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إ ّنها زينة أبيها
يتفاخر اآلباء حينما جيدون أن أحد أبنائهم قد سلك طريق الكمال
وبلغ مراتبه الس ��امية ،فه ��م يف ذاك يدركون اهنم قد وجدوا ذواهتم يف
هذا االمتداد الشخصي.
ويفتخر االباء أكثر حينما يكون بعضهم قد نال من البدء هذه املراتب فيلتمس منوها وجتددها يف أبنائهم فهم بذاك
يشعرون بأهنم كانوا األمنوذج األمثل لألبوة مما جيعلهم سعداء هبذا االجناز.
ولك ��ن ...حينم ��ا يكون األب يف قمة مراتب الكمال ودون ذروته برتب ��ة فحينها يكاد يكون منال االبناء
لبلوغ هذا السمو يف الرتبة عسري ًا جدا.
لك ��ن هذا ال يعين احملال ،فان تعس ��ر يف الغالب األعم لدى االبناء فه ��و متحقق يف بيت علي بن أبي طالب عليهما
السالم.
فعلي دون ذروة الكمال لسيد الكمال حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم برتبة حيث (ال نيب من بعدي )..ومن ثم؛
فمن يستطيع بلوغ رتبته ومن يصل اىل درجته من أبنائه؟
فان قيل احلس ��ن واحلس�ي�ن صلوات اهلل عليهما قلنا ومن يباريهما ومها مثرة النبوة ومعدن الرس ��الة س ��بقتهما األلطاف
اإلهلية وأحاطت هبما العناية الربانية فكانا حجج اهلل على خلقه.
ولكن السؤال من أبناء علي كان زينة لعلي عليه السالم حينما نستثين احلسن واحلسني عليهما السالم؟
واجلواب :اهنا زينب ،وهو سر تسمية رسول اهلل هلا حينما ولدت؛ فمعنى زينب هو :زينة األب فحذفت التاء واأللف والالم
اختص ��ار ًا وأدم ��ج اللفظان فقيل :زينب ،فمن مثل زينب وهي زينة أبيها علي بن أبي طالب عليهما الس�ل�ام ومَن مِنَ
اآلباء له بنت كالعقيلة زينب عليها الس�ل�ام وحق لعلي عليه الس�ل�ام ان يتزين بيت الرس ��الة بعقيلة فمن االباء له
بنت كزينب؟
رئيس التحرير

قطوف دانية من السيرة الحسينية

ما رواه
عليه السالم
اإلمام الحسين
عن النبــــــي األكرم
صلى اهلل عليه وآله وس��لم

رؤيا رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم
أخرج ابن مردويه عن احلسني بن علي
عليهما السالم قال:
ُ
«إن َر ُس َ
هلل َصلَّى اهلل َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم
َّ
ول ا ِ
أصَب َح َو ُهَو َم ْه ُموٌم».
ْ
فقيل :مالك يا رسول اهلل؟ فقال« :إني
كأن بين أمّية يتعاورون منربي
أريت يف املنام ّ
هذا».
فقيل :يا رسول اهلل! ال تهت ّم فإّنها دنيا
تناهلم ،فأنزل اهلل تبارك وتعاىل:
((ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
()1
ﮂ ﮃ)).
الضب لبنوة الرسول صلى
إقرار
ّ
اهلل عليه وآله وسلم
عن علي بن احلسن بن حممد ،عن
احلسني بن علي بن عبد اهلل املوسوي
القاضي ،عن حممد بن احلسني بن حفص،
عن علي بن املثنى ،عن جرير بن عبد
احلميد الضيب ،عن األعمش ،عن إبراهيم
السمان ،عن أبيه ،عن احلسني بن
ابن يزيد ّ
علي عليهما السالم قال:
هلل َصّلى اهللُ
ول ا ِ
«َد َخ َل أ ْعراِب ٌّي َعلى َر ُس ِ
الم َو َمَع ُه َض ٌّب َق ْد
َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم ُيري ُد ِ
اإل ْس ِ
اصطاَدُه يف الْبرَ ِ َّيِة َو َجَعَل ُه يف ُك ِّمِهَ ،ف َجَع َل
ْ
ُ
َ
َّ
َّ
َّ
ض
النبيِ ُّ َصلى اهلل َعليِْه َوآِلِه َو َسل َم َي ْع ِر ُ
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اإلسالَم».
َعَليِْه ْ
فقال :ال أؤمن بك يا حممد أو يؤمن بك
هذا الضب.
الض ُّب
الض َّب ِم ْن ُك ِّمِهَ ،ف َخ َر َج َّ
«َوَر ِم َي َّ
ِم َن المَْ ْس ِج ِد َي ْه ُر ُب».
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم:
فقال
ّ
ضب من أنا؟».
«يا ّ
قال :أنت حممد بن عبد اهلل بن عبد
املطلب بن هاشم بن عبد مناف.
ضب من تعبد؟».
قال« :يا ّ
قال :أعبد اهلل الذي فلق احلّبة وبرئ
واتذ إبراهيم خلي ً
النّسمة ،خّ
ال ،وناجى
حممد.
موسى كليمًا ،واصطفاك يا ّ
فقال األعرابي :أشهد أن ال إله إال اهلل،
وأنك رسول اهلل ح ّقًا؛ فأخربني يا رسول
نيب؟
اهلل هل يكون بعدك ّ
قال صلى اهلل عليه وآله وسلم« :ال ،أنا
خامت النبيينّ  ،ولكن يكون بعدي أئمة من
ذّرييت قّوامون بالقسط كعدد نقباء بين
إسرائيل ،أّوهلم علي بن أبي طالب فهو
اإلمام واخلليفة بعدي ،وتسعة من األئمة
من صلب هذا ــ َوَو َض َع َي َدُه َعلى َص ْدِري
بالدين يف آخر
ــ والقائم تاسعهم ،يقوم ّ
الزمان كما قمت يف أّوله».
قال :فأنشأ األعرابي يقول:
أال يا رسول اهلل إّنك صادق
فبوركت مهدّيًا وبوركت هاديًا
شرعت لنا الدين احلنيفي بعدما

غدونا كأمثال احلمري الطواغيا
فيا خري مبعوث ويا خري مرسل
إىل األنس ث ّم اجلن لّبيك داعيا
فبوركت يف األقوام حّيا وميتًا
وبوركت مولودًا وبوركت ناشيا
قال :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله« :يا أخا بين سليم هل لك مال؟» ،فقال:
إن
وخصك بالرسالة ّ
والذي أكرمك بالنبوة ّ
أربعة آالف بيت من بين سليم ما فيهم أفقر
منيّ .
ُ
َف َح َمَل ُه َّ
النبيِ ّ َصلَّى اهلل َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم
َعلى نا َقٍةَ ،ف َر َج َع إىل َق ْو ِمِهَ ،ف ْ
أخبرَ َ ُه ْم
األعرابي طمعًا يف
ِبذِل َك ،قالوا :فأسلم
ّ
الناقة ،فبقي يومه يف الصفّة مل يأكل شيئًا،
تقدم إىل رسول اهلل صلى
فلما كان من الغد ّ

اهلل عليه وآله وسلم فقال:
يا أّيها املرء الذي ال نعدمه
أنت رسول اهلل حقًا نعلمه
ودينك اإلسالم دينًا نعظمه
نبغي من اإلسالم شيئًا نقضمه
باحلق وشيئا نطعمه
قد جئت
ّ
النبيِ ُّ َو َ
« َفَتَب َّس َم َّ
قال :يا علي أعط
الس َ
ال ُم
األعرابي حاجتهَ ،ف َح َمَل ُه َعِل ٌّي َعَليِْه َّ
فاط َمَة َو ْ
أشَبَعهَُ ،وأ ْعطاُه نا َقًة
إىل َمنِْز ِل ِ
ْر».
َو ُجلََّة مَت ٍ
دعاء النبي صلى اهلل عليه وآله
وسلم بعد األكل والشرب
دعاء النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
بعد األكل والشرب
عن أبي احلسن حممد بن علي بن
الشاه الفقيه املروزي مبرو الرود يف داره،

حدثنا أبو بكر بن حممد بن عبد اهلل
قالّ :
حدثنا أبو القاسم عبد
النيسابوري ،قالّ :
اهلل بن أمحد بن عامل بن سليمان الطائي
حدثنا أبي يف سنة ستني
بالبصرة ،قالّ :
ومائتني ،قال :حدثين علي بن موسى الرضا
عليه السالم سنة أربع وتسعني ومائة ،قال:
«حدثين أبي موسى بن جعفر ،قال:
حدثين أبي جعفر بن حممد ،قال :حدثين
أبي حممد بن علي ،قال :حدثين أبي علي
حدثين أبي احلسني بن
ابن احلسني ،قالّ :
علي عليهم أفضل الصالة والسالم:
كان َّ
النبيِ ُّ َصّل َى اهللُ َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم إذا
َ
أَك َل َطعامًا َيقُو ُل :اللَّ ُه َّم باِر ْك َلنا فيِه َواُْز ْقنا
َخيرْ ًا ِمنْهُ.
َوإذا أَك َل َلَبنًا أ ْو َش ِرَب ُه َيقُو ُل :اللَّ ُه َّم باِر ْك
َلنا فيِه َوا ْر ُز ْقنا ِمنْهُ».
كيفية دعاء النبي صلى اهلل
ّ
عليه وآله وسلم عند االبتهال
املفضل ،عن إبراهيم بن حفص
عن أبي ّ
العسكري باملصّيصة من أصل
ابن عمر
ّ
األمناطي،
كتابه ،عن عبد اهلل بن اهليثم
ّ
الكليب ،عن عمرو
عن احلسني بن علوان
ّ
حممد ،وزيد ابين
ابن خالد
الواسطي ،عن ّ
ّ
علي ،عن أبيهما عليه السالم عن أبيه
ّ
احلسني عليه السالم قال:
هلل َصلَّى اهللُ َعَليِْه َوآِلِه
َ
«كان َر ُسو ُل ا ِ
َو َسلَّ َم َي ْر َف ُع َي َديِْه إذا ابَْتَه َل َوَدعا َكما َي ْست ْ
َطِع ُم
ني».
ِسك ُ
المْ ْ
كلمات اإلمام احلسني عليه السالم يف
أهل البيت عليهم السالم
حتمل الناس فضائل أهل البيت
عدم ّ
عليهم السالم
قال الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن
ــــــــــــــــ
النيسابوري ،والشيخ حممد بن علي بن
( )1سورة اإلسراء ،اآلية.60 :
عبد الصمد ،عن الشيخ أبي احلسن بن
املصدر :موسوعة كلمات اإلمام احلسني عليه
حدثنا أبو حممد السالم :ص  575ـ .581
عبد الصمد التميميّ ،
حدثنا
أمحد بن حممد بن حممد العمريّ ،
أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني ،عن
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن الصفار،
عن يعقوب بن يزيد ،عن ابن أبي عمري ،عن
علي بن احلكم ،عن عبد الرمحان بن كثري،
عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
«أتى احلسني عليه السالم أناس فقالوا
حدثنا بفضلكم الذي
له :يا أبا عبد اهلل ّ
جعل اهلل لكم ،فقال:
َملُوَن ُه َو َال تُطيقُوَنهُ.
َّإن ُك ْم ال تحَ ْ ت ِ
قالوا :بلى حنتمل.
نان
قال :إ ْن ُكنُْت ْم صاِدق َ
ني َفلَْيَتن َّ
َح إثْ ِ
احد ُ
َمَل ُه َح َّدثُْت ُك ْم.
ِّث ِ
َو َ
إحت َ
واحدًاَ ،فإ ْن ْ
وحدث واحدًا ،فقام طائر
فتنحى اثنان ّ
ّ
العقل ،وم ّر على وجهه وذهب ،فكّلمه
صاحباه فلم يرّد عليهما شيئًا وانصرفوا».
وقال عليه السالم« :أتى رجل احلسني بن
حدثين بفضلكم
علي عليهما السالم فقالّ :
الذي جعل اهلل لكم ،قال عليه السالم:
َّ
«إن َك َل ْن ت َ
ُطيق حمَ ْ َلهُ».
حدثين يا بن رسول اهلل إني
قال :بلى ّ
فحدثه حبديث ،فما فرغ احلسني
احتملهّ ،
ابيض رأس
عليه السالم من حديثه حتّى ّ
الرجل وحليته ،وانسي احلديث.
فقال احلسني عليه السالم:
هلل َحيْ ُث أنْ َسي
«أ ْدَرَكتُْه رَحمْ َ ُة ا ِ
الحَْ َ
ديث».
إن قومًا أتوا
وروى عبد العزيز بن كثريّ :
حدثنا
إىل احلسني عليه السالم وقالواّ :
بفضائلكم ،قال عليه السالم:
ري إىل
« َال تُطيق َ
ُونَ ،وانحْ ازُوا َعنيّ ألس َ
َب ْع ِض ُك ْمَ ،فإ ْن َ
أح ِّدُث ُك ْم».
أطاق َس َ
فتباعدوا عنه ،فكان يتكّلم مع أحدهم
حتى دهش ووله وجعل يهيم وال جييب أحدًا
وانصرفوا عنه.

Ð

في رحاب علوم القرآن

قد جاءكم من اهلل
نور وكتــاب مبين
لماذا القرآن الكريم؟
أول سؤال يطرح علينا هو عن السبب
الذي نعود من أجله إىل القرآن احلكيم.
والواقع أن هناك عدة أسباب تفرض
علينا العودة إىل القرآن والتدبر فيه.
 .1لكل منا رغباته املشروعة اليت يتمنى
أن جيد سبي ً
ال مستقيمًا إليها ،والقرآن
احلكيم ذلك السبيل املستقيم املؤدي إىل
حتقيق مصاحل كل شخص ورغباته.
وليست أهمية القرآن وعظمته منحصرة
يف أنه حيقق للناس رغباتهم املشروعة،
ويهديهم إىل سبل السالم املؤدية إىل
مصاحلهم ،بل األهم من ذلك أنه يرسي
قواعد للشخصية املتكاملة اليت تستطيع
بلوغ مآربها املشروعة بسهولة بالغة.
 .2ومصاحل اإلنسان بدورها ليست
سوى بعض تطلعاته الكبرية ،أما البعض
اآلخر فيكمن يف حبث اإلنسان الدائب عن
احلق واخلري ،وسعيه املستمر لتحقيقهما.
إن اإلنسان يبتغي إرساء دعائم احلق،
كما يريد الوصول إىل املصاحل ،وأهم ما
يصبو إليه هو التوفيق بني هدفيه هذين:
حتقيق احلق ،ووصول املصلحة!
والقرآن هو ذلك احلق الذي يبتغيه
البشر ويسعى حنو معرفته وإقراره.
وهو ــ إضافة إىل ذلك ــ يهدي اإلنسان
إىل التوفيق بينه وبني املصاحل اخلاصة.
إذن؛ من منّا ال يريد أن يكون إنسانًا

Ñ

طيبًا يبتعد عن اجلرمية والفحشاء،
ويلتزم الطرق املستقيمة ،ويتحلى بالسلوك
املمتاز؟
ولكن كم واحدًا منا يستطيع ذلك؟ طبعًا
قليلون ..ملاذا؟ ألن ضرورات العيش ال تدع
للفرد التفكري يف اخلري واحلق!
لكن القرآن احلكيم يوفر هذه الفرصة،
إذ إنه يهدي البشر إىل السبل القومية
للمصاحل واليت ال تتنافى مع اخلري واحلق،
بل تتكامل معهما!
 .3نصطدم يف هذه احلياة بعدة
مشاكل ،فمن صديق ينقلب علينا ،ومن
قريب يشاكسنا ومن خسارة تفاجئنا ،وقد
تصل بنا املشاكل إىل حد اخلروج عن
حمور الضبط ثم االنهيار يف هاوية اليأس
والضياع.
ولكن القرآن احلكيم يضع احللول
احلامسة للمشاكل مجيعًا ،بل وأكثر من
هذا ،إّنه يصنع اإلنسان الذي يضع احللول
املناسبة ألية مشكلة طارئة.
ضرورة التدبر في القرآن
هذه هي فوائد القرآن ،وهي بالذات
األسباب اليت تدعو إىل التدبر فيه ،ألن
القرآن ال يفيد إ ّال من عمل به ..وال يعمل به
سوى الذي يتدبر فيه فيفهم.
بل إن التدبر يف القرآن هو الوسيلة
الوحيدة للعمل به ،إذ إن اهلل تعاىل أودع
كتابه الكريم نورًا يهدي اإلنسان إىل ربه

العظيم ،فيؤمن به ،وبعد اإلميان يطبق
شرائعه.
من هنا ليس على اإلنسان سوى أمر
واحد هو االنفتاح على القرآن ،واستعداد
التفهم له ،وهذا يكون بالتدبر فيه.
يقول اهلل سبحانه وتعاىل:
((...ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ)).
إن القرآن ذاته نور ،وليس علينا أمام
النور إال أن نفتح أبصارنا لنراه ،ونرى به
األشياء مجيعًا.
إن الكفار والفاسقني اختاروا ألنفسهم
العمى فلم يفتحوا أعينهم على النور املبني،
وعملوا املستحيل يف سبيل حجب النور
الباهر عن التسرب إىل قلوبهم ،خوفًا
من إمكانية تأثرهم به وتنورهم بشعاعه
الكبري.
لقد كان الكفار يتواصون بهذه املقولة
اليت نقلها القرآن الكريم:
((ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)).
إنهم كانوا حيذرون من النور ويتهربون
منه.

لقد جاء أحدهم إىل الرسول يسأله عن
قرآنه فلما تال النيب صلى اهلل عليه وآله
وشد
وسلم بعض آيات الكتاب ،صعق الرجل ّ
على فم الرسول بيده ،وقال :أناشدك اهلل
سكت! ثم توىل إىل قومه قائ ً
ال:
والرحم إ ّال ّ
إنه سحر يؤثر!!
إنه مل يستطع الصرب على تيار النور
الذي كاد يلف قلبه ،لذلك أسكت النيب
وتوىل هاربًا.
إن املطلوب من اإلنسان االنفتاح على
القرآن واستماع آياته بتدبر وجترد ،وعندئذ
سوف جيد املرء كيف حتدث املعجزة؟
لقد حاول رجل جمرم أن يتسلق جدارًا
لينهب املال ويغتصب الناس ،فسمع صوتًا
ينبعث من داخل البيت ،ويتلو هذه اآلية:
((ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ.))...
فاستمع إىل اآلية بضع ثوان ،ثم انفجر
باكيًا وقال :بلى آن ذلك الوقت الذي خيشع
قليب القاسي لذكر اهلل وما نزل من احلق،
بلى آن ،فهبط من اجلدار وتوىل بوجهه
شطر مسجد ،واعتكف فيه إىل األبد.
إن تدبر هذا الرجل يف آية واحدة حّوله
من جمرم متمرس باجلرمية إىل معتكف يف
حمراب العبادة.
فكيف إذا تدبر اإلنسان يف كل القرآن!
أفال يتحول من رجل إىل َمَلك بل إىل من
هو فوق درجات امللك؟
القرآن والتفسير بالرأي
يزعم فريق من املسلمني إن التدبر يف
القرآن غري مسموح به إال للذي أوتي نصيبا
كبريًا من العلم ،ويستندون ــ يف زعمهم هذا
ــ إىل بعض الروايات املأثورة اليت نهت
الناس عن تفسري القرآن بالرأي.
ً
ولكن هذا الزعم غري منطقي أبدا إذ إن
اهلل كان أعلم بكتابه ،وخبلقه ،حيث أمرهم
بالتدبر يف آياته ،بل حيث خاطب بالقرآن
كل إنسان ،ويف كل أرض ويف كل عصر.
يقول اهلل سبحانه عن كتابه:
((ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ)).
ً
وهل ميكن أن يبعث اهلل بيانا للناس
مجيعًا ،ثم ينهاهم عن التفهم له ،أو التدبر
فيه ،إذًا فما فائدة البيان؟
إن خطابات القرآن تهتف بالناس كافة
وتقول :يا أيها الناس ،أو باملؤمنني مجيعًا،
وتقول :يا أيها الذين آمنوا ،وهذا يعين

إن اهلل تعاىل يريدهم أن يسمعوا كالمه،
ويتفهموه ،فهل نستطيع أن نزعم أنه ال جيوز
التدبر فيه؟
وال ميكن أن نقول أن الروايات تنهى عن
التدبر الذي أمر به اهلل ،بل األكثر منطقية
القول أن الروايات نهت عن شيء ،واآلية
أمرت بشيء آخر ،أو أن الروايات بينّت
حدود التدبر اليت ال جيوز التجاوز عنها.
فأي شيء نهت عنه الروايات؟
الواقع أن على اإلنسان أن يتبع احلق
الذي يعرفه ويدع الذي ال يعرفه ،إن اهلل
سبحانه يقول:
((ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)).
وكذلك ال جيوز لإلنسان ــ يف شريعة
اإلسالم ــ أن يقول شيئًا ال يعلم به ،قال اهلل
سبحانه:
((...ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ)).
وقد اعترب القرآن القول بغري علم كبرية
يعظمها اهلل ويستحقرها العباد ،فقال
تعاىل:
((...ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)).
ومن هنا ال جيوز أن ننسب فكرة أو
عم ً
ال ألحد ما مل تتأكد يقينًا انتسابهما
إليه ،كذلك ال جيوز تفسري كالم أي فرد
إال بعد التأكد من إرادته فع ً
ال ملا نفسره،
وإال اعترب ذلك نوعًا من التحريف يف كالمه
وضربًا من التهمة.
وتشتد خطورة األمر بالنسبة إىل اهلل
العظيم ،فأي قول ينسب إليه جيب أن تتأكد
بالعلم اليقني أنه قاله ،وإ ّال كنا قد افرتينا
على اهلل كذبًا ،فقال سبحانه:
((ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ)).
وكذلك أي تفسري لكالم اهلل اجمليد ال
نعلم يقينًا مطابقته للواقع يعد نوعًا من
االفرتاء على اهلل ،ألنه يعترب ضربًا من
نسبة القول إليه دون التأكد من ذلك.
وكان يف األمة اإلسالمية ــ ومل يزل ــ
فريق يريدون استغالل الدين ملصاحلهم
الشخصية ،أو يستخدموه إلثبات أهوائهم
املضلة ،وهكذا يبدؤون بتفسري اآليات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرآنية حسب آرائهم اخلاصة ،إن هؤالء
املصدر :حبوث يف القرآن الكريم ،تأليف :آية
يريدون أن جيعلوا كتاب اهلل تابعًا ألفكارهم اهلل السيد حممد تقي املدرسي.
فيحملونه ما ال حيتمل.
ّ

وقد أراد اإلسالم تطويق هذا الفريق
فجاء يف الكتاب الكريم:
((ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ)).
هكذا وضح القرآن نوايا هذا الفريق
الفاسدة ونهى ــ بشكل قاطع ــ عن تأويل
القرآن للوصول إىل األغراض الفاسدة.
وجاءت الروايات تنهى عما نهت عنه
اآلية أيضا ،ولكن بتعبري آخر وهو (التفسري
بالرأي) والذي يعين القول حسب اهلوى
الشخصي ،وهو يقابل التفسري وفق احلق
والواقع.
وعلى الرغم من أن القول بالرأي بصفة
عامة ،وأن تفسري أي كالم منسوب إىل أحد
ــ تفسريه ــ حسب الرأي هو اآلخر حمرم،
فإن كل ذلك بالنسبة إىل كالم اهلل احلكيم
يعترب أشد حرمة ،لذلك خصت الروايات
هذا األمر بالذكر وهو غري خارج عن
القواعد العامة.
وإليك بعض تلك الروايات:
ــ عن اإلمام الصادق عليه السالم أنه
قال« :من فسر القرآن برأيه إن أصاب مل
يؤجر ،وإن أخطأ فهوى أبعد من السماء».
ــ وروي عن النيب صلى اهلل عليه وآله
فسر القرآن برأيه
وسلم أنه قال« :من ّ
فأصاب احلق فقد أخطأ».
وروي عنه صلى اهلل عليه وآله وسلم
بوئ مقعده من
فسر القرآن برأيه ِّ
قال« :من ّ
النار».
إذن :فهناك حقيقة ال ريب فيها ،هي أن
القول بالرأي ــ خصوصًا يف تفسري القرآن
احلكيم ــ حرام أشد ما تكون احلرمة.
ولكن ال يرتبط ذلك بالتدبر يف القرآن،
إذ التدبر هو :التفكري املركز يف اآلية ملعرفة
احلقيقة اليت ذكر بها معرفة تعيينية.
فالتدبر إمنا هو لتحصيل العلم بالقرآن،
حتى ال يقول اإلنسان برأيه يف تفسري
القرآن وإمنا بالعلم.

Ò

على ضفاف نهج البالغة

طالب للدنيا
كم ٍ
ُ
واملوت يطلبه
العبرة بالسابقين
وصري���ٌع ُمبتل���ى ،وعائد يعود ،وآخ ُر بنفس���ه
إذا نظرنا إىل الديار ...ونتأمل يف اآلثار ،جيود ،وطالب للدني���ا واملوت يطلبه ،وغافل
فيحسن االعتبار ...يقف املرء على األطالل ،ولي���س مبغفول عن���ه ،وعلى أث���ر املاضي ما
أط�ل�ال اآلب���اء واألجداد :بيوته���م ومنازهلم ،ميضي الباقي!».
حقوهلم وبيادرهم ،رزقهم وأمالكهم ...عندما
ويف نص ...آخر ،فيه دالالت عظيمة إىل
يقف هناك ،ويناجي نفس���ه بالذين مروا من من عايشنا وجاورنا ،ورأينا وعاينّا والمسنا
هنا ،وعن الذين بنوا هناكّ ،
وعمروا هنالك وحاورنا ...ثم فارقنا على حني غ ّرة:
وأنش���أوا ورفعوا وشّيدوا وغ ّرسوا األشجار،
« ...في���ا عج�ب�ي! أِللدني���ا ُخِل َ
���ق آبائ���ي
وأحي���وا القف���ار ،وكل م���ا حيي���ط بنا يش�ي�ر وأج���دادي أم لآلخرة؟ ...فإن كانوا للدنيا قد
إليهم ،مع انعدام وجودهم بيننا.
ُخلقوا فلم فارقوها ورحلوا عنها؟!!
وإىل هذا يشري موالنا علي عليه السالم
وإن كان���وا لآلخ���رة ق���د خلق���وا ...ف���إىل
عندما يقول:
اآلخ���رة أيض���ًا حن���ن ق���د ُخِلقن���ا ،وإليه���ا
َ
«فاعتربوا بنزوِلكم
منازل َم ْن كان قبَل ُكم ،مصرين���ا ..فلي���س بإرادته���م رحل���وا ،وليس
أوصل إخوانكم».
وانقطاعكم عن
ِ
ِ
بإرادتن���ا نرح���ل ...ومل ينفعهم عملهم للدنيا،
وتعّلقهم بها ...ولن ينفعنا حنن ذلك. ...
ويقول عليه السالم قبل ذلك:

ي���س لك���م يف آثار األول�ي�ن ُم ْزَد َجر،
«أَو َل َ
تبص َرةٌ ومعترب إن كنتم
ويف آباِئك���م املاض َ
ني ِ
تعقل���ون! ،أو مل ت���روا إىل املاض�ي�ن منكم ال
يرجع���ون ،وإىل اخلل���ف الباق�ي�ن ال يبقون!،
أو لستم ترون أهل الدنيا يصبحون وميسون
على أحوال ش���تى ،فمّيت ُيبكى وآخ ُر ُيعزّى،

«فكفى واعظًا مبوتى عاَينتُموهم ،محلوا
إىل قبوره���م غري راكبني ،وأنزلوا فيها غري
عم���ارًا،
نازل�ي�ن ،فكأنه���م مل يكون���وا للدني���ا ّ
وكأن اآلخ���رة مل ت���زل هلم دارًا ،أوحش���وا ما
ّ
كان���وا يطن���ون ،وأوطنوا ما كانوا يوحش���ون،
واش���تغلوا مب���ا فارق���وا ،وأضاع���وا م���ا إليه
انتقلوا ،ال عن قبيح يس���تطيعون انتقا ًال ،وال
حس���ن يستطيعون ازديادًا ،أنسوا بالدنيا
يف
ٍ
فغ ّرته���م ،ووثقوا بها فصرعتهم ،فس���ابقوا،
رمحك���م اهلل ،إىل منازلك���م ال�ت�ي أمرمت أن
تعمروه���ا ،واليت ّ
رغبتم فيها ودعيتم إليها...
ما أس���رع الس���اعات يف اليوم ،وأسرع األيام
يف الشهر ،وأسرع الشهور يف السنة ،وأسرع
السنني يف العمر».
ويق���ول علي���ه الس�ل�ام يف ه���ذا اجمل���ال
أيضًا:

كأن���ي بهم وم���ذ ولدوا لآلخ���رة ال للدنيا
«واتّعظ���وا مبن كان قبلكم ،قبل أن يتّعظ
ول���دوا ،فهناك يف دارهم احلقيقة يأنس���ون،
ويف ه���ذه ال���دار دار الغرب���ة يستوحش���ون ،بكم من بعدكم».
وُيرى أنه عليه الس�ل�ام تبع جنازة فسمع
هناك دار املق ّر ودار اخللود».
رج ً
ال يضحك فقال:
وهذا مدلول قوله عليه السالم:
ُ
وكأن
تب،
ك
غرينا
على
فيها
امل���وت
«كأن
ّ
ّ

وكأن الذي نرى
ّ
احلق فيها على غرينا وجبّ ،
عما قليل ...إلينا راجعون،
من األموات سفر ّ
نبّوئهم أجداثهم ،ونأكل تراثهم كأّنا خمّلدون
بعده���م ،ثم قد نس���ينا كل واع���ظ وواعظة،
ورمينا بكل فادح وجائحة».
ويف نص آخر يقول عليه السالم:
«واتّعظوا فيها بالذين قالوا:
((...ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ.))...

محل���وا إىل قبورهم ف�ل�ا يدعون ركبانا،
وأنزلوا األجداث فال يدعون ضيفانا ،وجعل
هلم من الصفيح أجنان ،ومن الرتاب أكفان،
وم���ن الرفات جريان ،فه���م جرية ال جييبون
داعيًا ،وال مينعون ضيما ،وال يبالون مندبة...
مجع وهم آحاد ،وجرية وهم أبعاد ،متدانون
ال يتزاورون ،وقريبون ال يتقاربون ...استبدوا
وبالسعة ضيقًا ،وباألهل
بظهر األرض بطناّ ،
غربة ،وبالنور ظلمة ،فجاؤوها كما فارقوها،
حفاة عراة.»...
حب الدنيا لماذا؟
يبدو من خالل عملية اس���تقراء س���ريعة
للواقع البش���ري ،أّنه ما م���ن أحد إال ويتعلق
قلب���ه بالدني���ا ،وال يري���د تركه���ا ،خاصة من
أنع���م اهلل تعاىل عليهم أو ابتالهم بالس���لطة
والس���لطان واملال الكث�ي�ر وال���رزق الوفري...
وين���در ،وبنس���بة كبرية ،أن ترى ش���ذوذًا عن
هذه القاعدة. ...
وعل���ى الرغ���م م���ن أننا ن���رى م���ن الدنيا
غ���درا ومرضًا ومصيبة ،ووجع���ا وبالء ...إال
أننا نتعلق بها ،وحنن نعلم يقينًا أنها يومًا ما
ستنكث عهدها معنا ،وهي املنغصة حلياتنا،
القاطعة لفرحتنا.
يقول اإلمام علي عليه السالم« :عباد اهلل

أوصيك���م بالرفض هلذه الدني���ا التاركة لكم،
وإن مل حتبوا تركها ،واملبلية ألجسامكم ،وإن
كنت���م حتبون جتديدها ،فإمنا مثلكم ومثلها،
كس���فر س���لكوا س���بي ً
ال ،فكأنهم قد قطعوه،
وأموا علمًا فكأنهم قد بلغوه ...فال تنافس���وا
ّ
يف ع��� ّز الدنيا وفخره���ا ،وال تعجبوا بزينتها
ونعيمه���ا ،وال جتزَعوا من ض ّرائها وبؤس���ها،
وإن زينتها
ف���إن عزّها وفخره���ا إىل انقطاع ّ
ّ
ونعيمه���ا إىل زوال ،وض ّراءها وبؤس���ها إىل
نف���ادّ ،
حي
وكل ّ
م���دة فيه���ا إىل انته���اء ،وكل ّ
فيها إىل فناء».

والس��� ّر يف تعّلق الناس بالدنيا ،وشغفهم
بها ،كثرة الشهوات فيها ،وتنّوع التزين منها،
من مال وف�ي�ر ،إىل قصور رحبة ،ومناصب
مرغب���ة ،إىل مل���ك متس���لط ،إىل ح���ب
للقباء ...إىل زينة متعددة الصعد واألش���كال
والرغب���ات ...ال ينج���و م���ن تع ّرضها ومكرها
حت���ى املؤمن���ون الذي���ن تس���ّول هل���م أكثر من
غريهم.

وم���ن ي���دري مت���ى يأتي األج���ل؟! أو متى
ين���زل امل���رض؟! ومتى ّ
حت���ل املصائب؟ يقول
اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليه
السالم يف نهج البالغة:
«أم���ا بعد ،فإّن���ي ّ
أحذ ُر ُك���م الدنيا ،فإنها
ّ
وحتببت
خض���رةٌُ ،حف ْ
ُحل���وةٌ ِ
ّ���ت بالش���هواتَّ ،
بالعاجل���ة ،وراقت بالقلي���ل ،وحتلَّت باآلمال،
ْم ُن
َّ
وتزين���ت بالغرور ،ال تدوم َحبرَْ تها ،وال ُتؤ َ
َف ْجَعتُهاَ ،غ ّراَرةٌ َض��� َراَرة ،حاِئَلٌة زاِئَلَة ،نا ِف َدةٌ
���دة أّكاَل���ٌة َغّواَل���ة ...مل يكن ام���رٌؤ منها يف
باِئ َ
عدها َع�ْب�رَْ ة ،ومل َيلَْق يف
َح�ْب�رْ ٍة إال أ ْع َقَبتْ��� ُه َب َ
َحتْه من ض ّراِئها َظ ْهرًا...
َس��� ّراِئها َب ْطنًا إال َمن َ
ال ينا ُل امرٌؤ م���ن َغ َض َرتها َر َغبًا ،إ ّال أره َقتْه
َاح
م���ن نواِئِبها َتَعبًا ،وال يمُ س���ي منه���ا يف َجن ِ

أ ْم���ن ،إ ّال أصب���ح على َق���َواِدِم خ���وف ،غ ّرارةٌ
ري
فان َم ْن عليها ،ال خ َ
غ���رور ما فيها ،فاِنَيٌة ٍ
يف ش���يٍء م���ن أ ْزَواده���ا إال التق���وىَ ،م ْن َّ
أقل
ؤمنُه ،ومن اس���تكث َر منها
منها اس���تكَث َر مما ُي ِ
قليل عنه ،كم
اس���تكَث َر مما يوِب ُقهُ ،وزال ّ
عما ٍ
م���ن واِث ٍق بها قد فجعتْهُ ،وذي ُط َمأِنيَنٍة إليها
ق���د َص َر َعت���ه ،وذي َّأبَهٍة قد َجَعَلتْ���ه ح ِقريًا،
وذي خن���وٍة قد رّدته ذلي ً
الُ ...س���لطاُنها ُدَّو ٌل،
ُ
رب
وعيش���ها َرِنقٌَ ،
وع ْذُبها أجا ٌجُ ،
وحلُْوها َص ٌ
وغذا ُؤه���ا سمِ���اٌم ،وأس���باُبها ِرم���امَ ،حُّيه���ا
ض ُس���قْم،
ض َم��� ْو ٍتِ ،
وصح ُ
يحه���ا ِبَع��� َر ِ
ِبَع��� َر ِ
مغلوب ،وموفو ُرها
وب ،وعزيزُها
ٌ
ُملُْكها َم ْسلُ ٌ
منكوب ،وجا ُرها حمروب».
«ألستُم يف مساكن َم ْن كان قبَل ُكمْ ،
أطَو َل
وأع َّد
أعم���ارًا ،وأبق���ى آث���ارًا ،وأبَع َد آم���ا ًالَ ،
عدي���دًا ،وأ ْكَث َ
أي
���ف جن���ودًاَ ،تَعَّب��� ُدوا ِل ُّ
لدنْيا َّ
إيث���ار ،ثم َظَعنُ���وا عنها
أي
���د ،وآَث ُروه���ا َّ
تعب ٍ
ُّ
ٍ
ِّ
َ
َ
ُ
َ
قاطع ...فهل َبلغك ْم
���غ ،وال ظ ْه ٍر ِ
بغ�ي�ر زاٍد ُمبل ِ
أن الدنيا َس َخت هلم نفسًا بفديٍة ،أو أعانتهم
َ
ص ْحَبًة.»...
مبعونٍة ،أو أحسنت هلم ُ
ويتاب���ع اإلم���ام س�ل�ام اهلل علي���ه حمذرًا
منها قائ ً
ال:
«وأعانت عليه���م َريْ َب املَنُو ْن ،فقد ،رأيتم
ت ُّ
���د إليها،
َنك َره���ا لمَِ ْن َ
دان هل���ا ،وآَث َرها وأخَل َ
زوَدت ُهم
ُ
فراق األبد ...وهل َّ
حيث َظعنَوا عنها ِل ِ
أحلَّتَهم إىل الضن َ
نورت
السَغ َب ،أو َ
ْك ،أو َّ
إال َّ
هل���م إال الظلم���ة ،أو أعقبته���م إال الندام���ة!
أفه���ذه تُؤِثرون ،أم إليه���ا تَطمِئنُون ،أم عليها
���ت ال���دا ُر لمَِن مل يتِه ْمها ومل
حت ِرصون؟ فِبئْ َس ِ
يك���ن فيها عل���ى َو َج ٍل منها ،فاعلم���وا ،وأنتم
ُون عنها.»...
وظاعن َ
تعلمون ،بأنهم تاِر ُكوها ِ

ـــــــــــــــ
املصدر :قبس���ات من نهج البالغة للسيد سامي

خضرا.24 :

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

الغدر....

وآثاره الدنيويةواألخروية
ما هو الغدر
دون املسلمني ملا استوبلوا من عواقب الغدر،
الغدر هو نقض العهد وترك الوفاء فال تغدرن بذمتك ،وال ختيسن بعهدك ،وال
به( ،)1فهو صفة ذميمة ال يتلبس بها إال ختتلن عدوك ،فإنه ال جيرتئ على اهلل إال
لئام الناس ،بل هي صفة وحوش احليوان جاهل شقي.
كالذئاب ،وصفة من ال دين له وال مروءة،
وقد جعل اهلل عهده وذمته أمنا أفضاه
وصفة من ال يتصف بها إ ّال من كان حقريًا بني العباد برمحته وحرميا يسكنون إىل
بني الناس ذي ً
ال لرؤوسهم ،عبدًا ألحرارهم ،منعته ويستفيضون إىل جواره ،فال إدغال
فهي من الرذائل املهلكة ،والشهوات اخلبيثة وال مدالسة وال خداع فيه ،وال تعقد عقدا
اليت ينفر منها العقالء عند ذكرها ،ويرتفع جتوز فيه العلل ،وال تعولن على حلن قول
عنها النبالء عند التمكن منها ملا هلا من بعد التأكيد والتوثقة ،وال يدعونك ضيق
عاقبة وخيمة يف الدنيا واآلخرة ،ففي أمر لزمك فيه عهد اهلل إىل طلب انفساخه
الدنيا صاحبها مطلوب مكروه ويف اآلخرة بغري احلق ،فإن صربك على ضيق أمر ترجو
صاحبها مأخوذ بعذاب اهلل تعاىل ،وحيث انفراجه وفضل عاقبته خري من غدر ختاف
أن الغدر هو نقض العهد وخلف الوعد جند تبعته وأن حتيط بك من اهلل فيه طلبة فال
أمري املؤمنني عليه السالم يف عهده ملالك تستقيل فيها دنياك وال آخرتك»(.)2
األشرت يؤكد على قباحة الغدر فيقول:
«وال تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك
وهلل فيه رضى ،فإن يف الصلح دعة جلنودك
وراحة من همومك وأمنا لبالدك ،ولكن
احلذر كل احلذر من عدوك بعد صلحه،
فإن العدو رمبا قارب ليتغفل ،فخذ باحلزم
واتهم يف ذلك حسن الظن.
وإن عقدت بينك وبني عدوك عقدة أو
ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء،
وارع ذمتك باألمانة ،واجعل نفسك جنة
دون ما أعطيت فإنه ليس من فرائض اهلل
شيء الناس أشد عليه اجتماعا مع تفرق
أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء
بالعهود ،وقد لزم ذلك املشركون فيما بينهم

Õ

وعنه عليه السالم« :الَغ ْد ُر ُيَع ِّظ ُم الِو ْزَر،
َوُي ِزِري ِبال َق ْدِر»(.)4

2ــ إن اإلنسان الغادر يفقد قيمته عند
الناس وتناله املهانة من اهلل تعاىل وهذا
ما أشار إليه أمري املؤمنني بقوله« :جاِنُبوا
ُرآن»(.)5
الَغ ْدَر؛ َف َّإن ُه مجُ اِن ُب الق ِ

وعنه عليه السالم قال« :إّي َ
اك َوالَغ ْدَر؛
آثار الغدر
ْد
اخلياَنِةَ ،و َّ
إن الَغ ُدوَر لمَُها ٌن ِعن َ
َف َّإن ُه أ ْقَب ُح ِ
ً
هلل»(.)6
مما ال شك فيه أن للذنوب آثارا يف ا ِ
الدنيا وجزاء يف اآلخرة ،فيكون الغادر ممن
3ــ وأرشد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
خسر الدنيا واآلخرة معا وهو اخلسران
وسلم أمته من خالل وصيته ألمري املؤمنني
األكرب ،ولقد ذكرت األحاديث الشريفة
عليه السالم أن ال تغدر وتنتهك أمان اهلل
اآلثار القبيحة هلذه الصفة:
تعاىل بني عباده ،وحثها على أن الصرب يف
1ــ إذا عمل اإلنسان سيئة ،تسجل يف الشدة والبالء وضيق األمور خري هلا من أن
سجل أعماله سيئة واحدة إ ّال أن بعض تغدر فتنال العاقبة الوخيمة وهذا ما صرح
األعمال هي سيئة بذاتها وهلا أثر أقبح به يف قوله صلى اهلل عليه وآله وسلم لعلي
منها أال وهو مضاعفة السيئات كصفة فيما َعِه َد إليهَ« :وإّي َ
هلل
اك َوالَغ ْدَر ِبَع ْه ِد ا ِ
إن َ
الغدر وهذا ما ورد عن أمري املؤمنني عليه َو ْ
اهلل َجَع َل َع ْه َدُه َوِذ َّمَت ُه
اإلخفاَر ِل ِذ َّمِتِه؛ َف َّ
ئات»(.)3
السِّي ِ
السالم« :الَغ ْد ُر ُي ِ
ضاع ُف َّ
أمانًا أ ْمضاُه َبينَْ الِعباِد ِبرَحمْ َ ِتِهَ ،و َّ
الصبرُْ

هلل»(.)12
راج ُه َخيرٌْ ِم ْن َغ ْدٍر ِبأ ْه ِل الَغ ْدِر َوفاءٌ ِعن َ
ْد ا ِ
يق ترجو انِْف َ
َعلى ِض ٍ
خَت ُ
اف أ ْوزاَرُه َوَتِبعاِتِه َو ُسوَء عا ِقَبِتِه»(.)7
4ــ سيقف الناس يوم القيامة بني يدي
احلكم العدل أال وهو اهلل سبحانه فيحكم
بينهم ،ويقف اخلصم أمام خصمه ويدلي
بشهادته ومطالبه فيحكم اهلل تعاىل
للمظلوم على الظامل ،ولكن بالنسبة للغادر
سيكون اخلصم معه ليس املغدور فحسب بل
اهلل تعاىل هو اخلصم ،أي يكون احلكم هو
اخلصم وهذا من أشد املواقف على الغادر
فلذا ورد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم قولهَ :
«قال اهللُ تَعاىلَ :ثالثٌة
يامِةَ :ر ُج ٌل أ ْعطى بي
ص ُم ُه ْم َي ْوَم ال ِق َ
أنا َخ ْ
ُث َّم َغ َدَرَ ،وَر ُج ٌل با َع ُح ّرًا َفاَك َل مََ
ثَنهَُ ،وَر ُج ٌل
استَوفى ِمنُْه الَع َم َل َولمَ ْ
است َ
أجرياُ َف ْ
ْ
َأج َر ِ
()8
ِّ
أج َرُه» .
ُيَوفِه ْ
نصائح البد منها
1ــ رغم قباحة الغدر إ ّال أنه يشتد قباحة

عندما يكون مع أصحاب القوة واحلكم ملا
له من آثار وخيمة على الغادر وهذا ما
صرح به أمري املؤمنني عليه السالم بقوله:
أح ٍد َقبي ٌحَ ،و ُهَو ِب َذوي( )9ال ُق ْدَرِة
«الَغ ْد ُر ِب ُك ِّل َ
طان أ ْقَب ُح»(.)10
السلْ ِ
َو ُّ
2ــ إذا ائتمنك أخوك سرًا ال حيق لك
نشره واإلعالن به؛ ألن ذلك نوع من أنواع
الغدر ،وهو اخليانة املقيتة فلذا ورد عن
إذاع ُة
اإلمام علي عليه السالم« :أ ْقَب ُح الَغ ْدِر َ
الس ِّر»(.)11
ِّ
3ــ الغادر ملهانته على اهلل تعاىل مل جيعل
اهلل تعاىل له حرمة ،ومل يكن له ذمام وال
يستحق الوفاء رغم أن الوفاء فضيلة ومنقبة
ملن حتلى به ،بل أن رد غدر الغادر بغدر مثله
يعد من الوفاء؛ ألنه من املكر باملاكر وهذا
ما يفهم من قول أمري املؤمنني عليه السالم:
هللَ ،والَغ ْد ُر
ألهل الَغ ْدِر َغ ْدٌر ِعن َ
ْد ا ِ
«الَوفاُء ِ

الن!»(.)16
ابن ُف ِ
ِ

وجاء عن النيب صلى اهلل عليه وآله
ْص ُب ِل ُك ِّل غاِدٍر ِلواءٌ َي ْوَم
4ــ حتث األحاديث الشريفة على تسمية وسلم« :أال َّإن ُه ُين َ
()17
يامِة ِب َق ْدِر َغ ْدَرِتِه» .
األشياء بأمسائها ،كما دعت الناس إىل عدم ال ِق َ
وعن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
االشتباه يف تغيري احلقائق ،فلذا ال حيق
يامِة ُي ْر َف ُع َل ُه
للمؤمن أن ّ
يعد الغدر سلوكا عقالنيا ،وأن قالِ« :ل ُك ِّل غاِدٍر ِلواءٌ َي ْوَم ال ِق َ
ال يسميه ذكاًء وحذاقة ،وحثت املؤمن على ِب َق ْدِر َغ ْدِرِه ،أال َو َال غاِدَر أ ْع َظ ُم َغ ْدرًا ِم ْن
عامٍة»(.)18
ري ّ
ذكر اهلل تعاىل وااللتزام بأوامره واالنتهاء أم ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن نواهيه وإن كان قادرًا على فعل احلرام،
(  )1املعجم الوسيط :ص.645
وخبالف ذلك يصبح املؤمن فاسقًا ال دين
( )2نهج البالغة ،خطب اإلمام علي عليه
له ،وهذا هو مضمون حديث أمري املؤمنني السالم :ج ،3ص.107
( )3غرر احلكم .643 :ميزان احلكمة :ج،7
إن الَوفاَء َت ْوأ ُم
ّاسَّ ،
عليه السالمُّ :
«أيها الن ُ
ص ،2956ح.14809
ْد ُر
ديقَ ،و َال أ ْعَل ُم ُجَّنًة أ ْوقى ِمنْهَُ ،وما َيغ ِ
ِّ
الص ِ
( )4غرر احلكم .2191 :ميزان احلكمة :ج،7
َم ْن َيغ ِ
أصَب ْ
ْد ُر َم ْن َعِل َم َكيْ َف املَ ْر ِج ُعَ ،وَل َق ْد ْ
حنا ص ،2956ح.14810
َمان َق ِد خَّ َ
(  )5غرر احلكم .4741 :ميزان احلكمة :ج،7
ات َذ أ ْكَث ُر أ ْهِلِه الَغ ْدَر َكيْسًا،
يف ز ٍ
ص ،2956ح.14811
َوَن َسَب ُه ْم أ ْه ُل َ
احليَلِة،
اجل ْه ِل فيِه إىل ُح ْس ِن ِ
( )6غرر احلكم .2664 :ميزان احلكمة :ج،7
ُ
ما لهَُ ْم ،قاَتَل ُه ْم اهلل؟! َق ْد َي َرى ا ُ
حلَّو ُل القُلَّ ُ
ب ص ،2956ح.14812
( )7مستدرك الوسائل :ج ،11ص ،47ح.12396
هلل َوَن ْهِيِه،
احليَلِة َو ُدوَنها ماِنٌع ِم ْن أ ْم ِر ا ِ
َو ْجَه ِ
ميزان احلكمة :ج ،7ص ،2956ح.14816
أي َعينْ ٍ َب ْع َد ال ُق ْدَرِة َعَليْها ،وَينَْتِه ُز
َفَي َد ُعها َر َ
( )8الرتغيب والرتهيب :ج ،4ص ،10ح.19
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هلل ما ُمعاِوَي ُة
وعنه عليه السالم قالَ« :وا ِ
ْج ُرَ ،وَلو َال
ِبأ ْدهى ِمنيّ َول ِكَّن ُه َيغ ِ
ْد ُر َوَيف ُ
ّاسَ ،ول ِك ْن
راهَي ُة الَغ ْدِر َل ُكن ُ
َك ِ
ْت ِم ْن أ ْدهى الن ِ
ُك ُّل ُغ َدَرٍة ُف َجرٍةَ ،و ُك ُّل ُف َج َرٍة ُك َف َرٍةَ ،وِل ُك ِّل غاِدٍر
هلل ما أُسَت ْغ َف ُل
ِلواءٌ ُي ْع َر ُف ِبِه َي ْوَم ال ِق َ
يامِةَ ،وا ِ
ْم ُز ِب َّ
ديدِة»(.)14
الش َ
ِباملَِك َ
يدِة ،و َال أُ ْسَتغ َ
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أخالقك هويتك

طرق إزالة
الغضب
وعالجه
ق���د اختلف علم���اء األخ�ل�اق يف إمكان
إزال���ة الغضب بالكلية وعدم���ه ،فقيل :قمع
أص���ل الغضب من القلب غ�ي�ر ممكن ،ألنه
مقتض���ى الطبع ،إمنا املمكن كس���ر س���ورته
وتضعيفه ،حتى ال يشتد هيجانه.
وأن���ت خب�ي�ر ب���أن الغض���ب ال���ذي يلزم
إزالت���ه هو الغض���ب املذم���وم ،إذ غريه مما
يك���ون بإش���ارة العقل والش���رع لي���س غضبا
في���ه كالمن���ا ،ب���ل هو م���ن آثار الش���جاعة،
واالتص���اف به م���ن الل���وازم وإن أطلق عليه
اس���م الغض���ب أحيان���ا حقيق���ة أو جم���ازا،
كم���ا روي عن أم�ي�ر املؤمنني عليه الس�ل�ام
أن���ه ق���ال« :كان النيب صل���ى اهلل عليه وآله
وس���لم ال يغضب للدنيا ،وإذا أغضبه احلق
مل يصرفه أحد ،ومل يقم لغضبه شيء حتى
ينتصر له».
وال ريب أن الغضب الذي حيصل لرسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم مل يكن غضبا
مذموم���ا ،بل كان غضب���ا ممدوحا يقتضيه
منص���ب النبوة ،وتوجيه الش���جاعة النبوية،
ث���م الغض���ب املذم���وم ممكن ال���زوال ،ولوال
إمكانه لزم وج���وده لألنبياء واألوصياء ،وال
ريب يف بطالنه.
عالج الغضب
أو ًال :إزالة أس���بابه املهيجة له ،إذ عالج
كل عل���ة حبس���م مادته���ا ،وه���ي العج���ب،
والفخر ،والكرب ،والغدر ،واللجاج ،واملراء،
واملزاح ،واالستهزاء ،والتعيري ،واملخاصمة،
وش���دة احلرص على فضول اجلاه واألموال
الفانية ،وهي بأمجعها أخالق ردية مهلكة،
وال خ�ل�اص من الغض���ب مع بقائها ،فال بد
من إزالتها حتى تسهل إزالته.

ÎÍ

ثاني���ًا :أن يتذك���ر قب���ح الغض���ب وس���وء
عاقبته ،وما ورد يف الشريعة من الذم عليه،
كما تقدم.
ثالثا :أن يتذكر ما ورد من املدح والثواب
عل���ى دفع الغضب يف م���وارده ،ويتأمل فيما
وردد م���ن فوائد ع���دم الغضب ،كقول النيب
صلى اهلل عليه وآله وس���لم« :من كف غضبه
ع���ن الن���اس ك���ف اهلل تب���ارك وتع���اىل عن���ه
عذاب يوم القيامة».
وق���ول اإلم���ام الباق���ر علي���ه الس�ل�ام:
«مكت���وب يف الت���وراة :فيم���ا ناج���ى اهلل ب���ه
موس���ى :أمس���ك غضبك عمن ملكتك عليه
اكف عنك غضيب».
وق���ول اإلم���ام الص���ادق علي���ه الس�ل�ام:
«أوح���ى اهلل تع���اىل إىل بع���ض أنبيائ���ه :ي���ا
اب���ن آدم! اذكرن���ي يف غضب���ك أذك���رك يف
غض�ب�ي ،وال أحمق���ك فيم���ن أحم���ق ،وإذا
ظلمت مبظلمة ف���ارض بانتصاري لك ،فإن
انتصاري لك خري من انتصارك لنفسك».
وقوله عليه السالم« :مسعت أبي يقول:
أت���ى رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس���لم
رج���ل ب���دوي ،فق���ال :إن���ي أس���كن البادية،
فعلم�ن�ي جوام���ع الكل���م؛ فق���ال :آم���رك أال

تغضب ،فأعاد األعرابي عليه املسألة ثالث
مرات ،حتى رجع الرجل إىل نفس���ه ،فقال:
ال أس���أل ع���ن ش���يء بعد ه���ذا ،م���ا أمرني
رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآله وس���لم إال
باخلري».
وقول���ه علي���ه الس�ل�ام« :إن رس���ول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وس���لم أتاه رجل ،فقال:
يا رسول اهلل! علمين عظة أتعظ بها ،فقال
ل���ه :انطلق وال تغض���ب ،ثم عاد عليه ،فقال
له :انطلق وال تغضب ...ثالث مرات».
وقول���ه عليه الس�ل�ام« :من ك���ف غضبه
س�ت�ر اهلل عورت���ه» ،إىل غ�ي�ر ذل���ك م���ن
األخبار.
ً
رابع���ا :أن يتذك���ر فوائد ض���د الغضب،
أعين احللم وكظم الغيظ ،وما ورد من املدح
عليهما يف األخبار ــ كما يأتي ــ ويواظب على
مباش���رته ولو بالتكلف ،فيتحلم وإن كان يف
الباط���ن غضبانا ،وإذا فع���ل ذلك مدة صار
ع���ادة مألوف���ة هنيئة على النف���س ،فتنقطع
عنها أصول الغضب.
خامسًا :أن يقدم الفكر والروية على كل
فعل أو قول يصدر عنه ،وحيافظ نفسه من
صدور غضب عنه.

سادس���ًا :أن حيرتز عن مصاحبة أرباب
الغض���ب ،والذي���ن يتبجحون بتش���في الغيظ
وطاع���ة الغض���ب ،ويس���مون ذل���ك ش���جاعة
ورجولي���ة ،فيقولون :حنن ال نصرب على كذا
وك���ذا ،وال حنتم���ل م���ن أح���د أم���را ،وخيتار
جمالس���ة أه���ل احلل���م ،والكاظم�ي�ن الغيظ،
والعافني عن الناس.
سابعًا :أن يعلم إن ما يقع أمنا هو بقضاء
اهلل وق���دره ،وإن األش���ياء كله���ا مس���خرة يف
قبض���ة قدرت���ه ،وإن كل م���ا يف الوج���ود م���ن
اهلل ،وإن األم���ر كل���ه هلل ،وإن اهلل ال يق���در له
ما فيه اخلرية ،ورمبا كان صالحه يف جوعه
أو مرض���ه ،أو فق���ره ،أو جرح���ه أو قتله ،أو
غري ذلك.
فإذا علم بذل���ك غلب عليه التوحيد ،وال
يغض���ب على أحد ،وال يغتاظ عما يرد عليه،
إذ ي���رى ـ���ـ حينئ���ذ ـ���ـ أن كل ش���يء يف قبضة
قدرته أسري ،كالقلم يف يد الكاتب.
فكما أن من وقع عليه ملك بضرب عنقه
ال يغض���ب على القلم ،فكذلك من عرف اهلل
وعل���م أن ه���ذا النظ���ام اجلملي ص���ادر منه
عل���ى وفق احلكمة واملصلحة ولو تغريت ذرة
من���ه عما هي عليه خرجت ع���ن األصلحية،
ال يغض���ب على أح���د ،إال أن غلب���ة التوحيد
عل���ى هذا الوجه كالكربي���ت األمحر وتوفيق
الوصول إليه من اهلل األكرب.
ولو حصل لبع���ض املتجردين عن جلباب
البدن يكون كالربق اخلاطف ،ويرجع القلب
إىل االلتفات إىل الوسائط رجوعا طبيعيا،
ول���و تص���ور دوام ذل���ك ألح���د لتص���ور لفرق
األنبي���اء ،م���ع أن التفاته���م يف اجلمل���ة إىل
الوسائط مما ال ميكن إنكاره.
ثامن���ًا :أن يتذك���ر أن الغضب مرض قلب
ونقص���ان عق���ل ،ص���ادر عن ضع���ف النفس
ونقصانه���ا ،ال ع���ن ش���جاعتها وقوتها ،ولذا
يك���ون اجملن���ون أس���رع غضب���ا م���ن العاقل،
واملريض أسرع غضبا من الصحيح.
والشيخ اهلرم أس���رع غضبا من الشاب،
وامل���رأة أس���رع غضبا من الرج���ل ،وصاحب
األخ�ل�اق الس���يئة والرذائ���ل القبيحة أس���رع
غضبا من صاحب الفضائل.
فالرذيل يغضب لشهوته إذا فاتته اللقمة،
والبخي���ل يغتاظ لبخل���ه إذا فقد احلبة ،حتى
يغض���ب لفق���د أدن���ى ش���يء على أع���ز أهله
وولده.
والنف���س القوية املتصف���ة بالفضيلة أجل

شأنا من أن تتغري وتضطرب ملثل هذه األمور،
بل هي كالطود الشاهق ال حتركه العواصف،
ولذا قال س���يد الرس���ل صل���ى اهلل عليه وآله
وسلم« :ليس الشديد بالصرعة إمنا الشديد
الذي ميلك نفسه عند الغضب».
وإن شككت يف ذلك فافتح عينيك وانظر
إىل طبقات الناس املوجودين ،ثم ارجع إىل
كتب السري والتواريخ ،واستمع إىل حكايات
املاض�ي�ن ،حتى تعلم :أن احللم والعفو وكظم
الغي���ظ ش���يمة األنبي���اء واحلكم���اء وأكاب���ر
املل���وك والعق�ل�اء ،والغضب خصل���ة اجلهلة
واألغبياء.
تاس���عًا :أن يتذك���ر أن ق���درة اهلل علي���ه
أق���وى وأش���د من قدرته على ه���ذا الضعيف
ال���ذي يغضب علي���ه ،وهو أضع���ف يف جنب
قوت���ه القاهرة مبراتب غري متناهية من هذا
الضعي���ف يف جنب قوته ،فليحذر ،ومل يأمن
إذا أمض���ى غضبه عليه أن ميضي اهلل عليه
غضبه يف الدنيا واآلخرة.
وق���د روي« :أنه ما كان يف بين إس���رائيل
مل���ك إال ومع���ه حكي���م ،إذا غض���ب أعط���اه
صحيف���ة فيه���ا ( :إرح���م املس���اكني ،واخش
املوت ،واذك���ر اآلخرة) ،ف���كان يقرأها حتى
يسكن غضبه».
عاش���رًا :أن يتذك���ر أن م���ن ميضي عليه
غضبه رمبا قوي وتشمر ملقابلته ،وجرد عليه
لس���انه بإظهار معائبه والش���ماتة مبصائبه،
ويؤذيه يف نفسه وأهله وماله وعرضه.
احل���ادي عش���ر :أن يتفك���ر يف الس���بب
ال���ذي يدعوه إىل الغي���ظ والغضب فإن كان
اخل���وف الذلة واملهان���ة واالتص���اف بالعجز
وصغر النفس عند الناس ،فليتنبه أن احللم
وكظ���م الغي���ظ ودف���ع الغض���ب ع���ن النف���س
ليس���ت ذل���ة ومهان���ة ،ومل يص���در من ضعف
النفس وصغرها ،بل هو من آثار قوة النفس
وشجاعتها.
وأضداده���ا تص���در من نقص���ان النفس
وخورها ،فدفع الغضب عن نفسه ال خيرجه
من كرب النفس يف الواقع ،ولو فرض خروجه
ب���ه من���ه يف أع�ي�ن جهل���ة الن���اس ف�ل�ا يبالي
بذل���ك ،ويتذكر أن االتصاف بالذلة والصغر
عند بعض أرذال البش���ر أوىل من خزي يوم
احملشر واالفتضاح عند اهلل امللك األكرب.
وإن كان السبب خوف أن يفوت منه شيء
مما حيبه  ،فليعلم أن ما حيبه ويغضب لفقده
إم���ا ض���روري لكل أح���د ،كالقوت واملس���كن

واللباس وصحة البدن ،وهو الذي أشار إليه
س���يد الرس���ل ــ صلى اهلل عليه وآله وس���لم ــ
بقول���ه« :م���ن أصب���ح آمنا يف س���ربه ،معافى
يف بدن���ه ،وله قوت يوم���ه ،فكأمنا خريت له
الدنيا حبذافريها».
أو غ�ي�ر ضروري ألحد ،كاجلاه واملنصب
وفض���ول األم���وال ،أو ض���روري لبع���ض
الن���اس دون بعض ،كالكت���اب للعامل ،وأدوات
الصناع���ات ألربابها ،وال ريب أن كل ما ليس
من هذه األقس���ام ضروريا فال يليق أن يكون
حمبوبا عن���د أهل البص�ي�رة وذوي املروات،
إذ م���ا ال حيت���اج إليه اإلنس���ان يف العاجل ال
ب���د له من ترك���ه يف اآلجل ،فما ب���ال العاقل
أن حيب���ه ويغضب لفق���ده ،وإذا علم ذلك مل
يغضب على فقد هذا القسم البتة.
وأما ما هو ضروري للكل أو البعض ،وإن
كان الغضب واحلزن من فقده مقتضى الطبع
لش���دة االحتياج إليه ،إال أن العاقل إذا تأمل
جيد أن ما فقد عنه من األش���ياء الضرورية
إن أمك���ن رده والوص���ول إلي���ه ميك���ن ذل���ك
ب���دون الغيظ والغضب أيض���ا ،وإن مل ميكن
مل ميك���ن معهم���ا أيضا ،وعل���ى أي حال بعد
التأمل يعلم أن الغضب ال مثرة له سوى تأمل
العاج���ل وعقوبة اآلج���ل ،وحينئذ ال يغضب،
وإن غضب يدفعه عن نفسه بسهولة.
الثاني عش���ر :أن يعل���م إن اهلل حيب منه
أال يغض���ب ،واحلبي���ب خيت���ار البتة ما حيب
حمبوب���ه ،ف���إن كان حمبا هلل فليطفئ ش���دة
حبه له غضبه.
الثالث عش���ر :أن يتفك���ر يف قبح صورته
وحركاته عند غضبه ،بأن يتذكر صورة غريه
وحركاته عند الغضب.
تتميم
إعلم أن بعض املعاجلات املذكورة يقتضي
قطع أس���باب الغضب وحسم مواده ،حتى ال
يهي���ج وال يصدر ،وبعضها يكس���ر س���ورته أو
يدفع���ه إذا ص���در وه���اج ،وم���ن عالجه عند
اهليجان االس���تعاذة من الشيطان ،واجللوس
إن كان قائما ،واالضطجاع إن كان جالس���ا،
والوض���وء أو الغس���ل باملاء الب���ارد ،وإن كان
غضب���ه عل���ى ذي رحم فليدن منه وليمس���ه،
ف���إن الرحم إذا مس���ت س���كنت ،كم���ا ورد يف
األخبار.
ـــــــــــــــــــــــــ

املصدر :جامع السعادات للمحقق النراقي.
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مباحث عقائدية

إن اإلنســــــان.........
مسير
مخير ال
ّ
ّ
إن أتب���اع املدرس���ة اجلربي���ة حياول���ون
االستدالل على أن اإلنسان مسري يف حياته
ولي���س خم�ّي�رّ ًا ،فه���و جم�ب�ر يف أعماله ،ال
ميلك ش���يئا من احلرية واالختيار ،فحينما
حي���اول اجلربيون إثبات صحة هذا املدعى
الباط���ل ،يطرح���ون بع���ض االس���تدالالت
الضعيفة ،واليت منها (وقوع أفعال اإلنسان
كم���ا علمه���ا اهلل س���بحانه وتع���اىل) فه���م
يقولون:
(إن عل���م اهلل س���بحانه وتع���اىل حمي���ط
بكل ش���يء ،فهو س���بحانه وتعاىل عامل بكل
األشياء ماضيها وحاضرها ومستقبلها ،ما
كان منه���ا وم���ا مل يكن ،وما س���يكون وما لن
يكون ،ومن ذلك علمه جل وعال مبا سيصدر
من اإلنس���ان من أقوال وأعمال يف مستقبل
احلياة ،والبد أن تقع هذه األقوال واألعمال
من اإلنسان كما علمها اهلل سبحانه وتعاىل،
واإلنسان ال ميلك أي خيار إال أن يقوم بتلك
األقوال واألعمال كما يف علمه عز وجل ،إذ
لو مل يقم اإلنس���ان بتل���ك األقوال واألعمال
كم���ا علمه���ا اهلل س���بحانه وتع���اىل ،لغلب���ت
إرادة اإلنس���ان إرادة اهلل ،ولكان ذلك أوضح
دليل على عدم علم اهلل بكل شيء ،ويف هذا
نس���بة اجله���ل إىل اهلل تعاىل عن ذلك علوا
كبريا!!!!
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فمثال :مبا أن اهلل يعلم أن زيدا س���يقتل
عم���را يف مس���تقبل الزمان ،ف�ل�ا بد أن يقع
ه���ذا املعل���وم ويقوم زي���د بقتل عم���رو ،وإال
ختل���ف املعل���وم ع���ن العل���م ،ويف هذا نس���بة
اجلهل إىل اهلل عز وجل ــ نعوذ باهلل ــ.
ومبا أن كل املعلومات ومنها العلم بأقوال
وأعم���ال اإلنس���ان الب���د أن تقع كم���ا علمها
س���بحانه وتعاىل شاء اإلنسان أم أبى ،فهذا
ي���دل عل���ى أن اإلنس���ان ليس ح���را خمتارا،
ب���ل هو مس�ي�ر يف حياته جم�ب�ر على أقواله
وأعمال���ه اليت جيب أن تق���ع كما علمها اهلل
سبحانه وتعاىل.
أم���ا الواق���ع أنها ش���بهة ضعيف���ة وحجة
واهي���ة ،وال ميكنه���ا أن تصم���د أم���ام النقد
العلمي على اإلطالق.
حنن نؤكد أوال وقبل كل شيء:
صحة م���ا يقوله اجلربي���ون من ضرورة
وق���وع كل األش���ياء ومنه���ا أعم���ال اإلنس���ان
وأقواله كما علمها اهلل سبحانه وتعاىل.
فبم���ا أنه يف عل���م اهلل جل وعال أن زيدا
ل���ن يؤمن بالدي���ن ،فيس���تحيل إذن أن يؤمن
زيد مهما كان واعيا وذكيا ،ومهما قدمنا له
من األدلة والرباهني اإلثباتية!!!!!
ومب���ا أن���ه يف عل���م اهلل أن بكرا س���يغدر
بعم���رو ،الب���د أن يتحق���ق ذل���ك ويغ���در بكر

بعمرو كما يف علمه عز وجل.
وعل���ى ه���ذه األمثل���ة فقس ما س���واها،
وخذها قاعدة عامة:
(كل املعلومات واليت منها أقوال وأعمال
اإلنس���ان الب���د أن تق���ع كما علمه���ا اهلل جل
وع�ل�ا ،وال ميك���ن ملعل���وم أن ينق���ض علم���ه
تبارك وتعاىل على اإلطالق).
ولكن الذي جيب أن نلتفت إليه هو:
أن وق���وع كل املعلوم���ات كم���ا علمها اهلل
ومنه���ا م���ا يص���در من اإلنس���ان م���ن أقوال
وأعمال ،ال يصحح نظرية اجلرب ،وال ينايف
حري���ة اإلنس���ان واختياره وال ي���دل على أنه
مسري وجمرب!!!!
ب���ل إن كل أقوال���ه وأعمال���ه تص���در منه
بكام���ل حريته وإرادته واختي���اره ،وإن كانت
تص���در منه كم���ا يعلمها اهلل قب���ل صدورها
وحتققها يف اخلارج!!!!
فعل���م اهلل ج���ل وع�ل�ا بأق���وال وأعم���ال
اإلنس���ان قب���ل صدوره���ا من���ه وحتققها يف
اخل���ارج ،ال يع�ن�ي أن اهلل ع���ز وج���ل أجربه
عل���ى قوهل���ا أو عملها لتوافق علمه الس���ابق
بها!!!!
فلي���س علم اهلل بتلك األق���وال واألعمال
ه���و العل���ة لقوهلا أو عملها ح�ي�ن تصدر من
اإلنسان.

الس���بب يف انتصار هذه وهزمية تلك ،وإمنا
وتعاىل).
مث�ل�ا :حني نرى طبيب���ا خيرب عن موت معن���اه انكش���اف واقع احل���ال لذلك املختص
مريض معني بعد يوم أو يومني أو أسبوع أو من خالل اطالعه ومعرفته بقوة هذه الدولة
أس���بوعني ،ثم يتحقق ما أخ�ب�ر به الطبيب وضعف الدولة األخرى.
واألمثلة يف ه���ذا املعنى كثرية جدا ،كما
ومي���وت ذل���ك املري���ض ،فهن���ا ال ميكنن���ا أن
نعت�ب�ر أن عل���م الطبي���ب وإخباره ب���أن هذا ل���و أخربت���ك أن زيدا س���يطلق زوجته لعلمي
بكث���رة املش���اكل املعق���دة بينهم���ا ،وأن فالنة
املريض سيموت هو السبب يف موته!!!!!
وإمن���ا الصحي���ح ه���و انكش���اف واق���ع س���تلد ول���دا ذكرا النكش���اف ه���ذا األمر لي
احلال هلذا الطبيب وذلك من خالل خربته من خالل املنظار ....إىل ما هنالك من أمثلة
العملية ومعلوماته الطبية بآثار هذا املرض تكاد ال حتصى كثرة.
وأخط���اره ونتائج���ه املؤدي���ة إىل املوت ،فهو
خي�ب�ر عن ش���يء معل���وم له مع���روف عنده،
دون أن يك���ون علمه س���ببا يف ح���دوث ذلك
الشيء ووقوعه!!!!!

وه���ذا م���ا غف���ل عن���ه أصح���اب نظري���ة
اجل�ب�ر ،حني جعل���وا علم اهلل باألش���ياء قبل
حدوثه���ا عل���ة هلا وس���ببا حلدوثه���ا!! مع أن
األمر ليس على هذه الش���اكلة اليت يتوهمها
اجلربيون!!!!
فعل���م اهلل مب���ا يصدر مين م���ن أقوال أو
أعم���ال لي���س ه���و الس���بب يف صدورها،وال
يعين أن اهلل
أجربني عليها أبدًا أبدا!!!

وإمن���ا يعين إطالع اهلل على كل األش���ياء
وإحاطت���ه س���بحانه وتع���اىل بها،ف�ل�ا خيفى
عليه شيء منها.
وبتعب�ي�ر علماء ال���كالم( :أن علم اهلل عز
وجل ،هو:علم حضوري)
وه���و (حض���ور كل املعلوم���ات ب�ي�ن يدي���ه
وانكش���اف الواقع أمامه وحبضرته املقدسة
س���بحانه وتعاىل ،فال يش���ذ عن علمه شيء
من األش���ياء ،بل األش���ياء كله���ا حاضرة بني
يدي���ه واضح���ة ل���ه منكش���فة لديه س���بحانه

وكذل���ك احل���ال ح�ي�ن خيربن���ا املعل���م
يف املدرس���ة ع���ن طالب�ي�ن يف فصل���ه ،ب���أن
أحدهم���ا سيس���قط ،يف االمتح���ان واآلخ���ر
س���ينجح بامتي���از ،ث���م يقع األم���ر كما أخرب
ب���ه املعلم فريس���ب هذا وينج���ح ذاك ،فليس
عل���م املعل���م هنا هو الس���بب يف فش���ل األول
وجن���اح الثاني!!!! وإمنا عل���م املعلم وإخباره
هو انكش���اف لواقع احلال لذل���ك املعلم ،من
خ�ل�ال معرفت���ه بغب���اء األول وكس���له ،وذكاء
الثاني واجتهاده.

وكم���ا أن علمن���ا به���ذه األش���ياء ليس هو
الس���بب يف حدوثه���ا ،وال يعين أنن���ا أجربنا
أصحابه���ا على فعلها والقي���ام بعملها ،وإمنا
كل القضية هي انكش���اف واقع األمر لدينا،
فنحن خنرب عن واقع معلوم لدينا مكش���وف
لن���ا ،ال حيجب���ه عن���ا ش���يء وال حيجبنا عنه
ش���يء ،فكذل���ك احلال بالنس���بة إىل اهلل عز
وجل.

فعلمه س���بحانه وتعاىل مبا سيصدر منا
م���ن أق���وال وأفعال ث���م صدور ه���ذه األقوال
واألفع���ال من���ا كم���ا علمها جل وع�ل�ا ،ليس
معناه أن هذا العلم اإلهلي مبا س���يصدر منا
م���ن أقوال أو أعمال هو الس���بب يف حدوثها
وصدورها ،وإمنا معناه هو انكش���اف واقعنا
وأيضا حني تكون هناك حرب عس���كرية وم���ا س���يصدر من���ا م���ن أق���وال وأعم���ال له
ب�ي�ن دولت�ي�ن إحداهما متلك كام���ل القوة يف سبحانه وتعاىل.
وانكش���اف ه���ذا الواق���ع هلل ع���ز وجل ال
العدة والعدد،واألخرى ال متلك من تلك القوة
أي ش���ي ،فح�ي�ن خيربنا املختص بالش���ؤون يس���لبنا إرادتن���ا وحريتن���ا واختيارن���ا عل���ى
العس���كرية املطلع على واقع هاتني الدولتني ،اإلط�ل�اق ،بل أننا نقوم بكل أقوالنا وأعمالنا
ب���أن الدول���ة املالك���ة لكامل الق���وة هي اليت بكام���ل احلري���ة واإلرادة واالختيار ،وإن كان
س���تنتصر على الدولة الفاق���دة لكل عناصر كل م���ا نقوم به هو معل���وم عند اهلل عز وجل
الق���وة ،ث���م يقع األم���ر كما أخرب ب���ه ،فليس قبل قيامنا بقوله أو فعله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معن���ى ذل���ك أن عل���م وإخب���ار ذل���ك املختص
سلسلة أصول الدين للشيخ الشريازي.
بانتص���ار تل���ك الدول���ة وهزمي���ة األخرى هو
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أعالم الشيعة

املقداد بن األسود
رضي اهلل عنه
الكندي
نشأته سالم اهلل عليه
ه���و املقداد بن عمرو بن َث ْعَلبة بن مالك
الَبهران���ي الكن���دي ،أب���و معب���د ،وقي���ل :أبو
عمرو.
ويق���ال  :املقداد الكن���دي لاَ ّنه فيما قيل
أصاب دم���ًا يف بهراء فهرب منهم إىل كندة
فحالفهم ،ثم أص���اب بينهم دمًا فهرب إىل
مكة فحالف األسود بن عبد يغوث الزهري
فعرف بـ(املقداد بن األسود).
حياته المباركة
املقداد بن األس���ود يكن���ى أبا معبد ،من
أصح���اب علي عليه الس�ل�ام ثان���ي األركان
األربعة.
قي���ل أن���ه كان :عظي���م الق���در ،ش���ريف
ً
جلي�ل�ا ،م���ن خ���واص عل���ي علي���ه
املنزل���ة،
الس�ل�ام ،وكان من الفضالء النجباء ،الكبار
اخليار.
ويع���د املق���داد م���ن املق ّرب�ي�ن م���ن أمري
املؤمن�ي�ن عليه الس�ل�ام وم���ن األصفياء من
أصحابه.
وه���و أحد الذي���ن مالوا م���ع اإلمام علي
عليه الس�ل�ام ومل يش���هدوا الس���قيفة إميانًا
حبقه عليه السالم يف اخلالفة.
وه���و أح���د رواة حدي���ث الغدي���ر م���ن
الصحابة.
وشهد املقداد فتح مصر.
وه���و الصحاب���ي اجلليل ،م���ن األبطال،
ونسب إىل األسود بن عبد يغوث ،وهو أحد
السبعة الذين كانوا أول من أظهر اإلسالم.

هاجر إىل احلبش���ة ،قاتل يف بدر وأحد
لقب (حب اهلل وحب رسول اهلل).
وهو أول من ارتبط فرس���ا يف سبيل اهلل
تعاىل.
وق���ال أمري املؤمنني عل���ي بن أبي طالب
عليه الس�ل�ام« :ما كان فين���ا فارس يوم بدر
غ�ي�ر املق���داد بن األس���ود ،ولق���د رأيتنا وما
فين���ا قائ���م إال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه
وآله وسلم حتت ش���جرة يصلي ويبكي حتى
أصبح».
وكان م���ن الس���ابقني إىل اإلس�ل�ام،
وهاجر إىل أرض احلبش���ة ث ّم عاد إىل مكة
فل���م يقدر على اهلجرة إىل املدينة ملا هاجر
إليها رس���ول اللهَّ صلَّى اللهَّ عليه وآله َّ
وس���لم
فبق���ي إىل أن بع���ث رس���ول اللهَّ صلَّ���ى اللهَّ
عليه وآله وسلَّم عبيدة بن احلارث يف سرية
فلقوا مجعًا من املشركني عليهم عكرمة ابن
أبي جهل ،وكان املقداد وعتبة بن غزوان قد
خرجا مع املش���ركني ليتوصال إىل املسلمني
فتواقف���ت الطائفتان ومل يكن قتال ،فاحناز
املقداد وعتبة إىل املسلمني.
وش���هد املق���داد ب���درًا ول���ه فيه���ا مق���ام
مش���هور ،و ُذك���ر أّنه أّول من قاتل فارس���ًا يف
اإلس�ل�ام ،وش���هد سائر املش���اهد مع رسول
اللهَّ صلَّى اللهَّ عليه وآله وسلَّم.
وكان رس���ول اللهَّ صلَّ���ى اللهَّ علي���ه وآل���ه
وس���لَّم ملا خ���رج إىل بدر استش���ار أصحابه
فق���ام املق���داد فقال :يا رس���ول اللهَّ امض ملا
م���رت به فنحن مع���ك واللهَّ ال نقول لك كما
أُ َ
���ب َأنْ َت
قال���ت بنو إس���رائيل ملوس���ىَ ( :فا ْذ َه ْ

َوَرُّب َ
ون) ولكن
قاع��� ُد َ
���ك َفقاِت�ل�ا ِإَّن���ا ُ
هاهن���ا ِ
اذهب أنت ورّبك فقاتال إّنا معكما مقاتلون،
فوال���ذي بعثك باحلق نبيًا لو س���رت بنا إىل
ب���رك الغم���اد جلالدنا معك م���ن دونه حتى
تبلغه ،فقال له رسول اللهَّ خريًا ودعا له.
زواجه رحمه اهلل
روى الكلي�ن�ي ،ع���ن هش���ام ب���ن س���امل،
ع���ن أبي عب���د اهلل الص���ادق عليه الس�ل�ام:
أن رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه زّوج
املق���داد بن األس���ود ضباعة بن���ت الزبري بن
عب���د املطلب ،ثم قال« :إمن���ا زوجها املقداد
لتتضع املناكح وليتأس���وا برس���ول اهلل صلى
اهلل علي���ه وآل���ه ،ولتعلم���وا أن أكرمك���م عند
اهلل أتقاكم».
موقفه من سقيفة بني ساعدة
كان من اإلثين عش���ر الذين أنكروا على
أب���ي بك���ر جلوس���ه يف اخلالف���ة ،وتقمصها
والتقدم بها على أهلها الشرعيني.
ث���م ق���ام املقداد ب���ن األس���ود رمحة اهلل
علي���ه فق���ال :يا أب���ا بكر إربع على نفس���ك،
وقس ش�ب�رك بف�ت�رك وأل���زم بيت���ك ،وابك
على خطيئتك فإن ذلك أسلم لك يف حياتك
ومماتك ،ورد هذا األمر إىل حيث جعله اهلل
ع���ز وجل ورس���وله وال ترك���ن إىل الدنيا وال
يغرنك من ق���د ترى من أوغادها فعما قليل
تضمح���ل عنك دنياك ،ث���م تصري إىل ربك
فيجزي���ك بعملك وقد علم���ت أن هذا األمر
لعلي عليه الس�ل�ام وهو صاحبه بعد رس���ول

اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآله
وق���د نصحت���ك إن قبل���ت
نصحي.

قيل فيه حقه
ق���دس
روى الص���دوق ّ
س��� ّره بإس���ناده ع���ن اب���ن
أن رس���ول
بري���دة عن أبيه ّ
اللهَّ صل���ى اهلل علي���ه وآله
إن اللهَّ ع��� ّز
وس���لم ق���الّ :
ّ
وجل أمرني حبب أربعة.
فقلن���ا :يا رس���ول اللهَّ !
عل���ي منهم،
م���ن ه���مّ ،
مسه���م لن���ا؟ فق���الّ :
وسلمان ،وأبو ذر واملقداد.
وروى الصدوق بإس���ناده عن اإلمام أمري
املؤمنني عليه السالم أنه قال:
«ق���ال النيب صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم
اجلنة تشتاق إليك وإىل عمار وسلمان وأبي
ذر واملقداد».
وعن هش���ام بن س���امل قال :قال أبو عبد
اهلل الص���ادق علي���ه الس�ل�ام« :إمن���ا منزل���ة
املقداد بن األسود يف هذه األمة كمنزلة ألف
يف القرآن ال يلزق بها شيء».
وقال راش���د احلرباني يف حقه( :وافيت
املق���داد بن األس���ود فارس رس���ول اللهَّ صلَّى
اللهَّ علي���ه وآل���ه وس���لَّم حبم���ص عل���ى تابوت
م���ن توابيت الصيارفة ق���د أفضل عليها من
ِع َظم���ه ،يريد الغزو ،فقلت له :قد أعذر اللهَّ
إليك.
فقال :أبت علينا س���ورة البحوث (انِْف ُروا
ِخفافًا َوِثقالاً )).
وعن علي عن أبيه عن حنان وحممد عن
أمح���د عن حممد ب���ن إمساعيل ع���ن حنان
اب���ن س���دير ع���ن أبيه ع���ن أبي جعف���ر عليه
السالم قال« :كان الناس أهل ردة بعد النيب
ّ
ّ
ّ
صلى اهلل عليه وآله وس���لم إال ثالثة» ،فقلت
وم���ن الثالثة فقال :املقداد بن األس���ود وأبو
ذر الغف���اري وس���لمان الفارس���ي رض���ي اللهَّ
عنهم».
(ع���ن اإلم���ام أمري املؤمنني عل���ي بن أبي
الس�ل�ام ق���ال« :ضاقت األرض
طال���ب عليه ّ
بس���بعة به���م ترزق���ون وبه���م تنص���رون وبهم
متط���رون منهم ،س���لمان الفارس���ي واملقداد

وأبو ذر وعمار وحذيفة رمحهم اللهَّ ».
الس�ل�ام
وكان أم�ي�ر املؤمن�ي�ن علي عليه ّ
يقول« :وأنا إمامهم».
وه���م الذي���ن صل���وا عل���ى فاطم���ة عليها
السالم).
ّ
وق���ال« :هؤالء الذين دارت عليهم الرحى
وأبوا أن يبايع���وا حتى جاؤوا بأمري املؤمنني
علي���ه الس�ل�ام مكرها فبايع وذل���ك قول اللهَّ
ّ
تع���اىلَ( :وما محُ َ َّم ٌد ِإلاَّ َر ُس���و ٌل َق ْد َخَل ْت ِم ْن
مات َأ ْو ُقِت َ
���ل انَْقَلبُْت ْم َعلى
الر ُس��� ُل َأ َفِإ ْن َ
َقبِْلِه ُّ
ض َّر
َأ ْعقاِب ُك��� ْم َو َم ْن َينَْقِل ْب َعل���ى َع ِقَبيِْه َفَل ْن َي ُ
اللهََّ َشيْئًا َو َسَي ْج ِزي اللهَُّ َّ
ين)».
الشاِك ِر َ
موقفه في خالفة عثمان بن عفان
روى املؤرخ���ون أّن���ه اجتمع الرهط الذين
عّينهم عمر بن اخلطاب للشورى يف املسجد
ومعهم حشد من املهاجرين َ
واألنصار.
فق���ال عمار بن ياس���ر لعب���د الرمحن بن
عوف :إن أردت أن ال خيتلف املسلمون فبايع
علّيا.
فقال املقداد بن األسود :صدق عمار إن
بايعت علّيا قلنا :مسعنا وأطعنا.
ومل���ا أرس���ل عب���د الرمحن بن ع���وف يد
الس�ل�ام وصف���ق على يد
عل���ي عليه ّ
االم���ام ّ
عثم���ان ،ق���ال املقداد :يا عب���د الرمحن! أما
واللهَّ لق���د تركت���ه م���ن الذين يقض���ون باحلق
وبه يعدلون.
ث���م قال :م���ا رأيت مثل ما أوتي إىل أهل
ه���ذا البي���ت بع���د نبيه���م ،إّن���ي لاَ عج���ب من
إن أحدًا
قري���ش أّنهم ترك���وا رجلاً ما أق���ول ّ
أعل���م وال أقض���ى من���ه بالعدل ،أم���ا واللهَّ لو
أجد عليه أعوانًا.
ع���ن اللي���ث ب���ن س���عد ،ع���ن أب���ي وائل،
ق���ال :كنت باملدينة مل���ا بويع لعثمان ،فدخلت
املس���جد ،فرأيت رجال يصف���ق بإحدى يديه
عل���ى األخرى ،ويق���ول :يا عجب���ا من قريش
اس���تأثروها على أهل البيت معدن الفضيلة
وجن���وم األرض ،ونور الب�ل�اد ،واهلل إن فيهم
رجال ما رأينا بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآل���ه وهو أوىل باحل���ق ،وال أقضى بالعدل،
وال آمر باملعروف وال أنهى عن املنكر منه.
فقل���ت ل���ه :من أن���ت يرمح���ك اهلل ،ومن
الرج���ل الذي وصفت؟ فق���ال :أنا املقداد بن
األسود ،والذي وصفته :علي بن أبي طالب.
ق���ال :فمك���ث ما ش���اء اهلل ،ث���م لقيت أبا

ذر ،فحدثت���ه بق���ول املق���داد ،فق���ال أبو ذر:
صدق واهلل مقداد.
قلت له :فما منعكم أن جتعلوا هذا األمر
فيهم؟ قال :أبى ذلك عليهم قومهم.
قلت :فم���ا منعكم أن تعينوهم؟ قال :مه،
ال تسألين عن هذا.
وذك���ر الثقف���ي يف تارخيه ،ع���ن همام بن
احل���ارث ،ق���ال :دخلت مس���جد املدينة فإذا
الن���اس جمتمع���ون عل���ى عثم���ان وإذا رج���ل
ميدحه ،فوثب املقداد بن األس���ود فأخذ كفا
م���ن حصا أو ت���راب فأخذ يرمي���ه به فرأيت
عثمان يتقيه بيده.
وذكر يف تارخيه ،عن س���عيد بن املسيب،
ق���ال :مل يكن املق���داد يصلي م���ع عثمان وال
يسميه أمري املؤمنني.
ما روي عنه
ع���ن املق���داد بن األس���ود ق���ال( :مسعت
رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله يقول« :تدنى
الش���مس يوم القيامة من اخللق كمقدار ميل
فيك���ون للن���اس على ق���در أعماهلم يف العرق
فمنهم من يك���ون إىل كعبيه ومنهم من يكون
إىل ركبتي���ه ومنه���م م���ن يك���ون إىل حقوي���ه
ومنهم من يلجمه العرق إجلامًا».
وأش���ار رس���ول اهلل صلى اهلل علي���ه وآله
إىل فيه).
ع���ن حمم���د ب���ن إمساعي���ل ب���ن أمح���د
الربمك���ي مس���ندًا إىل املق���داد ب���ن األس���ود
الكن���دي رض���ي اهلل عنه عن الزه���راء عليها
السالم يف حديث طويل :أنها ولدت احلسني
عليه السالم عند متام ستة من محلها به.
وروي ع���ن املق���داد بن األس���ود أنه قال:
مسع���ت رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه
يق���ول« :إن املالئكة لتض���ع أجنحتها لطالب
العلم ،حتى يطأ عليها رضى به».
وفاته
تويف املقداد باجلرف ،فحمل على رقاب
الرج���ال حت���ى دف���ن يف املدنية س���نة  33ه،
وهو ابن سبعني سنة أو حنوها.
ـــــــــــ
( )1معجم رجال احلديث  282/13رقم.8664
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إنشقاق الكعبة

كرامة ألمري املؤمنني
روى ابن أبي الفتح األربلي (املتوفى سنة
693ه���ـ) عن كتاب بش���اير املصطفى صلى
اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم مرف���وع إىل يزيد بن
قعب قال:
ً
(كنت جالسا مع العباس بن عبد املطلب
رض���ي اهلل عنه وفريق من ب�ن�ي عبد العزى
ب���إزاء بيت اهلل احلرام إذ أقبلت فاطمة بنت
أس���د أم أمري املؤمنني عليه الس�ل�ام وكانت
حام ً
ال به لتس���عة أش���هر وقد أخذها الطلق
فقالت:
ي���ا رب إن���ي مؤمنة ب���ك ،ومبا ج���اء من
مصدق���ة
عن���دك م���ن رس���ل وكت���ب ،وإن���ي ّ
بكالم جدي إبراهيم اخلليل عليه الس�ل�ام،
وإن���ه بن���ى البي���ت العتي���ق فبحق ال���ذي بنى
ه���ذا البي���ت واملولود ال���ذي يف بطين إال ما
يس���رت عل���ي والدت���ي ق���ال يزيد ب���ن قعب:
فرأيت البيت قد انش���ق ع���ن ظهره ودخلت
فاطم���ة فيه وغابت ع���ن أبصارنا وعاد إىل
حاله ،فرحن���ا أن ينفتح لنا قفل الباب! فلم
ينفتح فعلما ان ذلك من أمر اهلل تعاىل ،ثم
خرج���ت يف الي���وم الرابع وعل���ى يدها أمري
املؤمن�ي�ن علي بن أبي طالب عليه الس�ل�ام،
ثم قالت:
إني فضلت على من تقدمين من النساء
ألن آس���يا بن���ت مزاح���م عب���دت اهلل س���را
يف موض���ع ال حي���ب اهلل ان يعب���د في���ه إال
اضط���رارًا ،وان مري���م بنت عمران حضرت
النخل���ة اليابس���ة بيده���ا حت���ى اكل���ت منها
رطب���ًا جني���ًا ،وإني دخلت بي���ت اهلل احلرام
فأكلت م���ن مثار اجلنة وأرزاقها فلما أردت
ان أخ���رج هتف بي هات���ف وقال :يا فاطمة
مسيه علي���ًا ،فهو علي ،واهلل العلي األعلى،
يق���ول :اش���تققت امسه من امس���ي ،وأدبته
بأدب���ي ،وأوقفت���ه على غام���ض علمي ،وهو
ال���ذي يكس���ر األصنام يف بي�ت�ي ،وهو الذي
يؤذن فوق ظهر بييت ،ويقدسين وميجدني،
فطوب���ى ملن أحبه وأطاع���ه وويل ملن أبغضه

ÎÓ

عليه السالم

وعصاه.
قال���ت :فول���دت علي���ًا
ولرس���ول اهلل صلى اهلل عليه
وآل���ه وس���لم ثالث���ون س���نة،
فأحب���ه رس���ول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وس���لم حبًا شديدًا
وقال هلا:
«اجعل���ي مه���ده بق���رب
فراشي».
وكان صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم يل���ي
أكث���ر تربيت���ه ،وكان يطه���ر علي���ًا يف وق���ت
غس���له ،ويوج���ره اللنب عند ش���ربه ،وحيرك
مهده عند نومه ،ويناغيه يف يقظته ،وحيمله
على صدره ورقبته ،ويقول:
«هذا أخ���ي ووليي وناص���ري ،وصفيي،
وذخ���ري ،وكهفي ،ومه���ري ،ووصيي ،وزوج
كرمييت ،وأميين على وصييت ،وخليفيت».
وكان رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه
وس���لم حيمل���ه دائمًا ويطوف ب���ه جبال مكة
وش���جامها وأوديته���ا وفجاجه���ا صل���ى اهلل
على احلامل واحملمول).
روى احلاف���ظ الكنج���ي الش���افعي يف
ً
قائ�ل�ا :عن جابر بن عب���د اهلل قال:
كفايت���ه
س���ألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
عن ميالد علي بن أبي طالب ،فقال:
«لقد س���ألتين ع���ن خري مول���ود ولد يف
ش���بيه املس���يح علي���ه الس�ل�ام إن اهلل تبارك
وتع���اىل خلق علي���ًا من ن���وري وخلقين من
ن���وره وكالن���ا من ن���ور واحد ،ث���م إن اهلل عز
وج���ل نقلنا م���ن صلب آدم عليه الس�ل�ام يف
أصالب طاه���رة إىل أرحام زكية فما نقلت
من صلب إال ونقل علي معي فلم نزل كذلك
حت���ى اس���تودعين خ�ي�ر رح���م وه���ي آمنة،
واس���تودع عليا خري رح���م وهي فاطمة بنت
أسد ،وكان يف زماننا رجل زاهد عابد يقال
له املربم بن دعيب بن الشقبان قد عبد اهلل
تع���اىل مائتني وس���بعني س���نة مل يس���أل اهلل

حاجة فبعث اهلل إليه أبا طالب فلما أبصره
املربم قام إليه وقبل رأسه وأجلسه بني يديه
ثم قال له :من أنت؟
فق���ال :رجل م���ن تهامة ،فق���ال :من أي
تهامة؟ فقال :من بين هاشم.
فوثب العابد فقبل رأسه ثم قال :يا هذا
إن العلي األعلى أهلمين إهلامًا.
قال أب���و طالب :وما هو؟ قال :ولد يولد
من ظهرك وهو ولي اهلل عز وجل ،فلما كان
الليل���ة اليت ولد فيها علي أش���رقت األرض
فخرج أبو طالب وهو يقول :أيها الناس ولد
يف الكعب���ة ولي اهلل فلما أصبح دخل الكعبة
وهو يقول:
ي���ا رب ه���ذا الغس���ق الدجي
والقم���ر املنبل���ج املض���ي
ب�ي�ن لن���ا م���ن أم���رك اخلفي
ماذا ترى يف اسم ذا الصيب؟
قال :فسمع صوت هاتف يقول:
يا أهل بيت املصطفى النيب
خصصت���م بالول���د الزك���ي
إن امس���ه م���ن ش���امخ العلي
عل���ي اش���تق م���ن العل���ي()1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1املول���ود يف بي���ت اهلل احل���رام عل���ي علي���ه
الس�ل�ام أم حكي���م بن ح���زام؟ ،تأليف :الس���يد نبيل
احلسين.

من مناهل مدرسة الدعاء

الحلقة الرابعة والعشرون
الدعاء األول
لىَ
(َ ،...وَن ْسِب ُق ِبـِه َم ْن َسَب َق إ ِر َضاُه
َو َع ْفِوِه.).....،
قيل :ورضا اهلل :إرادة ثوابه واملوافقة
ألم���ره ،والعف���و :حم���و الذن���وب وإزال���ة آث���ار
السيئات.
وقي���ل( :نقي���م) :دائبني على ثنائه وش���كره ،راجني
إطالة أعمارنا بالتزام ش���كره والدوام على محده فيه،
لنلتقي بذلك مع أهل الطاعة والتقوى من عباده ونكون
ممن يتسابق إىل طلب مرضاته ونيل مغفرته.
ويف احلديث أن جربئيل عليه السالم مسع إبراهيم
خليل الرمحن عليه السالم يقول:
«ي���ا كريم العفو ،فق���ال :أتدري ي���ا إبراهيم ما كرم
عف���وه ،ق���ال :ال يا جربئيل ،فقال :إن عفا عن الس���يئة
()1
كتبها حسنة».
وقيل( :ونس���ب به من س���بق إىل رضاه) أي بسبب
ه���ذا احلمد ــ املذكور س���ابقا ــ تعاىل أي نكون س���ابقا
عل���ى من س���بق ،ألن محدن���ا أكثر من محده���م فنكون
أسبق على نيل رضاه.
وال خيف���ى أن ه���ذا إنش���اء لبي���ان ق���در م���ا ينطوي
عليه احلامد من حب اهلل ومدحه ،فال يلزم الس���بق يف
اخلارج حتى يقال :كيف يس���بق اإلنس���ان األنبياء ومن
إليهم؟
()2
(وعفوه) بأن يعفو عنا ذنوبنا بسبب محدنا له.
وقي���ل :ق���د يتوهم أن هذا إس���راف يف الدعاء ،فإن
الس���ابقني ه���م األنبياء واألئمة عليهم الس�ل�ام ،وميكن
التقص���ي إما بأن يقصد الداع���ي يف أمثاله يف الرتبة،
()3
أو يكون هذا من قبيل اإلنشاء ال اإلخبار.
تقدم.
وقيل سبق يسبق :من باب (ضرب) و(قتل) ّ
التق���دم يف الش���رف والفضل ،بأن
وامل���راد به هن���ا
ّ
فيتقدم به
يكون محده اش���رف وأفضل من محد غريه
ّ
تقدم إىل رضاه وعفوه.
من ّ
ويف ال���كالم إس���تعارة مكنّية ختييلّية ،ش���ّبه ال ّرضا
الس���بق الذي
والعفو بالغاية اليت يتس���ابق إليها ،وذكر ّ
هو من لوازن املشّبه به.
وال ّرض���ا :يف اإلنس���ان حالة للنّف���س توجب تغيرّ ها
وإنبس���اطها إليص���ال النّف���ع إىل الغ�ي�ر ،أو االنقي���اد

حلكمه ،ورضاه تعاىل عبارة عن ثوابه.
كم���ا روي عن اإلمام الصادق عليه الس�ل�ام« :رضاه
ثوابه وسخطه عقابه».
ّ
وقيل رضاه :إرادة الثواب ،وسخطه :إرادة العقاب.
وقال بعض احملقّقني من علمائنا املتأخرين :لرضاه
تعاىل مراتب ،فمنها رضا أزلي :هو عني ذاته ،ال يقابله
سخط ،وال ميازجه شوب ،وهو كونه حبيث تصدر عنه
األشياء موافقة لعلمه بها على أفضل وجه وأمتّه.
مق���دس روحان���ي :ه���و رض���وان اهلل
ومنه���ا مل���ك ّ
بالفع���ل ،إذ وجوده عني الرضا من اهلل س���بحانه ،وكذا
ّ
كل جوهر عقلي وال يشوبه ش ّر ومعصية ،إذا كان فعله
طاعة اهلل.
ومنه���ا :ث���واب اهلل واجلنة ،ويقابله س���خطه والنار؛
والعف���و :حم���و الذن���وب ،م���ن عف���ت الري���ح املن���زل إذا
درسته.
إن حصوله بعد العفو إهتماماً
وإمنا بدر بال ّرضا مع ّ
بشأنه وتنويهًا مبقامه.
تقدم من االهتمام ،أو جعله
فالوج���ه يف تقدميه ما ّ
ّ
م���ن ب���اب التتميم ال الرت ّقي كأنه قال :إن مل نس���بق من
سبق إىل رضاه فمن سبق إىل عفوه.
الدع���اء( :إن مل ترض عين فاعف
ويناس���به م���ا يف ّ
عنيّ ) ،وقد يعفو الس���يد ع���ن عبده وليس براض عنه،
()4
واهلل أعلم.
وقال الشاعر عبد املنعم الفرطوسي:
َخ�ْي�رَْ

���د ِللَْعفْ���ِو َن ْس���ِب ُق في���ِه
حمَ ْ ٍ
َ
الصلح���اِء
َو ِّ
الرض���ا ِمنْ��� ُه س���اِب ُق ُّ

()5

ـــــــــــــــــــــــ
( )1حبوث يف الصحيفة الس���جادية للش���يخ صاحل الطائي:
ص 20ــ .21
( )2ش���رح الصحيف���ة الس���جادية للس���يد حممد الش�ي�رازي
قدس سره :ص.20
( )3ن���ور األبص���ار يف ش���رح الصحيف���ة الس���جادية للس���يد
اجلزائري  :ص.37
( )4رياض السالكني للسيد علي خان احلسيين املدني :ج،1
ص 327ــ .330
( )5الصحيفة السجادية بنظم الشيخ عبد املنعم الفرطوسي:
ص.23

ÎÔ

فقه األسرة وشؤونها

تغري
وسرتى من يتغري
قال اهلل تعاىل:
((...ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ.))...
وقال اهلل ع ّز وجل:
((ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ.))...
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«يا أيها الناس ،إمنا األعمال بالنيات ،وإمنا
لكل امرىٍء م���ا نوى ،فمن كانت هجرته إىل
اهلل ورسوله ،فهجرته إىل اهلل ورسوله ،ومن
كان���ت هجرت���ه إىل دني���ا يصيبه���ا ،أو امرأة
يتزوجها ،فهجرته إىل ما هاجر إليه».
ق���ال اإلم���ام علي بن أبي طال���ب عليهما
السالم« :النية أساس العمل».
فه���ذه حقيقة برهانية تقرر أن اإلنس���ان
كغ�ي�ره من األن���واع مرتب���ط الوجود بس���ائر
أج���زاء الك���وت احملي���ط ب���ه ،وألعمال���ه يف
مس�ي�رة حياته وس���لوكه على منزل السعادة
ارتب���اط بغريه ،فإن صلح���ت للكون صلحت
أج���زاء الكون له وفتحت له بركات الس���ماء،
وإن فس���دت للكون ،وقابله الكون بالفس���اد،
فإن رجع على الصالح فبها ،وإ ّال جرى على
()1
فساده.
فهن���اك ثالث���ة مقوم���ات للش���خص لكي
يتغري وهي:
 .1أن يعرف كيفية التغيري.
 .2أن تكون لديه الرغبة يف التغيري.
 .3أن ال يك���ون هن���اك ش���يء مينع���ه من
التغيري.
ف���إذا مل يك���ن يرغ���ب يف التغي�ي�ر فه���ذه

ÎÕ

املش���كلة ترتب���ط بالدوافع الش���خصية ،وإذا
كان هناك ما مينعه من التغيري فهذه املشكلة
تتعلق بالنظام الذي يعيش فيه.
وجن���د يف س�ي�رة اب���ن هش���ام يف قص���ة
استماع قريش إىل قراءة النيب حممد صلى
اهلل عليه وآله وسلم ،حيث (جاء األخنس أبا
جه���ل فدخ���ل عليه بيته فقال :ي���ا أبا احلكم
م���ا رأي���ك فيما مسع���ت من حمم���د؟ فقال:
م���اذا مسعت :تنازعن���ا حنن وبنو عبد مناف
الشرف.
أطعم���وا فأطعمن���ا ،ومحل���وا فحملن���ا،
وأعط���وا فأعطين���ا ،حت���ى إذا جتاذينا على
الركب وكنا كفرسي رهان قالوا :منا نيب يأتيه
الوح���ي من الس���ماء فمتى ن���درك مثل هذا؟
()2
واهلل ال نؤمن به أبدًا وال نصدقه.)...
وهنا جند الدافع الذاتي والتنكر للحقيقة
يؤدي إىل اهلالك كما هو واضح يف املثال.
(لك���ي أغري من حولي جيب أن أتغري أنا
أو ًال).
وهذا التغيري ال يكون إال إذا تغريت النية،
والنية هي الص���ورة الكاملة للعمل ،والفصل
احملصل له ،وصحة العمل وفس���اده ،وكماله
ّ
ونقصه مرتبطة بالنية ،والنية الس���ليمة هي
صاحبة الدور الفعال لتغيري النفس.
قال اهلل تبارك وتعاىل:
((ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ)).
وع���ن اإلمام الصادق عليه الس�ل�ام قال:
«إمن���ا خل���د أه���ل الن���ار يف الن���ار ألن نياتهم
كان���ت يف الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا

اهلل أب���دًا ،وإمن���ا
خل���د أه���ل اجلن���ة
يف اجلن���ة ألن
نياته���م كان���ت يف
الدني���ا أن ل���و بقوا
فيه���ا أن يطيع���وا
اهلل أبدًا ،فبالنيات
خل���د ه���ؤالء ،ث���م
ت�ل�ا قول���ه تعاىل:
(قل كل يعمل على
ش���اكلته) ق���ال:
()3
نيته.
وكذل���ك ق���وة
الشخصية هلا دور
كب�ي�ر يف التأث�ي�ر
والتغي�ي�ر ،إن ق���وة
الشخصية تتطلب
االبتع���اد ع���ن كل أن���واع اإلس���اف ،فاملهن���ة،
واملوقع االجتماعي ،واألصدقاء ،كل ذلك له
التأثري الكبري على شخصية اإلنسان.
فكلم���ا كان���ت تل���ك املؤث���رات عالي���ة
كان���ت ش���خصية صاحبها مثله���ا ...والعكس
بالعكس.
ولكي تغيرّ من حولك البد أن تكون راسخ
الق���دم يف احلي���اة ،إن الش���خص الذي يربز
ب�ي�ن اجلمه���ور يربه���ن أنه ميل���ك جمموعته
اخلاص���ة م���ن القي���م وحس���ًا قوي���ًا باحرتام
الذات.
وفيم���ا رياح األف���كار املتصارعة تعصف
ببعض الناس ،وتيارات خمتلف البدع جترف

البعض اآلخر ،يظل هو راس���خ القدم ،وهذا
هو اجلزاء األكرب من مقّومات الشخصية.
والتغيري عند اإلنس���ان املس���لم يكمن يف
نقاط:
 1ـ���ـ تثقي���ف النف���س وذل���ك بتنويره���ا
باملعرفة اإلهلية والعقيدة احلقّة ،وتزويدها
باملعارف النافعة اليت تنري لإلنس���ان س���بل
اهلداي���ة وتوجي���ه وجه���ة اخل�ي�ر والس���داد،
وهذه هي أمسى غايات النفس.
 2ــ إصالح السريرة :لإلنسان صورتان،
صورة ظاهرية تتمّثل يف إطار جسده املادي،
وص���ورة باطني���ة تتمث���ل فيه���ا خصائص���ه
النفسية وسجاياه اخللقية.
وكم���ا تك���ون الص���ورة الظاهري���ة هدفًا
للم���دح أو ال���ذم ،ومدع���اة للح���ب أو الك���ره
نظرًا لصفاته���ا اجلميلة أو القبيحة ،كذلك
الص���ورة الباطني���ة يعروه���ا امل���دح وال���ذم،
وتبعث على اإلعجاب أو االس���تنكار ،تبعًا ملا
تتس���م ب���ه من طيب���ة أو خبث ،م���ن تأللؤ أو
ظالم.
وكم���ا يهت���م العق�ل�اء بتجمي���ل صورهم
املادي���ة وإظهاره���ا باملظه���ر الالئق ّ
اجلذاب
كذل���ك جي���دون االهتمام بتجمي���ل صورهم
الباطنية وتزيينها بالطيبة وصفاء الس���ريرة
ومجال اخللق ،فتغدو مضاءة مش���ّعة بألوان
اخلري واجلمال ،وذلك بتطهريها من أضرار
الرياء والنفاق واحلس���د واملكر وحنوها من
السجايا اهلابطة املقيتة.
ح���ث القرآن
 3ـ���ـ ضب���ط النف���س :وق���د ّ
واحل���د م���ن
الكري���م عل���ى ضب���ط النف���س،
ّ
مجاحها وتوجيهها شطر اخلري والصالح.
 4ـ���ـ حماس���بة النفس :وامل���راد منها هو
حماس���بة النفس يف ّ
كل ي���وم عما عملته من
الطاع���ات واملعاصي واملوازن���ة بينهما ،فإن
رجحت كفّة الطاعات ،ش���كر احملاس���ب اهلل
على توفيقه هلا.
أي إن التغي�ي�ر ميكن احلصول عليه عن
طريق االلتزام مببادئ اإلسالم اليت وضعها
اهلل ع ّز وجل عن طريق الرس���الة اليت ّ
بش���ر
به���ا الرس���ول حمم���د صل���ى اهلل علي���ه وآله

وس���لم ،مع العمل واملثابرة مصحوبة باألمل
والتوفيق من اهلل سبحانه وتعاىل.
ق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه
وس���لم« :األم���ل رمح���ة ألم�ت�ي ول���وال األمل
م���ا أرضعت والدة ولده���ا وال غرس غارس
شجرًا».
قال اإلمام الباقر عليه السالم« :ال نعمة
كالعافية ،وال عافية كمساعدة التوفيق».
أي املمكن ش���يء سهل وميكن أن حنصل
علي���ه ،مبعن���ى إذا كان ش���يء ممكنا يف هذا
الع���امل فإنه ممكن لي بش���رط تغيري النفس
أو الش���خصية لألحسن وعمل اخلري ،ولكن
تنقصن���ا مقوم���ات الش���خصية ال�ت�ي حتفز
لإلجناز وهي:
 .1ال تنس���ى هدف���ك األمس���ى ،ونقصد
ذل���ك اهل���دف األعل���ى ال���ذي يس���مو ف���وق
املصاحل املادية والغايات الدنيوية ،وال يواجه
املسلم مش���كلة يف حتديد اهلدف األكرب يف
وج���وده ،ولك���ن األزم���ة تكم���ن يف الغرق يف
تفاصيل احلياة وتعقيداتها ،وبالتالي يصبح
إحساسنا وشعورنا للهدف اخلالق األمسى
ضعيف���ًا رتيب���ًا ،مما جيع���ل تولي���ده للطاقة
التغيريي���ة ال تص���ل إىل املس���توى اجمل���دي
لتحفيز الذات.
 .2القناع���ة بضرورة التغيري ،يظن كثري
م���ن الناس أن وضعه احلال���ي جيد ومقبول
أو أنه ليس األس���وأ على كل حال ،وبعضهم
يعتقد أن ظروفه س���يئة وإمكاناته حمدودة،
ولذل���ك ف���إن م���ا هو في���ه ال ميك���ن تغيريه،
واحلقيق���ة أن املرء حني يتطل���ع إىل التفوق
عل���ى ذاته والتغل���ب على الصعاب من أمامه
س���وف جي���د أن إمكان���ات التحص�ي�ن أمامه
مفتوحة مهما كانت ظروفه.
 .3الش���عور باملس���ؤولية ،ح�ي�ن يش���عر
اإلنس���ان جبسامة األمانة ،املنوطة به تنفتح
له آفاق ال حدود هلا للمبادرة للقيام بش���يء
ما ،جيب أن يضع نصب عينيه اللحظة اليت
يق���ف فيها بني يدي اهلل ع ّز وجل ،فيس���أله
عما كان يفعل يف دار املمر.
 .4اإلرادة الصلب���ة والعزمي���ة القوي���ة،

وهي شرط لكل تغيري ،بل وشرط لكل ثبات
واس���تقامة ،وهكذا فإن تنمية الشخصية ما
هي إال اس���تمرار يف اكتساب عادات جديدة
محيدة وختلية من صفات مذمومة.
البد أن نتذكر أن الشيء املمكن يف هذا
العامل يكون حتت عامل األفكار فكلما كانت
األف���كار س���ليمة كانت اإلجيابي���ات ناجحة،
أن ش���يئا ممكنا يف
وال تتوق���ع أن���ه مبج���رد ّ
ه���ذا العامل فإنه ممكن ل���ك إال أن تعلن عن
هدفك.
والتخطي���ط لي���س كل ش���يء ،فس���بيلك
مل���يء بالعوائ���ق وال غن���ى ل���ك ع���ن الصرب
واملثاب���رة والعناء حتى تتغلب عليها ،وإذا ما
أعلنت هدفك صرحيًا مدويًا فال تتوقع من
غ�ي�رك إال النق���ص أو االنتقاص من ذكائك
وقدرات���ك ،ف�ل�ا ت�ت�ردد يف اس���تغالل ه���ذه
الس���لبيات يف صاحل���ك وحتوي���ل أمل���ك إىل
طاق���ة تضم���ن ل���ك االس���تمرار واعت�ب�ر أنه
كلم���ا زاد االعرتاض عل���ى هدفك كلما كان
حتقيق���ه رائعًا ،فاخلوف من الفش���ل مدمر
ألرق���ى اخلط���ط ،وتقبل اهلزمي���ة كجزء من
خطتك فكثريًا ما يسبق النجاح سلسلة من
التجارب الفاشلة وليس الفاشل من خيطئ
بل من مل يقدر أن يستفيد من جتربة فشله،
فاجع���ل األم���ل ممكن���ًا لك بقرب���ك إىل اهلل
تعاىل.
(إن اإلخ�ل�اص ه���و س���ّيد الصف���ات
ّ
الفاضلة ،ألنه يدعو إىل باقي الصفات ألن
الذي خيلص هلل يريد ما أراده اهلل ،واهلل قد
()4
أراد من عبده الصفات الفاضلة).
ــــــــــــــــــــــ
( )1املي���زان يف تفس�ي�ر الق���رآن للطباطبائ���ي:
ج ،8ص.196
( )2السرية النبوية البن هشام :ج ،1ص.208
( )3الكايف للكليين :ج ،2ص ،85ح.5
( )4فرضي���ة أه���ل البي���ت عليه���م الس�ل�ام بني
األساسية والربجمية اللغوية العصبية ،تأليف :مال
حبيب ابن احلاج علي.
املص���ادر :ــ تهذيب الربجم���ة اللغوية العصبية،
تألي���ف :د .ميثم س���عيد الس���لمان ،حتقيق :موس���ى
حسني صفوان.
ــ اهلندسة النفسية ،إعداد :أماني طعمة.
محاد.
ــ برجمة العقل ،تأليف :شوقي سليم ّ
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عبر من التاريخ

مرضي عند اهلل تعالى ورسوله
هل إني
ّ
واألئمة الطاهرين عليهم السالم؟

صلى اهلل عليه وآله وسلم

كت���ب آي���ة اهلل العظم���ى الس���يد ص���ادق
الش�ي�رازي يف كتاب���ه عش���اق اإلم���ام املهدي
عليه السالم أنه:
نق���ل لي أحد املؤمنني عن الس���يد جعفر
حب���ر العل���وم ،أن���ه كان يومًا يف بيت الس���يد
حس�ي�ن حب���ر العل���وم ،جن���ل آية اهلل الس���يد
عل���ي حب���ر العل���وم ،صاح���ب كت���اب (برهان
الفق���ه) ،وكان مساحت���ه يف ديوانه يس���تقبل
الوفود واملراجع�ي�ن ،وكان من بني املراجعني
الذين وفدوا عليه مرّوض مس���لم من اهلند،
وبع���د أن اس���تقر ب���ه اجمللس وع ّرف نفس���ه
لس���ماحته ،قال :بإمكاني أن أخربكم عن كل
ما تسألون بالقلم والقرطاس.
وبالفعل كان جييب بصواب على األسئلة
العادي���ة اليت طرحت علي���ه من احلاضرين،
وذل���ك وفق حس���ابات رياضي���ة كان حي ّررها
على الورق.
حين���ذاك أقب���ل مساحت���ه علي���ه ،وقال:
هن���اك س���ؤال أظنّ���ك ال تق���در م���ن اجلواب
عليه.
قال املرّوض :وما هو؟ قال مساحته :إّنه
صعب وخارج عن وسعك.
ً
ق���ال املرّوض :وليكن صعب���ا فأنا أحاول
اإلجابة عنه ،فما هو؟
ق���ال مساحت���ه :اآلن وق���د أص���ررت
فأخربنا عن املكان الذي يتواجد فيه سّيدنا
وموالنا ،ومن بوجوده استقرت األرض ورزق
اخللق ،احلجة بن احلسن العسكري عليهما
السالم.
ق���ال امل���رّوض :نع���م ،وب���دأ يبح���ث ع���ن
اجل���واب م���ن خ�ل�ال حس���اباته الرياضي���ة
املعق���دة ،لكنّ���ه وألّول م ّرة أبط���أ يف اجلواب
مم���ا دع���ا مساحت���ه إىل أن يق���ول ل���ه :أمل
أق���ل لك إّنك ال تقدر عل���ى اإلجابة عن هذا
السؤال؟
فأجاب :اصربوا قلي ً
ال لعلي أهتدي إىل
مدة ق���ال :ليس األمر كما
اجل���واب ،ث ّم بعد ّ
تظ���ن ،ولك���ن ّ
أن الش���يخ طه جنف
أفك���ر يف ّ
ّ
من هو؟
إن الش���يخ حممد طه
مساحت���ه:
أج���اب
ّ
جن���ف ،أحد مراجع التقليد املعروفني عندنا
يف النجف األشرف.
ق���ال امل���رّوض :ال���ذي تس���ألون عن���ه هو
اآلن يف بي���ت الش���يخ وعن���ده ،وهن���ا أس���رع
مساحت���ه بصحبة الس���د جعفر ونفر آخرين

ÏÍ

بعض لوازم البيت.
فدخل رجل كانت تدل هلجته على أنه من
العش���ائر العراقية ،فسألين بعد السالم عن
مس���ألة فأجبت عنها ،فأش���كل عليه إشكا ًال
علمّيًا ،وحاولت اإلجابة عن اإلش���كال ،غري
أن���ه قاطعين ــ وهو ع���امل مبغزى جوابي كله
ثان وب���دأت أجيب عن اإلش���كال
ـ���ـ بإش���كال ٍ
الثان���ي فقاطع�ن�ي للم���رة الثاني���ة بإش���كال
علم���ي ثالث ،وهك���ذا كّلما بدأت يف اجلواب
بادرني بإش���كال علمي آخر ،حتى خاجلتين
أف���كار متناقضة حول الرج���ل وفضله ،وإنه
كيف ميكن التوفيق بني معرفة هذه املباحث
الدقيق���ة ،وبني ظاهر رجل عش���ائري ،بعيد
كل البعد عن هذه املباحث العلمية.
لك���ن غفلة عميق���ة خّيمت عل���ى ذهين،
وأنس���تين م���ا كن���ت بانتظ���اره وتر ّقب���ه م���ن
التش ّرف بلقاء احلبيب.
واستمرت غفليت عن حاجيت ،ومل أنتبه
حت���ى مع ضرب الرجل يده على كتفي وقوله
مرضي عندنا) وزاد استغرابي من
لي( :أنت
ٌ
أن رج ً
ال ّ
يدل صوته على أنه من أهل البادية
كيف يقول هذه الكلمة ملرجع تقليد؟
وفج���أة بعد مغادرته الديوان ،انكش���فت
غفل�ت�ي ،وعاودتين فطن�ت�ي ،وتذكرت أملي
وأمني�ت�ي فطامل���ا كن���ت ّ
أفك���ر به���ا ،وأرج���وا
التص���رف يف حالي وموقفي عند رّبي ونبّيي
وأئميت عليهم الس�ل�ام وقد أخربني الرجل
مرض���ي عندنا) ومل
ع���ن ذل���ك بقوله (أن���ت
ّ
أنتبه.
إنه احلبيب الذي جنّدت نفسي لنصرته
وصرفت عم���ري خلدمته حتى دخل عندي،
في���ا أس���في على نفس���ي ،فقد ص���ار عندي
ومب���رأى مين فلم انتبه ل���ه ،ألتزّود منه ومن
ن���وره وبركاته ،ومل���ا انتبهت كان قد خرج عن
وسعي ،أليس حقيقًا ملثلي أن يئن ويبكي؟
فقال السيد حبر العلوم للشيخ( :شيخنا
هل���ذا جئن���اك) واحتمل���وا أن يك���ون الرج���ل
ذو املهاب���ة الوقور ال���ذي رأوه قريبًا من بيت
الش���يخ هو س���يدنا وموالنا صاح���ب العصر
(عجل اهلل تع���اىل فرجه وجعلنا من أنصاره
وأعوان���ه واملرضّي�ي�ن عن���ده مبحم���د وآل���ه
()1
الطاهرين).

متجه�ي�ن حن���و بي���ت املرج���ع آية اهلل الش���يخ
حمم���د طه جن���ف ،ويف الطري���ق انتهوا إىل
مفرتق ط���رق ثالثة ،ينتهي أحدها إىل بيت
الش���يخ ،حتى التقوا هناك بإنس���ان يف الزي
العراق���ي يرتدي العباءة والعق���ال والكوفية،
وعليه الوقار والس���كينة ،وتطفح من جوانبه
هيب���ة وعزّ ،فاجتازوه حنو بيت الش���يخ ،وما
إن دخلوه إ ّال ورأوا ديوان الش���يخ مصفرًا من
ويقدم
الناس ،حتى الذي يستقبل املراجعني ّ
لك���ن الذي فاجأهم باملرة
هل���م املاء والقهوةّ ،
ه���و جل���وس الش���يخ يف ناحية م���ن احلجرة،
جلس���ة احلزي���ن ،ينبع���ث من���ه أن�ي�ن وزفري،
تتس���اقط قطرات الدموع على كرميته ،وهو
يتمتم قائ ً
ال :صار يف يدي ،فلم انتبه له ،وملا
انتبهت كان قد فلت من يدي.
فتعجب الواردون كثريًا ،وتس���اءلوا ــ بعد
التحي���ة والس�ل�ام ــ عالم يبكي الش���يخ؟ فلم
يلتفت لقدومهم إال بعد التحية والسالم فقام
حيدثه���م باحلادث
ورح���ب به���م جلس إليهم ّ
ّ
الذي ترك���ه حزينًا ،يكفك���ف دموعه وخيفي
لوعته قائ ً
إلي
ال :إنكم تعلمون برجوع الناس ّ
يف مسائلهم واستفتاءاتهم وخصوماتهم ،وأنا
أجيبه���م وأفيت هل���م ،وأفصل بينه���م ،وآخذ
األم���وال وأعطيه���ا وأنص���ب القّي���م واملتوّلي
وحنو ذلك.
كل ذل���ك بتح ّر واجتهاد ،ليوافق الش���رع
الش���ريف ،غ�ي�ر أن���ه من���ذ س���نوات ،أخذت
تعرتي�ن�ي فكرة :ه���ل إّني مصي���ب يف كل ما
أتيت وم���ا قضيت ،وأزاول وأعمل ،وهل إني
مرضي عند اهلل ورس���وله واألئمة الطاهرين
ّ
عليهم السالم؟
وقبل ثالث س���نوات استش���فعت إىل اهلل
مب���والي أمري املؤمنني عليه الس�ل�ام يف ذلك
وطلبت منه بإحلاح أن أجد يف نفسي صواب
أو خطأ ه���ذه األعمال واألخطاء عن قصور
أو تقصري.
فلما اش���تد إصراري وتوصلي رأيت ذات
ليل���ة يف املن���ام م���والي أم�ي�ر املؤمن�ي�ن عليه
الس�ل�ام فأخربن���ي :إن ما أريده س���يتم عند
ول���ده املهدي صاحب العص���ر والزمان عليه
الس�ل�ام فبقيت أرقب األيام والليالي ،انتظر
قدوم احلبيب يف كل آن وحلظة ،ومل أحسب
ــــــــــــــــــــــــ
أن س���أحصل علي���ه وأعرفه ويف ه���ذا اليوم
املصدر :قص���ص وخواطر للش���يخ عبد العظيم
بال���ذات وقب���ل جميئكم بقليل خ�ل�ا الديوان
املهتدي البحراني :ص 259ــ .260
من املراجع�ي�ن وكان خادمنا قد ذهب ليهيئ

صدر حديثًا عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية
في العتبة الحسينية المقدسة الكتاب الموسوم
لد في بي���ت اهلل الحرام؛ عل���ي ابن أبي
بـ (م���ن ُو َ
طالب عليه السالم أم حكيم بن حزام؟)
للسيد نبيل الحسني.

