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وحدة اإلرادة
ورد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«إنّ اهلل يغضب لغضب فاطمة ،ويرضى لرضاها».
عند التأمل يف هذا احلديث الشريف نستنتج ما يلي:
أ :إنّ إرادة اهلل تع ��اىل يف غضب ��ه عل ��ى بع ��ض خلقه مواف ��ق إلرادة فاطمة يف غضبها عل ��ى بعض الناس،
وإرادته تعاىل يف رضاه موافق إلرادهتا عليها السالم يف رضها.
فمن غضبت عليه الس ��يدة فاطمة الزهراء عليها الس�ل�ام يغضب اهلل تعاىل عليه ،ومن رضيت عنه السيدة
فاطمة عليها الس�ل�ام يرضى اهلل تعاىل عليه ،فال ختالف الس ��يدة فاطمة عليها السالم إرادة اهلل تعاىل يف الغضب
والرضا ألهنا ال تغضب وال ترضى إ ّال يف اهلل تعاىل وهلل تعاىل دون عاطفة أو هوى أو حماباة أو غري ذلك.
ب :يف ه ��ذا احلدي ��ث الش ��ريف إش ��ارة واضح ��ة إىل عصم ��ة الس ��يدة الزهراء عليه ��ا الس�ل�ام إذ أن غضبها
ورضاها ناش ��ئ من علمها مبا ال يرضي اهلل تعاىل ومبا يغضبه ،فال ختطأ يف غضبها أو تش ��تبه أو تنس ��ى وال ترضى
تبعا لعاطفتها أو هواها أو غري ذلك ،فهي تغضب حبق وترضى حبق وليس للباطل أو الظلم سبيل إىل نفسها
عليها السالم.
ج :إن السيدة فاطمة عليها السالم ميزان يوزن به الناس فمنهم قريب من اهلل تعاىل ومنهم بعيد
عنه ،فمن رضيت عنه السيدة فاطمة عليها السالم فهو قريب من اهلل تعاىل ،ومن غضبت عليه
فهو بعيد عنه تعاىل.
هلل درك يا سيدتي ،من له هذه اخلصائص غريك وغري أبيك وبعلك وبنيك؟
املشرف العام

قطوف دانية من السيرة الحسينية

النبي صلى اهلل
عليه وآله وسلم
أحسن المخلوقات
قال اإلمام احلسني بن علي عليهما
السالم:
ُ
هلل َصّلى اهلل َعَليِْه َوآِلِه
َ
«كان َر ُسو ُل ا ِ
ُ
أح َس َن ما َخَل َق اهلل َخلْقًا».
َو َسلَّ َم ْ
أوصاف النبي صلى اهلل عليه وآله
وسلم وسيرته
قال اإلمام احلسني عليه السالم:
«سئل أخي اإلمام احلسن عليه السالم
عن أوصاف النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم فقال:
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم فخماّ ،
مفخما ،يتألأل وجهه تأللؤ
القمر ليلة البدر ،أطول من املربوع ،وأقصر
املشذب ،عظيم اهلامة ،رجل ّ
من ّ
الشعر ،إن
انفرقت عقيقته فرق ،وإ ّال فال جياوز شعره
شحمة أذنيه إذا هو و ّفره ،أزهر اللون ،واسع
اجلبني ،أزج احلواجب ،سوابغ يف غري قرن،
بينهما عرق يدّره الغضب ،أقنى العرنني ،له
كث
يتامله اش ّمّ ،
نور يعلوه ،حيسبه من مل ّ
اللحية ،سهل اخلدين ضليع الفم ،أشنب،
مفّلج األسنان ،دقيق املسربة ،كان عنقه
جيد دمية يف صفاء الفضة ،معتدل اخللق،
والصدر ،بعيد
بادنا ،متماسكًا ،سواء البطن ّ
ما بني املنكبني ،ضخم الكراديس ،عريض
الصدر ،أنور املتجرد ،موصول ما بني الّلبة
ّ
والسرة بشعر جيري كاخلط ،عاري الّثديني
ّ
والبطن مما سوى ذلك ،أشعر الذراعني
واملنكبني وأعلى الصدر ،طويل الزّندين،
رحب الرواحة ،شثن الكفّني والقدمني،
سائل األطراف ،سبط القصب ،مخصان
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االمخصني،
مسيح القدمني ينبو
عنهما املاء ،إذا زال زال قلعًا،
خيطو تكفؤا وميشي هونًا ،ذريع املشية إذا
ّ
ينحط يف صبب ،وإذا التفت
مشى كأمنا
التفت مجيعًا ،خافض الطرف ،نظره إىل
األرض أطول من نظره إىل السماءّ ،
جل
نظره املالحظة ،يبدر من لقيه بالسالم».
منطق النبي صلى اهلل عليه وآله
وسلم
قال عليه السالم:
«كان صلى اهلل عليه وآله وسلم متواصل
األحزان ،دائم الفكر ،ليست له راحة ،طويل
السكت ،ال يتكّلم يف غري حاجة ،يفتتح الكالم
ّ
وخيتمه بأشداقه ،يتكّلم جبوامع الكلم فصالً
ال فضول فيه وال تقصري ،دمثًا (لّينا) ليس
باجلايف وال باملهني ،تعظم عنده النعمة وإن
د ّقت ،ال يذّم منها شيئًا ،غري أنه كان ال يذّم
ذواقًا وال ميدحه ،وال تغضبه الدنيا وما كان
احلق مل يعرفه أحد ،ومل
هلا ،فإذا تعوطي ّ
يقم لغضبه شيء حتّى ينتصر له ،إذا أشار
تعجب قلبها ،وإذا
أشار بكفّه كّلها ،وإذا ّ
حتدث اتّصل بها ،فضرب براحته اليمنى
ّ
باطن إبهامه اليسرى ،وإذا غضب أعرض
غض طرفهّ ،
جل ضحكه
وأشاح ،وإذا فرح ّ
حب الغمام».
ّبسم ،يفرت عن مثل ّ
الت ّ
مدخل النبي صلى اهلل عليه وآله
قال اإلمام احلسني عليه السالم:
«سألت أبي علي بن أبي طالب عليهما

السالم
هلل
ول ا ِ
َع ْن َم ْد َخ ِل َر ُس ِ
َّ
َصّلى اهللُ َعَليِْه َوآِلِه َو َسل َمَ ،ف َ
قال:
كان دخوله لنفسه مأذونًا له يف ذلك،
فإذا أوى إىل منزله جزّأ دخوله ثالثة
أجزاء :جزء هلل ،وجزء ألهله ،وجزء لنفسه،
ث ّم جزأ جزأه بينه وبني النّاس ،فريد ذلك
يدخر عنهم منه
العامة ،وال ّ
باخلاصة على ّ
ّ
األمة إيثار
شيئًا وكان من سريته يف جزء ّ
أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم
الدين ،فمنهم ذو احلاجة ،ومنهم ذو
يف ّ
احلاجتني ،ومنهم ذو احلوائج ،فيتشاغل بهم
واألمة من مسألته
ويشغلهم يف ما أصلحهم ّ
عنهم وبإخبارهم باّلذي ينبغي ،ويقول :ليبّلغ
الشاهد منكم الغائب ،وأبلغوني حاجة من
ال يقدر على إبالغ حاجته ،فإنه من أبلغ
سلطانًا حاجة من ال يقدر على إبالغها
ثّبت اهلل قدميه يوم القيامة ،ال يذكر عنده
إ ّال ذلك ،وال يقيد من أحد عثرة ،يدخلون
رّوادًا ،وال يفرتقون إ ّال عن ذواق ،وخيرجون
أدّلة».
مخرج النبي صلى اهلل عليه وآله
وسلم
قال عليه السالم:
« َفسألُت ُه َع ْن خَ ْ
هلل َصّلى
ول ا ِ
م َر ِج َر ُس ِ
صَن ُع فيِه؟
اهللُ َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم َكيْ َف َ
كان َي ْ

إ ّال من مكافئ ،وال
يقطع على أحد كالمه حتّى
جيوز فيقطعه بنهي أو قيام.

َفقال:
كان رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم خيزن لسانه
عما يعنيه ،ويؤّلفهم وال ينفّرهم ،ويكرم
إ ّال ّ
كريم ّ
كل قوم ويوّليه عليهم ،وحيذر الناس
وحيرتس منهم من غري أن يطوي عن أحد
بشره وال خلقه ،ويتفقّد أصحابه ،ويسأل
وحيسن احلسن
عما يف النّاس،
النّاس ّ
ّ
ويقّويه ،ويقّبح القبيح ويهّونه ،معتدل األمر،
غري خمتلف ،ال يغفل خمافة أن يغفلوا أو
احلق وال جيوزه ،اّلذين
قصر عن ّ
يمَ ِّلوا ،وال َي ُ
يلونه من الناس خيارهم ،أفضلهم عنده
أعمهم نصيحة للمسلمني ،وأعظمهم عنده
ّ
منزلة أحسنهم مؤاساة ومؤازرة.
مجلسه صلى اهلل عليه وآله
وسلم
قال عليه السالم:
مِل ِسِه ،فقال:
« َف َسألُْت ُه َع ْن جَ ْ
كان صلى اهلل عليه وآله وسلم ال جيلس
وال يقوم إ ّال على ِذكر ،وال يوطن األماكن
وينهى عن إيطانها ،وإذا انتهى إىل قوم جلس
حيث ينتهي به اجمللس ويأمر بذلك ،ويعطي
ّ
كل جلسائه نصيبه ،وال حيسب من جلسائه
أن أحدًا أكرم عليه منه ،من جالسه صابره
حتى يكون هو املنصرف عنه ،من سأله حاجة
مل يرجع إ ّال بها أو مبيسور من القول ،قد

و سع
النّاس منه
خلقه وصار هلم أبا
وصاروا عنده يف اخللق سواء ،جملسه
جملس حلم وحياء وصدق وأمانة ،وال ترتفع
فيه األصوات ،وال تؤَبن يف احلرم ،وال تنثى
فلتاته ،متعادلني ،متواصلني فيه بالتقوى،
متواضعني ،يو ّقرون الكبري ،ويرمحون
الصغري ،ويؤثرون ذا احلاجة ،وحيفظون
الغريب.
سيرته صلى اهلل عليه وآله وسلم
قال عليه السالم:
ريُت ُه يف ُجَلساِئِه؟
« َف َكيْ َف َ
كان س َ
فقال :كان دائم الِب ْشرَ ،س ْهل اخللق،
لني اجلانب ،ليس ّ
بفظ ،وال غليظ ،وال
ّ
مداح،
فحاش ،وال عّياب ،وال ّ
صخاب ،وال ّ
عما ال يشتهي ،فال يؤيس منه ،وال
يتغافل ّ
مؤمليه ،قد ترك نفسه من ثالث:
خييب فيه ّ
املراء ،واإلكثار ،وما ال يعنيه وترك النّاس
من ثالث :كان ال يذّم أحدًا ،وال يعيرّ ه ،وال
يطلب عثراته وال عورته ،وال يتكّلم إ ّال يف ما
رجا ثوابه ،إذا تكّلم أطرق جلساؤه كأنمّ ا
على رؤوسهم ّ
الطري ،فإذا سكت تكّلموا ،وال
يتنازعون عنده احلديث ،من تكّلم أنصتواله
حتّى يفرغ ،حديثهم عنده حديث أّوهلم،
ويتعجب مما
يضحك مما يضحكون منه،
ّ
يتعجبون منه ،ويصرب للغريب على اجلفوة
ّ
يف مسألته ومنطقه حتّى أن كان أصحابه
ــــــــــــــــ
ليستجلبونهم ،ويقول :إذا رأيتم طالب
املصدر :موسوعة كلمات اإلمام احلسني عليه
احلاجة يطلبها فأرفدوه ،وال يقبل الّثناء السالم :ص 571ــ .575
سكوت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم
قال عليه السالم:
هلل َصّلى
ول ا ِ
« َف َسألُْت ُه َع ْن ُس ُك ِ
وت َر ُس ِ
اهللُ َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّم؟ فقال:
كان سكوته على أربع :على احللم،
ّ
والتفكر.
واحلذر ،والتقدير،
فأما التقدير ففي تسوية النظر
ّ
واالستماع بني الناس ،وأما ّ
تفكره ففيما
يبقى أو يفنى؛ ومجع له احللم يف الصرب،
فكان ال يغضبه شيء وال يستفزّه ،ومجع له
احلذر يف أربع ،أخذه باحلسن ليقتدى به،
وتركه القبيح لينتهى عنه ،واجتهاده ال ّرأي
أمته ،والقيام فيما مجع هلم من
يف صالح ّ
الدنيا واآلخرة».
خري ّ
وأخرج ابن مردويه عن اإلمام احلسني
ابن علي بن أبي طالب عليهم السالم:
«أن َر ُس َ
هلل َصّلى اهللُ َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم
َّ
ول ا ِ
أصَب َح َو ُهَو َم ْه ُموٌم».
ْ
فقيل :مالك يا رسول اهلل؟ فقال:
كأن بين أمّية
«إني أريت يف املنام ّ
يتعاورون منربي هذا ،فقيل :يا رسول اهلل!
ال تهت ّم فإّنها دنيا تناهلم ،فأنزل اهلل:
((ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ)).
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في رحاب علوم القرآن

اإلنسان
في القرآن الكريم
نظرًا لكون اإلنسان هو املخلوق املقدس
واملك ّرم من قبل اهلل تعاىل ،فإن ذلك
يقتضي منا أن نتحدث عن اإلنسان من
حيث ما له من متيزات خاصة به ،إذ يكفي
هذا اإلنسان اعتبارًا ومتيزًا أنه املخاطب
بكالم اهلل تعاىل من بني سائر املخلوقات.
إن إمعان النظر يف آيات الكتاب اجمليد،
خص به اإلنسان من آيات ،سواء من
وفيما ّ
حيث النشأة والكينونة ،أو من حيث التحقق
البد أن يظهر حقيقة ما هلذا
والصريورةّ ،
اإلنسان من خصوصية يف عامل املخلوقات،
وهنا جتدر اإلشارة إىل أن الكتاب اجمليد
أظهر صور اإلنسان كافة ،ومل خيف شيئًا
منها ،فهو أظهر ضعفه وهلوعه وجزوعه
وقوته ،خريه وش ّره وغروره وكربياءه ،كرمه
وخبله ،ومجيع حاالته الروحية واملادية.

هذا باإلضافة إىل مراحل منّوه وتقّلبه
بني النشأة واملوت وما يكون له بينهما من
حاالت.
وال شك يف أن أظهر هذه الصور
وأجالها وأكثرها تعبريًا عن حالة اإلنسان
هي تلك املتضمنة يف قوله تعاىل:

((ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
()1
ﭣ ﭤ ﭥ)).
فهذه اآلية املباركة تعرب عن حقيقة
اإلنسان وتظهر مزاياه من أول نشأته إىل
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آخر ما يكون عليه اإلنسان من خري أو ش ّر،
ومن عمل صاحل أو غري صاحل ،وتأتي يف
سياق ذلك ،سورة العلق لتعبرّ عما هلذا
اإلنسان من قيمة وكرامة خص بها من لدن
خبري حكيم ،حيث قال تعاىل:
((ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ
()2
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)).
فاإلنسان خاسر طاملا أنه غري مؤمن
وغري عامل للصاحلات ،ومتسافل طاملا
هو كذلك (أي غري مؤمن وغري عامل
للصاحلات) واملتأمل يف كتاب اهلل تعاىل
يلحظ الرتكيز اإلهلي على قيمة اإلنسان
من خالل اإلميان والعمل الصاحل ،إذ من
غري ذلك ليس لإلنسان أي معنى أو قيمة،
ويكفينا يف هذا التمهيد أن نشري إىل أن
اإلنسان وحده املؤهل لبلوغ عامل امللكوت
واخللود والقداسة مبا نفخ فيه من روح
اهلل تعاىل ،ومبا خص به من عقل خاطبه
اهلل أول ما خاطب اخللق ،حيث قال تعاىل:
(أقبل فأقبل) كما جاء يف احلديث عن أبي
جعفر الصادق عليه السالم حيث قال:
«ملا خلق اهلل العقل استنطقه ثم قال له
أقبل فأقبل ،ثم قال له أدبر فأدبر ،ثم قال:
وعزتي وجاللي ما خلقت خلقًا هو أحب
إلي منك وال أكملتك إال فيمن أحب ،أما
ّ

أني إياك آمر وإياك أنهى
()3
وإياك أعاقب وإياك أثيب».
إن متايز اإلنسان يف مجيع مراحل
منوه ،وختصيصه بالذكر من بني سائر
املخلوقات من قبل اهلل تعاىل ،إمنا كان
حلكمة ولغاية أفصح عنها الذكر احلكيم،
حيث قال تعاىل:
((ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
()4
ﯹ)).
وقال تعاىل:
((ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)).

()5

وال شك يف أن هناك مجلة من اآليات
اليت توضح الغاية من خلقة اإلنسان وأوضح
هذه اآليات ما خص به اإلنسان من آيات
الشكر والعبودية وهو ،دومنا شك ،ميسر
ملا خلق له ،باعتبار أن اهلل تعاىل ال يكّلف
مبا ال يطاق ،حيث قال تعاىل:
((ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ.))...

()6

غاية القول :إن متايز اإلنسان عن سائر
املخلوقات يف اخللقة واخلصائص ،يف مزاياه
املادية والروحية مل يكن ذلك لإلنسان بغاية
الشكر والعبادة وحسب ،وإمنا هناك غاية
أخرى ،وهي ما خص به اإلنسان من دور
ووظيفة يف هذه احلياة ،فإليه أوكلت مهمة
عمارة األرض ،وله أعدت اجلنة واجلحيم
والثواب والعقاب.

باعتبارها مزرعة اآلخرة ،وعلى والتحقق يف صراعه مع الواقع واحلياة.
حد تعبري الفالسفة ،قنطرة
فاإلنسان خملوق ضعيف ،كما يصفه اهلل
اآلخرة ،وما مر به اإلنسان من تعاىل ،يف مكوناته النفسية ،وليس لضعفه
أطوار وجودية وحتققات روحية ومادية من دواء سوى تساميه الروحي الذي توفره
يؤكد هذه احلقيقة ويرشد إىل ضرورة أن له نورانية ذاته فيما يكون هلا من تواصل
((ﯡ يعرب اإلنسان عن ذاته يف مقام امللك متهيدًا حقيقي مع سبب وجودها ،وعلة الفيض
لتحقيقها يف عامل امللكوت.
عليها.
()7
ﯢ)).
إن احلديث عن اإلنسان يف القرآن ،وعما
إنها روح اإلنسان وحقيقته وسر متايزه،
وفض ً
ال عن ذلك كله
فهو خليفة اهلل يف األرض ،خص به هذا اإلنسان من أوصاف مادية وما مل تكن أفعال اإلنسان وحضوره تعبرياً
وموضوع اخلطاب اإلهلي ،وهذا وروحية ،يبقى غري ذي جدوى ما مل تلحظ عن هذه الروح ،فلن يكون لإلنسان من معنى
ال للخطاب الطبيعة اإلنسانية يف جوهرها ،باعتبار أن سوى أنه إنسان بصورته ال مبادته ،وكما قال
اإلنسان مبقدار ما يكون أه ً
ال له ،مبقدار ما يكون له من اإلنسان خملوق مركب من طني وروح ،عقل اإلمام علي عليه السالم:
اإلهلي ومؤه ً
وشهوة ،خالفً
هي
اليت
املالئكة
لطبيعة
ا
«إن قيمة املرء ما حيسنه).
التمايز والفاعلية يف احلياة الدنيا ،كما قال
عقل حمض ،وخالفًا لطبيعة احليوان الذي
تعاىل:
وليس ما ميلكه أو يذكره ،أو غري ذلك
هو مادة حمض وشهوة حمض ،وال شك يف
مما تقّوم به احلياة املادية لإلنسان.
((ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
أن اختالف الطبائع ،يوجب اختالف اآلثار
()8
ﭸ)).
لقد بينّ اإلمام علي عليه السالم يف
واملفاعيل واألدوار والوظائف.
حكمته مجلة ما يعرب عن اإلنسان يف كل ما
إن س ّر اإلنسان هو أنه كادح إىل ربه،
فاإلنسان فيه من نور اهلل تعاىل الذي
يكون منه وهذا هو الفرق بني النظرة املادية
ومفطور على حبه وتوحيده ،وليس أمام
هو نور السماوات واألرض ،الذي هو خري
لإلنسان ،وبني النظرة اإلهلية له.
اإلنسان إال التعبري عن نفسه فيما تنطوي
حمض ،وإن أي تعبري عن هذا النور البد
عليه من األنوار اإلهلية اليت يبقى التعبري
إنه إنسان إهلي حيسب العبودية احلقة
أن يكون خريًا حمضًا ،ومن هنا بإمكاننا أن
عنها من الشروط األساسية لنجاح اإلنسان نكشف عن حقيقة ما آلت إليه اإلنسانية يف وجوده ،ويكدح إىل اهلل تعاىل ملالقاته،
يف كدحه.
يف تارخيها سواء بالنسبة إىل غريزتها أو ألن كل شيء ينجذب إىل نفسه فيما يكون
وغري خفي على متأمل يف آيات القرآن إىل نورانيتها ،فهي حيث عربت عن نورها من جتلياته الروحية واملعنوية.
أن من أهم اآليات املعربة عن معنى احلضارة
اإلنسانية هي هذه اآلية املباركة اليت ال
ختفي يف مدلوهلا صريورة اإلنسان وحتوالته
املستمرة يف مسريته وجهاده املتواصل لبلوغ
اهلدف األمسى والكمال األعلى.

ارتقت وتسامت ،وحيث عربت عن غريزتها
وشهواتها تسافلت ،ولكل من هاتني احلالتني
حالة الغريزية وحالة العقل والنور حضارتها
اخلاصة بها ،وهذا ما ستكشف عنه يف
أحباثنا الالحقة يف هذا الكتاب.

إن حتقيق اإلنسان لذاته فيما متيز به من
خصائص البد أن تكون الدنيا طريقه وسبيله

فإن اإلنسان البد أن يتوازن يف ذات نفسه
حتى ميكنه التوازن يف عالقاته مع ما حييط
به ،وال يضري اإلنسان أبدًا أن يكون يف
صراع مع نفسه ،وإمنا يضريه أن يركن إىل
شهواته وملذاته ،وكلما انتصر اإلنسان يف
صراع الذات ،كلما كان قادرًا على االنتصار

فاإلنسان خملوق مقدس ومكرم من قبل
اهلل تعاىل ،والكدح إىل اهلل تعاىل غايته
ترمجة متايزات اإلنسان حبيث يكون له متام
القدرة والكرامة يف عاملي امللك وامللكوت.
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على ضفاف نهج البالغة

الدنيا دار فناء وعناء
فناء الدنيا
املوعظ���ة ض���رورة الب���د منه���ا إليق���اظ
النائم�ي�ن ،وتذك�ي�ر الغافل�ي�ن م���ن البش���ر...
وهي من أهم أس���اليب امل���دارس اإلهلية اليت
همها األنبياء الكرام عليهم السالم.
محل ّ

وميك���ن لإلنس���ان أن يّتع���ظ بع���دة أم���ور
منه���ا ،االتع���اظ بتقلب���ات الدني���ا ومكره���ا
وغدره���ا وخذالنه���ا ومفاجآته���ا وبطش���ها،
وكي���ف جتعل الغين فقريًا ،والصحيح علي ً
ال،
واحلي
والقوي ضعيفًا ،واحلاكم حمكومًا...
ّ
ّ
ميتًا ،بني ليلة وضحاها.
إ ّن أدن���ى نظ���رة إىل تاريخ الس���ابقني من
احل���كام واملل���وك وفراعن���ة األرض تثب���ت لنا
ذل���ك ...ننظ���ر إىل آثاره���م إىل قصوره���م
ودوهل���م وممالكه���م وأمواهل���م ونس���ائهم...
كم���ا ننظ���ر إىل مقابره���م ونتس���اءلَ :م���ن
منه���م انتق���ل بإرادت���ه وقراره ،ورض���ي مبوته
وم ْن منهم ال يتحس���ر على
عل���ى حيات���ه؟َ ...
بقي ذكره وعال أثره؟...
أعماله؟ َ
وم��� ْن منهم َ
وأخ�ي�رًاَ :م��� ْن من���ا ميكن���ه أن ال يلح���ق به���م
وُيصبح كأحدهم؟

فه���ي متقّلب���ة م���ن ح���ال إىل ح���ال ..ال
احلس���ن اجملتبى عليه السالم ،وهي من أبرز
الرس���ائل والوصايا يف نه���ج البالغة املبارك ،تدري ..أتدرك آمالك أو ً
ال أم آجالك؟ تحُ ُ
قق
رغباِتك أم تسبق َ
ُك منّيتُك؟
يقول فيها من غدر الدنيا ومكرها:
«أح���ي قلب���ك باملوعظ���ةَّ ...
يق���ول اإلمام أمري املؤمن�ي�ن علي بن أبي
وذلـل���ه بذك���ر
���ع الدنياِّ ،
وحذره صولة طالب عليهما السالم يف موعظة:
املوتِّ ..
وبصره فجائ َ
الده���ر ،و ُفح َ
���ب الليال���ي واألي���ام،
���ش تقّل ِ
« ...ث��� ّم إن الدني���ا دار فناء وعن���اءِ ،
وغيرَ ٍ
واع���رض علي���ه أخب���ار املاض�ي�نِّ ،
وع رَ�َب� ..فم���ن الفن���اء أن الده���ر ...يرم���ي
وذك���ره مب���ا ِ
أص���اب َم��� ْن كان قبَل َ
���ك من األولني ،وس��� ْر يف
بالس���قم ،والناجي
احلي باملي���ت ،والصحيح ّ
ّ
دياره���م وآثاره���م ،فانظر فيما فعل���واّ ،
وعما بالعطب ،آكل ال يشبع ،وشارب ال ينقع ،ومن
انتقل���وا ،وأي���ن حُل���وا ونزل���وا ،فإنك جتدهم العن���اء أن امل���رء جيمع ما ال ي���أكل ،ويبين ما
ُن ،ثم خي���رج إىل اهلل تع���اىل ،ال ما ً
ال
قد انتقل���وا عن األحبة ،وحّل���وا ديار الغربة ،ال يس���ك ُ
وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم ،فأصلح مح���ل ،وال بناًء نق���ل ...ومن ِعربه���ا أن املر َء
()1
مثواك ،وال تبع آخرتك بدنياك.»...
ُيش ُ
���رف على أمل���ه ،فيقتط ُع ُه حض���وُر أجِله،
مؤمل يرتك ...فس���بحان
ث���مَ ،م ْن ق���ال إن الدنيا تدوم لبش���رَ ،
وم ْن فال أم ٌل ُيدرك ،وال ّ
احلي م���ن املي���ت ،للحاقه به،
ي ّدع���ي ذل���ك؟! أو لي���س مص ُ
�ي�ر الدني���ا إىل اهلل ،م���ا أق���رب ّ
()2
وأبعد امليت من احلي النقطاعه عنه.»...
فن���اء ...وحتصيله���ا ال يك���ون إال بعن���اء ،وال
َ
تستقر على حال؟
ون مل تتع���ظ ،ي���ا أخي ،م���ن غريك ،أفال

ُ
تتعظ من نفسك!
فالرفي���ع أصب���ح وضيع���ًا ،والزعي���م صار
مس���جونًا ،والرئي���س بات معدوم���ًا ...وبقيت
وأنت ت���رى تأّل َب اإلخ���وان وتقلب الزمن
من���ازل ورح���ل بانوه���ا ،ومشخ���ت عم ٌ
���ارات علي���ك ،وتب��� ّدل صحت���ك بني ي���وم وأخيه ،ال
وُدفن س���اكنوها؟ّ ...
وأي ج���اٍه مل يتغري على ب���ل ب�ي�ن س���اعة وأخ���رى ...م���ن الصحة إىل
صاحب���هّ ...
وأي س ٍ
���لطان مل ينقل���ب عل���ى امل���رض ،ومن القوة إىل الوهن ،ال تدري متى
يق���ول اإلمام أمري املؤمن�ي�ن علي بن أبي
مالكه؟
تُصاب ،وال تعرف متى تضعف ،فإذا أنت عند
طالب عليهما السالم يف وصيته البنه اإلمام

ال يعلم به حتى املقربون ...وسالم اهلل تعاىل
الصب���اح تضحك وعند املس���اء تبكي ،أو عند الفائزَ ،م ْن أحسن االتكال ،وبعد.
فأوص���ى اإلمام عليه الس�ل�ام بتقوى اهلل على أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليهما
نوم���ك تهن���أ وعند صباح���ك تش���قى ...وكم
السالم حينما يقول:
م���ن قوم بات���وا يضحك���ون وأصبح���وا يبكون وطاعته فقال:
وينتحبون.
الق م���ا يفّر منه
«فإنها النجاة غدًا ،واملنجاة أبدًا».
«أّيه���ا الن���اس ،كل ٍ
امرئ ٍ
يقول اإلمام علي عليه السالم:

«وب���ادروا باألعمال ُع ُمرًا ناكس���ًا ،ومرضًا
حابس���ًا ،أو موت���ًا خالس���ًا ،ف���إ ّن امل���وت ه���ادم
()3
لذاتكم ،ومك ّدر شهواتكم.»...
ويقول أيضا صلوات اهلل وسالمه عليه:
«أم لي���س م���ن نومتك يقظ���ة؟ أما ترحم
م���ن نفس���ك م���ا ترحم م���ن غ�ي�رك؟ فلربمّ ا
���ي من ح���ّر الش���مس فتظّله ،أو
ت���رى الضاح َ
ترى املبتلى بأمل ّ
ميض جسده ،فتبكي رمحة
ل���ه ،فما ص رّ�ّب�ك على دائ���ك ،وجّل���دك على
مصاب���ك ،وع���زّاك ع���ن البكاء على نفس���ك،
()4
وهي أعّز األنفس عليك.»...
ويف غدر الدنيا وبالء اجلسد يقول اإلمام
علي عليه السالم:
«وهل���ي مب���ا تع���دك م���ن ن���زول الب�ل�اء
جبس���مك ،والنقص يف قوتك ،أصدق وأوفى
من أن تكذبك أو تغّرك».
الرحيل وشيك
ل���كل بداية نهاي���ة ..ولكل مس���افر رواح..
واحلي يسري إىل املوت...
ولكل حركة مخود..
ّ
ّ
���مى،
وكل األمور س���ائرة وصائرة إىل أجل مس ّ
ال تبغي عنه حوال ،وال تستطيع منه بدال.
فنح���ن املس���افرون ،حن���ن الس���ائرون،
حن���ن الراحل���ون املتقلبون ،حن���ن املهاجرون
َظ ُر وال ُننْت َ
َظر.
الظاعنون عن الدنيا ،ال نَنت ِ
فاملرك���ب جيري ،ويش ّ
���ق طريق���ه ،ودوالب
الزم���ان يدور دورة تتبعها أخ���رى ...من حال
إىل ح���ال ،وإىل اهلل تع���اىل امل���آل ،والفائ���ز

ويقول اإلمام علي عليه السالم:
«ووصف لكم الدني���ا وانقطاعها ،وزواهلا
عما يعجبكم فيها ،لقلة
وانتقاهلا ،فأعرضوا ّ
ما يصحبكم منها ،أقرب دار من س���خط اهلل،
وأبعدها من رضوان اهلل ،فغضوا عنكم ،عباد
اهلل ،غمومها وأش���غاهلا ،ملا قد أيقنتم به من
فراقه���ا ،وتص���رف حاالته���ا ،فاحذروها حذر
الش���فيق الناص���ح واجمل��� ّد ال���كادح ،واعتربوا
مبا ق���د رأيتم ،من مصارع القرون قبلكم ،قد
تزاليت أوصاهلم وزالت أبصارهم وأمساعهم،
وذه���ب ش���رفهم وعّزه���م ،وانقط���ع س���رورها
ونعيمه���م ،فب ّدل���وا بق���رب األوالد فقده���ا،
وبصحب���ة األزواج مفارقته���ا ،ال يتفاخ���رون،
وال يتناسلون ،وال يتزاورون ،وال يتحاورون...
���ب لنفس���ه،
فاح���ذروا عب���اد اهلل ح���ذر الغاِل ِ
املان���ع لش���هوته ،الناظ���ر بعقل���ه ،ف���إ ّن األمر
واضح ،والعلم قائم ،والطريق جدد والسبيل
()5
قصد»

يف ف���راره ،األجل مس���اق النفس ،واهلرب منه
موافات���ه ...ك���م أط���ردت األي���ام أحبثه���ا عن
مكن���ون ه���ذا األم���ر ،فأب���ى اهلل إال إخف���اءه،
هيه���ات! علم مـخزون! رب رحيم ،ودين قويم،
وإمام عليم ،أنا باألمس صاحبكم ،وأنا اليوم
ِع�ب�رةٌ لك���م ،وغ���دا مفارقك���م! غف���ر اهلل ل���ي
()6
ولكم.»...

ويتابع اإلمام عليه الس�ل�ام مش���ددا على
ضرورة االعتبار واإلنذار ،فيقول:
«وإمن���ا كن���ت ج���ارًا ،جاوركم بدن���ي أياما
وس���تعقبون م�ن�ي جّث���ة خ�ل�اء س���اكنة بع���د
حراك ،وصامتة بع���د نطق ،ليعظكم ه ُدّوي،
وخف���وت إطراق���ي ،وس���كون أط���رايف ،فإن���ه
أوعظ للمعتربين من املنطق البليغ ،والقول
املسموع.»...

وخيت���م عليه الس�ل�ام باإلش���ارة إىل قيام
أمري ب���دل أمري ،وإىل موت ملك وقيام ملك،
وذه���اب س���لطان وحلول آخر حمّل���ه ...وهذه
أخ���ي العزيز :لعّل���ك تظن أنك فررت من س���نة اهلل تع���اىل يف املل���ل وال���دول ،يف ه���ذا
امل���وت ،أو خّي���ل إلي���ك ذلك ،كما ُيش���ّبه ألكثر الزم���ان ويف كل زم���ان ...فيق���ول اإلمام عليه
تظن أن املوت س���وف يفّر السالم:
الن���اس ،لكن ...هل ّ
���رون أيام���ي ،وُيكش���ف لك���م ع���ن
من���ك وال ي���دركك ...إعل���م أنك إن مل تس���ع
«غ���دًا َت َ
للقائ���ه ،ف�ل�ا حمال���ة سيس���عى للقائ���ك ،وإن س���رائري ،وتعرفونين بعد خلّو مكاني ،وقيام
()7
مل تب���ادره ب���ادرك ،وإن مل تفاجئه فاجأك ...غريي مقامي».
ــــــــ
وتأهب واستع ّد
وإن مل تس���تع ّد له ،فقد تهّيأ ّ
( )1نهج البالغة :الرسالة .31
ل���ك ...واعلم أن ّ
ّ
( )2نهج البالغة :اخلطبة .114
يقي�ن�ي احلصول ،قريب
كل
( )3نهج البالغة :اخلطبة .23
آت قريبّ ،
الوقوعّ ...
حتمي وش���يك،
وكل
وكل ٍ
ّ
( )4نهج البالغة :اخلطبة .223
( )5نهج البالغة :اخلطبة .161
وما هو إال نفس أو دون ذلك. ...
ويبقى املوت مكنونًا يف علم اهلل املخزون،

( )6نهج البالغة :اخلطبة .149
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الرضـــا

بقضـاء اهلل تعــالى

من نعم اهلل تعاىل أن منحنا عقال نزن
اجلواب :للرضا جمموعة من اآلثار كما ورد يف احلديث الشريف عن اإلمام
جعفر بن حممد الصادق عليهما السالم:
به األشياء ومنّيز به بني احلق والباطل والفوائد والثمرات وهي كما يلي:
ونستدل من خالله على اخلري فنفعله
ني،
1ــ يوجب القرب اإلهلي كما ورد عن
اح ُة يف ِّ
وح وال ّر َ
«الر ُ
َّ
الرضا والَيق ِ
()6
وا َ
هل ُّم وا ُ
حل ْز ُن يف َّ
والس َخ ِط».
وعلى الشر فنجتنبه ،وبهذه النعمة اإلهلية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:
الش ِّك ّ
اليت ال تضاهيها نعمة إال اإلميان نعرف أن
7ــ مينع وقوع احلزن ويرفعه عن صاحبه
«إذا َ
أح َّب اهللُ َعبدًا ابتَالُه ،فإن َصبرَ َ
()1
اهلل تعاىل هو خالقنا ومدبر أمرنا ورحيم اجتَباُه ،وإن َر ِض َي َ
اصطفاُه».
كما ورد عن اإلمام أمري املؤمنني علي بن
بنا أرحم من أمهاتنا بل أرحم من أنفسنا
2ــ يوجب األجر العظيم يف يوم ال ينفع أبي طالب عليه السالم:
بأنفسنا ،وهو احلكيم الذي ال خطأ وال
فيه مال ال بنون وهذا ما أكده رسول اهلل
هلل ،لمَ يحَ زَن على ما
َ
زق ا ِ
«من َر ِض َي ب ِر ِ
خلل يف فعله ،وهو العادل الذي ال جيور يف
()7
فاَتهُ».
صلى اهلل عليه وآله وسلم بقوله:
قضائه ،املعصوم الذي ال خيطأ يف تقديره،
«َأ ْع ُطوا َ
وعنه عليه السالم أنه قال:
الرضا ِمن ُقلوِب ُكم تَظ َف ُروا
اهلل ِّ
والعامل احمليط بكل شيء فال يفوته شيء،
()2
()8
َ
ُ
َ
».
واإلفالس
م
ك
ر
ق
ف
م
يو
تعاىل
هلل
ا
واب
ث
ب
ِ ِ
«الرضا َين ِفي ا ُ
ِ
َ ِ
ْن».
حلز َ
ِّ
يعلم مبا ينفعنا وما يضرنا وما يصلحنا وما
3ــ يوجب القناعة والشعور بالكفاية كما
السؤال :ما هي اآلثار السلبية والنتائج
يفسدنا ،والقادر املطلق الذي يفعل ما يشاء
وهو على كل شيء قدير ،فإذا عرفنا ذلك ورد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله الوخيمة لعدم الرضا؟
وأيقنت به أنفسنا وأقرت به عقولنا البد وسلم:
اجلواب:
كان
«من َر ِض َي ِمن الدنيا مبا َيك ِفيِه َ
لنا من التسليم واالنقياد له والتوكل عليه
َ
1ــ من مل يرض مبا أعطاه اهلل تعاىل
()3
أيس ُر ما فيها َيك ِفيِه».
يف مجيع ما يهمنا والرضا والقبول بكل ما
َ
وقع يف فخ الشك ونسب الظلم إىل اهلل
يقضي ويقدر ،إذ إن عدم الرضا بقضائه
4ــ يوجب استجابة الدعاء وحتقيق ما تعاىل كما أكد ذلك اإلمام الصادق عليه
وقدره يدل على جهلنا وعدم معرفتنا به نتمنى كما ورد ذلك عن اإلمام احلسن عليه السالم بقوله:
ونقصان توحيدنا.
السالم:
رض مبا َق َس َم اهللُ َع َّز َّ
وجل،
«من مل َي َ
َ
س يف َقلِبِه إ ّال اّتَه َم َ
أسئلة مهمة
()9
«أنا ّ
الض ِ
هج ُ
ام ُن لمَِن ال َي ِ
اهلل تعاىل يف َقضائِه».
دعَو َ
َ ()4
َجاب لهُ».
الرضا أن َي ُ
اهلل َفُيست َ
السؤال :ما هو الرضا الذي ينبغي أن ِّ
2ــ يؤدي عدم الرضا إىل صريورة
نعيشه يف حياتنا؟
5ــ يوجب الشعور بالغنى والتنزه عما يف األعمال هباء منثورا كما جاء عن اإلمام
اجلواب :الرضا :هو القبول بل التسليم أيدي الناس كما قال اإلمام الصادق عليه الصادق عليه السالم يف قوله:
واالنقياد وعدم االعرتاض على ما يقضي السالم:
«من َر ِض َي ال َقضاَء أتى عَليِه ال َقضاُء
َ
ُ َ ُ َ ً ()5
سبحانه ويقدر.
ض بمِ ا َق َس َم اهلل لك َتك ْن غِنّيا ».
«ا ْر َ
ومن َس ِخ َط ال َقضاَء أتى عَليِه
ُ
أجوٌر َ
وهو َم ُ
()10
السؤال :ما هي فوائد ومثرات الرضا؟
6ــ يوجب الشعور باالطمئنان والراحة ال َقضاُء وأحَب َط اهللُ أج َرُه».

Õ

السؤال :هل أن الرضا يعين ترك السعي السؤال البد من الوقوف على ما يأتي:
يف األسباب؟
1ــ إذا أصابنا مكروه دون أن نتسبب
اجلواب :ال يقول بذلك أحد بل أن القول
على خالف ذلك ،إذ حيثنا الشرع على
السعي والسري يف األسباب كما يف قوله
تعاىل:

((ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ)).
وقوله ع ّز وجل:

((ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ)).

املؤمنني عليه السالم إذ يقول:

«أوحى اهلل تعاىل إىل داود عليه السالم:
به ،كوقوع زلزال أو غريه من الكوارث فهو يا داود ُت ِري ُد وأُِري ُد ،وال يكو ُن إ ّال َما أُِري ُد،
مت بمِ ا أريد َ
أعطيْت َ
ُك ما ُت ِريد ،وإن
من اهلل تعاىل وال يريد به إال نفعنا فلذا ال فإن أسَل َ
لمَ تُسِل ْم لمِ ا أِري ُد أتَعبت َ
ُك فيما ُت ِري ُدُ ،ث َّم ال
حيمد على مكروه سواه.
()21
2ــ إذا أصابنا مكروه بسبب جئناه ،فهو يكو ُن إ ّال ما أُِري ُد».
ـــــــــــــــــــــــ
منّا واهلل تعاىل بريء منه كما يف كثري من
( )1حبار األنوار :ج ،82ص ،142ح .26ميزان
األسباب اليت تؤدي إىل عواقب وخيمة احلكمة :ج ،4ص ،1476ح.7306
( )2مستدرك الوسائل :ج ،2ص ،412ح.2331
«سَب ُب
فلذا قال أمري املؤمنني عليه السالمَ :
ميزان احلكمة :ج ،4ص 1476ـ .7307 ،1477
()12
ني َّ
الط َم ُع».
َف َساِد الَي ِق ِ
( )3حبار األنوار :ج ،77ص ،169ح .6ميزان
ْل احلكمة :ج ،4ص ،1477ح.7311
وقال عليه السالمَ :
«سَب ُب َف َساِد الَعق ِ
()13
( )4حبار األنوار :ج ،71ص ،159ح .75ميزان
اَ
هلوى».

وما ورد عن اإلمام الصادق عليه
احل ْق ُد».
«سَب ُب ال ِفنَ ِ
ت ِ
وعنه عليه السالمَ :
السالم صريح يف التسبب كما يف قوله عليه
()14
السالم:
«سَب ُب َّ
الش ْحنَاِء َكثَْرُة
وقال عليه السالمَ :
أسباب،
«أَبى اهللُ أن يجُ ِر َي األشياَء إ ّال ِب
ٍ
()15
وجَع َل ِل ُك ِّل َسَب ٍب املَِراءِ».
َف َجَع َل ِل ُك ِّل َشيٍء َسَببًا َ
«سَب ُب ال َف ْق ِر
وجَع َل ِل ُك ِّل
وجَع َل ِل ُك ِّل َش ْر ٍح ِعلْمًاَ ،
َش ْرحًاَ ،
وعنه عليه السالم أيضاَ :
ُ ()16
اإل ْس َراف».
ناطقًاَ ،ع َر َف ُه َمن َع َر َفهَُ ،
لم بابًا ِ
وجِهَل ُه َمن ِ
ِع ٍ
َجِهَلهَُ ،
هلل صلى اهلل عليه وآله
ذاك رسو ُل ا ِ
«سَب ُب ال ِف ْر َقِة
وقال عليه السالمَ :
()11
َ ُ ()17
وسلم حَ
ون ُن».
اإل ْخِتالف».
ِ
فإذا عرفنا هذا يتبني لنا أن الرضا هو
ُجوِر
«سَب ُب الف ُ
وقال عليه السالم أيضاَ :
()18
التسليم والقبول بكل ما يصيبنا بعد أن
َ
اخللْوةُ».
نؤدي تكليفنا الشرعي أال وهو السعي يف
ال ِّ
النَع ِم
وعنه عليه السالمَ :
«سَب ُب َزَو ِ
()19
األسباب الشرعية املقبولة عند اهلل تعاىل ال ُكفْرا ُن».
دون أسباب الشيطان ،وال شك يف الفرق
هل َ
«سَب ُب ا َ
ال ِك
وقال عليه السالمَ :
بني سبل وأسباب اهلل تعاىل وبني سبل
ِّ ُ ()20
الشرك».
وأسباب غريه املعّوجة املفضية إىل عاقبة
ــ نصيحة جيب أن تسمعها
سيئة.
إذا ادعى أحد أنه عبد هلل تعاىل جيب
السؤال :كيف منّيز بني سبل اهلل تعاىل
أن يصدق املدعي بالتلبس بثوب العبودية
وأسبابه وبني سبل وأسباب غريه؟
وأال يلزم من دعواه الكذب والنفاق ،وليعلم
اجلواب :هذا أمر بديهي ال لبس فيه،
العبد أن املوىل ال يريد له إال اخلري وال
فكل ما هو موافق للشرع فهو سبب وسبيل
راد ملا يريد ،وعليه أن يعرف أن السبل غري
إهلي وكل ما هو خمالف للشرع فهو غري
سبيل اهلل تعاىل تؤدي إىل الفشل والتعب
ذلك.
وعدم االطمئنان بل قد تؤدي إىل ذل يف
السؤال :كيف منّيز أن املكروه الذي الدنيا ،وحبط األعمال وحرمان الثواب
أصابنا من اهلل تعاىل أو من غريه؟
ووقوع اخلزي والعذاب يف اآلخرة ،وهذا
اجلواب :يف مقام اجلواب عن هذا ما ميكن استنباطه من حديث اإلمام أمري

احلكمة :ج ،4ص ،1477ح.7308
( )5حبار األنوار :ج ،69ص ،368ح .4ميزان
احلكمة :ج ،4ص ،1477ح.7312
( )6حبار األنوار :ج ،71ص ،159ح .75ميزان
احلكمة :ج ،4ص ،1477ح.7316
( )7نهج البالغة :احلكمة  .349ميزان احلكمة:
ج ،4ص ،1478ح.7319
( )8غرر احلكم .410 :ميزان احلكمة :ج،4
ص ،1478ح.7320
( )9حبار األنوار :ج ،78ص ،202ح .33ميزان
احلكمة :ج ،4ص ،1478ح.7324
( )10حبار األنوار :ج ،71ص ،139ح .26ميزان
احلكمة :ج ،4ص ،1478ح.7325
( )11الكايف :ج ،1ص .7 ،183ميزان احلكمة:
ج ،4ص ،1652ح.8166
( )12غرر احلكم .5513 :ميزان احلكمة :ج،4
ص ،1652ح.8172
( )13غرر احلكم .5515 :ميزان احلكمة :ج،4
ص ،1653ح.8174
( )14غرر احلكم .5522 :ميزان احلكمة :ج،4
ص ،1653ح.8181
( )15غرر احلكم .5524 :ميزان احلكمة :ج،4
ص ،1653ح.8183
( )16غرر احلكم .5529 :ميزان احلكمة :ج،4
ص ،1653ح.8188
( )17غرر احلكم .5530 :ميزان احلكمة :ج،4
ص ،1653ح.8189
( )18غرر احلكم .5532 :ميزان احلكمة :ج،4
ص ،1653ح.8192
( )19غرر احلكم .5517 :ميزان احلكمة :ج،4
ص ،1653ح.8176
( )20غرر احلكم .5541 :ميزان احلكمة :ج،4
ص ،1653ح.8198
( )21التوحيد للصدوق :ص .337ميزان
احلكمة :ج ،4ص ،1478ح.7327

Ö

أخالقك هويتك

حســن الظن
حسن الظن باخلالق واملخلوق
ق���د عرفت أن ضد س���وء الظن باخلالق
واملخلوق هو (حسن الظن بهما).
ومل���ا كان األول من ل���وازم ضعف النفس
وصغرها ،فالثاني من نتائج قوتها وثباتها،
وفوائ���ده أكثر م���ن أن حتصى ،وقد تقدمت
الظواه���ر ال���واردة يف مدح���ه ،فينبغ���ي لكل
مؤم���ن أال يي���أس م���ن روح اهلل ،وال يظ���ن
أن���ه ال يرمح���ه ويعذب���ه البت���ة وال خيلص���ه
م���ن العق���اب ،وإن م���ا ي���رد علي���ه يف الدنيا
م���ن الباليا واملصائب هو ش���ر ل���ه وعقوبة،
ب���ل ينبغ���ي أن يعلم أنه أرح���م وأرأف به من
والديه ،وإمن���ا خلقه ألجل الفيض واجلود،
ف�ل�ا بد أن يرمحه يف دار اآلخرة ،وخيلصه
من عذاب األبد ويوصله إىل نعيم السرمد،
وم���ا يرد عليه م���ن املصائب والباليا يف دار
الدني���ا خري له وص�ل�اح ،وذخرية له يف يوم
املعاد.
وكذا ال يظنن السوء ،والشر باملسلمني،
وال حيملن م���ا له وجه صحيح من أعماهلم
وأقواهل���م عل���ى وج���ه فاس���د ،ب���ل جيب أن
حيمل كل ما يشاهده من أفعاهلم وحركاتهم
على أحس���ن الوج���وه وأصحها ،ما مل جيزم
بفس���اده ،ويك���ذب وهمه وس���ائر حواس���ه،
فيم���ا يذه���ب إلي���ه م���ن احملامل الفاس���دة
واالحتم���االت القبيح���ة احملرم���ة ،ويكل���ف
نفسه على ذلك ،حتى يصري ذلك ملكة له،
فرتتفع عنه ملكة سوء الظن بالكلية.
نعم ،احلمل عل���ى الوجه الصحيح على
تقدي���ر عدم مطابقته للواق���ع ،لو كان باعثا
لضرر ما لي أو فساد ديين أو عرضي ،لزم
في���ه احلزم واالحتياط ،وع���دم تعليق أموره
الديني���ة والدنيوي���ة عليه لئ�ل�ا يرتتب عليه
اخلس���ران واألض���رار ،وتلزم���ه الفضيح���ة
والعار.

ÎÍ

الغضب
وهو كيفية نفسانية موجبة حلركة الروح
م���ن الداخ���ل إىل اخل���ارج للغلب���ة ،ومبدؤه
ش���هوة االنتق���ام ،وهو من جان���ب اإلفراط،
وإذا اش���تد يوج���ب حرك���ة عنيف���ة ،ميتل���ئ
ألجله���ا الدم���اغ واألعص���اب م���ن الدخ���ان
املظلم ،فيس�ت�ر ن���ور العق���ل ويضعف فعله،
ولذا ال يؤثر يف صاحبه الوعظ والنصيحة،
بل تزيده املوعظة غلظة وشدة.
ق���ال بع���ض علم���اء األخ�ل�اق( :الغضب
ش���علة ن���ار اقتبس���ت م���ن ن���ار اهلل املوقدة،
إال أنه���ا ال تطل���ع إال عل���ى األفئ���دة ،وإنه���ا
ملس���تكنة يف ط���ي الف���ؤاد اس���تكنان اجلم���ر
حتت الرماد ،وتستخرجها محية الدين من
قل���وب املؤمنني ،أو محي���ة اجلاهلية والكرب
الدفني من قل���وب اجلبارين ،اليت هلا عرق
إىل الشيطان اللعني ،حيث قال:
((ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ)).
فمن شأن الطني السكون والوقار ،ومن
شأن النار التلظي واالستعار).
ثم قوة الغض���ب تتوجه عند ثورانها إما
إىل دف���ع املؤذيات إن كان قب���ل وقوعها ،أو
إىل التش���في واالنتقام إن كان بعد وقوعها،
فش���هوتها إىل أح���د هذين األمري���ن ولذتها
فيه ،وال تسكن إال به.
ف���إن ص���در الغض���ب على من يق���در أن
ينتقم منه ،واستشعر باقتداره على االنتقام،
انبس���ط ال���دم م���ن الباط���ن إىل الظاه���ر،
وامحر اللون ،وهو الغضب احلقيقي.
وإن ص���در عل���ى من ال يتمك���ن أن ينتقم
من���ه لكون���ه فوقه ،واستش���عر بالي���أس عن
االنتق���ام ،انقب���ض ال���دم م���ن الظاه���ر إىل
الباطن ،وصار حزنا.
وإن ص���در عل���ى م���ن يش���ك يف االنتقام

من���ه انبس���ط ال���دم ت���ارة أو
انقبض أخ���رى ،فيحم���ر ويصفر
ويضطرب.
اإلفراط والتفريط واالعتدال في
قوة الغضب
الناس يف هذه القوة على إفراط وتفريط
واعتدال.
فاالف���راط :أن تغلب ه���ذه الصفة حتى
خيرج عن طاعة العقل والشرع وسياستهما،
وال تبقى له فكرة وبصرية.
والتفري���ط :أن يفق���د ه���ذه الق���وة أو
تضعف حبيث ال يغضب عما ينبغي الغضب
عليه شرعا وعقال.
واالعتدال :أن يصدر غضبه فيما ينبغي
وال يصدر يف ما ال ينبغي ،حبيث خيرج عن
سياسة الش���رع والعقل ،بل يكون تابعا هلما
يف الغضب وعدمه ،فيكون غضبه وانتقامه
بأمرهما.
وال ري���ب يف أن االعتدال ليس مذموما،
وال مع���دودا م���ن الغض���ب ،ب���ل ه���و م���ن
الشجاعة.
والتفري���ط مذم���وم مع���دود م���ن اجلنب
واملهان���ة ،ورمبا كان أخب���ث من الغضب ،إذ
الفاقد هل���ذه القوة ال محية له ،وهو ناقص
جدا.
ومن آثاره عدم الغرية على احلرم وصغر
النفس ،واجلور ،وحتمل الذل من األخساء،
واملداهن���ة يف األم���ر باملع���روف والنهي عن
املنكر والفحشاء.
وقد وص���ف اهلل تعاىل خي���ار الصحابة
باحلمية والشدة على الكفار ،فقال:
((...ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ.))...
وخاطب نبيه صلى اهلل عليه وآله وس���لم
بقوله:

((...ﭖ ﭗ.))...
والش���دة والغلظة م���ن آثار قوة
الغض���ب ،ففقد ه���ذه الق���وة بالكلية ،أو
ضعفها مذموم.
وقد ظهر أن الغضب املعدود من الرذائل
هو حد اإلف���راط الذي خيرجه عن مقتضى
العق���ل والدين ،وحد التفريط وإن كان رذيلة
إال أن���ه لي���س غضبا ،بل هو ض���د له معدود
م���ن اجلنب ،وحد االعت���دال فضيلة وضد له
ومع���دود من الش���جاعة ،فاحنص���ر الغضب
باألول.
ثم الناس كما هم خمتلفون يف أصل قوة
الغضب ،كذلك خمتلف���ون يف حدوثه وزواله
س���رعة وبطأ ،فيكونان يف بعضهم سريعني،
ويف بعضه���م بطيئ�ي�ن ويف بعضه���م يك���ون
أحدهما س���ريعا واآلخر بطيئا ،ويف بعضهم
يك���ون كالهم���ا أو أحدهم���ا متوس���طا ب�ي�ن
الس���رعة والبطء ،وما كان من ذلك بإش���ارة
العق���ل فه���و مم���دوح مع���دود م���ن أوص���اف
الش���جاعة ،وغري مذموم حمس���وب من آثار
الغضب أو اجلنب.
مساوئ الغضب
الغض���ب من املهل���كات العظيم���ة ،ورمبا
أدى إىل الشقاوة األبدية ،من القتل والقطع،
ولذا قيل( :إنه جنون دفعي).
قال اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم:
«احلدة ضرب من اجلنون ،ألن صاحبها
يندم ،فإن مل يندم فجنونه مستحكم».
ورمب���ا أدى إىل اختناق احلرارة ،ويورث
املوت فجأة ،فقال بعض احلكماء( :السفينة

ال�ت�ي وقعت يف
اللجج الغامرة ،واضطربت
بالري���اح العاصف���ة وغش���يتها
األم���واج اهلائل���ة ،أرج���ى إىل
اخلالص من الغضبان امللتهب).
وق���د ورد به ال���ذم الش���ديد يف األخبار،
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«الغضب يفسد اإلميان كما يفسد اخلل
العسل».
وقال اإلمام الباقر عليه السالم:
«إن ه���ذا الغض���ب مج���رة من الش���يطان
توق���د يف قل���ب اب���ن آدم ،وإن أحدك���م إذا
غض���ب امح���رت عين���اه وانتفخ���ت أوداج���ه
ودخل الشيطان فيه ،فإذا خاف أحدكم ذلك
من نفسه فليلزم األرض ،فإن رجز الشيطان
ليذهب عنه عند ذلك».
وقال اإلمام الصادق عليه السالم:
«كان أب���ي عليه الس�ل�ام يقول :أي ش���يء
أش���د من الغض���ب؟ إن الرجل يغضب فيقتل
النفس اليت حرم اهلل ،ويقذف احملصنة».
وق���ال علي���ه الس�ل�ام أيض���ا« :إن الرجل
ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار».
وق���ال عليه الس�ل�ام :الغض���ب مفتاح كل
ش���ر ،وممحقة لقل���ب احلكيم؛ ومن مل ميلك
غضبه مل ميلك عقله».
ث���م مما يل���زم الغضب من اآلث���ار املهلكة
الذميم���ة ،واألغ���راض املض���رة القبيح���ة:
انطالق اللسان بالشتم والسب ،وإظهار السوء
والش���ماتة باملس���اءة وإفشاء األس���رار وهتك
األس���تار والسخرية واالس���تهزاء ،وغري ذلك
من قبيح الكالم الذي يستحيي منه العقالء،
وتوثب األعضاء بالضرب واجلرح والتمزيق
والقت���ل ،وت���أمل القل���ب باحلق���د واحلس���د
والعداوة والبغ���ض ومما تلزمه :الندامة بعد

زواله،
وع���داوة األصدق���اء،
واستهزاء األراذل ،ومشاتة
األعداء.
وتغ�ي�ر امل���زاج ،وت���أمل
الروح وسقم البدن ،ومكافأة العاجل
وعقوبة اآلجل.
والعج���ب مم���ن توه���م أن ش���دة الغضب
م���ن ف���رط الرجولي���ة ،مع أن م���ا يصدر عن
الغضب���ان م���ن احل���ركات القبيح���ة إمنا هو
أفع���ال الصبي���ان واجملان�ي�ن دون الرج���ال
والعاقل�ي�ن ،كيف وقد تص���در عنه احلركات
غري املنتظمة ،من الش���تم والس���ب بالنس���بة
إىل الش���مس ،والقمر ،والس���حاب ،واملطر،
والريح ،والش���جر ،واحليوانات واجلمادات،
ورمبا يضرب القصعة على األرض ،ويكس���ر
املائ���دة ،وخياط���ب البهيم���ة واجلم���اد كم���ا
خياط���ب العق�ل�اء ،وإذا عجز عن التش���في،
ورمب���ا م���زق ثوب���ه ،ولطم وجه���ه ،وقد يعدو
ع���دو املده���وش املتحري ،ورمب���ا اعرتاه مثل
الغش���ية ،أو س���قط عل���ى األرض ال يطي���ق
النهوض والعدو.
وكيف يك���ون مثل هذه األفع���ال القبيحة
م���ن ف���رط الرجولي���ة وق���د قال رس���ول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«الشجاع من ميلك نفسه عند غضبه».
ـــــــــــــــــــــــــ
املصدر :جامع السعادات للمحقق النراقي.

ÎÎ

مباحث عقائدية

إن اهلل
يهدي من يشاءإلى صراط مستقيم
أنواع الهداية
ل���و جاءك مس���افر غريب بي���ده عنوان،
فيلتقي���ك ويس���ألك أن تدل���ه ،ف���إن أمام���ك
طريقني لداللته وإرشاده إىل ما يريده:
األول :ه���و أن تصحب���ه بنفس���ك حت���ى
توصل���ه إىل مقص���ده ،ثم تودع���ه وتذهب،
وهذا هو الكمال يف عمل اخلري.
والثان���ي :هو أن تش�ي�ر بيدك إىل حيث
ينبغ���ي أن توج���ه وتري���ه خمتل���ف العالئ���م
واملعامل يف طريقه إىل حيث يريد.
يف كلتا احلالتني تكون أنت قد (هديته)
إىل هدف���ه ،ولكن م���ع اخت�ل�اف احلالتني،
فاحلالة الثانية هي (إراءة الطريق) واألوىل
ه���ي (إيص���ال إىل اهل���دف) ،واهلداي���ة قد
وردت يف القرآن الكريم وروايات أهل البيت
عليهم السالم بكال املعنيني.
وأحيان���ًا يك���ون للهداي���ة جانبه���ا

(التش���ريعي) فق���ط ،أي إنه���ا تتحق���ق ع���ن
طريق التش���ريعات والقوانني ،وقد يكون هلا
جانبها (التكويين) وهو (هداية) النطفة يف
طريق اخللق باجتاه تكوين اإلنس���ان الكامل
اخلل���ق ،وقد ورد هذان املعني���ان يف القرآن
واألخب���ار أيض���ًا ،مبعرفتن���ا أن���واع اهلداية
(ويقابلها الضالل).

نق���رأ يف كث�ي�ر م���ن اآلي���ات أن اهلداي���ة
والض�ل�ال م���ن عم���ل اهلل ال ش���ك أن (إراءة
الطري���ق) تك���ون م���ن قب���ل اهلل ع���ن طري���ق
إرس���اله األنبي���اء والرس���ل ،وإنزال���ه الكتب
السماوية لكي يدل اإلنسان على الطريق.
غ�ي�ر أن (اإليصال إىل اهلدف) قس���رًا

ÎÏ

ال يأتل���ف ومبدأ حرية االختي���ار ،ولكن مبا
أن اهلل يض���ع حتت تصرفنا مجيع الوس���ائل
الالزمة للوصول إىل اهلدف ،وأنه هو الذي
يشملنا بالتوفيق يف سرينا يف هذا الطريق:
ف���إن هذه اهلداية تك���ون أيضًا ،بهذا املعنى،
م���ن ِقَب ِل اهلل ،أي عن طريق تهيئة الوس���ائل
وإع���داد املقدم���ات ووضعه���ا يف متن���اول
اإلنسان.
سؤال مهم
هنا يظهر هذا السؤال املهم ،حيث نقرأ
يف القرآن الكريم:

((ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ
()1
ﮪ)).
بع���ض الناس يغفل���ون عن معان���ي آيات
الق���رآن وم���ا ج���اء يف تفس�ي�رها وعالق���ة
بعضها ببعض ،فيبادرون حاملا يقرأون هذه
اآلي���ة إىل االع�ت�راض ،قائلني :م���ا دام اهلل
ه���و الذي يهدي من يش���اء ويضل من يش���اء
فما ذنبنا حنن؟
القضي���ة املهم���ة ه���ي أنن���ا جي���ب دائمًا

أن نأخ���ذ بنظ���ر االعتب���ار عالئ���ق اآلي���ات
فيم���ا بينه���ا ،حت���ى نتعرف عل���ى مفاهيمها
احلقيقية ،هنا نورد مناذج أخرى من اآليات
اخلاص���ة باهلداي���ة والض�ل�ال لك���ي نضعها
إىل جان���ب اآلية املذكورة ،ثم نس���تنتج منها
النتيجة املطلوبة.
قال اهلل تبارك وتعاىل:

((...ﭹ ﭺ ﭻ.))...

()2

وقال سبحان وتعاىل:

((...ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
()3
ﭰ)).

((ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ)).

وهكذا نالحظ أن (إش���اءة) اهلل ليس���ت
بغ�ي�ر حس���اب ،فهو ال يوفق أح���دًا هلدايته،
وال ه���و يس���حب هدايت���ه م���ن أح���د ،بغ�ي�ر
حساب.

فالذي���ن جياه���دون يف س���بيل اهلل،
ويتقدمون ليصارعوا املشكالت ،وجيالدون
أهواءه���م النفس���ية ،ويقف���ون بصالب���ة يف
وج���ه األعداء اخلارجي�ي�ن ،فهو قد وعدهم
بهدايته ،وهذا هو العدل بعينه.
أم���ا الذي���ن يقيم���ون ص���رح (الظل���م
واجل���ور) ويس�ي�رون يف طري���ق (االس���راف
والش���ك) وإجي���اد الريبة وال�ت�ردد ،فإن اهلل
حيرمهم من التوفي���ق على اهلداية ،وتصبح
قلوبهم مظلمة س���وداء بسبب أعماهلم تلك،
ف�ل�ا يك���ون نصيبه���م الوص���ول إىل من���زل
الس���عادة ،وهذا هو معن���ى أن اهلل يضل من
يش���اء ،وذل���ك بوضعنا أمام نتائ���ج أعمالنا،
وهو العدالة بعينها أيضًا.

يع�ب�ر عنها ب���اإلرادة ،فإن تعلقت املش���يئة به
إىل ما لديه من خربة وجتارب طويلة.
فه���ل حي���ق هل���ذا الطال���ب ،إذا س���قط وجد وإال مل يوجد.
والعلم اإلهلي يتعلق باألشياء على واقعها
يف الس���نة الدراس���ية ،أن يأخ���ذ خبناق هذا
املعلم حبج���ة أن تنبؤه ومعرفته أجربته على من اإلناطة باملش���يئة اإلهلية  ،الن انكش���اف
الش���يء ال يزيد على واقع ذلك الشيء ،فإذا
السقوط؟
وإذا ارتفعنا يف أمثلتنا نقول :لنفرض أن كان الواق���ع منوط���ا مبش���يئة اهلل تعاىل كان
هناك شخصًا معصومًا من اخلطأ ،وأن هذا العل���م متعلق���ا به عل���ى هذه احلال���ة ،وإال مل
الش���خص قد عل���م بأن حدثًا جنائيًا س���وف يكن العلم علما به على وجهه ،وانكش���افا له
يق���ع يف الي���وم الفالني ،فريى م���ن املصلحة على واقعه.

العلم األزلي سبب العصيان
أم���ا الذريعة فهي اليت يت���ذرع بها بعض
اجلربيني ،وهي علم اهلل األزلي.
حيث يقولون :هل يعلم اهلل أن فالنًا يقوم

يف الس���اعة الفالنية جبرمية قتل ،أو يشرب
اخلم���ر؟ إذا قل���ت :ال يعلم فق���د أنكرت علم
اهلل ،وإذا قل���ت :يعلم ،فالبد هلذا الش���خص
أن يفع���ل ما يفعل ،وإال ظهر علم اهلل مغايرًا
للواقع.
ولذلك فلك���ي ميكن حتقق علم اهلل ،فإن
العص���اة جمربون عل���ى ارت���كاب خطاياهم،
كم���ا أن الصاحل�ي�ن جم�ب�رون عل���ى القي���ام
بأعماهلم الصاحلة!
إن الذي���ن اخت���ذوا هذه الذريع���ة ليخفوا
وراءه���ا جرائم���ه وآثامه���م ق���د فاتته���م يف
الواقع حقيقة واحدة ،وهي أننا نقول أن اهلل
عامل منذ األزل بأننا س���نقوم بإرادتنا ومبلء
اختيارنا باألعمال الصاحلة أو الطاحلة ،أي
إن اختيارنا وإرادتنا معلومان عند اهلل ،وهذا
يعين أن إجبارنا يعين أن علم اهلل جهل.
أسئلة مهمة
لنف���رض أن معلم���ًا يع���رف أن الطال���ب

الفالن���ي الكس�ل�ان س���وف يس���قط يف آخ���ر
الس���نة ،وأنه واثق من ذلك كل الثقة استنادًا

أن يتدخل يف األمر ،فهل علم هذا الشخص
املعصوم يرفع املس���ؤولية عن اجملرم ويعتربه
جمربًا على ارتكاب ما ارتكب؟

م���رة أخ���رى أف���رض أنه���م اخرتع���وا
جه���ازًا يتنبأ حبدوث احل���وادث قبل وقوعها
بس���اعات ،فتخ�ب�ر ،ب���أن فالنًا س���وف يقوم
مب���لء اختي���اره بالعم���ل الفالني يف الس���اعة
الفالني���ة ،فه���ل ه���ذه املعلومات تكون س���ببًا
يف اعتبار الش���خص جمربًا على أن يفعل ما
يفعل؟
ف���إن علم اهلل ال جيرب أح���دًا على القيام
ً ()5
بعمل أبدا.

فمعنى تقدير اهلل تعاىل لألشياء وقضائه
به���ا :أن األش���ياء مجيعه���ا كان���ت متعينة يف
العل���م اإلهل���ي من���ذ األزل على ما ه���ي عليه
من أن وجودها معلق على أن تتعلق املش���يئة
بها ،حس���ب اقتضاء املصاحل واملفاسد اليت
ختتل���ف باختالف الظروف واليت حييط بها
العلم اإلهلي.

وذهب���ت اليه���ود إىل أن قل���م التقدي���ر
والقضاء حينما جرى على األش���ياء يف األزل
اس���تحال أن تتعل���ق املش���يئة خبالف���ه ،وم���ن
أج���ل ذلك قالوا :ي���د اهلل مغلولة عن القبض
والبس���ط واألخذ واإلعطاء ،فقد جرى فيها
قل���م التقدي���ر وال ميك���ن فيه���ا التغيري ،ومن
مشيئة اهلل تعالى
الغري���ب أنهم ـ���ـ قاتلهم اهلل ــ التزموا بس���لب
ال ري���ب يف أن الع���امل بأمجع���ه حت���ت
الق���درة ع���ن اهلل ،ومل يلتزموا بس���لب القدرة
سلطان اهلل وقدرته ،وأن وجود أي شيء من
ع���ن العب���د ،مع أن امل�ل�اك يف كليهما واحد،
املمكنات منوط مبشيئة اهلل تعاىل ،فإن شاء
فق���د تعلق العل���م األزلي بأفع���ال اهلل تعاىل،
أوجده ،وإن مل يشأ مل يوجده.
()6
وبأفعال العبيد على حد سواء.
وال ريب أيضا يف أن علم اهلل سبحانه قد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلق باالش���ياء كلها منذ االزل ،وأن االش���ياء
( )1سورة إبراهيم ،اآلية.4 :
( )2سورة إبراهيم ،اآلية.27 :
بأمجعه���ا كان هل���ا تع�ي�ن علم���ي يف علم اهلل
( )3سورة غافر ،اآلية.34 :
االزل���ي وهذا التعني يعرب عنه بـ(تقرير اهلل)
( )4سورة العنكبوت ،اآلية.69 :
تارة وبـ(قضائه) تارة أخرى ،ولكن تقدير اهلل
( )5سلس���لة أصول الدين للش���يخ ناصر مكارم
وعلمه سبحانه باألشياء منذ األزل ال يزاحم الشريازي : .ص.67
( )6البي���ان يف تفس�ي�ر القرآن للس���يد اخلوئي:
وال ين���ايف قدرته تعاىل عليها حني إجيادها،
ص.383
فإن املمكن ال يزال منوطا بتعلق مش���يئة اهلل
بوج���وده اليت قد يع�ب�ر عنها باالختيار ،وقد

ÎÐ

أعالم الشيعة

عمار بن ياسر
نشأته سالم اهلل عليه
عمار بن ياسر بن عامر،
هو أبو يقظانّ ،
موىل بين خمزوم.
ول���د س�ل�ام اهلل علي���ه يف ّ
مك���ة املك ّرمة،
ومل تحُ ّدد لنا املصادر تاريخ والدته.
بع���د أن اعتن���ق أب���واه الدين اإلس�ل�امي
تع ّرض���ا للتعذيب الش���ديد م���ن قبل قريش،
فصربا عليه من أجل اإلسالم ،والدفاع عن
الن�ب�ي صلى اهلل عليه وآله وس���لم حتّى ناال
الش���هادة ،وعندما كان رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم يرى تعذيبهم يعدهم باجلنّة
ف���إن موعدكم
بقول���ه« :صربًا يا آل ياس���رّ ،
اجلنّة»(.)2
فكان من أصحاب النيب صلى اهلل عليه
وآله وس���لم ،واإلمام أم�ي�ر املؤمنني علي بن
أبي طالب عليهما السالم.
جوانب من حياته
* كان م���ن الس���ابقني إىل اإلس�ل�ام،
وحتم���ل األذى الكثري يف س���بيل اهلل عندما
ّ
كان يف ّ
مكة ،شأنه يف ذلك شأن األبرار من
الصحاب���ة الذين أس���لموا يف بداي���ة الدعوة
الس ّرية.
* هاج���ر اهلجرت�ي�ن ـ إىل احلبش���ة مع
جعف���ر بن أبي طال���ب عليه الس�ل�ام ،وإىل
املدين���ة املنّورة ـ وصّل���ى إىل القبلتني ،وبايع
بيعة الرضوان.
* اش�ت�رك م���ع الن�ب�ي صل���ى اهلل عليه
وآل���ه وس���لم يف حروب���ه كّلها :ب���در ،وأُحد،
واخلندق. ...

رضي اهلل عنه

* كان أح���د احلاضري���ن يف تش���ييع
الس���ّيدة فاطم���ة الزه���راء عليه���ا الس�ل�ام،
والصالة عليها ودفنها لي ً
ال ،مع أّنها أوصت
أن ال يشهد جنازتها ظامل هلا.
* كان م���ن املش���اركني يف توديع أبي ذر
حني ُنفي إىل الربذة ،رغم املرسوم الصادر
باملنع من ذلك.
()3
* كان أح���د األركان األربع���ة الذي���ن
أثبت���وا والءه���م لإلم���ام عل���ي عليه الس�ل�ام
بعد رحيل النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم،
وعمار(.)4
وهم :سلمان واملقداد وأبو ذّر ّ
* اش�ت�رك مع اإلمام علي عليه السالم
يف حرب���ي اجلمل وصفّ�ي�ن ،وكان فيهما من
قادة اجليش.
* كان م���ن الذين وصفهم اإلمام الرضا
عليه السالم بقوله:
«الذي���ن مضوا على منه���اج نبّيهم صلى
يبدلوا
اهلل عليه وآله وسلم ،ومل يغيرّ وا ،ومل ّ
وعم���ار بن ياس���ر ...وأمثاهلم رضي
مث���لّ ...:
()5
اهلل عنهم ،ورمحة اهلل عليهم» .
صلى اهلل عليه وآله وسلم
من أقوال النبي
عليه السالم
فيه:
واإلمام علي
 1ـ���ـ قال رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم:
«ك ّ
عمارًا ُملئ إميانًا من َقرنه إىل
الّ ،
إن ّ
()6
قدمه ،واختلط اإلميان بلحمه ودمه» .
 2ــ و قال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
عم���ار وحلم���ه ح���رام عل���ى النار أن
«دم ّ
()7
متسه» .
تأكله أو ّ

 3ـ���ـ وق���ال أيض���ا صل���ى اهلل علي���ه وآله
وسلم لإلمام علي عليه السالم:
عم���ار،
«اجلنّ���ة تش���تاق إلي���ك ،وإىل ّ
وسلمان ،وأبي ذر ،واملقداد»(.)8
 4ـ���ـ وق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه
وآله:
عمار يدور
«عمار مع احل���ق،
ّ
واحلق مع ّ
ّ
معه حيثما دار»(.)9
 5ـ���ـ ق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه
وآله:
ومن أبغض
عمارًا عاداه اهللَ ،
َ
«من عادى ّ
()10
ً
عمارا أبغضه اهلل» .
ّ
 6ــ وقال اإلمام علي عليه السالم:
«خلقت األرض لسبعة بهم يرزقون ،وبهم
ميط���رون ،وبهم ينص���رون :أبو ذّر وس���لمان
وحذيف���ة ...وأن���ا إمامهم،
وعم���ار ُ
واملق���داد ّ
وه���م الذي���ن ش���هدوا الص�ل�اة عل���ى فاطمة
عليها السالم».
قال الشيخ الصدوق قدس سره( :معنى
قوله :خلقت األرض لسبعة نفر ،ليس يعين
من ابتدائها إىل انتهائها ،وإنمّ ا يعين بذلك
قدرت يف ذلك الوقت
ّ
أن الفائدة يف األرض ّ
ملَن شهد الصالة على فاطمة عليها السالم،
وهذا خلق تقدير ال خلق تكوين)(.)11
إيمانه سالم اهلل عليه
ع���د م���ن القّل���ة القليلة اليت ش���هد هلم
ُي ّ
اهلل ورس���وله صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم
وأئمة أهل البيت عليهم الس�ل�ام بالدرجات
ّ
الرفيعة ،واملراتب العالية من اإلميان.

فف���ي كتاب اهلل تع���اىل تُذكر ظالمته من
جه���ة ،ويوصف قلبه املؤم���ن باالطمئنان من
جه���ة ثانية ،ومن جهة ثالثة ُيلتمس له العذر
ويصب���ح موقف���ه حكم���ًا ش���رعيًا ،فأنزل اهلل
ع��� ّز وجل قوله الكري���م( :إلاَّ َمن أُك��� ِرَه َو َقلُب ُه
ان)(.)12
اإل َ
ُم َ
مي ِ
طمِئ ٌّن ِب ِ
فعنده���ا قال النيب صل���ى اهلل عليه وآله
وسلم:
عم���ار ،إن ع���ادوا ف ُع���د ،فق���د أنزل
«ي���ا ّ
اهلل ع��� ّز وج���ل ُع���ذرك ،وأم���رك أن تعود إن
عادوا»(.)13
موقفه من خالفة أبي بكر
كان س�ل�ام اهلل علي���ه م���ن اإلثين عش���ر
ً
رج�ل�ا الذي���ن قاموا يف املس���جد النبوي بعد
وفاة النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ،حينما
رقى أبو بكر املنرب يف أّول مجعة له ،فوعظوه
وخّوفوه من اهلل سبحانه وتعاىل ،ودافعوا عن
أحقّي���ة اإلمام علي عليه الس�ل�ام باخلالفة،
حيث قال( :يا أبا بكر ،ال جتعل لنفسك ح ّقًا
جعل���ه اهلل ع ّز وجل لغريك ،وال تكن أّول َمن
عصى رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
احلق إىل أهله
وخالف���ه يف أهل بيته ،وأردد ّ
ختف ظهرك ،وتقل وزركَ ،
وتلق رس���ول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وس���لم وهو عنك راض،
ث ّم يص�ي�ر إىل الرمحن فُيحاس���بك بعملك،
عما فعلت)(.)14
ويسألك ّ
شهادته بحديث الغدير
كان س�ل�ام اهلل عليه من الصحابة الذين
صحة ما نقل���ه اإلمام
قام���وا وش���هدوا عل���ى ّ
أم�ي�ر املؤمنني عليه الس�ل�ام عن رس���ول اهلل
صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم ملّ���ا ناش���دهم
قائ ً
ال:
«أنشد اهلل َمن حفظ ذلك من رسول اهلل
صل���ى اهلل علي���ه وآله وس���لم ملا ق���ام فأخرب
به».
فق���ام زيد ب���ن أرقم ،وال�َب�رَ اء بن عازب،
وعمار بن ياسر
وسلمان ،وأبو ذر ،واملقدادّ ،
س�ل�ام اهلل علي���ه فقالوا :نش���هد لقد حفظنا
قول رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس���لم،
وه���و قائم عل���ى املنرب وأن���ت إىل جنبه وهو
أنصب
يق���ول :أّيها الن���اس ّ
إن اهلل أمرني أن ّ
لك���م إمامك���م والقائ���م فيكم بع���دي ووصّيي
وخليف�ت�ي ،والذي فرض اهلل ع��� ّز وجل على
املؤمن�ي�ن يف كتاب���ه طاعت���ه ،فقرن���ه بطاعته
وطاع�ت�ي ،فأمرك���م بوالييت وواليت���ه ،فإّني

راجع���ت رّب���ي ع��� ّز وج���ل خش���ية طع���ن أهل
النف���اق وتكذيبهم فأوعدن���ي رّبي ألبّلغنها أو
ّ
ليعذبين)(.)15
شعره وخطبه سالم اهلل عليه
كان ش���عره س�ل�ام اهلل عليه مرآة عاكسةً
مّ
ف�ت�رن بأجم���اد إمام���ه
مل���ا ج���ال يف قلب���ه،
أمري املؤمنني عليه الس�ل�ام وفضائله ،فكان
يقول:
لعم���ار وش���يخي ياس���ر
إّن���ي ّ
ص���اح كالن���ا مؤم���ن مهاج���ر
طلح���ة فيه���ا والزب�ي�ر غ���ادر
()16
واحلق يف ّ
كف علي ظاهر .
ّ
وقال سالم اهلل عليه:
سريوا إىل األحزاب أعداء النيب
س�ي�روا فخري الن���اس أتباع علي
ه���ذا أوان ط���اب س���ل املش���ريف
()17
وقودنا اخليل وه ّز السمهري .
وأم���ا خطب���ه ،فه���ي مثم���رة بروائ���ع من
ّ
الكلم���ات واالحتجاج���ات الغ ّ
الب���ة ،فن���ادى
بالناس بعد أن متّت البيعة لعثمان بقوله( :يا
معشر املسلمني ،إّنا قد كنّا وما كنّا نستطيع
الكالم قّلة وذّلة ،فأعزّنا اهلل بدينه ،وأكرمنا
رب العاملني.
برسوله ،فاحلمد هلل ّ
يا معشر قريش ،إىل متى تصرفون هذا
األم���ر عن أهل بي���ت نبّيكم! حتولونه ها هنا
م��� ّرة ،وها هنا م��� ّرة ،وما أنا آم���ن أن ينزعه
اهلل منك���م ويضعه يف غريك���م ،كما نزعتموه
من أهله ووضعتموه يف غري أهله)(.)18
شهادته سالم اهلل عليه
ق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه
وسلم:
عمار ،إّنك س���تقاتل بع���دي مع علي
«ي���ا ّ
صنف�ي�ن؛ الناكث�ي�ن والقاس���طني ،ث��� ّم تقتلك
الفئة الباغية».
قل���ت :ي���ا رس���ول اهلل ،ألي���س ذل���ك على
رضا اهلل ورضاك؟ قال:
«نعم ،على رضا اهلل ورضاي ،ويكون آخر
زادك من الدنيا شربة من لنب تشربه»(.)19
ف�ب�رز س�ل�ام اهلل علي���ه إىل القت���ال يف
صفّ�ي�ن وقاتل قتال األبطال ،ث ّم دعا بش���ربة
م���ن م���اء ،فقي���ل له :م���ا معنا ماء ،ق���ام إليه
رجل من األنصار فس���قاه ش���ربة من لنب ،ملّا
إلي رسول اهلل صلى
شربه قال( :هكذا عهد ّ
اهلل عليه وآله وس���لم أن يكون آخر زادي من
الدنيا شربة من اللنب)(.)20

ث��� ّم محل عل���ى القوم فقت���ل منهم مثانية
عشر رج ً
ال ،ومحل عليه ابن َجون السكوني،
وأب���و العادي���ة الف���زاري ،فطعن���ه الف���زاري،
واحت ّز رأسه ابن جون.
فاستُشهد سالم اهلل عليه يف شهر صفر
 37ه���ـ حب���رب صفّني ،وصّلى عل���ى جثمانه
اإلمام علي(عليه السالم) ،و ُدفن يف منطقة
صفّني(.)21
تأبينه سالم اهلل عليه
حس���به م���ن اإلك���رام والتجلي���ل م���ا أّبنه
ب���ه اإلمام علي عليه الس�ل�ام وتلّه���ف عليه،
وتشّوق إليه ،وأثنى عليه ،حيث قال:
«أي���ن إخوان���ي الذي���ن ركب���وا الطري���ق،
عمار! وأي���ن ابن
ومض���وا عل���ى احل���ق! أي���ن ّ
التّيهان! وأين ذو الشهادتني! ـ أي ُخزمية بن
ثابت األنصاري ــ وأين نظراؤهم من إخوانهم
الذين تعاقدوا على املنية»(.)22
ث ّم قال عليه السالم:
«إّن���ا هلل وإّن���ا إلي���ه راجع���ون ،إن امرؤ مل
عم���ار فما هو
يدخ���ل علي���ه مصيبة من قتل ّ
م���ن اإلس�ل�ام يف ش���يء ،ث ّم قال عل���ي :رحم
عمارًا يوم
عم���ارًا يوم ُيبعث ،ورح���م اهلل ّ
اهلل ّ
()23
ُيسأل» .
ـــــــــــ
( )1معجم رجال احلديث  282/13رقم.8664
( )2االستيعاب  1589/4ح.2822
احملدثني هو :الصحابي
( )3الركن يف اصطالح ّ
والتمس���ك
ال���ذي نافس مجيع الصحابة يف الفضل،
ّ
بأه���ل البيت(عليه���م الس�ل�ام) ،وواس���اهم ظاه���رًا
وباطنًا ،ومل ي���وال أحدًا من خمالفيهم (تنقيح املقال
.)136/18
( )4اُنظر :االختصاص.6 :
( )5عيون أخبار الرضا  134/1ح.1
( )6تفسري جوامع اجلامع .350/2
( )7تاريخ مدينة دمشق .401/43
( )8اخلصال 303 :ح.80
( )9االستغاثة .54/1
( )10مسند أمحد .89/4
( )11اخلصال 361 :ح.50
( )12النحل.106 :
( )13قرب اإلسناد 12 :ح.38
( )14اخلصال 464 :ح.4
( )15كتاب ُسليم بن قيس.199 :
( )16مناقب آل أبي طالب .345/2
( )17وقعة صفّني.101 :
( )18السقيفة وفدك.92 :
( )19كفاية األثر.122 :
( )20املصدر السابق.123 :
( )21اُنظر :قرب اإلسناد 138 :رقم.486
( )22شرح نهج البالغة  99/10اخلطبة .183
( )23كتاب الفتوح .160/3
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معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

معجزة الصالة

عىل محمد وآل محمد
ورد يف كتاب اخلرائج واجلرائح للراوندي:
أن أعرابي���ًا بدوّي���ًا ميانّي���ًا أتى النيب صلى اهلل عليه وآله وس���لم
ّ
إن الناقة اليت حتت
فلم���ا قضى حتّيـته؛ قال���واّ :
عل���ى ناق���ة محراءّ ،
األعرابي سرقة.
قال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«ألكم بّينة؟».
قالوا :نعم ،فقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم:
حق اهلل من األعرابي إن قامت عليه البّينة».
«يا علي خذ ّ
فأطرق األعرابي ساعة ثم قال عليه السالم:
حبجتك».
«قم يا أعرابي ألمر اهلل ،وإ ّال فأدل ّ
فبينم���ا كذل���ك ،إذا الناقة نطق���ت فقالت للنيب صل���ى اهلل عليه
إن هذا ما
وآل���ه وس���لم :والذي بعثك
ّ
(باحل���ق نبّيًا ،يا رس���ول اهلل)ّ ،
سرقين وال ملكين أحد سواه.
فقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«يا أعرابي ما اّلذي أنطقها بعذرك؟ وما الذي قلت؟

اقرأ رسول اهلل السالم
وروي :أن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم بعث برجل يقال له:
(سفينة) ،بكتاب إىل معاذ ،وهو باليمن.
فلم���ا صار يف بعض الطريق ،إذا هو بأس���د رابض يف الطريق،
ّ
فخاف أن جيوز ،فقال:
أّيها األس���د إّني رس���ول رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس���لم
إىل معاذ ،وهذا كتابه إليه.
تنح���ى عن
فه���رول ّ
قدام���ه غل���وة ،ث���م همه���م ،ث���م خ���رج ،ث��� ّم ّ
الطريق.
فلم���ا رج���ع جبواب الكتاب ،فإذا بالس���بع يف الطريق ففعل مثل
ّ
ذلك.
النيب صلى اهلل عليه وآله وس���لم أخربه بذلك،
فلم���ا ق���دم على ّ
فقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«أتدري ما قال يف املرة األوىل؟
قال :كيف رسول اهلل؟
ويف الثانية قال :اقرأ رسول اهلل السالم».
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برب استحدثناك ،وال معك إله
قال :قلت :اللهم إّنك لست ّ
رب فيشركك يف ربوبّيتك ،أنت رّبنا
أعانك على خلقنا وال معك ّ
كم���ا تقول :وفوق م���ا يقول القائلون ،أس���ألك أن تصّلي على حممد
وآل حممد ،وأن تربئين برباءتي.
فقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم:
باحلق (نبيًا) لقد رأيت املالئكة يبتدرون (أفواه)
«وال���ذي بعثين
ّ
األز ّق���ة يكتب���ون مقالت���ك ،أال من نزل به مثل ما ن���زل بك فليقل مثل
علي (فينقذه اهلل تعاىل).
مقالتك ،وليكثر الصالة ّ

السجود هلل تعالى

روي :أن اعرابيا جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال:
هل لك من آية فيما تدعو إليه؟
فقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«نعم ،إئت تلك الشجرة فقل هلا (يدعوك رسول اهلل)».
فمال���ت عن ميينها ويس���ارها وب�ي�ن يديها فقطع���ت عروقها ،ثم
ختد األرض حتّى وقفت بني يدي رس���ول اهلل صلى اهلل عليه
ج���اءت ّ
وآله وسلم.
قال صلى اهلل عليه وآله وسلم :فمرها حتى ترجع إىل منزلبتها،
فأمرها ،فرجعت إىل منبتها.
فق���ال األعرابي :إئذن لي أس���جد لك ،قال صل���ى اهلل عليه وآله
وسلم:
«ل���و أم���رت أح���دًا أن يس���جد ألح���د ،ألم���رت امل���رأة أن تس���جد
لزوجها».
قال األعرابي :فائذن لي أن أقّبل يديك ،فأذن له.

من مناهل مدرسة الدعاء

الحلقة الثالثة والعشرون
الدعاء األول
يم ْن حمَ ِ َدُه
( ،...حمَ ْ ���دًا ُنَع َّم ُر ِب���ِه ِف َ
ِم ْن َخلِْقِه.).....،

قي���ل( :مح���دًا نعم���ر ب���ه) أي نقض���ي
أعمارنا بهذا احلمد( ،فيمن محده) أي :يف مجلة الذين
حيمدونه فنكون كأحدهم ،ال يف مجلة امللحدين والشاكني
()1
(من خلقه) من :بيان (من محده).
وقيل( :محدًا) مفع���ول مطلق منصوب( ،نعمر به)

أي :عم���ر يعم���ر فهو عامر :أي طال عمره ،وهو مقدار
قدر اهلل
عمر اإلنس���ان من العمر ،فهو حس���ب م���ا ّ
م���ا ّ
()2
تعاىل له.

وقي���ل( :نعم بالعني املهمل���ة من باب التفعيل ،والباء
للمالبس���ة ،أي تنقضي أعمارنا بني حامديه متلبس�ي�ن
حبمده ،أو للسببية ،أي نعطي العمر ويزاد يف أعمارنا
بسببه ،كما قال تعاىل:
((...ﭰ ﭱ ﭲ.))...

()3

وجي���وز أن ي���راد بالتعمري اس���تمرار الذكر اجلميل
على صفحات األيام ،كقول الشاعر:
ك���م م���ات ق���وم وم���ا مات���ت حماس���نهم
وع���اش ق���وم وه���م يف الن���اس أم���وات
ويؤي���ده إس���قاط يف من ه���ذه النس���خة ،ويف بعض
محده بوزن ف ّرح���ه للمبالغة أفرادًا أو
النس���خ القدمية ّ
ً ()4
زمانا.
وقي���ل( :مح���دًا) منص���وب عل���ى املفعولي���ة املطلقة
مفيدة لتأكيد عامله وتقوية معناه وعامله.

أم���ا قول���ه :احلم���د هلل باعتب���ار كون���ه مص���درًا ،أو
مقدر يدل عليه
تضمن���ه معنى الفعل ،أو فع���ل ّ
باعتب���ار ّ
املصدر ،وقس على ذلك ما يأتي من نظائره.

وتشديد امليم املفتوحة على ما يف النسخة املشهورة من
وبضمتني وهو احلياة.
وضمها
ّ
العمر بفتح العني ّ

يق���ال :عمر يعم���ر من باب (تع���ب) أي :طال عمره
فهو عامر.
ويتعدى بنفس���ه وبالتّضعيف ،فيق���ال :عمره يعمره
ّ
وعمره تعمريًا ،أي :طال عمره.
من باب (قتل) ّ
واملعن���ى :محدًا يطالب ب���ه عمرنا مع من محده ،أو

خال كوننا داخلني يف عداد احلامدين له.
ومح���دًا مفع���ول مطلق للحمد للنّ���وع؛ يعين :نصري
معمري���ن ونعي���ش طوي ً
ال بس���بب ذل���ك احلمد يف مجلة
ّ
()5

احلامدين من خلقه.

ومحد من باب علم وف ّرح أيضا باملعنى املذكور.
نعمر ب���ه) فيمن محده م���ن خلقه:
وقي���ل( :مح���دًا ّ
()6

نعم���ر :حنيا ،وامل���راد :طلب التوفيق الس���تمرار احلمد
ّ
مدة العمر.

أي :ه���و الطل���ب من الباري ع ّز وجل يف طول العمر
()7
كي حيمده على نعمائه.
وقال الشاعر عبد املنعم الفرطوسي:
َخ�ْي�رَْ

فيم��� ْن
���د ب���ه ُنَع ّم���ر
حمَ ْ ٍ
َ
()8
َع ّم���روا ِم��� ْن ِعب���اِدِه األ ْوِلي���اُء

ـــــــــــــــــــــــ
( )1ش���رح الصحيف���ة الس���جادية للس���يد حممد الش�ي�رازي
قدس سره الشريف :ص.20
( )2حبوث يف الصحيفة الس���جادية للش���يخ صاحل الطائي:
ص.12
( )3سورة إبراهيم ،اآلية.7 :
( )4نور األنوار يف ش���رح الصحيفة الس���جادية للس���يد نعمة
اهلل اجلزائري :ص.37
( )5ري���اض الس���الكني للس���يد عل���ي املدن���ي الش�ي�رازي:
ص.327
( )6رياض العارفني حملمد بن حممد دارابي :ص.29
( )7الصحيف���ة الس���جادية تأليف :علي حمم���د علي دخّيل:
ص.48
( )8الصحيفة الس���جادية بنظم الش���اعر الش���يخ عبد املنعم
الفرطوسي :ص.23

وقول���ه (ُنَع ّم���ر) بض���م النّ���ون وفت���ح الع�ي�ن املهملة
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فقه األسرة وشؤونها

املتقون لبعضهم أصدقاء

أثر األخ على أخيه
قال اإلمام الصادق عليه السالم:
«إح���ذر أن تواخ���ي م���ن أرادك لطمع أو
خ���وف أو مي���ل أو ل�ل�أكل والش���رب ،واطل���ع
مؤاخ���اة األتقياء ولو يف ظلمات األرض ،وإن
أفني���ت عم���رك يف طلبهم ف���إن اهلل ع ّز وجل
مل خيلق عل���ى وجه األرض أفضل منهم بعد
األنبي���اء واألولياء ،وما أنع���م اهلل على العبد
مبثل م���ا أنعم به من التوفيق بصحبتهم قال
اهلل ع ّز وجل:
((ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ)).
الصداق���ة والصحب���ة هلا أث���ر كبري على
بناء مس���تقبل اإلنس���ان وأفعاله الشخصّية،
حتّى قيل:
قل لي من تعاشر
أقول لك من أنت
احلث الكبري من قبل أهل البيت
لذا جاء ّ
عليهم الس���لم على حس���ن الصحبة واختيار
الصديق املؤّدب والعاقل واللبيب ،الذي يؤّثر
بسلوكه ومنطقه على صديقه.
االتّجاه السلبي
الصحب���ة قد تؤّثر على س���لوك الصديق
واألخ ،كالبيت؛ فس���لوك الش���اب أو الش���ابة
يف البي���ت م���ع أهلهما يتأّثر مب���ا يعتاد عليه
اإلنس���ان ويتعّلمه من أصدقائه ،فاس���تقالل
ال���رأي وع���دم االنصي���اع آلراء الوالدي���ن
حب التس���ّلط على أهله
ومش���ورتهما ،وكذا ّ
وإخوت���ه أو ممتلكات���ه ،أو تل���ف الوق���ت على
شاشة التلفاز واألنرتنيتّ ،
كل ذلك غالبًا ما
يكون بتأثري من أصدقائه.
أم���ا الس���لوك يف املدرس���ة والدراس���ة؛
فالش���باب يف مدارس���هم وجامعاته���م كثريًا
م���ا يتأّثرون بأصدقائهم م���ن ناحية التعامل
مع مدّرس���يهم أو عدم اهتمامهم بدراس���تهم
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ومس���تقبلهم وعدم الرتكيز داخل اجلامعات
عل���ى احملاض���رات ،وك���ذا س���وء اختي���ار
اختصاصه���م أو الفش���ل يف بع���ض مراح���ل
الدراسة.
أم���ا الس���لوك يف الطري���ق؛ فس���واء يف
طريق���ة املش���ي ،كأن ميش���ي بس���رعة تؤذي
خاص���ة إذا كان يف الس���يارة ،أم يف
الن���اس ّ
س���لوكه اخللقي على الطريق كالكالم العالي
أو الس���باب أو الصراخ أو الطعام والشراب،
فهذه الع���ادات القبيحة ق���د يتعّلمها البعض
من أصدقائه.
والس���لوك يف األم���ور املش���ينة املخالف���ة
ف���إن
ل�ل�آداب؛ كالتدخ�ي�ن امل���ؤذي للنف���سّ ،
ش���بابنا يلته���ون به���ذا األم���ر ع���ن واجباتهم
وشؤون حياتهم االجتماعية والعائلية.
وكالس���رقة والعب���ث بأم���وال الن���اس أو
األم���وال العام���ة ،كم���ا يفعله بع���ض اجلهلة
واملتهّوري���ن يف كث�ي�ر م���ن اجملتمع���ات ،وهي
األمور اليت فيه ضرر على اجلميع ،الصغري
والكب�ي�ر ،الع���امل واجلاه���ل ،ب���ل في���ه ه���دم
لبعض نواحي اجملتمع.
وكالغضب والعصبية اليت تفسد أخالق
الش���باب وتؤّث���ر عل���ى س���لوكهم االجتماعي
والشخصي.
وحنو ذلك من املس���اوئ ،فإنها قد تنتقل
إىل األشخاص بواسطة الصحبة واملعاشرة،
ل���ذا ينبغ���ي احلذر م���ن صديق الس���وء الذي
ال أم آج ً
يؤّثر على صديقه عاج ً
ال ،بواس���طة
أم بغري واسطة.

االتجاه اإليجابي
أم���ا الصديق الويف والب���ار واملؤّدب يؤّثر
ح���ب األهل
عل���ى صديق���ه ،إذ يكتس���ب منه ّ
وب ّره���م وحس���ن ال���كالم والت���أّدب معه���م،
والتف��� ّرغ لبناء مس���تقبلهم ودراس���تهم بعيدًا
عن اللهو واللعب.
وهكذا يؤّثر س���لوك التلميذ يف مدرسته

وم���ع أس���اتذته عل���ى أصدقائ���ه ،ليتعّلم منه
اح�ت�رام الدرس ومدرس���يهم ليكون قدوة
لآلخري���ن وللتلمي���ذ ال���ذي هدفه بناء
ش���خصّيته العلمّية ملس���تقبل هذه
األمة.
وكذا تعامل الصديق مع
الن���اس كإلقاء الس�ل�ام
الصغ�ي�ر
عل���ى
والكب�ي�ر وخدمة
ا حملتا ج�ي�ن
و تقد ي���م

املساعدات
هل���م ،وحس���ن
معاش���رة الن���اس
أذّيـته���م
وع���دم
واحملافظ���ة على أمواهلم
وأعراضه���م ،وحنوه���ا م���ن
اآلداب اآلتي���ة ال�ت�ي يعكس���ها
الصديق أو يريها لصديقه.
���د الصديق ق���دوة لصديقه يف ّ
كل
ُيَع ّ
البد ّ
لكل طفل أو شاب
شيء يؤّثر ويتأّثر ،إذ ّ
من قرين يعاشره ويقضي معه بعض أوقاته،
وحب
ف���إذا كان صاحل���ًا تعّل���م منه الص�ل�اح ّ
الناس والعطف عليهم.
وكّلم���ا كان الصدي���ق مرتبط���ًا بالدي���ن

واإلسالم كّلما كان ناجحًا يف بناء شخصّيته
ومستقبله.
الطف���ل أو الش���اب ال���ذي يتع���ّود عل���ى
اجمليء إىل املسجد أو دورات القرآن الكريم
أو حلق���ات ال���دروس الديني���ة أو اآلداب،
تك���ون دراس���ته أفضل من غ�ي�ره ،ملعرفته
ب���اآلداب ،واملس���ؤولية ،إذ يتعّل���م من
املس���جد والثقاف���ة اإلس�ل�امية
احلفاظ على كتبه وممتلكاته
وعدم اإلسراف بأمواله،
اح�ت�رام
يتعّل���م
األس���اتذة وأه���ل
العل���م واملعرفة
و ا خل�ب�ر ة ،
يتعّل���م
رمحة

ا لصغ�ي�ر
واحرتام الكبري،
وطاع���ة والوالدي���ن
وزيارة األقارب.
م���ن املس���جد والتفق���ّه
يف الدي���ن تتعّل���م الفت���اة العف���ة
والوق���ار والعط���ف عل���ى اآلخري���ن
واح�ت�رام ال���زوج وطاعته مب���ا أمر اهلل،
وكيفّية تربية األوالد واحملافظة عليهم ،إىل
والعامة.
اخلاصة
جانب األمور العبادّية
ّ
ّ
م���ن الق���رآن الكريم يتعلم الن���اس كيفية
التج���ارة احلالل والتعامل الصحيح يف أمور
معاش���هم وكس���ب أمواهل���م بعيدًا ع���ن الربا

والسرقة واالستغالل واالحتكار.
اإلس�ل�ام وتعاليم���ه يعّل���م املكّل���ف كيفية
التعام���ل م���ع نفس���ه وعائلت���ه وجمتمع���ه
كالم وأحس���ن أس���لوب
وجريان���ه بأفض���ل ٍ
وأهدى حديث.
قال اهلل تبارك وتعاىل:
((...ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
()1
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ.))...
من ينبغي أن تصاحب؟
قال اإلمام الباقر عليه السالم:
«ق���ال لي أب���ي علي بن احلس�ي�ن عليهم
بين أنظر مخسة فال تصاحبهم
السالم :يا ّ
وال حتادثهم وال ترافقهم يف طريق.
فقلت :يا أبه َمن هم ع ّرفنيهم؟
فق���ال :إّي���اك ومصاحبة ّ
الك���ذاب ،فإّنه
مبنزلة الس���راب يق��� ّرب لك البعي���د ،ويبّعد
لك القريب.
وإّي���اك ومصاحبة الفاس���ق ،فإّنه بايعك
بأكلةّ ،
وأقل من ذلك.
وإّي���اك ومصاحبة البخيل ،فإّنه خيذلك
يف ماله أحوج ما تكون إليه.
وإّياك ومصاحبة األمحق ،فإّنه يريد أن
ينفعك فيض ّرك.
وإّي���اك ومصاحب���ة القاط���ع لرمح���ه،
فإن���ي وجدته ملعون���ًا يف كتاب اهلل يف ثالثة
مواضع.
فقال ع ّز وجل:
((ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
()2
ﮅ ﮆ ﮇ)).
وقال تعاىل:
((ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔ ﯕ
()3
ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)).
وقال ع ّز وجل أيضًا:
((ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
()4
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ)).
ويف وصية اإلمام احلس���ن عليه السالم
جلنادة يف مرضه الذي تويف فيه قال:
«اصح���ب م���ن إذا َص ِحبْتَ��� ُه زاَن َ
���ك ،وإذا
َخ َدمتَ��� ُه صاَن َ
دت ِمنْ��� ُه َمعون���ًة
���ك ،وإذا أَر َ

صلت
صدق قول���ك ،وإن َ
أعان���ك ،وإن قلت ّ
مدها،
شد صولك ،وإن
َ
مددت يدك بفضل ّ
ّ
س���دها ،وإن رأى منك
وإن ب���دت عنك ثلمة ّ
عده���ا ،وإن س���ألته أعط���اك ،وإن
حس���نة ّ
سكت عنه ابتدأك ،وإن نزلت إحدى امللمات
ّ
()5
به ساءك».
وقال اإلمام الصادق عليه السالم:
تعتد مب���وّدة أحد حتى تغضبه ثالث
«ال ّ
مرات ،فمن غضب عليك من إخوانك ثالث
مرات فلم يقل فيك ش���رًا ،فاتخّ ذه لنفس���ك
صديقا».
وقال عليه السالم:
تس���م ال ّرج���ل صديق���ا مس���ة معرفة
«ال ِ
حتى ختتربه بث�ل�اث :تغضبه فتنظر غضبه
الدينار
خيرجه من احلق إىل الباطل ،وعند ّ
والدرهم ،وحتى تسافر معه».
ويف باب إفساد الصداقة وردت أحاديث
كثرية عن أئمة أهل البيت عليهم السالم.
قال اإلمام اهلادي عليه السالم:
ّ
الصداقة القدمية ،وحيلل
«املراء يفسد ّ
العق���د الوثيق���ة ،وأقل ما في���ه أن تكون فيه
أس أسباب القطيعة».
املغالبة ّ
أم���ا يف ح���دود الصداق���ة فب�ّي�نّ اإلم���ام
الص���ادق علي���ه الس�ل�ام ح���دودًا خاص���ًا
للصداقة فقال عليه السالم:
«ال تك���ون الصداق���ة إال حبدودها ،فمن
كان���ت فيه ه���ذه احلدود أو ش���يء منه ،وإ ّال
فال تنسبه إىل شيء من الصداقة ،فأّوهلا:
أن تكون سريرته وعالنيته لك واحدة.
والثاني���ة :أن ي���رى زَين َ
َك َزيْنَهَ ،
وش���يْنَك
َشيْنَه.
والثالث���ة :أن ال تغ�ّي�رّ ه علي���ك والي���ة وال
مال.
والرابعة :ال مينعك شيئًا تناله مقدرته.
واخلامس���ة ــ وه���ي جتمع هذه اخلصال
()6
ــ :أن ال يسلمك عند النّكبات».

ــــــــــــــــــــــ
( )1سورة الكهف ،اآلية :ص.49
( )2سورة حممد ،اآلية.22 :
( )3سورة البقرة ،اآلية.27 :
( )4سورة الرعد ،اآلية.25 :
( )5فقه األسرة وآدابها :ص 63ــ .65
( )6مي���زان احلكم���ة للريش���هري :ج،5
ص.2069
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عبر من التاريخ

الـــوفاء
بالعـــهد

نلنل

ي���دي علمت أنه ليس اإلم���ام املهدي
(كلم���ة اإلمام امله���دي عجل اهلل تعاىل قل للس���يد حسن الش�ي�رازي حان الوقت قب���ل ّ
فرج���ه الش���ريف) ،إنه اس���م كت���اب ،أّلفه ألن يف���ي بعه���ده لصاح���ب األم���ر علي���ه عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف.
آية اهلل الش���هيد السيد حس���ن الشريازي السالم يف تأليف الكتاب.
فسألته عن نفسه ،وقلت له :من أنت؟
قدس اهلل سره.
ولي اهلل.
وكان الش���خص ذاك ال ي���دري ع���ن فقال :أنا من قبل ّ
ولتألي���ف ه���ذا الكت���اب قص���ة نقله���ا
الشهيد نفسه لبعض زمالئه:

حدث���ت به بعد،
عه���دي ،ألن���ي مل أكن قد ّ
وأحسس���ت يف عامل الرؤي���ا أن الرجل
فعزمت عل���ى ذلك وصرت أمجع املصادر رس���ول من قب���ل اإلمام امله���دي عجل اهلل
احملتاج إليها ملثل تأليف هذا الكتاب.
إلي ش���اكرًا
تع���اىل فرجه الش���ريف ،جاء ّ
ثم جاءني بعد مدة ش���خص آخر وقال لتأليف هذا الكتاب.
لي مثل ما قال األول من غري ترابط بينهما
وأن���ا ألول م���رة أرى رؤيا مثل هذه عن
وال صحب���ة وال س���ابقة إطالقا( :رأيت يف واح���د م���ن تأليفات���ي ،وأس���أل اهلل تعاىل
احللم ــ يف عامل الرؤيا ــ أن صاحب األمر أن يقرن���ه برض���اه ،ويرضى ع�ن�ي موالي
علي���ه الس�ل�ام يطالب���ك بعه���دك معه عن وس���يدي صاح���ب األم���ر اإلم���ام امله���دي
الكتاب.)...
املنتظ���ر روح���ي وأرواح العامل�ي�ن ل�ت�راب

(عندم���ا كن���ت يف س���جون البعثي�ي�ن،
وحتت التعذيب الوحشي القاسي ،توسلت
ذات مرة مبوالي وس���يدي صاحب الزمان
اإلم���ام امله���دي روح���ي وأرواح العاملني له
الفداء ،أن يت���ولىّ جناتي من هذا الظلم،
وعاه���دت اإلم���ام عج���ل اهلل تعاىل فرجه
الش���ريف لق���اء ذل���ك أن أق���وم بتألي���ف
كت���اب جيم���ع م���ا روي عنه عليه الس�ل�ام
واش���تد عزمي وب���دأت يف تأليف هذا
من الزيارات ،وأدعية ،ورس���ائل ،وس���ائر الكت���اب (كلم���ة اإلم���ام امله���دي عجل اهلل
كلماته الشريفة..
تعاىل فرجه الشريف).
وراحت األيام والليالي ،ومضت الشهور
وبعدما أجنزت القسم املهم من الكتاب
تل���و الش���هور عل���ى إقام�ت�ي يف الس���جون رأيت ما يلي يف عامل الرؤيا :رأيت شخصًا
املختلف���ة يف بغ���داد ،وس���جن بعقوبة حتى ذا هيب���ة ،طويل القام���ة ،مجيل احمليا ،له
خّلص�ن�ي اهلل تعاىل بدعاء موالي صاحب هيب���ة األنبياء ،وج�ل�ال الصديقني ،ووقار
توجه
األم���ر عج���ل اهلل تعاىل فرجه الش���ريف ،اخلاش���عني ،البس���ًا حلة بيض���اء قد ّ
وف ّرج عين وخرجت من س���جون البعثيني
إل���ي فظننت���ه صاح���ب األم���ر روح���ي ل���ه
ّ
وهلل احلمد.
الف���داء اإلم���ام املهدي املنتظ���ر عجل اهلل
وبع���د فرتة م���ن الزم���ن جاءن���ي أحد تعاىل فرجه الش���ريف ،وقمت إجالال له،
أقربائ���ي ليقول ل���ي :رأيت يف عامل الرؤيا وتقدم���ت أن���ا إلي���ه ،فلما اقرتبن���ا أخذت
رج ً
ال ذا مهابة يش���ع وجهه ن���ورًا قال لي :بيده ألقّبلها ،فبدرني هو وقّبل يدي ،فلما
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مقدم���ه الف���داء ،ال���ذي ه���و طريق���ي إىل
مرضاة اهلل تعاىل).
كان آية اهلل الس���يد حس���ن الشريازي
ح���دث زمالءه
قدس س���ره الش���ريف ق���د ّ
به���ذه القص���ة وهو جبوار قرب رس���ول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم باملدينة املنورة،
يف طريقه إىل احلج.

ــــــــــــــــــــــــ
املصدر :قصص وخواطر للشيخ عبد العظيم
املهتدي البحراني :ص 259ــ .260
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نجبيل
لزا

قال اهلل س���بحانه وتعاىل يف حمكم كتابه
الكريم:
((ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ)).
الزجنبيل هو من نباتات املناطق احلارة.
تس���تعمل جذام�ي�ره النامي���ة حت���ت الرتب���ة،
وال�ت�ي حتت���وي على زي���ت طيار ،هل���ا رائحة
نف���اذة وطع���م الذع ولونه���ا إم���ا س���نجابي أو
أبيض مصفر.
زجنبيل ( )Gingerباإلنكليزية هو نبات
م���ن العائلة ال ِزّجنبارية ،م���ن نباتات املناطق
احل���ارة ,وهو عبارة عن درن���ات حتتوي على
زي���ت طي���ار ،ل���ه رائح���ة نف���اذة وطع���م الذع
يس���تعمل كبهار وكتواب���ل يف جتهيز األطعمة
ومنحه���ا الطعم املميز ,يضاف إىل أنواع من
املربي���ات واحلل���وى واملش���روبات الس���اخنة.
يس���تعمل م���ن الزجنبي���ل ج���ذوره وس���يقانه
املدفونة يف األرض.
يس���تعمل كمنقوع ش���اي ،ط���ارد لألرياح
ويفي���د يف اهلض���م ومن���ع التقلص���ات حي���ث
أن���ه هاضم وطارد للغ���ازات ويفيد يف عالج
النق���رس ،وال يعطى للحوامل ,كما يس���تعمل
الزجنبيل لتوس���يع أألوعي���ة الدموية ،وزيادة
العرق والش���عور بال���دفء وتلطيف احلرارة،
وتقوية طاقة اجلس���م ،وتعاطيه يوميا ميكن
أن يتدخل يف امتصاص احلديد والفيتامينات
ال�ت�ي تذوب يف الده���ون كفيتامني  Kو  Eو
 Dو  Aومشتقات املضادات احليوية.
الزجنبي���ل له أزه���ار صفراء ذات ش���فاه
أرجواني���ة وال يس���تخرج الزجنبيل إال عندما
تذب���ل أوراق���ه الرحمي���ة .وال يطح���ن إال بعد
جتفيفه.
يكث���ر يف ب�ل�اد اهلند والفليب�ي�ن والصني
وس���ريالنكا واملكس���يك وباكس���تان وأفض���ل
أنواع الزجنبيل اجلاميكي جباميكا.

بع���د أن جن���ح
الزجنبي���ل يف احملافظ���ة
عل���ى مكانت���ه العالجي���ة
 .9مفرح ومنعش
يف الط���ب الصي�ن�ي ملواجه���ة
 .10لفتح شهية الطعام
بدايات نزالت الربد والروماتيزم ،تس���تخدم
 .11لتقوية اجلس���م ومكافحة األمراض
بع���ض املستش���فيات األملاني���ة الزجنبي���ل يف
وجتنب الوهن واخلمول
ع�ل�اج املع���دة واألمع���اء لتأثريات���ه املهدئ���ة
 .12للصداع
واملنشطة للدورة الدموية.
 .13لعالج الوهن ،واإلرهاق والتعب
وال تقتص���ر فوائ���د الزجنبيل على عالج
 .14لعالج الكحة وطرد البلغم
أم���راض املع���دة واألمعاء فحس���ب ،فبفضل
 .15لتطهري املعدة وتقويتها
الزيوت العطري���ة والعناصر احلارة اليت هلا
 .16للمغص الناتج عن اإلسهال
نف���س مفعول األس�ب�رين ،يس���اعد الزجنبيل
 .17لعالج الضغط
على عالج حاالت نزالت الربد ،وذلك بغليه
 .18لتدفئ���ة اجلس���م ومقاوم���ة أم���راض
يف املاء وش���ربه على م���دار اليوم إال أن ذلك
الشتاء
ال يك���ون فع���اال إال يف بداي���ات ن���زالت الربد
 .19للزكام
حس���بما يؤكد األطباء (ال ينصح باس���تخدام
 .20لعرق النساء
الزجنبي���ل يف وس���ط نزل���ة ال�ب�رد والس���يما
 .21لضيق النفس والربو
م���ع وجود احلمى ،إذ يصبح تأثريه عكس���يا
 .22لتفتيح سدد الكلى والكبد
وتزداد حدة نزلة الربد وتصبح أقوى).
 .23ملنع العطش
 .24لضعف الكبد وكسله
أمراض يعالجها الزنجبيل
 .25للسعة احلشرات
 .1لتقوي���ة الذاك���رة وللحف���ظ وع���دم
 .26لتصلب املفاصل والفقرات
النسيان
 .27لتقوي���ة القل���ب وتنش���يط ال���دورة
 .2لعالج الصداع والشقيقة
الدموية وإذابة الكوليسرتول
 .3لعالج عسر اهلضم
 .28للروماتيزم
 .4للدوخة ودوار البحر
 .29للنشاط وحث الطاقة اجلسمية
 .5لتقوية النظر
 .30لعالج صفرة الوجه
 .6لعالج حبة الصوت وصعوبة التكلم
ـــــــــــــــــــــــــ
سلس���لة صيدلي���ة لكل بيت ـ���ـ الزجنبيل ـ���ـ يزيل
 .7لتطهري احلنجرة والقصبة اهلوائية
الوهن ويفتح الشهية ،تأليف :حسام وهبة.
 .8لألرق والقلق
أس���رار جدي���دة ع���ن الزجنبي���ل وإس���تخداماته
الطبية ،تأليف :حممود أمحد سند.
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صدر حديثًا عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية
في العتبة الحسينية المقدسة الكتاب الموسوم
بـ (أس���رار فضائل فاطمة عليها الس�ل�ام) للش���يخ
محمد حس���ين اليوس���في ،ترجم���ة وتخريج حامد
رحمان الطائي.

