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حث���ت اآليات الكرمية واألحاديث الش���ريفة عل���ى طلب العلم وبينت رتبة العلم���اء ومنزلتهم عند اهلل 
تعاىل ورسوله وأهل بيته )عليهم السالم(، كما اشارت اىل وجود حقوق للمعلم على املتعلم وللمتعلم 
على املعلم، وبينت شروط حتصيل العلم احلصويل وأجر طالبه ومعطيه وفضلهما على غريمها، ومن يقرأ 
ه���ذه الرواي���ات يتبلور يف ذهنه أن العلم يؤخذ بالطلب والتحصيل واجلد واملثابرة وال بأس أن نذكر 

بعض الروايات:
- ما دل على فضل العلم قول أمري املؤمنني عليه السالم: )رأس الفضائل العلم(، )غاية الفضائل العلم(.

- م���ا دل عل���ى فضل طالب العلم قول رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم: )طالب العلم ركن 
اإلسالم، ويعطى أجره مع النبيني(.

- ما دل على احلث على طلب العلم قوله صلى اهلل عليه وآله وسلم: )الطلبوا العلم ولو بالصني، فإن 
طلب العلم فريضة على كل مسلم(.

- م���ا دل عل���ى فضل تعليم العلم قوله صلى اهلل عليه وآله وس���لم: )أفض���ل الصدقة أن يعلم املرء علمًا 
ثم يعّلمه أخاه(.

- ما دل على حقوق املتعلم على املعلم قوله صلى اهلل عليه وآله وس���لم: )لينوا ملن تعلمون، وملن 
تتعلمون منه(.

- ما دل على حقوق املعلم على املتعلم قوله صلى اهلل عليه وآله وس���لم: )من عّلم ش���خصًا مس���الة 
فقد ملك رقبته ... اخل(.

- ما دل على الشروط اليت جيب أن يتصف هبا املتعلم قوله صلى اهلل عليه وآله وسلم: )ال يتم عقل 
املرء حتى يتم فيه عشر خالل.. ال يسأم من طلب العلم طول عمره( وغريها من الشروط.

فيظهر من هذه األحاديث أن هذا العلم هو العلم احلصويل الذي حيصل عليه الطالب من خالل األستاذ 
واملعل���م، ولك���ن هن���اك علمًا آخ���رًا ال حيتاج اىل تعلم وطلب ومعّلم وأس���تاذ، وهذا ما أش���ار إليه اإلمام 
الصادق )عليه السالم( يف قوله: )لعنوان البصري(: )ليس العلم بالتعلم، إمنا هو نور يقع يف قلب من يريد 

اهلل تبارك وتعاىل أن يهديه، فإن اردت العلم فاطلب أواًل يف نفسك حقيقة العبودية... اخل(.

املشرف العام

مفتاح العلم 
حقيقة العبودية
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قال الصدوق: حّدثنا أمحد بن 
حممد بن عبد الرمحن املروزى، عن 
حمّمد بن جعفر املقري، عن حمّمد 
بن  حمّمد  عن  املوصلي،  احلسن  ابن 
يزيد  بن  الطريفي، عن عّياش  عاصم 
أبيه، عن موسى بن  ابن احلسن، عن 
جعفر، عن آبائه، عن احلسني بن علي 

عليهم السالم قال:
إْذ َصِعَد  »ُكّنا ُجُلوسًا يف املَْْسِجِد، 
اهلل  أْكَب  اهلل  َفقاَل:  املَْناَرَة،  املُْؤذُِّن 
أْكَب، َفَبَكى أمرُي املُْْؤِمننَي َعِليُّ ْبُن أبي 
طاِلٍب عليه السالم، َوَبَكْينا ِبُبكاِئِه، 

َفَلّما َفِرَغ املَُْؤذُِّن.
قال: أتدرون 
ما يقــــــــــول 
املؤذن؟ قلنــــــــا: 
»اهلُل َوَرُسوُلــــــــــُه 
َوَوِصيُّــــــــــُه أْعَلـــــــــُم، 
ما  تعلمون  لو  فقال: 
يقول لضحكتم قلياًل، 
كثيـــــــرًا،  ولبكيتــــــــــم 
أكبـــــــــــر  اهلل  فلقوله 

معــان كثرية:
قـــــــول  أّن  منها: 
يقع  أكب،  اهلل  املؤذن 
وأزلّيته،  قدمه،  على 
وقّوته،  وعلمه،  وأبدّيته، 
وكرمه،  وحلمه،  وقدرته، 

وجوده، وعطائه، وكبيائه.
اهلل  املؤذن:  قال  فإذا 
أكب، فإّنه يقول: اهلل الذي 
ومبشيته  واألمر،  اخللق  له 
كّل  كان  ومنه  اخللق،  كان 

شيء للخلق، وإليه يرجع اخللق، وهو األّول 
قبل كّل شيء مل يزل، واآلخر بعد كّل شيء 
كّل شيء ال يدرك،  والّظاهر فوق  يزال،  ال 
والباطن دون كّل شيء ال حيّد، فهو الباقي، 

وكّل شيء دونه فاٍن.
العليم  أي  أكب،  اهلل  الثاني:  واملعنى 
أن  قبل  يكون  وما  كان  ما  علم  اخلبري، 

يكون.
كّل  على  القادر  أي  أكب:  اهلل  والثالث: 
لقدرته،  القوي  يشاء،  ما  على  يقدر  شيء، 
وقدرته  لذاته،  القوّي  خلقه،  على  املقتدر 
أمرًا  قضى  إذا  كّلها،  األشياء  على  قائمة 

فإّنا يقول له: كن، فيكون.
حلمه،  معنى  على  أكب:  اهلل  والرابع: 
كأنه  ويصفح  يعلم،  ال  كأّنه  حيلم  وكرمه، 
يعّجل  وال  يعصى،  ال  كأّنه  ويسرت  يرى،  ال 

بالعقوبة كرمًا، وصفحًا، وحلما.
أي  أكب:  اهلل  معنى  يف  اآلخر  والوجه 

اجلواد، جزيل العطاء، كريم الفعال.
نفي  فيه  أكب:  اهلل  اآلخر:  والوجه 
كيفيته، كأّنه يقول: اهلل أجّل من أن يدرك 
موصوف  هو  الذي  قدر صفته،  الواصفون 
الواصفون على قدرهم ال  به، وإّنا يصفه 
على قدر عظمته وجالله، تعاىل اهلل عن أن 

يدرك الواصفون صفته علّوًا كبريًا.
يقول:  كأّنه  أكب:  اهلل  اآلخر:  والوجه 
اهلل أعلى وأجّل، وهو الغيّن عن عباده، ال 

حاجة به إىل أعماهلم.
اهلل:  إاّل  إله  ال  أن  أشهد  قوله:  وأّما 
فإعالم بأّن الّشهادة ال جتوز إاّل مبعرفة من 
القلب، كأّنه يقول: أعلم أّنه ال معبود إاّل اهلل 
عّز وجّل، وأّن كّل معبود باطل، سوى اهلل عّز 
وجّل، وأقّر بلساني مبا يف قليب من العلم، 

األذان ومعانيه
  عند اإلمام احلسني عليه السالم

قطوف دانية من السيرة الحسينية
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بأّنه ال إله إاّل اهلل، وأشهد أّنه ال ملجأ من 
اهلل عّز وجّل إاّل إليه، وال منجي من شّر كّل 

ذي شر، وفتنة كّل ذي فتنة إاّل باهلل.
ويف املّرة الثانية: أشهد أن ال إله إال اهلل، 
إاّل اهلل، وال دليل  أن ال هادي  معناه أشهد 
إله  ال  أن  أشهد  بأني  اهلل  وأشهد  اهلل،  إاّل 
وسكان  السموات،  سّكان  وأشهد  اهلل،  إاّل 
والناس  املالئكة  من  فيهن  وما  األرض، 
أمجعني، وما فيهّن من اجلبال، واألشجار، 
ويابس،  رطب  وكّل  والوحوش،  والّدواب، 
إاّل اهلل، وال رازق،  بأّني أشهد أن ال خالق 
وال معبود، وال ضاّر، وال نافع، وال قابض، 
دافع،  مانع، وال  باسط وال معطي، وال  وال 
وال ناصح، وال كايف، وال شايف، وال مقّدم، 
وال مؤّخر إاّل اهلل، له اخللق واألمر، وبيده 

اخلري كّله، تبارك اهلل رّب العاملني.
وأّما قوله: أشهد أّن حممدًا رسول اهلل، 
يقول: أشهد اهلل على أّني أشهد أنه ال إله 
ونبيه  ورسوله،  عبده  حمّمدًا  وأّن  هو،  إاّل 
الناس  كاّفة  إىل  وأرسله  وجنيبه،  وصفيه 
على  ليظهره  احلق  ودين  باهلدى  أمجعني 
الّدين كّله ولوكره املشركون، وأشهد من يف 
واملرسلني،  الّنبينّي  من  واألرض  السموات 
أّن  أشهد  أّني  أمجعني  والناس  واملالئكة 

حمّمدًا رسول اهلل سّيد األولني واآلخرين.
ويف املرة الثانية: أشهد أّن حمّمدًا رسول 
إىل  ألحد  حاجة  ال  أن  أشهد  يقول:  اهلل، 
أحد إاّل إىل اهلل الواحد القّهار، الغيّن عن 
عباده واخلالئق أمجعني، وأّنه أرسل حمّمدًا 
اهلل  إىل  وداعيًا  ونذيرًا  بشريًا  الّناس  إىل 
وجحده،  أنكره  فمن  منريًا،  وسراجا  بإذنه 
ومل يؤمن به أدخله اهلل عز وجل نار جهنم 

خالدًا خمّلدًا، ال ينفّك عنها أبدًا.
وأّما قوله: حّي على الّصالة، أي هلّموا 
وسارعوا  رّبكم،  ودعوة  أعمالكم،  إىل خري 
اليت  ناركم  وإطفاء  رّبكم،  من  مغفرة  إىل 
رقابكم  وفكاك  ظهوركم،  على  أوقدمتوها 
عنكم  اهلل  ليكّفر  بذنوبكم  رهنتموها  اليت 
سّيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويبّدل سّيئاتكم 

حسنات، فإّنه ملك كريم، ذو الفضل العظيم، 
بالّدخول يف  املسلمني  معاشر  لنا  أذن  وقد 

خدمته، والتقّدم إىل بني يديه.
ويف املرة الثانية: حّي على الّصالة، أي 
حاجاتكم  وعرض  رّبكم  مناجاة  إىل  قوموا 
وتشّفعوا  بكالمه،  إليه  وتوّسلوا  رّبكم،  على 
والّركوع  والقنوت،  الّذكر  وأكثروا  به، 
وارفعوا  واخلشوع،  واخلضوع  والّسجود، 

إليه حوائجكم، فقد أذن لنا يف ذلك.
وأّما قوله: حّي على الفالح، فإّنه يقول: 
أقبلوا إىل بقاء ال فناء معه، وجناة ال هالك 
معها،  ممات  ال  حياة  إىل  وتعالوا  معها، 
زوال  ال  ملك  وإىل  له،  نفاد  ال  نعيم  وإىل 
أنس  وإىل  معه،  عنه، وإىل سرور ال حزن 
ال وحشة معه، وإىل نور ال ظلمة معه، وإىل 
انقطاع  بهجة ال  سعة ال ضيق معها، وإىل 
هلا، وإىل غنى ال فاقة معه، وإىل صّحة ال 
سقم معها، وإىل عّز ال ذّل معه، وإىل قّوة ال 
ضعف معها، وإىل كرامة يا هلا من كرامة، 
وجناة  والعقبى،  الّدنيا  سرور  إىل  وعّجلوا 

اآلخرة واألوىل.
ويف املرة الثانية: حّي على الفالح، فإّنه 
وإىل  إليه،  دعوتكم  ما  إىل  سابقوا  يقول: 
جزيل الكرامة، وعظيم املّنة، وسين الّنعمة، 
والفوز العظيم، ونعيم األبد، يف جوار حمّمد 
صلى اهلل عليه وآله وسلم، يف مقعد صدق 

عند مليك مقتدر.
فإّنه  أكب،  اهلل  أكب  اهلل  قوله:  وأّما 
أحد  يعلم  أن  من  وأجّل  أعلى  اهلل  يقول: 
من خلقه، ما عنده من الكرامة لعبد أجابه 
وأطاعه، وأطاع أمره وعرفه وعرف وعيده، 
وعبده واشتغل به وبذكره، وأحّبه وأنس به، 
واطمأّن إليه ووثق به وخافه ورجاه، واشتاق 
إليه، ووافقه يف حكمه وقضائه، ورضي به.

ويف املرة الثانية: اهلل أكب، فإّنه يقول: 
اهلل أكب وأعلى وأجّل من أن يعلم أحد مبلغ 
ومبلغ  ألعدائه،  وعقوبته  ألوليائه،  كرامته 
وأجاب  أجابه  ملن  ونعمته  وغفرانه  عفوه 
ملن  أنه  وهو  ونكاله  عذابه  ومبلغ  رسوله، 

أنكره وجحده.
وأّما قوله: ال إله إاّل اهلل معناه: هلل احلّجة 
والبيان  والّرسالة،  بالّرسول  عليهم،  البالغة 
والّدعوة، وهو أجّل من أن يكون ألحد منهم 
عليه حّجة، فمن أجابه فله النور والكرامة، 
ومن أنكره فإن اهلل غيّن عن العاملني، وهو 

أسرع احلاسبني.
ومعنى قد قامت الصالة يف اإلقامة، أي 
حان وقت الّزيارة واملناجاة، وقضاء احلوائج، 
وجّل،  عّز  اهلل  إىل  والوصول  املنى،  ودرك 

وإىل كرامته، وغفرانه وعفوه ورضوانه«.
قال الصدوق: إّنا ترك الراوي ذكر حّي 
للتقّية، وقد روي يف خب  العمل  على خري 
آخر أّن الصادق عليه السالم ُسئل عن معنى 

حّي على خري العمل، فقال:
»خري العمل الوالية«.

ويف خب آخر:
عليهم  وولدها  فاطمة  بّر  العمل:  »خري 

السالم«.

عّلة خلق العباد ومعرفة اإلمام 
عليه السالم

اهلل  رضي  أبي  حدثنا  الصدوق،  قال 
عن  إدريس،  بن  أمحد  حدثنا  قال:  عنه، 
احلسني بن عبيد اهلل، عن احلسن بن علي 
عبيد  بن  الكريم  عبد  عن  عثمان  أبي  ابن 
اهلل، عن سلمة بن عطاء عن أبي عبد اهلل 

عليه السالم قال:
»خرج احلسني بن علي عليهما السالم 
اهلَل  إنَّ  الّناس!  أيُّها  فقال:  أصحابه  على 
َفإذا  ِلَيْعِرُفوُه،  إاّل  اْلِعباَد  َخَلَق  ما  ِذْكُرُه  َجلَّ 
ِبِعباَدِتِه  َعَرُفوُه َعَبُدوُه، َفإذا َعَبُدوُه اْسَتْغنوا 

َعْن ِعباَدِة ما ِسواُه.
فقال له رجل: يا بن رسول اهلل بأبي أنت 
وأّمي فما معرفة اهلل؟ قال: َمْعِرَفُة أْهِل ُكلِّ 

ُب َعَلْيِهْم طاَعُتُه«. َزماٍن إماَمُهْم الَّذي َيِ
ــــــــــــــــــــ

عليه  اإلمام احلسني  كلمات  املصدر: موسوعة 
السالم: ص536 ــ 540.
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إبراهيم عليه السالم مل يكذب قط
أبي  برواية  العاّمة  أحاديث  يف  جاء 
أّن   ( ــ  باإلسرائيلّيات  أشبه  وهي  ــ  هريرة 
ِكذبات:  ثالث  َكَذب  السالم  عليه  إبراهيم 

ثنتني يف ذات اهلل؛ قوله: ))...گ     گ((.
ڇ    چ   ))...چ   وقوله: 

ڇ...((.
والثالثة بشأن سارة: أّنها ُأخته()1(.

ويف حديث الشفاعة برواية أبي هريرة 
أيضًا: )أّن أهل املوقف يأتون األنبياء واحدًا 
يأتوا  حّتى  منهم،  يستشفعون  واحد  بعد 
ثالث  كذبت  إّني  معتذرًا:  فيأبى  إبراهيم 

كذبات ولسُت هناكم)2(.
األزهر هذه  وقد وصفت جلنة مشايخ 
الروايات بالِصحاح، وعارضت األستاذ عبد 
الوهاب النّجار استنكاره هلذه املفرتيات)3(.

قلت: وحاشا إبراهيم اخلليل ــ الداعي 
بكذب،  ينطق  أْن  ــ  البيضاء  احلنيفّية  إىل 
وإّنا ُكِذَب عليه بال ريب، والرواية عاّمية 

اإلسناد ال اعتداد بها يف جماالت كهذه.
قال:  حيث  الرازي  اإلمام  أجاد  ولقد 
)فألْن ُيضاف الَكِذب إىل رواة هذا اخلب 
َأوىل من أْن ُيضاف إىل األنبياء، وأخذ يف 
وإذا  قائاًل:  الثالثة، وأضاَف  املوارد  تأويل 
غري  من  ظاهره  على  الكالم  مَحل  أمكن 
نسبة الَكِذب إىل األنبياء فحينئٍذ ال حيكم 

بنسبة الكذب إليهم إاّل زنديق()4(.
أّما قوله: )ِإّني َسِقيٌم( فلعّله أراد وهن 
على  قومه  يرى  كان  مّما  اجلسدّية  حالته 
انتاب  شديدًا  أملًا  أحّس  وقد  الغباء،  َعَمه 

قلبه املرهف جتاه تلكُم اجلهاالت العارمة.
هَذا  َكِبرُيُهْم  َفَعَلُه  )َبْل  قوله  وأّما 
قاهلا  فقولة  َينِطُقوَن(  َكاُنوا  ِإن  َفْسَأُلوُهْم 

مستهزئًا بهم مستخّفًا عقلّيتهم الكاسدة.
التمويه،  لغرض  إاّل  يكون  ال  والَكِذب 
أّما إذا كان السامعون عارفني بواقع األمر، 
وأّن إبراهيم مل يقصد احلقيقة وإّنا أراد 
ُيعّد  ال  فهذا  حمضًا  عقوهلم  من  التسفيه 
غري  ظاهر  يف  إخبار  الَكِذب  ألّن  َكِذبًا؛ 
مطابق للواقع، وهذا إنشاء حملض التسفيه 

الصدق  حَيتمل  ال  واإلنشاء  بهم،  واهلزء 
والَكِذب فتدّبر أّيها القارئ.

االمثل يف  كتاب  العالمة صاحب  وقال 
هذه االية: )قالوا أأنت فعلت هذا بآهلتنا 

يا إبراهيم(؟
مستعّدين  يكونوا  مل  هؤالء 

حّطمت  أأنت  للقول:  حّتى 
قطعًا  وجعلتها  آهلتنا 
فقط:  قالوا  بل  متناثرة؟ 

أأنت فعلت بآهلتنا ذلك؟
فأجابهم إبراهيم جوابًا أفحمهم، 

منها خمرجًا  وجعلهم يف حرية مل يدوا 
إن  فاسألوهم  هذا  كبريهم  فعله  بل  )قال 

كانوا ينطقون(.
اجلرائم  معرفة  علم  أسس  من  إّن 
اجلرمية،  آثار  عليه  بادية  املّتهم  يكون  أن 
واملالحظ هنا أّن آثار اجلرمية كانت باديًة 
للرواية  وفقًا  الكبري،  الصنم  يد  على 
على  الفأس  جعل  إبراهيم  إّن  املعروفة: 

رقبة الصنم الكبري.
تّتهمون  ال  وملاذا  إلّي؟  تأتون  ملاذا 
إهلكم الكبري؟ أال حتتملون أّنه غضب 

على اآلهلة الصغرية، أو إّنه عّدهم منافسيه 
يف املستقبل فعاقبهم.

يطابق  ال  التعبري  هذا  ظاهر  كان  ومّلا 
الواقع يف نظر املفّسرين، ومّلا كان إبراهيم 
ذكروا  فقد  أبدًا،  يكذب  وال  معصومًا  نبّيًا 

تفاسري خمتلفة، وأفضلها كما يبدو هو:
إّن إبراهيم عليه السالم قد نسب العمل 
إىل كبري األصنام قطعًا، إاّل أّن كّل القرائن 
تشهد أّنه مل يكن جاّدًا يف قصده، بل كان 
اخلرافية  الوثنيني  عقائد  يزعزع  أن  يريد 
الواهية، ويفّندها أمامهم، وُيفهم هؤالء أّن 
هذه األحجار واألخشاب اليت ال حياة فيها 
الذي ال تستطيع  ذليلة وعاجزة إىل احلّد 
بعّبادها،  تستنجد  واحدة  جبملة  تتكّلم  أن 

فكيف يريدون منها أن حتّل معضالتهم؟!
ونظري هذا التعبري كثري يف حمادثاتنا 
أقوال  إبطال  أردنا  إذا  فنحن  اليومّية، 

الطرف املقابل نضِع أمامه مسّلماته على 

أو  اإلخبار  أو  األمر  هيئة 
االستفهام، وهذا ليس كذبًا أبدًا، بل الكذب 

هو القول الذي ال ميتلك القرينة معه.
عليه  الصادق  اإلمام  عن  رواية  ويف 

السالم يف كتاب الكايف قال:
إرادة  كبريهم،  فعله  بل  قال:  »إّنا 

اإلصالح، وداللة على أّنهم ال يفعلون«.
ثّم قال:

»واهلل ما فعلوه وما كّذب«.
واحتمل مجع من املفّسرين أّن إبراهيم 
بشكل مجلة شرطّية  املطلب  هذا  أّدى  قد 
فإّنها  تتكّلم  كانت  إذا  األصنام  إّن  وقال: 
أّن هذا  املسّلم  ومن  الفعل،  فعلت هذا  قد 
التعبري مل يكن خالف الواقع، ألّن األصنام 
مل تكن تتكّلم، ومل تكن قد أقدمت على مثل 
هذا العمل، ومل يصدر منها، ووردت رواية 

يف مضمون هذا الّتفسري أيضًا.
إاّل أّن الّتفسري األّول يبدو هو األقرب، 
ينطقون(  كانوا  )إن  الشرطّية  اجلملة  ألّن 
وليست  )فاسألوهم(،  يف  الطلب  جواب 

إبراهيم الخليل عليه السالم في كتاب اهلل
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شرطًا جلملة )بل فعله كبريهم(، )فالحظوا 
بدّقة(.

االلتفات  ينبغي  اليت  األخرى  واللطيفة 
إليها هي: إّن العبارة هي أّنه يب أن يسأل 
من األصنام احملّطمة األيدي واألرجل عّمن 

فعل بها ذلك، ال من الصنم 

ألّن  الكبري،   
وكذلك  )هم(،  ضمري 

ضمائر  )إن كانوا ينطقون( كّلها 
الّتفسري  مع  أنسب  وهذا  اجلمع،  بصيغة 

األّول. 
الوثنيني  إبراهيم  كلمات  هّزت  لقد 
وأزاح  الغافلة،  النائمة  ضمائرهم  وأيقظت 
وأنار  فأضاءها،  الّنار  شعلة  عن  الرماد 
فطرتهم التوحيدّية من خلف حجب التعّصب 

واجلهل.
يف حلظة سريعة استيقظوا من هذا النوم 
العميق ورجعوا إىل فطرتهم ووجدانهم، كما 
يقول القرآن: )فرجعوا إىل أنفسهم فقالوا 
أنفسكم  ظلمتم  فقد  الظاملون(  أنتم  إّنكم 
وجمتمعكم الذي تنتمون إليه، وكذلك ساحة 

اهلل واهب النعم املقّدسة.
والطريف يف األمر أّننا قرأنا يف اآليات 
ظاملًا،  بكونه  إبراهيم  اّتهموا  أّنهم  السابقة 
وهنا قبلوا واعرتفوا يف أنفسهم بأّن الظامل 

األصلي واحلقيقي هو أنفسهم.
من  إبراهيم  مراد  كّل  فإّن  الواقع  ويف 
وروح  الوثنية  فكر  األصنام حتطيم  حتطيم 
ال  إذ  ذاتها،  األصنام  حتطيم  ال  الصنمية، 
الوثنّيون  صنع  إذا  حتطيمها  من  جدوى 
منها  أكب  أصنامًا  العنودون 
وجعلوها مكانها، وتوجد أمثلة 
تأريخ  يف  املسألة  هلذه  كثرية 

األقوام اجلاهلني املتعّصبني.
إىل اآلن استطاع إبراهيم أن 
يتاز بنجاح مرحلة حّساسة جدًا 
وهي  الرسالة،  تبليغه  طريق  عن 
إياد  طريق  عن  الضمائر  إيقاظ 

موجة نفسّية هائجة.
اجلهل  صدأ  فإّن  لألسف،  ولكن 
أكب  كان  األعمى  والتقليد  والتعّصب 
بطل  بنداء  ومُيحى متامًا  ُيصقل  أن  من 

التوحيد.
اليقظة  هذه  تستمر  مل  ولألسف 
الروحية املقّدسة، وثارت يف ضمائرهم 
امللّوثة املظلمة قوى الشيطان واجلهل 
ضّد نور التوحيد هذا، ورجع كّل شيء 
إىل حالته اأُلوىل، وكم هو لطيف تعبري 
على  نكسوا  )ثّم  يقول:  حيث  القرآن 
رؤوسهم( ومن أجل أن يأتوا بعذر نيابة 
ما  علمت  )لقد  قالوا:  الُبْكم  اآلهلة  عن 
هؤالء ينطقون( فإّنهم دائمًا صامتون، وال 

حيّطمون حاجز الصمت)5(.
)قوله  فقال:  الطباطبائي  العالمة  واما 
تعاىل: )قال بل فعله كبريهم هذا فاسألوهم 
السالم  عليه  أخب  ما  ينطقون(  كانوا  إن 
دعوى  هذا(  كبريهم  فعله  )بل  بقوله:  به 
بداعي إلزام اخلصم وفرض وتقدير قصد 
به إبطال ألوهيتها كما سيصرح به يف قوله 
)أفتعبدون من دون اهلل ما ال ينفعكم شيئا 

وال يضركم(.
كثري  وهذا  البتة،  جدي  خبب  ليس  و 
فاملعنى  واملناظرات  املخاصمات  يف  الورود 
قال: بل شاهد احلال وهو صريورة اجلميع 
قد  أن  يشهد  ساملا  كبريهم  وبقاء  جذاذا 
لقوله:  متهيد  وهو  هذا  كبريهم  فعله 

)فاسألوهم(.
ينطقون(  كانوا  إن  )فاسألوهم  قوله:  و 
أمر بأن يسألوا األصنام عن حقيقة احلال 
وأن الذي فعل بهم هذا من هو؟ فيخبوهم 

كانوا  )إن  فقوله:  ينطقون  كانوا  إن  به 
عليه  يدل  ينطقون( شرط جزاؤه حمذوف 

قوله فاسألوهم.
فتحصل أن اآلية على ظاهرها من غري 
أو حمذور  وتأخري  تقديم  أو  إضمار  تكلف 
تعقيد، وأن صدرها املتضمن لدعوى استناد 
وتوطئة  للخصم  إلزام  كبريهم  إىل  الفعل 
لذيلها وهو أمرهم بسؤال األصنام  ومتهيد 
إن نطقوا لينتهي إىل اعرتاف القوم بأنهم 

ال ينطقون.
ورمبا قيل: إن قوله: )إن كانوا ينطقون( 
والتقدير:  كبريهم(  فعله  )بل  لقوله:  قيد 
بل إن كانوا ينطقون فعله كبريهم، وإذ كان 
قوله:  و  كذلك  منه  فالفعل  حماال  نطقهم 

)فاسألوا( مجلة معرتضة.
)فعله(  قوله:  فاعل  إن  قيل:  ورمبا 
حمذوف والتقدير بل فعله من فعله ثم ابتدأ 
فقيل: كبريهم هذا فاسألوهم... و رمبا قيل: 
غري ذلك و هي وجوه غري خالية من التكلف 
ال خيلو الكالم معها من التعقيد املنزه عنه 

كالمه تعاىل.
أنفسهم  إىل  )فرجعوا  تعاىل:  قوله 
على  تفريع  الظاملون(  أنتم  إنكم  فقالوا 
قوله: )فاسألوهم إن كانوا ينطقون( فإنهم 
ملا مسعوا منه ذلك و هم يرون أن األصنام 
مجادات ال شعور هلا وال نطق متت عند ذلك 
نفسه  على  منهم  كل  فقضى  احلجة  عليهم 
أنه هو الظامل دون إبراهيم فقوله: )فرجعوا 
تنبههم  بالكناية عن  استعارة  أنفسهم(  إىل 
إنكم  )فقالوا  وقوله:  أنفسهم،  وتفكرهم يف 
لنفسه خماطبا  كل  قال  أي  الظاملون(  أنتم 
ال  تعبد مجادا  حيث  الظامل  أنت  إنك  هلا: 

ينطق)6(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص7؛  وج7،  ص171؛  ج4،  البخاري:  صحيح   )1(
ج2،  أمحد:  ومسند  ص98؛  ج7،  مسلم:  صحيح 

ص403 ــ 404.
)2( جامع الرتمذي: ج4، ص623؛ وج5، ص321.

)3( هامش قصص األنبياء للنّجار: ص86.
وج26،  ص185؛  ج22،  الكبري:  التفسري   )4(

ص148.
)5( تفسري األمثل للشيخ ناصر مكارم الشريازي: 

تفسري سورة األنبياء.
)6( امليزان يف تفسري القرآن العالمة الطباطبائي: 

تفسري سورة األنبياء.



على ضفاف نهج البالغة

 ق���ال اإلم���ام أمري املؤمنني عليه الس���ام 
َمَض���ى  ِإذا  الشقش���قية:»َحتَّى  خطبت���ه  يف 
ِلَس���ِبيِلِه َجَعَله���ا يِف َجاَعة َزَع���َم َأنِّي َأَحُدُهْم 
ْي���ُب يِفَّ  َض الرَّ ���وَرى َمَت���ى اْع���َ�َ َفي���ا َلَِّ َوِللشُّ
َم���َع االَْوَِّل ِمْنُه���ْم، َحتَّى ِصْرُت ُأْق���َرُن ِإَل َهِذِه 
وا، َوِطْرُت ِإْذ  النَّظاِئ���ِر َلِكنِّ َأْس���َفْفُت ِإْذ َأَس���فُّ
طاُروا: َفَصغا َرُجٌل ِمْنُهْم ِلِضْغِنِه َوماَل ااْلَخُر 

ِلِصْهِرِه َمَع َهن َوَهن «.
 

 الشرح والتفسير
أشار اإلمام عليه السالم يف هذا القسم 
مـــن خطبتـــه إىل انتهـــاء عصـــر عمـــر ابـــن 
اخلطـــاب، واألحـــداث اليت مهدت الســـبيل 
أمـــام عثمان لالســـتيالء علـــى اخلالفة بعد 
أن أمـــاط اللثـــام عـــن التفاصيـــل التارخيية 
واألســـرار اليت إنطوت عليهـــا هذه القضية 
ويعلن موقفه من ذلك، ثم عرج على املشاكل 
والفنت اليت عاشـــتها ااُلّمة اإلســـالمية على 
عهـــد عثمـــان واالنتفاضة الشـــعبية العارمة 
اليت أدت إىل قتله بعبارات مقتضبة عميقة 
املعنـــى مـــن خـــالل الكنايـــات واالســـتعارات 

والتشبيهات البالغية الرائعة.
الهدف من جعل اإلمام عليه السالم 

في الشورى
ويف قولـــه صلـــوات اهلل وســـالمه عليـــه: 
»حتـــى إذا مضى لســـبيله جعلهـــا يف مجاعة 
معنيـــني  إىل  إشـــارة  أحدهـــم«  أنـــي  زعـــم 

حمتملني:
األول: أّنه جعلـــين ظاهريًا أحد أعضاء 
هذه الشورى بينما كان يعلم باطنيًا بالنتيجة 

اليت ستتمخض عنها ومن يفوز باألمر.
الثانـــي: أّنـــه أراد أن يعلين ظاهريًا يف 
مصـــاف هؤالء اخلمســـة، واحلـــال كان يعلم 

باطنيًا عدم إمكانية مقارنيت بأي منهم.

من هم أفراد الشورى؟
وهـــذا املقطـــع مـــن اخلطبة الشقشـــقية 
يشـــري إىل الزمـــان الـــذي جـــرح فيـــه عمر 
ابـــن اخلطـــاب جرحـــًا بليغًا مـــن قبل فريوز 
واملكنـــى بأبـــي لؤلؤة، فبعـــد أن رأى عمر بن 

اخلطاب نفســـه على فـــراش املوت، وبعد ان 
حضـــره مجـــع مـــن الصحابة وأشـــاروا عليه 
باســـتخالف مـــن يرضـــاه، فمـــا كان منه إاّل 
أن اقـــرتح جعل األمر مـــن بعده إىل مجاعة 
ذكرهـــم بأمسائهـــم وأمرهـــم بان يتشـــاوروا 

وخيتاروا احدهم، وأصحاب الشورى هم:
1: اإلمام علي عليه السالم.

2: وعثمان بن عفان.
3: وعبد الرمحن بن عوف.

4 و5: وطلحة والزبري.
6: وسعد بن أبي وقاص.

وأمرهم بان يتمعوا لثالثة أيام وخيتاروا 
مـــن بينهـــم اخلليفـــة، فاجتمعـــوا ومتخضت 

نتيجة االجتماع عن اختيار عثمان.

هل كانت الشورى حقيقية أم 
صورية؟

وأشـــار اإلمـــام عليـــه الســـالم إىل هـــذه 
الشورى قائال: »فياهلل وللشورى« ثم يتطرق 
عليـــه الســـالم إىل أوىل نقـــاط ضعف هذه 
الشـــورى وهي أّنه متى كان هناك من شـــك 
وترديـــد يف أرجحيتـــه على أبي بكـــر ــ الذي 
يعتقـــد املخالفـــون بأنه أفضـــل الرجال بعد 
ــــ فضال  رســـول اهلل صلـــى اهلل عليـــه وآلـــهـ 
عن اقرتانه بهـــذه النظائر من أمثال عثمان 
وغريه من أصحاب الشورى وهو معنى قوله 
عليـــه الســـالم: »متى اعـــرتض الريب يف مع 
األول منهـــم حتـــى صـــرت ُاقـــرن إىل هـــذه 

النظائر«.
فالعبـــارة تكشـــف عن قمة أســـى اإلمام 
عليه الســـالم على هضم احلق الذي تعرض 
له، ويشـــري إىل حقيقة وهي أّنهم ينبغي أن 
خيتاروني لو أخذوا بنظر االعتبار استحقاق 

اخلالفة واجلدارة واألحقية بها.
غـــري أّن املؤســـف لـــه أّنـــه كانـــت هنـــاك 
أهداف ُاخرى أدت إىل جعل من كان مبنزلة 
رســـول اهلل صلى اهلل عليه وآله وباب مدينة 
علمـــه والعـــامل بالكتـــاب والســـنة والعـــارف 
بأســـرار املسائل اإلســـالمية وبطل التوحيد 
الـــذي تربى يف حجر النـــيب صلى اهلل عليه 

وآلـــه يف مصـــاف عبـــد الرمحـــن بـــن عوف 
وسعد بن أبي وقاص وأمثاهلما.

موقف اإلمام عليه السالم من الشورى
ثـــم أضـــاف عليـــه الســـالم: »لكـــين 

أســـففت إذ أســـفوا وطرت إذ طاروا« 
يف الواقع هذه كناية بشـــأن الطيور 
الـــيت تطـــري علـــى هيئـــة أســـراب 
فتحلق أحيانا وتنخفض أخرى إىل 

األرض ويف احلركتني تكون معًا.
األوضـــاع  أّن  الواضـــح  ومـــن 
املزرية يف ذلك الوقت كانت تتطلب 

االبتعـــاد عن كافة أشـــكال 
الفرقـــة والتشـــتت حـــذرًا 

من  إســـتغالهلا  مـــن 
خصـــوم  قبـــل 
الدعـــوة والتأهب 

عليها. لالجهـــاض 
وهنالك إحتمال آخر 
أيضا بشـــأن تفســـري 

العبـــارة يف  هـــذه 
أّن مـــراده منهـــا: 

أني أدور حيث مدار 
احلق واهلـــــــث خلفه، 

لكنـــــــــــي طلبت األمر وهو 
موسوم باالصاغر منهم، كما 

طلبته أواًل وهو موسوم بأكابرهم، 
أي هـــو حقـــي فـــال أســـتنكف من 
طلبـــه، إن كان املنـــازغ فيـــه جليل 

القدر أو صغري املنزلة.

دوافع انتخاب عثمان 
وإقصاء اإلمام أمير 

المؤمنين عليه السالم
ثم أشـــار عليـــه الســـالم إىل نتيجة تلك 
الشـــورى وأعماهلـــا املريبـــة، حيـــث حتـــرك 
أحدهـــم واختـــار عثمـــان بدافـــع مـــن حقده 
وضغينتـــه علـــى اإلمـــام أمري املؤمنـــني عليه 
السالم، بينما إندفع اآلخر بوحي من قرابته 
ونســـبه لينتهـــي األمـــر إىل عثمـــان: »فصغا 
رجـــل منهم لضغنه ومـــال اآلخر لصهره، مع 

هن وهن«.

الشورى العمرية :
                          أسبابها ونتائجها على األمة



فقـــد قصد اإلمام عليه الســـالم بالعبارة 
األوىل »ســـعد بـــن أبـــي وقـــاص« الـــذي كان 
ينتمي من طرف أمه إىل بين أمية وقد قتل 
أخوالـــه وأقرباؤه على يد علي عليه الســـالم 
يف املعارك اإلســـالمية ضد الكفر والشرك، 
ولذلـــك مل يكـــن مســـتعدًا ملبايعة علـــي عليه 

السالم حتى يف خالفته.
و عمر بن سعد ذلك اجملرم اجلبار الذي 
قتل احلسني عليه السالم وصحبه يف كربالء 
هو ابنه. وعليه فقد كانت ضغينته لعلي 
عليه الســـالم أشـــهر من نـــار على 
علـــم وهى الـــيت جعلته ال يصوت 
لصـــاحل اإلمـــام عليـــه الســـالم، 
وهـــذا مـــا أدى إىل فـــوز عثمان 
بعد أن منحه رأيه بواســـطة عبد 

الرمحن بن عوف.
بـــه  املـــراد  البعـــض  وقـــال 
مـــن  املفـــروغ  »طلحـــة« 
عليـــه  لإلمـــام  كراهيتـــه 
الســـالم وهو الذي 
أشـــعل إىل جانب 
حـــرب  الزبـــري 
أدت  الـــيت  اجلمـــل 
حسب قول املؤرخني 
إىل قتل سبعة عشر 

ألفًا.
و قـــد قـــوى 
االحتمـــال  هـــذا 
ابن أبـــي احلديد، بينما 
يـــرى بعـــض شـــّراح نهـــج 
البالغة أّن طلحة وإن رشـــح 
للشـــورى من قبل عمـــر إاّل أّنه مل 
يكن يف املدينة ومل حيضر جلســـة 

الشورى.
أّمـــا الفـــرد الـــذي مـــال إىل 
صهره فهو عبد الرمحن بن عوف 

زوج ُام كلثوم بنت عثمان.
وقولـــه عليـــه الســـالم: »مـــع هن 
وهـــن«، فقـــد كنى بهـــا عن وقـــوع أعمال 

قبيحة يكره ذكرها.
إىل  إشـــارة  العبـــارة  تكـــون  أن  وميكـــن 
األغـــراض ااُلخـــرى الـــيت كان يطمـــع بهـــا 
عبـــد الرمحن بـــن عوف من خـــالل تصويته 
لصـــاحل عثمان، من قبيـــل مد يديه إىل بيت 
مـــال املســـلمني أو التســـلط علـــى النـــاس أو 
االستيالء على اخلالفة بعد عثمان أو مجيع 

هذه ااُلمور.
فالـــذي نســـتفيده مـــن هـــذا الـــكالم أّن 
الشورى قد عقدت يف أجواء متوترة، والشيء 
املغيـــب فيهـــا إّنا كان املصاحل اإلســـالمية، 
وعليـــه فمـــن الطبيعـــي ان ال تـــؤدي لضمان 
مصـــاحل املســـلمني، وقـــد أثبتـــت احلـــوادث 
اليت وقعت على عهد عثمان مدى اخلســـائر 
الفادحـــة اليت تكبدها املســـلمون، من جراء 
هـــذه الشـــورى العمريـــة، وهـــو ما سنســـلط 

الضوء حوله يف العدد القادم ان شاء اهلل.
ثم أشار اإلمام عليه السالم إىل النتيجة 
النهائيـــة للشـــورى فقـــال: »إىل أن قام ثالث 
القوم نافجا حضنيه بني نثيله  ومعتلفه«. ومل 
يقتصـــر هذا األمر على عثمان بل ســـار معه 
يف هذا النهج قرابته وبطانته »و قام معه بنو 
أبيـــه خيضمـــون  مال اهلل خضمـــة االبل نبتة 

الربيع«.
أّمـــا التعبـــري بنبتـــة الربيع لإلشـــارة إىل 
أّنهـــا نبتـــة ســـائغة وطعمـــة ســـهلة للحيـــوان 
فيتناوهلا بكل شره ووله. والعبارة »خيضمون 
مـــال اهلل...« ـ وبااللتفـــات إىل املعنى اللغوي 
خلضـــم ـ تفيـــد أّن بـــين ُاميـــة قـــد اقتحمت 
امليـــدان بكل ثقلهـــا لتنهب بيت املـــال فتبتلع 
منه ما شـــاءت. وقـــال ابن أبـــي احلديد لقد 
ســـلط اخلليفـــة الثالـــث ـ عثمان ـ بـــين امية 
علـــى رقـــاب الناس وأغـــدق عليهـــم األموال 
فقـــد أعطى عبد اهلل بن خالد أربعمئة ألف 
درهم، وأعطى عبداهلل بن أبي ســـرح مجيع 
ما أفـــاء اهلل عليه من فتح افريقية باملغرب، 
وأعطى أبا ســـفيان بن حرب مائيت ألف من 

بيت املال،
واعطـــى احلارث بن احلكـــم ـ زوج بنت، 
عائشـــة ـ مائة ألـــف من بيت املـــال، واعطى 
طلحه ثالمثئة واثنني وعشرين ألفًا، والزبري 
مخســـمئة ومثانية وتســـعني دينارا، حتى بلغ 
ما أغدقه من بيت املال مئة وســـتة وعشرين 

مليونًا وسبعمئة دينار.
الـــيت  الدنانـــري  ذلـــك  مـــن  و األعجـــب 
أغدقهـــا علـــى بـــين أمية فقـــد منـــح مروان 
ابن احلكم مخســـمئة الف دينـــار، ويعلى بن 
ُامية مخسمئة الف دينار، وعبد الرمحن بن 
عوف مليونني ومخســـمئة وستني الف دينار 
واجملمـــوع أربعـــة ماليني وثالمثائة وعشـــرة 
دنانري. وهنا يتضـــح عمق املعنى لقوله عليه 
الســـالم: »خيضمون مـــال اهلل خضمة االبل 
نبتـــة الربيـــع«. وبالطبـــع فـــان هـــذا الوضـــع 

مل يكـــن ليســـتمر ملـــّدة طويلـــة حيث ال يســـع 
املسلمون حتمل مثل هذه الظروف ولذلك مل 
متـــض مّدة حتى انطلقت تلـــك النهضة ضد 
عثمـــان لتطيـــح به يف خامتـــة املطاف وتقتله 
مبرأى ومســـمع من ااُلّمـــة دون أن يهب أحد 
مـــن املســـلمني لنصرته وهذا بعينه ما أشـــار 
إليه اإلمام عليه الســـالم حني قال: »إىل أن 
انتكـــث  عليه فتله  وأجهز  عليه عمله، وكبت  

به بطنته «.
و الواقـــع أّن اإلمـــام عليه الســـالم رســـم 
بثـــالث عبـــارات صـــورة واضحـــة كاملة عن 
وضـــع اخلليفـــة الثالث و انتهاء أمـــره وقتله. 
فقد صـــور يف العبـــارة االوىل إزالتـــه لكافة 
مظاهر القدســـية والزهد الـــيت عرفها عنه 

الناس ليقفوا على مدى تكالبه على الدنيا.
كما يصور يف العبارة الثانية سوء أعماله 
الـــيت وجهت له الضربـــة القاصمة، وأخريًا 
ختمته وامتالء جوفه بالطعام بالشكل الذي 
مل يتمكـــن معه من الوقوف على قدميه حتى 
كـــب على وجهه على األرض. فقد بني اإلمام 
علـــي عليه الســـالم بهذه العبـــارات الدروس 
والعـــب الـــيت ينبغـــي أن يقتـــدي بها ساســـة 
البلـــدان ويضعوها نصـــب أعينهم حبيث إذا 
إســـتغلوا مكانتهـــم وأقبلـــوا يتهافتـــون علـــى 
الدنيا فاّن ذلك ســـيؤدي إىل زوال سوابقهم 
احلســـنة مبـــا يعبـــىء الـــرأي العـــام ضدهم 

وبالتالي االطاحة بهم وحبكومتهم.
جديـــر بالذكـــر أّن العوامل الـــيت بلورت 
ظهـــور وانبثاق خالفة عثمان هي ذاتها اليت 
أّدت إىل القضـــاء عليـــه، فقد دفع حب املال 
والثروة بعض األفراد من قبيل ســـعد بن أبي 
وقـــاص وعبدالرمحن بن عوف وطلحة )بناًء 
على كونه حاضرا يف الشـــورى( ألن يضموا 
أصواتهم لعثمـــان واختياره للخالفة، وهكذا 
إتســـعت هذه املسألة واســـتفحلت حتى فقد 
عثمـــان مكانته لدى الـــرأي العام والذي أدى 
بالتـــاىل إىل ثـــورة ااُلّمـــة وإطاحتهـــا به. أّما 
بعض شـــّراح نهـــج البالغة فقـــد ذهبوا إىل 
أّن املـــراد بقولـــه »إنتكـــث عليه فتلـــه« انهيار 
االجـــراءات والتدابري اليت مارســـها لتوطيد 
حكومتـــه، ولعـــل تفويضـــه بعـــض األعمـــال 
واملناصـــب لبطانته وقرابتـــه قد كانت ضمن 
تلـــك اإلجـــراءات املتخـــذة، لكـــن نفـــس هذا 
األمر قد أعطى نتائج معكوســـة أســـهمت يف 

تقويض حكومة عثمان.



ē

من ساعات االحتضار والى 
مساءلة منكر ونكير

أبو  قال  قال:  بصري  أبي  عن 
حيل  )إذا  السالم:  عليه  اهلل  عبد 
اهلل  رسول  أتاه  الكالم  وبني  بينه 
اهلل   ومن شاء  وآله  عليه  اهلل  صلى 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  فجلس 
يساره  عن  واآلخر  ميينه  عن  وآله 
اهلل  اهلل صلى  رسول  له  فيقول 
أما ما كنت ترجو  وآله:  عليه 
فهوذا أمامك وأما ما كنت 
أمنت  فقد  منه  ختاف 
منه، ثم يفتح له باب 
فيقول:  إىل اجلنة 
منـــــــــــزلك  هذا 
من اجلنـــــــــــة 
فإن شئـــــــت 
إىل  رددناك 
الدنيا ولــــــــــــــك 
فيها ذهب وفضة، 
لي  حاجة  ال  فيقول: 
ذلك  فعند  الدنيا  يف 
جبينه  ويرشح  لونه  يبيض 
وتقلص شفتاه وتنتشر منخراه 
هذه  فأي  اليسرى  عينه  وتدمع 
فإذا  بها  فاكتف  رأيت  العالمات 
فيعرض  اجلسد  من  النفس  خرجت 
يف  وهي  عليه  عرض  كما  عليها 
اجلسد فتختار اآلخرة فتغسله فيمن 
يغسله وتقلبه فيمن يقلبه فإذا أدرج 
يف أكفانه ووضع على سريره خرجت 
قدما  القوم  أيدي  بني  متشي  روحه 
عليه  يسلمون  املؤمنني  أرواح  وتلقاه 
ويبشرونه مبا أعد اهلل له جل ثناؤه 
من النعيم فإذا وضع يف قبه رد إليه 
الروح إىل وركيه ثم يسأل عما يعلم 
فإذا جاء مبا يعلم فتح له ذلك الباب 
الذي أراه رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله فيدخل عليه من نورها وضوئها 

وبردها وطيب رحيها...(.

صفة منكر ونكير وسؤالهما 
للميت

عن بشري الدهان، عن أبي عبد اهلل 
عليه السالم قال ييء امللكان منكر 
ونكري إىل امليت حني يدفن أصواتهما 
كالرعد القاصف وأبصارهما كالبق 
بأنيابهما  األرض  خيطان  اخلاطف 
امليت  فيسأالن  شعورهما  يف  ويطآن 

من ربك؟ وما دينك؟(.
عن أبي احلسن موسى بن جعفر 
للمؤمن  )يقال  قال:  السالم  عليهما 
يف قبه: من ربك؟ قال: فيقول: اهلل 
فيقال له: ما دينك؟ فيقول: اإلسالم 
حممد  فيقول:  نبيك؟  من  له:  فيقال 
فالن  فيقول:  إمامك؟  من  فيقال: 
فيقال: كيف علمت بذلك؟ فيقول: أمر 
هداني اهلل له وثبتين عليه، فيقال له: 
من نومة ال حلم فيها، نومة العروس، 
فيدخل  اجلنة  إىل  باب  له  يفتح  ثم 
عليه من روحها ورحيانها، فيقول: يا 
رب عجل قيام الساعة لعلي أرجع إىل 
أهلي ومالي، ويقال: للكافر: من ربك؟ 
فيقول: اهلل، فيقال: من نبيك؟ فيقول: 
فيقول:  دينك؟  ما  فيقال:  حممد، 
االسالم: فيقال من أين علمت ذلك؟ 
فيقول: مسعت الناس يقولون فقلته، 
عليها  اجتمع  لو  مبرزبة  فيضربانه 
يطيقوها،  مل  واجلن  اإلنس  الثقالن 
قال: فيذوب كما يذوب الرصاص ثم 
بني  قلبه  فيوضع  الروح  فيه  يعيدان 
أخر  رب  يا  فيقول:  نار،  من  لوحني 

قيام الساعة(.

من يسأل في قبره ومن ال 
يسأل

عن أبي بكر احلضرمي قال: )قلت 
ألبي جعفر عليه السالم أصلحك اهلل 

من  قال:  قبورهم،  يف  املسؤولون  من 
الكفر،  حمض  ومن  اإلميان  حمض 
قال:  اخللق؟  هذا  فبقية  قلت:  قال: 
قال:  بهم،  يعبأ  ما  عنهم  واهلل  يلهى 
قلت: وعم يسألون؟ قال: عن احلجة 
القائمة بني أظهركم، فيقال للمؤمن: 
فيقول:  ابن فالن؟  تقول يف فالن  ما 
ذاك إمامي، فيقال: من أنام اهلل عينك 
يزال  فما  اجلنة  من  باب  له  ويفتح 
القيامة  يوم  إىل  روحها  من  يتحفه 
ابن  تقول يف فالن  ما  للكافر:  ويقال 
فالن؟ قال: فيقول: قد مسعت به وما 
أدري ما هو، فيقال له: ال دريت. قال: 
ويفتح له باب من النار فال يزال يتحفه 

من حرها إىل يوم القيامة(.
املسائل  )يف  املفيد  الشيخ  وقال 
السرورية ص63(: )والكالم يف عذاب 
القب طريقه السمع دون العقل. وقد 
ورد عن أئمة اهلدى عليهم السالم أنهم 
قالوا: ليس يعذب يف القب كل ميت، 
حمض  من  مجلتهم  من  يعذب  وإنا 
لسبيله،  ماض  كل  ينعم  وال  الكفر، 
اإلميان  حمض  من  منهم  ينعم  وإنا 
الصنفني  هذين  سوى  فأما  حمضا، 
ال  أنه  روي  وكذلك  عنهم.  يلهى  فإنه 
الصنفان  هذان  إال  قبه  يف  يسأل 
خاصة. فعلى ما جاء به األثر من ذلك 

يكون احلكم ما ذكرناه(.

هل ينجو من ضغطة القبر 
أحد؟

أبي  عن  أبي محزة،  بن  علي  عن 
بصري قال: قلت ألبي عبد اهلل عليه 
السالم: أيفلت من ضغطة القب أحد؟ 
قال: فقال: نعوذ باهلل منها ما أقل من 

يفلت من ضغطة القب(.
ختتلف  الضغطة  هذه  ولكن 
مؤمن  ومن  آخر  إىل  شخص  من 

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية
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املؤمن  من  اشد  فالكافر  آخر،  إىل 
من  اشد  الفاسق  واملؤمن  الفاسق، 
املؤدي  الدين  بتعاليم  امللتزم  املؤمن 
الشيخ  قال  الشريعة،  لفروض 
دين  يف  )االعتقادات  يف  الصدوق 
يكون  ما  )وأشد  ص58(:  اإلمامية 
عذاب القب على املؤمن مثل اختالج 
ذلك  ويكون  حجام،  شرطة  أو  العني 
كفارة ملا بقي عليه من الذنوب اليت 
واألمراض  والغموم  اهلموم  تكفرها 

وشدة النزف عند املوت(.
ان  الروايات  بعض  يف  ورد  وقد 
هذه  من  ينجون  املؤمنني  من  مجعًا 

الضغطة، 
عن أبي بصري، قال: قال أبو   
عبد اهللَّ عليه الّسالم »...قلت: جعلت 
فقال:  القب  ضغطة  فأين  فداك 
شيء  منها  املؤمنني  على  ما  هيهات 
على  لتفتخر  األرض  هذه  إن  واهللَّ 
هذه، فتقول: وطأ على ظهري مؤمن 
ومل يطأ على ظهرك مؤمن، وتقول له 
األرض: لقد كنت أحبك وأنت متشي 
على ظهري فأما إذا وليتك فستعلم ما 

ذا أصنع بك، فتفسح له مد بصره«

أشياء توجب عذاب القبر 
وضغطته

توجب  اليت  األشياء  من   :1
ضغطة القب وعذابه سوء اخللق مع 
األهل والزوجة واألطفال، عن اإلمام 
)...وإن رسول  السالم:  عليه  الصادق 
يف  خرج  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
ألف  سبعون  شيعه  وقد  سعد  جنازة 
ملك فرفع  رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله رأسه إىل السماء ثم قال: مثل 
فداك  جعلت  قلت:  قال  يضم،  سعد 
بالبول،  يستخف  كان  أنه  حندث  إنا 
زعارة  كان من  إنا  معاذ اهلل  فقال: 
أم  فقالت  قال:  أهله،  على  خلقه  يف 
سعد: هنيئا لك يا سعد، قال: فقال 
هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله: يا 

أم سعد ال حتتمي على اهلل(.
2: ومن أسباب عذاب القب كما 
النميمة  الروايات  من  كثري  يف  ورد 
من  واالحتماء  التطهر  وعدم  والغيبة 

فرتة  لزوجته  الرجل  وترك  البول، 
فعن  شرعي،  عذر  دون  ومن  طويلة 
عن  جده  عن  أبيه  عن  علي  بن  زيد 
علي عليه السالم قال: )عذاب القب 
وعزب  والبول،  النميمة،  من  يكون 
بصري  أبي  وعن  أهله(.  عن  الرجل 
عن أبي عبد اهلل عليه السالم، قال: 

)ان جل عذاب القب يف البول(.
القب  ضغطة  أسباب  ومن   :3
اهلل  عبد  أبي  فعن  النعم،  تضييع 
جعفر بن حممد الصادق عن أبيه عن 
آبائه عن أمري املؤمنني عليهم السالم 
قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ملا  كفارة  للمؤمن  القب  ضغطة  وآله 

كان منه من تضييع النعم(.

أشياء تنجي من عذاب القبر 
وضغطته

ان  الشريفة  الروايات  ورد يف   :1
املداومة واالستمرار على قراءة سورة 
امللك تنجي اإلنسان من عذاب القب، 
فعن سدير الصرييف، عن أبي جعفر 
هي  امللك  )سورة  قال:  السالم  عليه 

املانعة متنع من عذاب القب(.
2: وورد أيضا ان تلقني امليت بعد 
منكر  سؤال  من  اإلنسان  يقي  دفنه 
قال:  بن عبد اهلل  ونكري، عن حييي 
السالم  عليه  اهلل  عبد  أبا  مسعت 
أن  منكم  امليت  أهل  على  ما  يقول: 
لقاء منكر ونكري؟  يدرؤوا عن ميتهم 
أفرد  إذا  قال:  يصنع؟  كيف  قلت: 
الناس  أوىل  عنده  فليتخلف  امليت 
ينادي  ثم  رأسه  عند  فمه  فيضع  به 
بأعلى صوته يا فالن بن فالن أو يا 
فالنة بنت فالن » هل أنت على العهد 
الذي فارقتنا عليه من شهادة أن ال إله 
إال اهلل وحده ال شريك له وأن حممدا 
النبيني وأن عليا  عبده ورسوله سيد 
أمري املؤمنني وسيد الوصيني وأن ما 
وآله  عليه  اهلل  صلى  حممد  به  جاء 
حق  البعث  وأن  حق  املوت  وأن  حق 
قال:   « القبور  يبعث من يف  وأن اهلل 
بنا عن  انصرف  لنكري:  فيقول منكر 

هذا فقد لقن حجته(.

أربع  حج  من  ان  أيضا  وورد   :3
حجج كانت له أمان من ضغطة القب 
قال:  حازم  بن  منصور  عن  وعذابه، 
السالم  عليه  اهلل  عبد  أبا  )سألت 
عمن حج أربع حجج ماله من الثواب، 
قال: يا منصور من حج أربع حجج مل 
تصبه ضغطة القب أبدا ، وإذا مات 
الذي حج يف صورة  صور اهلل احلج 
حسنة من أحسن ما يكون من الصور 
قبه  جوف  يف  تصلي   ، عينيه  بني 
حتى يبعثه اهلل من قبه ويكون ثواب 
صالة  أن  واعلم   ، له  الصالة  تلك 
من تلك الصالة تعدل ألف ركعة من 

صالة اآلدميني(.
4: وقراءة سورة النساء كل 

يس  سورة  وقراءة  مجعة، 
اإلنسان  تقي  النوم  قبل 

القب  عذاب  من 
فعــــــــــــن  وضغطته، 

زر  بــــــــــن  عمرو 
حبيــــــــــش  بن 

عن أميــــــــــر 
منيـــــن  ملؤ ا

عليه الســـــــالم 
قال : من قـــــــــــــرأ 

كل  يف  النساء  سورة 
أؤمن من ضغطة  مجعة 

عبد  أبي  وعن  القب(. 
)ان  قال:  السالم  عليه  اهلل 

القرآن  قلب  وان  قلبا  شيء  لكل 
يف  أو  ينام  أن  قبل  قرأها  ومن  يس 
نهاره قبل أن ميشي كان يف نهاره من 
احملفوظني ... وان مات يف يومه أدخله 
اهلل اجلنة وحضر غسله ثالثون ألف 
ويشيعونه  له  يستغفرون  كلهم  ملك 
دخل  فإذا  له  باالستغفار  قبه  إىل 
يف حلده كانوا يف جوف قبه يعبدون 
له يف  له وفسح  اهلل وثواب عبادتهم 
قبه مد بصره وأومن ضغطة القب 
إىل  نور ساطع  له يف قبه  يزل  ومل 
عنان السماء إىل أن خيرجه اهلل من 

قبه(.
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الخوف إذا جاوز حده كان مذمومًا
إعلـــم أن اخلـــوف ممـــدوح إىل حد إذا 

جاوزه كان مذموما.
وبيان ذلك: إن اخلوف سوط اهلل الذي 
يســـوق بـــه العبـــاد إىل املواظبة علـــى العلم 
والعمل، لينالوا بهما رتبة القرب إليه تعاىل 
ولـــذة احملبة واألنـــس به، وكما أن الســـوط 
الذي تســـاق به البهيمـــة ويؤّدب به الصيب، 
لـــه حد من االعتـــدال، لو قصر عنه مل يكن 
نافعا يف الســـوق والتأديـــب، ولو جتاوز عنه 
يف املقدار أو الكيفية أو املبالغة يف الضرب 
كان مذمومـــا ألدائـــه إىل إهـــالك الدابـــة 

والصيب.
اخلـــوف  فكذلـــك 

الـــذي هو ســـوط 

لـــه حـــد يف االعتـــدال  اهلل لســـوق عبـــاده 
والوســـط وهو ما يوصل إىل املطلوب، فإن 
كان قاصـــرا عنـــه كان قليل اجلـــدوى، وكان 
كقضيب ضعيـــف يضرب به دابة قوية، فال 

يسوقها إىل املقصد.
ومثـــل هذا اخلـــوف يري جمـــرى رقة 
النســـاء عند مساع شيء حمزن يورث فيهن 

البكاء، ومبجرد انقطاعه يرجعن 
إىل حاهلـــن األوىل، أو جمـــرى خـــوف 
بعض الناس عند مشاهدة سبب هائل، وإذا 
غـــاب ذلك الســـبب عن احلس رجـــع القلب 
إىل الغفلـــة، فهـــذا خوف قاصـــر قليل 

اجلدوى.
فاخلـــوف الذي ال 
يؤثـــر يف اجلـــوارح 
عـــن  بكفهــــــــــــــــا 
صــــــــــــــي  ملعا ا
هـــا  تقييد و
بالطاعـــات 

حديـــــث 

نفـــس 
خاطر  وحركـــة 
يســـمى  أن  يســـتحق  ال 
خوفـــا، ولـــو كان مفرطـــا 
رمبا جـــاوز إىل القنوط 

وهو ضالل:
تبـــارك  اهلل  قـــال 

وتعاىل:
ڃ   ))...ڄ    
چ   ڃ   ڃ    ڃ  

چ((.)1(
أو إىل اليـــأس وهو 

كفر:
))...ٺ    

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ((.)2(
وال ريب يف أن اخلوف اجملاوز إىل اليأس 
والقنـــوط مينع من العمل، لرفعهما نشـــاط 
اخلاطـــر الباعـــث علـــى الفعـــل، وإيابهما 

كسالة األعضاء املانعة من العمل.
الفســـاد  ومثـــل هـــذا اخلـــوف حمـــض 
والنقصـــان وعـــني القصور واخلســـران، وال 
رجحـــان له يف نظر العقل والشـــرع مطلقا، 
إذ كل خـــوف باحلقيقـــة نقص لكونه منشـــأ 
العجـــز، ألنـــه متعـــرض حملـــذور ال ميكنـــه 
دفعـــه، وباعـــث اجلهـــل لعـــدم اطالعه على 
عاقبـــة أمره، إذ لو علـــم ذلك مل يكن خائفا 
ملـــا مر مـــن أن اخلوف هو ما كان مشـــكوكا 
فيـــه، فبعـــض أفـــراد اخلـــوف إنـــا يصـــري 
كمـــاال باإلضافـــة إىل نقـــص أعظـــم منـــه، 
وباعتبـــار رفعـــه املعاصـــي وإفضائه إىل ما 
يرتتـــب عليه من الورع والتقـــوى واجملاهدة 
والذكـــر والعبادة وســـائر األســـباب املوصلة 
إىل قـــرب اهلل وأنـــه، ولو مل يـــؤد إليها كان 
يف نفســـه نقصـــا ال كمـــاال، إذ الكمـــال يف 
نفســـه هو ما يـــوز أن يوصـــف اهلل تعاىل 
بـــه، كالعلم والقدرة وأمثاهلما، وما ال يوز 
وصفـــه به ليس كماال يف ذاتـــه، ورمبا صار 
حممودا باإلضافـــة إىل غريه وبالنظر إىل 
بعـــض فوائـــده، فمـــا ال يفضـــي إىل فوائده 
املقصـــودة منه إلفراطـــه فهو مذموم، ورمبا 
أوجب املوت أو املرض أو فساد العقل، وهو 
كالضرب الذي يقتل الصيب أو يهلك الدابة 

أو ميرضها أو يكسر عضوا من أعضائها.
وإنا مدح صاحب الشرع الرجاء وكلف 
الناس به، ليعاجل به صدمة اخلوف املفرط 
املفضـــي إىل اليـــأس أو إىل أحـــد األمـــور 

املذكورة.
فاخلـــوف احملمود ما يفضي إىل العمل 
مع بقاء احلياة وصحة البدن وسالمة العقل، 
فإن جتاوز إىل إزالة شـــيء منها فهو مرض 
يب عالجـــه، وكان بعض مشـــايخ العرفاء 
يقـــول للمرتاضـــني مـــن مريديـــه املالزمـــني 

للجوع أياما كثرية:
)احفظـــوا عقولكـــم، فإنـــه مل يكـــن اهلل 

تعاىل ولي ناقص العقل(.

الخوف من اهلل
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وما قيل:
)إن مـــن مات من خـــوف اهلل تعاىل مات 

شهيدا(.
معناه إن موتـــه باخلوف أفضل من موته 
يف هـــذا الوقـــت بدونـــه، فهـــو بالنســـبة إليه 
فضيلـــة، ال بالنظر إىل تقديـــر بقائه وطول 
عمـــره يف طاعـــة اهلل وحتصيـــل املعارف، إذ 
للمرتقـــي يف درجـــات املعـــارف والطاعـــات 
لـــه يف كل حلظـــة ثـــواب شـــهيد أو شـــهداء، 
فأفضل الســـعادات طـــول العمر يف حتصيل 
العلـــم والعمل، فكل ما يبطل العمر أو العقل 

والصحة فهو خسران ونقصان.

طرق تحصيل الخوف الممدوح
لتحصيل اخلوف املمدوح وجلبه طرق:

)األول( أن يتهـــد يف حتصيـــل اليقني: 
أي قوة اإلميان باهلل، واليوم اآلخر، واجلنة، 

والنار، واحلساب، والعقاب.
وال ريب يف كونه مهيجا للخوف من النار 

والرجاء للجنة.
ثـــم اخلوف والرجـــاء يؤديان إىل الصب 
علـــى املـــكاره واملشـــاق، وهـــو إىل اجملاهدة 
والتجـــرد لذكر اهلل تعـــاىل والفكر فيه على 
الـــدوام، ويقـــوي دوام الذكـــر علـــى األنـــس، 
ودوام الفكـــر علـــى كمـــال املعرفـــة، ويـــؤدي 
األنـــس وكمـــال املعرفة إىل احملبـــة، ويتبعها 
الرضا والتوكل وســـائر املقامـــات، وهذا هو 
الرتتيب يف ســـلوك منازل الدين، فليس بعد 
أصـــل اليقني مقام ســـوى اخلـــوف والرجاء، 
وال بعدها مقام سوى الصب، وال بعده سوى 
اجملاهـــدة والتجـــرد هلل ظاهـــرا وباطنا، وال 
بعـــده ســـوى اهلدايـــة واملعرفـــة، وال بعدهما 

سوى األنس واحملبة.
ومن ضرورة احملبة الرضا بفعل احملبوب 
والثقـــة بعنايتـــه، وهـــو التـــوكل، فاليقني هو 
سبب اخلوف، فيجب حتصيل السبب ليؤدي 

إىل املسبب.
أحـــوال  يف  التفكـــر  مالزمـــة  )الثانـــي( 
اآلخـــرة،  يف  العـــذاب  وأصنـــاف  القيامـــة، 
إىل  والنظـــر  املنـــذرة،  املواعـــظ  واســـتماع 
اخلائفني وجمالســـتهم، ومشـــاهدة أحواهلم 
واســـتماع حكاياتهـــم، وهـــذا مما يســـتجلب 
اخلوف مـــن عذابه تعاىل، وهو خوف عموم 
اخللـــق، وهو حيصـــل مبجرد أصـــل اإلميان 

باجلنـــة والنار، وكونهما جزأين على الطاعة 
واملعصيـــة، وإنـــا يضعف للغفلـــة أو ضعف 
اإلميـــان، وتـــزول الغفلة والضعـــف مبا ذكر، 
وأمـــا اخلـــوف مـــن اهلل بـــأن خيـــاف البعـــد 
واحلجـــاب ويرجـــو القـــرب والوصـــال، وهو 
خوف أربـــاب القلوب، العارفـــني من صفاته 
ما يقتضـــي اخلوف واهليبـــة، املطلعني على 

سر قوله سبحانه:
))...ٹ    ٹ  ٹ...((.)3(

وقوله تعاىل:
))...ٹ  ٹ  ٹ  ڤ...((.)4(

فالعـــالج يف حتصيلـــه االرتقاء إىل ذروة 
املعرفـــة، إذ هذا اخلوف مثـــرة املعرفة باهلل 
وبصفات جالله ومجاله، ومن مل ميكنه ذلك 
فال يرتك مســـاع األخبار واآلثار ومالحظة 
أحوال اخلائفني من هيبته وجالله، كاألنبياء 
واألوليـــاء وزمـــرة العرفاء، فإنـــه ال خيلو عن 

تأثري.
الوقـــوف  أن  يف  يتأمـــل  أن  )الثالـــث( 
علـــى كنه صفـــات اهلل يف حيز احملـــال، وإن 
اإلحاطة بكنه األمور ليس يف مقدرة البشر، 
إذ هـــي مرتبطة باملشـــية ارتباطا خيرج عن 
حد املعقـــول واملألوف، ومن عرف ذلك على 
التحقيـــق يعلم أن احلكم على أمر من األمور 
اآلتية غري ممكن باحلدس والقياس، فضال 
عـــن القطع والتحقيـــق، وحينئذ يعظم خوفه 
ويشـــتد أملـــه، وإن كانـــت اخلـــريات كلهـــا له 
ميســـرة ونفســـها عن الدنيا باملـــرة منقطعة، 
خطـــر  إذ  ملتفتـــة،  بشراشـــرها  اهلل  وإىل 
اخلامتـــة وعســـر الثبـــات على احلـــق مما ال 
ميكـــن دفعه، وكيـــف حيصـــل االطمئنان من 
تغـــري احلال، وقلب املؤمـــن بني إصبعني من 
أصابـــع الرمحن، وإنه أشـــد تقلبا من القدر 

يف غليانها، وقد قال مقلب القلوب:
))ہ  ہ   ھ  ھ    ھ((.)5(

فأنـــى للنـــاس أن يطمئنوا وهـــو يناديهم 
بالتحذر، ولذا قال بعض العرفاء:

)لو حالت بيين وبني من عرفته بالتوحيد 
مخســـني ســـنة أســـطوانة فمـــا مل أقطـــع له 
بالتوحيـــد، ألنـــي ال أدري مـــا ظهـــر لـــه مـــن 

التقلب(.
االطمئنان ضد الخوف

االطمئنـــان ضـــد اخلـــوف املذمـــوم وهو 

اطمئنـــان القلب يف األمور املذكورة، وال ريب 
يف كونـــه فضيلة وكماال، إذ قوة القلب وعدم 
اضطرابه مما حيكم العقل بعدم احلذر عنه 

صفة كمال، ونقيضه نقص ورذيلة.
وأما اخلوف املمـــدوح، فضده األمن من 
مكر اهلل، وهو من املهلكات وقد ورد به الذم 

يف اآليات واألخبار، قال اهلل سبحانه:
ڇ   ڇ     ڇ   ڇ     چ     ))...چ  

ڍ((.)6(
وقـــد ثبت بالتواتـــر: أن املالئكة واألنبياء 

كانوا خائفني من مكره، كما روي:
)أنـــه ملا ظهر علـــى إبليس ما ظهر، طفق 
اهلل  فأوحـــى  يبكيـــان،  وميكائيـــل  جبئيـــل 
إليهمـــا: مـــا لكمـــا تبكيان؟ فقـــاال: يا رب! ال 
نأمن مكرك، فقال اهلل: هكذا كونا، ال تأمنا 

مكري(.
وروي: )أن النـــيب صلـــى اهلل عليـــه وآله 
وســـلم وجبئيل بكيا مـــن خوف اهلل تعاىل، 
فأوحى اهلل إليهما: مل تبكيان وقد أمنتكما؟ 

فقاال: ومن يأمن مكرك؟(.
وكأنهمـــا مل يأمنـــا أن يكـــون قولـــه )قـــد 
أمنتكمـــا( ابتـــالء هلمـــا وامتحانـــا، حتى أن 
ســـكن خوفهما ظهر أنهما قد أمنا املكر وما 
وفيا بقوهلما، كما أن إبراهيم عليه الســـالم 

ملا وضع يف املنجنيق قال:حسيب اهلل.
القـــول منـــه مـــن الدعـــاوي  وكان هـــذا 
العظيمـــة، فامتحن وعـــورض جببئيل عليه 
الســـالم يف اهلـــواء حتـــى قال: ألـــك حاجة؟ 

قال: أما إليك فال.
وكان ذلـــك وفاء مبقتضـــى قوله، فأخب 

اهلل تعاىل عنه وقال:
))ېئ  ىئ  ىئ((.)7(

وباجلملة ينبغي للمؤمن أال يأمن من مكر 
ربه، كما مل يأمن منه املالئكة واألنبياء، وإذا 

مل يأمن منه كان خائفا منه دائما.)8(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

)1( سورة احلجر، اآلية: 56.
)2( سورة يوسف، اآلية: 87.

)3( سورة آل عمران، اآلية: 30.
)4( سورة آل عمران، اآلية: 102.

)5( سورة املعارج، اآلية: 28.
)6( سورة األعراف، اآلية: 99.

)7( سورة النجم، اآلية: 37.
)8( جامع السعادات للمحقق النراقي: ج1، ص158 
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مباحث عقائدية

يف  ورد  العـــدل: 
الَعْدل:  العرب(:  )لســـان 
أّنـــه  النفـــوس  يف  قـــام  مـــا 

مستقيم، وهو ضّد اجلور.
والعـــدل يف أمســـاء اهلّل تعـــاىل 
يعين احلكم باحلق، والعدل يف الناس 

يعين املرضي قوله وُحكمه)1(.
و)الَعـــْدل( من أمساء اهلّل تعاىل، 
االســـم،  مقـــام  ُأقيـــم  مصـــدر  وهـــو 
واملقصود منه املبالغة يف وصفه تعاىل 

بأّنه عادل، أي: كثري العدل)2(.
العدل يعـــين تنزيه اهلّل تعاىل عن 

فعل القبيح واإلخالل بالواجب)3(.
وأمـــا التنزيه يعـــين الُبعد، وُيقال: 
بعيـــد  أي:  القبيـــح،  عـــن  منـــّزه  اهلّل 

عنه)4(.
الفعـــل القبيـــح هـــو الفعـــل الـــذي 
يســـتحق فاعله الذم، ويســـتحق تاركه 
املـــدح وأمـــا الفعل الواجـــب هو الفعل 
الذي يســـتحق فاعله املدح, ويســـتحق 
تاركه الذم والوجوب على اهلل ال يعين 
أّنـــه تعـــاىل حمكوم بأوامـــر غريه، بل 
يعين أّننا نكتشـــف عن طريـــق التدّبر 
يف صفاته تعاىل أّنه حكيم، وتقتضي 
حكمته أن يفعل كذا، ألّن عدم فعله له 
يـــؤّدي إىل اإلخـــالل حبكمته )وكذلك 

قاعدة اللطف()5(.
فاآليات القرآنيـــة املتضّمنة ملعنى 
الوجوب على اهلّل تعاىل هي كاآلتي:

قـــال اهلل تبارك وتعاىل يف ســـورة 
األنعام:

ڦ   ڤ   ڤ   ))...ڤ   
ڦ...((.

أي: أوجب اهلّل تعاىل على نفســـه 

الرمحة.
وقال عّز وجل يف سورة النحل:

))ڤ  ڤ  ڦ  ڦ...((.
أي: يـــب علـــى اهلّل تعـــاىل بيان 

الطريق املستقيم للعباد.
وقال تعاىل يف سورة الليل:

))ې    ې   ې((.
أي: يـــب علينا مبقتضـــى العدل 
ببعـــث  العبـــاد إىل احلـــّق  نهـــدي  أن 

الرسل ونصب الدالئل.
وجـــاء يف القرآن الكريم يف ســـورة 

النجم:
))ڀ   ڀ  ٺ   ٺ((.

أي: يب على اهلّل تعاىل أن يعل 
دارًا ُأخرى إضافة إىل دار الدنيا ليقع 

فيها اجلزاء واالنتصاف.
عقيدتنا يف العدل

تعـــاىل  مـــن صفاتـــه  أن  ونعتقـــد 
الثبوتيـــة الكماليـــة أنـــه عـــادل غـــري 
ظامل، فال يوز يف قضائه وال حييف 
يف حكمـــه، يثيـــب املطيعـــني، ولـــه أن 
يازي العاصـــني، وال يكلف عباده ما 
ال يطيقـــون وال يعاقبهم زيادة على ما 

يستحقون.
يـــرتك  ال  ســـبحانه  أنـــه  ونعتقـــد 
احلســـن عند عـــدم املزامحة وال يفعل 
القبيـــح، ألنـــه تعـــاىل قادر علـــى فعل 
احلســـن وترك القبيح مع فرض علمه 
حبسن احلسن وقبح القبيح وغناه عن 
تـــرك احلســـن وعن فعـــل القبيح، فال 
احلســـن يتضـــرر بفعلـــه حتـــى حيتاج 
إىل تركـــه، وال القبيح يفتقر إليه حتى 

يفعله.
وهـــو مـــع كل ذلك حكيـــم ال بد أن 
يكـــون فعلـــه مطابقـــا للحكمـــة وعلـــى 

حسب النظام األكمل.
ــــ  فلـــو كان يفعـــل الظلـــم والقبـــح ـ 

تعاىل عن ذلك ــ فإن
 األمـــر يف ذلـــك ال خيلـــو عن أربع 

صور:
1. أن يكـــون جاهـــال باألمـــر فـــال 

يدري أنه قبيح.
2. أن يكـــون عاملا به ولكنه جمبور 

على فعله وعاجز عن تركه.
3. أن يكـــون عاملا به وغري جمبور 

عليه ولكنه حمتاج إىل فعله.
4. أن يكـــون عاملا به وغري جمبور 
عليـــه وال حيتاج إليـــه فينحصر يف أن 

يكون فعله له تشهيا وعبثا وهلوا.
وكل هـــذه الصور حمـــال على اهلل 
تعـــاىل وتســـتلزم النقـــص فيـــه وهـــو 
حمـــض الكمال، فيجـــب أن حنكم أنه 

منزه عن الظلم وفعل ما هو قبيح.
غري أن بعض املســـلمني جوز عليه 
تعـــاىل فعل القبيح تقدســـت أمساؤه، 
فجـــوز أن يعاقـــب املطيعـــني ويدخـــل 
اجلنـــة العاصني بـــل الكافرين، وجوز 
أن يكلـــف العبـــاد فـــوق طاقتهم وما ال 
يقـــدرون عليه ومع ذلـــك يعاقبهم على 
تركـــه، وجـــوز أن يصـــدر منـــه الظلـــم 
واجلـــور والكـــذب واخلـــداع وأن يفعل 
الفعل بـــال حكمة وغرض وال مصلحة 
وفائدة وحبجة أنه ال يسأل عما يفعل 

وهو يسألون.
فـــرب أمثال هـــؤالء الذين صوروه 
علـــى عقيدتهم الفاســـدة، ظامل جائر 
سفيه العب كاذب خمادع يفعل القبيح 
ويرتك احلســـن اجلميل ـــــ تعاىل اهلل 
عن ذلك علوا كبريا ــ، وهذا هو الكفر 
بعينه، وقد قـــال اهلل تعاىل يف حمكم 

كتابه يف سورة غافر:
))...ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ((.

وقـــال ســـبحانه وتعاىل يف ســـورة 
البقرة:



ČĎ

))...ڑ ڑ ک ک((.
وقـــال البـــاري عـــّز وجل يف ســـورة 

األنبياء:
ڍ   ڇ  ڇ  ڇ    ))ڇ  

ڍ ڌ((.
وقال تعاىل يف سورة :

ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ))ڄ   
ڃ((.

إىل غري ذلك من اآليات الكرمية، 
سبحانك ما خلقت هذا باطال)6(.

ذهب قـــوم وهم )اجملبة( إىل أنه 
تعـــاىل هـــو الفاعل ألفعـــال املخلوقني 
فيكـــون قـــد أجـــب النـــاس علـــى فعل 
املعاصي وهو مـــع ذلك يعذبهم عليها، 
وأجبهـــم علـــى فعـــل الطاعـــات ومع 
ذلـــك يثيبهـــم عليها، ألنهـــم يقولون إن 
أفعاهلـــم يف احلقيقـــة أفعالـــه وإنـــا 
تنســـب إليهم على سبيل التجوز ألنهم 
حملها، ومرجع ذلك إىل إنكار السببية 
الطبيعيـــة بني األشـــياء وأنه تعاىل هو 

السبب احلقيقي ال سبب سواه.
وقد أنكروا الســـببية الطبيعية بني 
األشـــياء إذ ظنـــوا أن ذلك هو مقتضى 
كونه تعاىل هو اخلالق الذي ال شريك 
له، ومن يقول بهذه املقالة فقد نســـب 

الظلم إليه تعاىل عن ذلك.
وذهب قوم آخرون وهم )املفوضة( 
إىل أنـــه تعـــاىل فـــوض األفعـــال إىل 
املخلوقني ورفع قدرته وقضاءه وتقديره 
عنهـــا، باعتبـــار أن نســـبة األفعال إليه 
تعـــاىل تســـتلزم نســـبة النقـــص إليـــه، 
اخلاصـــة  أســـبابها  للموجـــودات  وإن 
وإن انتهت كلها إىل مســـبب األســـباب 
والســـبب األول، وهو اهلل تعاىل، ومن 
يقـــول بهـــذه املقالـــة فقـــد أخـــرج اهلل 
تعاىل من سلطانه، وأشرك غريه معه 

يف اخللق.
واعتقادنـــا يف ذلـــك تبـــع ملـــا جـــاء 
عن أئمتنا األطهار عليهم الســـالم من 
األمـــر بني األمرين، والطريق الوســـط 
بني القولني، الذي كان يعجز عن فهمه 
أمثال أولئك اجملادلني من أهل الكالم، 
ففرط منهم قـــوم وأفرط آخرون، ومل 
يكتشـــفه العلم والفلســـفة إال بعد عدة 

قرون.

وليـــس مـــن الغريب ممـــن مل يطلع 
علـــى حكمـــة األئمـــة عليهـــم الســـالم 
وأقواهلـــم أن حيســـب أن هـــذا القول، 
وهو األمر بني األمرين، من مكتشفات 
بعض فالســـفة الغرب املتأخرين، وقد 

سبقه إليه أئمتنا قبل عشرة قرون.
فقـــد قـــال إمامنـــا الصـــادق عليه 
الســـالم لبيان الطريق الوســـط كلمته 

املشهورة:
»ال جب وال تفويض ولكن أمر بني 

أمرين«.
مـــا أجـــل هـــذا املغـــزى ومـــا أدق 

معناه!!
فـــإن أفعالنا من جهة هـــي أفعالنا 
حقيقة وحنن أسبابها الطبيعية، وهي 
حتـــت قدرتنـــا واختيارنـــا ومـــن جهـــة 
أخـــرى هي مقـــدورة هلل تعاىل وداخلة 
يف ســـلطانه ألنـــه هو مفيـــض الوجود 
ومعطيـــه، فلـــم يبنـــا علـــى أفعالنا 
حتـــى يكون قد ظلمنـــا يف عقابنا على 
املعاصي ألن لنا القدرة واالختيار فيما 
نفعـــل، ومل يفـــوض إلينا خلـــق أفعالنا 
حتـــى يكون قد أخرجها عن ســـلطانه، 
بل له اخللق واحلكم واألمر، وهو قادر 

على كل شيء وحميط بالعباد)7(.
نفـــي الظلـــم عـــن اهلّل تعـــاىل يف 

القرآن الكريم
آل  ســـورة  يف  تعـــاىل  اهلل  قـــال 

عمران:
ڤ   ٹ      ٹ    ٹ    ٹ      ٿ   ))ٿ   
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ...((.
وقال عّز وجل يف سورة األنبياء:

))ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ...((.

وقال تعاىل يف سورة يونس:
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ))ٺ  

ٿ   ٿ  ٹ  ٹ((.
وقال عّز وجل يف سورة التوبة:

ژ   ژ   ڈ   ))...ڈ  
ڑ   ڑ  ک  ک((.

وقال تعاىل يف سورة النحل:
ېئ   ېئ  ېئ   ۈئ   ))...ۈئ  

ىئ((.
وجاء يف سورة النساء:

))ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ چ...((.

وقال اهلل تبارك وتعاىل يف ســـورة 
الكهف:

))...ڳ  ڳ   ڳ  ڱ((.
وقال تعاىل يف سورة األنفال:

))...ۉ  ې  ې  ې  ې((.
وقـــال اهلل يف القـــرآن الكريـــم يف 

سورة فصلت:
))...جح  مح  جخ  حخ((.

آل  ســـورة  يف  تعـــاىل  اهلل  وقـــال 
عمران:

))...ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ((.
وقال عّز وجل يف سورة الزخرف:

ٿ   ٿ          ٺ    ٺ   ))ٺ  
ٿ((.

وجـــاء يف القرآن الكريم يف ســـورة 
النحل أيضا:

ېئ   ېئ  ېئ   ۈئ    ))...ۈئ  
ىئ  ىئ((.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( لســـان العـــرب، ابـــن منظـــور: مـــادة 

)عدل(.
الديـــن  فخـــر  البحريـــن،  جممـــع   )2(

الطرحيي: ج3، ص133.
)3( النكـــت االعتقاديـــة للشـــيخ املفيـــد: 
الفصـــل الثانـــي، ص32؛ وأيضـــا ذكر يف نهج 
احلّق للعاّلمة احلّلي: املسألة الثالثة، مبحث 

أّن اهلّل تعاىل ال يفعل القبيح، ص85.
)4( لســـان العـــرب البـــن منظـــور: مـــادة 

)نزه(.
)5( تلخيـــص احملّصـــل لنصـــري الديـــن 

الطوسي: الركن الثالث، ق3، ص342.
)6( عقائـــد االماميـــة للشـــيخ املظفـــر: 

عقيدتنا يف العدل.
)7( عقائد االمامية للشيخ املظفر: 

عقيدتنا يف القضاء والقدر.



أعالم الشيعة

اسمه ونشأته
الســــّيد حمّمد حسن ابن السّيد حممود 
احلســــيين الشــــريازي املعروف بالشريازي 

الكبري.
ولــــد يف اخلامــــس عشــــر مــــن مجــــادى 

اأُلوىل 1230 هـ مبدينة شرياز يف إيران.
عندمــــا بلغ عمره أربع ســــنوات وبســــبب 
حــــّدة ذكائــــه أرســــله خاله إىل معّلــــم خاّص 
لتعّلــــم القــــراءة والكتابــــة، وبعــــد أن تعّلمهما 
تعّلم العلوم العربية، وأكمل مرحلة املقّدمات 
وعمــــره ما يزال مثاني ســــنوات، فبلغ عمره 
اثين عشر عامًا بدأ حيضر دروسًا يف الفقه 

واأُلصول.
ثّم ســــافر إىل أصفهان عــــام 1248 هـ، 
ودخل مدرسة الصدر للعلوم الدينية، فشرع 
بــــكّل جّد ومثابرة يف دراســــة العلــــوم العقلية 
والنقلية، وقــــد حضر درس عالمة اصفهان 
الشــــيخ حممــــد تقــــي األصفهانــــي صاحب 

)احلاشــــية على املعامل(، 
األســــرة  وجــــد 
فــــة  و ملعر ا

مبســــجد 
شــــاهي، واستمر 
العلــــم  تلقــــي  يف 

وفــــاة  حتــــى  عنــــده 
الشــــيخ األصفهاني، 

ثــــم اختــــص بالعالمة 
الســــيد  اجلليــــل 

البيدآبــــادي   حســــن 
واستفاد  الشهيـرباملدرس 

مــــن حبثــــه حتـــــــــــى ظهرت 
وأجــــازه  العلميــــة،  مقدرتــــه 

إجازة وافية.
حبــــث  حضــــر  ثــــم 
احملقق الشيخ حممد 

الكرباسي  إبراهيم 
ــــــ جــــد األســــرة 

الكرباســــية ــــــ واســــتفاد مــــن علمــــه الغزيــــر 
حتــــى أصبــــح ممن يشــــار إليه بالبنــــان، بعد 
ذلــــك اســــتقل بالتدريــــس وعــــد مــــن أفاضل 
أصفهان وخترج من حوزة درسه مجاعة من 

األفاضل.
هجرته

 بقي الســــيد اجملدد يف أصفهان حوالي 
عشر سنوات، ثّم سافر إىل كربالء املقّدسة 
عــــام 1259 هـــــ إلكمــــال دراســــته احلوزوية، 
ثــــّم بعــــد ذلــــك بفــــرتة قصــــرية ســــافر إىل 
النجف األشــــرف إلكمال دراســــته احلوزوية 
العليــــا فحضر حبــــث الفقيهني الشــــهريين: 
الشيخ حسن كاشــــف الغطاء صاحب )أنوار 
الفقاهــــة(، والشــــيخ حممد حســــن صاحب 

)جواهر الكالم يف شرح شرايع اإلسالم(.
أســــتاذيه  وافــــى  أن  بعــــد 

جــــل  أل ا

اختــــص ببحث الشــــيخ األعظــــم األنصاري، 
والزمه مالزمة الظل، والشــــيخ بــــدوره رعاه 
رعاية خاصة، واعتنى به عناية عظيمة بعد 
له  ان ترســــم فيــــه النبوغ، فكان الشــــيخ يفضِّ
علــــى طلبتــــه، ويصــــرح باجتهــــاده، ومســــو 
فكــــره، واســــتمر إىل رحيل الشــــيخ األعظم 
األنصــــاري عام 1281هـ، وبعد تســــلمه زمام 
املرجعية العليا عام 1288هـ تشــــرف  بزيارة 
البيت احلرام ألداء فريضة احلج يف أحســــن 
حــــال فنوى أن يقيم يف املدينة املنورة جماور 
قــــب الرســــول األعظم صلــــى اهلل عليه وآله 
فلــــم يتــــم له ذلك، ثــــم حاول أن يــــاور قب 

اإلمام الرضا عليه الســــالم يف 
مشهد املقدســــة فلم تتيسر له 
األمور، فذهب إىل 
املقدسة  كربالء 

ثم ســــامراء 
فة  ملشــــر ا
م  عــــا
1291هـ 
قصــــد 
زيارة 

السيد حممد حسن ابن السيد حممود احلسيين الشريازي
اجملدد املعروف بالشريازي الكبري )قدس سره(
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ســــيد الشــــهداء عليه الســــالم ألداء مراســــم 
زيــــارة النصف من شــــعبان املعظم وبعد ذلك 
قصد مدينة سامراء املشرفة لزيارة اإلمامني 
اهلمامني اهلادي والعسكري عليهما السالم، 
فدخل مدينة سامراء آخر شهر شعبان املعظم 
1291هـ فنوى اإلقامة فيها عشرة أيام ليصوم 
شهر رمضان املبارك ويتشرف بزيارة احلرم 
املطهر يف الليل، لئال خيلو احلرم يف الشــــهر 
الفضيــــل لياًل مــــن الزائرين حيث كان احلرم 
يغلــــق بعــــد فريضــــة العشــــاء إذا مل يتشــــرف 
بالزيارة أمثال ســــيدنا املرتجم. مضى شــــهر 
رمضان املبارك والســــيد اجملدد يف ســــامراء 
وتالمذتــــه ينتظــــرون مقدمــــه الشــــريف وهم 
جاهلون عــــن حقيقة احلال، انصرمت األيام 
والليالــــي والســــيد يف ســــامراء املشــــرفة إىل 
أن طــــال األمــــد فكتــــب إليه بعــــض طلبته من 
اخلواص يستفسر عن سبب تأخره عند ذلك 
أبدى هلم رأيه وأخبهم بعزمه على السكنى 
يف ســــامراء. وعلى اثر ذلك التحق به خواص 
أصحابــــه، واملبزون مــــن تالمذته: كالعالمة 
النــــوري واملوىل فتح اهلل والشــــيخ فضل اهلل 
النوري ــ شهيد ثورة املشروطة يف إيران على 

يد يفرم خان األرمين ــ.
وبعد ان انتشر اخلب أخذ طلبة العلم يف 
حوزة النجف األشرف وأعالمها بالسفر إىل 
ســــامراء وبلغ عدد املهاجريــــن إليها باآلالف 
فأصبحت سامراء بعد إن كانت قرية صغرية 
وقريــــة تابعــــة إىل قضــــاء الُدجيــــل عاصمــــة 
علميــــة كبــــرية مــــن اكــــب العواصــــم العلميــــة 
الشــــيعية، ومــــن أعظــــم املعاهــــد الدراســــية 
بفضــــل هذا الزعيم الديين، وصارت مكتظة 
برجال الدين ونوابغ العلماء كالســــيد حســــن 
الصدر، والســــيد إمساعيل الصدر، والسيد 
حممد كاظــــم الطباطبائي اليزدي، والســــيد 
حممد األصفهاني، والسيد مريزا إمساعيل 
الشــــريازي ــــــ ابــــن عــــم الســــيد املرتجــــم ــــــ، 
واحملقق اخلراســــاني، واحلاج حممد حســــن 
كبــــة، وأضــــراب هــــؤالء األعالم الــــذي مألوا 

اآلفاق علما وآثارا.
من صفاته وأخالقه

1. ذكاؤه: كان الســــّيد يتمّتــــع بذاكرة قوية 
وعجيبــــة، وُينقــــل عنــــه أّنه كان حيفــــظ أكثر 
القــــرآن الكريــــم، وأدعيــــة األّيــــام، وزيــــارات 
املشــــاهد املقّدســــة، ومل ُينقل عنه أّنه عندما 
كان يذهب للزيارة يصطحب معه كتابًا أو أّي 

شيء آخر من كتب الزيارة.
2. هيبتــــه ووقاره: يقول أحــــد أصدقائه: 
)قضيت مع السّيد مّدة طويلة نتباحث سوّية 
يف الــــدروس، إاّل أّنــــه مل تكــــن لــــدّي اجلــــرأة 
الكافيــــة على النظر إىل وجهه، وعندما كنت 
ُأريــــد الدخــــول عليــــه كنــــت أحّس بــــأّن قليب 
يأخــــذ باالضطــــراب، بالرغــــم مــــن أّنــــه كان 

بشوشًا ومسحًا ولطيفًا(.
3. مساعدته للمحتاجني: خّصص السّيد 
جزءًا من األموال الشرعية ملساعدة احملتاجني 
والفقــــراء، وكان وكالؤه يقومون بإيصال تلك 
املساعدات إىل ُأولئك املستحّقني عن طريق 

قوائم ُأعّدت مسبقًا بأمسائهم.
4. احرتامــــه للضيــــف: كان الســــّيد ُيبالغ 
يف احــــرتام ضيوفــــه، واملعروف عنــــه أّنه كان 
يتناول يوميًا وجبة طعام واحدة، بينما جنده 
يف احلاالت اليت يــــزوره فيها أحد أصدقائه 
ويبقــــى عنده يقوم بتنــــاول ثالث وجبات معه 

إكرامًا واحرتامًا.
5. احرتامه للعلماء والطاّلب: كان السّيد 
ُيعامل العلماء وطاّلب احلوزة العلمية معاملة 
األب الرحيــــم، وال يغفل عن متابعة ُأمورهم، 
ويقابلهــــم مُبنتهــــى األدب واالحرتام، حّتى لو 
كانــــوا حديثــــي عهد بالدراســــة، فهو يســــمع 
أقواهلم وشكاواهم، ويقوم برفع احتياجاتهم، 
وهكــــذا كان حّتى مع الناس العاديني، فضاًل 

عن أفراد عائلته.
 من مشاريعه

املقّدســــة  ســــامّراء  مدينــــة  جعــــل  أواًل: 
مدينة آمنة، بعد أن كان أغلب ســــّكان املدينة 
ـ  ـ قبل جميء الســــّيد الشــــريازيـ  وضواحيهاـ 
يعيشون على السلب والنهب والفساد، حبيث 
أّن الــــزّوار الذين كانوا يأتــــون لزيارة العتبات 
املقّدســــة املوجــــودة فيها مل يكونوا يشــــعرون 
باألمــــن واالســــتقرار، مّمــــا مل يكــــن يشــــّجع 

الزّوار بالعودة إليها مّرة ُأخرى.
وكانت هذه اأُلمور من األسباب الرئيسية 
الــــيت دفعته للســــفر إليهــــا، واخّتاذها حماّل 
آخــــر حلظــــات عمــــره  دائمــــًا إلقامتــــه إىل 
الشــــريف، وقد ظّلت سامّراء املقّدسة مركزًا 
علميــــًا لتحصيــــل العلوم اإلســــالمية، وحمال 

لتجّمع العلماء حّتى وفاته.
ثانيًا: بنى مدرستني لطلبة العلوم الدينية 
يف سامّراء املقّدسة، وُتعتب من أكب املدارس 
العلمية الشــــيعية يف العــــراق، وظّلتا قائمتني 

حتكيان قّصة العصر الذهيب للفكر الشيعي 
إىل أن جاء النظــــام العراقي البائد ــ النظام 
العفلقــــي الصدامي ــ وقام بتخريبهما تعبريًا 

عن حقده الدفني لإلسالم وعلمائه.
ثالثًا: بنى جســــرًا يف ســــامّراء املقّدســــة؛ 
وذلــــك لتســــهيل وفــــود الزائرين واملســــافرين 
إليها، بعدما كان الناس يستخدمون الزوارق 

للعبور إىل املدينة.
رابعــــًا: أمــــر بإعادة ترميم بنــــاء املرقدين 
والعســــكري  اهلــــادي  لإلمامــــني  الشــــريفني 
عليهما الســــالم، وبنى إىل جانبهما حسينية 
وســــوقًا كبــــريًا، مــــع مّحامني خلدمــــة الزّوار 

القادمني إىل املدينة.
 من مؤّلفاته رحمه اهلل

منهــــج النجــــاة، زاد املّتقني، حاشــــية على 
ســــراج العباد، رســــالة يف املشــــتّق، تقريرات 
حبثــــه، رســــالة يف اجتمــــاع األمــــر والنهــــي، 
رســــالة يف الرضاع، كتاب يف املكاسب، كتاب 

الطهارة، زبدة املسائل.
أقوال العلماء فيه

قــــال الســــيد حممد كالنــــرت حمقق كتاب 
املكاســــب ج1، ص140: )ومل أبالــــغ لــــو قلت: 
إنــــه مل يأت حلد التاريخ يف رجاالت الشــــيعة 
اإلماميــــة من رجــــال الدين، والذيــــن تصدوا 
هلــــذا املنصــــب اخلطــــر اخلطــــري، مــــع تلــــك 
الظــــروف احلرجة الــــيت عاش فيها الســــيد 
اجملدد الشــــريازي من يضاهــــي هذا الزعيم 

احملنك اخلبري البصري(.
وفاته ومدفنه الشريف

لبى الســــيد اجملدد الشريازي قدس سره 
نــــداء ربــــه الكريم يــــوم الرابع والعشــــرين من 
شــــهر شــــعبان املعظم عام 1312 هـــــ مبدينة 
ســــامّراء املشرفة، وهي نهاية حياته املشرفة 
الــــيت قضاهــــا يف ســــبيل إعالء كلمــــة الدين 

فرضوان اهلل تعاىل عليه.
كان لوفاتــــه رنــــة حــــزن وأســــى عميق يف 
نفوس املســــلمني عامــــة، والطائفة الشــــيعية 
االمامية خاصة، وقد شــــيع جثمانه الشريف 
محاًل علــــى الــــرؤوس واألعناق من ســــامراء 
إىل مثواه األخري يف النجف األشــــرف ودفن 
يف مقبتــــه اخلاصــــة جبنــــب بــــاب الصحــــن 
ـ على ميني اخلارج  ـ باب الطوسيـ  الشــــريفـ 

من الصحن الشريف.
ــــــــــــــــــــــــ

املصدر: موقع اجملدد الشريازي.
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املناقـــب  يف  الرضـــي  الســـيد  قـــال 
الفاخرة:حدث الشـــيخ الواعظ أبو اجملد بن 
رشادة، قال: حدثين شيخي الغزالي، قال:

ملـــا انتهـــى إىل النجاشـــي ملك احلبشـــة 
خبب النيب صلى اهلل عليه وآله وســـلم قال 
ألصحابـــه: إني ملختـــب هذا الرجـــل بهدايا 
أنفذهـــا إليـــه، فأعـــد حتفـــا فيهـــا فصوص 

ياقوت وعقيق.
فلمـــا وصلـــت اهلدايـــا إىل النـــيب صلى 
اهلل عليه وآله وســـلم قســـمه علـــى أصحابه 
ومل يأخذ لنفســـه ســـوى فـــص عقيق أمحر، 

فأعطاه لعلي عليه السالم وقال له:
»امض إىل النقاش واكتب عليه ما أحب 

سطرا واحدا: )ال إله إال اهلل(.
فمضـــى أمري املؤمنـــني وأعطاه النقاش، 

وقال له:
»اكتـــب عليـــه ما حيب رســـول اهلل صلى 
اهلل عليـــه وآله وســـلم )ال إلـــه إال اهلل(، وما 

أحب أنا )حممد رسول اهلل( سطرين«.
فلمـــا جاء بالفـــص إىل النيب صلى اهلل 
عليـــه وآلـــه وســـلم وجـــده وإذا عليـــه ثالثـــة 

أسطر، فقال لعلي عليه السالم:
»أمرتـــك أن تكتـــب عليـــه ســـطرا واحدا 

كتبت عليه ثالثة أسطر.
فقال علي عليه السالم:

»وحقك يا رسول اهلل ما أمرت أن يكتب 
عليـــه إال مـــا أحببـــت وما أحب أنـــا )حممد 

رسول اهلل( سطرين«.
فهبط جبئيل عليه السالم وقال:

»يـــا حممـــد رب العـــزة يقرئك الســـالم، 
ويقـــول لك: أنـــت أمرت مبا أحببـــت، وعلي 
أمـــر مبا أحب، وأنا كتبت ما أحب علي ولي 

اهلل«.

سيف علي عليه السالم
 أثقل من مدائن لوط على يد 

جبرئيل عليه السالم
قـــال البســـي: ويف ذلك اليوم ملا شـــطر 
مرحب شـــطرين وألقاه جمدال  جاء جبئيل 
مـــن الســـماء  متعجبا، فقال لـــه النيب صلى 

اهلل عليه وآله وسلم:

»مم تعجبت؟«.
فقال:

»إن املالئكـــة تنـــادي يف صوامع وجوامع 
الســـماوات: )ال فتـــى إال علـــي ال ســـيف إال 
ذو الفقـــار(، وأمـــا إعجابي فإنـــي ملا أمرت 
أن أدمـــر قـــوم لـــوط محلـــت مدائنهـــم وهي 
ســـبع مدائـــن من األرض الســـابعة الســـفلى 
إىل األرض الســـابعة العليا، على ريشـــة من 
جناحي، ورفعتها حتى مسعت محلة العرش 
صياح ديكتهـــم وبكاء أطفاهلـــم، ووقفت بها 
إىل الصبـــح أنتظـــر األمـــر ومل أتثقـــل بهـــا، 
واليـــوم ملـــا ضـــرب علـــي ضربتـــه اهلامشية 
وكب أمرت أن أقبض فاضل ســـيفه حتى ال 
يشـــق األرض وتصـــل إىل الثـــور احلامل هلا 
فيشـــطره شـــطرين فتنقلـــب األرض بأهلهـــا 
)فتلقيته(، فكان فاضل سيفه علّي أثقل من 
مدائـــن لوط، هـــذا وإســـرافيل وميكائيل قد 

قبضا عضده يف اهلواء«.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املصدر: مدينة املعاجز للسيد هاشم البحراني: 
ج1، ص425 ــ 427.

خاتم العقيق
 وما نقش عليه
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من مناهل مدرسة الدعاء

الدعاء األول
َفنا ِمْن  ْمُد هلل َعَلى َما َعرَّ )...،َواحْلَ

َنْفِسِه،.....(.
تطلـــق النفـــس علـــى الـــذات وعلـــى 
الغيب وعلى الـــدم وعلى الروح احَلَيوانية، 
واألخـــريان خيتصـــان لبعـــض مـــن خلقـــه تعاىل 
كاإلنســـان وبعـــض الـــدواب، أما املـــراد يف إطالق لفظ 
)النفس( يف حقه تعاىل هو ذاته املقدســـة واإلهلام: ما 
يلقـــى يف الروع، وأبواب العلـــم: وجوهه وطرقه والعلم: 
االعتقاد الثابت املطلق للواقع، شكرًا هلل أن أنعم علينا 
وعّرفنـــا قدرتـــه وعظيم ســـلطانه وأرشـــدنا إىل تلمس 

براهينه وآثار بديع صنعه وآياته يف خلقه.
وقذف يف قلوبنا املكوث والثبات الدائم على محده 
وثنائه وفتح أبصارنا ونّور بصريتنا باإلقرار بالوحدانية 
والتســـلح باإلميان والتزود بالرشـــاد والســـداد ومعرفة 

أبواب اهلداية، قال تعاىل:
))وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  

ېئ  ېئ  ېئ...((.)1(
وقيـــل )واحلمد هلل على ما عرفنا من نفســـه( أي: 
احلمـــد هلل على نعمة العطاء معرفة ذاته بصفاته إّيانا 
ال بكنهـــه، ألنه تعـــاىل واحد ال كاآلحـــاد وال يدرك من 
جهـــة العقـــل وال مـــن جهة النفـــس، فال الفكـــر العقلّي 
يدركه، وال املنطق النفســـّي يصفـــه، فهو فوق الّصفات 
الروحانيـــة، غري مدرك من حنو ذاته، وإنا يدرك من 
آثـــاره وصنائعـــه وأفعاله، فكّل عامل مـــن العوامل يدركه 
بقدر اآلثار اليت تظهر فيه فينعته ويصفه بذلك القدر 

الذي خصه من صنعه.)2(
وقيـــل: )علـــى ما عرفنـــا من نفســـه( أي على الذي 
عرفنـــاه، ومـــن إمـــا لالبتـــداء، أو للبيـــان، أو البعضية، 
فإن ماعرفناه جزء مما مل يعّرفناه، وهذا التعريف إما 
بواسطة الرسل، أو بإقامة الدالئل يف اآلفاق واألنفس، 
أو بواســـطة العقول، أو خبلقه هلم على فطرة التوحيد 
فـــإن من عرف نفســـه فقد عرف ربـــه، وملعرفته تعاىل 
مراتب شـــتى أشـــار إىل بعضها احملقق الطوسي حيث 
قال: مراتب معرفة اهلل تعاىل مثل مراتب معرفة النار 
مثـــاًل، فـــإن أدناها من مسع أن يف الوجود شـــيئًا يعدم 
كل شيء يالقيه، ويظهر أثره يف كل شيء حياذيه، وأي 

شيء أخذ منه مل ينقص منه شيء، ويسمى ذلك املوجود 
نارًا، ونظري هذه املعرفة يف معرفة اهلل معرفة املقلدين 
الذيـــن صّدقـــوا بالدين مـــن غري وقوف علـــى احلجة، 
وأعلـــى منها مرتبـــة من وصل إليه دخان النار وعلم أنه 
البـــد له مـــن مؤثر، فحكم بـــذات هلا أثر هـــو الدخان، 
ونظـــري هـــذه املرتبة يف معرفة اهلل تعـــاىل معرفة أهل 
النظر واالســـتدالل، الذين حكمـــوا بالباهني القاطعة 
علـــى وجـــود الصانـــع، وأعلـــى مرتبة مرتبـــة من أحس 
حبـــرارة النـــار بســـبب جماورتهـــا، وشـــاهد املوجودات 
بنورهـــا، وانتفـــع بذلـــك األثـــر، ونظري هـــذه املرتبة يف 
معرفـــة اهلل تعـــاىل معرفـــة املؤمنـــني اخلّلـــص، الذيـــن 
اطمأنـــت قلوبهم باهلل، وتيقنوا أن اهلل نور الســـماوات 
واألرض كما وصف به نفسه، وأعلى منها مرتبة مرتبة 
من احرتق بالنار بكليته، وتالشى فيها جبملته، ونظري 
هـــذه املرتبة يف معرفة اهلل تعاىل معرفة أهل الشـــهود 
والفناء يف اهلل، وهي الدرجة العليا، واملرتبة القصوى، 

رزقنا اهلل الوصول إليها والوقوف عليها مبنه وكرمه.
)وأهلمنـــا مـــن شـــكره( ي الـــذي هو شـــكره، أو من 
بعـــض شـــكره، والشـــكر يف اللغة فعل ينبـــئ عن تعظيم 
املنعـــم، ومـــورده الثالثة، ويف االصطـــالح صرف العبد 
مجيـــع ما أنعـــم اهلل عليه إىل ما خلـــق ألجله، كصرف 
النظـــر إىل مطالعـــة مصنوعاته والســـمع إىل تلقي ما 

ينبئ عن مرضاته.)3(
)واحلمد هلل على ما عرفنا من نفســـه( أي: إذا ما 
نعرفه من جهاته ســـبحانه ــ ولو كانت معرفة ناقصة ال 
تصل الكنه ــ ليس إال بســـبب تعريفه ســـبحانه وتعليمه 
لنـــا، واملراد بنفســـه تعـــاىل وجوده، وعظمتـــه يف ذاته، 

وصفاته.
وكما قال الشاعر:

كريـــٍم إلـــه  مـــن  اهلَل  أمحـــُد 
عـــرَّف اخللـــق نفَســـه جبـــالء)4(

ـــــــــــــــــــــــ
)1( حبوث يف الصحيفة الســـجادية للشـــيخ صاحل الطائي: 

ص12.
)2( رياض العارفني حملمد دارابي: ص27 ــ 28.

)3( نور األنوار يف شـــرح الصحيفة الســـجادية للســـيد نعمة 
اهلل اجلزائري: ص34 ــ 35.

)4( الصحيفة السجادية بنظم شاعر أهل البيت الشيخ عبد 
املنعم الفرطوسي: ص22.

الحلقة السابعة عشرة



فقه األسرة وشؤونها
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الطفل يجب أن يغدو إنسانًا 
مستقاًل 

مييل الطفل يف الفرتة الواقعة ما بني سن 
السادسة والثانية عشرة إىل االستقالل عن 
أبويـــه، ولكن يب أال نظن بأن رغبة الطفل 
يف االستقالل هي استقالة يقدمها من عامل 
رقابة األســـرة. فالطفل حيتاج إىل من يقول 
لـــه ال باســـتمرار عنـــد اخلطأ.. شـــريطة أن 
تقال بأسلوب الود واحلب واحلنان واحلزم.

إذ إنه عندما يتم الطفل عامه الســـادس 
حيـــاول أن يتعـــرف إىل ما هو خـــارج نطاق 
األســـرة ويرتبـــط بصداقـــات مع مـــن هم يف 
مثل عمره، ويستمد منهم تقاليده اخلاصة..
وحياول أن يؤكد اســـتقالله عن األســـرة. 
كما أنه يرغب يف اكتســـاب املهارات العلمية 
والعمليـــة والفنيـــة، الـــيت تؤكـــد لـــه أنه فرد 
مستقل قادر على احلياة يف اجملتمع، ولذلك 
جنـــده مييـــل إىل ترتيب ما خيصـــه، وجنده 
صارمـــًا يف تطبيـــق القواعـــد االجتماعيـــة، 
وصاحب ضمـــري متزمت يف بعض األحيان، 
ولذلـــك تبـــدأ متاعب جديدة مـــع الطفل ألن 
التعامـــل معـــه يف هذه الفرتة ليـــس بالعملية 
الســـهلة. فكـــم تعاني األســـرة مـــن حماوالت 
الطفـــل ليغدو إنســـانًا مســـتقاًل.. إنه حياول 
أن يؤكـــد باســـتمرار أنـــه قادر مبفـــرده على 
التمييـــز بـــني ما هو صحيح ومـــا هو خاطئ. 
وهـــو حياول دائمًا أن ينـــال إعجاب اجملتمع 
وحبه.. لقد أصبح يف ســـن الدراسة، وازداد 

عـــدد أصدقائه، وأصبح أكثـــر معرفة بأبناء 
احلـــي وأبنـــاء اجلـــريان، ومن هـــذا اجملتمع 
خيتـــار الطفل ألوان الســـلوك الـــيت يفضلها 
ويبدو ضمريه يف هذه الفرتة صارما للغاية، 
إنهـــا فرتة تكـــون غاية يف احليوية بالنســـبة 
لضمـــري الطفـــل رغم أن اآلبـــاء واألمهات ال 

يشعرون بذلك. 

الدور االجتماعي الجديد للطفل
أوامـــر  علـــى  بالتمـــرد  الطفـــل  ويبـــدأ 
األســـرة ويفتح باب النقـــاش على مصراعيه 
يف مســـائل بســـيطة جدًا، كالنظافة والقيام 
بالواجب املدرسي يف مواعيد حمددة وحسن 
التصـــرف مع اآلخرين.. واحلقيقة أن الطفل 
يف عمـــره ما بني السادســـة والثانية عشـــرة 
يبذل جهدًا خارقًا مع نفســـه لرياقب نفســـه 
بنـــوع من احلزم. إنه حيـــاول أن ينجح بدوره 
االجتماعـــي وأن يتعلم كيف حيرتم اآلخرين 
وحياول أن يفهم قوانني اجملتمع، وتبدو هذه 
العملية شاقة بالنسبة للطفل، خصوصًا أنه 
يقوم بها يف اللحظات نفسها اليت يقرر فيها 
االعتماد على نفسه وعدم الرضوخ ألسرته.

إن هذه األمور جمتمعة تسبب للطفل أملًا 
نفسيًا بالوقت الذي تشعر األسرة فيه أيضًا 
باألمل النفسي جتاه كثرة مناقشاته، ومتاديه 
يف عصيـــان توجيهاتهـــا، واحلقيقة ال يوجد 
مفر من تعامله بهذا األسلوب رغم أن بعض 
األسرة ترى أن الطفل الذي تعود االعتماد 

علـــى 
إىل  يســـعى  نفســـه 

والديـــه،  أعصـــاب  إثـــارة 
وتـــرى اســـر أخرى أنهـــا عندما توفر 

للطفل كل شـــيء يســـعى إىل إثارة أعصابها 
أيضـــًا. واحلقيقة هي أن الطفل يســـعى إىل 
االســـتقالل عن األســـرة بينما يشعر بالوقت 
نفسه أنه حباجة لالعتماد عليها، ومن بعض 
تصرفاته يف هذا العمر )قضاء معظم الوقت 
مـــع األصدقـــاء يف ركـــوب الدراجـــة.. إهمال 
نظافتـــه.. عـــدم احـــرتام مواعيـــد الطعـــام.. 
حتدثـــه بلهجة املتحـــدي.. حماولتـــه احتالل 
مكان خاص باملنزل يزدحم بنقيضني يف وقت 
واحد.. نظام اجملالت اليت يقرؤها وفوضى 
يف مالبســـه اليت يقلبهـــا كيفما اتفق( أليس 

سلوك الطفل مزعجًا يف هذه الفرتة؟ 

تحليل ظاهرة السلوك المزعج 
عند الطفل

لقـــد درس علماء النفـــس هذه الظاهرة،  

Čē

مراقبــــة األطفـــــــال
من مسؤولية األسرة
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أي ظاهرة السلوك املزعج عند 
الطفل خاصة يف عمر الســـابعة، وكانت 
نتائج هذه الدراسة تؤكد أن الطفل يشعر يف 
أعماقـــه أن األب واألم يظلمانـــه، وأنه غري 
ســـعيد ألن هذا األب هـــو والده وهذه األم 
هـــي والدته، لقـــد اختفت صـــورة البهجة 
الـــيت كانت متأل شـــعور الطفـــل يف عمر 
الرابعة فخرًا باألم واألب، واختفت رويدًا 
رويدًا، وظهر بداًل منها شـــعور باالنزعاج 
عنـــد الطفل ألنه يرغب باالســـتقالل، وال 
يعلـــن الطفل هـــذا الرأي بصراحـــة، ولكنه 
يظهـــر بســـلوكه وينظـــر إىل والديـــه 
باعتبارهما  ســـلطة قهـــر. وهذا 
الشعور ميكن أن تتذكره األم 
تقريبـــًا عندمـــا تعود 
تهـــا  كر ا بذ

حـــني 
عمـــر  كان 

واحدًا،  عامـــًا  طفلهـــا 
وميكـــن لألســـرة أن تتعـــرف 

إىل هـــذا الشـــعور عندمـــا يبلـــغ ابنها 
اخلامسة عشـــرة. إن الطفل يف هذه الفرتة 
من العمر يكون غاية يف احلساســـية، وغاية 
يف الرغبة يف املناقشـــة على أي أمر ســـواء 
أكان جادًا أم تافهًا. وقد تشـــعر األسرة  من 
خالل ســـلوك طفلها أنه ال يهتم بتوجيهاتها 
مطلقا، ويعتبها ظاملة يف أســـلوب التعامل 
معـــه، ممـــا يثـــري ضيـــق األســـرة وتوترهـــا 
وقلقها. ولكن علينا أن ندرك أن الطفل هنا 
مل يفســـد متامـــًا، وأن أملنا به مل خيب بعد 
ألنـــه حيـــاول أن ينمو، والنمو عملية شـــاقة 

بالنسبة إليه. وهو حياول من خالل املعارضة 
واملناقشة أن خيتار لنفسه طرقًا . إن الطفل 
حيـــاول أن يتفهم القيـــم اليت يؤكدها والداه 
ويستوعبها يف داخله، ولكنه حياول إنكارها 
يف تصرفاته املباشرة حماواًل يف هذا اإلنكار 

تأكيد استقالليته. 

دور األسرة في تشجيع الطفل 
على االستقالل التدريجي

علينـــا أن نبتســـم لـــه ألنـــه حيـــاول أن 
يعلـــن عـــن وجـــوده، فاالبتســـامة للتخفيف 
مـــن التوتـــر الـــذي يســـببه لنـــا، والتغاضي 
عـــن ســـلوكه ليس هـــو األســـلوب الصحيح 
يف التعامـــل معـــه، ألن هـــذا يؤذيـــه متامًا، 
ويشـــعر يف أعماقـــه بأنه حباجـــة للمراقبة 
والرعاية، وإذا مل يد من يوقفه عند حده 
فســـيحاول املزيد من التصرفات املزعجة. 
لذلـــك البد من إيقافه عنـــد حده إلرضائه 
نفســـيًا، ألن اللـــوم هنا يـــؤدي وظيفة هامة 
بالنســـبة للطفل، إنه دليل على االهتمام به 
إنه ميتلك يف هذه الفرتة ضمريًا حساسًا، 
ويتقبـــل التوجيـــه يف أعماقـــه، ويشـــعر أنه 
البـــد مـــن أن يقـــول لـــه أحدهم هـــذا خطأ 
وهـــذا صـــواب، وأن يقـــول له ذلـــك بلهجة 
حامســـة. كما أنـــه حباجة ملن يـــزم األمر 
معـــه، ويطالبه أن يقوم بواجبه الدراســـي، 
وأن حيـــرتم نظام املنـــزل، وأن يكون مهذبًا 
مـــع اآلخرين وأن حيرص علـــى نظافته. إن 
الرقابة والتوجيه والتنبيه واجبات أساسية 
بالنســـبة لألهل، وعلى األســـرة أالتتغاضى 
عـــن أي ســـلوك غـــري مهـــذب يصـــدر عـــن 
الطفل، ألنه ســـيحاول دومـــًا جذب االنتباه 
إليـــه، وســـيحاول أن يؤكد أنـــه حباجة إىل 

رقابة األسرة باستمرار.
علينـــا أال نتحـــدث مـــع أطفالنـــا بلهجة 
مملوءة بالكبياء، أو أية هلجة تشـــعره بأنه 

حمتقـــر، فالطفل حبساســـيته البالغة قادر 
علـــى التقـــاط هلجـــة املتحـــدث، لـــذا علينا 
باللهجة اهلادئة اململوءة بالثقة البعيدة عن 
اليأس حتى ال يشـــعر بفقدان ثقته بنفسه، 
ويعتقـــد أنـــه لـــن يكـــون إنســـانًا ناجحًا يف 
املستقبل. البد أن نضع له قواعد يلتزم بها 
التزامًا تامًا، كمواعيد الطعام واالستحمام 
والنـــوم والرتتيـــب، والتعبـــري عـــن غضبـــه 
بطريقـــة مهذبـــة، وعنـــد خروجـــه عن هذه 
القواعد ال بد من تنبيهه بلهجة من احلنان 
والصداقة واحلزم، وقد يتلكأ الطفل قلياًل 
لريى هل سننسى ما ننبهه إليه أم ال، لذلك 
البـــد من متابعة التنبيـــه والتنفيذ الصحيح 

للتوجيهات وعدم الرتاجع عنها.
وباملقابـــل علينا أن نرتك للطفل جمااًل 
أن خيتـــار طريقـــه بشـــيء من االســـتقالل، 
فيختـــار مالبســـه، ويتنـــاول كميـــة الغـــذاء 
اليت تناسبه، وال داعي أن تتحول مراقبتنا 
لـــه على أنها نـــوع من املتابعـــة املتعبة، فهو 
يب أن يتابع املوضة اليت يعيشـــها، ويقلد 
رفاقـــه يف طريقـــة اختيار مالبســـهم.. إخل. 
والطفل يكره أســـلوب املنـــاورات اليت يقوم 
بهـــا األب واألم ملقاومـــة رغباته، فهو حيب 
أن يكـــون إنســـانًا واضحًا، فلمـــاذا ال نكون 
واضحـــني معـــه؟ لذلـــك ال بـــد أن نؤكـــد له 
اســـتقالله ورقابتنـــا يف الوقـــت ذاته، وهذه 
الشـــك معادلة صعبة بعض الشـــيء، ولكن 
مـــا أن نبـــدأ بها حتـــى جند أن ممارســـتها 
تتيح لنا فرصة تربية إنســـان على الطريقة 
الصحيحـــة، وعندما تعرتضنـــا الصعوبات 
البد من استشـــارة االختصاصي، والبد أن 
نتذكـــر دومـــًا أن الرتبية حتتـــاج إىل صب 

وتأن.
ــــــــــــــــــــــ

املصدر: شؤون الطفل مشاكله وحلوله: ص75.
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يف ســـنة 1309هــــ منـــح امللك ناصـــر الدين 
شـــاه امتيازًا لشركة بريطانية حبصر التبغ، 
وكان املرجـــع الديين األول يومذاك الســـيد 
حممد حســـن املشـــهور باملريزا الشريازي، 
فـــأدرك أن هذه الشـــركة أكـــب خطر يهدد 
اقتصـــاد البـــالد اإلســـالمية، وأنهـــا طريق 
لتحّكم االســـتعمار مبصري البالد، فلم يد 
ســـبياًل للقضاء عليهـــا إاّل بتحريم التدخني 
علـــى املســـلمني، ومـــا شـــاع خـــب التحريم 
حتى تركه البالد، وُكّســـرْت كل آلة من آالت 
التدخـــني، حتى نســـاء الشـــاه حّطمن آالت 
التدخـــني يف القصر مبا فيهـــا آلة التدخني 
اخلاصـــة بامللـــك، وملـــا علم امللـــك بذلك مل 
حيرك ساكنًا جتاه نسائه وخدمه، واضطر 
إىل فســـخ االمتياز، واســـرتاحت البالد من 

شرور الشركة البيطانية.

وقيل: إن مدير الشركة سأل: كم ميلك هذا 
السيد من اجليوش واألساطيل؟

فقيل له: ال شيء.

فقال: وكم تبلغ ثروته من املاليني؟

فقيل له: ال ميلك شيئًا.

قال: إن هذا ال ميكن مقاومته.

أجـــل، لـــو كان ميلـــك األمـــوال واألســـاطيل 
ألمكـــن أن يقاوم بأســـاطيل أعظـــم، وبثروة 
أضخـــم، ولكنـــه ميلك القلـــوب اليت ال حول 

وال قوة معها للنار والدينار.

وهكذا أمد اهلل ســـبحانه هذا السيد بعونه، 
وســـّدده بتوفيقه حني علم منه اإلخالص يف 

النية، والصدق يف العمل.

ويضيف العالمة الشـــيخ حممد جواد مغنية 
: إن صلة املعصوم بالناس  رمحه اهلل قائـــالً
إنـــا هي صلة األب الـــرؤوف بأبنائه الكبار 
والصغـــار، األبـــرار والفجار، على الســـواء، 
وحمال أن تكون للعامل األهلية هلذا التمثيل 
إذا مل يكن له عقل كعقل الســـيد الشريازي، 
وقلـــب كقلبه، حمال أن يكون ســـيدًا للجميع 
إذا مل يكن أبًا للجميع، وإذا كان اإلنســـان ال 
يبلغ درجة االجتهاد إاّل بعد أن يتقن القواعد 
واألصـــول املقررة فـــإن اجملتهد ال ينوب عن 
املعصوم إاّل إذا ملك القلوب، وال ميلكها إاّل 

مـــن كان بأوصاف الســـيد الشـــريازي الذي 
أوجزهـــا الســـيد األمـــني يف كتـــاب األعيان 
بقوله: )كان ثاقب الفكر، راجح العقل، بعيد 
النظر، مصيب الرأي، حسن التدبري، واسع 
الصدر، منري اخللـــق، طليق الوجه، صادق 
النظر، أصيل الرأي، صائب الفراسة، قوي 
احلفـــظ، على جانب عظيم من كرم اخُللق، 
يوّقـــر الكبري، وحينو علـــى الصغري، ويرفق 
بالضعيـــف والفقـــري، أعجوبـــة يف إحاطته، 
وسعة مادته، وجودة قرحيته، آية يف الذكاء 
ودقـــة النظـــر والغـــور، وكان باإلضافـــة إىل 
ذلـــك أديبـــًا حيّب الشـــعر وإنشـــاده، وييز 
عليـــه، فقصـــده الشـــعراء عربـــًا وعجمـــًا، 

وراجت بضاعة األدب يف أيامه(.

وبالتالـــي، يـــب أن نضع يف أفعالـــه وآرائه 
علـــى  حياتـــه  ونعـــرض  اجمللـــدات،  مئـــات 
املســـرح مـــرات ومرات، نأل بهـــا الصحف 

واإلذاعات.
ــــــــــــــــــــــــ

املصـــدر: قصـــص وخواطـــر للشـــيخ البحراني: 
ص242 ــ 243، برقم 186.

إّن هذا
ال ُيمكن مقاومته 
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معارف عامة

ما هو العطاس؟
يشـــعر اإلنســـان باحلاجـــة إىل العطاس 
بســـبب تعـــرض نهايـــات األعصـــاب اليت يف 
الغشـــاء املخاطي يف األنـــف لتهيج ما نتيجة 
انتفـــاخ ذلـــك الغشـــاء، مثـــال عندمـــا نصاب 
بالرشـــح، أو عنـــد دخـــول جســـم غريب إىل 
األنـــف مثل حشـــرة صغـــرية أو غبار أو غري 
ذلـــك، أو عندمـــا حيل فصـــل الربيـــع ويكثر 
غبار الطلع يف اجلو، مما يســـبب حساســـية 
كبـــرية لبعـــض األشـــخاص تعب عن نفســـها 
عن طريق العطس املتواصل الذي يؤدي إىل 

إزعاج فعلي وانتفاخ يف العينني.
والعملية حتدث بشكل غري إرادي مطلًقا 

وال ميكن لإلنسان أن يوقفها إال نادًرا.
تـــؤدي إىل إخـــراج اجلســـم  والعطســـة 
الغريب الذي يف األنـــف نتيجة للهواء القوي 
املندفـــع، وإىل إدخـــال كمية من األكســـجني 

إىل خاليا اجلسم يف نفس الوقت.
بعـــض القبائل األفريقيـــة تعتب العطس 
اســـرتدادا للحياة وهلذا تعتبه حدثا مباركا 
وأنـــت  »إذا عطســـت  يقولـــون  الصـــني  ويف 
تقامر،فســـرتبح حتما« أما العرب املسلمون 
اهلل«ويـــرد  »يرمحكـــم  للعاطـــس  فيقولـــون 

العاطس:«يرمحنا ويرمحكم اهلل«.
عندمـــا تعطـــس تتطايـــر آالف الـــذرات 
املشـــبعة بالرطوبة وقد تصل سرعة انطالق 
الـــذرات إىل 7كم/ســـاعة وتصـــل يف مداها 
إىل 3,5مـــرت. وتهبـــط بعـــض الـــذرات فـــور 
خروجهـــا مـــن األنـــف بينما يســـتغرق هبوط 
اآلخـــر وقتا أطول وإذا كانت ذرات العطس 

حتتوي علـــى اجلراثيم املؤذية 
فويل ملن جبنبها وميكن أن 
يســـبب العطاس يف اهلواء 
الطلـــق اكثـــر من رشـــح ملن 

يصادفها.

لماذا نقول الحمد 
هلل بعد العطس؟

الصـــادق  اإلمـــام  قـــال 
عليه الســـالم: »من عطس 

ثـــم وضـــع يـــده علـــى قصبـــة أنفه، ثـــم قال 
)احلمـــد هلل رب العاملـــني كثـــريا كمـــا أهله، 
وصلـــى اهلل علـــى حممد النيب وآله وســـلم( 
يســـتغفر اهلل له طائر حتت العرش إىل يوم 

القيامة«.
وقال عليه السالم: إذا عطس يف اخلالء 
أحدكـــم فليحمـــد اهلل يف نفســـه، وصاحـــب 
العطســـة يأمن املوت ســـبعة أيام، ويف رواية 
عـــن صاحب الزمـــان عليه الســـالم صاحب 

العطسة يأمن املوت ثالثة أيام.)1(
ميكـــن تفســـري قـــول االئمـــة املعصومني 
عليهم الســـالم حول العطســـة بـــأن احلكمة 
من قول )احلمدهلل( بعد العطسة ألن القلب 
يتوقف عن النبض خالل العطاس والعطسة 
ســـرعتها )100كـــم/س( يف الســـاعة، وإذا 
عطســـت بشـــدة من املمكن أن تكســـر ضلعًا 

من أضالعك.

واثنـــاء العطســـة تتوقـــف مجيـــع أجهزة 
اجلســـم التنفســـي واهلضمـــي والبولي ومبا 
فيهـــا القلب رغم ان وقت العطســـة )ثانية او 
اجلزء من الثانية( وبعدها تعمل إن أراد اهلل 

هلا أن تعمل و كأنه مل حيصل شيء. 
لذلك فان كلمة احلمد هلل هو شـــكر هلل 

على هذه النجاة!!
خطورة منع العطس

إذا حاولـــت إيقـــاف عطســـة مفاجئة من 
اخلـــروج، فإنـــه يـــؤدي إىل إرتـــداد الـــدم يف 
الرقبـــة أو الـــرأس ومن ثـــم إىل الوفاة، وإذا 
تركت عينيـــك مفتوحتني أثناء العطاس، من 

احملتمل أن خترج من جحورهما.
اكـــد تقريـــر طـــيب فيـــه عـــدد كبـــري من 
األطبـــاء بأحد املستشـــفيات العاملية، أن أي 
شخص حياول منع العطاس ميكن أن يصاب 
بشـــلل نصفي حيـــث تبني من خـــالل البحث 
الذي أجري على إحدى الطالبات يف الرابعة 
عشـــرة من عمرها أن سبب إصابتها بالشلل 
هو بســـبب منعها للعطاس لعـــدة مرات وقد 
حـــذر األطباء من خطورة هـــذه احلالة اليت 
يعتبهـــا البعـــض عاديـــة إال أن أخطارهـــا 

يصعب حصرها.
واذا حاولت كبت عطســـتك فان ذلك قد 
يؤدي إىل خدش بعض األنسجة الدقيقة يف 
انفك أو كســـر يف بعض عظـــام داخل األنف 
وحولـــه وقد ينتـــج عن ذلك نزيـــف االنف او 

نزيف يالحظ يف بياض العني.
وان سد اخلياشيم قد حيول اجلراثيم إىل 
داخل اجليوب األنفية ويعمل على 
التهابهـــا واألســـوأ مـــن 
ذلـــك إن كبت العطســـة 
انتـــزاع  إىل  ســـيؤدي 
األذن  وســـط  عظمـــة 
من مكانهـــا لكن هذا ال 

حيدث إال نادرًا.
ـــــــــــــــــــــــــــ

لقطـــب  )1(الدعـــوات 
الديـــن الراوندي: ص198، 

برقم 542 ــ 544

..العطاس..



 صدر حديثًا عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية
 وح���دة إحياء تراث كربالء؛ جملة رس���الة الش���رق اليت كانت
 تص���در يف كربالء ع���ام 1373ه���� وكان رئيس حتريرها الس���يد
صدر الدين الشهرستاني وحيررها جمموعة من فضالء كربالء


