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كلمة العدد

عالمات العاقل

العقل هو القوة املدركة للحق والباطل واليت منيز بها بني اخلري والشر ،وهو املخلوق اجملرد الذي صار
عالمة على قيمة املرء وكما له ،فلذا جاءت اآليات الكرمية مبدح صاحبه كما يف قوله تعاىل:
()1
((ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ)).
وأولوا األلباب يف اآلية هم أصحاب العقول.
وص ّرحت األحاديث الشريفة بكمال صاحب العقل وسيادته على غريه كما يف قول اإلمام أمري املؤمنني
عليه السالم:
«اجلمال يف اللسان ،والكمال يف العقل».
وحيث أن الكالم عن العقل واسع وكثري ،فال ميكن أن حنصره يف هذه السطور املتواضعة فلذا وجدنا
اإلشارة إىل عالمات فيها الكيل من الفوائد ،فنقول أن للعقل عالمات نستدل عليها من خالل بعض
صفات صاحبه وهي:
ألف( :قال اإلمام علي عليه السالم:
أمِلِه».
يَتِه ُد يف َع َمِلِه ،وُي َق ِّ
ص ُر ِم ْن َ
«العا ِق ُل جَ ْ
اجلاه ُل َي ْطلُ ُب َ
وقال عليه السالم« :العا ِق ُل َي ْطلُب ال َك َ
املال».
مال،
ِ
وقال عليه السالم« :العا ِق ُل َم ْن َو َع َظتُْه التَّجاِر ُب».
يلَُم َع َّم ْن َجِه َل َعَليِْهَ ،وَيتَجاَوَز َع َّم ْن َظَل َمهُ،
وقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلمِ :
«ص َف ُة العا ِق ِل أ ْن حَ ْ
َوَيت َ
كان َخيرْ ًا َت َكلَّ َم َفَغِن َم،
َدَّب َر؛ فإ ْن َ
الب ،وإذا أراَد أ ْن َيَت َكلَّ َم ت َ
َواض َع لمَِ ْن ُهَو دوَنهُ ،وُيساَب َق َم ْن َف ْو َق ُه يف َطَل ِب رِ ِّ
ً
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
ٌ
هلل وأ ْم َسك َي َدُه َوِلسانهُ ،وإذا َرأى َفضيلة انَتَه َز
وإ ْن َ
فسِل َم ،وإذا َع َر َض ْت ل ُه ِفتَْنة اسَت ْع َص َم ِبا ِ
كان ش ّرا َسك َت َ
()2
ِبهاَ ،ال ُيفاِر ُقه َ
صال ُي ْع َر ُف ِبها العا ِق ُل»).
احلياُء ،وال َيبْدو ِمنُْه ِ
احل ْر ُ
صَ ،فِتلْ َك َعش ُر ِخ ٍ
اف تَكذيَبهُ ،وال َي ْسأ ُل َم ْن خَي ُ
ي ِّد ُث َم ْن خَي ُ
اف َمنَْعهُ ،وال
(وقال اإلمام الكاظم عليه السالمَّ :
«إن العا ِق َل ال حُ َ
ْد ُر َعَليِْهَ ،وال َيرجو ما ُيَعِّف ُف ِب َرجاِئِهَ ،وال َيَت َق َّد ُم َعلى ما خَي ُ
اف الَع ْج َز َعنْهُ».
َيِع ُد ما ال َيق ِ
()3
الف ا َ
هلوى»).
وقال عليه السالمَّ :
«إن العا ِق َل اللَّ َ
واب يف ِخ ِ
بيب َم ْن َت َر َك ما ال طا َقَة َل ُه ِبِه ،وأ ْكَث ُر َّ
الص ِ
وهناك الكثري من الصفات اليت فيها داللة على وجود العقل ورتبته تركناه لإلختصار.
ــــــــــــــــ
( )1سورة البقرة ،اآلية.269 :
( )2ميزان احلكمة :ج ،6ص ،121ح.13529 ،13530 ،13531 ،13545
( )3ميزان احلكمة :ج ،6ص ،122ح.13562 ،13561

املرشف العام

قطوف دانية من السيرة الحسينية

تفسري القرآن
عليه السالم
عند اإلمام الحسني
تفسير قوله( :خصمان اختصموا
في ربهم)
عن أبي حممد عمار بن احلسني
األسروشين ،قال :حدثين علي بن حممد
بن عصمة ،قال :حدثنا أمحد بن حممد
الطربي مبكة ،قال :حدثنا ابو احلسن ابن
أبي شجاع البجلي ،عن جعفر بن عبد اهلل
احلنفي ،عن حييى بن هاشم ،عن حممد
بن جابر ،عن صدقة بن سعيد ،عن النضر
بن مالك قال :قلت للحسني بن علي بن
أبي طالب عليهما السالم( :يا أبا عبد اهلل
عز َّ
وجل:
حدِّثين عن قول اهلل َّ
((ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ.))...
قال عليه السالم:

أمَّيَة ْ
هلل َع َّز
«نحَ ْ ُن َوَبنُو َ
َص ْمنا يف ا ِ
إخت َ
َو َج َّلُ ،قلْنَأَ ،ص َد َق اهللَُ ،وقالُواَ :ك َذ َب اهللُ،
يامِة».
َح ُن َوإّي ُ
ان َي ْوَم ال ِق َ
َفن ْ
ص َم ِ
اه ُم الخَْ ْ

وسال سعيد اهلمداني اإلمام احلسني
عليه السالم عن بين أمية ،فقال عليه
السالم:
َّ
ذان ْ
َصما يف
إخت َ
مان اللَّ ِ
ص ِ
«إنا َو ُه ُم الخَْ ْ
َرِّبِه ْم».

ﮊ.))...
قال عليه السالم:
«هذِه ِفينَا أ ْه ُل الَْبيْ ِت».
ِ

َو َسلَّ َمُ :هَو هذاَّ ،إن ُه اإلما ُم َّالذي
أح َصى اهللُ تَباَر َك َوتَعاىل
ْ
ِفيِه ِعلَْم ُك ِّل َش ْيٍء».

تفسير قوله تعالى( :وكل شيء
أحصيناه في إمام مبين)
عن أمحد بن حممد بن الصقر
الصائغ ،قال :حدثنا عيسى بن
حممد العلوي ،قال :حدثنا
أمحد بن سالم الكويف،
قال :حدثنا احلسن
بن عبد الواحد ،قال:
حدثنا احلارث بن
احلسن ،قال :حدثنا
أمحد بن إمساعيل
بن صدقة ،عن أبي
اجلارود ،عن أبي جعفر
حممد بن علي الباقر ،عن
أبيه ،عن جده احلسني بن
علي عليهم السالم قال:
هلل
«لمَّا اُنِْزَل ْت ِ
ول ا ِ
هذِه اآلَي ُة َعلى َر ُس ِ
َصّلى اهللُ َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ ْم:
((...ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)).

تفسير
قوله تعالى( :قل
ال أسألكم عليه أجرًا)

مِل ِسِهما َفقا َال:
تفسير قوله تعالى( :الذين إن
قاَم أُبو َب ْك ُر َو ُع َم ُر ِم ْن جَ ْ
عن حممد بن العباس ،عن عبد العزيز
يا رسول اهلل هو التّوراة؟ ،قال صلى اهلل
ّ
مكناهم في األرض)
بن حييى ،عن حممد بن زكريا ،عن حممد
عن موسى بن جعفر واحلسني بن علي عليه وآله وسلم :ال ،قاال :فهو اإلجنيل؟،
بن عبد اهلل اجلشمي عن اهليثم بن عدي،
قال صلى اهلل عليه وآله وسلم :ال.
عليهما السالم يف قوله تعاىل:
عن سعيد بن صفوان ،عن عبد امللك بن
ْمن َ
ري المُْؤ ِ
قالَ :فأ ْقَب َل أم ُ
((ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ني َعِل ٌّي َعَليِْه عمري ،عن احلسني بن علي صلوات اهلل
ُ
الس َ
ال ُم َف َ
هلل َصلَّى اهلل َعَليِْه َوآِلِه
قال َر ُسو ُل ا ِ
َّ

Ï

عليهما يف قول اهلل ع ّز ّ
وجل:

((...ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ.))...

تفسير قوله تعالى( :إن
جاءكم فاسق بنبأ)

ورد يف كتاب االحتجاج للطربسي رمحه
اهلل :عن اإلمام أبي عبد اهلل احلسني بن
قال عليه السالم:
َّ علي عليهما السالم يف حديث طويل يقول
أم َر اهللُ ِب ِصَلِتها َو َعظ َم
َّ
«إن الَْق َراَبَة َّاليت َ
فيه:
َحقَّها َو َجَع َل الخَْ يرَْ فيها َقراَبتُنا أ ْه َل الَْبيْ ِت
َ
َ
ْ
َ
هلل ما
ا
و
ف
ة
ب
ق
ع
ن
ب
د
لي
و
يا
ت
ن
أ
ما
و
«
َ
َ َ ُ ُْ َ َ َ ِ
ذين أ ْو َج َب َحقَّنا َعلى ُك ِّل
َّال َ
الس َ
ومن َ
ال ُمَ ،و َق ْد
َّك أ ْن ُتبِْغ َ
ألُ َ
ض َعِلّيًا َعَليِْه َّ
ُم ْسِل ٍم».
ني َجلَْدًةَ ،و َقت َ
َّ
َل َ
َ
ُ
لخْ
مَ
أباك
ان
ث
س
م
ا
يف
ك
د
ل
ج
َ
َ َ
ِْ
َسُّب ُه َف َق ْد
َص رْبًا ِبَي ِدِه َي ْوَم َب ْدٍر ،أ ْم َكيْ َف ت ُ
آيات ِم َن
ْمنًا يف َع ْش َر ٍ
سمَ ّ اُه اهللُ ُمؤ ِ
آن وَسمَ ّ َ
فاسقاُ،
أك ِ
ال ُق ْر ِ
َو ُهَو َق ْولُهُ:
((...ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦ ﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫﭬﭭﭮ
ﭯ)).
الليل)

(إن ناشئة
تفسري قوله تعاىلَّ :

((...ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ)).
تفسير سورة الشمس
روى فرات بن إبراهيم عن علي بن حممد
بن عمر الزهري معنعنًا :عن أبي جعفر عليه
السالم قال:
«قال احلارث بن عبد اهلل األعور
للحسني بن علي عليهما السالم :يا بن
رسول اهلل جعلت فداك أخربني عن قول
اهلل يف كتابه املبني:
((ﭑ ﭒ)).
قال عليه السالم:
هلل
«َو حَْ
ي َك َيا َحاِر ُث ذِل َك محُ َ َّم ٌد َر ُسو ُل ا ِ
ُ
َصلَّى اهلل َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم».
قال :قلت وقوله تعاىل:

((ﭔ ﭕ ﭖ)).
قال عليه السالم:

أخرج ابن املنذر عن احلسني بن
َ
ني َعِل ُّي بْ ُن أبي طاِل ٍب
ْمن َ
ري المُْؤ ِ
«ذاك أم ُ
الس َ
ال ُمَ ،يتْلُو محُ َ َّمدًا َصلَّى اهللُ َعَليِْه
علي عليهما السالم أّنه رؤي يصّلي فيما َعَليِْه َّ
بني املغرب والعشاء ،فقيل له يف ذلك ،فقال َوآِلِه َو َسلَّ َم».
عليه السالم:
قال :قلت وقوله:
َّ
َّاشَئِة».
«إن ُه َما ِم َن الن ِ
((ﭘ ﭙ ﭚ)).

تفسير
قال عليه السالم:
قوله
تفسير قوله تعالى( :وشاهد
الس َ
آل محُ َ َّم ٍد
ال ُم ِم ْن ِ
«ذِل َك الْقاِئ ُم َعَلِيِْه َّ
تعالى:
ومشهود)
ض َع ْد ًال
َصلَّى اهللُ َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم يمَ ْأل األ ْر َ
(تراهم ركّ عًا
قال اإلمام احلسني بن علي عليهما َو ِق ْسطًا».
سجدًا)
تعاىل:
قوله
يف
السالم
قال :قلت وقوله تعاىل:
قال اإلمام احلسني بن
ﭙ)).
((ﭘ
((ﭜ ﭝ ﭞ)).
علي عليهما السالم يف قوله
ُ
ّ
ل
و
س
ر
ي
د
ج
د
اه
«الش
السالم:
عليه
قال
ّ
ُ
ِ
َ
َ
ُ
قال عليه السالم:
تعاىل:
ُ
َ
َّ
َّ
لمَْ
ْ
م
و
ي
د
و
ه
ش
ا
و
م
ل
س
و
ه
ل
آ
و
ه
ي
ل
ع
اهلل
ى
ل
ص
هلل
ا
ِ َ
َ ِْ َ ِ ِ َ َ َ َ ُ ُ َ َْ
أمَّيَة».
«َبنُوا َ
((...ﭝ ﭞ ﭟ.))...
يامِة».
ــــــــــــــــ
ال ِق َ
«َن َزَل ْت فيِ َعِل ِّي بْ ِن أبي طاِل ٍب َعَليِْه
املصدر :موسوعة كلمات اإلمام احلسني عليه
ثم تال هذه اآلية:
الس َ
ال ُم».
السالم :ص 563ـ .567
َّ
((..ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)).
وتال:

Ð

في رحاب علوم القرآن

علم الظاهر والباطن عند أهل البيت
حديث الثقلين

إن حديث الثقلني من النصوص اليت
متثل مبدأ مرجعية أهل البيت عليهم
السالم يف اجلوانب الفكرية للرسالة.
فقد جاء بصيغ عديدة منها ما رواه
الرتمذي يف صحيحه بسنده عن أبي
سعيد؛ واألعمش ،عن حبيب بن ثابت ،عن
زيد بن أرقم قال :قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه ــ وآله ــ وسلم:
«إني تارك فيكم الثقلني ما إن متسكتم
بهما لن تضلوا بعدي ،أحدها أعظم من
اآلخر ،كتاب اهلل حبل ممدود من السماء
إىل األرض ،وعرتتي أهل بييت ولن يفرتقا
علي احلوض ،فانظروا كيف
حتى يردا ّ
ختلفوني فيها».
حديث اإليمان
روى احلاكم النيسابوري يف مستدرك
الصحيحني بسنده عن ابن عباس ،قال:
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه ــ وآله ــ
وسلم:
«النجوم أمان ألهل األرض من الغرق،
وأهل بييت أمان ألميت من االختالف ،فإذا
خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا
حزب إبليس».
كما ذكر ابن حجر يف صواعقه هذا
احلديث.
حديث السفينة
وروى احلاكم يف املستدرك وغريه
كثري ،إن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
كان يقول:
«مثل أهل بييت مثل سفينة نوح من
ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق».
حديث احلق

Ñ

روى الرتمذي يف صحيحه عن النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم أنه قال:
«رحم اهلل عليًا ،اللهم أدر احلق معه
حيث دار».
كما روي هذا احلديث بصيغ أخرى
منها:

«علي مع احلق ،واحلق مع علي،
علي احلوض يوم
ولن يفرتقا حتى يردا ّ
القيامة».
حديث القرآن
روى احلاكم وغريه :أن النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم قال:
«علي مع القرآن ،والقرآن مع علي ،ولن
علي احلوض».
يفرتقا حتى يردا ّ
حديث الحكمة

روى الرتمذي يف صحيحه أن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال:
«أنا دار احلكمة وعلي بابها».
وقد شرح املناوي يف هامش فيض
القدير كلمة (علي بابها) :أي علي بن أبي
طالب عليه السالم هو الباب الذي يدخل
منه إىل احلكمة.
حديث المدينة
روى احلاكم يف املستدرك وغريه عن
ابن عباس قال :قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه ــ وآله ــ وسلم:
«أنا مدينة العلم وعلي بابها ،فمن أراد
املدينة فليأت الباب».
حديث االختالف
روى احلاكم وغريه أن النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم لعلي عليه السالم:
«أنت تبينّ

ألميت ما اختلفوا فيه

عليهم السالم

بعدي».

حديث السؤال
روى مجاعة من احملدثني منهم املتقي
يف كنز العمال ،وابن سعد يف طبقاته ،وابن
جرير يف تفسريه ،وابن حجر يف تهذيب
التهذيب ،وابن عبد الرب يف االستيعاب
وغريهم بألفاظ خمتلفة أن علي بن أبي
طالب (واللفظ للمتقي اهلندي يف كنز
العمال) ،قال:
«سلوني فو اهلل ال تسألوني عن شيء
يكون إىل يوم القيامة إال حدثتكم ،سلوني
عن كتاب اهلل فو اهلل ما من آية إال أنا أعلم
أبليل نزلت أم بنهار ،أم يف سهر نزلت أم
يف جبل.»....
وباإلضافة إىل هذه األحاديث وأمثاهلا
الكثرية ،جند أن الصحابة يف عصر
اخلالفة األوىل كانوا يرجعون إىل علي
عليه السالم يف خمتلف القضايا املهمة
واملستعصية وخصوصا يف جمال تفسري
القرآن والقضاء ومعرفة الشريعة ،حيث
صححها
وردت النصوص الكثرية واليت ّ
أصحاب احلديث تؤكد هذا املوقف العملي
من الصحابة وهذه احلقيقة الناصعة.
فقد روى البخاري يف كتاب التفسري من
صحيحه يف باب قوله تعاىل:
((ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ.))...

بسنده عن سعيد بن جبري ،عن ابن
عباس ،حديثا قال فيه :قال عمر( :وأقضانا
علي.)...
ورواه بقية رجال احلديث مثل احلاكم
يف املستدرك ،وأمحد بن حنبل يف مسنده.
كما روى ابن ماجة يف صحيحه حديث
بسندين عن أنس بن مالك قال :إن النيب
قال:

«وأقضاهم علي بن أبي طالب».
وقد روى أبو نعيم يف احللية :عن ابن
مسعود قال( :إن القرآن نزل على سبعة
أحرف ما منها حرف إال ظهر وبطن ،وإن
علي بن أبي طالب ــ عليه السالم ــ عنده علم
الظاهر والباطن).
وقد كان يعرتف بهذه احلقيقة حتى
أعداء علي عليه السالم ،أمثال الطاغية
احلجاج بن يوسف الثقفي ــ لعنه اهلل ــ حيث
يقول :إننا مل ننقم على علي قضاءه ،قد
علمنا إن عليا كان أقضاهم ،وقد رجع أبو
بكر وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان،
وحتى معاوية بن أبي سفيان بالرغم من
العداء القائم بينهما ،وكذلك عائشة وعبد
اهلل بن عمر وغريهما ممن كانوا يرجعون
أو يدلون الناس على الرجوع إىل علي عليه
السالم يف عدد كبري من القضايا ذكرها
كبار رجال أهل احلديث والتاريخ أمثال
البخاري وأمحد بن حنبل ومالك بن أنس
وابن داود واحلاكم والبيهقي وغريهم.
ولقد كانت مرجعية أهل البيت عليهم
السالم حقيقة قائمة على مستوى الواقع
العملي لدى اخللفاء وبعض أهل املعرفة
من الصحابة ،ولكنها كانت عند الضرورة
ومواطن اإلحراج واإلشكال ،ولكنها مل يتم
االعرتاف بها ــ مع األسف الشديد ــ على
املستوى الرمسي للخالفة واحلكم ألسباب
متعددة.

تناولوا القليل من العلم فضال عن أولئك أخربه اهلل عن املنافقني مبا أخربه ووصفهم
األشخاص الذين مل يكونوا يف احلقيقة من مبا وصفهم ،فقال ع ّز وجل:
أصحاب النيب وإمنا كانوا من (األدعياء)
((ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ
الذين حاولوا أن يتسلقوا على هذا املوقع ﯦ ﯧ.))...
الروحي املقدس بعد وفاة الرسول صلى اهلل
ثم بقوا بعده ...فهذا أحد األربعة.
عليه وآله وسلم فألصقوا أنفسهم به.
ورجل مسع من رسول اهلل صلى اهلل
ولعل خري ما يصّور لنا بدايات هذا اخللل عليه وآله وسلم فلم حيفظه على وجهه
ووجود هذين املستويني من التفسري ما رواه ووهم فيه ،ومل يتعمد كذبا فهو يف يده يقول
الكليين والصدوق وغريهما عن سليم بن به ويعمل به ويرويه فيقول :أنا مسعت من
قيس اهلاللي ،عن علي عليه السالم.
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فلما
قال سليم( :قلت ألمري املؤمنني عليه علم املسلمون أنه وهم مل يقبلوه ،ولو علم
السالم :إني مسعت من سلمان واملقداد هو أنه وهم لرفضه.
وأبي ذر شيئا من تفسري القرآن وأحاديث
ورجل ثالث :مسع من رسول اهلل صلى
عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم غري ما اهلل عليه وآله وسلم شيئا أمر به ثم نهى
يف أيدي الناس ،ثم مسعت منك تصديق ما عنه وهو ال يعلم أو مسعه ينهى عن شيء
مسعت منهم ،ورأيت يف أيدي الناس أشياء ثم أمر به وهو ال يعلم فحفظ منسوخه ومل
كثرية من تفسري القرآن ومن األحاديث عن حيفظ الناسخ ،ولو علم أنه منسوخ لرفضه
نيب اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم أنتم ولو علم املسلمون إذ مسعوه منه أنه منسوخ
ختالفونهم فيها وتزعمون بأن ذلك كله لرفضوه.
باطل ،أفرتى الناس يكذبون على رسول
وآخر رابع :مل يكذب على رسول اهلل
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم متعمدين
صلى اهلل عليه وآله وسلم مبغض للكذب
ويفسرون القرآن بآرائهم؟ قال :فأقبل علي
خوفا من اهلل ،وتعظيما لرسول اهلل صلى
وقال:
اهلل عليه وآله وسلم مل ينسه ،بل حفظ ما
«قد سألت فأفهم اجلواب إن يف أيدي مسع على وجهه ،فجاء به كما مسع ،مل
ً
ً
ً
ً
ً
الناس ح ّقا وباطال وصدقا وحفظا ووهما ،يزد فيه ومل ينقص منه ،وعلم الناسخ من
وقد كذب على رسول اهلل صلى اهلل عليه املنسوخ فعمل بالناسخ ورفض املنسوخ ،فإن
ً
وآله وسلم على عهده حتى قام خطيبا ،أمر النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ناسخ
فقال( :أيها الناس قد كثرت ّ ّ
علي الكذابة ومنسوخ وخاص وعام وحمكم ومتشابه ،قد
ً
فمن كذب ّ
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من كان يكون من رسول اهلل الكالم له وجهان،
النار) ،ثم كذب عليه من بعده ،وإمنا أتاكم كالم عام وكالم خاص مثل القرآن».
احلديث من أربعة ليس هلم خامس:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهو األمر الذي جعل الباب مفتوحا أمام
الصحابة والتابعني أو غريهم حتى األدعياء
أنى مارسوا العملية التفسريية للقرآن
الكريم من خالل املستوى العام لفهم القرآن
رجل منافق يظهر اإلميان متصنع
الكريم.
باإلسالم ال يتأثم وال يتحرج أن يكذب
وقد ظهرت معامل اخللل يف هذا االنفتاح على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
الواسع على مرجعية الصحابة دون التمييز متعمدا ،فلو علم الناس أنه منافق كذاب ملا
بني هذه اخلصائص الفريدة اليت كان خيتص قبلوا منه ،ومل يصدقوه ،ولكنهم قالوا هذا
بها أهل البيت عليهم السالم ويف مقدمتهم صحب رسول اهلل ورأوه ومسعوا منه
علي عليه السالم وبني بقية الصحابة الذين وهم ال يعرفون حاله ،وقد
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قال اإلم���ام أمري املؤمنني عليه الس�ل�ام:
«أَ ّم���ا َب ْع��� ُدَ :فِإ َّن ا َ
���ما ِء إِ ىَل
الس َ
الْ ْم���َر َينِْز ُل ِم َن َّ
اَ
ات المَْ َطِر إِ ىَل ك ِّ
ُل َنفْس مِبا ُق ِس َم
ض َك َق َطَر ِ
الْرْ ِ
َ���إَذا َرأَى أَ َح ُد ُك ْم
ل
هَ���اِ ،م ْن ِزي���اَدة أَوْ ُن ْقص���ان ،ف ِ
َِ
ال ِخي���ِه َغ ِف�ي�رَ ًة يِف أَ ْه���ل أَوْ م���ال أَوْ َنفْ���س فَال
َن َل ُه ِف ْتَنًة! َفِإ َّن المَْ ْر َء المُْ ْسِ���ل َم َما مَ ْ
ل َيغ َ
ْش
َتكُون َّ
هَ���ا إِذا ُذِك���َر ْت َوُي ْغَرى
َدن���ا َءًة َت ْظ َه ُر فَيَ ْخشَ��� ُع ل
ياس���ِر َّال ِذي
ّ���اس َ
فال الْ ِ
ِبه���ا ِلئ���ا ُم الن ِ
كان كالْ جِ ِ
َم،
ُوج ُب َل ُه المَْ ْغن َ
َظ ُر أََّو َل َف ْوزَة ِم ْن ِق ِ
َينْت ِ
داحِه ت ِ
َوُي ْرفَ��� ُع ِبها َعنْ ُه المَْغْ���َر ُمَ .وَك َذِل َك المَْ ْر ُء المُْ ْس���ِل ُم
الل إِ ْح َدى
َظ ُر ِم َ
�َب�ي ُء ِم َ
���ن هِّ
الياَنِة َينْت ِ
���ن خْ ِ
الْ رَ ِ
هّ
هّ
حْ ُ
الل َفما ِعن َ
���ي ِ
ْد ِ
الل خَيرٌْ
ال ْس���نَيَينْ ِ  :إِ ّما ِ
داع َ
لَ���هَُ ،وإِ ّما ِرز َ
الل َفِإَذا ُهَو ُذو أَ ْهل َومالَ ،و َم َع ُه
ْق هِّ
ِديُن ُه َو َحسَ���ُبهَُ ،وإِ َّن المْ َ
الدنْيا،
ال َوالَْبِن َ
ني َح ْر ُث ُّ
الص حَِ
ي َم ُع ُهما
ال َح ْر ُث االْ ِخَرِةَ ،و َق ْد جَ ْ
َوالْ َع َم َل ّ
هُّ
عال َِ
الل َت ىَ
ال ْقوام».
نظرة إىل اخلطبة
اس���تهل اإلم���ام علي���ه الس�ل�ام خطبت���ه
بتقس���يم رزق اإلنس���ان وم���ا قس���م ل���ه على
ض���وء التقدي���ر والتدبري اإلهل���ي ،ثم أوصى
علي���ه الس�ل�ام بأن من رأى ألخي���ه نعمة فال
ينبغي أن يكن له البغض أو احلس���د كما ال
ينبغ���ي أن يغرت إن جنى ثروة فيضحي بدينه
وإميان���ه م���ن أجله���ا ،ثم دعا عليه الس�ل�ام
الن���اس إىل اإلخ�ل�اص وال���ورع والتق���وى
وصفاء النية وصالح العمل بعيدًا عن الرياء
والعجب والفخر.
الرضا والتسليم أمام إرادة اهلل
أشار اإلمام عليه السالم ـ يف هذه اخلطبة
مهمة ذات أثر عظيم يف تهذيب
ـ إىل مسألة ّ
النف���وس واحلد من مج���وح الفرد واجملتمع.

فوج���ود الف���وارق ب�ي�ن بين البش���ر من حيث
االس���تعداد والقابليات اجلس���مية والروحية
عل���ى املس���توى الف���ردي واالجتماع���ي; أّدى
إىل التفاوت الفاح���ش يف اإلمكانات املادية
واملالي���ة .ومن هنا بدت ردود الفعل الس���لبية
لألفراد الذين ختلفوا عن هذه املس�ي�رة ،أو
س���عوا بتخبط للخلط بني احل�ل�ال واحلرام
ليزج���وا بأنفس���هم يف ه���ذا الس���باق غ�ي�ر
املتكاف���ئ واجمله���ول النهاي���ة يف مصاف من
تق���دم عليهم من حيث اجلوان���ب املاّدية ومل
ّ
إما الش���عور
يك���ن أمامه���م س���وى س���بيلنيّ ،
باإلحب���اط واليأس واالنس���حاب م���ن ميدان
العم���ل والنش���اط والتقوقع عل���ى الذات ،أو
اش���تعال نريان احلس���د والبغض يف قلوبهم
جت���اه اُولئك واهلم باالنتقام منهم .من جانب
ف���إن البعض ال���ذي يتمت���ع باإلمكانات
آخ���ر َّ
قد يصاب بالغ���رور والكرب والعجب والفخر
فيندفع حنو الطغيان والفساد واالحنراف.
واآلي���ات القرآنية والروايات اإلس�ل�امية
بدوره���ا ودرءًا هل���ذه املفاس���د واحليلول���ة
دون ظهوره���ا ق���د لفتت أنظ���ار اجلميع إىل
أن ه���ذه الف���وارق والزيادة
حقيق���ة مفاده���ا ّ
والنقص���ان ليس���ت مس���ألة عبثية بق���در ما
هي واقع يس���تند إىل احلكم���ة اإلهلية اليت
تنظم ش���ؤون العباد على أساس ما يصلحهم
ويقوم حياتهم .ولعل األس���رار اليت خيتزنها
ه���ذا التصنيف خافي���ة علينا حنن العباد يف
بأن اهلل
أن جمرد علمن���ا ّ
أغل���ب االُم���ور ،إ ّال ّ
حكي���م ورمحن ورحيم هو الذي ينظم االُمور
وتشعر قلوبنا الرضا والتسليم هلذا التنظيم
فإن القضية ستتغري وخترج من
والتخطيط; َّ

ش���كلها الظاهري ،آنذاك ستس���ود السكينة
والطمأنين���ة قلوبنا وأرواحنا وس���تزول كافة
تل���ك العواق���ب الس���لبية اليت ب���دت لنا ألول
وهل���ة .ومن هن���ا تواتر التأكي���د على الرضا
والتس���ليم والسّيما بالنسبة للرزق يف اآليات
والروايات.
نع���ود اآلن بع���د هذه املقدم���ة املختصرة
إىل تفس�ي�ر اخلطب���ة ،فق���د تط���رق اإلم���ام
علي���ه الس�ل�ام يف بداية خطبت���ه عن تهذيب
حد للمفاس���د االجتماعية،
النف���وس ووضع ّ
«أما بعد :فان األمر
فقد قال عليه الس�ل�امّ :
ينزل من السماء إىل األرض كقطرات املطر
إىل ّ
كل نف���س مب���ا قس���م هل���ا ،من زي���ادة أو
نقص���ان» فالتش���بيه بقط���رات املطر تش���بيه
ألن قط���رات املط���ر تنزّل
غاي���ة يف الروع���ة; ّ
ً
بص���ورة خمتلفة عل���ى األرض وفق���ا لإلرادة
اإلهلي���ة واحلكمة الرباني���ة ،واألرزاق اإلهلية
تس���قط على هذه الش���اكلة من الس���ماء إىل
البش���رية عل���ى األرض بفض���ل اهلل ورمحته.
فق���د ينزّل املطر بغزارة عل���ى بعض املناطق
حت���ى تس���يل أنهارًا عظيمة بينما قد تش���هد
مناط���ق اُخرى زخات خفيفة من املطر طيلة
الس���نة .ثم خيّلص اإلمام عليه الس�ل�ام إىل
ه���ذه النتيجة ال�ت�ي ينبغي أن يس���تحضرها
الن���اس« :فاذا رأى أحدك���م ألخيه غفرية يف
أهل أو مال أو نفس ،فال تكونن له فتنة».
أن الفتنة هن���ا ال تعنى
وم���ا جيدر ذك���ره ّ
االمتح���ان ،وإن وردت ع���ادة به���ذا املعنى يف
األع���م األغلب ،ب���ل املراد بها م���ا يدعو إىل
الفس���اد واخل���داع وردود األفع���ال الس���لبية
م���ن قبيل احلس���د والع���داوة والبغضاء اليت

ميارس���ها الفقراء املعدومون حيال أصحاب
األموال والثراء.
ثم قال عليه الس�ل�ام« :فان املرء املس���لم
ما مل يغش دناءة تظهر فيخشع هلا إذا ذكرت
ويغرى بها لئام الناس ،كان كالفاجل الياس���ر
ال���ذي ينتظر أول فورة م���ن قداحه توجب له
املغنم ،ويرفع بها عنه املغرم».
أن املس���لمني البعيدين عن اخليانة
فكما ّ
أما
إنمّ ا ينتظرون من احلق س���بحانه أمرينّ :
حل���ول األجل اإلهلي وقد أفنى عمره بطيب
الس���معة وحس���ن العاقبة ،فما عند اهلل خري
له وأبقى.
يوس���ع اهلل علي���ه رزق���ه يف هذه
ّ
وأم���ا أ ْن ّ
مين علي���ه بالصاحبة واألهل والولد
الدنيا و ّ
يف س�ل�امة من دين���ه وصون لعزت���ه وكرامته
«وكذل���ك امل���رء املس���لم الربيء م���ن اخليانة
إما داعي
ينتظ���ر من اهلل إحدى احلس���نينيّ :
وإم���ا رزق اهلل
اهلل فم���ا عن���د اهلل خ�ي�ر ل���هّ ،
فإذا هو ذو أهل ومال ،ومعه دينه وحسبه».
البد من اإلذعان إىل الفارق الكبري
ولكن ّ
بينهم���ا فأحدهما من قبيل زرع الدنيا كاملال
والول���د ،واآلخر من زرع اآلخ���رة وهو العمل
«وإن امل���ال والبن�ي�ن ح���رث الدنيا،
الص���احل َّ
والعمل الصاحل حرث اآلخرة».
وق���د جيم���ع اهلل س���بحانه نع���م الدني���ا
واآلخ���رة لبعض األف���راد «وقد جيمعهما اهلل
تعاىل ألقوام».
أن اإلمام عليه الس�ل�ام قد
والواق���ع ه���و ّ
مهم���ة
كش���ف به���ذه العب���ارات ع���ن حقيق���ة ّ
ومصريية يف حياة اإلنسان تكمن يف ضرورة
ع���دم تلوثه بالذن���وب واملعاص���ي واإلرجاس
ال�ت�ي ال جت���ر عليه���م س���وى اخل���زي والعار

والس���قوط م���ن أع�ي�ن الن���اس واحل���د م���ن
شخصيته لديهم.
ف���إن هن���اك أحد
تق���دم ّ
وبن���اًء عل���ى م���ا ّ
مصريين رفيعني بانتظار الفرد الذي يعيش
النق���اء والعفّ���ة يف حيات���ه ،أ ْن يقضى حياته
مع���ززًا مكرمًا ليحث الس�ي�ر حنو رمحة اهلل
ومغفرت���ه وأج���ره وثواب���ه .أو أن يفي���ض اهلل
علي���ه من نع���م الدنيا يف هذه احلي���اة الدنيا
وجيمع له خري الدارين.
الرض���ا والتس���ليم إىل جان���ب الس���عي
والعمل
ب���أن روح الرضا
لع���ل هنال���ك من يق���ول ّ
والتسليم ألمر اهلل يف الرزق ويف املنافع املادية
وحتد
عامة إنمّ ا تهدأ النفس البشرية ّ
بصورة ّ
من مجاحها وحتّول دون اإلنس���ان واالرمتاء
يف ميادي���ن احلرص والطمع وجباية األموال
واللهث وراء الثروة واالنغماس يف احملرمات
تص���ده ع���ن استش���عار مع�ن�ي احلس���د
كم���ا
ّ
أن مثل هذا الش���عور قد يقتل
والبغ���ض ،إ ّال ّ
عن���د اإلنس���ان روح الس���عي واملثاب���رة حبيث
يتش���ّبث ّ
كل فرد بذريعة من الذرائع من قبيل
مقس���مة ّ
مس���ى اهلل ل���ه
َّ
وكل ق���د ّ
أن األرزاق ّ
رزق���ه ونصيبه فيخلد إىل الس���كون والدعة
والكف عن العمل ،فما جدوى ذلك واألرزاق
ق���د قس���مت; األمر الذي ي���ؤدي بالتالي إىل
األم���ة يف اجملال االقتصادي والتطور
ختّلف ّ
املادي واجتثاث جذور الفقر واحلرمان.
أن ه���ذا اإلش���كال ق���د ي���زول إذا م���ا
إ ّال ّ
أن هذه التعاليم
ألتفت إىل أمرين :األول هو ّ
اإلس�ل�امية والوصايا األخالقية إنمّ ا ّ
توخت
احل���د م���ن تهاف���ت اإلنس���ان عل���ى املاديات
وتناس���يه لكل ما سواها .واألمر الثاني يكمن

ض���رورة مجع كافة اآليات والروايات الواردة
التوص���ل إىل النتيجة
بهذا الش���أن من أجل
ّ
النهائي���ة خبص���وص التعالي���م اإلس�ل�امية;
ألن القضاي���ا اإلس�ل�امية احملوري���ة ال تب���دو
َّ
واضح���ة املع���امل م���ن خ�ل�ال آي���ة واح���دة أو
حديث واحد.
والذي يفهم من جمموع االيات والروايات
أن الضعف والوهن يف كسب املعاش وحتصيل
ّ
ً
الرزق الكريم ليس صحيحا ،كما أن احلركة
احلريصة واملمزوجة بالذنب واملعصية اليت
تفرزها طبيعة جتاهل التقدير اإلهلي والتوّكل
على اهلل هي األخرى ليست صحيحة أيضًا.
أن الرزق قد قس���م
وبعب���ارة اُخ���رى ،صحيح ّ
أن ذلك مشروط بشرط
من جانب اهلل ،غري َّ
الس���عي واجله���د املق���رون باخلل���ق والتقوى
والورع.
وخنتت���م البح���ث مب���ا ورد يف احلدي���ث
النبوي الشريف بشأن مقام الرضا والتسليم
أن طائفة من املس���لمني تطري من قبورها
يف ّ
ي���وم القيامة إىل اجلنّة لتتنّع���م بنعيمها دون
أن تش���هد احلس���اب فتس���أهلم املالئك���ة عن
احلس���اب واجل���واز على الص���راط ،فتجيب
أّنها مل تر احلساب والصراط .وتسأهلم عن
جهنّ���م ،فيجيبوا بعدم رؤيتها .فيس���ألون من
أّي���ة اُمتم أنتم؟ فتقول م���ن أُ ّمة حممد صلى
اهلل عليه وآله) فتقس���م عليه���م املالئكة عن
أعماهل���م ال�ت�ي أّدت بهم إىل ه���ذه الكرامة،
فيقولون« :كنا إذا خلونا نس���تحي أن نعصيه
قس���م لنا» فتقول هلم
ونرضى باليس�ي�ر ّ
مما ِّ
«حق لكم هذا».
املالئكةّ :

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

معنى وصف اإلمام الحسين

عليه السالم

الم ْوتور
بالوتر َ

معان متعددة السالم ،والشفع شفع بزوجته) وكذا قال
جاءت لكلمة الوتر واملوتور ٍ
يف كتب اللغة نستعرض منها فيما يلي ما الزبيدي يف تاج العروس (املصدر السابق).
ينسجم ويتناسب مع أجواء الزيارة:
والوتر صفة من صفات اهلل سبحانه
املعنى األول :قد يطلق الوتر ويراد به (ألنه البائن من خلقه املوصوف بالوحدانية
املتفرد يف الكمال
من كل وجه وال نظري له يف ذاته وال مسي له
رمبا أطلقت العرب الوتر
يف صفاته وال شريك له يف ملكه ،فتعاىل اهلل
على العدد وقصدت به الشيء
امللك احلق) (راجع جممع البحرين للشيخ
الواحد الفرد الذي ليس
الطرحيي ج  4ص  462باب الواو).
بزوج ،قال ابن منظور( :وتر:
فيتبني من جمموع ما مر ان من معاني
الوتر والوتر :الفرد أو ما مل
الوتر هو املوجود املتفرد بصفة أو صفات ال
يتشفع من العدد) (لسان
يشاركه فيها أحد غريه .وهذا املعنى متحقق
العرب البن منظور ج  5ص
يف شخص اإلمام الشهيد عليه السالم،
 273فصل الواو ،وراجع أيضا
واىل هذا أشار العالمة اجمللسي قدس اهلل
تاج العروس للزبيدي ج7
روحه بقوله( :وتر اهلل أي الفرد املتفرد
ص 579مادة وتر).
يف الكمال من نوع البشر يف عصره
ورمبا أطلقت العرب
الشريف) (حبار األنوار للعالمة
الوتر على من يتصف بصفة
اجمللسي ج  98ص .)154
ال يشاركه احد غريه بها،
ووجه حتقق هذا
كإطالقهم الوتر على نيب
املعنى يف شخص
اهلل آدم عليه السالم ألنه
اإلمام احلسني
أول موجود بشري خلقه اهلل
عليه السالم :من
سبحانه ،فلما خلقت حواء
حيث انه مــــــن
أم البشر شفع بها قال ابن
اخلمســــــــة
منظور( :وروي عن ابن عباس،
أ هـــــــــل
رضي اهلل عنهما،
أنه قال :الوتر
آدم عليه

Õ

الكساء عليهم السالم الذين كانوا يف عصر
وجودهم الشريف أفضل أهل األرض
وأكملهم ،واملتفردين بكل مراتب الكمال
من سائر األنام ،فلما فقد النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم وارحتل من دار الفناء،
وارحتلت من بعده ابنته الصديقة الشهيدة
عليها السالم ،والتحق بهما اإلمام أمري
املؤمنني عليه السالم مغدورا مسلوب احلق،
وبعد مدة ليست بالطويلة التحق بهما
ابنهما اإلمام احلسن عليه السالم املسموم
املهتضم،بقي اإلمام السبط احلسني بن
علي عليه السالم بعد رحيل هؤالء األطهار
وحيد أهل زمانه بالفضل ،واملتفرد من
دونهم بالكمال ،فانطبق عليه لقب الوتر
الذي مبعنى املتفرد يف الكمال من نوع
البشر .لذا كان فقده عليه السالم يوم
عاشوراء فقدا لعامة أهل الكساء األطهار،
الن بركة وجوده املبارك كانت مذكرة بهم،
وسادة مسد غيبتهم وفقدهم ،فلما فقد من
الدنيا أثره ،ورفع من بني العاملني شخصه،
بانت وحشة فراقهم ،ورفعت من بني العاملني
ألطاف وجودهم.
وقد استشهد اإلمام احلسني عليه
السالم بهذا املعنى يوم عاشوراء ،حينما
خطب يف جيش البغي والظلم بقوله:
(فانسبوني وانظروا من أنا ،ثم ارجعوا إىل
أنفسكم وعاتبوها ،فانظروا هل يصلح لكم
قتلي وانتهاك حرميت ،ألست ابن بنت نبيكم،
وابن وصيه وابن عمه وأول املؤمنني املصدق
لرسول اهلل مبا جاء به من عند ربه ،أوليس
محزة سيد الشهداء عمي ،أوليس جعفر
الطيار يف اجلنة جبناحني عمي ،أو مل يبلغكم

ما قال رسول اهلل لي وألخي :هذان سيدا
شباب أهل اجلنة ...أما يف هذا حاجز لكم
عن سفك دمي( )...اإلرشاد للشيخ املفيد
ج  2ص  97ــ 98خطبة اإلمام احلسني
عليه السالم يوم عاشوراء ) ،فبقوله هذا
أراد عليه السالم من األمة أن تعي وتفهم
ان وجوده بني ظهرانيهم فرصة ونعمة لن
تتكرر ،وسرتفع منهم إىل يوم القيامة فيما
لو قوبلت باجلحود والنكران ،وهو ما حدث
بالفعل.
وكالم السيدة زينب العقيلة عليها
السالم مع أخيها احلسني عليه السالم
ليلة عاشوراء يدل داللة واضحة على هذا
املعنى ،فحينما مسعت العقيلة زينب عليها
السالم أخاها اإلمام احلسني عليه السالم
يردد ليلة العاشر أبياتا من الشعر مشهورة
ومذكورة يف كتب املقاتل ،علمت انه قد عزم
على املوت ،وان فقد هذا املوجود العظيم
بات وشيكا ،وان فرصة وجوده يف احلياة
الدنيا صارت قصرية جدا ،فأحست بعظم
املصيبة ،وبهول اخلطب ،فصاحت( :وا ثكاله
ليت املوت أعدمين احلياة اليوم ماتت أمي
فاطمة وأبي علي وأخي احلسن يا خليفة
املاضني ومثال الباقني) (مثري األحزان
البن منا احللي ص  35املقصد األول على
سبيل التفصيل لألحوال السابقة لقتال آل
الرسول).
فمن كالمها عليها السالم نستكشف ان
أشخاص أصحاب الكساء عليهما السالم
وقيمهم وكماالتهم كانت جمتمعة مجلة
وتفصيال يف اإلمام احلسني عليه السالم،
وان فقده كان ميثل فقدا للكل ،كما ان
االعتداء عليه كان ميثل اعتداًء على مجيع
أولئك األطهار.
ومن هنا أيضا نفهم سبب خماطبة الزائر
للشهداء الذين دافعوا عن اإلمام احلسني
عليه السالم يوم عاشوراء ونصروه وذبوا
عنه بأرواحهم وأجسامهم بقول( :السالم
عليكم يا أنصار رسول اهلل السالم عليكم
يا أنصار أمري املؤمنني السالم عليكم يا

أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العاملني
السالم عليكم يا أنصار أبي حممد احلسن
بن علي الزكي الناصح الولي السالم عليكم
يا أنصار أبي عبد اهلل) (املزار للشهيد
األول ص  129زيارة الشهداء رضوان اهلل
عليهم)  ،فان كل من النيب األعظم صلى
اهلل عليه وآله السالم واإلمام أمري املؤمنني
والزهراء واإلمام احلسن عليهم السالم مل
يكونوا مبوجودين يوم عاشوراء بأشخاصهم
وأبدانهم املادية حتى يتم نصرتهم من قبل
أولئك الشهداء الكرام ،ولكن والن شخص
اإلمام احلسني عليه السالم قد مجع
كماالت بقية أصحاب الكساء عليهم السالم
ُع َّدت نصرته نصرة هلم والذب عنه ذبًا
عنهم عليهم السالم.
املعنى الثاني :وقد يطلق املوتور على من
ُقِت َل محي ُمه واُف ِرد
قال الزبيدي يف تاج العروس( :واملوتور
املفعول ،وتقول منه :وتره يرته ترة ووترا،
إذا قتل محيمه فأفرده منه) (تاج العروس
للزبيدي ج  7ص  583مادة وتر) وهكذا
كان حال اإلمام احلسني بن علي عليه
السالم فقد قتل أوالده وفلذات أكباده
وإخوته وبنو أخيه وبنو عمومته وأصحابه
بتلك الصورة املريعة اليت مل يشهد هلا
التاريخ مثيال أبدا ،وأعداء احلسني عليه
السالم ما استطاعوا أن يقتلوه ويصلوا إليه
إال بعد أن افردوه ووتروه ،وهي ألصحابه
وألهل بيته فضيلة ليست كمثلها فضيلة،
إذ ان وجودهم كان مانعا عن قتله ،وبذهلم
ملهجهم كان دافعا لوصول شتى أنواع األذى
عن شخصه املبارك فجزاهم اهلل خريا عن
إمامهم وعن أهل بيت نبيهم صلى اهلل عليه
وآله وسلم.
املعنى الثالث :وقد يطلق املوتور على من
قتل له قتيل ومل يدرك بدمه
قال اجلوهري يف الصحاح( :واملوتور:
الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه) (الصحاح
للجوهري ج  2ص  843فصل الواو) ،وقال
ابن منظور( :واملوتور :الذي قتل له قتيل فلم

يدرك بدمه ،تقول منه :وتره يرته وترا وترة)
(لسان العرب البن منظور ج  5ص  273ــ
 276فصل الواو).
واإلمام احلسني عليه السالم مل ُيدرك
دم أبنائه وأهل بيته وأصحابه من أولئك
األجالف الطغاة اللئام ،واىل اليوم ما زال
صوته عليه السالم يدوي ويرتدد يف آذان
الزمان ،وهو يستغيث وال يغاث ،ويستجري
وال جيار ،ويستنصر وال ينصر ،رافعا صوته
قائال:
هل من ذاب يذب عن حرم رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم.
هل من موحد خياف اهلل فينا.
هل من مغيث يرجو اهلل يف إغاثتنا.
هل من معني يرجو ما عند اهلل يف
إعانتنا.
هل من راحم يرحم آل الرسول املختار.
هل من ناصر ينصر الذرية األطهار.
هل من جمري ألبناء البتول.
هل من ذاب يذب عن حرم الرسول.
لكنه عليه السالم مل جيد جوابا لكل
استغاثاته إال صرخات خرجت من حناجر
النسوة الثواكل ،ومل يغاث بغري دموع تفجرت
بها عيون أيتامه وأيتام البقية من أهل بيته
الذين تقدموه بالشهادة ،فهو املوتور الوحيد
اخلائف الطريد الذي فاقت وحدته كل
وحدة وعظمت غربته على كل غربة.
فسالم عليك أبا الشهداء (سالم من
لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد
السيوف ،وبذل حشاشته دونك ،وجاهد بني
يديك ،ونصرك على من بغى عليك ،وفداك
بروحه وجسده ،وماله وولده ،وروحه لروحك
فداء ،وأهله ألهلك وقاء فلئن أخرتين
الدهور ،وعاقين عن نصرك املقدور ،ومل
أكن ملن حاربك حماربا ،وملن نصب لك
العداوة مناصبا ،فألندبنك صباحا ومساء،
وألبكني عليك بدل الدموع دما ،حسرة
عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا ،حتى
أموت بلوعة املصاب وغصة االكتياب).

Ö

أخالقك هويتك

سوء الظن بالخالق والمخلوق
وهو م���ن نتائج اجلنب وضع���ف النفس،
إذ كل جب���ان ضعي���ف النف���س تذعن نفس���ه
ل���كل فكر فاس���د يدخ���ل يف وهم���ه ويتبعه،
وق���د يرتتب علي���ه اخلوف والغ���م ،وهو من
املهلكات العظيمة ،وقد قال اهلل سبحانه:

((ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ.))...
وقال تعاىل:

((ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ.))...
وقال تعاىل:

((...ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ)).
وقال أمري املؤمنني عليه السالم:
«ض���ع أم���ر أخي���ك عل���ى أحس���نه حتى
يأتي���ك م���ا يغلب���ك من���ه ،وال تظن���ن بكلم���ة
خرج���ت من أخيك س���وءا وأنت جتد هلا يف
اخلري حممال».
وال ريب يف أن من حكم بظنه على غريه
بالش���ر ،بعث���ه الش���يطان عل���ى أن يغتابه أو
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سوء الظن
يتوان���ى يف تعظيمه وإكرامه ،أو يقصر فيما
يلزمه من القيام حبقوقه ،أو ينظر إليه بعني
االحتقار ويرى نفسه خريا منه.

ألنه أفسق الفسقة ،وقد قال اهلل:

وكل ذل���ك م���ن املهل���كات ،على أن س���وء
الظ���ن بالن���اس م���ن ل���وازم خب���ث الباط���ن
وقذارت���ه ،كم���ا أن حس���ن الظن م���ن عالئم
س�ل�امة القل���ب وطهارت���ه ،فكل من يس���يء
الظن بالناس ويطلب عيوبهم وعثراتهم فهو
خبيث النفس س���قيم الفؤاد وكل من حيسن
الظن بهم ويسرت عيوبهم فهو سليم الصدر
طيب الباطن ،فاملؤمن يظهر حماسن أخيه،
واملناف���ق يطل���ب مس���اويه ،وكل إناء مبا فيه
ينضح.

فال جيوز تصديق الفاس���ق يف نبأه ،وإن
ح���ف بقرائن الفس���اد ،م���ا احتم���ل التأويل
واخل�ل�اف ،فل���و رأي���ت عاملا يف بي���ت أمري
ظ���امل ال تظن���ن أن الباع���ث طل���ب احلطام
احملرم���ة ،الحتم���ال ك���ون الباع���ث إغاث���ة
مظل���وم ،ول���و وج���دت رائحة اخلم���ر يف فم
جتزمن بش���رب اخلم���ر ووجوب
مس���لم فال
ّ
احلد ،إذ ميكن أنه متضمض باخلمر وجمه
وم���ا ش���ربه ،أو ش���ربه إكراها وقه���را ،فال
يس���تباح سوء الظن إال مبا يستباح به املال،
وهو صريح املشاهدة ،أو قيام بينة فاضلة.

والس���ر يف خباثة س���وء الظ���ن وحترميه
وص���دوره ع���ن خب���ث الضم�ي�ر وإغ���واء
الش���يطان :أن أس���رار القل���وب ال يعلمها إال
ع�ل�ام الغي���وب ،فلي���س ألح���د أن يعتقد يف
حق غريه س���وءا إال إذا انكش���ف له بعيان ال
يقبل التأوي���ل ،إذ حينئذ ال ميكنه أال يعتقد
م���ا ش���اهده وعلم���ه ،وأم���ا ما مل يش���اهده
ومل يعلم���ه ومل يس���معه وإمنا وق���ع يف قلبه،
فالش���يطان ألق���اه إليه ،فينبغ���ي أن يكذبه،

((ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ.))...

ولو أخربك عدل واحد بسوء من مسلم،
وج���ب عليك أن تتوق���ف يف إخباره من غري
تصديق وال تكذيب ،إذ لو كذبته لكنت خائنا
عل���ى هذا العدل إذ ظننت به الكذب ،وذلك
أيض���ا من س���وء الظ���ن ،وك���ذا إن ظننت به
الع���داوة أو احلس���د أو املقت لتتطرق ألجله
التهم���ة ،فرتد ش���هادته ،ول���و صدقته لكنت
خائن���ا عل���ى املس���لم املخرب عن���ه ،إذ ظننت

ب���ه الس���وء ،مع احتم���ال كون الع���دل املخرب
وروي أنه صلى اهلل عليه وآله وس���لم كان
((ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ساهيا ،أو التباس األمر عليه حبيث ال يكون يكل���م زوجت���ه صفي���ة بنت حي اب���ن أخطب ،ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ.))...
يف إخباره خبالف الواقع آمثا وفاسقا.
فم���ر به رج���ل من األنص���ار ،فدعاه رس���ول
وق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه
وباجلمل���ة :ال ينبغ���ي أن حتس���ن الظ���ن اهلل ،وقال:
وسلم:
بالواحد وتس���ئ باآلخر ،فتذكر املذكور حاله
«يا فالن! هذه زوجيت صفية».
«كيف ترون من يسب أبويه؟».
عل���ى م���ا كان يف الس�ت�ر واحلج���اب ،إذ مل
فق���ال :ي���ا رس���ول اهلل! أفنظ���ن ب���ك إال
فقالوا :هل من أحد يسب أبويه؟ فقال:
ينكش���ف لك حاله بأحد القواطع ،وال حبجة خريا؟ قال:
«نعم! يسب أبوي غريه فيسبون أبويه».
ش���رعية جيب قبوهل���ا ،وحتمل خ�ب�ر العدل
«إن الش���يطان جيري من ابن آدم جمرى
طريق المعالجة في إزالة سوء
عل���ى إمكان تطرق ش���بهة جم���وزة لإلخبار ،الدم ،فخشيت أن يدخل عليك».
وإن مل يكن مطابقا للواقع.
الظن
فانظر كيف أش���فق رسول اهلل صلى اهلل
بعد تذكر ما تقدم من فس���اد سوء الظن
ث���م املراد بس���وء الظ���ن هو عق���د القلب علي���ه وآله وس���لم على دينه فحرس���ه ،وكيف
ومي���ل النفس دون جم���رد اخلواطر وحديث عل���م األمة طريق االحرتاز عن التهمة ،حتى وما يأتي من فضيلة ضده :أنه إذا خطر لك
النف���س ،بل الش���ك أيض���ا ،إذ املنهي عنه يف ال يظن العامل الورع املعروف بالتقوى والدين خاطر سوء على مسلم :ال تتبعه ،وال حتققه،
اآليات واألخبار إمنا هو أن يظن ،والظن هو أن الناس ال يظنون به إال خريا ،إعجابا منه وال تغري قلبك عما كان عليه بالنس���بة إليه،
الطرف الراجح املوجب مليل النفس إليه.
بنفسه ،فإن ما ال جزم بتحققه يف حق سيد م���ن املراع���اة والتفق���د واإلك���رام واالعتم���اد
واألم���ارات ال�ت�ي به���ا ميت���از العق���د عن الرس���ل وأش���رفهم ،فكيف جيزم بتحققه يف بس���ببه ،ب���ل ينبغ���ي أن تزي���د يف مراعات���ه
جم���رد اخلواط���ر وحدي���ث النف���س ،ه���و أن حق غريه ،وإن بلغ من العلم والورع ما بلغ .وإعظام���ه وتدعو له باخلري ،فإن ذلك يقنط
يتغري القلب منه عما كان من األلفة واحملبة
والسر يف ذلك :أن أورع الناس وأفضلهم الش���يطان ويدفع���ه عن���ك ،ف�ل�ا يلق���ي إليك
إىل الكراه���ة والنف���رة ،واجلوارح عما كانت ال ينظ���ر الن���اس كلهم إليه بع�ي�ن واحدة ،بل خاطر الس���وء خوف���ا من اش���تغالك بالدعاء
عليه من األفعال الالزمة يف املعاش���رات إىل إن نظ���ر إليه بعضهم بعني الرضا ينظر إليه وزيادة اإلكرام.
خالفها.
ومهم���ا عرفت عثرة من مس���لم فانصحه
بعض آخر بعني السخط:
والدلي���ل على أن املراد هو ما ذكر ،قوله
صلى اهلل عليه وآله وسلم:

«ثالث يف املؤمن ال تستحس���ن وله منهن
خمرج فمخرجه من سوء الظن أال حيققه».
أي ال حيق���ق يف نفس���ه بعقد وال فعل ،ال
يف القلب وال يف اجلوارح.
ث���م لكون س���وء الظن من املهل���كات ،منع
الش���رع من التعرض للتهم���ة ،صيانة لنفوس
الن���اس عن���ه ،فق���ال صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه
وسلم:

وعني الرضا عن كل عيب كليلة
ولكن السخط تبدي املساويا
ف���كل ع���دو وحاس���د ال ينظ���ر إال بع�ي�ن
الس���خط ،فيكتم احملاس���ن ويطلب املساوئ،
وكل ش���رير ال يظ���ن بالن���اس كلهم إال ش���را،
وكل معي���وب مفتض���ح عند الن���اس حيب أن
يفتض���ح غ�ي�ره وتظه���ر عيوب���ه عندهم ،ألن
البلي���ة إذا عمت هانت ،وألن يش���تغل الناس
به فال تطول ألسنتهم فيه.

فال�ل�ازم ل���كل مؤمن أال يتع���رض ملوضع
«اتقوا مواقع التهم».
التهم���ة حتى يوقع الناس يف املعصية بس���وء
وقال أمري املؤمنني عليه السالم:
الظ���ن ،فيك���ون ش���ريكا يف معصيتهم ،إذ كل
«من عرض نفس���ه للتهمة فال يلومن من من كان س���ببا ملعصية غريه يكون ش���ريكا له
يف هذه املعصية ،ولذا قال اهلل تعاىل:
أساء به الظن».

يف السر وال تبادر إىل اغتيابه ،وإذا وعظته
فال تعظه وأنت مسرور باطالعك على عيبه،
لتنظر إليه بعني احلقارة ،مع أنه ينظر إليك
بع�ي�ن التعظي���م ب���ل ينبغي أن يك���ون قصدك
اس���تخالصه من اإلثم ،وتك���ون حمزونا كما
حتزن على نفس���ك إذا دخ���ل عليك نقصان،
وينبغ���ي أن يك���ون تركه ذل���ك العيب من غري
نصيحت���ك أحب إليك م���ن تركه بنصيحتك،
وإذا فعل���ت ذل���ك مجعت بني أج���ر نصيحته
وأج���ر احل���زن مبصيبته وأج���ر اإلعانة على
آخرته.
ـــــــــــــــــــــــــ
املصدر :جامع السعادات للمحقق النراقي.
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مباحث عقائدية

)التفويض) و(الجرب(

ي���رى الذين يعتق���دون بالتفويض أن اهلل
ق���د خلقن���ا وترك كل ش���يء بيدن���ا وال يعود
أي دخ���ل له يف أعمالنا وأفعالنا ،وبناًء على
ذل���ك يكون لنا احلرية الكاملة واالس���تقالل
التام فيما نفعل بال منازع!
ال ش���ك يف أن ه���ذا ال يتف���ق ومب���دأ
التوحي���د ،إذ أن التوحي���د ق���د علمنا أن كل
ش���يء ملك هلل ،وما من شيء خيرج عن ناق
حكم���ه ،مبا يف ذل���ك أعمالنا اليت نقوم بها
خمتاري���ن ومبلء حرية إرادتن���ا ،وإ ّال فذلك
شرك.
وبعب���ارة أوض���ح :ليس باإلم���كان القول
بوج���ود إهل�ي�ن ،أحدهم���ا هو اإلل���ه الكبري،
خال���ق الك���ون ،واآلخ���ر اإلله الصغ�ي�ر ،أي
اإلنس���ان الذي يعمل مس���تق ً
ال وب���كل حرية
حبيث أن اهلل الكبري ال يس���تطيع أني تدخل
يف أعماله!
هذا ،بالطبع ش���رك وثنائية يف العبادة،
أو إنه تعدد يف املعبود ،فعلينا إذن أن نعترب
اإلنس���ان صاح���ب اختيار فيم���ا يفعل ،ويف
الوق���ت نفس���ه نؤم���ن ب���أن اهلل حاك���م عليه
وعلى أعماله.
المدرسة الوسط
إن النقطة املهمة والدقيقة هنا هي أن ال
خيتلط علينا األمر فنحسب هذين األمرين
متناقض�ي�ن ،الدقة يف األم���ر هي إننا نؤمن
بـ(عدال���ة) اهلل إميان���ًا تام���ًا ،وأن نؤم���ن يف
الوقت نفسه حبرية عباد اهلل ومسؤوليتهم،
وبـ(التوحي���د) ومشول حكم���ه عامل الوجود
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كل���ه وهذا هو م���ا يعرب عنه أن���ه (األمر بني
األمري���ن) ،أي األمر الوس���ط بني معتقدين
متطرفني غري صحيحني.

يس���تطيع حتريكه���ا ،ولكنن���ا إذا أوصلناه���ا
بطاق���ة كهربائي���ة خفيف���ة أمك���ن إيص���ال
احلرارة إليها حبيث تتمكن من التحرك.

ومل���ا كان ه���ذا املوض���وع على ش���يء من
التعقيد ،فسنورد مثا ًال توضيحيًا.

ف���إذا ارتك���ب هذا الش���خص بتل���ك اليد
جرمي���ة ،فقتل ش���خصًا أو صفع أحدًا ،فإن
مس���ؤولية ذل���ك ال ش���ك تك���ون علي���ه ،ألنه
كانت له القدرة واإلرادة ،وإن الش���خص إذا
مل���ك (الق���درة واإلرادة) يكون مس���ؤو ًال عن
أعماله.

أف���رض أن���ك تق���ود قط���ارا كهربائيا يف
سفرة ،فالبد أن يكون هنالك سلك كهربائي
ق���وي ميتد فوق القطار ،تنزلق عليه احللقة
املتصل���ة بالقط���ار ،فيتح���رك ه���ذا بانتقال
طاق���ة كهربائي���ة قوي���ة م���ن حمط���ة لتوليد
الكهرب���اء إىل ماكن���ة القط���ار باس���تمرار،
حبيث لو انقطع التيار حلظة واحدة لتوقف
القطار فورًا.
يدهي أنك قادر أن تتوقف أثناء الطريق
حيثما تشاء ،ولك أن تزيد من سرعة القطار
أو أن ختف���ف منها ،ولكن���ك على الرغم من
حريت���ك ه���ذه ،فإن الش���خص القائ���م على
إدارة حمط���ة تولي���د الكهرب���اء ق���ادر يف أية
حلظ���ة أن يوقف حركتك ،وذلك ألن قدرتك
كله���ا تعتم���د على تل���ك الطاق���ة الكهربائية
اليت يتحكم فيها شخص غريك.
ف���إذا دققن���ا النظر يف ه���ذا املثال جند
أن���ه عل���ى الرغ���م من حري���ة س���ائق القطار
يف احلرك���ة والس���كون ،إ ّال أن���ه يق���ع يف
قبض���ة ش���خص آخر وأن هذي���ن األمرين ال
يتعارضان.
مثال آخر
أفرض إن شخصًا أصيبت أعصاب يده
بالشلل على أثر حادث مؤسف ،فال

ولكن يف هذا املثال فإن الش���خص الذي
يوص���ل الق���وة الكهربائي���ة إىل ي���د اجلان���ي
فيوّلد فيها القدرة يكون هو املسيطر احلاكم
علي���ه ،يف الوقت الذي يكون فيه هذا مالكًا
حلرية إرادته واختياره.
لقد وهبن���ا اهلل القدرة والق���وة ،ومنحنا
العق���ل وال���ذكاء ،وه���ي طاق���ات ال ينقط���ع
وصوهل���ا إلين���ا م���ن اهلل ،ول���و توق���ف فيض
لط���ف اهلل عن���ا حلظ���ة واح���دة وانفصم���ت
رابطتنا به لقضي علينا قضاًء تامًا.
إنن���ا إذا كن���ا قادرين على إجن���از عمل،
فقدرتن���ا هي اليت وهبه���ا اهلل لنا وما زالت
تص���ل إلينا باس���تمرار غري منقط���ع ،بل إن
حري���ة إرادتن���ا أيض���ًا م���ن عن���ده ،أي أن���ه
ه���و ال���ذي أرادن���ا أن نك���ون أح���رارًا
يف إرادتن���ا ،لك���ي نواص���ل
مسريتنا حنو

التكامل بهذه اهلبات اإلهلية.
ومت���دح الصاحلني دليل عل���ى حرية اإلرادة،
بن���اء عل���ى ذلك ،فإنن���ا يف الوق���ت الذي وإ ّال ف�ل�ا معن���ى يف ال���ذم وامل���دح إذا كان
ً
منل���ك في���ه حري���ة إرادتن���ا واختيارن���ا ،نظل اإلنسان جمربًا.
حت���ت س���يطرة الق���درة اإلهلي���ة وال ميك���ن
ج .مجي���ع اآلي���ات ال�ت�ي تتح���دث ع���ن
أن خن���رج من نط���اق حكمه ،إنن���ا يف حلظة احلس���اب ي���وم القيامة وحماكم���ة الناس يف
الق���درة والقوة نكون مرتبطني به تعاىل ،وال تلك احملكمة ،ثم احلكم بالعقاب أو بالثواب،
ميك���ن أن نكون ش���يئًا بدونه ،ه���ذا هو معنى
(األم���ر ب�ي�ن األمرين) ،إذ إنن���ا بهذا ال نكون
ق���د وضعنا أحدًا على قدم املس���اواة مع اهلل
ليك���ون ش���ريكًا ل���ه ،وال نك���ون ق���د اعتربن���ا
عب���اد اهلل جمربي���ن يف أعماهل���م لنقول إنهم
مظلومون ،فتأمل!
لق���د تعلمن���ا ه���ذا ال���درس من مدرس���ة
أه���ل البي���ت عليه���م الس�ل�ام ،فعندم���ا كان
الناس يس���ألونهم عما إذا كان هناك س���بيل
بني (اجل�ب�ر والتفويض) كانوا يقولون :نعم،
أرحب مما بني السماء واألرض.
القرآن ومسألة الجبر والتفويض
يؤك���د الق���رآن اجملي���د يف ه���ذه املس���ألة
عل���ى حرية إرادة اإلنس���ان جبالء ووضح يف
املئ���ات من اآليات اليت تص���رح حبرية إرادة
اإلنسان.
أ .مجي���ع اآلي���ات ال�ت�ي تتن���اول األوام���ر
والنواه���ي والفرائض تدل عل���ى حرية إرادة
اإلنسان يف اختيار سبيله ،إذ لو كان اإلنسان
جمربًا يف أعماله ملا كان مثة معنى يف األمر
والنهي.
ب .مجي���ع اآلي���ات ال�ت�ي ت���ذم املس���يئني

أي النار واجلنة ،إن هي إ ّال دليل على حرية
اإلنسان يف ما يعمل ،ألنه بالفرض واإلجبار
ال يك���ون هناك معنى للمحاس���بة واحملاكمة،
ويك���ون إن���زال العق���اب باملس���يئني ظلم���ًا
حمضًا.
د .مجي���ع اآلي���ات اليت تدور ح���ول قوله
تعاىل:
((ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ))...(( ،ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ)).
ت���دل دالل���ة واضح���ة عل���ى حري���ة إرادة
اإلنسان.
هـ .مثة آيات مثل:
((ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ)).
واضحة الداللة على هذا األمر.
إ ّال أن هن���اك آي���ات يف الق���رآن اجملي���د
تعت�ب�ر دلي ً
ال على (األمر بني األمرين) ،غري
أن بع���ض اجلهالء خيطئ���ون فهمها فريونها
دلي ً
ال على (اجلرب) ،منها:
((ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ.))...
م���ن الواض���ح أن ه���ذه اآلي���ة وأمثاهلا ال
تعين جتريد اإلنسان من حرية االختيار ،بل
تري���د أن تؤكد لإلنس���ان إنه يف الوقت الذي
يك���ون فيه ت���ام احلرية واالختي���ار ،ال خيرج
عن أمر اهلل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعالم الشيعة

مالك األشرت النخعي

اسمه ونسبه

هو مال���ك بن احلارث ،ب���ن عبد َيغوث،
بن َسِلمة ،بن ربيعة ،بن َيع ُرب بن قحطان.
وُلِّق���ب بـ(األش�ت�ر) ألن إح���دى عيني���ه
ُشترِ َ ت ــ أي ُشقّت ــ يف معركة الريموك.
والدته

مل تذك���ر لنا املص���ادر التارخيية تارخيًا
حمدِّدًا لوالدته ،ولكن توجد قرائن تارخيية
نستطيع من خالهلا معرفة والدته على وجٍه
تقرييب ختميين.
فقد ُقدِّرت والدته بني س���نة ( 25ــ )30
قبل اهلجرة النبوية الشريفة.
مواقفه
عاص���ر مالك األش�ت�ر الن�ب�ي صلى اهلل
علي���ه وآله وس���لم ،ولكنه مل يره ومل يس���مع
حديث���ه ،وذك���ر عن���د النيب صل���ى اهلل عليه
وآله وس���لم ،فقال فيه النيب صلى اهلل عليه
وآله وسلم:
«إنه املؤمن حقًا.
وه���ذه ش���هادة تع���دل ش���هادة الدني���ا

بأس���رها ،كما ُع َّد مالك من بني اجملاهدين
الردة.
الذين أبَلوا بالًء حسنًا يف حروب َّ
و ُذك���ر أنه يف مجلة احملاربني ُّ
الش���جعان
الذي���ن خاض���وا معرك���ة الريم���وك ،وه���ي
املعركة اليت دارت بني املسلمني والروم سنة
( 13هـ).
ومثَّة إش���ارات ت���دل على أن مال���كًا كان
قب���ل الريم���وك يش���ارك يف فت���وح الش���ام،
ويدافع عن مبادئ اإلسالم وقيمه السامية،
ويدف���ع عن كيان اإلس�ل�ام وثغور املس���لمني
شرور الكفار.
وح�ي�ن َد َّب اخل�ل�اف واالخت�ل�اف ب�ي�ن
املس���لمني يف زم���ن عثمان ،بس���بب خمالفة
البع���ض لتعاليم القرآن الكريم وس���نة النيب
األم�ي�ن صلى اهلل عليه وآله وس���لم مل َي َس���ع
السكوت.
رت
األش َ
ُ
فجاهد يف سبيل اهلل بلسانه عندما رأى
عب���د اهلل بن مس���عود الصحاب���ي اجلليل قد
ُكس���ر ضلعه ،وأُخرج بالضرب من املس���جد
النبوي.
عما ُر بن ياسر من العنف والضرب
ونال ّ

م���ا نال���ه  ،وه���و الصحابي الش���هم املخلص
املضحي.
ولقي أبو ذّر ما لقي من النفي والتشريد،
وقطع عطائه والتوهني بكرامته ،وهو الذي
ُم���دح مدح���ًا جلي ً
ال على لس���ان رس���ول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم.
والؤه ألمير المؤمنين

عليه السالم

ويف خالف���ة اإلم���ام علي ب���ن أبي طالب
عليه السالم وحكومته ،كانت مواقف مالك
األشرت واضحًة َج َّلية املعامل.
فه���ذا العم�ل�اق الش���جاع أصب���ح ُجنديًا
خملص���ًا ألم�ي�ر املؤمنني عليه الس�ل�ام ،فلم
يفارق اإلمام عليه السالم ٌّ
قط ،كما كان من
اإلمام خلال َفِتِه الظاهرية.
َسلُِّم
بل ت َ
َق ِ
ِ
فل���م َي��� ِرد ومل يص ُدر إال ع���ن أمر اإلمام
عل���ي عليه الس�ل�ام حتى ج���اء املدح اجلليل
على لسان أمري املؤمنني عليه السالم ،فكان
أن كت���ب عليه الس�ل�ام يف عهده له إىل أهل
مصر ،حني جعله واليًا على هذا اإلقليم:

عث���ت إليكم ـ���ـ أي إىل
«أم���ا بع���د ،فقد َب ُ
أه���ل مص���ر ــ عب���دًا م���ن عب���اد اهلل ،ال ينام

س���اعات املواقف الش���اخمة ح���اول بعضهم أن يهملوا من الش���ام ولكث���رة خراجه���ا ،ولتمايل أهلها
أّياَم اخلوف ،وال َين ُكل عن األعداء
ِ
أش���د عل���ى الفُجار من حري���ق النار ،شعره ويطمسوه ،لكنهم مل يفلحوا يف إطفاء إىل أه���ل البي���ت عليه���م الس�ل�ام وكراهتهم
الروعُّ ،
َّ
ألعدائهم.
الشمس.
وهو مالك بن احلارث أخو َم ْذ ِحج.

فب���ادر معاوية بإرس���ال اجلي���وش إليها،
وم���ن خصائ���ص ش���عر مال���ك أن الغالب
غ���رض احلماس���ة والبطول���ة ،وه���و وعلى رأس���ها عمرو ب���ن العاص ،ومعاوية بن
علي���ه
ُ
انعكاس للصراع اخلطري واملرحلة التارخيية حديج ليحتلَّها.
احلساسة اليت كان مير بها اإلسالم.
ف���كان من اخلليفة الش���رعي اإلمام علي
احلَّية بن أبي طالب عليه الس�ل�ام أن أرس���ل َ
وق���د جادت ب���ه قرحيته النابض���ة َ
مالك
���ي ه���و الغال���ب األش�ت�ر رض���وان اهلل علي���ه والي���ًا ل���ه عل���ى
في���ه ،ولع���ل الش���عر الُب ُطوِل ِّ
العام يف قصائده ،مبا ميتاز به من سالس���ة مصر.
وروعة.
داس���ًا إليه سمُ ّ ًا
فاحت���ال معاوية يف قتله ّ

وهلذا القول الش���ريف مصاديق مشرقة،
فقد كان ملالك األشرت هذه املواقف واألدوار
الفريدة:
أو ًال :قي���ل أن���ه أول َمن باَي��� َع اإلماَم عليًا
علي���ه الس�ل�ام على خالفته احلق���ة ،وطالب
املحُ ِجم�ي�ن ع���ن البيع���ة بأن يقدم���وا ضمانة
عل���ى أن ال حُي ِدثوا ِفتَن���ًا ،لكن أمري املؤمنني
عليه السالم أمره برتكهم ورأَي ُهم.
نذك���ر هذي���ن البيت�ي�ن كنم���وذج قاهلم���ا
أم�ي�ر املؤمنني عليه الس�ل�ام
ثاني���ًا :زَّ
َود َ
باملقاتل�ي�ن واإلم���دادات م���ن احملارب�ي�ن يف لعمرو بن العاص يف صفني:
معركة اجلمل احلامسة ،مس���تثمرًا زعامته
يا ليت شعري كيف لي بعمرو
عل���ى قبيل���ة ِمذحج خاص���ة ،والن َ
َّخ���ع عامة،
ذاك ال���ذي أجب���ت في���ه نذري
َّ
قوات مهمة.
فحشد منهم ٍ
ذاك ال���ذي أطلب���ه بوت���ري
فيما وقف على ميمنة اإلمام عليه السالم
ذلك الذي فيه ش���فاء صدري
الصناديد،
وي ِ
يف تل���ك املعرك���ة يفديه جُ
ن���دل َّ
وإىل موهبت���ه الش���اعرية اهلادف���ة كان
ويكثر القتل يف أصحاب الفتنة ،واخلارجني
األش�ت�ر ذا ق���وة خطابّي���ة فائقة ،مش���فوعة
على طاعة إمام زمانهم.
حب َّج���ٍة واضح���ة ،وق���درة نادرة عل���ى تقديم
ُ
ثالث���ًا :ويف مقدم���ات معركة صفني عمل
فحمة.
الرباهني املقنعة واألجوبة املُ ِ
مال���ك األش�ت�ر على إنش���اء جس���ر على نهر
من خطبه
الفرات ليعرب عليه جيش اإلمام علي بن أبي
وكان م���ن خطب���ه يف أح���د أي���ام صف�ي�ن
طال���ب عليه الس�ل�ام فيقاتل جيش ِّ
الش���قاق
قوله
واالنشقاق بقيادة معاوية بن أبي سفيان.
َ
نبيه،
(احلمد هلل الذي جعل فينا َ
عم ِّ
ابن ِّ
وكان له َبالء َح َسن يوم السابع من صفر
ٌ
س���يف من
أقد ُم ُهم هجرة ،وأّولهُ م إس�ل�اما،
َ
ع���ام (  37هـ) حني أوق���ع اهلزمية يف جيش
س���يوف اهلل َصَّب���ه عل���ى أعدائ���ه ،فانظ���روا
معاوية.
وتكس���ر
وملّا رفع أهل الشام املصاحف ،خيدعون إذا ِ
طي���س ،وث���ار ال َقت���امَّ ،
���ي الَو ُ
مح َ
املَُّران ،وجاَلت ُ
اخلي���ل باألبطال ،فال أمسع
بذلك أهل العراق ،ويس���تدركون انكس���ارهم
وهالكه���م احملت���وم ،اخن���دع الكث�ي�ر ،بيد أن إال َغمغم���ًة أو همهم���ةَّ ،
فاتِبعوني وكوني يف
َْ
اضطره أثري).
َ
مال���كًا مل ينخ���دع ومل يرتاجع حت���ى
َّ ُ
إستشهاده
أمري املؤمنني عليه السالم إىل الرجوع.
وبعد حياة حافلة بالعز واجلهاد ،وتاريخ
كما ُ
اضط َّر إىل قبول صحيفة التحكيم ــ
وكان هلا رافضًا ــ خضوعًا إىل رضى إمامه مشرق يف نصرة اإلس�ل�ام والنبوة واإلمامة،
يكت���ب اهلل تعاىل هلذا املؤم���ن الكبري خامتًة
عليه السالم.
مشرفة ،هي الشهادة على يد أرذل َ
اخللْق.
ِّ
شعره وأدبه
ف���كان ألعداء اهلل طمع يف مصر ،لقربها
مل���ا كان مال���ك األش�ت�ر صاح���ب تل���ك

بواس���طة اجلايس���تار ـ���ـ وه���و رجل م���ن أهل
اخلراج ــ.
وقي���ل :كان دهقان ال ُقلْ���زُم ،وكان معاوية
ق���د وع���د هذا أال يأخ���ذ منه اخل���راج طيلة
حياته إن نفذ مهمته اخلبيثة تلك.
فسقاه السم وهو يف الطريق إىل مصر،
فقض���ى مال���ك األش�ت�ر رض���وان اهلل علي���ه
شهيدًا عام ( 38هـ))1(.
عن إبن كثري يف كتابه (البداية والنهاية)
يف أحداث س���نة مثان وثالثني وما وقع فيها
قال:

(ووىل األش�ت�ر النخع���ي مصر ،وقد كان
نائب���ه عل���ى املوص���ل ونصيبني ،فكت���ب إليه
فاس���تقدمه علي���ه ،وواله مص���ر ،فلم���ا بل���غ
معاوي���ة تولي���ة األش�ت�ر النخعي مص���ر بدل
حممد بن أبي بكر ،وعلم أن األشرت سيمنعها
منه; جلرأته وشجاعته ،فسار األشرت إليها،
فلم���ا بل���غ القلزم إس���تقبله اجلايس���ار ،وهو
مق���دم علي على اخلراج ،فقدم إليه طعاما،
وس���قاه شرابًا من عسل فمات منه ،فلما بلغ
ذلك معاوية وعمرا وأهل الشام قالوا :إن هلل
جلنودًا من عسل.
وأن معاوية كان قد تقدم إىل هذا الرجل
يف أن حيتال على األشرت ليقتله...اخل))1(.
فالس�ل�ام علي���ه ي���وم ولد ويوم استش���هد
ويوم يبعث حيا
ــــــــــــــــــــ
( )1البداية والنهاية البن كثري.
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معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

عليها السالم

رحى فاطمة
روى حممد بن جرير الطربي (الشيعي)
بس���نده إىل املفضل ب���ن عمر ،قال :حدثين
أبو عبد اهلل جعفر بن حممد عليهما السالم
قال :قال سلمان الفارسي رضي اهلل عنه:
خرجت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وس���لم ذات يوم وأنا أري���د الصالة ،فحاذيت
باب علي بن أبي طالب عليه السالم فإذا أنا
بهاتف من داخل الدار وهو يقول:
«أش���تد ص���داع رأس���ي ،وخ�ل�ا بط�ن�ي،
ودبرت كفاي من طحن الشعري».
فمض�ن�ي القول مض���ًا ش���ديدًا ،فدنوت
م���ن الباب فقرعته قرع���ًا خفيفًا ،فأجابتين
فضة ،جارية فاطمة عليها الس�ل�ام فقالت:
م���ن هذا؟ فقلت :أنا س���لمان ،ابن اإلس�ل�ام.
قال���ت :وراءك ي���ا أب���ا عب���د اهلل ،ف���إن ابن���ة
رسول اهلل من وراء الباب ،عليها اليسري من
الثي���اب؟ فأخذت عباءت���ي فرميت بها داخل
الب���اب فلبس���تها فاطم���ة عليها الس�ل�ام ،ثم
قالت:
«ي���ا فض���ة قول���ي لس���لمان يدخ���ل ،فإن
سلمان منا أهل البيت ورب الكعبة».
فدخلت فإذا أنا بفاطمة جالسة وقدامها
رح���ى تطح���ن به���ا الش���عري ،وعل���ى عم���ود
الرح���ى دم س���ائل ق���د أفض���ى إىل احلجر،
فحان���ت م�ن�ي التفات���ة فإذا أنا باحلس���ن بن
علي يف ناحية م���ن الدار يتضور من اجلوع،
فقل���ت جعلين اهلل فداك يا ابنة رس���ول اهلل،
ق���د دبرت كف���اك من طحن الش���عري وفضة
قائمة؟ فقالت:
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«نعم
ي���ا أب���ا عبد
اهلل أوصان���ي حبييب
رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم
أن تك���ون اخلدم���ة هلا ي���وم ولي ي���وم ،فكان
أمس يوم خدمتها ،واليوم يوم خدميت».
قال س���لمان :فقل���ت :جعلين اهلل فداك،
إني موىل عتاقة ،فقالت:
«أنت منا أهل البيت».
قلت :فاختاري أح���د اخلصلتني :إما أن
أطحن لك الش���عري أو أس���كت لك احلس���ن؟
قالت:
«ي���ا أبا عبد اهلل ،أنا أس���كته فإني أرفق،
وأنت تطحن الشعري».
ق���ال :فجلس���ت حت���ى طحنت ج���زءًا من
الش���عري ،ف���إذا أنا باإلقام���ة ،فمضيت حتى
صلي���ت مع رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وآله
وس���لم فلما فرغت من الصالة أتيت علي بن
أب���ي طال���ب وهو بيمنة من رس���ول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وس���لم ،فجذبت رداءه ،وقلت:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دالئ���ل اإلمام���ة حملم���د ب���ن جري���ر الط�ب�ري
أن���ت ه���ا هنا وفاطم���ة قد دب���رت كفاها من
(الش���يعي) :ص 140ـ���ـ 141؛ اخلرائ���ج واجلرائ���ح
طحن الشعري؟! فقام وإن دموعه لتنحدر
لقط���ب الدي���ن الراون���دي :ج ،2ص531؛ البح���ار
للمجلسي :ج ،43ص28؛ بيت األحزان للشيخ عباس
على حليته ،وإن رسول اهلل صلى اهلل

عليه
وآل���ه وس���لم
لينظ���ر إليه حتى خرج
من باب املس���جد؛ فلم ميكث إال قلي ً
ال ،فإذا
ه���و ق���د رج���ع يتبس���م من غ�ي�ر أن تس���تبني
أس���نانه ،فق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه
وآله وسلم:
«ي���ا حبي�ب�ي خرجت وأنت ب���اك ورجعت
وأنت ضاحك؟».
قال عليه السالم:
«نع���م بأبي أنت وأم���ي ،دخلت الدار وإذا
فاطم���ة نائم���ة مس���تلقية لقفاها ،واحلس���ن
نائ���م على صدره���ا ،وقدامه���ا الرحى تدور
من غري يد».
فتبس���م رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وآله
وسلم ثم قال:
«يا علي ،أما علمت أن هلل مالئكة سائرة
يف األرض خيدم���ون حمم���د وآل حممد إىل
أن تقوم الساعة».

القمي :ص.36

من مناهل مدرسة الدعاء

الحلقة الثانية والعشرون
الدعاء األول
(َ...و َجَّنَبنا ِم َن االلحَْ اِد َو َّ
الشِّ���ك فيِ
َأ ْم ِرِه.).....،
قي���ل :ه���ي دالل���ة اإلرش���اد واهلداية
واإلخ�ل�اص ،وه���و :الصف���اء وت���رك الري���اء
واالبتع���اد ع���ن عناوي���ن الش���رك ،والتوحي���د لغة جعل
الش���يء واحدا واصطالحا اإلقرار بوحدانية اهلل وتنزه
مقامه عن الش���بيه ،واملش���ارك؛ وجنبته الش���ر :أبعدته
عن���ه؛ واإلحل���اد :الطعن يف الدين وامليل عنه؛ والش���ك:
الرتدد يف القبول وهو خالف اليقني.
لق���د مألت اآلي���ات والرباهني الدالة عل���ى ربوبيته
ووحدانيت���ه الك���ون لتش���كل جمتمع���ة متفرق���ة مداخل
إميان بتفرده تعاىل باأللوهية ،وتساهم يف نبذ الشرك
وطرد الريبة والشك والوسواس ضمن إطار الصدق يف
()1
التوكل عليه سبحانه والثبات على الصاحلات.
وقيل :كلمة (من) هنا إما للبيان أو زائدة ،واإلحلاد
ه���و (امليل) ،وهو يش���مل اإلحلاد يف ال���ذات والصفات
واألفع���ال واألمساء ،فاإلحلاد يف الذات يش���مل القول
بالش���ريك ،ويف الصف���ات يش���مل الق���ول بزيادتها على
ال���ذات ،ويف األفع���ال يش���مل نس���بة أفعال���ه إىل غريه
وأفعال غريه إليه ،وأما اإلحلاد يف األمساء فقد أشار
إليه يف القرآن الكريم:
((...ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ.))...
أي يس���مونه مبا ال توقيف في���ه؛ أو مبا يوهم معنى
فاس���دًا ،كقوهل���م :ي���ا أب���ا املكارم ي���ا أبي���ض الوجه ،أو
إنكاره���م م���ا مسى ب���ه نفس���ه ،كقوهلم :م���ا نعرف إال
رمح���ن اليمام���ة ،أو إطالقه���ا على األصنام واش���تقاق
()2
أمسائها منها ،كالالت من اهلل والعزى من العزيز.
وقيل :جنبت الرجل الش���ر جنوب���ا من باب (قعد):
أبعدته ،عنه ،وجنّبته بالتّثقيل مبالغة ،كأنه مأخوذ من
وعداه مبن لتضمينه معنى اإلبعاد
جعل الش���يء جانبًاّ ،
أو املفعول حمذوف.
وكلم���ة (م���ن) بيانية؛ وكلمة (اإلحل���اد) :يف األصل
أحل���د ال ّرجل يف
املي���ل والع���دول عن الش���يء ،ثم قيل:
َ
الدين :أي :إذا طعن فيه كأنه عدل منه.
ّ

وقيل :أحلد إحلادًا جادل ومارى.
واملراد بالش���ك هنا :معناه اللغوي الذي ع ّرفه أئمة
اللغ���ة بقوهلم :الش���ك خ�ل�اف اليق�ي�ن ،فقوهلم خالف
اليق�ي�ن :ه���و ال�ت�ردد بني ش���يئني س���واء إس���توا طرفاه
رج���ح أحدهما عل���ى اآلخر ،قال تع���اىل( :فإن كنت
أو ّ
يف ش���ك مم���ا أنزلنا إلي���ك) ،قال املفس���رون :أي غري
مستيقن.
وهو يع ّم احلالتني فهو أعم من ّ
الشك االصطالحي
ال���ذي هو ال�ت�ردد ب�ي�ن النقيضني ال ترجي���ح ألحدهما
على اآلخر عند الشاك.
وعل���ى املعن���ى األول ورد ق���ول أب���ي عب���د اهلل علي���ه
الس�ل�ام« :من ّ
ش���ك يف اهلل تعاىل ويف رسوله صلى اهلل
عليه وآله وسلم فهو كافر».
وعل���ى املعن���ى الثان���ي ورد قوله عليه الس�ل�ام« :من
ش���ك أو ظ���ن فأق���ام على أحدهم���ا أحب���ط اهلل تعاىل
إن حجة اهلل هي احلجة الواضحة».
عمله ّ
فعط���ف الظ���ن عل���ى الش���ك إلرادة معن���اه
االصطالحي.
وقوله عليه الس�ل�ام (يف أمره) ،أي :يف معرفة ذاته
فسر به قوله تعاىل:
وصفاته ،أو يف دينه وشرعه ،كما ّ
(وظهر أمر اهلل).
و(األمر) :الش���أن ،وق���د يطلق عن���د احلكماء على
املقدس���ة فيقول���ون :هو األمر احمل���ض الذي ال
ال���ذات ّ
ّ ()3
يعلل.
وقال الشاعر:
ِّ
ْ���ر
ُمبِْع���دًا ِللِْعَب���اِد َع��� ْن ُكل ُكف ٍ
()4
ي���اب يف أ ْم��� ِرِه َوامْ�ِت�رِ اٍء
َوا ْرِت ٍ

ـــــــــــــــــــــــ
( )1حب���وث يف الصحيف���ة الس���جادية للش���يخ ص���احل الطائ���ي:
ص.12
( )2نور األبصار يف ش���رح الصحيفة الس���جادية للسيد نعمة اهلل
اجلزائري :ص.36
( )3رياض الس���الكني للس���يد علي املدني الش�ي�رازي :ص 325ــ
.326
( )4الصحيفة السجادية بنظم عبد املنعم الفرطوسي :ص.22

ÎÔ

فقه األسرة وشؤونها
التصور واالرتباط باألب
بأمه منذ والدته وطفولته ارتباطًا
يرتبط الطفل ّ
ش���ديدًا وحيمل تصورًا عنه���ا بأّنها هي اليت حتقق
آماله وأحالمه ،ويسعى لينظر إىل دنياه من خالهلا
ويتعلم منها ويبذل يف سبيلها ويفتديها.
ويدخل األب إىل عامل الطفل منذ الشهر الثاني
ليشغل حّيزًا من ذهنه وتصوره.
وينم���و الطف���ل وحييط علم���ًا تدرجيي���ًا باألدوار
املتعددة لوالده.
فه���و س���يدرك أن هذا الوجه اجلدي���د هو والده
ومالذه ومعينه ومرش���ده ومعلمه وقائده واألهم من
ذلك فإنه رازقه.
صحي���ح أن دور األب ال يق���ل ع���ن دور األم يف
بع���ض امل���وارد ،لكن���ه ميكنن���ا مالحظة ال���دور املهم
جيس���د
والبنّ���اء ل�ل�أب م���ن خ�ل�ال ما ذكرن���اه ،فهو ّ
اإلحس���اس والعقل والعلم يف األس���رة وينظر الطفل
إليه من خالل هذا املنظار.
التصورات األخرى
عندم���ا يك�ب�ر الطفل تدرجييا فإن���ه يبدأ بتمييز
األدوار املختلف���ة ألعض���اء أس���رته وينتظ���ر م���ن كل
واحد ما يناسب دوره.
فمثال ينظر إىل والده بأنه مثا ًال للعلم واالقتدار
أمه بأنها متثل
والع���دل وتنفيذ القانون ،وينظر إىل ّ
احلب والعاطفة واحلنان.
وعليه أن يلجأ إىل أبيه فيما لو ش���عر باخلطر،
أمه فيما لو شعر حباجته إىل احلنان.
وإىل ّ
وق���د يتحلى اآلباء مبوج���ب طبائعهم وأخالقهم
بصفات كالعطف ،والقس���وة مما س���يحمل األطفال
نف���س ه���ذا االنطباع عنه���م ،أو قد تتغ�ي�ر الطبيعة
فتؤدي إىل تغري انطباع الطفل أيضًا.
وختتلف تصورات األطفال عن آبائهم باختالف
العالقة والتعام���ل ،وحيكمون على آبائهم من خالل
ما حيملون من تصورات حيث يدخل يف ذلك نوعية
العالق���ات والف�ت�رة الزمني���ة ال�ت�ي حيدده���ا األب
ألسرته وأطفاله ومدى أنسهم به.
والب���د أن نش�ي�ر إىل ه���ذه املالحظ���ة وه���ي أن
الطفل يرغب دائما أن يكون والده ــ س���واء ش���اهده
أو مل يش���اهده ــ كما جيب ملهمًا له ومعينًا ومرشدًا
لريسم يف خميلته تصورًا خاصًا عنه.
وحي���اول الطف���ل االس���تئناس والتس���لي به���ذه

ÎÕ

التص���ورات ،وح���ري ب���األب أن يقدم لول���ده املبادئ
واألصول حتى تكون تصوراته بنّاءة وإجيابية.
الوجه البارز في األسرة
ينظ���ر الطف���ل إىل والده م���ن خالل أن���ه الوجه
البارز يف األس���رة وله مكانة خاصة يف ذهنه ونفسه
ويهتم مبا يقوله أو يفعله.
فه���و يعت�ب�ره األعل���م واألقوى واألمج���ل من بني
مجي���ع الكائن���ات ويتمن���ى أن يكون مثل���ه ويلجأ إىل
تقليده عادة.
ينتب���ه الطفل عندم���ا يبلغ عام�ي�ن أو ثالثة إىل
أبي���ه ويب���ذل جه���ودًا يف س���بيل إظه���ار احرتامه له
ويلتزم حبده وال يتجاوز.
ويعود الس���بب يف ذلك لكون���ه حيمل تصّورًا عن
والده بأّنه ش���خصية عظيمة متتاز بالعقل وال ميكن
ألي إنسان أن يبلغ شأنه.
ّ
وُيعج���ب الولد بأبيه القت���داره ،ويكون قدوته يف
حيات���ه ،ويق���ف بكام���ل قوت���ه أمام أي طف���ل حياول
الني���ل من���ه ويدافع عن���ه ،وال ميكن���ه أن يصدق أبدًا
بوج���ود من ه���و أهم من���ه يف اجملتمع ،وه���ذه نظرة
عميقة حتى لو مل يكن األب مبستواها.
يتعامل الطفل م���ع أبيه يف البيت تعام ً
ال رمسيًا
بسبب هذا اإلحساس ويراعي األدب ويضعه حائ ً
ال
بين���ه وبني أبيه بينما ن���راه يتصرف حبرية كاملة مع
أمه ،وقد يلجأ أحيانا إىل االرتباط بأبيه عن طريق
أمه.
التشبه باألب
يس���عى الطفل كث�ي�را إىل التش���به بوالده وذلك
لألهمية اليت يضعها لألب ولسلوكه البطولي.
ويعتق���د علم���اء نف���س الطفل أن الذك���ور ( 3ــ 6
س���نوات) يعت�ب�رون آبائه���م مثا ًال الب���د أن يقتدى به
مس���ها أبدًا حتى يصل
دائما وأن قداس���ته ال ميكن ّ
بهم األمر أحيانًا إىل اإلفراط.
فالطف���ل ينظر ألبيه أنه مص���در القوة إذ ميكنه
أن يس���تخدم قوته وقدرت���ه يف جماالت عديدة ،وأن
حيقق أحالمه وأمنياته وحيميها ،وينبغي أن حيسب
ل���ه ألف حس���اب ويعتمد على قّوت���ه يف احلياة ،وأنه
اخلب�ي�ر واملداف���ع عن أمن األس���رة ويتمن���ى الطفل
كثريًا أن يكون مثله.
كم���ا يه���وى الطفل كثريًا التش���ّبه بأبي���ه فيحقق
ش���خصيته ومكانت���ه عن هذا الطري���ق ليلفت أنظار

اآلخري���ن إليه لينال مدحيهم فيش���عر بالفخر ج ّراء
ذلك.
األب وتوفير الحاجات
ينظ���ر الطف���ل إىل األب على أنه ال���رازق الذي
يوف���ر حاج���ات األس���رة ،فعي���ون أعض���اء األس���رة
ش���اخصة إىل يديه وترتقبه يف الليل لتش���اهد ماذا
حيمل فيهما أو يف حقيبته.
إّنه مسؤول عن شراء املالبس واألحذية واخلبز
واحللويات إىل أطفاله ،وأن يو ّفر هلم بيئة مناس���بة
وأرضية جيدة للنشوء.
وأن حيقق مجيع املس���تلزمات احلياتية األخرى
ك���ي يرتبى الطفل يف كنفه أفض���ل تربية ،فقد جاء
يف حديث عن الرس���ول األك���رم صلى اهلل عليه وآله
وسلم« :حيسبون أنكم ترزقونهم».
وترتسخ هذه الفكرة يف ذهن الطفل أكثر فأكثر
كلما زاد سنه ،وحيمل احلدث تصورا عن أمه بأنها
مص���در للحب واحلنان والعطف فقط وأن األب هو
يؤمن مس���تلزمات املعيش���ة من املأكل وامللبس
الذي ّ
وغ�ي�ر ذلك وحيقق االنضباط ،فاألم تش���بع حاجته
إىل احلنان بينما يلبيّ األب حاجاته األخرى.
األب وتوفير األمن
حيم���ل الطف���ل انطباعا ع���ن والده بأن���ه القادر
دون غ�ي�ره عل���ى توف�ي�ر األم���ن ألس���رته ،والبد من
اللج���وء إليه وطل���ب محايته عندما يتع��� ّرض هو أو
باقي أفراد األسرة خلطر معني.
وميك���ن ل�ل�أب فق���ط أن يزرع األم���ل يف القلوب
فيما لو حدثت أية مشكلة يف اجملتمع.
وينال األب مديح الطفل ألّنه األقوى يف األسرة
وال���ذي يقوم بتوفري حاجات���ه ،وال حيق ألي خملوق
يف ظ���ل تواج���د األب أن يعتدي على حقوق األس���رة
وحريته���ا أو يتط���اول للني���ل م���ن كرامتها ،ويش���عر
الطف���ل من خالل���ه بالقوة فيمش���ي مرف���وع الرأس
متك ً
ال عليه.
األب ومصدر العلم والفكر
يرتبط الطفل بواس���طة أبيه بالعامل احمليط به،
فهو مصدره يف العلم واملعرفة.
ويعتقد بأنه يعرف كل شيء وحيمل تصورا عنه
بأنه األفضل واألعلم واألكثر ثقافة بني الناس حتى
لو كان األب أميا يف حقيقته.
ويبقى هذا التصور حتى ذلك اليوم الذي يدرك
فيه الطفل معنى العلم والدراسة واملدرسة.

يتص���ور الطف���ل أن والده علي���م جبميع القواعد
واملب���ادئ ويدرك م���اذا عليه أن يفعل واملواقف اليت
الب���د أن يتخذها ،فه���و ال ميكنه أن يفرق بني والده
وبني عامل ديين أو بروفسور.
ل���ذا ن���راه يداف���ع ع���ن علم���ه ومعرفت���ه ،وهلذه
الصف���ات حيب الطفل والده ويرغب دائما أن يكون
إىل جانبه ويفتخر أمام اآلخرين بعظمته وأهميته،
ويش���عر باالستقرار والس���كن إىل جانبه ألنه حيقق
له اخلري الكثري.
كما أننا نرى الذين حيملون وجهات نظر سلبية
ع���ن آبائهم كيف يتعصبون هلم وميتدحون أفكارهم
ع���دا أولئ���ك الذين وصلوا مرحلة البلوغ لش���عورهم
باألفضلي���ة على غريه���م فقد يلج���أون أحيانًا إىل
استصغار آبائهم واحتقارهم.
تحذير إلى اآلباء
رغ���م ما قيل عن إجيابيات اآلباء ودورهم البنّاء
إ ّال أن���ه قد ينظ���ر إليهم األبناء أحيانًا نظرة س���لبية
فيكرهونه���م ،وذلك عندما يفش���ل األب يف التعامل
مع ولده وحيتقر نفسه.
يلج���أ بعض اآلباء إىل التعامل م���ن موقع القوة
واالقت���دار فق���ط م���ع أوالده وذل���ك لك���ي خيش���ونه
ويهابونه ،وقد يستخدمون العنف أحيانًا وحيطمون
شخصية الولد أمام أصدقائه.
إنن���ا نعل���م أن اآلب���اء ال يع���ادون أوالده���م وإمنا
يلج���أون اىل ه���ذه األس���اليب م���ن أج���ل خريه���م
وصالحهم ،ولكن الطفل ال يستسيغ هذه األساليب
أبدًا.
وهذا هو س���بب العديد من املشاكل القائمة بني
الوالدين وأوالدهما خاصة عندما يكونوا يف س�ن�ي
األحداث والبالغني ،إذ يش���عر الولد أنه أصبح قويًا
مقت���درًا وال ض���رورة للتنازل لوالده أو االستس�ل�ام
ألفكاره وإنه حمق يف تصرفاته ومل يرتكب أي ذنب
أو خطأ والبد أن يعارض والده.
ينبغ���ي على األب أن ميارس دوره بش���كل جيعل
الطف���ل يؤم���ن بعدالت���ه وعطف���ه ،وه���ذا يتطلب أن
يراق���ب األب دائم���ًا تصرفاته وأعمال���ه ،كما وعليه
أن ي���درك أن أفضليت���ه على ولده إمن���ا تعود لعلمه
ومد يد العون إليه ،ال قدرته وقوته.
وقابليته ّ
ــــــــــــــــــــــ
املص���در :دور األب يف الرتبي���ة للدكت���ور عل���ي القائمي:
ص 38ــ .43
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االستخارة

والنجاة من الهالك

عبر من التاريخ
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مسعت آية اهلل احلاج الس���يد حممد
عل���ي امل���ددي ـ���ـ وهو م���ن علماء مش���هد
املقدسة ــ نق ً
ال عن آية اهلل احلاج السيد
موس���ى الزجنان���ي الش���بريي ـ���ـ وهو من
علم���اء ق���م املقدس���ة ـ���ـ أن الع���امل الورع
املرحوم احلاج الش���يخ إبراهيم كلباس���ي
رمح���ه اهلل كان يس���تخري اهلل تع���اىل يف
كل شيء.
ف���ذات م���رة دعاه أح���د املؤمنني إىل
مائ���دة ودع���ا عل���ى ش���رفه مجع���ًا م���ن
األشخاص والوجهاء ،فوافق الشيخ وهو
ناس لالستخارة كما كانت عادته.
ولكن���ه تذكرها قبل أن حيني املوعد،
فاس���تخار وج���اءت خريت���ه للذهاب إىل
الدعوة غري جيدة.
فاعت���ذر للرج���ل عن اجمل���يء ،إال أن
عالم���ات عدم االرتياح ظهرت على وجه
الرج���ل ،فقال :أنا دع���وت أولئك اجلمع
عل���ى ش���رفك ،فكي���ف أخربه���م اآلن
بانتفاء الدعوة!
وكأني بك أيه���ا القارئ ترفع صوتك
على الش���يخ تضامنا مع ش���عور صاحب
الدع���وة فتقول :أهذا وقع االس���تخارة يا
شيخ!؟
وقدر
ولكن الش���يخ ت���دارك املوق���ف ّ
إحس���اس الرج���ل فقال ل���ه :إذن قل هلم
أن الدع���وة قد انتقلت إىل بيتنا ،فأتوني
مجيع���ًا ،وكان ه���ذا ه���و احل���ل الوس���ط
حيث ال ينفي الدعوة فينحرج الرجل مع
املدعّوين وال خيالف الشيخ استخارته.
والعجي���ب بل املدهش أنه وبينما كان
املدع���ّوون ق���د انته���وا م���ن األكل يف بيت
الش���يخ ،وإذا بنب���أ يداهمه���م ،وه���و أن
س���قف احلجرة يف بيت الرج���ل الداعي
وال�ت�ي كان الضيوف يفرتض جلوس���هم
فيه���ا ق���د س���قط وانه���ارت احلج���رة!
فاجلميع ومبا فيهم الرجل رفعوا أيديهم
شكرًا هلل تعاىل أنهم مل يكونوا حتته.
وبالطب���ع قّبل���وا يد الش���يخ كلباس���ي
رمح���ه اهلل وزاد اعتقاده���م يف
استخارته.
وهل زاد اعتقادك أنت أيضًا؟

الورع والتواضع

كان الش���يخ عباس القمي رمحه اهلل
ذا ورع ش���ديد ،وق���د أثب���ت ذلك يف عدة
مواقف.
فف���ي إح���دى املواق���ف اس���تجاب
لطل���ب املؤمنني إلقامة ص�ل�اة اجلماعة
يف مس���جد (كوهرش���اد) مبدينة مش���هد
املقدس���ة يف حرم س���يدي وموالي اإلمام
علي بن موسى الرضا عليه السالم ،ويف
أحد األيام وبعد إمتام صالة الظهر قال
مل���ن حوله :ال أس���تطيع أن أصلي العصر
وخرج وعطل اجلماعة إىل آخر الش���هر
(وكان ش���هر رمضان املبارك) فلما ُسِئل
عن الس���بب قال :كنت يف الركعة الرابعة
فس���معت صوتًا ينادي م���ن بعيد (يا اهلل،
إن اهلل مع الصابرين) ــ يريد به اإلقتداء
باجلماع���ة ـ���ـ فدخل�ن�ي الس���رور لكث���رة
املأموم�ي�ن ،فأدرك���ت إن���ي لس���ت ً
أه�ل�ا
إلمامة اجلماعة ،ألن من ش���روطها عدم
ال ُع ْجب الذي هو أساس الرياء.
وكان يظه���ر تواضع���ه اخل���اص ألهل
العل���م ورواة احلدي���ث وال يفضل نفس���ه
عل���ى غريه ،ففي أحد األيام كان الش���يخ
عل���ى املن�ب�ر فدخل جملس���ه املال عباس
ترب�ت�ي وهو أحد العلماء األبرار من تربة
حيدري���ة (منطق���ة يف مدينة خراس���ان)
وجل���س يف إح���دى الزواي���ا ومل���ا التف���ت
الش���يخ إلي���ه خاط���ب احلاضري���ن :إن
احل���اج آخون���د (امل�ل�ا ترب�ت�ي) حاضر،
فاستفيدوا منه ،ثم نزل من املنرب وطلب
من���ه أن يرتقي املنرب بدال عنه حتى آخر
الشهر.

ــــــــــــــــــــــــ
املص���در :قص���ص وخواط���ر للش���يخ عب���د
العظيم املهتدي البحراني :ص 253ــ .257
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النمل األبيض
(األرضة)

تع���د آف���ة األرض���ة م���ن
احلش���ـــــــــــــــــــرات االقتصادي���ة
املهم���ة( ،)1والواس���عة االنتش���ار يف
معظ���م مناط���ق الع���امل وخاص���ة
يف اجل���زء اجلنوب���ي م���ن الك���رة
األرضي���ة ،وذل���ك لتواف���ر درج���ات
احل���رارة املناس���بة للمعيش���ة ،حيث أنها
تغ���زو منطقتنا العربي���ة بالكامل وغريها من
املناطق.
وتأتي أهميتها من األضرار الكبرية اليت
حتدثه���ا حي���ث أنها تغ���زو معظم البس���اتني
واحلدائ���ق املنزلي���ة ،وتكاد ال ختلو بس���اتني
النخي���ل واألش���جار متس���اقطة األوراق م���ن
اإلصابة بهذه احلشرة.
تعي���ش ه���ذه احلش���رات يف مس���تعمرات
إذا زاد أف���راد املس���تعمرة ع���ن احلد املعقول
بالنس���بة لكمي���ة الغ���ذاء املت���اح ،ف���إن ه���ذه
احلش���رات ت���درك هذه احلقيق���ة عن طريق
الغريزة ،فتبدأ األف���راد يف التهام عدد كبري
م���ن البي���ض ،وبذلك يس���هم يف حل مش���كلة
زيادة أفراد املستعمرة ومشكلة الغذاء ،إذ أن
الته���ام البيض يعترب تغذي���ة يف نفس الوقت
يقلل من عدد الذرية.
إن هذه احلشرات ال تدرك ملاذا تفعل ذلك
ولكنها النفحة اإلهلية اليت تلهمها لعمل ما ال
ميكن أن تدرك���ه ،والنمل األبيض أو األرضة
ه���و ليس من ً
ال باملعنى احلقيقي حيث يتصل
الص���در والبط���ن يف النمل األبيض مباش���رة
وبدون خصر ،والنمل األبيض حشرة كانسة
كما يتس���م حبياته الس���رية ويتغذى أساس���ًا
على مادة السيليولوز.
لق���د وج���دوا يف داخل اجله���از اهلضمي
ألفراد هذه احلشرات حيوانات دقيقة

مجيعًا
وإنتاج البيض
حي���ث تضع حوالي
 6بيض���ات يف الدقيقة الواحدة،
ويعيش معها ملك واحد فقط يف املستعمرة،
أم���ا اجلن���ود وه���ي املس���ؤولة عن احلراس���ة
ومحاية املس���تعمرة وهلا فكوك قوية ومسننة
الرأس ويصل عددها من (1ــ  )%3من تعداد
املستعمرة واحلشرة عقيمة وعمياء.
أم���ا العم���ال وهي املس���ؤولة ع���ن مجيع
األضرار النامجة عن إصابات النمل األبيض
حي���ث تتغ���ذى وتق���وم بتغذية مجي���ع طوائف
املس���تعمرة ،متث���ل حوال���ي  %97م���ن تع���داد
املس���تعمرة ولونه���ا باهت وعقيم���ة وعمياء،
وميكن الوقاية من حش���رة األرضة بواس���طة
األمور التالية:
 1ـ���ـ ح���رق خملف���ات األش���جار والثم���ار
املتساقطة وجذوع النخيل.
 2ـ���ـ إزال���ة مجي���ع األخش���اب املتصل���ة
بالرتبة.
 3ـ���ـ العناي���ة بالعمليات البس���تنية وإزالة
احلشائش من حوهلا وتسميدها.
 4ـ���ـ التخل���ص من الرطوب���ة اليت حتيط
باملن���ازل واملبان���ي وال�ت�ي حتت���وي عل���ى
فطريات.
 5ـ���ـ عم���ل حواج���ز وقائية للمن���ازل مما
يوف���ر محاي���ة مس���تقبلية من اإلصاب���ة بهذه
احلشرة مثل املواد البالستيكية الواقية.

أولي���ة يتكون جس���مها من خلي���ة واحدة،
وه���ذه احليوان���ات األولي���ة تف���رز أجس���امها
إف���رازات حتّول اخلش���ب إىل م���واد غذائية
قابلة للهضم هي اليت تغذي النمل األبيض.
وتعيش هذه احلشرات يف مساكن ترتفع
ع���ن س���طح األرض ع���دة أمت���ار وتصنعه���ا
احلش���رات من م���ادة غريبة ه���ي خليط من
لعابه���ا وبع���ض امل���واد األخرى ،وه���ي أقوى
من االمسنت املس���لح ،وال ميكن أن خترتقها
احلش���رات أو أي تس���رب إليه���ا للم���اء م���ن
خ�ل�ال جدرانه���ا ،وبداخله���ا أنفاق متش���عبة
يعي���ش فيها النم���ل األبيض وتس���تخدم هذه
احلشرات للتخابر عن بعد نوعا من الشيفرة
تش���به ش���يفة التلغراف ،إذ تدق على جدران
النفق برأس���ها عدة دقات فيفهم باقي النمل
ما تريد عن طريق تلك الدقات الشيفرية.
أما م���ن حيث التنظي���م االجتماعي فهي
تعيش يف جمتمعات تسمى مستعمرات يقدر
عدده���ا التقري�ب�ي من  30أل���ف إىل مليوني
ومخس���مائة ف���رد ،وتتكاث���ر يف اخلري���ف
والربيع ولونها قامت وهلا عيون ترى وأجنحة
وه���ي خصب���ة وتتح���ول إىل مل���كات وملوك
إلنشاء مستعمرات جديدة.
ـــــــــــــــــــــ
( )1ذل���ك لكونه���ا تق���وم بتحطي���م األخش���اب
أم���ا امللك���ة وه���ي ناجت���ة م���ن األف���راد
واألشجار الكبرية بالطبيعة إىل مواد أولية أي تقوم
اجلنس���ية اخلصب���ة ويوجد ملك���ة وحيدة يف بإعادة دورة املواد العضوية وتفكيك الرتبة.
املستعمرة وتعمل على ربط أفراد املستعمرة
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ص���در حديث���ًا ع���ن قس���م الش���ؤون الفكري���ة والثقافية
شعبة الدراس���ات والبحوث االسالمية الكتاب الموسوم
بـ ( تكس���ير االصنام بين تصريح النبي وتعتيم البخاري
دراسة في الميثــــولوجيا والتــــــــــــاريـخ وروايــــة الحديث)
دراسة وتحليل وتحقيق السيد نبيل الحسني.

