ات يف الدني���ا ويف اآلخرة،
وال يغ���ر الظامل أنه أمهل ،فإن الظامل مُيَهل
همل.
ولكن ال ُي َ

نق���ل الس���يد حمم���د الش�ي�رازي رمحه
اهلل أن���ه أح���د األصدقاء ،ق���ال :ذهبت إىل
إحدى القرى فإذا بهم يقولون لي :إن خارج
هذه القرية وق���ع حادث عجيب قرب عمود
اهلاتف.
قلت :وما هو احلادث العجيب؟

قال���وا :ذات م���رة ن���زل ضي���ف عندن���ا
ون���ام الليل يف الس���طح ،ويف أثناء الليل قام
للتخل���ي ،وحيث كان اللي���ل مقمرا خرج من
القري���ة إىل الربي���ة لقض���اء حاجت���ه ،وإذا
بأهل القرية مسعوا صيحة عجيبة ،فقاموا
م���ن نومه���م ،وبع���د الفح���ص والبح���ث عن
مص���در الصيحة ،رأوا الضي���ف مغما عليه
قرب القرية ،فحملوه إىل القرية.
وبع���د أن أف���اق الضي���ف ع���ن إغمائ���ه،
ق���ال :ملا خرج���ت لقضاء احلاج���ة ،وإذا بي
أرى إنسانًا مش���دودًا بعمود اهلاتف وهناك
نف���ران ،ليس���ا من جن���س البش���ر يضربانه
ّ
أش���د الع���ذاب ،وه���و يس���تغيث
ويعذبان���ه
ّ
ويصيح وال أحد يغيثه.
ق���ال :ودخل�ن�ي م���ن ذلك رع���ب عجيب
علي.
حتى أغمي ّ

وبع���د أن ذك���ر الضي���ف أوص���اف ذل���ك
اإلنس���ان ّ
املعذب ،تبني لديه���م أنه كان كبري
القري���ة وكان إنس���انًا ظامل���ًا ،وإّن���ه دفن بعد
موته ،قرب ذلك العمود.

ÏÍ

قال تعاىل:
((ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ)).
وق���ال عليه الس�ل�ام« :ي���وم املظلوم على
الظامل ،أشد من يوم الظامل على املظلوم».
ولذا فالواجب على اإلنس���ان أن يالحظ
ّ
كل حركاته وسكناته حتّى ال يكون ظاملًا.
والظ���امل هو م���ن يظلم نفس���ه أو غريه،
س���واء يظلم أبويه ،أو زوجت���ه ،أو أوالده ،أو
أقرباءه ،أو جريانه ،أو سائر الناس.
أو كان يظل���م الن���اس ألن بي���ده احلك���م،
أو كان أم�ي�رًا ،أو رئيس���ا ،بل ّ
كل موظف يف
دائرتهّ ،
وكل معّلم يف مدرسته ،وغريه.
إن ربك لباملرصاد
كان رج���ل م���ن أه���ل املدين���ة يذهب إىل
بع���ض األري���اف ،لش���راء الش���اة والده���ن
والص���وف وم���ا أش���به ،وكان ل���ه عمي���ل يف
الريف يرد عليه فيشرتي له ما يريد.
وذات م���رة أخذ معه ماال ضخما وقصد
الري���ف ونزل عند عميله وذكر له حاجياته،
وأنه يريد شراء حاجيات مببلغ كذا.
ق���ال التاجر :ومبج���رد أن ذكرت للعميل
كمي���ة امل���ال الذي مع���ي ،وإذا ب���ي أرى آثار
التغري يف وج���ه العميل ،فعلمت أنه أراد بي
سوءا ،فندمت ،ولكن ال ينفع الندم.
نعم :اس�ت�ر ذهب���ك وذهاب���ك ومذهبك،
حتى عن األصدقاء يقول الشاعر:
اح���ذر عـــــ���دوك مـــــــــــ���رة
واح���ذر صديق���ك أل���ف مرة
فلرمب���ا انقل���ب الصدي���ق
ف���كان أعل���م باملض���رة
ق���ال التاج���ر :ولك���ن مل يكن ل���ي ملجأ،
أجلأ إليه يف تلك الليلة ،وبعد صرف الطعام
ف���رش لي صاحب البيت يف غرفة من غرف

البيت ،وذهب هو وزوجته إىل غرفة أخرى،
لك���ن الن���وم مل يزرعيين من القل���ق ،وأخريًا
ّ
ق��� ّررت أن أخ���رج م���ن غرف�ت�ي واختفي يف
بعض زوايا البيت ،وهكذا فعلت.
فخرجت ،وحيث مل أجد مكانًا لالختفاء
إال اإلس���طبل اختفيت فيه ،وأخفيت نفسي
إىل رقبيت يف التنب الذي خزن يف اإلسطبل،
لكن عيين كانت حتدق باجتاه الغرفة.
وإذا ب���ي أرى نص���ف اللي���ل أن ش���خصا
دخ���ل الدار وذه���ب إىل غرفيت ،ومل أعرف
من هو ذلك الشخص؟
وبع���د مدة رأي���ت ــ يف ض���وء القمر ــ أن
صاحب البيت وزوجته قاما وهما يتهامسان
حتّ���ى دخ�ل�ا الغرفة ،وعلم���ت أّنهما يريدان
مدة إ ّال ورأيت الزوجني
بي ش ّرًا ،ومل متض ّ
أس���رعا وأض���اءا مصباح���ًا نفطّي���ًا ودخ�ل�ا
الغرفة ،ث ّم رأيتهما خيرجان ويسحبان جّثة
إنسان ملفوف إىل السرداب.
ق���ال الرجل :وملّا دخال الس���رداب قمت
من مكاني وهربت من القرية قاصدًا البلد،
ومش���يت حتّ���ى وصل���ت البل���د ّ
ب���كل خ���وف
وصعوبة ،وأخربت الشرطة مبا جرى.
فج���اءت مف���رزة من الش���رطة معي إىل
القري���ة ،وألق���وا القب���ض عل���ى الزوج�ي�ن،
ودخلن���ا الس���رداب وحفرن���اه ،وإذا بنا جبّثة
أن
الرج���ل املذب���وح ،وبع���د التحقي���ق تب�ّي�نّ ّ
املذبوح ولد صاحب البيت ،وإّنه كان خارجاً
لبعض ش���ؤونه ،وملا دخل ال���دار نام يف تلك
الغرف���ة ،والزوجان ظنّ���اه أنه التاجر فقتاله
ـ���ـ يف الظ�ل�ام ـ���ـ وبع���د م���ا تبينّ األم���ر هلما
دفن���اه خ���وف الفضيح���ة ...ولك���ن كان رّبك
باملرصاد.
وهك���ذا يالقي الظامل جزاءه ،عاج ً
ال أو
آج ً
ال.

ــــــــــــــــــــــــ
املص���در :الع���دل أس���اس املُل���ك للس���يد حممد
الشريازي رمحه اهلل.

معارف عامة

األعاص�ي�ر هي عواصف هوائية ،دوارة ،وس���يول وفيضانات وصواعق برقية ورعدية
حلزوني���ة ،عنيف���ة ،تنش���أ عادًة ف���وق البحار بس���بب تكّون ما يس���مى بـ(السحب الطباقية
األس���توائية خاص���ة يف فصل���ي الصي���ف والسحب الركامية) إىل ارتفاع  15كم.
واخلري���ف ،ول���ذا تع���رف باس���م األعاص�ي�ر
االس���توائية ،أو املداري���ة ،أو األعاص�ي�ر
حركة األعاصير
احللزوني���ة ،ألن اهل���واء الب���ارد ذي الضغط
تتح���رك األعاصري عادة من منخفضات
املرتفع يدور يها حول مركز ساكن من اهلواء اس���توائية دافئة بسرعات أقل من ( 39مي ً
ال
الداف���ئ ذي الضغ���ط املنخف���ض ،ث���م تندفع بالساعة) ثم تزداد سرعاتها بالتدريج حتى
ه���ذه العاصفة يف اجتاه اليابس���ة فتفقد من تتعدى ( 72مي ً
ال بالس���اعة) وعند هذا احلد
سرعتها باالحتكاك مع سطح األرض ولكنها فإنها تسمى باسم األعاصري العمالقة ومثل
تظل تتحرك بس���رعة تزيد عن ( 72مي ً
ال يف ه���ذه األعاص�ي�ر العمالقة تضرب ش���واطئ
الساعة) وقد تصل إىل أكثر من ( 180مي ً
ال كل من أمريكا الشمالية واجلنوبية وأفريقيا
يف الس���اعة) ،أي إىل أكثر من ( 300كم يف اجلنوبي���ة وخلي���ج البنغ���ال وحب���ر الص�ي�ن
الساعة تقريبًا).
وجزر الفلبني وأندونيس���يا واملاليو يف حدود
ويصل قطر اإلعصار الواحدة إىل ( 500مثان�ي�ن مرة يف الس���نة وجتمع حتت مس���مى
ك���م) وقطر عينها إىل (40كم) وقد تس���تمر (األعاصري األستوائية).
لعدة ايام إىل أسبوعني متتاليني.
أم���ا األعاص�ي�ر احللزوني���ة فيه���ب منها
ويتحرك االعصار يف خطوط مس���تقيمة س���نويًا بصفة عامة بني ال���ـ( )30والـ()150
أو منحنية فيسبب دمارًا هائ ً
ال على اليابسة إعص���ارًا فوق البح���ار الدافئ���ة ويصل طول
بس���بب س���رعته الكبرية اخلاطف���ة ،كما قد الواح���د منه���ا إىل (1500كم) وتق���در قوته
يتس���بب خط���ي ع���رض ( 5و  )20مش���ال التدمريي���ة بق���وة قنبل���ة نووي���ة متوس���طة
وجن���وب خ���ط االس���تواء حيث تص���ل درجة احلجم.
حرارة س���طح املاء يف حب���ار وحميطات تلك
كيف يتكون االعصار
املناطق إىل (27م) يف املتوسط.
عندما يسخن املاء يف البحار االستوائية
وتض���رب األعاص�ي�ر العديد م���ن الدول إىل درج���ة ح���رارة ترتاوح ب�ي�ن ( 27و30م)
سنويًا ،وبالرغم من خربة تلك الدول العلمية فإن���ه يعم���ل عل���ى تس���خني طبق���ة اهل���واء
والعملية يف التعامل معها فإنها تتكبد يف كل املالصقة هلا وبتسخينها خيف ضغط اهلواء
إعصار خسائر مادية وبشرية كبرية.
فيتم���دد ويرتف���ع إىل أعل���ى ويك���ّون منطقة
وتصاح���ب األعاص�ي�ر أمط���ار غزي���رة ضغ���ط منخف���ض تنج���ذب إليه���ا الرياح من

مناطق الضغط املرتفع احمليطة فتهب عليها
من كل اجتاه مما يؤدي إىل تبخر املاء بكثرة
وارتف���اع ه���ذا البخ���ار اخلفي���ف عل���ى أعلى
وس���ط اهلواء البارد فتحمل���ه الرياح وتدفعه
بب���طء وتؤل���ف بينه���ا وترفعه عل���ى أعلى يف
عملي���ة ركم مس���تمرة تؤدي إىل زي���ادة رفعه
إىل أعل���ى وزي���ادة ش���حنه مبزيد م���ن خبار
املاء الذي يبدأ يف التكاثف والتربيد فتتكون
من���ه قطرات املاء الش���ديدة الربودة وكل من
حبيبات الربد وبلورات الثلج ومبجرد توقف
عملي���ة الرك���م يب���دأ املط���ر يف اهلط���ول وقد
يصاح���ب هذا اهلط���ول العواص���ف الربقية
والرعدية.
وبتك���رار تل���ك العملي���ات ي���زداد حج���م
منطق���ة الضغ���ط املنخف���ض ف���وق البح���ار
األس���توائية ومع التأث���ر بدوران االرض حول
حموره���ا من الغرب إىل الش���رق تبدأ الكتل
اهلوائي���ة ذات العواص���ف الرعدية والربقية
يف ال���دوران بعك���س إجت���اه عقرب الس���اعة
يف نص���ف الك���رة الش���مالي وم���ع عق���ارب
الس���اعة يف نصف الك���رة اجلنوبي ويف هذا
ال���دوران حت���دث عاصف���ة هوائي���ة ش���ديدة
السرعة تعرف باسم العاصفة األستوائية أو
اإلعصار األس���توائي أو امل���داري البحري أو
باسم اإلعصار احللزوني املداري.
وم���ن ذلك يتضح أن تس���خني ماء البحار
واحمليط���ات يلع���ب دورًا أساس���يًا يف تكوي���ن
األعاص�ي�ر ولكن هذا وح���ده ال يكفي إذا مل
تصاحبه رياح قوية.

ÏÎ

عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية الكتاب الموسوم:
سبايا آل محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم
دراسة في تاريخ سبي النساء
وعلة اخراج اإلمام الحسين عليه السالم عياله الى كربالء

