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احلسني عليه السالم حق

ال تس ��تغرب عزيزي القارئ هذا العنوان ،فإني مل أقصد أن غريه من األئمة عليهم الس�ل�ام ليس ��وا كذلك ،بل مرادي سيتضح
من خالل تأملك فيما يلي:

ان اهلل تعاىل هو من أمر بتس ��مية هذا الوليد املبارك بـ(حس�ي�ن) على اس ��م ابن هارون (شبري) ،واسم احلسني يف اللغة معناه :مصغر
حس ��ن واحلس ��ن هو اجلمال ،فلما مسى رس ��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس ��لم الولد األول ألمري املؤمنني عليه الس�ل�ام بإس ��م (حسن)

مسى الولد الثاني باس ��م (حس�ي�ن) فبينه وبني أخيه أبي حممد صلى اهلل عليه وآله وس ��لم فارق ما أو ألن امسي ولدي هارون (ش�ب�ر)

على وزن فعل ،وش ��بري على (فعيل) فصار اس ��م احلس�ي�ن على وزن ابن هارون الثاني وعلى كل التفاسري أن اسم اإلمام احلسني
ه ��و م ��ن قب ��ل اهلل تعاىل ففي هذا دالل ��ة على أن اهلل تعاىل مساه بذلك لعلم ��ه جبماله باطن ًا وظاهر ًا حاضر ًا ومس ��تقبالً وإال يلزم أن

يكون من دل امسه على اجلمال ليس جبميل واقع ًا وهذا ال جيري على علم اهلل تعاىل ألنه حميط بكل شيء علما ،فجمال اإلمام

احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام مجال يف الظاهر ومجال يف الروح والعقل والنطق وغري ذلك ،فلذا صار حجة هلل تعاىل على الناس وجعله اهلل
تعاىل إماما هلم ،وهذا صريح يف الداللة على عصمته واستقامته وأحقيته يف قيامه أو قعوده.

قطوف دانية من السيرة الحسينية

ما رواه اإلمام الحسين عليه السالم في
عليهم السالم
بيان فضائل أهل البيـــــت
وجود أهل البيت عليهم السالم قبل
عليه السالم
خلق آدم
أن حبيب بن مظاهر األسدي
فقد روى َّ
رضي اهلل عنه أّنه قال لإلمام احلـسني بن
أي شيء
على بن أبى طالب عليهم السالمّ :
كنتم قبل أن خيلق اهلل ع ّز ّ
وجل آدم عليه
السالم؟
قال عليه السالم:
« ُكنّا ْ
ور َن ُدو ُر َح ْو َل َع ْر ِش
أش َ
باح ُن ٍ
الت ْه َ
ليل
بيح َو َّ
َّس َ
َّ
الر مْحنَ ،فُنَعلِّ ُم ِللَْمالِئ َكِة الت ْ
ميد».
َّح َ
َوالت ْ
حب أهل البيت عليهم السالم أساس
ّ
اإلسالم
روى الطوسي باإلسناد عن شيخه ،عن
حممد قال :أخربنا
حممد بن ّ
والده ،عن ّ
حممد بن احلسني البصري ،قال:
أبو نصر ّ
حدثنا أمحد بن نصر بن سعيد الباهلي،
ّ
حدثنا إبراهيم بن إسحاق النّهاوندي،
قالّ :
حدثنا عبد اهلل بن محاد ،عن عمرو
قالّ :
بن مشر ،عن جابر بن يزيد ،عن أبي جعفر
حممد بن علي بن احلسني ،عن أبيه ،عن
جده عليهم السالم قال:
ّ
هلل َصّلى اهللُ َعَليِْه
«لمَّا َقضى َر ُسو ُل ا ِ
داع َرِك َب
َوآِلِه َو َسلَّ َم َم ِ
ناس َك ُه ِم ْن َح َّجِة الِْو ِ
راحَلَت ُه َوأنْشأ َيقُو ُلَ :ال َي ْد ُخ ُل َ
اجلَّنَة إ ّال َم ْن
ِ
ً
َ
ْ
َ
َ
كان ُم ْسِلما ،فقاَم إليِْه أُبو ذّر الِغفاِر ُّي رمحه
َ
اهلل فقال :يا َر ُس َ
اإلسالم؟
ول ا ِ
هللَ :و َما ْ
ُ
َف َ
اإلسال ُم
قال َصّلى اهلل َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َمْ :
التقْوىَ ،وزيَنُت ُه َ
احلياء،
باس ُه َّ
ُع ْريا ٌن َوِل ُ
ينَ ،ومََ
ث َرُت ُه الَْع َم َل،
َو َمال ُك ُه الَوَر ْعَ ،وكمالُ ُه ِّ
الد ُ
اإلس َ
الِم ُحّبنا
َوِل ُك ِّل َش ْيٍء
أساس َو ُ
أساس ْ
ٍ
أ ْه َل الَْبيْ ِت».

Ï

ِم ْن ِتلْ َك ِّ
النَع ِم َفَت ُعوَد َعَليْ ُك ْم ِن َقمًا».

حب أهل البيت
ما هي نتيجة ّ
حممد بن خالد الربقي:
عن أمحد بن ّ
عليهم السالم
حممد بن عبد احلميد ،عن مجاعة،
عن ّ
حدثين
قال أبان بن تغلب :قال اإلمام احلسني عن بشر بن غالب األسدي ،قالّ :
احلسني بن علي عليهما السالم ،قال :قال
الشهيد عليه السالم:
لي:
كان ِمنّا أ ْه َل الَْبيْ ِت».
أحَّبنا َ
َ
«م ْن َ
يُّبنا
«يا ِب ْش َر بْ َن غاِل ٍب َم ْن َ
أحَّبنا ال حُ ِ
فقلت :منكم أهل البيت؟!
ّ
هللِ ،جئْنا حَ ْ
ن ُن َو ُهَو َكهاَتينْ ِ ــ وقدر بني
ال
إ
ِ
فقال عليه السالم:
ّ
لدنْيا،
يُّبنا إال ِل ُّ
سّبابتيه ــ َو َم ْن َ
أحّبنا ال حُ ِ
«منّا أ ْه َل الَْبيْ ِت».
ِ
َف َّإن ُه إذا قاَم قاِئ ُم الَْع ْد ِل َو ِس َع َع ْدلُ ُه الْبرِ َّ
حتى قاهلا ــ ثالثًا ــ ثم قال عليه
الفاج َر».
َو ِ
السالم:
حدثنا احلسن بن
وعن أبي عمري قالّ :
سعت َقو َل الْعبد الصال ( َفمن
«أما ِ
حدثنا ّ
بكار بن بشري،
مَ ْ َ ْ َ ْ ِ ّ حِ ِ َ ْ عتبة الكندي ،قالّ :
َتِبَعين َف َّإن ُه ِم يّن».
حممد بن أبي نصر
وعن أبي عبد اهلل ّ
حدثنا أبو زكرّيا عبد ال ّرحيم بن أمحد
قالّ :
حدثنا أبو
بن نصر األزدي احلافظ ،قالّ :
حدثنا احلسني بن
حممد عبد
الغينّ ،
ّ
ّ
حدثنا
حدثنا الباهليّ ،
عبد اهلل القرشيّ ،
حدثنا معاوية ابن
عبد ال ّرمحان بن خالدّ ،
حدثنا زياد بن املنذر ،عن عقيصا ــ
هشامّ ،
وهو أبو سعيد دينار ــ قال :مسعت احلسني
عليه السالم يقول:
كان
بِّبنا َوإ ْن َ
َ
أحَّبنا َن َفَع ُه اهللُ حِ ُ
«م ْن َ
إن ُحَّبنا َلتُسا ِق ُط ُّ
وب
الديَْل ِمَ ،و َّ
أسريًا يف َّ
الذُن َ
يح الَْوَر َق».
َكما تُسا ِق ُط ال ّر ُ
ومن كالمه صلوات اهلل وسالمه عليه:
إن َم ْن َل ِق َي
«ألِْز ُموا َمَو َّدتَنا أ ْه َل الَْبيْ ِتَ ،ف َّ
َ
فاعِتنا،
اهلل َو ُهَو َيَو ُّدنا َد َخ َل يف َش َ
ّاس
َّ
إن حواِئ َج الن ِ
إَليْ ُك ْم ِم ْن ِنَع ِم
هلل َعَليْ ُك ْم،
ا ِ
َفال مَتُلُّوا

مالك تو ّلي أهل البيت

عليهم السالم

حدثنا محزة الزّيات عن عبد اهلل
قالّ :
بن شريك ،عن بشر بن غالب ،عن احلسني
عن عبد اهلل بن احلسني بن زين
بن علي عليهما السالم قال:
جده ،عن احلسني
العابدين ،عن أبيه ،عن ّ
السبط عليهما السالم قال:
هلل َوَر ْدنا حَ ْ
ّ
ن ُن َو ُهَو َعلى َنِبِّينا
َ
أحَّبنا ِ
«م ْن َ
ُ
َصّلى اهلل َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم ه َكذا ــ وضم
«م ْن واالنا َفِل َجدِّي َصّلى اهللُ َعَليِْه َوآِلِه
َ
َس ُع َوسلَّ َم واىلَ ،و َم ْن عادانا َفِل َجدِّي َصّلى اهللُ
لدنْيا َف َّ
إن ُّ
أحَّبنا ِل ُّ
اصبعيه ــ َو َم ْن َ
الدنْيا َلت َ
َ
فاج َر».
َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم عادى».
البرِ َّ َوالْ ِ

بغض أهل البيت عليهم السالم عالمة
النّ فاق

حدثنا
عن حممد بن عمر احلافظ قالّ :
حدثنا
احلسن بن عبد اهلل التميمي ،قالّ :
علي بن موسى
أبي ،قالّ :
حدثين سّيدي ّ
ال ّرضا عليه السالم ،عن أبيه موسى بن
جعفر عليه السالم ،عن أبيه جعفر بن
حممد عليه السالم ،عن أبيه حممد بن علي
ويف لفظ آخر قال عليه السالم:
عليه السالم ،عن أبيه علي بن احلسني عليه
إن
لدنْيا َف َّ
الدنْيا فضيلة الذهاب إلى أهل البيت
صاح َب ُّ
أحَّبنا ِل ُّ
َ
ِ
«م ْن َ
السالم ،عن جدهم احلسني بن علي عليهم
هلل ُكنّا حَ ْ
ن ُن
عليهم السالم
أحَّبنا ِ
فاج ُرَ ،و َم ْن َ
يُّب ُه البرِ ُّ َوالْ ِ
حُ ِ
السالم قال:
يامِة َكهاَتينْ ِ ».
َو ُهَو َي ْوَم ال ِق َ
قال اإلمام سيد الشهداء عليه السالم:
ُ
ُ
مُْ
َ
ول
س
ر
د
ه
ع
لى
ع
ني
ق
ف
نا
ال
ف
ر
ع
ن
ّا
ن
ك
«ما
َ
ِ
َ
َ
ِ
ْ َُ ِ
ِْ
وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى.
صَلًة ِم ْن أ ْرَبٍع :آَيًة
َ
«م ْن أتانا مَلْ َي ْع َد ْم ِخ ْ
ّ
َ
َّ
ْضِه ْم
هلل َصّلى اهللُ َعليِْه َوآِلِه َو َسل َم إال ِبُبغ ِ
ا ِ
محُ ْ َك َمًةَ ،و َق ِضَّيًة عاِدَلًةَ ،وأخًا ُم ْستَفادًا،
السال ُم».
َعِلّيًا َو ُولَْدُه َعَليِْه َّ
حب أهل البيت عليهم السالم َو جُماَل َسَة الُْعَلماءِ».
ميزان ّ
عن اإلمام احلسني بن علي عليهما
السالم قال:

إن َر ُس َ
هلل
المَ ،ف َّ
«أحُّبونا حِ ُ
ول ا ِ
ِ
ب ِّب ْ
اإلس ِ
ُ
َصّلى اهلل َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم َ
قالَ :ال َت ْر َف ُعوني
إن َ
اهلل تَعاىل خَّ َ
ات َذني َعبْدًا
َف ْو َق َحقّيَ ،ف َّ
َّخ َذني َر ُسو ًال».
َقبْ َل أ ْن َيت ِ

أحب أهل البيت
ابتالء من
ّ
عليهم السالم
نقل الع ّ
المة اجمللسي رمحة اهلل عليه عن
كتاب املؤمن :بإسناده عن سعد بن طريف،
قال :كنت عند أبي جعفر عليه السالم فجاء
مجيل األزرق ،فدخل عليه ،قال :فذكروا
باليا ّ
للشيعة وما يصيبهم ،فقال أبو جعفر
عليه السالم:
«إن أناسًا أتوا علي بن احلسني عليهما
َّ

قريش وأهل البيت

عليهم السالم

م ّر يوما املنذر بن اجلارود باإلمام
احلسني عليه السالم فقال :كيف أصبحت
يا بن رسول اهلل؟ فقال عليه السالم:
أن
«أصَب ْح ُت الَْع َر ُب َت ْعـَ ُّد َعَلى الَْع َج ِم ِب َّ
ْ
ُ
محُ َ ّمدًا َصّلى اهلل َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم ِمنْها،
أصَب ْحنا
أصَب َح ُت الَْع َج ُم ُم ِق َّرةٌ لهَ ا ِبذِل َكَ ،و ْ
َو ْ
أصَب َح ْت ُق َريْ ُ
ضَلنا َو َال َي َر ْو َن
ون َف ْ
ش َي ْع ِر ُف َ
َو ْ
األمِة أّنا
ذِل َك َلناَ ،و ِم َن الَبالِء َعلى ِ
هذِه َّ
ناه ْم مَلْ
ناه ْم مَلْ جُييُبوناَ ،وإذا َت َر ْك ُ
إذا َد َع ْو ُ
َي ْهَت ُدوا ِبَغيرِْ نا».

السالم وعبد اهلل بن عباس ،فذكروا هلما
حنو ما ذكرمت ،قال :فأتيا احلسني بن
علي عليهما السالم ،فذكرا له ذلك ،فقال
ّ صلى اهلل عليه وآله وسلم
معرفة النبي
احلسني عليه السالم:
والوصي عليه السالم وإطاعتهما
ّ
أس َر ُع إىل َم ْن
َوا ِ
هلل الَْبالُء َوال َف ْق ُر َوالَْقتْ ُل ْ
قال اإلمام احلسني بن علي عليهما
السيْ ِل إىل
ض الْبرَ َ
َ
اذين َو ِم َن َّ
أحَّبنا ِم ْن َر ْك ِ
السالم:
()1
ِص ْم ِرِه ».
َ
«م ْن َع َر َف َح َّق أَبَويِْه األف َ
ْضلينْ ِ  :محُ َ َّم ٍد
َ
()2
طاعِتِه َ
قيل َلهَُ :تَب ْحَب ْح
أطاع ُهما َح َّق َ
لي َو َ
َو َع ٍّ
نان ِشئْ َت».
يف ِّ
أي الجْ ِ ِ

ـــــــــــــــ
( )1صمر املاء :جرى من حدور يف مستوى
مستقره.
فسكن ،وهو جار والصمر بالكسر:
ُّ
( )2التبحبح :التمكن يف احللول واملقام ،وقد
حببح وتبحبح :إذا متكن وتوسط املنزل واملقام.
املصدر :موسوعة كلمات اإلمام احلسني عليه
السالم :ص  581ــ .586
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في رحاب علوم القرآن

بحـــــــوث
في سورة
الحمـــد()1

((ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ.))...
يتناول العالمة الطباطبائي قدس سره
سورة احلمد يف جمموعة من البحوث
العلمية القيمة ،فكان منها:
أو ًال البحث في معنى البسملة
قوله تعاىل( :بسم اهلل الرمحن
الرحيم)
(بسم)...
الناس رمبا يعملون عمال أو يبتدئون يف
عمل ويقرنونه باسم عزيز من أعزتهم أو
كبري من كربائهم ،ليكون عملهم ذاك مباركا
بذلك متشرفا ،أو ليكون ذكرى يذكرهم به،
ومثل ذلك موجود أيضا يف باب التسمية
فرمبا يسمون املولود اجلديد من اإلنسان،
أو شيئا مما صنعوه أو عملوه كدار بنوها
أو مؤسسة أسسوها باسم من حيبونه
أو يعظمونه ،ليبقى السم ببقاء املسمى
اجلديد ،ويبقى املسمى األول نوع بقاء
ببقاء االسم كمن يسمى ولده باسم والده
ليحيى بذلك ذكره فال يزول وال ينسى.
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وقد جرى كالمه تعاىل هذا اجملرى،
فابتدأ الكالم بامسه عز امسه ،ليكون ما،
يتضمنه من املعنى معلما بامسه مرتبطا
به ،وليكون أدبا يؤدب به العباد يف األعمال
واألفعال واألقوال ،فيبتدئوا بامسه ويعملوا
به ،فيكون ما يعملونه معلما بامسه منعوتا
بنعته تعاىل مقصودا ألجله سبحانه فال
يكون العمل هالكا باطال مبرتا ،ألنه باسم
اهلل الذي ال سبيل للهالك والبطالن
إليه.
وذلك أن اهلل سبحانه يبني يف مواضع
من كالمه :أن ما ليس لوجهه الكريم هالك
باطل ،وأنه :سيقدم إىل كل عمل عملوه مما
ليس لوجهه الكريم ،فيجعله هباءا منثورا،
وحيبط ما صنعوا ويبطل ما كانوا يعملون،
وانه ال بقاء لشيء إال وجهه الكريم فما
عمل لوجهه الكريم وصنع بامسه هو الذي
يبقى وال يفنى ،وكل أمر من األمور إمنا
نصيبه من البقاء بقدر ما هلل فيه نصيب،
وهذا هو الذي يفيده ما رواه الفريقان عن
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم إنه قال:
«كل أمر ذي بال مل يبدأ فيه باسم اهلل
فهو أبرت».

واألبرت :هو املنقطع اآلخر ،فاألنسب أن
متعلق الباء يف البسملة ابتدئ باملعنى الذي
ذكرناه فقد ابتدء بها الكالم مبا انه فعل
من األفعال ،فال حمالة له وحدة ،ووحدة
الكالم بوحدة مدلوله ومعناه ،فال حمالة له
معنى ذا وحدة ،وهو املعنى املقصود افهامه
من إلقاء الكالم ،والغرض احملصل منه.
وقد ذكر اهلل سبحانه الغرض احملصل
من كالمه الذي هو مجلة القرآن إذ قال
تعاىل:
((...ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ)).
إىل غري ذلك من اآليات اليت أفاد
فيها :إن الغاية من كتابه وكالم هداية
العباد ،فاهلداية مجلة هي املبتدئة باسم
اهلل الرمحن الرحيم ،فهو اهلل الذي إليه
مرجع العباد ،وهو الرمحن يبني لعباده
سبيل رمحته العامة للمؤمن والكافر ،مما
فيه خريهم يف وجودهم وحياتهم ،وهو
الرحيم يبني هلم سبيل رمحته اخلاصة
باملؤمنني وهو سعادة آخرتهم ولقاء ربهم
وقد قال تعاىل:
((...ﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ.))...
ثم إّنه سبحانه كرر ذكر السورة يف
كالمه كثريا كقوله تعاىل...(( :ﯗ ﯘ
ﯙ.))...
وقوله تعاىل(( :ﯶ ﯷ ﯸ.))...
وقوله ع ّز وجل(( :ﭑ ﭒ
ﭓ.))...
فبان لنا من ذلك :أن لكل طائفة من
هذه الطوائف من كالمه (اليت فصلها قطعا
قطعا ،ومسى كل قطعة سورة) نوعا من
وحدة التأليف والتمام ،ال يوجد بني أبعاض
من سورة وال بني سورة وسورة ،ومن هنا
نعلم :أن األغراض واملقاصد احملصلة من
السور خمتلفة ،وأن كل واحدة منها مسوقة
لبيان معنى خاص ولغرض حمصل ال تتم
السورة إال بتمامه ،وعلى هذا فالبسملة يف
مبتدأ كل سورة راجعة إىل الغرض اخلاص
من تلك السورة.
فالبسملة يف سورة احلمد راجعة إىل
غرض السورة واملعنى احملصل منه ،والغرض
الذي يدل عليه سرد الكالم يف هذه السورة
هو محد اهلل بإظهار العبودية له سبحانه
باإلفصاح عن العبادة واالستعانة وسؤال
اهلداية ،فهو كالم يتكلم به اهلل سبحانه
نيابة عن العبد ،ليكون متأدبا يف مقام
اظهار العبودية مبا أدبه اهلل به.
وإظهار العبودية من العبد هو العمل
الذي يتلبس به العبد ،واألمر ذو البال الذي
يقدم عليه ،فاالبتداء باسم اهلل سبحانه
الرمحن الرحيم راجع إليه ،فاملعنى بامسك
أظهر لك العبودية.
فمتعلق الباء يف بسملة احلمد االبتداء
ويراد به تتميم اإلخالص يف مقام العبودية
بالتخاطب.
ورمبا يقال انه االستعانة وال بأس به
ولكن االبتداء انسب الشتمال السورة على
االستعانة صرحيا يف قوله تعاىل:
((...ﭤ ﭥ)).
(...اهلل)...
وأما لفظ اجلاللة (فاهلل) أصله اإلله،
حذفت اهلمزة لكثرة االستعمال ،وإله من أله
الرجل يأله مبعنى عبد ،أو من اله الرجل أو
وله الرجل أي حتري ،فهو فعال بكسر الفاء
مبعنى املفعول ككتاب مبعنى املكتوب مسي
إله ألنه معبود أو ألنه مما حتريت يف ذاته

العقول ،والظاهر أنه علم بالغلبة ،وقد كان
((...ﰑ ﰒ ﰓ)).
مستعمال دائرا يف األلسن قبل نزول القرآن
وقال تعاىل:
يعرفه العرب اجلاهلي كما يشعر به قوله
((...ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)).
تعاىل:
ولذلك قيل :إن الرمحن عام للمؤمن
((ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ .))...والكافر والرحيم خاص باملؤمن فقط.
وقوله تعاىل:
((...ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ثانيًا :إعراب البسملة
ﮛ.))...
الباء :حرف جر ،مبين على الكسر ال
ومما يدل على كونه علما انه يوصف حمل له من اإلعراب( ،اسم) جمرور بالباء،
جبميع األمساء احلسنى وسائر أفعاله وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره،
املأخوذة من تلك األمساء من غري عكس،
ألن
كـ(ع ِملْ ُت) بال َق ُدوم ّ
والباء هنا لالستعانه َ
فيقال :اهلل الرمحن الرحيم ويقال :رحم املعنى :اقرأ مستعينًا باهلل.
اهلل وعلم اهلل ،ورزق اهلل ،وال يقع لفظ
واجلار واجملرور ،متعلقان مبحذوف
اجلاللة صفة لشيء منها وال يؤخذ منه ما
تقديره :اقرأ أو أتلو ،إذا أراَد الشخص
يوصف به شيء منها.
س على ذلك مجيع األعمال
القراءة و ِق ْ
احملذوف فع ً
ال عند الكوفيني ،وهم
وملا كان وجوده سبحانه ،وهو إله كل شيء وتقدير
ِ
يهدي إىل اتصافه جبميع الصفات الكمالية يقدرونه ّ
مؤخرًا ليفيد االختصاص.
كانت اجلميع مدلوال عليها به بااللتزام،
وأما البصريون فيقدرون احملذوف
وصح ما قيل إن لفظ اجلاللة اسم للذات
امسًا ،والتقدير :عندهم :ابتدائي بسم
الواجب الوجود املستجمع جلميع صفات
اهلل ...اخل ،وعليه فاجلار واجملرور متعلقان
الكمال وإال فهو علم بالغلبة مل تعمل فيه
مبحذوف خرب ملبتدأ حمذوف التقدير:
عناية غري ما يدل عليه مادة إله.
ابتدائي كائن بسم اهلل ،و(اسم) مضاف.
(...الرحمن الرحيم)
(...اهلل)...
وأما الوصفان :الرمحن الرحيم ،فهما
لفظ اجلاللة ،مضاف إليه جمرور،
من الرمحة ،وهي وصف انفعالي وتأثر
وعالمة جره كسرة اهلاء تعظيمًا.
خاص يلم بالقلب عند مشاهدة من يفقد
( ...الرمحن الرحيم)
أو حيتاج إىل ما يتم به أمره فيبعث اإلنسان
صفتان للفظ اجلاللة وصفة اجملرور
إىل تتميم نقصه ورفع حاجته ،إال أن هذا
املعنى يرجع حبسب التحليل إىل اإلعطاء جمرور مثله وعالمة اجلر الكسرة الظاهرة،
واإلفاضة لرفع احلاجة وبهذا املعنى يتصف ومجلة البسملة ابتدائية ال حمل هلا من
اإلعراب.
سبحانه بالرمحة.
وجيوز يف العربية رفعهما على أنهما
فالرمحن ،فعالن صيغة مبالغة تدل على
الكثرة ،والرحيم فعيل صفة مشبهة تدل خربان ملبتدأ حمذوف ،التقدير :هو الرمحن
على الثبات والبقاء ولذلك ناسب الرمحن الرحيم.
أن يدل على الرمحة الكثرية املفاضة على
كما جيوز نصبهما على أنهما مفعول
املؤمن والكافر وهو الرمحة العامة ،وعلى لفعل حمذوف ،والتقدير :أمدح ،وهذان
هذا املعنى يستعمل كثريا يف القرآن ،قال الوجهان على القطع أي قطع النعت عن
()1
تعاىل:
املنعوت.
((ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال تعاىل:
املصدر :امليزان يف تفسري القرآن للسيد
((ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ الطباطبائي :ج ،1ص.22
ﯨ.))...
( )1إعراب القرآن الكريم وبيان معانيه
ولذلك أيضا ناسب الرحيم أن يدل على حملمد حسن عثمان :ج ،1ص.18
النعمة الدائمة والرمحة الثابتة الباقية اليت
تقاض على املؤمن كما قال تعاىل:

Ò

على ضفاف نهج البالغة

العلم يف الصغر
يف نهج البالغة
رب األسرة
مسؤولية ّ
ُّ
وواجب
كل فرٍد يف اإلسالم له دوٌر و ُمهمٌة
ٌ
عليه القيا ُم به.
ُّ
كل
إنس���ان يف دين اهلل مسؤو ٌل عن شيء
ٍ
م���ا يف الدني���ا ،ومس���ؤو ٌل ع���ن هذا الش���يء
رب
يف اآلخ���رة ،ي���وم يقو ُم
الن���اس هلل تعاىل ِّ
ُ
العاملني.
أس��� َرِتِه ،اليت
ُّ
ورب األس���رِة مسؤو ٌل عن ْ
ُّ
ُ
ُ
ُ
ه���ي اللبْن���ة يف اجملتمع ،ف���إذا صل َح ْت صل َح
سد ْت َف ُس َد اجملتمع.
اجملتم ُع ،وإذا َف َ
واألس���رُة َّ
كأنه���ا دولٌة إس�ل�امية صغريةٌ
ورب
منوذجي���ٌة ،أو هك���ذا
جي���ب أن تك���ونُّ ،
ُ
َّ
���ي والقاِئ��� ُد هل���ا ،والراعي
األس���رِة ه���و الَوِل ُّ
َ
والش���باب
األطفال والزوجَة
ألموِرها ،يرعى
َ
ورب األسرِة وراعيها
وأموَره واحتياجاِتِهمُّ ...
قص َر يف ش���أِنها ،أو تهاَون
غ�ي�ر
معذور ،إذا َّ
ُ
ٍ
يف أم ِرها.
والتصرف
فهو الذي يرعى شؤون الرتبيِة
ُّ
والدرس وفرتِة
والصوم
والعالقات والصالِة
ِ
ِ
ِ
َ
فإن
ة،
م
ل
ك
ب
و
...
والش���باب
والبل���وغ
الطفول���ِة
َ
ْ ِ َِ
رب األس��� َرِة كب�ي�رةٌ ج���دًا ،وه���و
مس���ؤوليَة ِّ
حماس ٌب عليها.
َ
ألس��� َرِته
وهو أيض���ًا الذي يكو ُن منوذجًا ْ
يف أخالقه وعباداته ،ويف عاطفته ورمحته،
ويف س���هره وحنانه ...ويف إطعامه هلم مبادئ
اإلسالم احلنيف. ...
يق���ول موالنا أم�ي�ر املؤمنني علي بن أبي
طالب عليه السالم يف وصّيته ألصحابه:
هلل َصّل���ى اهللُ َعَليْ���ِه َوآِل���ِه
َ
«وكان َر ُس���و ُل ا ِ
ً
ً
ش�ي�ر َل ُه
َو َس���لَّ َم َن ِصب���ا َتِعبا ِب َّ
الصالِة َب ْع َد الّتبْ ِ

ِب َ
هلل ُسبْحاَنهُ:
اجلَّنِةِ ،ل َق ْو ِل ا ِ
((ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
()1
ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ)).
���كان يأ ُم��� ُر ِبه���ا أ ْهَل���هَُ ،وُي َص�ِّب�ِّرُّ َعَليَْها
َف َ
ْسهُ».
َنف َ
ويقول اإلمام صلوات اهلل وس�ل�امه عليه
ملن ف ّرغ نفس���ه للعبادة والتبتُّ���ل ،وترك أهله
وعياله والقيام بواجبهم:...
بيث!
استَهاَم ِب َك الخَْ ُ
«يا ُع َد َّي َنف ِ
ْسِهَ ،ل َق ِد ْ
ح َت أ ْهَل َك َووَل َدك!».
أما َر مِ ْ
وقال عليه السالم يف بعض كلماته:
إن ِللواِل ِد
���د على الواِل ِد َحقّ���ًاَ ،و َّ
َّ
«إن ِللْوَل ِ
���ق الواِل ِد َعل���ى الَوَل ِد
���د َحقّ���ًاَ ،ف َح ُّ
َعل���ى الَوَل ِ
هلل
���يٍء ،إ ّال يف َم ْع ِصَي���ِة ا ِ
أ ْن ُيطيَع��� ُه يف ُك ِّل َش ْ
ي ِّس َن
ُس���بْحاَنهَُ ،و َح ُّق الَوَل ِد َعلى الواِل ِد أ ْن حُ َ
ُرآن».
ي ِّس َن أَدَبهَُ ،وُيَعلِّ َم ُه الْق َ
اسهَُ ،و حُ َ
مْ َ
ويف وصّيت���ه علي���ه الس�ل�ام الب���ن اإلمام
احلس���ن علي���ه الس�ل�ام يف ضرورة حتس�ي�ن
ا ُ
خللُق مع العيال ،قال:
«َوال َي ُك ْن أ ْهلُ َك ْ
أشقى الخَْ لِْق ِب َك».
هذه صورة عامة وشاملة حول املسؤولية
الش���رعية والعرفية واإلنس���انية املطلوبة من
رب األسرة ...لك ْن يبقى التحذير من املبالغة
ّ
يف االهتم���ام بش���ؤون األس���رة ف���وق احلدود
املطلوبة وبطريقة مهووس���ة غري مدروس���ة،
ألن هذا س���يؤثر س���لبا على البنية الرتبوية،
واملس���تقبلية لألوالد ،فتظهر عليهم مظاهر
الدل���ع والغن���ج وامليوعة ،وتبنى ش���خصيتهم
عل���ى االتكالي���ة والتلك���ؤ واالعتم���اد عل���ى
اآلخري���ن والضع���ف واخلوف من املس���تقبل

واملصاع���ب ...وكل ه���ذا م���ا كان ليق���ع ل���وال
الضعف الذي يظهر من األهل جتاه األوالد...
ملاذا ه���ذا الضعف؟ فإن كان األوالد مؤمنني
ف���اهلل أوىل به���م ...وإن مل يكونوا كذلك ،فلم
االهتمام بهم؟!
قال اإلم���ام أمري املؤمنني عليه الس�ل�ام
لبعض أصحابه:
���ن أ ْكَث َر ُش��� ْغِل َك ِبأ ْهِل َك َوَوَل ِد َك:
« َال تجَ ْ َعَل َّ
إن اهللَ
هللَ ،ف َّ
َف���إ ْن َي ُك ْن أ ْهلُ َك وَوَل��� ُد َك أ ْوِلياَء ا ِ
هللَ ،فما
َال ُيضي ُع أ ْوِلياَءُه ،وإ ْن َي ُكوُنوا أ ْعداَء ا ِ
َهم َك َو ُش ْغلُ َك بأ ْعداِء َ
اهلل؟!».
ُّ
ِ
الدين فوق القرابة
حث اإلسالم على صلة ال ّرحم ،وال جتد
ّ
هلما نظريًا يف دين أو شريعة ،فصلة الرحم
أخ���ذت حّي���زا هاما م���ن كت���اب اهلل اجمليد،
وم���ن أحادي���ث الن�ب�ي وأه���ل بيت���ه الك���رام،
صلوات اهلل عليهم أمجعني.
وصل���ة الرحم ،ونتيجة ملنزلتها وأهميتها
يف اإلسالم هلا أحكام وأعراف وفتاوى تتعلق
به���ا ،وهلا تفاصي���ل وصور عدي���دة وكثرية،
تبينّ كيف أن اهلل تعاىل ،مل يرتك ش���يئًا من
أمور البش���ر ،ولو كان صغ�ي�رًا بنظرهم ،إال
وجعل له حكما وحدا ،وأدبا وسنة.
وبعد ه���ذا التدليل على عظم���ة القرابة
واألسرة يف اإلسالم ،حتى كأنك ختال أن ال
شيء فوقها أو يوازيها أهمية ...بعد كل هذا
تبقى مصلحة اإلس�ل�ام ودي���ن اهلل احلنيف،
وشرعه املقدس فوق كل اعتبار.
فاإلسالم يعلو وال ُيعلى عليه بشيء ،ولو
كان هذا الش���يء ،قريبًا أو حبيبًا ،أو أخًا أو

أختًا ...بل حتى لو كان أبًا أو أمًا أو ابنًا. ...
إذا كان هن���اك خط���ر حم���دق بدي���ن اهلل
احلني���ف وش���رعه املق���دس ،واملطل���وب صد
األع���زاء أو القراب���ة عن جرميته���م وبغيهم..
فيج���ب ذلك ليبقى اإلس�ل�ام ف���وق اجلميع،
وليحفظ قبل س�ل�امة اجلميع ...ألن اإلسالم
إذا حفظ ،حفظ املسلمون وأرض اإلسالم...
وإذا حف���ظ املس���لمون فق���ط ،دون���ه ،أصبح
عرضة لألهواء واملصاحل الش���خصية وحكم
الفئة العصبية.
ويف إش���ارة وافي���ة وناطق���ة إىل ذل���ك،
يصف اإلمام علي عليه السالم هذه احلقيقة
الس���اطعة ...يصف أصحاب رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وس���لم وقوة إميانهم ...يصفهم
ي���وم صف�ي�ن مواجه���ا املش���ككني واملتّهمني...
يقول سالم اهلل تعاىل عليه:
ُ
هلل َصلَّى اهلل َعَليِْه
���ول ا ِ
«َوَل َق ْد ُكنّا َم َع َر ُس ِ
َوآِلِه َو َس���ّلمَ ،ن ْقتُ��� ُل آباَءنا َوأبْناَءن���ا ْ
وإخواَننا،
َسليمًا،
وأ ْع َ
مامناَ :ما َيزي ُدنا ذِل َك إ ّال إميانًا َوت ْ
ض مَ
األلْ،
ْم َو َصبرْ ًا َعلى َم َض ِ
َو ُم ِضّيًا َعلى اللق ِ
الر ُج��� ُل
���دًا يف ِجه���اِد الَْع��� ُد ْوَ ،وَل َق��� ْد َ
َو ِج ّ
كان َّ
ِمنّ���اَ ،و َ
اآلخ ُر ِم ْن َع ُدِّوناَ ،يتَص���اَو َال ِن تَصا ُو َل
ُس ُهماُّ :أي ُهما َي ْسقي
الَْف ْحَلينْ َ ،يتَخاَل ِ
س���ان أنْف َ
ُ���ونَ ،ف َم َّرًة َلن���ا ِم ْن َع ُدِّونا،
ِ
أس المَْن ِ
صاحَب��� ُه َك َ
ُ
َو َم َّرًة ِلَع ُدِّونا ِمنّاَ ،فَل ّما َرأى اهلل ِص ْد َقنا أنْز َ
َل
ِبَع ُدِّون���ا الَْكبْ���ت ،وأنْ���ز َ
َّصرَ ،حتّى
َل َعَليْن���ا الن ْ
اإلسال ُم ُملِْقيًا ِجراَن ُه َو ُمـَبِّوئًا أ ْوطاَنهُ،
اسَت َق َّر ْ
ْ
ُ
َ
َ
ين
َوَلَع ْم���ري ل ْو كنّا نأتي ما أَتيُْت ْم ،ما قام ِّ
للد ِ
َع ُموٌدَ ،و َال ْ
اخ َض َّر لإلميان ُعوٌد.»...
أن قتل
لق���د بينّ لنا اإلمام عليه الس�ل�ام ّ
أع ّز الن���اس أحيان���ًا ،كاألب واألخ وأمثاهلم،
لنصرة اإلس�ل�ام ،واجب مطل���وب ،وال ضري
يف ذلك.
وها هو يف موضع آخر ،يؤّنب أحد والته
عل���ى تهاون���ه يف حق���وق الن���اس وأمواهل���م،
ويتعجب عليه السالم منه ،كيف أن يستسيغ
طعام���ا وش���رابًا وهو يعل���م أنه ي���أكل حرامًا
من أموال اليتامى واملس���اكني واملؤمنني ...ثم
يهدده بالس���يف الذي ما ضرب عليه السالم
ّ
ً
ب���ه أحدا إال دخل النار ،وأنه لن يتهاون عليه
السالم يف ذلك.
يقول عليه السالم:

أن الحَْ َس َن َوا ُ
حل َسينَْ َفَعال ِمثْ َل
هلل َل ْو َّ
«وَوا ِ
َّالذي َفَعلْ َت ،ما كاَن ْت لهَُما ِعندي هوادة ،وال
آخ َ
ظ ِف���را ِم يّن بإرادةَ ،حتّى ُ
���ذ الحَْ َّق ِمنُْهما،
باط َل َع ْن َم ْظَل َمِتِهما».
َوأزيح الْ ِ
ويقول عليه السالم يف بعض حكمه:
«إن َولي محُ َ م ٍد َم ْن أطا َع َ
اهلل ،وإن َب ُع َد ْت
َّ َّ َّ
َ
إن َع ُدَّو محُ َ َّم ٍد َم ْن َعصى اهلل ،وإن
لحُ ْ َمتُ���هَُ ،و َّ
ْ َق ُرَب ْت َقراَبُتهُ».
إذن أن تعظي���م ُح��� َرِم اإلس�ل�ام أوىل من
وأن حف���ظ
تعظي���م القراب���ات والعش�ي�رةّ ،
اإلسالم مقدم على كل شيء.
التعليم في الصغر
ال تتصّور ي���ا أخي كم هي أهمية التعليم
يف الصغ���ر ...وال تتصور كم هو أثر التهذيب
والرتبي���ة والتأدي���ب والتعلي���م يف الس���نوات
األوىل من العم���ر ،خاصة قبل البلوغ ،حيث
تك���ون النف���س خالية فارغة م���ن أي فكرة أو
ع���ادة أو انتماء أو ملكة ...اللهم إال من طباع
الفط���رة الس���ليمة ،ال�ت�ي ه���ي يف احلقيق���ة
تس���اعد عل���ى تقوي���م امل���رء وترش���يده عن���د
كربه.
فالصغري يتعّلم بس���رعة ويتأثر بسرعة،
ونفس���ه غري مس���بوقة بش���يء وهم���ه قليل،
ومسؤوليته يس�ي�رة ،طموحه كبري ،وصفاؤه
حاضر ...مل يلّوث بنفس���يات الناس السيئة،
من طمع وضرر وغرية وحسد وقساوة قلب...
هو خال من كل ذلك مستعد لتقبل التوجيهات
والتوصي���ات واإلرش���ادات ...والعمل بها قبل
غلب���ة اهلوى ،وإغ���راءات ،الدنيا ،وانصراف
العقل إىل املكر واخلديعة.
ويف ذلك يقول أمري املؤمنني عليه س�ل�ام
اهلل تع���اىل يف وصّيت���ه البن���ه احلس���ن علي���ه
السالم:
«أي ُب�َن�يَ َّ ِّ ،إني مَلَّا رأيتُين َق ْد َبِل ْع ُت ِس���نًا،
ّ
ً
َ
َ
َوَرأيتُ�ن�ي ازْدا ُد َو ْهنا ب���اَد ْر ُت ِبَو ِصَّييت إليْك،
َوأ ْوَر ْد ُت ِخص���ا ًال ِمنْه���اَ ،قبْ َ
���ل أ ْن َي ْع َج���ل ب���ي
ْض َي إَليْ َك بمِ ا يف َنفْسي ،أ ْو
أجلي ُد َ
ون أ ْن أف ِ
َ
ص ُت يف ِج ْس���مي،
أ ْن أنَْق َ
ص يف رأييَ ،كما ُن ِق ْ
ت
أ ْو َي ْس���ِب َقين إَليْ َك َب ْع ُ
بات الهَْ وىَ ،و ِفنَ ِ
ض َغَل ِ
ـــــــــــــــ
لب
الدنْي���اَ ،فَت ُك َ
ُّ
���ب النَّفوِرَ ،وإنمَّ ا َق ُ
ون َك َّ
الص ْع ِ
( )1سورة طه ،اآلية.132 :
ض الخْ اِلَيِة ،ما أل ِق َي فيها ِم ْن
الحَْ َ
املصدر :قبس���ات من نهج البالغة للسيد سامي
���د ِث كاأل ْر ِ
���يٍء َقِبَلتْهَُ ،فباَد ْرت َ
قس���َو خضرا.30 :
ُك ِباألَد ِب َقبْ َل أ ْن َي ُ
َش ْ
َقلُْب َكَ ،وَي ْش���َتِغ َل لُُّب َ
َس���َت ْقِب َل بجِ ِ ِّد رأِي َك
���كِ ،لت ْ
ِم َن األ ْم ِر ،م���ا َقد َك َ
فاك أ ْه ُل الْتَجاِر ْب ُب ْغَيَت ُه
فيت َم ُؤوَن���َة َّ
الطَل ِب،
َوتجَ ْ ِرَبتَ���هَُ ،فَت ُك َ
���ون َق ْد ُك َ
َّج ِرَبَة.»...
َو ُع َ
عالج الت ْ
وفيت من ِ
ويف مع���رض إظه���ار حرصه وحنانه على
ابن���ه علي���ه الس�ل�ام ،يظهر احلب والش���فقة
واحلرص على التأديب يف أّول العمر ،فالنية
س���ليمة ،والنفس خالية ،والروح مقبلة ...وال
موجهة لنا حنن
ننسى أن هذه الوصية أيضًا ّ
األبن���اء الروحّي�ي�ن لعلي بن أب���ي طالب عليه
السالم حيث يقول:
«َ ...وَرأيْ ُت َحيْ ُث ِعناني ِم ْن أ ْم ِر َك ما َي ْعين
���د َّ
الش َ
���فيقَ ،وأجمْ َ ْع ُت َعَليِْه ِم��� ْن أَدِب َك،
الواِل َ
���ون ذِل َ
���كَ ،وأنْ َت ُم ْقِب ُل الُْع ْم��� ُرَ ،و ُم ْقَتَب ُل
أ ْن َي ُك َ
ْس صا ِفَيٍة.»...
َّ
الد ْه ِر ،ذو ِنَّيٍة َس َ
ليمٍةَ ،وَنف ٍ
ومن أهم ما جيب تعليمه للصغري يف أّول
عم���ره ،األخالق ،احلس���نة الكاملة ،وحس���ن
املعاش���رة ،واألدب ،واألع���راف ،االجتماعية
احملم���ودة ،والع���ادات الش���ائعة املش���كورة،
وأن نعلم���ه عل���وم القرآن املختلفة ،وش���رائع
اإلس�ل�ام ...وأن نعلم���ه احل�ل�ال واحل���رام،
واخلري والش���ر ،واحلس���ن والقبيح ،والضار
والناف���ع ،وكل م���ا ل���ه مدخلي���ة يف س���عادته
الدنيوية واألخروية ،ورضوان من اهلل أكرب.
يق���ول اإلم���ام علي���ه الس�ل�ام يف بع���ض
َ
مرياث كاألَد ِب».
حكمهَ« :و َال
���ق الَوَل ِد
وق���ال عليه الس�ل�ام أيضاَ« :و َح ٌّ
حي ِّس َن أَدَبهُ،
ي ِّس َ
امسهَُ ،و َ
َعلى الْواِل ِد أ ْن حُ َ
���ن َ
ُرآن».
َوُيَعلِّ َم ُه الْق َ
ويف حكمة له عليه الس�ل�ام يقول« :الِعلُْم
م َّددةٌ».
ِوراَثٌة َكرميٌةَ ،واآلداب ُخَل ٌل جُ َ
وقال عليه الس�ل�ام« :يا ُك َميْ ُلُ ،م ْر أ ْهَل َك
���ب مْالَ���كاِرِمَ ،وُي ْدلجَ ُ ���وا يف
أ ْن َي ُر ُ
وح���وا يف َك ْس ِ
حاجِة َم ْن ُهَو ناِئ ُم.»...
َ
فه���ذا مما جي���ب أن يربى علي���ه األبناء،
وفيم���ا جي���ب أن يعّلم���وه ،وكم حن���ن حباجة
تق���دم بعي���دا ع���ن
للتأم���ل والتفك���ر فيم���ا ّ
األفكار الغريبة ،واملخالفة للفطرة السليمة،
والطريقة القومية.

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

حقوق األخوة والصحبة
«إني ألتسارع إىل قضاء حوائج أعدائي إثم صاحب املكس».
وهي يف املال والنفس واللسان والقلب
بالعفو والدعاء واإلخالص والوفاء والتخفيف خمافة أن أردهم فيستغنون عين».
السادس :حقهم في الدعاء
()2
وترك التكلف والتكليف ،وجتمعها مثانية
هذا يف األعداء فكيف يف األصدقاء.
حال الحياة والممات
أمور:
الثالث والرابع :حقهم في
الدعاء له يف حياته ومماته بكل ما حيبه
()3

األول :حقهم في مالك

وله مراتب ثالث:
أوهلا :وهي أدناها أن تنزله منزلة عبدك
وخادمك يف القيام حبوائجه وأموره من دون
أن حتوجه إىل سؤال.
الثانية :وهي أوسطها أن تنزله منزلة
نفسك وترضى مبشاركته إياك يف مالك.
الثالثة :وهي أعالها أن تؤثره على نفسك
وتقدم حاجته على حاجتك ،قال تعاىل:

((...ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ.))...

(وقال اإلمام السجاد عليه السالم لرجل:
«هل يدخل أحدكم يده يف كم أخيه وكيسه
فيأخذ منه ما يريد من غري إذن؟».

لسانك وقلبك
لنفسه وألهله ،وال تفرق بني نفسك وبينه،
على اللسان بالسكوت عن ذكر عيوبه يف فإن دعاءك له دعاء لنفسك.
حضرته وغيبته واملماراة واملنافسة معه إال
قال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم:
يف اهلل ،وعن أسراره اليت تنهى إليه ولو
«إذا دعا رجل ألخيه يف ظهر الغيب قال
()4
بعد القطيعة ،فإن ذلك من لؤم الطبع ،وأن امللك :ولك مثل ذلك».
يسكت عن القدح يف أحبائه وأهله وولده،
وعن اإلمام الباقر عليه السالم ،يف قوله
وعن حكاية قدح غريه فيه ،فإن الذي سبك
تعاىل:
من بلغك ،وبالنطق بإظهار التودد والتفقد
((ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
والدعاء والثناء ،وينصحه وخيوفه إذا ارتكب
حرامًا وينبهه على عيوبه ،ويقبح القبيح يف ﮞ ﮟ ﮠ.))...
عينه وحيسن احلسن.
قال« :هو املؤمن يدعو ألخيه بظهر الغيب،
فتقول له املالئكة :آمني .ويقول اهلل العزيز
قال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«املؤمن مرآة املؤمن ــ أي يرى منه ما ال اجلبار :ولك مثل ما سألت ،ولقد أعطيت
()5
يرى من نفسه ،كما يستفيد باملرآة الوقوف ما سألت حببك إياه».
على عيوب صورته الظاهرة.
وروي عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم

الخامس :حقهم في العفو عن أنه قال« :مثل امليت يف قربه مثل الغريق
قال :ال ،قال عليه السالم« :فلستم
()1
زالتهم وهفواتهم
بإخوان»).
يتعلق بكل شيء ،ينتظر دعوة من ولد أو
وهفوة صديقك وأخيك إن كانت يف الدين والد أو أخ أو قريب ،وإنه ليدخل على قبور
الثاني :حقهم في نفسك
يف اإلعانة بالنفس يف قضاء حاجاته نصحته وأرشدته ،وإن كانت لتقصري يف األموات من دعاء األحياء من األنوار مثل
والقيام بها قبل السؤال وهذه أيضًا هلا األخوة عفوت عنه وال تعاقبه ،وإذا اعتذر اجلبال».
إليك فاقبل عذره.
السابع :حقهم في الوفاء
درجات :أدناها القيام باحلاجة عند السؤال
وسلم:
وآله
عليه
اهلل
صلى
النيب
قال
واإلخالص
والقدرة مع البشاشة.
«من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل فعليه مثل
والوفاء هو الثبات على احلب وإدامته إىل
فعن اإلمام الصادق عليه السالم قال:

Õ

فقد أصاب خيرا كثيرا

املوت معه وبعد املوت مع أوالده وأصدقائه ،من صافاه وعاد من عاداه واكتم سره وعيبه
فإن احلب إمنا يراد لآلخرة ،فإن انقطع قبل وأظهر منه احلسن ،واعلم أيها السائل أنهم
ورد يف مصباح الشريعة عن اإلمام
املوت حبط العمل وضاع السعي ،ولذلك أقل من الكربيت األمحر.
الصادق عليه السالم أنه قال« :قد قل
قيل( :قليل الوفاء بعد الوفاة خري من كثري
وأما إخوان املكاشرة فإنك تصيب لذتك ثالثة أشياء يف كل زمان :اإلخاء يف اهلل،
()6
الوفاء يف حال احلياة).
منهم فال تقطعن ذلك منهم ،وال تطلنب ما والزوجة الصاحلة األليفة يف دين اهلل،
وروي أنه صلى اهلل عليه وآله وسلم أكرم وراء ذلك عن ضمريهم ،وابذل هلم ما بذلوا والولد الرشيد ،ومن أصاب أحد الثالثة
()10
فقد أصاب خري الدارين واحلظ األوفر يف
عجوزًا دخلت عليه ،فقيل له يف ذلك فقال :من طالقة الوجه وحالوة اللسان».
()7
صاحب ذا العقل وان مل يكن كرميا الدنيا.
«إنها كانت تأتينا أيام خدجية».
ومن الوفاء مراعاة مجيع أقاربه والكريم وان مل يكن ذا عقل راجح
وأصدقائه ،وأن ال يتغري حاله يف التواضع
وعن اإلمام الصادق عليه السالم قال:
مع أخيه وإن ارتفع شأنه واتسعت واليته« ،قال أمري املؤمنني عليه السالم :ال عليك أن
وأن ال يصادق أعدائه.
تصحب ذا العقل ،وإن مل حتمد كرمه ،ولكن

واحذر أن تؤاخي من أرادك لطمع أو
خوف أو قتل أو أكل أو شرب ،واطلب
مؤاخاة األتقياء ويف ظلمات األرض ولو
أفنيت عمرك يف طلبهم ،فإن اهلل ع ّز وجل
مل خيلق على وجه األرض أفضل منهم بعد
النبيني ،وما أنعم اهلل على العبد مبثل ما
أنعم به من التوفيق لصحبتهم ،قال اهلل
تعاىل:

الثامن :حقهم في التخفيف
انتفع بعقله واحرتس من سيئ أخالقه ،وال
وترك التكليف
تدعن صحبة الكريم فإن مل تنتفع بعقله
وذلك بأن ال يكلف أخاه ما يشق عليه ،ولكن انتفع بكرمه بعقلك وف ّر كل الفرار من
()11
وال يستمد منه من جاه وال مال ،وال يكلفه اللئيم األمحق».
((ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ال تصاحب من ال عهد له
التواضع له والتفقد والقيام حبقوقه ،بل ال
()14
ﮢ))».
يقصد مبحبته إال اهلل تبارك وتعاىل تربكًا
وقال اإلمام الصادق عليه السالم« :عليك
ــــــــــــــــــــــــ
()8
بدعائه واستئناسًا بلقائه.
بالتالد ،وإياك وكل حمدث ال عهد له وال

قال اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم :أمان وال ذمة وال ميثاق ،وكن على حذر من
«شر األصدقاء من تكلف لك ،ومن أحوجك أوثق الناس يف نفسك ،فإن الناس أعداء
()12
النعم».
إىل مداراة ،وأجلاك إىل اعتذار».
وعن اإلمام الصادق عليه السالم قال:
علي من يتكلف لي وأحتفظ
«أثقل إخواني ّ
منهم ،وأخفهم على قليب من أكون معه كما
ويف رواية أخرى عنه عليه السالم قال:
()9
أكون وحدي».
«ال تكون الصداقة إال حبدودها ،فمن كانت
من هم إخوان الثقة وإخوان
فيه هذه احلدود أو شيء منها فانسبه إىل
المكاشرة؟
الصداقة ،ومن مل يكن فيه شيء منها فال
روي عن اإلمام الباقر عليه السالم قال :تنسبه إىل شيء من الصداقة :فأوهلا أن
«قام رجل بالبصرة فقال :يا أمري املؤمنني تكون سريرته وعالنيته لك واحدة ،والثانية
اخربنا عن اإلخوان؟ فقال عليه السالم :أن يرى زينك زينه وشينك شينه ،والثالثة
اإلخوان صنفان :إخوان الثقة ،وإخوان أن ال تغريه عليك والية وال مال ،والرابعة
أن ال مينعك شيئًا تناله مقدرته ،واخلامسة
املكاشرة.
فأما إخوان الثقة فهم الكهف واجلناح ــ وهي جتمع هذه اخلصال ــ أن ال يسلمك
()13
واألهل واملال ،فإذا كنت من أخيك على عند النكبات».
ال تصاحب إال من كان حاويا
لهذه الصفات

حد الثقة فابذل له مالك وبدنك وصاف

من أصاب هذه األشياء الثالثة
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أخالقك هويتك

فضيلة الحلم
وكظم الغيظ
قد عرفت أن احللم هو طمأنينة النفس،
حبي���ث ال حيركه���ا الغض���ب بس���هولة وال
يزعجه املكروه بسرعة ،فهو الضد احلقيقي
للغضب ،ألنه املانع من حدوثه وبعد هيجانه
مل���ا كان كظ���م الغيظ مما يضعف���ه ويدفعه،
فم���ن هذه احليثية يك���ون كظم الغيظ أيضا
ضدا له.
فنحن نشري إىل فضيلة احللم وشرافته،
ثم إىل فوائد كظم الغيظ ومنافعه ،ليجتهد
طالب إزالة الغضب يف االتصاف باآلل فال
حي���دث فيه أصال ،وبالثان���ي ،فيدفعه عند
هيجانه.
فنق���ول :احلل���م :ه���و أش���رف الكم���االت
النفس���ية بعد العلم ،بل ال ينفع العلم بدونه
أصال ،ولذا كلما ميدح العلم أو يس���أل عنه
يق���ارن به ،قال رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه
وآله وسلم:
«اللهم أغنين بالعلم وزيين باحللم».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«مخس من س���نن املرس���لني» ،وع���د منها
احللم.
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«وابتغ���وا الرفع���ة عن���د اهلل» ،قال���وا :وما
هي يا رس���ول اهلل!؟ قال« :تصل من قطعك
وتعط���ي م���ن حرم���ك ،وحتل���م عم���ن جه���ل
عليك».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«إن الرج���ل املس���لم ل���درك باحللم درجة
الصائم القائم».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«إن اهلل حي���ب احلي���ي احللي���م ،ويبغ���ض
الفاحش البذي».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«ث�ل�اث من مل تكن في���ه واحدة منهن فال
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تعتدوا بش���يء من عمله :تق���وى حتجزه عن
معاصي اهلل ،وحلم يكف به الس���فيه ،وخلق
يعيش به يف الناس».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«إذا مج���ع اخلالئ���ق ي���وم القيام���ة ،نادى
من���اد :أين أهل الفضل؟ فيق���وم ناس ــ وهم
يس�ي�ر ـ���ـ فينطلق���ون س���راعا إىل اجلن���ة،
فتتلقاهم املالئكة فيقولون :إنا نراكم سراعا
إىل اجلن���ة؟ فيقول���ون :حنن أه���ل الفضل،
فيقول���ون :ما كان فضلكم؟ فيقولون :كنا إذا
ظلمنا صربنا ،وإذا أسيء إلينا عفونا ،وإذا
جه���ل علينا حلمنا ،فقال :هلم ادخلوا اجلنة
فنعم أجر العاملني».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«م���ا أع���ز اهلل جبه���ل ق���ط ،وال أذل حبلم
قط».
وقال أمري املؤمنني عليه السالم:
«ليس اخلري أن يكثر مالك وولدك ،ولكن
اخلري أن يكثر علمك ويعظم حلمك».
وق���ال اإلم���ام عل���ي ب���ن احلس�ي�ن عليهما
السالم:
«إنه ليعجبين الرجل أن يدركه حلمه عند
غضبه».
وقال اإلمام الصادق عليه الس�ل�ام« :كفى
باحللم ناصرا».
وق���ال عليه الس�ل�ام« :وإذا مل تكن حليما
فتحلم».
وق���ال عليه الس�ل�ام« :إذا وقع بني رجلني
منازع���ة نزل ملكان ،فيقول للس���فيه منهما:
قل���ت وقل���ت وأنت أه���ل ملا قلت ،وس���تجزي
مب���ا قلت ،ويق���والن للحلي���م منهما :صربت
وحلمت سيغفر لك إن أمتمت ذلك».
وقال عليه الس�ل�ام« :فإن رد احلليم عليه
ارتفع امللكان».

وبع���ث اإلم���ام عليه الس�ل�ام غالما له يف
حاج���ة فأبط���أ ،فخ���رج عل���ى أث���ره فوجده
نائما ،فجلس عند رأسه يروحه حتى انتبه،
فق���ال له« :يا فالن! واهلل م���ا ذلك لك! تنام
الليل والنهار ،لك الليل ولنا منك النهار».
وقال اإلمام الرضا عليه السالم:
«ال يك���ون الرج���ل عاب���دا حت���ى يك���ون
حليما».
كظم الغيظ
وأما (كظم الغيظ) فهو وإن مل يبلغ مرتبة
احلل���م فضيل���ة وش���رافة ،ألن���ه التحلم :أي
تكل���ف احلل���م ،إال أنه إذا واظ���ب عليه حتى
ص���ار متع���ادا حتدث بعد ذل���ك صفة احللم
الطبيعي ،حبيث ال يهيج الغيظ حتى حيتاج
إىل كظمه.
ولذا قال رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وآله
وسلم:
«إمنا العلم بالتعلم واحللم بالتحلم».
فم���ن مل يك���ن حليما بالطب���ع ال بد له من
الس���عي يف كظم الغيظ عن���د هيجانه ،حتى
حتص���ل ل���ه صف���ة احلل���م ،وق���د م���دح اهلل
س���بحانه كاظم���ي الغي���ظ يف حمك���م كتابه،
وتوارت األخبار على شرافته وعظم أجره.
ق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه
وسلم:
«م���ن كظ���م غيظ���ا ول���و ش���اء أن ميضي���ه
أمضاه ،مأل اهلل قلبه يوم القيامة رضا».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«ما جرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة
غيظ كظمها ابتغاء وجه اهلل تعاىل».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«إن جلهن���م باب���ا ال يدخل���ه إال من ش���فى
غيظه مبعصية اهلل تعاىل.
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:

«م���ن كظم غيظا وه���و يقدر على أن ينفذه
دعاه اهلل ي���وم القيامة على رؤوس اخلالئق،
حتى خيرب من أي احلور شاء».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«من أحب السبيل إىل اهلل تعاىل جرعتان:
جرع���ة غي���ظ يردها حبل���م ،وجرعة مصيبة
يردها بصرب» ،وقال س���يد الس���اجدين عليه
الس�ل�ام« :وما جترع���ت جرعة أحب إلي من
جرعة غيظ ال أكايف بها صاحبها».
وقال اإلمام الباقر عليه السالم:
«من كظم غيظ���ا وهو يقدر على إمضائه،
حش���ا اهلل تع���اىل قلب���ه أمن���ا وإميان���ا ي���وم
القيامة».
وقال عليه السالم لبعض ولده:
«ي���ا بين ما من ش���يء أقر لع�ي�ن أبيك من
جرع���ة غيظ عاقبتها صرب ،وما يس���رني أن
لي بذل نفسي محر النعم».
وقال اإلمام الصادق عليه السالم:
«نع���م اجلرعة الغيظ ملن صرب عليها ،فإن
عظي���م األجر الب�ل�اء ،وما أحب اهلل قوما إال
ابتالهم».
وقال عليه السالم:
«م���ا م���ن عبد كظم غيظ���ا إال زاده اهلل عز
وج���ل عزا يف الدني���ا واآلخرة» ،وقد قال اهلل
عز وجل:
((...ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)).
وأثابه اهلل مكان غيظه ذلك».
وق���ال عليه الس�ل�ام« :اص�ب�ر على أعداء
النع���م ،فإن���ك لن تكايف م���ن عصى اهلل فيك
بأفضل من أن تطيع اهلل فيه».
كيف نستطيع أن نكون كاظمني الغيظ
إن للغض���ب ش���عور ق���وي يس���يطر عل���ى
اإلنس���ان وق���د ي���ؤدي ب���ه لفع���ل الكث�ي�ر من
األش���ياء اخلاطئ���ه لذلك الب���د أن حناول أن
نبتع���د عن���ه ب���أي طريق���ه؛ ولكن م���اذا نفعل
للحف���اظ عل���ى اهل���دوء والتصرف الش���رعي
السوي؟
اإلحساس بأهمية كظم الغيظ
إن كظ���م الغي���ظ والتحك���م يف الغض���ب
والتص���رف تبع���ًا مل���ا يرض���ي اهلل ورس���وله،
فضيلة يتميز بها عباد اهلل الصاحلون.
قال اإلمام الصادق عليه الس�ل�ام« :ثالث
من مكارم الدنيا واآلخرة :تعفو عمن ظلمك،
وتصل من قطعك ،وحتلم إذا جهل عليك».
التماس العذر وحسن الظن
عندم���ا نتعرض لإلس���اءة نش���عر بالضيق

والغضب واإلحباط ومن املفيد جدًا حينذاك
أن نلتم���س ع���ذرًا للغ�ي�ر إن أمك���ن وحنس���ن
الظن به وإن أساء التصرف معنا.
محاول��ة تفه��م مواق��ف اآلخري��ن
وتذكر مناقبهم
حت���ت ضغ���ط الظروف ق���د مني���ل أحيانًا
إىل التس���رع يف إص���دار األح���كام بينم���ا
التمهل جينبنا التهور ،ويساعدنا على ضبط
األعص���اب والتصرف حبكمة م���ع اآلخرين،
وأن ال ننسى حماسنهم يف حلظة غضب من
أجل تصرف خاطئ قد يكون نتج عن إساءة
يف تقدير األمور.
اللين والمرح المحمود
ه���و أس���لوب فع���ال للتقلي���ل م���ن التوت���ر
االنفعال���ي ،حي���ث إن كلم���ة طيبة وابتس���امة
لبق���ة هل���ا تأثريها احلس���ن يف القل���وب قال
رس���ول اهلل صلي اهلل عليه وس���لم  :تبس���مك
يف وجه أخيك صدقة  ( .رواه الرتمذي )
الدعاء للمس��يء لتصفي��ة ما في
الصدور
لي���س الدع���اء للمس���يء يف ظه���ر الغي���ب
باألمر السهل ولكن له نتيجة طيبة يف تهدئة
النف���وس وصفاته���ا وتدريب النف���س األمارة
بالسوء علي مقابلة اإلساءة باإلحسان.
(يورد هنا قصة مالك األش�ت�ر ومن شتمه
يف سوق الكوفة)
العفو عن المسيء واإلحسان إليه
فاحلس���نة تدفع الس���يئة والعم���ل الصاحل
يدفع العمل السيئ وهذا عمل عظيم حيتاج
إىل صرب،
(يورد قصة اإلمام احلسن عليه السالم ملا
جاء الشامي وشتمه وشتم أباه)
فإن مقابلة اإلساءة باإلحسان حتول العدو
إىل ولي محيم.
اإلعراض عن الجاهلين
على املسلم أن يكون على مستوى رفيع من
األخ�ل�اق ال يتنازل عنه لل���رد على اجلاهلني
وإسكاتهم.
خياطب�ن�ي الس���فيه ب���كل قب���ح
فأك���ره أن أك���ون ل���ه جميب���ًا
يزي���د س���فاهة فأزي���د حلم���ًا
كع���ود زاده اإلح���راق طيب���ًا
التقليل من ال��كالم واألفعال حين
الغضب
إذا مل يستطع الغاضب التحكم يف مشاعر
ـــــــــــــــــــــــــ
الغض���ب فأن علي���ه مراقب���ة تصرفاته ،فهو
املصدر :جامع الس���عادات للمحقق النراقي :ج،1
مس���ؤول عم���ا يص���در من���ه م���ن تصرف���ات ص.268
وحماس���ب عليها يف الدنيا واآلخ���رة ..فعليه
التقلي���ل من الكالم ما أمكن ،والس���كوت هو
األمثل لئال يتفوه بكالم يندم عليه ال حقًا.
النقد الذاتي وجهاد النفس
الدنيا دار عمل ومش���قة يقاس���ي اإلنسان
الشدائد واهلموم ،ولنتمكن من مواجهة هذه
الش���دائد واحملافظ���ة عل���ى هدوئن���ا ،علينا
أن نقل���ل من ش���أن هموم الدني���ا وأن نصرب
وحنتسب األجر عند اهلل.
النظر إلى الجانب التربوي الحسن
عندما يس���يء أحد األفراد التصرف معنا
ف���أن بإمكانن���ا أن منل���ك أنفس���نا ،فالغضب
أو كظ���م الغي���ظ خي���اران أمامن���ا؛ فبإمكاننا
أن نغض���ب ،أو أن نتجاه���ل أو نتفه���م ،ق���د
يك���ون من غري الالئق أن نندف���ع بتصرفاتنا
ومش���اعرنا الس���لبية أو أن نلق���ي اللوم على
غرين���ا ،وق���د يك���ون م���ن الصعب أيض���ًا أن
نكظ���م الغيظ كليًا ،هلذا كان علينا أن نعرف
كيف ميكن أن نغري مشاعرنا السلبية.
االستعانة بالصبر والصالة
إن الص�ل�اة والص�ب�ر ّ
حل���ل أعق���د األمور؛
بينم���ا يعقّ���د الغض���ب أبس���ط األم���ور،
فباالس���تعانة بالصرب والصالة على مرضاة
اهلل وطاعته وحببس النفس عن هواها حنل
الصعوبات اليت تعرتضنا.
االنسحاب من الصراع وترك مواطن
األذى
عن���د التع���رض لتص���رف مث�ي�ر للغض���ب
ق���د حنس بع���دم القدرة عل���ى ضبط النفس
وحفظ اللسان وعدم جدوى األمر باملعروف
والنه���ي عن املنكر ،فعندئذ ال حل أس���لم من
ت���رك موط���ن اإلث���ارة واالنتق���ال إىل م���كان
هادئ إىل أن يهدأ غضبنا ونعاود الس���يطرة
على زمام النفس.
تغيير الحالة التي فيه
حينما تغضب لقضية معّينة ،وتتشاجر مع
شخص ما حول موضوع معينّ  ،فغيرّ احلالة
اليت أنت عليها.
ً
فمث�ل�ا إن كن���ت واقفًا فاجل���س ،وإن كنت
جالس���ا فاضطج���ع عل���ى جنب���ك ،وإن كنت
مضطجع���ًا على جنب���ك فاجل���س ،وإن كنت
جالسًا فقف على قدميك.
إن التغيري من حالة إىل أخرى ،تساعدك
ّ
ّ
س���يحل
عل���ى الرتكي���ز األكث���ر والتفكري مبا
بالعصبية والغضب وعدم كظم الغيظ.
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مباحث عقائدية

هل ينسجم
الخلود مع العدل
اإللهي؟
نق���رأ يف القرآن الكريم الكثري من اآليات
ال�ت�ي تتح���دث ع���ن عق���اب بع���ض الكف���ار
واآلمثني املتمثل باخللود يف العذاب والنار.
((ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ .))...س���ورة
التوبة ،اآلية.68 :
وفيما يلي من تلك السورة نفسها يعد اللهّ
ع ّز ّ
وجل ال ّرجال والنّساء مبا يلي:
((ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ.))...
سورة التوبة ،اآلية.72 :
هن���ا ي�ب�رز أمامنا الس���ؤال التال���ي :كيف
جي���وز أ ْن يعاقب ش���خص ارتكب إمثًا خالل
عم���ره ،ال���ذي قد ال يتجاوز مثانني س���نة أو
مئ���ة ،فيعاقب على ذل���ك بالبقاء يف العذاب
ماليني السنني ،أو أكثر؟
هذا التساؤل ليس مهمًا ،بالطبع ،بالنسبة
أن حبر رمحة اهلل واس���ع ،وكلما
للثواب ،إذ َّ
ازداد الث���واب كان ذل���ك أدل عل���ى رمحت���ه
وفضله.
ولك���ن بالنس���بة لألعم���ال الس���يئة ،كيف
ميكن أ ْن يعاقب املرء على س���يئات حمدودة
بع���ذاب خالد؟ كيف ينس���جم هذا املعنى مع
العدال���ة اإلهلي���ة؟ أال جيب أ ْن يك���ون هناك
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نوع من التعادل بني اجلرمية والعقاب؟
للوص���ول إىل ج���واب ش���اف ونهائي هلذا
السؤال ينبغي أ ْن نالحظ األُمور التالية:
ّ
إن العقوب���ات ي���وم القيامة ال تش���به
أو ًالَّ :
كث�ي�رًا العقوبات يف هذه الدنيا ،كأن يرتكب
السرقة مثال
أحدهم يف هذه ّ
الدنيا جرمية ّ
إن عقوبات
مدة معينة ،بل َّ
بالسجن ّ
فيعاقب ّ
ي���وم القيامة أكثر ما تكون بهيئة آثار أعمال
اإلنسان وخصائصها.
إن الع���ذاب الذي يعاني
وبعب���ارة أوض���حَّ ،
من���ه املذنب���ون يف ع���امل اآلخ���رة ه���و نتيجة
أعماهلم اليت إقرتفوها.
يقول القرآن يف تعبري صريح:
((ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ)) .سورة يس ،اآلية:
.54
ً
مث�ل�ا بس���يطًا جيس���د ه���ذه
لنض���رب
احلقيقة.
حينم���ا يندف���ع ش���خص م���ا يف تعاط���ي
املخ���درات واملش���روبات الكحولي���ة وكلم���ا
نصحوه برتك هذه املواد السامة اليت تضر
مبعدته وتضعف قلب���ه وحتطم أعصابه ،مل
جيدوا عنده أذنا صاغية ،بل ميضي بضعة

أسابيع أو شهور يف االستمتاع املوهوم بهذه
امل���واد القاتل���ة حتى تظهر علي���ه آثار قرحة
املعدة وانهيار األعصاب وأمراض القلب.
ويبق���ى بعد ذلك طوال عمره يعاني اآلالم
من تلك األمراض يئن منها ليله ونهاره.
إن
فه���ل ميك���ن أ ْن نع�ت�رض هن���ا فنق���ول َّ
هذا الش���خص الذي مل يذنب س���وى لبضعة
أس���ابيع أو أش���هر ،كي���ف يظل يعان���ي بقية
عمره ولس���نوات عديدة تلك اآلالم ويتحمل
كل ذلك العذاب؟
إن اجلواب سيكون فورًا :تلك هي
الش���ك َّ
نتائ���ج أعماله ،أو حتى ل���و أُعطي عمر نوح
أو أكثر وعاش آالف السنوات.
فانك كلم���ا رأيته يتأمل من تلك األمراض
قل���ت :هذا الع���ذاب هو الذي أنزله بنفس���ه
مبحض إرادته وكامل وعيه.
إذن (أكث���ر) عقوبات يوم القيامة من هذا
القبيل وعليه فال يبقى أي جمال لالعرتاض
على عدالة اهلل.
مدة
ثانيًا :من اخلطأ أ ْن يظن بعضهم أن ّ
مدة الذنب.
العقاب جيب أ ْن تتناسب مع ّ
ألن العالق���ة ب�ي�ن ّ
الذن���ب وعقابه ليس���ت
َّ
عالق���ة زمني���ة ،ب���ل تتعل���ق بكيفي���ة الذن���ب

ونتائجه ،فقد يقتل شخص
ً
رج�ل�ا بريئًا يف حلظة واح���دة ،فيحكم عليه
بالسجن املؤبد حسب قوانني بعض البلدان،
أن زم���ن الذن���ب مل يتج���اوز
فهن���ا نالح���ظ َّ
بض���ع حلظات ،بينما العقاب ميتد عش���رات
السنني ،ومع ذلك ال يعرتض أحد على ذلك
ألن القضي���ة هنا ليس���ت
بأن���ه ظل���م ،وذل���ك َّ
قضيه دقائق وس���اعات وأشهر و سنوات ،بل
هي قضية كيفية اجلرم ونتائجه.
ثالثًا( :اخلل���ود) يف النار والعقاب األبدي
إنمَّ���ا حيي���ق بالذي���ن يغلق���ون أمام أنفس���هم
مجي���ع مناف���ذ النج���اة ،ويغرق���ون ع���ن عمد
ووع���ي يف الفس���اد والكف���ر والنف���اق ،حبيث
أن ظ�ل�ام اإلثم يغطي مجيع أرجاء وجودهم
َّ
حتى يصبحوا قطعة من الكفر والعصيان.
ويف ه���ذا يق���ول الق���رآن الكري���م يف تعبري
رائع:
((ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ)) .سورة البقرة ،اآلية.81 :
وه���ؤالء ه���م الذي���ن قطع���وا كل صل���ة هلم
ب���اهلل ،وأغلق���وا يف وجوهه���م مجي���ع نواف���ذ
النجاة والسعادة.
َّإنه���م أش���به ّ
بالطائ���ر ال���ذي يق���وم عم���دًا
بكس���ر أجنحت���ه وإحراقها ،فيمس���ي جمربًا
على املكوث على األرض دائمًا ،حمرومًا من
التحليق يف أجواء السماء العالية.

صاحلة
صغ�ي�ر ة ،
اهلل
ولك���ن
بعظمت���ه يثيبه���م
عليه���ا ثواب���ًا عظيم���ًا،
وبع���ض آخر يقض���ون فرتة
العق���اب ليتطه���روا يف بوتق���ة
التصفي���ة اإلهلي���ة ،ثم يع���ودون إىل
كنف الرمحة اإلهلية.
وال يبق���ى إ ّال أولئك املعاندون ،أعداء اهلل،
الذي���ن أصروا على الظلم والفس���اد والنفاق
واملسالة حت���ى اس���تغرقهم ظ�ل�ام كفره���م وضالهل���م
هن���ا كليًا.
املهم���ة
ه���ي أن الق���ادة الرباني�ي�ن
واألنبياءالعظ���ام وأوصيائهم كانوا حيذروننا
التناسب بين الذنب والعقوبة
باس���تمرار من أن نتيج���ة أمثال هذه الذنوب
إن الـعـقوب���ات اإلهلية يوم القيامة ليس���ت
ه���ي الع���ذاب األب���دي ,ونتيج���ة األعم���ال ذات طاب���ع انتقام���ي س���وا كان���ت عاب���رة أم
الصاحلة هي النعمة األبدية اخلالدة تـمـامـا طويلة األمد أو أبدية  ,وس���ـوا كـانت جسمية
كالبس���تاني املاه���ر ال���ذي يب�ي�ن لنا مس���بقا أم روحي���ة وس���وا اعتربناه���ا كث���ار طبيعي���ة
اآلثار الواس���عة اليت تنتج عن بذور الورد أو للعمل أو وضعية.
الش���وك ,وحن���ن الذين خنتار مس���ارنا بوعي
فق���د وضع���ت به���دف تربي���ة اإلنس���ان أو
خالل هذا الطريق.
كضمانة لتنفيذ القوانني اإلهلية الرامية إىل
فهل نلوم أحدًا يف هذا احلال؟ ومن نؤاخذ؟ تنمية الكمال اإلنساني.
وعلى من نعرتض سوى على أنفسنا؟
وهلذا الس���بب ,نرى س���بل النجاة مشرعة
إذا أخذن���ا النقاط الث�ل�اث املذكورة بنظر أم���ام اإلنس���ان ـ يف نف���س الوق���ت الذي نرى
االعتب���ار اتض���ح لن���ا َّ
أن قضي���ة اخلل���ود يف في���ه القرآن الكريم يص���ف العقوبات اإلهلية
الع���ذاب األبدي لبعض املنافق�ي�ن والكفار ال بالش���دة ــ ومتنح الفرص���ة للمذنبني للرجوع
تتناق���ض م���ع مب���دأ العدال���ة ،ألن اخللود يف ع���ن اخلط���اء وإص�ل�اح أنفس���هم وس���لوك
الع���ذاب ج���اء نتيجة ألعماهلم ،عل���ى ال ّرغم الطريق املؤدي إىل اللهّ تعاىل.
من أن األنبياء والرس���ل قد أبلغوهم أن لتلك
وتـعترب الش���فاعة واحدة من هذه الوسائل
األعمال نتائج م ّرة ومشؤومة.
ألنها تعين يف املفهوم الصحيح للكلمة إنذارا
ال ري���ب يف َّ
أن الذي���ن مل تصله���م دع���وة للمذنبني بعدم هـدم جـسـور الـعـودة بأمجعها
األنبياء فارتكبوا ما ارتكبوا من باب اجلهل ،واحلف���اظ عل���ى خط���وط االتصال م���ع أوليا
الشدة.
فان عقابهم ال يكون بتلك ّ
اللهّ  ,وان وقعوا يف بعض الذنوب فال ييأس���وا
والب���د م���ن القول َّ
بأنه يس���تفاد من اآليات من روح اهلل ,وعليهم الش���روع بالعودة حيثما
ّ
للهّ
من
اهلل
رمحة
حب���ر
أن
اإلس�ل�امية
واألخبار
َّ
كانوا واملسارعة حنو رمحة ا الواسعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السعة واالنفتاح حبيث َّأنها تغسل بأمواجها
ّ
سلس���لة أص���ول الدي���ن للش���يخ ناص���ر م���كارم
ذنوب الكثريين من اآلمثني:
فبع���ض بالش���فاعة ،وبع���ض بالعف���و الشريازي.
والغف���ران ،وبع���ض مل���ا قاموا به م���ن أعمال
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أعالم الشيعة

حُجْر بن عَديّ الكِندي

نشأته سالم اهلل عليه
ه���و ُحج���ر بن َع���دي بن معاوية ب���ن َجَبلة
الكن���دي الك���ويف (يتّص���ل نس���به بكهالن بن
س���بأ) ،أبو عبد الرمحن الشهيد ،املعروف
حبجر األدبر.
حبجر اخلري ،واملعروف ُ
دي ،ولُقّب به ألنه
واألدبر هو لقب أبيه َع ّ
ضرب بالس���يف
ُطع���ن ُمِوّليًا يف دبره ،وقيل ُ
()1
فسمي األدبر .
على إليته موليًاّ ،
لمحة عن حياته
كان ُحج���ر بن َعدي جاهليًا إس�ل�اميًا ،له
صحبة ووفادة ،وجهاد وعبادة.
وفد إىل النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
مع أخيه هانئ بن عدي ،وش���هد القادس���ية
يف عهد عمر ،وهو الذي افتتح مرج عذراء،
وكان يف ألفني ومخسمائة من العطاء.
وكان ُحج���ر م���ن كتّ���اب أصح���اب أم�ي�ر
املؤمن�ي�ن عليه الس�ل�ام ،حض���ر معه اجلمل
وصفني والنهروان؛ وكان على كندة بصفني،
وعلى امليسرة يوم النهران.
أقوال العلماء في حقه
ق���ال الش���يخ الطوس���ي يف رجال���ه يف
أصح���اب اإلمام علي عليه الس�ل�ام( :حجر

بن عدي الكندي ،كان من األبدال).
أن حجرًا صاحب
وقد نص الشهيد األولّ :
راية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم.
ق���ال العالم���ة األم�ي�ن يف األعي���انُ :حجر
م���ن خي���ار الصحاب���ة ،رئيس قائد ش���جاع،
أبي النفس ،عابد زاهد ،مستجاب الدعوة،
ّ
عارف باهلل تعاىل ،مس���لم ألم���ره مطيع له،
جماهر باحلق مقاوم للظلم ،ال يبالي باملوت
يف س���بيل ذل���ك ،ب���اذل يف س���بيل اهلل كل ما
ميل���ك ،حتى نفس���ه اليت هي عزي���زة عليه،
فرض���اء ربه أع��� ّز منها علي���ه ،وكان خالص
ال���والء ألم�ي�ر املؤمن�ي�ن علي بن أب���ي طالب
عليهما السالم.
وقال الذهيب :كان شريفًا ،أمريا مطاعًا،
أم���ارًا باملع���روف ،مقدم���ا على اإلن���كار من
ّ
ش���يعة علي ــ عليه الس�ل�ام ــ ،وكان معروفا
بالزهد وكثرة العبادة والصالة.
وق���ال املرزبان���ي :كان ُحج���ر م���ن ُعّب���اد
وزهادهم ،وكان بارًا بأمه ،وكان كثري
الناس ّ
الصالة والصيام.
وقال ابن عبد الرب :كان حجر من فضالء
الصحابة ،وصغر سنه عن كبارهم.
ق���ال أمح���د ب���ن حنبل :قل���ت ليحي���ى بن
س���ليمان :أبلغ���ت أن حج���را كان مس���تجاب

الدعوة؟ قال :نعم ،وكان من أفضل أصحاب
النيب صلى اهلل عليه ــ وآله ــ وسلم.
وقال احلاكم النيس���ابوري يف املستدرك،
بع���د أن ذك���ر مناق���ب حجر بن ع���دي :وهو
راهب أصحاب حممد صلى اهلل عليه ــ وآله
ــ وسلم.
وق���ال ابن ماك���وال :قال أبو معش���ر :وكان
توض���أ ،وما
حج���ر عاب���دًا ،وما أح���دث إال ّ
توض���أ إال صل���ى ،وكان يلم���س ف���راش أمه
بي���ده ،فيتّهم غلظ يده ،فينقلب على ظهره،
فإذا أمن أن يكون عليه شيء نامت).
إن
قال صاحب االس���تيعاب وأسد الغابةّ :
حجر كان من فضالء الصحابة.
من فضائله رحمه اهلل
جاء يف االس���تيعاب كان حجر من فضالء
الصحابة ،وصغر سنه عن كبارهم.
وهنا ميكن التس���اؤل :كيف يفاضل حجر
كب���ار الصحابة والس���ابقني األولني ،فيكون
من فضالئهم ،رغم حداثة إسالمه؟
ثم هو مبدة وجيزة يصري (راهب أصحاب
حمم���د صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم) كما
وصفه احلاكم يف املستدرك؟!
إن هذا يكمن يف صدق إس�ل�امه ،ودخول
ّ

وأم���ا ب ّره بأم���ه ،فيتجلى يف ع���دم اكتفائه
اإلس�ل�ام إىل أعماقه ،والتزامه الش���ديد به
م���ن أول حلظة آمن به ،حتى صار اإلس�ل�ام بوضع يده على فراش���ها ،خوفا من أن يكون
ألن يديه
ميزانًا حلياته وأعماله.
ميس���ه بظه���ره؛ ّ
علي���ه ش���يء ،حتى ّ
وال غراب���ة ـ���ـ واألم���ر كذلك ـ���ـ أن ينضوي خشنتان قد ال حتسان مبا على الفراش.
ُحجر يف صف اإلمام علي عليه السالم منذ
استشهاده رضي اهلل عنه
اللحظة األوىل ،ويتقمص أخالقه وس���لوكه؛
لق���د قتل���ه معاوية بن أبي س���فيان ـ���ـ لعنه
يف صراحت���ه للحق ونكرانه للباطل ،حتى لو
اهلل ـ���ـ ،مع جمموعة م���ن أصحابه ،وقد كتب
أدى ذلك إىل قتله واستشهاده.
ففي س���بيل احلق واملبدأ تهون التضحيات اإلم���ام احلس�ي�ن ب���ن عل���ي عليهما الس�ل�ام
ملعاوية يقول:
والكفاح ،وبذل املهج واألرواح.
«أولس���ت القاتل حجر بن عدي أخا كندة،
َ
وال أدل على روحانيته وش���دة صلته باهلل،
أنه كان مس���تجاب الدعوة ،كما ش���هد بذلك وأصحاب���ه املصل�ي�ن العابدين ،الذي���ن كانوا
ينكرون الظلم ويس���تعظمون البدع ،ويأمرون
العديد من أصحاب السري.
باملع���روف وينهون عن املنكر ،وال خيافون يف
صفاته رضي اهلل عنه
اهلل لومة الئم؟!».
أما رياسته وش���جاعته ،فيدل عليها تولية
يق���ول ابن حجر يف اإلصاب���ة :وقتل حجر
أم�ي�ر املؤمنني له اإلم���ارة على اجليوش ،يف مب���رج ع���ذراء بأمر من معاوي���ة ،وكان حجر
هو الذي افتتحها ،فغُدر بها.
حرب اجلمل وصفني وغري ذلك.
ولق���د ثبت يف املص���ادر املختلفة أن حجرا
متن
وأم���ا إب���اء نفس���ه ،فقد محل���ه على يّ
كان أول الفاحت�ي�ن جمل���ر ع���ذراء أثناء الفتح
املوت دون الضيم والذل.
أم���ا عبادت���ه ،فكف���ى فيها وص���ف احلاكم اإلس�ل�امي ملدينة دمش���ق يف عهد عمر ،فهو
يف املس���تدرك :بأنه راهب الصحابة وأنه ما م���ن الفاحتني األولني هلذه البالد يف س���بيل
يصم���م معاوية
أحدث إال توضأ وما توضأ إال صلى ،فرضا نش���ر اإلس�ل�ام فيها ،فلماذا ّ
عل���ى قتل���ه ،وخيتار ل���ه هذه البقع���ة بالذات
أو نفال.
وأما زهده يف الدنيا الفانية ،فال أدل عليه لقتله؟!
وإذا علمن���ا حقيق���ة معاوي���ة ،يف غصب���ه
من اختياره اآلخرة عليها ،حتى استشهد يف
اخلالف���ة ،وحمارب���ة إم���ام زمان���ه ،وحتويله
طلب الدار اآلخرة.
وأما معرفته باهلل تعاىل ووصله يف املعرفة اخلالف���ة إىل مل���ك عض���وض ،غ�ي�ر عاب���ئ
والتس���ليم إىل درجة تق���ارب درجة األنبياء ،بأي مبدأ إس�ل�امي؛ مل نس���تغرب أن يالحق
فنالحظ���ه عندم���ا طل���ب من���ه أصحاب���ه أن الصحابة اجملاهدين يف س���بيل اهلل ويقتلهم،
كتح���د هلم ولإلس�ل�ام ،أع ّز
يدع���و اهلل خبالص���ه وخالصهم ،ف�ل�ا يزيد وخيت���ار لقتله���م
ّ
مكان عندهم ،وهو املكان الذي سبق هلم أن
عن قوله ثالثا( :اللهم ِخر لنا)!
وأم���ا تس���ليمه ألمر اهلل تع���اىل ،فال مقام جاهدوا فيه وفتحوه ،ونش���روا نور اإلس�ل�ام
أج���ل وأعظ���م م���ن مقامه يف تس���ليم نفس���ه في���ه ،كعقاب هلم على عمله���م ،وذلك ليثبت
يتح���دى اإلس�ل�ام وكل م���ن نش���ر
للقتل ،واختياره ذلك على الرباءة من اإلمام هل���م أن���ه
ّ
عل���ي بن أبي طالب عليهما الس�ل�ام ،وهو لو اإلسالم.
وتعجب���ه م���ن
وه���ذا فح���وى إن���كار حج���ر ّ
فع���ل ذل���ك دفعًا عن نفس���ه لكان مع���ذورًا ال
قتله يف نفس املكان ،الذي فتحه ونش���ر فيه
إثم عليه.
وكان أمام حجر طريقان :فاضل وأفضل ،اإلس�ل�ام من قبل ،فل���و كان معاوية يقيم أي
ولكن���ه اخت���ار الطري���ق األفض���ل ،وهو عدم وزن لإلسالم ملا قتل حجرا يف ذلك املكان!
قال أبو معش���ر :وركب إليه���م معاوية على
ال�ب�راءة ،والص�ب�ر عل���ى القت���ل ،حت���ى ينال
مرج���ع العذراء ،حت���ى أتاهم فس���ّلم عليهم،
الدرجات الرفيعة.
وال مق���ام أعلى وأرفع من طلبه تقديم قتل وسأهلم :من أنت؟ من أنت؟ حتى انتهى إىل
ابن���ه قبله ،خوفًا أن يرى االبن هول الس���يف حجر ،فقال :من أنت؟ قال :حجر بن عدي.
ق���ال :كم م��� ّر بك من الس���نني؟ ق���ال :كذا
على عنق أبيه ،فريجع عن والية علي بن أبي
وكذا ،قال :كيف أنت والشتاء اليوم؟ فأخربه،
طالب عليه السالم.

وقال :كيف أنت والطعام اليوم؟ فأخربه.
فبع���ث معاوية هدبة بن فياض القضاعي،
واحلصني بن عبد اهلل الكالبي ،وأبا ش���ريف
الب���دي ،إىل حج���ر وأصحاب���ه ليقتل���وا م���ن
ّ
أمروا بقتله منهم ،فأتوهم عند املساء.
وملا حجر معاوية استأذن على عائشة أبت
أن ت���أذن ل���ه ،فلم ي���زل حتى أذنت ل���ه ،فلما
دخل عليه���ا قالت :أنت ال���ذي قتلت حجرًا!
ق���ال :أقت���ل حجرا ،أح���ب إلي م���ن أن أقتل
معه مائة ألف؛ وقال :وجدت يف قتله صالح
الناس ،وخفت من فسادهم.
وق���د أثبتت احلادثة بل اجلرمية اليت قام
به���ا معاوية مق���دار حقده عل���ى اإلمام علي
علي���ه الس�ل�ام وأصحابه الذي���ن أخلصوا له
الوالء ويف طليعتهم حجر رضوان اهلل تعاىل
عليه.
وملا بلغ عبد اهلل بن عمر قتل معاوية حجرا
قام من جملسه موّليا يبكي.
وقي���ل :إن معاوية ندم كل الندم على قتله،
وكان قتله يف سنة إحدى ومخسني.
مدفنه سالم اهلل عليه
ودف���ن حجر س�ل�ام اهلل عليه بقرية عذرى
اليت ينسب املرج إليها ،من قرى دمشق على
بع���د  12مي�ل�ا ( 23ك���م) إىل الش���رق منها،
وقربه بها معروف.
رد الشبهة
حجر اخلري وحجر الشر:
كان حلج���ر اب���ن ع���م ،هو حجر ب���ن يزيد
بن س���لمة الكندي؛ كان من ش���يعة علي عليه
الس�ل�ام ،ثم صار من ش���يعة معاوي���ة؛ فواله
أرمينية.
ق���ال اب���ن س���عد :كان يلقّ���ب حجر الش���ر؛
وإمن���ا قيل له ذلك ألن حج���ر بن األدبر كان
يقال له :حجر اخلري ،فأرادوا متييزهما.
وذك���ره يعقوب بن س���فيان ،من أمراء علي
عليه السالم يوم اجلمل ،ثم اتصل مبعاوية.
وكان يف صف�ي�ن (حج���ر اخل�ي�ر) مع علي
عليه السالم و(حجر الشر) مع معاوية.
ــــــــــــــــــــــــ
( )1االستيعاب يف معرفة األصحاب.
املص���در :حج���ر بن ع���دي الكندي للدكت���ور لبيب
بيضون.
حج���ر ب���ن ع���دي ث���ورة ومظلومي���ة للس���يد عل���ي

احلسين.
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معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

الصفح عن امللك دردائيل
عليه السالم
يوم مولد سيد الشهداء

ع���ن اب���ن بابويه يف كت���اب النصوص على
األئم���ة اإلثين عش���ر عليهم الس�ل�ام :قال:
حدثن���ا حمم���د ب���ن عل���ي ماجيلوي���ه ،قال:
ّ
حدثين عم���ي حممد بن أبي القاس���م ،عن
أمحد بن ابي عبد اهلل الربقي ،قال :حدثين
حمم���د بن علي القرش���ي ،قال :حدثين أبو
الربي���ع الزهراني ،قال :حدثن���ا جرير ،عن
لي���ث بن أبي س���ليم ،عن جماه���د قال :قال
اب���ن عب���اس :مسع���ت رس���ول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم يقول:
ً
«إن هلل تب���ارك وتعاىل ملكا يقال دردائيل
كان له ستة عشر ألف جناح ما بني اجلناح
إىل اجلن���اح هواء واهلواء كما بني الس���ماء
إىل األرض ،فجع���ل يوم���ا يقول يف نفس���ه:
أف���وق رّبن���ا ج���ل جالل���ه ش���يء؟! فعل���م اهلل
تب���ارك وتعاىل ما قاله فزاده أجنحة مثلها،
فص���ار ل���ه اثن���ان وثالث���ون ألف جن���اح ،ثم
أوح���ى اهلل ع��� ّز وج���ل إلي���ه :إن ط���ر ،فطار
مقدار مخس�ي�ن عاما فلم ينل رأس���ه قائمة
من قوائم العرش.
فلما علم اهلل عز وجل اتعابه ،أوحى إليه:
أّيه���ا امللك ع���د إىل مكانك فأنا عظيم فوق
كل عظي���م ،ولي���س فوقي ش���يء وال أوصف
مب���كان فس���لبه اهلل أجنحت���ه ومقام���ه م���ن
صفوف املالئكة.
فلم���ا ول���د احلس�ي�ن ب���ن عل���ي عليهم���ا
الس�ل�ام وكان مولده عش���ية اخلميس ،ليلة
اجلمع���ة ،أوح���ى اهلل جل جالل���ه إىل مالك
خازن النريان :أن أمخد النريان على أهلها
لكرام���ة مول���ود ولد حملمد صل���ى اهلل عليه
وآل���ه وس���لم ،وأوح���ى إىل رض���وان خ���ازن
اجلن���ان أن زخرف اجلن���ان وطيبها لكرامة
مولود ولد حملمد صلى اهلل عليه وآله وسلم
يف دار الدنيا.
وأوح���ى اهلل تب���ارك وتع���اىل إىل احل���ور
الع�ي�ن أن تزّي ّن وت���زاورن لكرامة مولود ولد
حملم���د صل���ى اهلل علي���ه وآله وس���لم يف دار
الدنيا ،وأوحى اهلل ع ّز وجل إىل املالئكة أن
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قوموا صفوفًا بالتسبيح والتحميد والتمجيد
والتكبري لكرامة مولود ولد حملمد صلى اهلل
عليه وآله وسلم يف دار الدنيا.
وأوح���ى اهلل تبارك وتع���اىل إىل جربائيل
علي���ه الس�ل�ام أن أهب���ط إىل نبيي :حممد
صل���ى اهلل علي���ه وآله وس���لم يف أل���ف قبيل،
والقبي���ل أل���ف أل���ف م���ن املالئك���ة عل���ى
مس���رجة ملجمة ،عليه���ا قباب
خي���ول ُبل���ق
ّ
ٍ
ال���در والياق���وت ومعه���م مالئكة يق���ال هلم:
الروحاني���ون بأيديه���م أطب���اق م���ن ن���ور أن
هنّئ���وا حممدا مبول���ود ،وأخربه يا جربائيل
مسيته احلس�ي�ن وهنّئه وعزّه وقل
بأن���ي قد ّ
أمتك على ش���رار
له :يا حممد يقتله ش���رار ّ
ال���دواب ،فويل للقاتل ،وويل للس���ائق ،وويل
ّ
للقائ���د ،قاتل احلس�ي�ن أنا من���ه بريء ،وهو
م�ّن�يّ بريء ألنه ال أت���ي أحد يوم القيامة إ ّال
وقات���ل احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام أعظم جرمًا
منه ،قالت احلسني يدخل النار يوم القيامة
أن م���ع اهلل إهل���ًا آخر،
م���ع الذي���ن يزعم���ون ّ
والنار أش���وق إىل قاتل احلس�ي�ن ممن أطاع
اهلل إىل اجلنة.
ق���ال :بينم���ا جربائيل عليه الس�ل�ام ينزل
من السماء إىل الدنيا إذ م ّر بدردائيل فقال
ل���ه دردائيل :ي���ا جربائيل ما ه���ذه الليلة يف
السماء هل قامت القيامة على أهل الدنيا؟
ق���ال :ال ولك���ن ول���د حملمد صل���ى اهلل عليه
وآله وس���لم مول���ود يف دار الدنيا وقد بعثين
اهلل ع��� ّز وجل إليه ألهنّئه به ،فقال امللك :يا
جربائيل بال���ذي خلقين وخلقك إذا هبطت
من الس�ل�ام ،وقل له
عل���ى حممد فاقرئ���ه يّ
ّ
حبق هذا املولود عليك إال ما سألت رّبك ع ّز
علي أجنحيت،
وجل أن يرضى ع�ّن�يّ  ،ويرّد ّ
ومقامي من صفوف املالئكة.
فهب���ط جربائيل عليه الس�ل�ام على النيب
صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم فهنّ���أه كما أمره
اهلل ج���ل جالله وعزّاه ،فقال له النيب صلى
أميت؟ فقال له:
اهلل عليه وآله وس���لم تقتل���ه ّ
نعم يا حممد.

فقال النيب صلى اهلل عليه وآله وس���لم ما
ه���ؤالء بأميت ،أنا منهم بريء واهلل ع ّز وجل
ب���ريء منهم ،قال جربائيل :وأنا بريء منهم
يا حممد.
فدخ���ل الن�ب�ي صلى اهلل عليه وآله وس���لم
على فاطمة عليها الس�ل�ام فهنأها وعزّاها،
فبكت فاطمة عليها السالم وقالت :يا ليتين
مل ألده ،قاتل احلسني يف النار.
فق���ال النيب صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم:
وأنا أش���هد بذل���ك يا فاطم���ة ولكنه ال يقتل
حتى يكون منه إمام يكون منه األئمة اهلادية
بعده.
ث ّم قال صلى اهلل عليه وآله وس���لم :األئمة
بع���دي اهلادي واملهت���دي والناصر واملنصور
والش���فاع والنفاع واألم�ي�ن واملؤمتن واإلمام
والفع���ال والع�ل�ام ومن يصلي خلفه عيس���ى
ابن مريم ،فسكتت فاطمة عليها السالم من
الب���كاء ،ثم أخرب جربائي���ل النيب صلى اهلل
علي���ه وآله وس���لم بقضية املل���ك وما أصيب
به.
ق���ال ابن عب���اس :فأخذ الن�ب�ي صلى اهلل
عليه وآله وس���لم احلسني عليه السالم وهو
ملفوف يف خرقة من صوف فأش���ار به إىل
الس���ماء ث���م ق���ال« :اللهم حبق ه���ذا املولود
حممد
علي���ك ال بل حبق���ك عليه وعلى ّ
جده ّ
وإبراهي���م وإمساعي���ل وإس���حاق ويعق���وب،
إن كان للحس�ي�ن بن علي عليه الس�ل�ام ابن
فاطمة عندك قدٌر ،فارض عن دردائيل ورّد
علي���ه أجنحته ومقامه من صفوف املالئكة،
فاستجاب اهلل دعاءه وغفر للملك ورد عليه
أجنحت���ه ورده إىل صف���وف املالئك���ة وامللك
ال يع���رف يف اجلن���ة إال بأن يقال هذا موىل
احلسني بن علي ابن فاطمة بنت رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1معاجز اإلمام احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام للسيد
هاشم البحراني.

من مناهل مدرسة الدعاء

الحلقة الخامسة والعشرون
م���ات
ح���دًا ُيض���يُء َلن���ا ِب���ِه ُظلُ ُ
( ...مَ ْ
َخ.)...
البرَ ْز ِ
قي���ل( :يض���يء) يش���رق ويبع���ث نورا؛
(والظلمات) مجع ظلمة وهي انعدام النور؛
(والربزخ) احلاجز بني ش���يئني ،وأطلق على حالة
وجممع األرواح يف عامل بعد املوت إىل يوم النشور.

قال تعاىل...(( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ)).
وعن اإلمام جعفر بن حممد الصادق عليهما السالم يف
حديث قال« :ولكين واهلل أختوف عليكم من الربزخ».
فقال عمر بن يزيد :وما الربزخ؟ قال عليه السالم:
«القرب منذ حني املوت».
اللهم اجعل ثناءنا وش���كرنا ل���ك يف احلياة الدنيا نورا
ومؤنس���ا وضياءًا خترتق اشعاعاته عامل الربزخ وليكون
عنص���ر ختفي���ف وباب رمح���ة من ف���زع وأه���وال البعث
والنشور(.)1
وقي���ل( :ظلمات ال�ب�رزخ) الربزخ :هو احملل الواس���ط
ب�ي�ن الدني���ا واآلخرة ،ويري���د الداعي أنه بس���بب محده
يتفضل سبحانه بإنارة الربزخ له(.)2
حلياة اإلنس���ان ث�ل�اث مراحل :تبت���دئ األوىل وتنتهي
باملوت ،وتبت���دئ الثانية باملوت ،وتنتهي بالبعث ،وتبتدئ
الثالثة بالبعث ،وال تنتهي إىل حد.
فهنا يراد أن حنمد اهلل تعاىل حتى يضيء لنا الربزخ
املظل���م ـ���ـ أعاذن���ا اهلل وإياكم ـ���ـ الذي كما وصف���ه اإلمام
الصادق عليه الس�ل�ام هو القرب من حني املوت إىل يوم
القيامة(.)3
ق���ال اجلوهري :اإلضاءة تتع���دى وال تتعدى ،ولذا كان
يف النسخ رفع الظلمات ونصبها على أن الفاعل هو اهلل
تع���اىل ،والربزخ لغة هو احلاجز بني الش���يئني ،والدائر
على ألسنة األصحاب أخذًا من القرآن ومتواتر األخبار
إطالق���ه عل���ى ما ب�ي�ن الدني���ا واآلخرة ،فمن م���ات فقد
دخ���ل الربزخ ،أي القرب ألن���ه بني الدنيا واآلخرة ،ومجع
الظلمات إما باعتبار ش���دتها حت���ى كأنها ظلمات ،وإما
باعتبار ظلمة القرب وظلمة الوحشة وظلمة العمل ،وقيل
يف موض���ع ظلمة الوحش���ة ظلمة الب���دن اهليوالني ،ألنه
انقط���ع عن���ه نور النف���س اجملردة،واس���تعد للرجوع على
املادة األصلية.
وقيل :والظلمات إما عبارة عن شدائد الروح يف عامل
ال�ب�رزخ ،أو كناية عن ناره فإنها مظلمة كنار القيامة ،أو

ظلمة املوضع الذي فيه جسده املثالي.
وم���ا ذكرناه أظه���ر ،إذا حتققت ه���ذا فاعلم أن بعض
األع�ل�ام بعد أن ذكر ه���ذا الكالم قال :ال يبعد أن حيمل
ال�ب�رزخ عل���ى الوج���ود يف عامل الش���هود ،أع�ن�ي الوجود
احلسي كما يطلق عليه احملققون من الوفية ،كما يقولون
املوج���ودات يف غواس���ق برزخي���ة ،ووج���ه اإلط�ل�اق أنهم
ارتق���وا ع���ن فناء العدم الص���رف ،وما اتصل���وا بالوجود
البح���ت ،فكانوا بني بني ،وتعدد الظلمات حينئذ باعتبار
ظلمة اإلم���كان واالحتياج واملادة وبقية آثار ظلمة العدم
الص���رف إىل غري ذلك ،وزعمي أن محل كالم املعصوم
عل���ى هذا الوج���ه اللطيف أبهى وأحرى م���ن محله على
املعنى السابق ،والسيما بقرينة ما سيذكره عليه السالم
يف الفق���رة اليت تليه من تس���هيل س���بيل املبعث الش���امل
للق�ب�ر ،ب���ل هو مس���اوق له ،ويف الفقرة ال�ت�ي بعدها من
ش���رف املن���ازل احلاصل يف ي���وم املبعث ،لئ�ل�ا يكون فيه
شائبة من التكرار فاستقم كما أمرت(.)4
وقي���ل :ال�ب�رزخ احلاجز بني الش���يئني ،وهلذا من وقت
يسمى برزخًا ،ومن مات دخله.
املوت إىل يوم القيامة ّ
ّ
الش���ك
وب���رزخ اإلمي���ان ما ب�ي�ن أّوله وآخره ،أو ما بني
واليقني ،كذا يف القاموس.
ويفهم من موارد استعماالت األصحاب أّنه يطلق على
ش���يء بني شيئني فيه أمنوذج من ّ
كل واحد منهما ،فعلى
ه���ذا يطلق عل���ى ما بني القرب وامل���وت وعلى عامل املثال
املكاني عند اإلشراقّيني ــ ألنهما بني
وعلى البعد اجمل ّرد
ّ
املاّدّيات واجمل ّردات ــ ويطلق على املرجان ألنه برزخ بني
النّبات واجلماد(.)5
وقال شاعر أهل البيت عليهم السالم يف نظمه:
َخ ال َقبرِْ َعنّا
َخيرَْ مَ ْ
ح ٍد لِبرَ ْز ِ
()6
ياهب َّ
الظلماِء
فيِه تجَ َ ّلى َغ ُ
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( )1حب���وث يف الصحيف���ة الس���جادية للش���يخ ص���احل الطائي:
ص.21
( )2ش���رح الصحيفة الس���جادية للسيد حممد الشريازي قدس
سره :ص.21
( )3يف ظالل الصحيفة الس���جادية للش���يخ حممد جواد مغنية:
ص.59
( )4نور األنوار يف شرح الصحيفة السجادية للسيد اجلزائري:
ص 37ــ .38
( )5رياض العارفني حملمد بن حممد دارابي :ص.29
( )6الصحيفة الس���جادية بنظم الش���يخ عبد املنعم الفرطوسي:
ص.23

ÎÔ

فقه األسرة وشؤونها

الطـفــــــــل
ورأيه الخاص
يف األســـــرة

ÎÕ

الطفل شخصية متميزة
إن إطاع���ة الطف���ل لألوام���ر ال تعين أن
يكون الطفل آلة مطيعة لتنفيذ كل األوامر،
مم���ا يؤدي إىل دحض ش���خصيته والقضاء
عليه���ا .وحنن نريد أن يكون الطفل صاحب
ش���خصية متمي���زة ينم���و ويك�ب�ر ويغ�ي�ر يف
اجملتمع حنو األفضل ،ويضيء الطريق أمام
اآلخرين .فليس اهلدف من تربية الطفل أن
يكون جمرد إنس���ان ليس ل���ه أي أثر يذكر،
ش���خصيته حمدودة ضم���ن قالب ،بل جيب
أن ميتل���ك ش���خصية متمي���زة مبواهبه���ا
وإنس���انيتها .والفرق بني اإلنس���ان احملدود
الش���خصية واإلنس���ان املنفتح واضح جلي،
والذي يتحكم بذلك يف بداية األمر هو:
عالقة التفاعل بني األسرة والطفل
أثناء منوه وتطوره ،وال أظن أن األمر
س���هل .فليس من الس���هل طبعًا أن
تعتقد األسرة اجتماعيًا ،وتتخذ
في���ه ق���رارًا بأنه���ا اخت���ارت
لطفله���ا أن يدخ���ل يف قالب
اجملتم���ع ال���ذي يفرض���ه
عل���ى األنباء ،حني يكونون
ومطمئن�ي�ن
ناجح�ي�ن
وبعيدين عن املش���اكل .أو
تتخذ األسرة قرارًا بعكس
ذل���ك بأن يك���ون الطفل يف
املس���تقبل إنس���انًا متف���ردًا
عبقري���ًا يتمرد على اجملتمع
ويط���وره ويؤث���ر في���ه وينميه،
ويفتح أمامه آفاقًا من العلم أو
التطور السياسي .ليست املسألة
طبع���ًا به���ذه الس���هولة .وإال لكان كل
أب وأم عق���دا ه���ذا االجتماع ف���ورًا ودون
أي تأجيل.
إذ هنالك أمناط من األس���ر ،أس���ر
دخل���ت يف قال���ب اجملتم���ع وأصبحت
خاضعة يف أعماقها بإعجاب وتقدير
للتقاليد واألص���ول والعادات اتفق
عليها اجتماعيًا.
وبذلك ترب���ي أطفاهلا على
الطاعة ،وعل���ى تقبل الدخول

يف قالب اجملتمع مبنتهى الس���هولة .ومبا أن
الطف���ل كائن حيب التقليد ويرى يف أس���رته
املث���ل األعلى ،فإنه غالبًا م���ا يكون مطيعًا،
وغالب���ًا ما يقبل الدخ���ول يف قالب اجملتمع
مبنته���ى املس���احة والرض���ا .ومن ي���دري لو
ع���اش أح���د األبوي���ن يف ظ���روف أخ���رى،
ويف جمتم���ع أكثر توف�ي�رًا حلاجات الرتبية
اإلنس���انية ،لرمب���ا تفج���رت في���ه طاق���ات
إبداعية ال حدود هلا!..
وأعتق���د أن أغلب األس���ر من هذا النوع
ـ وهناك أس���ر تتصف باالستقالل يف الرأي
ـ .وتفكر قبل أن تقوم بأي عمل ..وال تس���لم
تس���ليمًا مطلق���ًا بالقواع���د االجتماعي���ة.
وختض���ع كل ش���يء للمناقش���ة ،وبذلك فإن
أطفاهل���ا س���يتميزون بالتفرد واالس���تقالل
واملناقش���ة ،والق���درة على إب���داء الرأي ،إال
أنن���ا نلح���ظ يف بعض احلاالت ع���دم وجود
تطاب���ق كام���ل يف كل األس���ر ب�ي�ن اآلب���اء
واألبناء.
إن بع���ض األف���راد الذي���ن يتمي���زون
بالتط���رف تكون أس���رهم حمافظ���ة ..وهذا
أمر حمزن بالنسبة لألسرة .وهناك والدان
ينغمسان يف االنطالق والتحرر ،وقد يفاجأ
ه���ذان األب���وان أن أح���د أطفاهلم���ا إنس���ان
تقليد ،بال أي تفرد . .وخيضع متامًا للعرف
والتقاليد االجتماعية ..وهذا يثري الدهشة
والعج���ب .إن الطفل عندما يكون يف مرحلة
م���ن العمر ت�ت�راوح ما ب�ي�ن الع���ام والثالثة
أع���وام ..فإن���ه يتجه إىل الرغب���ة يف إعالن
استقالله بدرجة واضحة قد تسعد األسرة
أحيانًا ..وهو عادة يظل يرتدد يف اختيار ما
يأكل ،ويف اختيار ألوان مالبس���ه خصوصًا
يف عام���ه الثالث .وهو يرغب أيضًا أن يؤكد
ألس���رته أن���ه ق���ادر عل���ى أن يق���وم بضب���ط
التبول والتربز .وحياول أن يرتدي مالبس���ه
مبف���رده .وأن يقود األس���رة إىل مكان حيبه
عندما تقرتح األسرة القيام بنزهة معينة.
وإذا كان الطف���ل من الن���وع العنيد جند
صراع���ًا بينهما قد يدوم طوي ً
ال ،وقد ينهزم
فيه الطفل ويصبح ش���خصًا س���لبيًا ال يفكر
إال يف تنفيذ عكس ما تريده أس���رته ،سواء
أكان يري���د ذل���ك ً
فع�ل�ا أم ال .وعندما يكون

الطفل ب�ي�ن عامه الثالث وعامه الس���ادس،
فإنه يدخل يف منافس���ة مع أمه أو مع والده
ويكتشف يف النهاية أنها منافسة ال جدوى،
ال لش���يء إال ألن والديه أكرب منه ،ويتمتعان
بذكاء أكرب ويتفوقان عليه يف املهارة والدقة،
لذلك فإن الطفل يش���عر يف أعماقه بهزمية
ملخصها (أنا مل أستطع أن أكون كبريًا ..إذا
فلماذا ال أقف حتت ظل الكبري).
ولك���ن ق���د ال يقبل الطفل ه���ذه اهلزمية
مبنتهى الرضا ..وقد يش���عر أنه مظلوم بهذه
اهلزمي���ة ..ويدف���ع يف أعماقه هذا الش���عور
باهلزمي���ة ..ويظل هذا الش���عور مكتومًا إىل
أن يأتي الوقت الذي ينفجر فيه هذا الشعور
بالظلم ..إنه وق���ت املراهقة حيث مير الولد
أو البنت مبرحلة تشبه امليالد فع ً
ال ،وحياول
الواح���د منهما أن حيدد مالمح ش���خصيته،
ويس���عى لالس���تقالل بذات���ه ولتدب�ي�ر إموره
بنفس���ه .وهنا تبدأ مرحل���ة جديدة من حياة
اإلنسان.
دور األسرة في تربية طفلها
ليصبح شخصية متميزة
اإلجاب���ة عل���ى ذل���ك الس���ؤال ال نصفها
حنن اآلباء واألمهات وحدنا بل يش���اركنا يف
حتقيقه���ا اآلخ���رون .وجيب أن حن���اول قدر
اإلمكان أال نعمل على خلق نس���خ متش���ابهة
من���ا .كم���ا أن علين���ا أن نع���رف أن���ه لي���س
باستطاعة أحدنا أن خيلق وحده ابنًا عاديًا
أم متمي���زًا .ألن ذلك يعتمد بالدرجة األوىل
على حركة اجملتمع.
إن بعض اآلباء أو بعض األمهات حياولون
أن جيعلوا أبناءهم يتفوقون يف نفس جماالت
عملهم مثل الطب أو املوسيقى أو الرياضة.
ولكن األبناء يرفضون ذلك.
علين���ا أن نعل���م أن الطف���ل لي���س قطعة
م���ن الطني يف يد حنات ،إنه كائن حي ،مير
ب���آالف التجارب والظ���روف ،وعملية إجبار
االب���ن عل���ى انتهاج مس���تقبل معني س���تؤدي
غالب���ًا إذا مل نق���ل دائم���ًا إىل فش���ل االب���ن
وإصابة األهل باإلرهاق العصيب.
إن كل ما جيب علينا عمله يف هذا اجملال
ه���و أن حني���ط طفلن���ا باألم���ن واالطمئن���ان

ونرتك له حرية االختيار.
مواقف األسرة التي تؤثر على
شخصية الطفل
يع���رف اجلميع أن لرتبي���ة الطفل وبيئته
أث���ر كبري يف تكوين ش���خصيته وأن املعاملة
الس���ليمة واحلكمة هي اليت تنمي شخصية
س���ليمة و ه���ذه بعض مواقف األه���ل األكثر
شيوعًا:
 .1الخضوع الزائد لرغبات الطفل
يظن بعض األه���ل أن اخلضوع لرغبات
الطف���ل أمر مرغ���وب فيه وأن���ه دليل احملبة
ويع�ب�ر عن���ه باللغ���ة العامي���ة بالتدلي���ل وقد
تتباه���ى األمه���ات بدرج���ة تدلي���ل أبنائهن،
فه���ذا مرف���وض ألن���ه يؤث���ر على ش���خصية
الطفل مستقب ً
ال ،حيث يكّون حالة من طلب
مجيع األش���ياء واألخذ بها ،س���واء مفيدة أو
ال.
 .2طلب الكمال
ويقص���د ب���ه مطالب���ة الطف���ل باجنازات
عل���ى درجة من امله���ارة واإلتق���ان هي أعلى
من مس���تواه وقدراته العقلية ودرجة التطور
لديه ،فيكون الطفل يف خوف دائم ومستمر
م���ن أنه ال يس���تطيع إجن���از عم���ل بالدرجة
املطلوبة يف األس���رة ،وذلك بسبب الظروف
البيئية املوجودة ،س���واء كانت يف األس���رة أو
اجملتمع.
 .3اإلفراط في التوجيه
ويقص���د بذل���ك زي���ادة مراقب���ة الطف���ل
وتوجيه���ه أو إعطائ���ه األوام���ر يف كل كبريه
وصغ�ي�ره ف�ل�ا ي�ت�رك األهل لطفله���م حرية
التصرف.
فاأله���ل يظن���ون أن الطف���ل مب���ا أنه يف
سن الطفولة ،فالبد أن يكون له مراقب ،أو
يكون له مرش���د دائم���ا وأبدًا ،فهذا ال ميكن
أن يك���ّون عن األطفال مس���ألة اإلبداع ،وما
شابه ذلك.
 .4إغراق الطفل بالحاجيات
ويقصد بذل���ك إغراق الطفل باأللبس���ة
واللع���ب أضعاف���ا مضاعف���ه و باخلدم���ات
بش���كل يف���وق حاجت���ه ،ألن���ه باإلم���كان أن
األس���رة ال تس���تطيع تلبي���ة مجي���ع حاجيات
الطفل ،فتتحول القضية إىل عقدة نفسية،
()1

مبا أن���ه ال ميتلك الطفل هذه اللعبة أو هذا
اللباس ،وغريه ميتلك.
 .5االهتم��ام الزائ��د بالجس��م و
وظائفه وأمراضه
وهو ما يس���مى بلغة الط���ب بداء املراق،
ولك���ن االهتم���ام هن���ا ينص���ب عل���ى الطفل
ب���دل م���ن أن ينصب عل���ى النف���س بالعامية
املوسوس.
 .6اإلفراط في العقاب
يعين معاقبة الطفل على كل خطأ كبري
أو صغري.
حن���ن نعلم أن العقاب ليس���ت من األمور
احملب���ذة يف مجي���ع األم���ور ،س���واء كان���ت
أس���رية ،أم إجتماعي���ة؛ ب���ل بالعك���س يكون
منط التش���جيع يف األسرة هو أفضل وسيلة
لنمو األطفال على التنافس فيما بينهم.
لكنن���ا نؤم���ن أيض���ا بالعق���اب يف بع���ض
األحيان ويف بعض األمور لكن ليس اإلفراط
فيه.
 .7تحمي��ل الطف��ل مس��ؤوليات
فوق طاقته
فقد يطل���ب إىل الطفل القي���ام بأعمال
ق���د ترهق���ه ،أو يف األس���ر الفق�ي�رة يطل���ب
من الطفل بأعمال الكس���ب ملس���اعدة األهل
وحيرم بذلك من التعليم.
فتحمي���ل الطفل مس���ؤولية ف���وق طاقته
ليس من األمور اجليدة يف شخصية الطفل،
ويؤثر سلبيًا على الطفل.
 .8اإلهمال
وه���و عدم توفري الوقت الكايف لالعتناء
بالطف���ل ،أو االعتن���اء بطف���ل واحد من بني
األطف���ال ،فه���ذا يس���بب حال���ة نفس���ية يف
داخ���ل الطفل ،حتى لو كان يف صغر س���نه،
فاألطف���ال يفهم���ون بالنظ���ر واإلش���ارات
والضحك ،والب���كاء ،والعصبي���ة ،ويتأثرون
بها رغم صغر سنهم.
 .9الطرد
ويقص���د به عدم ضم���ان العيش املقبول
للطف���ل ضمن إطار العائلة وهذا حيدث إذا
انفصل���ت األم عن األب ،فهذه احلالة تكون
()2
إال ما ندر.
ــــــــــــــــــــــ
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عبر من التاريخ

كيـــف تـــم تأليــــف
تفسير مجمع البيان
ات قلبه فجأة ،فاعتربوه ميتًا،
توقفت د ّق ُ
ْ
واملي���ت يؤخ���ذ إىل املغتس���ل ،وهن���اك ُيكفّن
وُيصّل���ى علي���ه ثم حُي َمل إىل املق�ب�رة وُيد َفن
أليس كذلك؟
بلى ...ذلك ما حدث للعامل اجلليل الشيخ
أم�ي�ن الدي���ن الطربس���ي (صاح���ب تفس�ي�ر
جممع البيان) املعروف!
إ ّال أن الفرق بينه وبني غريه من األموات
ه���و أنه فت���ح عين���ه يف القرب ،فوجد نفس���ه
مدفونًا! فنذر هلل تعاىل هناك ،إ ْن أجناه اهلل
وخرج حيًا ،كتب تفسريًا للقرآن الكريم.
فما هي إال دقائق وإذا بنّباش كان حيفر
القرب لينهب كفن الشيخ!
لقد اس���تمر النّباش يف نبشه حتى وصل
إىل جس���د (املتوف���ى)! فأخ���ذ يفت���ح الكفن
(الغالي) أنه يدّر عليه مثنًا جّيدًا يف السوق!
ولكن كادت روح النباش تزهق عندما أمسك
الش���يخ بيده ،وس���رعان ما ط ْمأن���ه قائ ً
ال :ال
خت���ف ،ه���ذه قص�ت�ي ،ولق���د اس���تجاب اهلل
ن���ذري ودعائ���ي ،فاذه���ب على بي�ت�ي وآتين
بثيابي ،وسوف أعطيك أكثر مما تريد ،على
أن ال تع���ود إىل نبش القبور مرة أخرى فإنه
عمل حم ّرم!
وهكذا رجع الشيخ الطربسي إىل البيت
يف وس���ط اس���تغراب اجلميع ،فق���ام بتأليف
ويعد كتابه
كتابه يف تفسري القرآن وفاًء للنذر ّ
اآلن من أهم كتب الشيعة يف التفسري.
ث���م إن���ه انتق���ل إىل رمحة اهلل الواس���عة
ش���هيدًا ،يف التاس���ع م���ن ش���هر ذي احلج���ة
س���نة (548ه���ـ) اهلجري���ة ،وذل���ك يف هجوم
ش���نّه املتم���ردون عل���ى الس���لطان س���نجر
الس���لجوقي يف خراس���ان ،ف ُقِتل هذا الشيخ
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ومج���ٌع م���ن الن���اس ،و ُد ِفن
جثمان���ه الطاه���ر يف جوار
مرقد اإلم���ام الرضا عليه
السالم.
جل ْمَع��� ُة مَ
ولْ
���ت ا ُ
َذ َهَب ْ
أذهب
ُينق���ل ع���ن املرح���وم
آي���ة اهلل العظم���ى الس���يد
حمم���د تق���ي اخلونس���اري
ق���دس س���ره إن���ه كان يتمنّ���ى
أن يك���ون موت���ه بني ظه���ر اخلميس
وظهر اجلمعة ،إذ يف احلديث عن اإلمام
الصادق عليه السالم أن ذلك أمان للمؤمنني
فلم���ا كان ينته���ي ظهر
م���ن ضغط���ة الق�ب�رّ ،
اجلمع���ة وال ميوت! يقول حبس���رة وتأس���ف:
هذه اجلمعة ذهبت أيضًا ،وأنا مل أذهب!
فإن الناقد بصري بصري
أخِلص العمل ّ
حت���دث ذات م���رة مج���ع م���ن العلم���اء
ّ
واملؤمنني عن بعض اجنازاتهم يف حضور آية
اهلل العظمى السيد الربوجردي قدس سره،
الحظ الس���يد بعد أن تكّل���م احلاضرون عن
اجنازاتهم ..أن عاملًا مل يتكلم بشيء!
فق���ال له الس���يدّ :
ذكرت ش���يئًا عن
ه�ل�ا َ
اجنازاتك؟
أجاب���ه الع���امل ب���أدب :س���يدي ،أوّد أن
جدك علي أمري
ت���أذن لي بقراءة حديث عن ّ
املؤمنني عليه السالم فقط!
فأِذ َن له الس���يد ،فق���ال العامل :قال علي
ف���إن الناقد
علي���ه الس�ل�ام« :أخِل���ص العمل ّ
بصري بصري».
ث���م م���ا أن س���كت الع���امل حت���ى أجه���ش
السيد الربوجردي بالبكاء ،ثم قال :أحسنت

بتذكريك إيانا اإلخالص.
وبعد هذه اجللسة كان السيد الربوجردي
يقول يف كل مناس���بة للعلم���اء والطلبة الذين
ف���إن الناقد
يلتفّ���ون حول���ه( :أخِل���ص العل���م ّ
بصري بصري).
إن ناق���د العم���ل ه���و اهلل البص�ي�ر
أج���ل ّ
الناظ���ر إىل م���ا يف قل���ب العام���ل ،ف���إن كان
اإلخ�ل�اص وراء عمله ،كتب ل���ه الثواب ،وإ ّال
فس���عيه يذه���ب إدراج الرياح إذ ال أجر على
الرياء.
وه���ذا ال يعين أن الذي���ن كانوا يتحدثون
عن اجنازاتهم للسيد الربوجردي قدس سره
كانوا يراؤون ،إمنا استحس���ن السيد موقف
ذل���ك العامل حي���ث وضع أصبع���ه على زاوية
هامة يف العمل وه���و (اإلخالص) وذلك من
ب���اب قول���ه تعاىل( :ذّك���ر فإن الذك���رى تنفع
املؤمنني).
ــــــــــــــــــــــــ
املصدر :قص���ص وخواطر للش���يخ عبد العظيم
املهتدي البحراني :ص 263ــ .267

معارف عامة

ماذا تعرف عن الشمس؟
الحلقة األوىل

((ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ)).
الش���مس أقرب جنم إىل األرض ،وينتمي إىل
فصيلة النجوم القزمة الصفراء.
وهي متثل  %99من كتلة اجملموعة الشمسية
كله���ا ،ويق���در العلم���اء عمره���ا بنح���و أربعة
ونصف مليار عام.
توجد س���ديم من الغاز املكون يف معظمه من
اهليدروج�ي�ن أخذ يف التمركز والدوران حول
نفس���ه مول���دًا الطاق���ة والضغ���ط الكافي�ي�ن
الندم���اج ذرات اهليدروج�ي�ن معلن���ة ب���دء
والدة النج���م ،ويقدر العلماء وحبس���ب كمية
اهليدروج���ن املتبقي���ة أن املتبق���ى م���ن حي���اة
الش���مس حوالي مخسة مليارات عام ثم تبدأ
يف االضمح�ل�ال واالنكم���اش إىل أن تص���ل
عل���ى ق���زم أبيض أصغ���ر بكثري م���ن حجمها
احلال���ي ث���م إىل قزم أس���ود بعد ذل���ك ،إال أن
ه���ذه التح���والت والتغ�ي�رات تأخ���ذ املليارات
من السنني من مرحلة على أخرى ،وال يعلم
الغي���ب إال اهلل ولك���ن هذه افرتاض���ات علمية
مبني���ة عل���ى عملي���ات حس���ابية بافرتاضات
واحتماالت رياضية ليس إال.
وق���د تك���ون هذه الف���روض صحيح���ة أو غري
مكتمل���ة ،وقد تظهر نظري���ات أخرى جديدة
تغري وتعدل النظريات احلالية.
والش���مس من جمموعة جنوم تضم أكثر من
مئ�ت�ي مليون جنم يعرف باس���م جم���رة (درب
التبان���ة) ،وتدور الش���مس ح���ول مركز اجملرة
بسرعة ( 220كم  /ثانية) وتتم دورة كاملة مع
جمموعته���ا حول مركز اجمل���رة يف مدة تصل
إىل ( 25مليون س���نة) ،مما يعين أن الش���مس
ومعها جمموعتها قد دارت حول مركز اجملرة

( 20دورة) منذ نشأة اجملموعة الشمسية.
وتتك���ون اجملموع���ة الشمس���ية م���ن جن���م
متوس���ط احلج���م مث���ل أي جن���م ع���ادي هو
الش���مس وتوجد على هيئة ك���رة ضخمة من
غ���از اهليدروج�ي�ن ال���ذي تكش���ف عل���ى ذات���ه
بقدرة اهلل وتهيمن الش���مس بق���وة جاذبيتها
عل���ى حركة كافة أجرام اجملموعة الشمس���ية
من كواكب وتواب���ع وكويكبات ومذنبات ،وهي
مص���در كل م���ن احل���رارة والنور على أس���طح
تلك األجرام مبا تشعه من طاقة.
((ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ)).

مكونات الشمس
ّ
تتك���ون الش���مس مث���ل باق���ي النج���وم م���ن
اهليدروج�ي�ن كمك���ون أساس���ي ميث���ل ()%92
وخ�ل�ال عملي���ة إنت���اج الطاق���ة تتح���ول ذرة
اهليدروجني إىل اهلليوم والذي ميثل ()%7.8
من مكونات الش���مس والباقي عناصر أخرى
مث���ل األوكس���جني وال���ذي ميث���ل ()%0.06
والكربون والكربيت والنريوجني.
طبقات الشمس
تتك���ون الش���مس م���ن ع���دة طبق���ات ،مرك���ز
الشمس وهي النواة واملكون من الغاز املضغوط
ـ���ـ يعادل الضغط داخ���ل املركز  340مليار مرة
الضغط اجلوي على سطح البحر يف األرض
ـ���ـ ويف حال���ة تس���مى حال���ة بالزم���ا (احلاالت
األخرى للمادة صلبة ،سائلة ،غازية) ـ وحالة
البالزما ببساطة هي احلالة اليت يكون فيها
ج���زء املادة قد تعرض حلرارة وضغط مهولة
ويبدأ اإللكرتون يف اإلفالت من نواته عندها
تكون حالة البالزما ـ وهذا املكان (النواة) هو
مصدر إنتاج الطاقة اليت تأخذ طريقها حنو
اخل���ارج ،ومتر ع�ب�ر طبقات للش���مس ،حيث
حتمل جزيئ���ات الضوء (الفوت���ون) بالطاقة
وتتس���رب إىل الطبقات العلي���ا ،ويف احلقيقة
أن عملي���ة حتميل الفوتون للطاقة واندفاعه
للخارج تس���تغرق حوالي مليون سنة وخالل
العملية اليت تشبه الغليان خترج الطاقة.

وصف الشمس
تق���در كتل���ة الش���مس بنح���و ( 1990تريليون
تريلي���ون ط���ن ـ���ـ الرتيلي���ون يس���اوي ملي���ون
مليون ـ أي متثل  330.000مرة كتلة األرض)،
وهي قوة كافية خللق جاذبية كافية للحفاظ
عل���ى النظام الشمس���ي بالكام���ل ،وتبعد عن
األرض مس���افة ( 149.600ملي���ون ك���م أو 93
مليون ميل) وتبعد عن اقرب جنم هلا مسافة
( 4.3سنة ضوئية).
وتبل���غ درجة حرارة الش���مس يف مركزها (14
ملي���ون درجة مئوي) وعلى س���طحها حوالي
( 5.500درج���ة مئوي���ة) أما البقع الشمس���ية
فهي أقل حرارة إذ تبلغ ( 4.000درجة مئوية)
وتبلغ س���رعة الرياح الشمس���ية ( 3مليون كم
 /الس���اعة) ويقدر إش���عاع الشمس أو الطاقة
الشمس���ية املتول���دة بنحو ( 390ملي���ار مليار ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
املصدر :املدخل إىل علم الفلك ،تأليف :الدكتور
ميجاوات) وتفقد الش���مس باإلشعاع حوالي
محي���د جم���ول النعيم���ي والدكت���ور جمي���د حمم���ود
عش���رة ماليني طن كل ثانية من مادتها ،كما جراد.
تفق���د  600ملي���ون طن كل ثاني���ة من مادتها
بالتفاعالت النووية يف قلبها.
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صدر حديثًا عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية
في العتبة الحسينية المقدسة الكتاب الموسوم
بـ(منق���ذ اإلخ���وان من فت���ن وأخطار آخ���ر الزمان)
للشيخ وسام برهان البلداوي.

