توزع

جماناً

C
2
4
6
8
المشرف العام
الشيخ علي الفتالوي
رئيس التحرير
السيد نبيل الحسني
مدير التحرير
الشيخ وسام البلداوي
هيأة التحرير
محمد رزاق السعدي
السید حسين الزاملي
التدقيق اللغوي
خالد جواد العلواني
التصميم واإلخراج الفني
السید علي ماميثة
أحمد محسن المؤذن

10
12
14

قطوف دانية من السيرة الحسينية
اإلمام الحسين عليه السالم في طريقه الى كربالء
-الحلقة الرابعة-

في رحاب علوم القرآن
التدبر في القرآن

على ضفاف نهج البالغة
حقائق عن الجنة التي كان فيها آدم عليه السالم قبل نزوله
الى األرض

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية
ما هي الثقة؟ وبمن نثق؟
سؤال تجيبنا عنه الثورة الحسينية

اخالقك هويتك
يحاسب على حديث النفس
اإلنسان ال
ُ

مباحث عقائدية
من المسؤول عن تعيين اإلمام؟
 -الحلقة الثالثة -

اعالم الشيعة
الشيخ عبدالحسين الطهراني شيخ العراقين

 16معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

17
18
20
21

من معاجز اإلمام الحسين عليه السالم وكراماته

من مناهل مدرسة الدعاء
شرح الصحيفة السجادية  -الحلقة العاشرة -

فقه األسرة وشؤونها
من حقوق الوالدين

عبر من التاريخ
وصايا سيدي وم��والي اإلم��ام الحجة المنتظر روح��ي وأرواح
العالمين له الفداء

معارف عامة
داء السكري
إصدار
قسم الشؤون الفكرية والثقافية
يف العتبة احلسينية املقدسة
رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق -
وزارة الثقافة لسنة 1211 :2009

هاتف326499 :
بدالة - 321776 :داخلي242 :

www.imamhussain.org
www.imamhussain-lib.org
info@imamhussain-lib.org

الرمحة اإلهلية

هلل تعاىل األمس��اء احلسنى والصفات العليا ،وهذه األمس��اء والصفات البد أن ّيطلع عليها البشر حبسبه
لكي ّ
يعظم ربه ،بل هي األساس الذي تدور عليه املعرفة اليت أشار إليها احلديث:
«واهلل ما يعبد اهلل إال من عرفه ،فأما من مل يعرفه فإمنا يعبده هكذا ظال ًال».
ومن طرف معرفة اهلل تعاىل حممد وآل حممد صلوات اهلل عليهم أمجعني فهم املخلوقات املقدسة اليت
تعكسها الصفات اإلهلية واألمساء احلسنى وهذا ما أكده اإلمام الصادق عليه السالم:
«حنن األمساء احلسنى».
ولكي نرى حنن هذه الصفات وهذه األمساء رؤيا العني نراها جتسدت يف خملوق بشري يعكس
هذه الصفات اإلهلية اليت جتسدت يف هذا املخلوق هي الرمحة اإلهلية فهي صفة عظيمة حيتاجها اخللق
أميا حاجة ،وهذا ما أشارت إليه اآلية الكرمية:
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ .
فهذا الذي أرسل رمحة للعاملني هو الوجود املقدس واملخلوق العظيم رسول اهلل حممد بن
ال� ��ذي ي�ع�ك��س صفة
عبد اهلل صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم فهو الشخص األمثل
س� �ب� �ح ��ان ��ه وت� �ع ��اىل
الرمحة اإلهلية حبيث يكون دا ًال على رمحة اهلل
وم ��ن مظاهر
ولكن حبسبه ال كما هي عند اهلل تعاىل،
وخلقه الرفيع
رمحته صلى اهلل عليه وآله وسلم رأفته باملؤمنني
ع��ام��ة وأهل
وصربه وحلمه وسخاؤه وعاطفته اجتاه املؤمنني
بيته عليهم السالم خاصة.
املشرف العام
		

قطوف دانية من
السيرة الحسينية

اإلمام احلسني عليه السالم
يف طريقه إىل كربالء
الحلقة الرابعة
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لقد تناولنا يف العدد السابق خروج أذانه صاح احلسني عليه السالم باحلر بن
اإلم����ام احل��س�ين ع��ل��ي��ه ال��س�لام م��ن مكة يزيد.
متوجها إىل العراق وذكرنا املنازل اليت
ّ
فقال له:
إىل
وصل
حتى
احلسيين
املوكب
فيها
م ّر
(يَا ابْنَ يَزيدَ! أتُريدُ أنْ ُتصَ ّليَ بِأصْحابِكَ
جيش
فلقيه
كربالء
أرض
من
قريبة
مناطق
وَأصَلّي بِأصْحابي؟).
احل��ر ب��ن ي��زي��د ال��ري��اح��ي يف أرب��ع��ة آالف
فقال له احلر :بل أنت تصلي بأصحابك
مقاتل.
ونصلي بصالتك.
ق���ال اب���ن األع���ث���م :ف��ل��م��ا ن��ظ��ر إليهم
فقال احلسني عليه السالم للحجاج بن
احلسني عليه السالم وقف يف أصحابه،
ووق��ف احل��ر بن يزيد يف أصحابه ،فقال مسروق:
(أقِ ِم الصَّالةَ!).
احلسني عليه السالم:
ف��أق��ام ،وت��ق� ّ�دم احلسني عليه السالم
(أيُّها ال َقوْمُ مَنْ أنْ ُتمْ؟).
قالوا :حنن أصحاب األمري عبيد اهلل فصّلى بالعسكرين مجيعًا ،فلما فرغ من
صالته وثب قائمًا فاتكًا على قائمة سيفه،
بن زياد ،فقال احلسني عليه السالم:
فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال.
(وَمَنْ قائِد ُ
ُكمْ؟).
هلل وَإىل مَنْ
(أيًّهَ ��ا النّ ��اسُ! إنَّها مَعْ� �ذِرَةٌ إىل ا ِ
قالوا :احل��ر بن يزيد الرياحي ،قال :ح ََض� �رَ مِنَ الْمُسْ� �لِمنيَ ،إ ّن ��ي َلمْ أ ْق� �دِمْ عَلى هذا
فناداه احلسني عليه السالم:
الْبَ َل� �دِ حَ ّت ��ى أتَ ْت�ن�ي ُ
ُك� �مْ وَ َقدِمَ� �تْ عَ َليَّ
ك ُتب ُ
(وَيْحَكَ يَا ابْنَ يَزيدَ! ألَنا أمْ عَ َليْنا؟).
كمْ أنْ أ ْق� �دِمَ إ َليْنا َّإن� �هُ َليْ� �سَ عَ َليْنا إمامٌ،
رُسُ� � ُل ُ
فقال احل��ر :ب��ل عليك أب��ا عبد اهلل! َف َلعَ � َّ�ل ُ
اهلل أنْ يَجْمَعَن ��ا بِ� �كَ عَ َل ��ى الْهُ ��دى،
فَإنْ ُ
كمْ ،فَإنْ
كنْ ُتمْ عَل ��ى ذلِكَ َف َقدْ ِج ْئ ُت ُ
فقال احلسني عليه السالم:
ُ
ُتعْطوني ما يَثِقُ بِ� �هِ َق ْليب مِنْ عُهود ُ
ِكمْ وَمِنْ
( َال حَوْلَ وَال ُقوَّةَ إ ّال بِاهللِ).
ْ
ُ
َك� �مْ إىل مِصْ ِركمْ،
ِك� �مْ دَخَل� �تُ مَع ُ
ودن���ت ص�لاة ال��ظ��ه��ر ،ف��ق��ال احلسني مَواثِيق ُ
وَإنْ َل� �مْ تَ ْفعَ ُل ��وا و ُ
َكنْ ُتمْ كا ِره�ي�نَ لِ ُقدُومي
عليه السالم للحجاج بن مسروق:
�كان َّال ��ذي
ْك� �مْ إنْصَرَ ْف� �تُ إ َل ��ى الْمَ �
عَ َلي ُ
ِ
ُ
َّ
ْكمْ).
(أذنَ رَحِمَ� �كَ اهلل وَأقِ� �مْ الصَّ�ل�اةَ أ ْقبَ ْلتُ مِنْهُ إ َلي ُ
حَ ّتى ُنصَلّي!).
ق���ال :فسكت ال��ق��وم عنه ومل جييبوا
قال :فأذن احلجاج ،فلما فرغ من بشيء.

وروى أن��ه مل��ا ح��ض��رت اإلق��ام��ة خرج
احلسني عليه السالم من خبائه يف إزار
ونعلني ،فحمد اهلل وأثنى عليه ث ّم قال:
(إن� �هُ َقدْ نَزَلَ مِنَ األمْ� � ِر ما َقدْ تَرَوْنَ ،وَإنَّ
َّ
الدُّنْي ��ا َق� �دْ تَ َغيَّرَتْ وَتَن َّ
َك� �رَتْ وَأدْبَ� �رَ مَعْرُو ُفها،
وَاسْ� � َتمَرَّتْ ِج� �دّ ًا وَ َل� �مْ يَبْ� �قَ مِنْه ��ا إ ّال صُبابَ� � ًة
كالْمَرْعَى
ْش َ
َ
كصُبابَةِ اإلناءِ ،وَخَس� �ي ِ
ْس عَي ٍ
الْوَبي � ِ�ل ،أال تَرَوْنَ إ َل ��ى الْحَقِّ ال يُْعْم َُل بِهِ ،وَإلَى
الباطِ � ِ�ل ال يُ َتناهى عَنْهُ ،لِيَرْ َغ� �بَ الْمُؤْمِنُ يف لِقاءِ
رَبِّ� �هِ حَ ّق ًا حَ ّق� � ًا ،فَإ ّني ال أرى الْمَوْتَ إ ّال شَ ��هادَةً،
وَالْحَياةَ مَعَ ّ
الظالِمنيَ إ ّال بَرَم ًا.
إنَّ النّ ��اسَ عَبي� �دُ الدُّنْي ��ا وَالدِّي� �نُ َلعِ� �قٌ
عَلَى ألْسِ� �نَتِ ِهمْ يَح ُ
ُوطونَهُ ما دَرَّتْ مَعائِشُ� �هُمْ فَإذا
مُحِّصُوا بِالْبَالءِ ق ََّل الدَّيانُونَ).
ثم دخل اإلم��ام احلسني عليه السالم
خيمته ،فاجتمع إليه أصحابه ،وانصرف
احل��� ّر إىل مكانه ال���ذي ك��ان فيه فدخل
خيمة قد ضربت له ،واجتمع إليه مجاعة
م��ن أصحابه ،وع��اد الباقون إىل صفهم
الذي كانوا فيه فأعادوه ،ثم أخذ كل رجل
منهم بعنان دابته وجلس يف ظّلها ،فلما كان
وقت العصر أمر احلسني بن علي عليهما
السالم أن يتهّيؤوا للرحيل ففعلوا ،ثم أمر
مناديه فنادى بالعصر وأق���ام ،فاستقدم
احلسني عليه السالم وقال فصّلى ثم سلم
وانصرف إليهم بوجهه فحمد اهلل وأثنى
عليه ثم قال:
َّك� �مْ إنْ تََّت ُق ��وا
(أمّ ��ا بَعْ� �دُ أيُّهَ ��ا النّ ��اسُ فَإن ُ

ا َ
هلل
هلل وَتَعْ ِر ُف ��وا الْحَ� �قَّ ألهْلِهِ تَ ُ
ك� �نْ أرْضى ِ
ْك� �مْ ،وَنَحْنُ أه ُْل بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَأوْىل بِ ِواليَةِ
عَن ُ
َ
ْكمْ مِنْ هؤُالءِ الْمُدَّعنيَ ما َليْسَ
هذا األمْ ِر عَ َلي ُ
ْ
ْ
ْوان،
َلهُ� �مْ وَالسّ ��ائِرينَ ُ
فيكمْ بِالجَ� �وْ ِر وَالعُد ِ
وَإنْ أبَيْ ُت� �مْ َّ
كراهِيَّ َة َلن ��ا وَالْجَهْلَ بَح َِّقنا،
إال الْ َ
ُك� �مْ اآلنَ َغيْ� �رَ م ��ا أتَ ْت�ن�ي بِ� �هِ
وَكانَ رَأي ُ
ُ
كمْ
ُك� �مْ وَ َقدِمَ� �تْ بِ� �هِ عَ َل� �يَّ رُسُ� � ُل ُ
ك ُتب ُ
ْكمْ).
إنْصَرَ ْفتُ عَن ُ
فتكّلم احلر بن يزيد بينه وبني أصحابه
فقال :أبا عبد اهلل! ما نعرف هذه الكتب
وال َمن هؤالء الرسل.
قال :فالتفت احلسني عليه السالم إىل
غالم له يقال له عقبة بن مسعان فقال:
�ن فِي ِهمَ ��ا
(ي ��ا عُ ْقبَ � ُ�ة! ه ��اتِ ا ُخلرْج�ي�نَ َّال َذيْ � ِ
ك ُتبُ).
الْ ُ
فجاء عقبة بكتب أهل الشام والكوفة
تنحى ،فتقدموا
فنثرها ب�ين أيديهم ث��م ّ
ونظروا إىل عنوانها ثم تنحوا.
فقال احل ّر بن يزيد :أبا عبد اهلل! لسنا
من القوم الذين كتبوا إليك هذه الكتب،
وقد أمرنا إن لقيناك ال نفارقك حتى نأتي
بك على األمري.
فتبسم احلسني عليه السالم ث ّم قال:
ّ
(الْمَوْتُ أدْنى إ َليْكَ مِنْ ذلِكَ).
ث ّم التفت احلسني عليه السالم فقال:
ْكبُ ��وا حَ ّت ��ى نَن ُْظرَ مَا
(إحْمِ ُل ��وا النِّس ��اءَ لِيَر َ
َّالذي يَصْنَعُ هذا وَأصْحابُهُ!).
فركب احلسني عليه السالم وساقوا
النساء بني أيديهم ،فقدمت خيل الكوفة
حتّى حالت بينهم وب�ين املسري ،فضرب
احلسني عليه السالم بيده إىل سيفه ثم
صاح باحل ّر:
َك َل ْت� �كَ أمُّ� �كَ! مَا َّال ��ذي تُريدُ أنْ
(ث َ
تَصْنَعَ؟).
فقال احلر :أما واهلل لو قاهلا غريك
من العرب لرددتها عليه كائنًا من كان،
ولكن ال واهلل ما لي إىل ذل��ك سبيل من
أمك ،غري أّنه البد أن أنطلق بك على
ذكر ّ
عبيد اهلل بن زياد.
فقال له احلسني عليه السالم:
هلل ال أتْبَعُكَ أوْ تَ ْذهَبَ نَ ْفسي).
(إذن وَا ِ
ق��ال احل � ّر :إذن واهلل ال أف��ارق��ك ،أو
تذهب نفسي وأنفس أصحابي.
قال احلسني عليه السالم:
(بَ� �رَ َز أصْحاب ��ي وَأصْحابُ� �كَ وَأبْ� � ِر ْز إ َليَّ،
َف ��إنْ َق َت ْل َتين خ َْذ بِرَأس ��ي إىل ِزيادٍ وَإنْ َق َت ْل ُتكَ
أرَحْتُ الْ َخ ْلقَ مِنْكَ).
فقال احل ّر :أبا عبد اهلل! إّني مل أؤمر

بقتلك ،مّ
وإنا أمرت أن ال أفارقك أو أقدم
بك على ابن زياد ،وأنا واهلل كاره إن سلبين
اهلل بشيء من أمرك غري أّني قد أخذت
ببيعة القوم وخرجت إليك ،وأنا أعلم أّنه ال
األمة إ ّال وهو
يوايف القيامة أحد من هذه ّ
جدك حممد صلى اهلل عليه
يرجو شفاعة ّ
وآله وسلم ،وأنا خائف إن أنا قاتلتك أن
الدنيا واآلخ��رة ،ولكن أنا أبا عبد
أخسر ّ
اهلل! لست اق��در ال� ّرج��وع إىل الكوفة يف
وق�تي ه��ذا ،ولكن خذ ع�ّن�يّ ه��ذا الطريق
وامض حيث شئت حتّى أكتب إىل ابن زياد
أن هذا خالفين يف ّ
الطريق فلم أقدر عليه،
وأنا أنشدك اهلل يف نفسك.
فقال احلسني عليه السالم:
(ي ��ا حُ� �رُّ! أ َفبِالْمَ� �وْتِ ت َُخوِّ ُف ��ين وَهَ � ْ�ل يَعْ� �دُوا
ك َّأن� �كَ
بِ ُ
ك� �مُ الْ َخ ْط� �بُ أنْ تَ ْق ُت ُلون ��يَ ،
ٌ
ْ
ُتخْ بِرُني أ ّني مَق ُتول).
فقال احل ّر :أبا عبد اهلل! نعم ما أشك
يف ذلك إ ّال أن ترجع من حيث جئت.
فقال احلسني عليه السالم:
أقول َل� �كَ وَلكِنّ ��ي أ ُق ُ
(م ��ا أدْري م ��ا ُ
ول
كما قالَ أخُو األو ِْس حَيْثُ يَ ُق ُ
ول:
َ

َسأ ْمضي َوما ِبالمَْ ْو ِت عارٌ َعَلى ال َ
ْفتى
�اه� َ�د ُم ْسِلماً
ً
إذا م��ا َن��َوى َخ� رْْي�اَ ،وج� َ
واس��ى ال� ِّ�رج� َ
ْسِه
ال َ
�ال ّ
ني ِبَنف ِ
الص حِ
َو َ
مِرماً
ً
َ
َ
ْم��وم �ا َوخ ��ال � َ
َوف � ��اَرق َم �ذ ُ
�ف جُ ْ
أ ْق � � � � ِ�د ُم َن� � ْف� �س ��ي ال أري� � � � ُد َب� �ق ��ا َءه ��ا
ِلَتلْقى مَخيسًا يِف الِْ��وغ��ا ِء َعَر ْمَرماً
�ت مَ ْ
ل مَ ْ
َف��إ ْن ِع ْش ُت مَ ْ
ل أَذ ْم
أل َوإ ْن ُّم� ُ
�ش ُمَر َّغماً
َ
ُال أ ْن َت �ع �ي� َ
َ
ك �ف��ى ِب� ��ك ذ ًّ

�رم��اح وأتبعه احلسني هو
فسار ال��ط� ّ
وأصحابه.
وص���ار احل��� ّر يسري بأصحابه ناحية
واحل��س�ين عليه ال��س�لام يف ناحية حتّى
وافى البيضة.
ق���ال أب���و خم��ن��ف :ع��ن عقبة ب��ن أبي
العيزار ،أن احلسني عليه السالم خطب
أصحابه وأصحاب احل ّر بالبيضة فحمد
اهلل وأثنى عليه ،ثم قال:
هلل صل ��ى اهلل
(أيُّه ��ا النّ ��اسُ؛ إنَّ رَسُ ��ولَ ا ِ
علي ��ه وآل ��ه وس ��لم ق ��الَ ( :م ��ن رأى س ��لطان ًا
جائ ��ر ًا مس ��تحالً حل ��رم اهلل ،ناكث� � ًا لعه ��د اهلل،
خمالف ًا لس ��نة رس ��ول اهلل ،يعمل يف عباد اهلل باإلثم
والعدوان فلم يغري عليه بفعل وال قول ،كان
ح ّق� � ًا عل ��ى اهلل أن يدخل ��ه مدخل ��ه) أال وَإنَّ
ْطان ،وَتَر ُ
َكوا
ه ��ؤالءِ َق� �دْ َل ِزمُ ��وا طاعَ� � َة الشَّ� �ي ِ
�ن ،و ْ
َأظهَ� �رُوا الْ َفس ��ادَ ،وَع ََّط ُل ��وا
طاعَ� � َة الرَّحْم � ِ
هلل،
الْحُ� �دُودَ ،وَاسْ� � َتأثَرُوا بِألْ َف ��يءِ ،وَأحَ ّل� �وُا حَرامَ ا ِ
هلل ،وَأنا أحَقُّ مَنْ غُ يِّرَ.
وَحَرَّمُوا حَاللَ ا ِ
َق� �دْ أتَ ْت�ن�ي ُ
ُك� �مْ ،وَ َقدِمَ� �تْ عَ َل� �يَّ
ك ُتب ُ
ِّ
َّكمْ ال ُتسَلمُوني وَال
ِكمْ أن ُ
كمْ بِبَيْعَت ُ
رُسُ� � ُل ُ
كمْ تُصيبُوا
تَخْ ُذ ُلون ��يَ ،ف ��إنْ تَمَمْ ُتمْ عَل ��ى بَيْعَ َت ُ
رُشْ� �د ُ
َكمْ ،فَأن ��ا الْحُسَ� �يْنُ ب� �نُ عَلِ� �يًّ ،وَابْنُ
هلل صَلَى ُ
اهلل عَ َليْهِ وَآلِهِ وَسََّلمَ،
ا
ل
ُو
س
َ
ر
ِ
ت
فاطِمَ َة بِنْ
ِ ِ
ْليكمْ،
�كمْ ،وَأهْلي مَ� �عَ أه ُ
نَ ْفس ��ي مَ� �عَ أنْ ُفسِ � ُ
ْ
ُ
َ
َك� �مْ فِ� �يَّ أسْ� �وَةٌ ،وَإنْ ل� �مْ تَفعَل ��وا وَنَق َْض ُت� �مْ
َفل ُ
عَهْد ُ
ِك� �مْ
َك� �مْ ،وَخََّلعْ ُت� �مْ بَيْعَ�ت�ي مِ� �نْ أعْناق ُ
َكمْ بِن ْ
ُك ٍرَ ،ل َقدْ َفعَ ْل ُتمُوها
َف َلعَمْ ��ري ما هِيَ ل ُ
ْن عَمّي مُسْ� �لِ ٍم! وَالْمَ ْغرُورُ مَنْ
بِأب ��ي وَأخي وَاب ِ
ُّ
ُكمْ
كمْ أخ َْطأ ُت� �مْ ،وَنَصيب ُ
كمَْ ،فحَظ ُ
إ ْغ َت� �رَّ بِ ُ
َضيَّعْ ُتمْ.
()1
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ.
وَسَ� �يُغْين ُ
ْكمْ
ْك� �مْ ،وَالسَّ�ل�اَمُ عَ َلي ُ
اهلل عَن ُ
هلل وَبَرَكا ُتهُ).
وَرَحْم َُة ا ِ
وملّ���ا ف��رغ احل��س�ين عليه ال��س�لام من
خ��ط��ب��ت��ه ،ق����ام إل��ي��ه أص��ح��اب��ه وتكّلموا
وأمجعوا لنصرته ،فجزاهم احلسني عليه
ال��س�لام خ�يرًا وخ��رج ول��د احلسني عليه
ال��س�لام وأخ��وت��ه وأه��ل بيته ح�ين مسعوا
الكالم فنظر إليهم ومجعهم عنده فبكى،
ثم قال:
(أل ّلهُ� �مَّ إ ّنا عِ ْت� �رَةُ نَبِيِّكَ مُحَمَّ� �دٍ صَلَوا ُتكَ
عَ َليْهَِ ،ق� �دْ ُأخْ ِرجْنا و َُأ ْزعِجْن ��ا و َُط ِردْنا عَنْ حَر َِم
جَدِّن ��ا وَتَعَ� �دَّتْ بَنُ ��و أمَيَّ� � َة عَ َليْن ��اَّ ،
أللهُمَّ ف َُخ � ْ�ذ لَنا
()2
بِح َِّقنا وَانْصُرْنا عَلَى ال َقو ِْم َّ
الظالِمنيَ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال عليه السالم:
( َليْسَ شَ ��أني شَ ��أنُ مَنْ يَخ ��افُ الْمَوْتَ،
�بيل نَي ِْل الْعِ� �زِّ وَإحْياءِ
ما أهْ� �وَنَ الْمَ� �وْتِ عَلى سَ � ِ
ْ
ّ
�بيل العِ� �زِّ إال حَي ��اةً
الْحَ� �قَِّ ،ليْ� �سَ الْمَ� �وْتُ يف سَ � ِ
وَ َليْسَ� �تِ الْحَي ��اةُ مَعَ ال � ُّ�ذ ِّل إ ّال الْمَ� �وْتَ َّالذي ال
حَي ��اةَ مَعَ� �هُ ،أ َفبِالْمَ� �وْتِ ت َُخوِّ ُف�ن�ي ،هَيْه ��اتَ ط ��اشَ
سَهْمُكَ وَخابَ َظنُّكَ َلسْتُ أخافُ الْمَوْتَ،
ْك� � ٍر وَهِمَّيت ألعْل ��ى مِنْ أنْ
إنَّ نَ ْفس ��ي ألب َ
ْ
ً
ْ
ْ
الضيْمَ خَوْفا مِ� �نَ المَوْتِ وَهَل تَقدِرُونَ
أحْمِ ��لَ َّ
عَل ��ى ْ
أك َث� � ِر مِ� �نْ َق ْتل ��ي؟! مَرْحَب� � ًا بِالْ َقتِ � ِ�ل يف
َّكمْ ال تَ ْقدِرونَ عَلى هَد ِْم
هلل ،وَلكِن ُ
�بيل ا ِ
سَ � ِ
مَجْ ��دي وَمَحْ� � ِو عِزّي وَشَ� �رَيف ف ��إذن ال أبايل
بِالْ َق ْت ِل).
ث � ّم أق��ب��ل احل��س�ين عليه ال��س�لام إىل
أصحابه وقال:
فيكمْ أحَدٌ يُخْ ِبرُ َّ
الطريقَ عَلى َغيْ ِر
(ه َْل ُ
اجلادَّةٍ)؟
فقال
الطرماح بن ع� ّ
ّ
�دي الطائي :يا ( )1سورة الفتح ،اآلية.10 :
ابن بنت رسول اهلل! أنا أخرب الطريق.
( )2موسوعة كلمات اإلم���ام احلسني عليه
فقال احلسني عليه السالم:
السالم :ص 354ــ .361
(إذن سِرْ بَيْنَ أيْدينا!).
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في رحاب علوم القرآن
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التدبر في
القرآن
فهم القرآن بشكل جديد
هل استنفد القرآن أغراضه؟
هكذا يتساءل الكثري من الشباب..
ويضيفون:
ــ لقد ق��ام ال��ق��رآن ب��دور كبري قبل
أرب��ع��ة ع��ش��ر ق��رن �ًا م��ن ال���زم���ن ..فهل
يستطيع أن يقوم بدور تغيريي يف هذا
العصر أيضًا؟! أم أنه قد تغري ،وانتهى
مفعوله؟
احل��ق��ي��ق��ة :إن ال���ق���رآن مل يتغري،
ومل يستنفد أغ���راض���ه ..ف��ال��ق��رآن ال
يزال الكتاب اإلهلي الذي هبط إلنقاذ
البشرية ..وهو يستطيع أن يقوم بدور
كبري يف البناء احلضاري ــ يف الوقت
الراهن. ..
ولكن الذي تغري هو املسلمون. ..
إن طريقة تعامل األمة مع القرآن،
وكيفية تلقيها ملفاهيمه ورؤاه ..ختتلف
ال��ي��وم بشكل ج���ذري عما ك��ان��ت عليه
باألمس.
لقد كان املسلمون األول��ون يفهمون
القرآن كتابًا للحياة ..ومنهجًا للتطبيق
وال��ت��ن��ف��ي��ذ ..أم���ا امل��س��ل��م��ون ال��ي��وم فهم
يتعاملون م��ع ال��ق��رآن بشكل معاكس
متامًا.
وهل يتحمل القرآن ذنوب أتباعه؟!
واآلن:
ل��ن�لاح��ظ ك��ي��ف ي��ف��ه��م املسلمون
(اليوم) :القرآن الكريم؟ وكيف يتعاملون
معه؟!
واجل���واب :لقد عانت أمتنا ــ منذ
أمد بعيد ــ مشاكل كثرية يف تعاملها مع
القرآن الكريم ..وال زالت رواسب
تلك املشاكل موجودة حتى اآلن..
فلننظر ماذا كانت تلك املشاكل؟

 1ــ تحجيم التعامل
ويعين ذلك :أن األمة أخذت حتصر
االس���ت���ف���ادة م���ن ال���ق���رآن يف جماالت
حمدودة ..فالبعض :اختذ القرآن طريقًا
للكسب ،وبابًا لالرتزاق.
وال��ب��ع��ض اآلخ����ر ..اع��ت�بره (وسيلة
للعالج) فحسب ،ف��إذا ضعف بصره،
أو وج��ع��ت أس��ن��ان��ه ،أو آمل��ت��ه أمعاؤه..
ه��رول إىل ال��ق��رآن ..ليتلو آي��ات معينة
منه ..حتى ترتفع بسببها هذه األسقام..
أما يف غري هذه احلالة :فال شأن له
بالقرآن.
وهنالك جمموعات أخرى ..ال تفتح
ال��ق��رآن إال عند االس��ت��خ��ارة ..أو حني
السفر ..أو عندما ميوت أحد األقرباء..
وليس أكثر من ذلك؟
وم��ن ال��واض��ح :أن��ن��ا ال ننتقد هنا
االستفادة من القرآن يف هذه اجملاالت..
وإمن��ا ننتقد :حتديد االس��ت��ف��ادة منها
ضمن هذه اإلطارات.
إن ال��ق��رآن كتاب ح��ي��اة ..يقول اهلل
سبحانه وتعاىل:
ﯛﯜ ﯝﯞﯟ
()1
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ.
ب��ي��ن��م��ا ك���ان امل��س��ل �م��ون األول����ون
ول���ذل���ك :ف��إن��ه جي��ب االن��ت��ف��اع من ال ي��ق��رأون آي��ة ..حتى يتفكرون يف
القرآن يف كل جم��االت احلياة ..وليس أب��ع��اده��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة ..وح��ت��ى يعوها
بشكل كامل.
يف جمال أو جمالني.
إن على من يقرأ القرآن أن يستثري
 2ــ التالوة السطحية للقرآن
عقله ب���ه ،وي��ف��ق��ه م��ا وراءه م��ن أبعاد
إن أمتنا تقرأ القرآن ..وتستمع إىل كامنة ..وإال ..فسينطبق عليه حديث
ت�ل�اوت���ه ..ول��ك��ن :ك��ح��روف ب�لا معنى ..الرسول األعظم صلى اهلل عليه وآله
وكلمات بال مفهوم ..ومن هنا :فإنها ال وسلم حني قال عن بعض اآليات:
تعمل بالقرآن ،كما هو املطلوب ..ألنها
«وي���ل مل��ن الك��ه��ا ب�ين حلييه (وهما
ال تفهم ال��ق��رآن ..والفهم ه��و املقدمة عظمتا الفم) ثم مل يتدبرها».
الطبيعية للعمل بالشيء.

 3ــ االهتمامات الثانوية
وألن أم��ت��ن��ا أه��م��ل��ت ف��ه��م (لباب)
القرآن ..اندفعت يف طريق البحث عن
القشور.
ف��أخ��ذوا ي��ص��رف��ون ج��ه��وده��م إىل
قضايا ث��ان��وي��ة ..ك��ان األح���رى بهم أن
يصرفوها يف جم���االت أك��ث��ر تأثريًا،
وفائدة.
فهذا أحدهم يقضي آمادًا طويلة من
عمره لكي جييب عن األسئلة التالية:
كم هي عدد كلمات القرآن؟
وكم هي حروفه؟

مث ً
ال :يفهم القرآن يف جانبه الذي
وكم تكرر حرف األلف فيه؟
يتحدث عن العباد فحسب ــ ألن العبادة
وكم تكرر حرف الباء؟
هي عادة درج عليها ،وال تكلفه كثرياً
وكم تكرر حرف التاء؟
ـ��ـ ول��ك��ن��ه ال يفهم ال��ق��رآن يف جوانبه
وهكذا ..إىل آخر حروف اهلجاء.
السلوكية ،والعملية ،واجلهادية ..ألن
واهلل يعلم :كم من اجلهود ُ
صرفت ذلك يكلفه مصاحله وأنانياته.
يف سبيل معرفة هذه القضية خصوصًا:
وأّنها مل تتم يف العصر احلديث ،حيث
 6ــ الفهم الميت للقرآن
يسرت العقول اإللكرتونية األم��ر ..بل
ويتم ذلك بفصل القرآن عن الواقع
متت يف عصور ماضية.
املعاش ..وربطه بقضايا ميتافيزيقية،
ً
ث��م ..جند أن كثريا من الدراسات أو قصص تارخيية ال تؤثر يف الواقع
اليت كتبت حول القرآن ،ال تتناول إال القائم شيئًا.
القضايا اهلامشية.
فمث ً
ال يف ( )123كتابًا أّل��ف حول
 7ــ الفهم بدي ً
ال عن العمل
ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ،جت��د أن ( )37منها
إن ال����ق����رآن ال���ك���ري���م (ص������راط)
تتحدث حول قضايا شكلية مث ً
ال:
و(طريق) ..وذلك يعين :أن على الفرد
ــ عدد آيات القرآن ــ اجلمع والتثنية أن يعرب من خ�لال القرآن إىل العمل
ــ طبقات الق ّراء ،نقط القرآن! الرومي بالقرآن.
واملع ّرب يف القرآن ..اخل.
م��ن ه��ن��ا ك��ان��ت ال��ط�لائ��ع املسلمة
وهذا يعين :أن حوالي ثلث اجلهود يف ع���ص���ور ال���رس���ال���ة األوىل تفهم
والطاقات صرفت يف قضايا جانبية.
القرآنطريقًا للعمل ،ومنهاجًا للمسري.
وم��ث��ال آخ��ر لالهتمامات الثانوية
ولكن أجيالنا احلاضرة تفهم القرآن
حني قراءة القرآن :االهتمام بأشخاص هدفًا بذاته وليس وسيلة للعمل به.
القصص القرآنية ..وبقضايا هامشية
وه���ك���ذا مل ي��ب��ق م���ن اإلس��ل��ام إ ّال
يف حياتهم تنسي الفرد القضايا اهلامة
امسه ،ومن القرآن إال رمسه ــ كما تنبأ
والعرب ال�تي هي اهل��دف من ذك��ر تلك
بذلك اإلمام علي عليه السالم من ذي
القصص.
قبل ــ.
ه��ذه هي أه��م املشاكل ال�تي عانت
 4ــ الفهم التجزيئي للقرآن
منها األمة يف تعاملها مع القرآن.
وي��ع�ني ذل���ك :ف��ه��م ال��ق��رآن بشكل
وه����ذه امل��ش��اك��ل ه���ي ال�ت�ي سببت
تفكيكي ،ينفصل بعضه ع��ن البعض
سقوط أمتنا يف احلضيض.
اآلخ����ر ..وب��ع��ب��ارة أخ���رى :فهم ك��ل آية
وعلينا ــ اآلن ــ أن ننفض عن أنفسنا
قرآنية وكأنها عامل مستقل قائم بذاته
غبار املاضي ..ونبدأ يف تعامل جديد
من دون ربطها باآليات األخرى.
مع القرآن ..كما أراده اهلل سبحانه منا..
وقد يرتتب على ذلك نتائج خطرية..
حتى يغري اهلل ما بنا ..ويأخذ بأيدينا
سوف نشرحها يف الفصل الثاني ــ بإذن
إىل القمة.
اهلل ــ.
ونأمل أن يكون ه��ذا الكتاب ،الذي
يتضمن ت��ص��ورات أول��ي��ة يف كيفية فهم
 5ــ الفهم المصلحي للقرآن
القرآن الكريم ،خطوة إىل فهم القرآن
ويعين ذلك:
ب��ش��ك��ل آخ������ر ..وال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه بشكل
()2
أ :فهم آي��ات القرآن بشكل يكرس جديد
مصاحل الفرد يف احلياة ..ويربر أهواءه
ــــــــــــــــــــــــــ
وشهواته.
( )1سورة األنفال ،اآلية.24 :
ب :االقتصار على جانب معني من ( )2التدبر يف القرآن للسيد حممد رضا الشريازي
(قيم القرآن) وإهمام سائر اجلوانب ..رمحه اهلل :ج ،1ص 15ــ .20
ال�ت�ي ت��ت��ط��ل��ب م���ن اإلن���س���ان :العطاء
والتضحية.
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 1ـ ما كانت جنّة آدم؟

أن اجلنّة اليت سكنها
ذهب مجاعة إىل ّ
آدم(عليه السالم) كانت جنّة اخللد اليت
وع��د اهلل عباده الصاحلني ،بينما ذهبت
مجاعة اُخرى إىل أّنها كانت جنّة دنيوية
غنية حبدائقها وبساتينها ،وقد استدلت
هذه اجلماعة ببعض األدلة فيما اعتقدت:
أن اجلنّة املوعودة بعد
ب��ادئ ذي بدء ّ
القيامة هي جنّة خالدة ال يعرتيها اخلروج.
وقد يقال فإذا كانت كذلك فأنى إلبليس
الذي يفيض كفرًا وعنادًا وطغيانًا أن يدخل
هذه الروضة املقدسة؟
فإذا قيل بأن إبليس مل يوسوس آلدم يف
اجلنّة قط ،بل وسوس له وقد وقف خارجًا
�ان ذل��ك ال ينسجم وما
على بابها ،قلنا ب� ّ
ص ّرحت به اآلية  36من سورة البقرة اليت
ض ُك ْم ِلَب ْعض َع ُد ٌّو)
قالتَ( :و ُقلنا ا ْهِب ُطوا َب ْع ُ
اليت تشمل آدم وحواء وإبليس معًا.
أضف إىل ذلك فقد ص ّرحت الروايات
الكثرية الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم
أن تلك اجل�ّن��ة كانت م��ن جنان
ال��س�لام) ّ
الدنيا.
فقد جاء عن حسني بن بشار أّنه قال:
سألت اإلم��ام الصادق(عليه السالم) عن
جنّة آدم ،فقال(عليه السالم)« :جنّة من
جنان الدنيا يطلع عليها الشمس والقمر
ول��و كانت من جنان اخللد ما خ��رج منها
أبدًا»( حبار األنوار  ،143 / 11ح .).12
كما أورد امل��رح��وم الكليين يف الكايف
عن حسني بن ميسر مثل هذا احلديث عن
اإلمام الصادق (عليه السالم)( الكايف / 3
 ،247باب جنّة الدنيا ،ح .)2
أم��ا اإلش��ك��ال الوحيد ال��ذي ي��رد على
هذا الكالم فإمنا يكمن يف العبارة الواردة
يف احدى خطب نهج البالغة واليت تقول
«ُث� َّ�م َأ ْس َك َن ُسبْحاَن ُه آَدَم دارًا َأ ْر َغ� َ�د ِفيها
آم� َ�ن ِفيها محَ َ لََّت ُه َو َح� َّ
يس
َعيْ َش ُه َو َ
��ذَرُه ِإبِْل َ
فاسًة َعَليِْه ِبداِر
َو َعداَوَت ُه فا ْغترَ َّ ُه َُع��د ُّوُه َن َ
قام » ،لكن من املمكن أن يكون معنى هذه
المُْ ِ
ّ
العبارة هو أنه لو مل يرتكب هذه املخالفة
مدة طويلة يف هذه اجلنّة ثم يهبط
لبقى ّ
ّ
إىل األرض ،إال أّنه تركه لألوىل أسرع يف
إخراجه من اجلنّة وهبوطه إىل األرض ،أو
أن يقال أّنه أراد سبحانه أن حيرم آدم من
جنّة اخللد ،فلو كان آدم مطيعًا ألوامر اهلل
اللتمس طريقه إىل تلك اجلنّة.

 2ـ هل اقترف آدم معصية؟

يرى أولئك الذين جيوزون ارتكاب
الذنب على األنبياء ــ والسيما يف مثل
أن آدم (عليه السالم)
هذه ا ُالم��ور ــ ّ
ق��د ارت��ك��ب املعصية ،بينما ال يرى

أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السالم)
الذين يؤمنون بعصمة األنبياء عن كل خطأ
أن آدم (عليه السالم) قد قارف أية
وزلل ّ
معصية وأن نهي اهلل آلدم (عليه السالم)
ع��ن تلك الشجرة احمل��ظ��ورة مل يكن نهيًا
حترمييًا ،بل كان فع ً
ال مكروهًا.
ومل��ا ك��ان م��ق��ام األن��ب��ي��اء والسيما آدم
(عليه السالم) ال��ذي سجدت له املالئكة
ملن العلو والرفعة حبيث ال يتوقع ارتكابهم
للمكروه ،ف��ان فعلوا ذل��ك آخ��ذه��م احلق
سبحانه فحسنات األبرار سيئات املقربني.
وبعبارة اُخ��رى الذنوب على قسمني:
ذن����وب م��ط��ل��ق��ة وذن�����وب ن��س��ب��ي��ة .الذنوب
امل��ط��ل��ق��ة ه��ي ال���ذن���وب ل���دى اجل��م��ي��ع من
قبيل ال��ك��ذب وال��س��رق��ة وش���رب اخلمر،
أم��ا ال��ذن��وب النسبية فهي ليست بذنوب
ّ
ل��دى عامة الناس ،بل قد تكون مستحبة
لدى البعض من الناس ،بينما نفس هذه
األعمال املستحبة واملباحة قد يطلق عليها
اسم املعصية فيما إذا صدرت من املقربني
الذين يستبعد أن يقوموا مبثل هذه األفعال،
إ ّال أّنها ليست من قبيل الذنوب املطلقة
بل الذنوب النسبية وامل��راد بها هنا «ترك
االوىل» .كما ذه��ب��ت مج��اع��ة إىل النهي
عن تلك الشجرة احملظورة على آدم (عليه
السالم) كان نهيًا إرشاديًا ال نهيًا مولويًا،
على غرار نصائح الطبيب وإرشاداته حني
ينصح مريضه بعدم تناول الطعام الفالني
خشية من استفحال املرض وازدياد مدته.
أن خمالفة نصائح الطبيب ال
فمن البديهي ّ
تعد معصية ألوامره ،بل
تعترب اهانة له وال ّ
ستجر تلك املخالفة على صاحبها مزيدًا
من األمل واملعاناة.
وه���ذا ه��و امل��ع��ن��ى ال���ذي أش����ارت إليه
بعض اآلي���ات ال��ق��رآن��ي��ة ب��ش��أن قصة آدم
(عليه السالم)َ ( :ف ُقلْنا يا آَد ُم ِإ َّن هـذا َع ُد ٌّو
�ك َوِل � َز ْو ِج� َ
َل� َ
�ك َفال يخُ ْ ِر َج َّـن ُكما ِم� َ�ن َ
اجلَّنِة
َفت ْ
َشقى)( سورة طه .)117 /
أن آدم
وق��د ورد يف بعض ال��رواي��ات ّ
(عليه السالم) مل يتناول من تلك الشجرة
احمل���ظ���ورة ،ب��ل أك���ل م��ن ش��ج��رة مشابهة
هلا ،ولذلك قال هلما الشيطان يف ضمن
إن اهلل مل ينهكما عن هذه الشجرة
وساوسه ّ
ُ
ُ
(َو َ
َّ
هـذِه الش َج َرِة)
قال ما َنهيكما َرُّبكما َع ْن ِ
( تفسري نور الثقلني  11 / 2ح  ;34سورة
االعراف .)20 /
مهمة
نقطة
فهناك
�ك
�
ذل
أض��ف إىل
ّ
البد من االلتفات هلا واليت تكمن يف قسم
ّ
الشيطان الثبات حسن نيته يف دعوتهما
لألكل من تلك الشجرة (َوقاسمَ َ ُهما ِإِّني
ّاص ِحـنيَ)( سورة األع��راف /
َل ُكما لمَ َ
ِن الن ِ
 )21ومل يكن آدم وحواء آنذاك مسعا من

حقائق عن
الجنة التي كان
فيها آدم عليه
السالم قبل
نزوله إلى األرض
يقسم كاذبًا؛ األمر الذي جعلهما يصغيان
إىل وساوس الشيطان.
بالطبع لو تأمال قلي ً
ال الكتشفا كذب
ألن اهلل سبحانه قد حذرهما
الشيطان؛ ّ
سابقًا مكائده وأّنه عدو هلما ،ومن الواضح
أّنه الميكن الوثوق بكالم العدو وإن عززه
باإلميان املغلظة.

 3ـ ما حقيقة الشجرة المحظورة؟

اختلفت أقوال املفسرين بشأن الشجرة
احملظورة على آدم (عليه السالم) هل كانت
شجرة خارجية اعتيادية أم مسألة معنوية
أخالقية ،وإن كانت مادية أو معنوية فما
هي هذه الشجرة؟
نتناول هذه القضية بالبحث املقتضب
أن أمري املؤمنني (عليه السالم) مل
رغم ّ
يتعرض يف خطبته لتلك ال��ش��ج��رة حيث
وردت اإلش����ارات فيها إىل قصة إبليس
ووساوسه آلدم (عليه السالم).
ف��ق��د أش����ار ال���ق���رآن ال��ك��ري��م يف ستة
مواضع إىل تلك الشجرة احملظورة دون

واسكنه اجلنّة حدث نفسه :هل خلق اهلل
خلقًا أك��رم م�ّن�يّ ؟ ف��أراه اهلل مقام حممد
وآل حممد (صلى اهلل عليه وآله) فتمنى
أن يبلغ مقامهم» ( نور الثقلني .)60 / 1
بأن
أن التوراة ص ّرحت ّ
جدير بالذكر ّ
ال��ش��ج��رة احمل���ظ���ورة ك��ان��ت ش��ج��رة العلم
وامل��ع��رف��ة (م��ع��رف��ة احل��س��ن م��ن القبيح)
وش��ج��رة احل��ي��اة اخل��ال��دة وق���د ن��ه��ى اهلل
آدم وح��واء من التناول من تلك الشجرة
فيحصال على املعرفة ويصبحا خالدين
ك���اهلل( .ال���ت���وراة ،سفر ال��ت��ك��وي��ن ،الفصل
الثاني ،رقم .)17
وت��ك��ف��ي ه����ذه ال���ع���ب���ارة ل���وح���ده���ا يف
إثبات حتريف التوراة الفعلية عن التوراة
احلقيقية ،حيث تثبت أّنها من وضع األفراد
واجلهال الذين يرون العلم واملعرفة مثلبة
على آدم وأّن���ه استحق ال��ط��رد م��ن اجلنّة
بسبب ه��ذا ال��ذن��ب .وك��أن اجل�ّن��ة ال تسع
البد من اإلشارة
ذوي العلم واملعرفة ،وهنا ّ
أن بعض ال��رواي��ات ال�تي ذهبت إىل
إىل ّ
أن الشجرة احملظورة كانت شجرة العلم
ّ
واملعرفة مّإنا هي روايات موضوعة أخذت
عن التوراة احملرفة.

 4ـ الكلمات التي تاب اهلل بها
على آدم (عليه السالم).

اخل���وض يف م��اه��ي��ة ت��ل��ك ال��ش��ج��رة ،غري
أن األخبار والروايات اإلسالمية وكلمات
ّ
املفسرين قد تضمنت أحباثًا مسهبة بهذا
اخلصوص ـ حيث فسرها البعض بشجرة
أن
الب��د من االلتفات إىل ّ
احلنطة (وهنا ّ
ً
الشجرة تطلق على النبات أيضا ،وهذا
ما ص ّرحت به اآلية  146من سورة يونس:
ْطـني) .يف
(َوَأنَْبـتْنا َعَليْـِه َش َـج َرًة ِمـ ْن َيق ِ
حني فسرها البعض اآلخر بشجرة العنب
والنخيل والكافور أيضًا (.انظر تفسري نور
الثقلني  ;60 / 1الدر املنثور  52 / 1و53
وذيل اآلية  35من سورة البقرة).
أن
وأخريًا فسرها البعض معنويًا على ّ
تلك الشجرة كانت علم آل حممد (صلى
اهلل عليه وآل���ه) وق��ي��ل ب��ل العلم بصورة
مطلقة كما قيل كانت احلسد .وقد ورد عن
اإلمام علي بن موسى الرضا(عليه السالم)
حني سئل عن علة اختالف الروايات بهذا
ألن اشجار
الشأن أّنه قال« :كّله صحيحّ ،
اجل��ن��ان ليست م��ن قبيل أش��ج��ار الدنيا.
فشجرة اجلنّة حتمل أنواع الثمار .وملا كرم
اهلل آدم (عليه السالم) واسجد له املالئكة

لقد حتدث اإلم��ام (عليه السالم) يف
اخلطبة عن تلقي آدم (عليه السالم) لكلمة
الرمحة من اهلل سبحانه دون الدخول يف
تفاصيل ه��ذه الكلمة .ال��ق��رآن من جانبه
أيضًا أشار من بعيد إىل هذه املسألة دون
احلديث عن ماهيتها وكنهها.
أن الذي يفهم من هذه التعابري أن
إ ّال ّ
تلك الكلمات كانت تتضمن مسائل مهمة،
بأن املراد بالكلمات هو
فقد ص ّرح البعض ّ
االع�تراف باخلطأ ،وهذا ما أشارت إليه
اآلية  23من سورة األعرافَ( :رَّبنا َظَل ْمنا
ُسنا َو ِإ ْن لمَ ْ َت ْغ ِف ْر َلنا َوَت ْرحمَ ْ نا َلَن ُكوَن َّن
َأنْف َ
ين) .كما استدل البعض اآلخر
ِم َن
اخلاس ِر َ
ِ
ع��ل��ى ه���ذا االع��ت��راف بالتقصري وطلب
املغفرة بالعبارة« :ال إله إ ّال أنت سبحانك
وحب��م��دك عملت س����وءًا وظ��ل��م��ت نفسي
ف��اغ��ف��ر ل��ي أّن���ك خ�ير ال��غ��اف��ري��ن»( حبار
األنوار .)181 / 11
وق���د ورد م��ث��ل ه���ذا امل��ع��ن��ى يف بعض
ال��رواي��ات ع��ن اإلم���ام الباقر أو الصادق
(عليهما السالم)(.تفسري نور الثقلني 1
.)67 /
بأن تلك
بينما ص ّرحت أغلب الروايات ّ
الكلمات كانت أمساء حممد وعلي وفاطمة
واحلسن واحلسني (عليهم السالم) .فقد
ج���اء يف ك��ت��اب اخل��ص��ال أن اب���ن عباس

قال :سألت النيب (صلى اهلل عليه وآله)
ع��ن ال��ك��ل��م��ات ال�ت�ي تلقاها آدم م��ن رّبه
فقال(صلى اهلل عليه وآل��ه)« :سأله حبق
حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني
إ ّال تبت عليه فتاب اهلل عليه إّنه هو التواب
الرحيم» ( كتاب اخلصال نق ً
ال عن تفسري
الثقلني .)68 /1
أن ه��ذا املعنى مع فارق
جدير ذك��ره ّ
طفيف قد ورد يف «الدر املنثور» التفسري
الروائي املشهور لدى العامة ( .تفسري الدر
املنثور .)60 / 1
كما ج��اء يف رواي��ة اُخ��رى عن تفسري
اإلم��ام احلسن العسكري (عليه السالم)
أن آدم(ع���ل���ي���ه ال����س��ل�ام) ح�ي�ن ارتكب
ّ
اخلطيئة وطلب املغفرة من اهلل ،سأله أن
يقبل توبته بعد أن اع�ترف بذنبه .فقال
له احلق سبحانه :أمل أعلمك أن تدعوني
مبحمد وآل حممد لكل ش��دة نزلت بك؟
فقال آدم(عليه السالم) :الّلهم بلى .فقال
اهلل :ادعين بهؤالء حممد وعلي وفاطمة
واحلسن واحلسني(عليهم السالم)ألقبل
ع���ذرك وأع��ط��ي��ك م��ا ت���ري���د (.ش���رح نهج
البالغة للمرحوم اخلوئي .)118 / 2
ويف ح���دي���ث آخ����ر ع���ن ع��ائ��ش��ة عن
أن الكلمات
النيب(صلى اهلل عليه وآل��ه) ّ
ّ
اليت تلقاها آدم(عليه السالم) هي« :اللهم
إّنك تعلم سري وعالنييت فاقبل معذرتي
وت��ع��ل��م ح��اج�تي ف��اع��ط�ني س��ؤل��ي وتعلم
ما يف نفسي فاغفر لي ذن�بي الّلهم ّاني
أسألك اميانًا يباشر قليب ويقينًا صادقًا
حتى أعلم أّنه ال يصيبين إ ّال ما كتبت لي
وأرض�ني مبا قسمت ل��ي» ( تفسري الدر
املنثور .)59 / 1
ونرى هنا أن ليس هناك من تضارب
يف ه����ذه ال�����رواي�����ات ،ف��ل��ع��ل آدم (عليه
السالم) قد تضرع بهذا الدعاء إىل جانب
ت��وس��ل��ه ب��ال��ن�بي وع��ل��ي وف��اط��م��ة واحلسن
واحلسني(عليهم السالم).
وأخ�يرًا فقد فسرها البعض باحلالة
امل��ع��ن��وي��ة آلدم (ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام) وم���دى
ان��ش��داده هلل سبحانه؛ األم��ر ال��ذي رافق
توسله بالنيب(صلى اهلل عليه وآله) وأهل
بيته(عليهم السالم).
وبالطبع فليس هنالك من منافاة بني
عدم علم آدم (عليه السالم) بهذه الكلمات
ألن
قبل التعليم اإلهلي مع علمه باألمساءّ ،
أن العلم باألمساء
االحتمال ال��ق��وي ه��و ّ
يعين العلم واالملام بأسرار اخلليقة وهذا
غري املقولة األخرى اليت تتناول سبل تزكية
النفس وتهذيبها وت���دارك التقصري
والسري إىل اهلل تبارك وتعاىل.
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مدارات فكرية في
مدرسة العترة النبوية
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ما هي الثقة؟ وبمن نثق؟
سؤال تجيبنا عنه الثورة الحسينية
التعريف اللغوي لمفردة الثقة
القتل ،وغريها من جم��االت احلياة اليت
ت �ع � ّرف ال��ث��ق��ة ع��ن��د أه���ل ال��ل��غ��ة بأنها ختتلف فيها موارد التثبت والوثاقة.
مأخوذة من (الوثق) وهو مصدر قولك وثق
إذن :ما هو المقياس في حالة
به يثق ،بالكسر فيهما .وثاقة وثقة :ائتمنه،
وأن���ا واث���ق ب��ه وه��و م��وث��وق ب��ه .والوثاقة،
الثقة؟
مصدر ال��ش��يء الوثيق احمل��ك��م ،والوثاق:
املقياس والضابطة :هو التفريق بني
اسم اإليثاق .واحلبل أو الشيء الذي يوثق األش��ي��اء الثابتة واملتغرية ،فاملال متغري،
به وثاق( .راجع لسان العرب البن منظور ،والسلطان متغري والصحة والعافية متغرية،
مادة (وثق) :ج ،10ص.)371
والصداقة متغرية ،والعالقة االجتماعية
وي��ق��ال :استوثقت م��ن ف�لان وتوثقت متغرية ،سواء أكانت فردية أم أسرية ،ألن
من األم��ر إذا أخ��ذت فيه الوثاقة؛ وأخذ الثابت فيها هو ما بين على اإلميان باهلل
األمر باألوثق ،أي :األشد األحكم( .املصدر عز وجل.
السابق).
ول��و ك��ان��ت ه��ذه األم���ور قابلة للثبات
عليه
احلسني
اإلمام
أن
جند
هنا:
ومن
مل��ا وض��ع اهلل تعاىل أح��ك��ام�ًا وتشريعات
السالم بدأ يف أول خطوة يف يوم الطف هو ابتداًء من العالقة الزوجية ثم الوالدية ،ثم
األخذ باألمر األوثق واألشد واألحكم وهو القرابية ،ثم العشائرية ،ثم العالقة داخل
اهلل جل جالله.
اجملتمع ك��اجل��وار ،وال��ص��داق��ة ،وجلسات
الثقة حالة وسطية بني ال��غ��رور وبني ال��ت��ح��اور ،وال��ت��ذاك��ر ،وع��ق��ود املعامالت
اخلوف واجلنب
القائمة ب�ين ال��ن��اس ،كلها وض��ع اهلل هلا
والثقة تدور مدار اإلف��راط والتفريط تشريعاتها ألنها من املتغريات.
يف النفس فتندفع للوقوع يف تلك االنفعاالت
ولكونها كذلك صار احلكم الشرعي هو
واالض��ط��راب��ات السلوكية ،ف��اإلف��راط بها الثابت والضابط واملقياس الذي يعود إليه
ي��ؤدي إىل الغرور واالس��ت��دراج ،كمن يثق الناس لتعديل مسارهم احلياتي ،وأسلوبهم
بالدنيا ،أو بالقوة البدنية ،أو املال ،وكلها املعامالتي سواء الفردي أو اجلماعي.
قابلة للتغري؛ وال��ت��ف��ري��ط بها ي���ؤدي إىل
وم���ن ه��ن��ا :ف��ق��د خلصت الدراسات
ال�تراج��ع والتعثر ،وض��ي��اع اهل���دف ،وقتل ال��ع��ل��م��ي��ة احل���دي���ث���ة يف جم����ال الصحة
الطموح ،ويف مجيع ذل��ك تتوقف النتائج النفسية إىل أن الثقة تبدأ م��ع اإلنسان
على األمر الذي نثق به.
منذ الرضاعة وإن اهلل تعاىل قد جعل هلا
هارمونًا يف عقل األم ينزل إىل الرضيع من
من أين تبدأ الثقة؟ وبمن نثق؟ خالل الرضاعة.
بل قالوا( :إن الرضاعة يف حد ذاتها
وال��س��ؤال امل��ط��روح ه��و :م��ن أي��ن تبدأ
الثقة؟ ومبن نثق؟ وهل الثقة بالنفس كافية قائمة على الثقة بني األم ووليدها ،وإن
الرضيع عندما يبدأ يف الرضاعة تنطلق
للخروج من املآزق أو نيل املقصود؟.
بالطبع ال ميكن أن يتخذ اإلنسان من سلسلة متصلة من العمليات يف دماغ األم
امرئ وقع تؤدي إىل نشوء هرمون الثقة.
النفس مصدرا للتحرك ،فكم من ٍ
وق��ال فريق العمل يف جامعة وورديك
يف شباك الثقة بنفسه فأدى به احلال إىل
املسمى
�ون
�
�رم
�
اهل
إن
البحث
�ز
�
أجن
�ذي
�
ال
الغرور ،والتهور ،والتعجرف ،واالستهزاء
ّ
ّ
ّ
باآلخر ،وعدم التثبت من املعطيات ،لتكون (أولسيتوسن) كان معروفا أنه عند إطالقه
يف الدم يسبب يف انسكاب احلليب .لكن ما
النتائج يف كل ذلك وبا ًال على صاحبها.
وك����م م���ن واث����ق مب��ال��ه فيدفعه مل يكن معروفا أّن��ه عند إط�لاق اهلرمون
ه��ذا الشعور إىل التعالي ،والظلم( ،أوكسيتوسني) يف ال��دم��اغ فإنه يساعد
واثق بسلطانه على تعزيز الرابطة بني األم والرضيع من
واخلسران ،بل وكم من ٍ
فينتهي ب��ه احل���ال إىل ال��زن��زان��ة أو خالل الثقة اليت تنشأ بني الطرفني.

وينشأ اهلرمون يف جزء الدماغ املسؤول
ع��ن التحكم يف ح���رارة اجلسم والعطش
واجلوع والغضب والتعب.
وخلص فريق البحث إىل أن اهلرمون
املذكور يفرز مشاعر ثقة الرضيع يف أمه
واتكاله عليها ،فض ً
ال عن تقليص خوفه من
العامل اجلديد ال��ذي وفد إليه)( .صفحة
علوم وتكنولوجيا .)bbcarabic.com
ولذلك؛ أصبح العامل اليوم يعيش أزمة
ثقة بسبب استغناء األمهات عن الرضاعة
الطبيعية فينشأ اإلنسان وهو حمروم من
عامل نفسي مهم وهو الثقة وال يعرف كيف
ينميه يف نفسه ،بل حتى ال يعرف مفهوم
الثقة ،وكيف له أن يثق بنفسه أو بغريه من
األشياء اليت يتعامل معها.
ن��اه��ي��ك ع���ن ف���ق���دان ث��ق��اف��ة الثبات
وامل��ت��غ�ير يف احل��ي��اة ،أي ف��ق��دان معرفة
تطبيق احلكم الشرعي ،أو اجلهل به أصال
مم��ا ي��ؤدي إىل تلك االن��ف��ع��االت النفسية
واالض��ط��راب��ات السلوكية ال�تي تنتهي يف
الغالب إىل الفشل والدمار.

بمن وثق اإلمام الحسين عليه
السالم في يوم عاشوراء

ويف خضم هذه املفاهيم احلياتية تبقى
مدرسة عاشوراء مصدرا للمعرفة والتعلم
ون��ش��ر ث��ق��اف��ة احل��ي��اة ،إذ ال خي��ف��ى على
أهل املعرفة ما للحرب من أج��واء نفسية
معقدة ،وم��ا هلا من آث��ار خطرية ال يسع
البحث إيرادها ،مع ما حتمل واقعة كربالء
من خصوصية خاصة من حيث األجواء
العسكرية اليت أحاطت بسيد شباب أهل
اجلنة عليه السالم ،وهو موقن أن هؤالء
الذين جتمعوا من حوله عازمون على قتله،
وقتل أبنائه وأطفاله وأخ��وت��ه وأصحابه
وتسليب بنات الرسالة احملمدية.
إنها أج��واء انفردت بها واقعة الطف
على م��ر ال��ع��ص��ور ،ف��م��اذا أع��د هل��ا سيد
ال��ش��ه��داء عليه ال��س�لام م��ن ع��دة الثقة؟!
ومبن استوثق؟.
إن ج��واب السؤال بات معروفا لكثري
ّ
من أه��ل املعرفة ،إال أن ال��ف��ارق يف بيانه
هو أن اإلم��ام احلسني عليه السالم ابتدأ

بعامل الثقة يف أول عدته هل��ذه احلرب
الطاحنة ،فكيف هي الثقة عنده؟.
مبعنى آخ��ر للسؤال ه��ل وث��ق باملال،
أم باألهل ،أم باألصحاب ،أم بصحته ،أم
مبهارته يف القتال وإتقانه فنون الفروسية
فهو ابن علي بن أبي طالب عليه السالم،
فض ً
ال عن انه إم��ام معصوم مما يستلزم
إح���رازه جلميع الكماالت ال�تي حيتج بها
على املكلف يوم القيامة .ومن البديهي أن
أهل بيته هم خري أهل بيت وأوصل ،وأن
أصحابه أوف��ى األصحاب وأبرهم إال أن
السؤال ماذا أعد له وهلم يف هذه احلرب
ومباذا استوثق؟
إن األه��ل واألصحاب
ومبعنى آخ��رّ :
هم يف دائ��رة املتغري فقد ف��دوه بأنفسهم
ورحلوا إىل ربهم فبماذا استوثق أبو عبد
اهلل عليه السالم؟! سؤال هو جييب عليه
ــ بأبي وأمي ــ ،قائال« :اللهم أنت ثقيت يف
كل كرب».
هنا يظهر اإلم��ام صلوات اهلل وسالمه
عليه األمر الثابت الذي ال يتغري وهو اهلل عز
وج��ل ،فهو ثقته يف كل كرب وليس يف هذا
الوقت ،بل يف كل كرب حدث قبل هذا الكرب
أو سيحدث بعده ــ كما سيمر علينا ــ ،فالثابت
يف كل ذلك هو الثقة باهلل عز وجل.

لماذا يجب الوثوق باهلل سبحان
دون غيره؟

والسؤال املطروح هو :ملاذا كانت ثقة
اإلم��ام احلسني عليه السالم باهلل تعاىل
دون غريه من الولد واألهل واألصحاب مع
ماهلم من اخلصوصية اخلاصة والتفرد يف
منحهم الثقة لسيد الشهداء عليه السالم؟
ثم مباذا ختتلف ثقة اإلمام احلسني عليه
ال��س�لام ب��اهلل ت��ع��اىل ع��ن ثقتنا ب��ه جلت
قدرته؟.
واجل����واب :ه��و ال��ت��وك��ل .فالتوكل عند
اإلم���ام احل��س�ين عليه ال��س�لام ه��و الثقة
باهلل وح��ده ال شيء معه ،والتوكل عندنا
ه���و ال��ت��ع��ل��ق ب���األس���ب���اب ب��ال��ول��د واأله���ل
واألق����ارب واألص��ح��اب وال��ع��ش�يرة واملال
والسالح وفنون القتال ،و ...و ...و ...وما
أكثرها! فهذه األسباب هي سواء عند سيد
الشهداء عليه السالم يف وجودها وفقدها
وجالئها وخفائها ،وال يبقى منها سوى
الغريزة اإلنسانية املتمثلة باألبوة واألخوة
والصحبة ،ول��ذا بكى عليهم أش��د البكاء
ألنه مثال اإلنسانية وعنوان وجودها.
ف��ال��ت��واص��ل م��ع ه��ذه ال��رواب��ط طريق
ل���دوام اإلن��س��ان��ي��ة ول��ي��س ل��غ��رض اإلتكال
عليها واالستغناء بها ،فهاهم قد رحلوا عنه
ــ بأبي وأمي ــ وبقي وحيدا على من يعتمد

بعدهم ،ومبن كان يعتمد قبلهم؟ إّنه اهلل
تعاىل .والعلة يف ذلك هو حقيقة التوكل
اليت حتملها الذات احلسينية املش ّرفة.
ولذلك :جن��ده عليه الصالة والسالم
يظهر لنا يف مدرسة عاشوراء عامل الثقة
باهلل ودوره يف اهلزمية والنصر يف مجيع
جم��االت احل��ي��اة ،فيعيد بيانه يف دعائه
مرتني؛ فيقول« :اللهم أن��ت ثقيت يف كل
ك��رب ،ورجائي يف كل ش��دة ،وأن��ت لي يف
أمر نزل بني ثقة وعدة»( .الكايف للشيخ
كل ٍ
الكليين :ج ،2ص.)579
ويف ذل��ك يقول العالمة الطباطبائي
قدس سره( :إن معنى التوكل على اهلل أنه
ليس اعتمادا عليه سبحانه بإلغاء األسباب
الظاهرية بل سلب االعتماد القطعي على
األسباب الظاهرية ألن الذي يبدو لإلنسان
م��ن��ه��ا ب��ع��ض ي��س�ير م��ن��ه��ا دون مجيعها،
والسبب التام الذي ال خيتلف عن مسببه
هو اجلميع ال��ذي حيمل إرادت��ه سبحانه.
فالتوكل هو توجيه الثقة واالعتماد على
اهلل سبحانه ال���ذي مبشيته ت���دور رحى
األسباب الالئحة عليه من غري أن يلغي
شيئا منها فريكب مطية اجلهل)( .تفسري
امليزان :ج ،9ص.)177

ما هو طريق تحصيل الثقة؟

حينما ظهر أن الثقة تنمو يف النفس
وتؤدي دورها من خالل حسن التوكل على
اهلل عز وج��ل ل��زم من ذل��ك معرفة طريق
حتصيل التوكل ،والذي ميكن معرفته من
خ�ل�ال ال��ن��ق��اط اآلت��ي��ة ال�ت�ي خ��ل��ص إليها
العالمة النراقي قدس سره:
1ـ���ـ بعد تقوية التوحيد واالعتقاد
بأن األمور بأسرها مستندة إليه سبحانه،
وليس لغريه مدخلية فيها ،أن يتذكر اآليات
واألخ��ب��ار امل��ذك��ورة ال��دال��ة على فضيلته
ومدحه ،وكونه باعث النجاة والكفاية.
2ــ أن يتذكر أن اهلل سبحانه خلقه بعد
أن مل يكن موجودا وأوجده من كتم العدم،
وهيأ له ما حيتاج إليه ،وهو أرأف بعباده
من الوالدة بولدها ،وقد ضمن بكفايته من
توكل عليه ،فيستحيل أن يضيعه بعد ذلك
وال يكفيه مؤونته وال يوصل إليه ما حيتاج،
وال يدفع عنه ما يؤذيه ،لتقدسه من العجز
والنقص واخللف والسهو.
3ــ كما ينبغي له أن يتذكر احلكايات
ال�تي فيها عجائب صنع اهلل يف وصول
األرزاق إىل صاحبها ،ويف دف��ع الباليا
واألس���واء ع��ن بعض عبيده ،واحلكايات
ال�تي فيها عجائب قهر اهلل يف إهالك
أم���وال األغنياء وإذالل األق��وي��اء وك��م من
عبد ليس ل��ه م��ال وبضاعة وي��رزق��ه اهلل

بسهولة ،وك��م م��ن ذي م��ال وث���روة هلكت
بضاعته أو سرقت وص��ار حمتاجا ،وكم
من قوي صاحب كثرة وعدة وسطوة صار
عاجزا ذليال ،بال سبب ظاهر ،وك��م من
ذليل عاجز صار قويا واستوىل على الكل،
ومن تأمل يف ذلك ،يعلم أن األمور بيد اهلل
فيلزم االعتماد عليه والثقة به.
4ـ��ـ وامل��ن��اط :أن يعلم أن األم���ور لو
كانت بقدرة اهلل سبحانه من غري مدخلية
لألسباب والوسائط فيها ،فعدم التوكل
عليه سبحانه ــ والثقة بغريه غاية اجلهل،
وإن ك��ان��ت ل��غ�يره سبحانه م��ن الوسائط
واألس���ب���اب م��دخ��ل��ي��ة ف��ال��ت��وك��ل م��ن مجلة
أسباب الكفاية وإجناح األمور ،إذ السمع
والتجربة شاهدان بأن من توكل على اهلل
وانقطع إليه كفاه اهلل كل مؤونة.
ف��ك��م��ا أن ش����رب امل����اء س��ب��ب إلزال����ة
العطش ،وأكل الطعام سبب لدفع اجلوع،
فكذا التوكل سبب رتبه مسبب األسباب
إلجن��اح املقاصد وكفاية األم��ور ،وعالمة
ح��ص��ول ال��ت��وك��ل ،أال يضطرب قلبه ،وال
يبطل سكونه بفقد أسباب نفعه وحدوث
أسباب ضره.
ف��ل��و س���رق���ت ب��ض��اع��ت��ه ،أو خسرت
جتارته ،أو تعوق أمر من أموره ،كان راضيا
ب��ه ،ومل تبطل طمأنينته ،ومل تضطرب
ن��ف��س��ه ،ب��ل ك���ان ح���ال ق��ل��ب��ه يف السكون
قبله وبعده واحدا ،فإن من مل يسكن إىل
ش��يء مل يضطرب بفقده ،وم��ن اضطرب
لفقد شيء سكن إليه واطمأن به( .جامع
السعادات للنراقي :ج ،3ص.)187 ،186
إذن :ميزان الثقة يف النفس ويف اآلخر
ه��و اهلل سبحانه وت��ع��اىل فمتى م��ا عظم
إمياننا باهلل وأيقنا بأنه مسبب األسباب
ومهيئ السبل وبيده مقادير احلياة واملوت،
والغنى والفقر ،والصحة وامل��رض ،عرفنا
كيف نتعامل مع أنفسنا وم��ع من حولنا،
وعرفنا كيف نبين احلياة وحندد املستقبل،
ألن املستقبل خاضع للمقدمات ،ومداره
مدار التوكل على اهلل تعاىل.
وأيقنا أن الفشل والنجاح ،واهلزمية
وال��ن��ص��ر ،ت��ن��ب��ع م��ن م��ع��رف��ت��ن��ا بأنفسنا،
وم���واط���ن ض��ع��ف��ه��ا وق��وت��ه��ا ،وحماسنها
ومساوئها ،وطرق تقوميها ،ففاقد الشيء
ال يعطيه ل��غ�يره وف��اق��د اإلمي���ان ب��اهلل ال
يعطي الثقة لنفسه وال ألح��د من حوله،
ومصريه دائما اهلزمية والفشل.
ول��ذا ن��راه مضطربًا وم�ت�رددًا حييطه
اخل����وف وي���ؤّرق���ه احل�����ذر ،وم���ا ذاك إ ّال
الختالل التوكل على اهلل تعاىل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املصدر :دعاء اإلمام احلسني عليه السالم يف يوم
عاشوراء للسيد نبيل احلسين :ج ،1ص.122 - 113
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اإلنسان...
ال يحاسبُ على حديث النفس
إن الوساوس بأقسامها مشرتكة يف
أحداث ظلمة وكدرة يف النفس ،إ ّال أن
جمرد اخلواطر ــ أي (حديث النفس)
وم���ا ي��ت��ول��د ع��ن��ه ب�لا اخ��ت��ي��ار ،كامليل
وهيجان الرغبة ــ ال مؤاخذة عليهما،
وال يكتب بهما معصية لعدم دخوهلما
حتت االختيار ،فاملؤاخذة عليهما ظلم،
وال��ن��ه��ي عنهما تكليف مب��ا ال ُيطاق،
واالعتقاد وحكم القلب بأنه ينبغي أن
يفعل هذا فيؤاخذ به لكونه اختياريًا،
وكذا اهلم بالفعل والعزم عليه ،إ ّال أنه
إن يفعل مع اهل��م خوفًا من اهلل وندم
عنه كتبت له حسنة ،وإن مل يفعل ملانع
منعه ال خلوف اهلل سبحانه كتبت عليه
سيئة.
وال��دل��ي��ل على ه��ذا التفصيل :أما
على عدم املؤاخذة على جمرد اخلاطر،
فما روي يف الكايف( :أنه جاء رجل إىل
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال
يا رسول اهلل :هلكت .فقال له:
«ه��ل أت���اك اخلبيث ف��ق��ال ل��ك من
خلقك؟».
فقلت اهلل تعاىل ،فقال لك :اهلل من
خلقه؟ فقال له :أي والذي بعثك باحلق
لكان كذا.
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم« :ذاك واهلل حمض اإلميان».
ومثله ما روي :أن رج ً
ال أتى رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال :يا
رسول اهلل نافقت! فقال:
«واهلل م��ا ن��اف��ق��ت! ول��و نافقت ما
أتيتين تعلمين ،ما الذي راب��ك؟» .أظن
(ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
أن العدو احلاضر أتاك ،فقال :من
()1
ﮆ ﮇ ﮈ).
خلقك؟ فقلت :اهلل تعاىل خلقين،
جاء ناس من الصحابة إىل رسول
فقال لك :من خلق اهلل؟ فقال :أي
وال��ذي بعثك باحلق لكان ك��ذا ،فقال:
«إن الشيطان أتاكم من قبل األعمال
فلم يقَو عليكم فأتاكم من هذا الوجه
لكي يستزلكم ،فإذا كان كذلك فليذكر
أحدكم اهلل وحده».
وقريب منه ما روي :أن رجال كتب
إىل أبي جعفر عليه السالم يشكو إليه
ملمًا خيطر على باله ،فأجابه يف بعض
كالمه« :إن اهلل إن شاء ثبتك فال جيعل
إلبليس عليك طريقا».
قد شكى قوم إىل النيب صلى اهلل
عليه وآل��ه وسلم ملمًا يعرض هل��م ألن
تهوي بهم الريح أو ّ
يقطعوا أحب إليهم
من أن يتكلموا به ،فقال صلى اهلل عليه
وآله وسلم:
«أجت��دون ذل��ك؟» ،قالوا :نعم! قال:
«وال���ذي نفسي ب��ي��ده إن ذل��ك لصريح
اإلمي���ان ،ف��إذا وج��دمت��وه فقولوا :آمنا
ب���اهلل ورس���ول���ه وال ح���ول وال ق���وة إال
باهلل».
وس��ئ��ل ال��ص��ادق عليه ال��س�لام عن
الوسوسة وإن كثرت ،فقال« :ال شيء
فيها ،تقول ال إله إال اهلل».
وع���ن مج��ي��ل ب��ن دراج ق����ال :قلت
للصادق عليه السالم :إنه يقع يف قليب
أمر عظيم ،فقال« :قل ال إله إال اهلل»،
قال مجيل فكلما وقع يف قليب قلت ال
إله إال اهلل ،فيذهب عين.
ومما يدل على عدم املؤاخذة عليه
وعلى امليل وهيجان الرغبة إذا مل يكونا
داخلني حتت االختيار ما روي أن��ه ملا
نزل قوله تعاىل:

اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وقالوا
كلفنا ما ال نطيق ،إن أحدنا ليحدث
نفسه مبا ال جيب أن يثبت يف قلبه ،ثم
حياسب بذلك؟ فقال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآل��ه وسلم« :لعلكم تقولون
كما قال بنو إسرائيل :مسعنا وعصينا،
قولوا :مسعنا وأطعنا» ،فقالوا :مسعنا
وأط��ع��ن��ا ،ف��أن��زل اهلل ال��ف��رج بعد سنة
بقوله تعاىل:
()2
(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ).
وم��ا روي ع��ن أم�ير املؤمنني عليه

فأبوا أن يقبلوها وقبلتها أمتك ،فحق
علي أن أرفعها عن أمتك ،وقال ع ّز من
ّ
قائل( :ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها)».
وما روي عن النيب صلى اهلل عليه
وآل��ه وسلم أن��ه ق��ال« :وض��ع عن أميت
تسع خصال :اخلطأ ،والنسيان ،وما ال
يعلمونه ،وما ال يطيقونه ،وما اضطروا
عليه ،وم��ا استكرهوا عليه ،والطرية
وال���وس���وس���ة يف ال��ت��ف��ك��ر يف اخللق،
واحلسد ما مل يظهر بلسان أو يد».
وم��ا روي أن��ه سئل ال��ص��ادق عليه
السالم عن رجل جييء منه الشيء على
حد الغضب يؤاخذه اهلل تعاىل؟ فقال
«إن اهلل تعاىل أكرم من
عليه السالمّ :
أن يستغلق على عبده».
وامل���راد م��ن الغضب فيه ،الغضب
الذي سلب االختيار.
وب��اجل��م��ل��ة ال��ق��ط��ع ح��اص��ل بعدم
امل��ؤاخ��ذة واملعصية على م��ا ال يدخل
حت��ت االخ��ت��ي��ار م��ن اخل���واط���ر وامليل
وهيجان الرغبة ،إذ النهي عنها مع عدم
كونها اختيارية تكليف مبا ال يطاق ،وإن
مل ينفك عن إحداث خبائة يف النفس.
وأم����ا ع��ل��ى أن���ه ي��ك��ت��ب س��ي��ئ��ة على
االعتقاد واهلم بالفعل والتصميم عليه
مع تركه ملانع ال خلوف من اهلل ،فهو إن
كّ
ال من االعتقاد واهل��م باملعصية فعل
من األفعال االختيارية للقلب ،وقد ثبت
يف الشريعة ترتب الثواب والعقاب على
فلع القلب إذا كان اختياريا ،قال اهلل
سبحانه وتعاىل:

السالم يف قوله سبحانه:
(...ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ).
«إن هذه اآلية عرضت على األنبياء
واألم��م السابقة فأبوا أن يقبلوها من
ثقلها ،وقبلها رس���ول اهلل صلى اهلل
عليه وآل��ه وسلم وعرضها على أمته
فقبلوها ،فلما رأى اهلل ع ّز وجل منهم
القبول على أنهم ال يطيقونها ،قال :أما
إذا قبلت اآلي��ة بتشديدها وعظم ما
فيها وقد عرضتها على األمم السابقة

(ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
()3
ﯽ ﯾ ﯿ).
وقال سبحانه:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
()4
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ).
وق���ال رس���ول اهلل صلى اهلل عليه
وآل��ه وس��ل��م« :إمن��ا حيشر ال��ن��اس على
نياتهم».
وق��ال صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم:
«إذا التقى املسلمان بسيفهما فالقاتل
واملقتول يف النار» ،قيل :يا رسول اهلل
هذا القاتل فما بال املقتول؟ قال« :ألنه
أراد قتل صاحبه».
وق��ال صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم:

«لكل امرئ ما نوى».
واآلثار الواردة يف ترتب العقاب على
اهلم باملعصية كثرية ،وإطالقها حممول
على غري صورة الرتك خوفًا من اهلل،
ملا يأتي من أنه يف هذه الصورة تكتب
بها حسنة ،وكيف ال يؤاخذ على أعمال
القلوب م��ع أن امل��ؤاخ��ذة على امللكات
ال���ردي���ة م��ن ال��ك�بر وال��ع��ج��ب والرياء
والنفاق واحلسد وغريها قطعي الثبوت
من الشرع ،مع كونها أفعا ًال قلبية ،وقد
ثبت يف الشريعة أن م��ن وط��أ امرأة
ظانًا أنها أجنبية كان عاصيًا وإن كانت
زوجته.
وأم���ا ع��ل��ى أن���ه يكتب حسنة على
ال�ترك بعد اهل��م خ��وف�ًا م��ن اهلل ،فما
روي ع��ن ال��ن�بي صلى اهلل عليه وآله
وسلم أنه قال« :قالت املالئكة :رب ذاك
عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر،
فقال :راقبوه فإن عملها فاكتبوها عليه
مبثلها ،وإن تركها فاكتبوها له حسنة
إمنا تركها ألجلي».
وما روي عن اإلمام حممد بن علي
الباقر عليهما السالم« :إن اهلل تعاىل
جعل آلدم يف ذريته من هم حبسنة ومل
يعملها كتبت له حسنة ،ومن هم حبسنة
وعملها كتبت له عشرًا ،ومن هم بسيئة
ومل يعملها مل تكتب عليه سيئة ،ومن
هم بها وعملها كتبت عليه سيئة».
وق��ول��ه« :مل يكتب ع��ل��ي��ه» ،حممود
على صورة عدم العمل خوفًا من اهلل،
ملا تقدم من أنه إن مل يعملها ملانع غري
خوف اهلل كتبت عليه سيئة.
وما روي عن الصادق عليه السالم
أن��ه ق���ال« :م��ا م��ن م��ؤم��ن إال ول��ه ذنب
ي��ه��ج��ره زم��ان �ًا ث��م ي��ل��م ب��ه وذل���ك قوله
تعاىل:
(ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
()5
ﮢ ﮣ).
وق��ال« :واللمم :الرجل يلم بالذنب
فيستغفر اهلل منه» ،وق��د وردت بهذا
املضمون أخبار أخر.
ــــــــــــــــــــــــ
( )1سورة البقرة ،اآلية.284 :
( )2سورة البقرة ،اآلية.286 :
( )3سورة اإلسراء ،اآلية.36 :
( )4سورة البقرة ،اآلية.225 :
( )5سورة النجم ،اآلية.32 :
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يعتقد ب��ع��ض امل��س��ل��م�ين أن النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم قد أغمض
عينيه عن ه��ذه الدنيا دون أن ينصب
خليفة بعده ،ويعتقدون أن هذه املهمة
تقع على عاتق (املسلمني أنفسهم) فهم
الذين عليهم أن خيتاروا قائدهم بطريق
(إمجاع املسلمني) باعتباره أحد األدلة
الشرعية.
ويضيفون إىل ذلك قوهلم إن ذلك
قد حصل فع ً
ال واختري اخلليفة األول
بإمجاع األمة .ثم اختار اخلليفة األول
اخلليفة الثاني.
وعينّ اخلليفة الثاني شورى مؤلفة
م��ن ستة أش��خ��اص خي��ت��ارون أحدهم،
وك��ان��ت ه��ذه ال��ش��ورى تتألف م��ن علي
عليه السالم ،وعثمان ،وعبد الرمحن
بن عوف ،وطلحة ،والزبري ،وسعد بن
أبي وقاص.
ك���ان اخلليفة ال��ث��ان��ي ق��د اشرتط
أنه إذا انقسمت الشورى كل ثالثة يف
ط��رف ،ف��إن ال��ط��رف ال��ذي فيهم عبد
الرمحن بن ع��وف (صهر عثمان) هو
الذي خيتار اخلليفة ،وهذا ما حصل،
إذ األك��ث��ري��ة املؤلفة م��ن سعد ب��ن أبي
وقاص وعبد الرمحن بن عوف وطلحة
اختاروا عثمان.
ويف أواخر عهد عثمان نهض الناس
ألس��ب��اب خمتلفة ض��ده ،وك��ان إن قتل
قبل أن يستطيع تعيني أحد أو شورى.
وع��ل��ى أث���ر ذل���ك أق��ب��ل الناس
برمتهم متجهني إىل اإلم��ام علي
ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام ،وب���اي���ع���وه خليفة
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

وسلم ،باستثناء معاوية الذي كان عامل
عثمان على الشام ،ألنه كان واثقًا أن
عليًا لن يبقيه يف منصبه.
فرفع راية املعارضة ،فكان مصدر
حوادث مشؤومة ودموية يف التاريخ أدت
إىل إراقة دماء الكثريين من األبرياء.
هنا ت�برز أسئلة ك��ث�يرة الب��د منها
إلل��ق��اء ال��ض��وء على ال��ب��ح��وث العلمية
والتارخيية ،سنورد بعضًا منها:
 1ــ هل لألمة أن تختار خليفة
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم؟
ليس من الصعب اجلواب على هذا
ال��س��ؤال ،فنحن إذا اع��ت�برن��ا اإلمامة
مبعنى احلكم الظاهرية على جمتمع
املسلمني ،فإن اختيار احلاكم بالرجوع
إىل آراء الناس أمر متداول.
ولكن إذا كانت اإلمامة باملعنى الذي
شرحناه من قبل وال��ذي استقيناه من
القرآن الكريم ،فال شك يف أن��ه ليس
ألح���د احل���ق يف ت��ع��ي�ين خ��ل��ي��ف��ة النيب
سوى اهلل تبارك وتعاىل ورسوله صلى
اهلل عليه وآل��ه وسلم (وب��أم��ر م��ن اهلل
تعاىل).
إذ أن ش��رط اإلم��ام��ة حبسب هذا
التفسري هو العلم الوافر جبميع أصول
الدين وفروعه ،ذلك العلم الذي ينبع من
مصدر مساوي ويستند إىل علم رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله ،لكي يستطيع
احلفاظ على الشريعة اإلسالمية،
الشرط اآلخر هو معصومية اإلمام،

أي أن يكون مصونًا صيانة إهلية ضد
كل خطأ وإثم لكي يستطيع أن يتحمل
مسؤولية مقام اإلم��ام��ة وق��ي��ادة األمة
قيادة معنوية ومادية وظاهرية وباطنية،
ك��م��ا جي��ب أن ي��ك��ون متمتعًا بالزهد
والتحرر والتقوى واجلرأة ،مما هو الزم
ملن يتصدى لالضطالع مبهمات هذا
املنصب اجلليل.
إن متييز هذه الصفات يف شخص
ما ليست مستطاعة إال بوساطة اهلل
ورس��ول��ه ،فهو ال��ذي يعلم يف من وضع
صفة العصمة ،وهو الذي يعلم يف من
يتوفر حد النصاب من العلم والزهد
والتحرر والشجاعة واجل���رأة الالزمة
ملقام اإلمامة.
إن ال��ذي��ن ع��ه��دوا باختيار اإلمام
واخل��ل��ي��ف��ة إىل ال��ن��اس ق��د غ��ي�روا يف
احلقيقة امل��ف��ه��وم ال��ق��رآن��ي لإلمامة،
وقصروا هذا املفهوم على احلكم العادي
وإدارة شؤون الناس الدنيوية ،وإ ّال فإن
شروط اإلمامة مبعناها اجلامع الكامل
ال تعرف إ ّال عن طريق اهلل تعاىل ،ألنه
هو العامل بهذه الصفات.
إن القضية أشبه بانتخاب النيب،
ف��ال��ن�بي ال مي��ك��ن أن ينتخبه الناس
بالتصويت ،بل اهلل هو ال��ذي خيتاره،
وي���ت���ع���رف ع��ل��ي��ه ال����ن���اس ع����ن طريق
معجزاته ،ألن الصفات الالزم توفرها
يف النيب ال يعرفها إال اهلل.
 2ــ ألم يعين النبي أحدًا
ليخلفه؟
إن الدين اإلسالمي ،وال شك ،دين

(عاملي) و(خالد) وال يقتصر على زمان
وال مكان معينني ،كما يصرح القرآن
بذلك.
وال شك أيضًا يف أن الدين اإلسالمي
مل يكن قد جتاوز شبه اجلزيرة العربية
عند وف��اة رس��ول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم.
وم���ن ج��ه��ة أخ����رى جن��د أن النيب
أم��ض��ى ث�ل�اث ع��ش��رة س��ن��ة م��ن عمره
الشريف يف مكة حيارب الشرك وعبادة
األصنام ،والسنوات العشر التالية اليت
ب��دأت باهلجرة واستغرقت فرتة تفتح
اإلسالم ،أمضاها رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم يف الغزوات واحلروب
اليت فرضها على املسلمني أعداؤهم.
وعلى الرغم من أن الرسول األكرم
مل يرتك حلظة من عمره الشريف دون
أن يستغلها لنشر ال��دع��وة والتعاليم
اإلسالمية والسعي لتعريف اإلسالم
الفيت جبميع أبعاده.
ولكن ال��ذي ال شك فيه أن حتليل
كثري من املسائل اإلسالمية كان يتطلب
زمانًا أط��ول ،فكان البد لشخص مثل
النيب صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم أن
يضطلع بهذه املهمة بعده.
وف���ض� ً
ل�ا ع���ن ذل�����ك ،ف����إن التنبؤ
مبستقبل األم����ة ،وإع�����داد املقدمات
لالستمرار يف إدامة مدرسة اإلسالم،
ك���ان م���ن أه���م األم�����ور ال�ت�ي الب���د أن
يفكر فيها كل قائد ،وال ميكن أبدًا أن
يسمح هلذه املسألة األس��اس أن يلفها
النسيان.
وإذا جتاوزنا عن كل ذلك ،نالحظ
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
كان أحيانًا يصدر تعليمات خاصة يف
كثري من األم��ور البسيطة العادية يف
احلياة اليومية ،فكيف ميكن أن يهمل
قضية مهمة كقضية اخلالفة والزعامة
واإلمامة وال يضع هلا منهاجًا خاصا؟
ك��ل ه���ذه ال��ن��ظ��رات ال��ث�لاث دليل
واضح على أن النيب األكرم ال ميكن أن
يهمل تعيني اخلليفة من بعده ،ولسوف
ن��ذك��ر إن ش���اء اهلل رواي����ات إسالمية
مؤكدة تلقي مزيدًا من الضوء على هذا
املوضوع وتثبت أن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم مل يغفل طوال حياته

كان جيوز للفرد أن يعني خليفة ،فقد
كان النيب أوىل إذن بذلك من أي فرد
آخ���ر ،وإذا ك��ان��ت البيعة العامة اليت
تلي االنتخاب حتل املشكلة ،فإن ذلك
وارد أيضًا بالنسبة للنيب ،وعلى وجه
أفضل.
ث��م ف��ض�ل ً
ا ع��ن ذل��ك ت�برز املشكلة
الثالثة بالنسبة للخليفة الثالث ،وهي
مل��اذا خالف اخلليفة الثاني األسلوب
ال��ذي أتبعه اخلليفة األول يف انتخاب
اخلليفة الثاني نفسه ،وكسر السنّة
اليت أتت به إىل اخلالفة ،أي أنه مل
يلتزم اإلمجاع وال التعيني الفردي ،بل
جاء مبجلس الشورى ليقوم بذلك؟
إذا ك��ان��ت (ال���ش���ورى) صحيحة،
ف��ل��م��اذا ت��ق��ص��ر ع��ل��ى أش���خ���اص ستة
بعينهم ،وأن يكتفي ب���رأي ث�لاث��ة من
ستة؟

عن هذه املسألة املصريية ،على الرغم
من املساعي السياسية اليت جرت بعد
الرسول كي تدخل يف أذهان الناس إن
رسول اهلل مل يعني خليفة بعده.
أيصدق أحد أن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم مل يرتك املدينة لبضعة
أيام (مثل ذهابه إىل غزوة تبوك) إ ّال
بعد أن عني من يقوم مقامه فيها ،ولكنه
ال يعني أحدًا ليخلفه بعد مغادرة الدنيا
نهائيًا ،بل يرتك األمة نهب االختالفات
واالضطرابات واحلرية ،دون أن يضمن
ل�لإس�لام إس��ت��م��راري��ت��ه ع��ل��ى ي��د هاد
ومرشد يعتمده؟
ال يشك أحد أن عدم تعيني خليفة
ينطوي على أخطار كبرية على اإلسالم
اليافع ،إن العقل واملنطق حيكمان بأن
أم���رًا كهذا يستحيل ص���دوره م��ن نيب
اإلسالم.
إن الذين يقولون أنه عهد بذلك إىل
 4ــ اإلمام علي عليه السالم
األمة عليهم أن يبينوا أدلتهم ويثبتوا أن
أليق الجميع
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم
قد صرح بذلك عالنية ،ولكن ليس مثة
لنفرض أن ن�بي اإلس�ل�ام مل يعني
دليل من هذا القبيل.
أحدًا خيلفه من بعده ولنفرض أن اختيار
اخلليفة ك��ان على ع��ات��ق األم���ة ،فهل
جيوز عند االنتخاب أن نتجاوز األعلم
 3ــ االجتماع والشورى
لنفرض أن رسول اإلسالم أغمض واألتقى واألكثر متيزًا عن اآلخرين من
عينيه ع��ن ه���ذا األم���ر احل��ي��وي ،وأن مجيع الوجوه ،لنبحث عن اخلليفة بني
املسلمني هم املطلوب منهم أن خيتاروا من هم يأتون بعده يف املرتبة؟
لقد صرح كثري من علماء املسلمني،
خليفة رسول اهلل عن طريق االمجاع،
ولكننا نعلم أن (االمج��اع) يعين اتفاق مبا فيهم علماء أهل السنة ،بأن علياً
املسلمني ،ولكننا نعلم أيضًا أن إمجاعًا كان أعلم الناس بالدين اإلسالمي ،كما
كهذا مل حيصل عند انتخاب اخلليفة أن آثاره الباقية منه تؤكد هذا القول،
األول ،إ ّال اللهم ما حصل عند اجتماع يقول التاريخ :أنه كان ملجأ األم��ة يف
ع���دد م��ن ال��ص��ح��اب��ة ال��ذي��ن ك��ان��وا يف كل مشكلة علمية ،وإن اخللفاء كانوا
املدينة ،حيث ق��رروا ق��راره��م ،مع أن يرجعون إليه إذا ما واجهتهم معضلة
سائر املسلمني يف سائر بالد اإلسالم دينية معقدة.
مل يشاركوا مطلقًا يف ه��ذا االجتماع
وكان يف الشجاعة واجلرأة والتقوى
وال يف اإلدالء بآرائهم ،بل إن يف املدينة وال���زه���د وال��ص��ف��ات ال���ب���ارزة األخرى
نفسها كان كثريون ،كاإلمام علي عليه أمس��ى منزلة م��ن غ�ي�ره ،وع��ل��ي��ه :إذا
السالم وبين هاشم ،مل حيضروا ذلك فرضنا أن انتخاب اخلليفة كان موكو ًال
االجتماع ،وعليه :فإن إمجاعًا كهذا ال إىل الناس أنفسهم ،فإن عليًا كان أليق
()1
ميكن قبوله.
املوجودين وأجدرهم باخلالفة.
ث���م إذا ك����ان ه����ذا األس����ل����وب هو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصحيح ال��ذي جي��ب إتباعه ،فلماذا ( )1سلسلة أص��ول الدين لناصر مكارم
مل يتبعه اخلليفة األول يف انتخاب الشريازي :ص 35ــ .41
خليفته؟ ملاذا عني بنفسه خليفته؟ فإذا
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الشيخ عبد الحسين الطهراني شيخ العراقين
احل��دي��ث ع��ن س�يرة العلماء األجالء
حديث طويل وشيق ومليء بالعِبرَ واملوعظة
احلسنة ،كيف ال وه��م ورث��ة األنبياء كما
جاء يف احلديث الشريف ،واملدن املقدسة
هي خري مقصد هل��ؤالء العلماء األفاضل
وب��األخ��ص مدينة سيد الشهداء (كربالء
املقدسة).
نادرة الدهر العالمة األستاذ والنحرير
اجلليل اإلمام احملقق الشيخ عبد احلسني
الطهراني شيخ العراقني.
ه��و ع��ب��د احل��س�ين ب���ن ع��ل��ي ال����رازي
الطهراني ،ثم احلائري هجرًة وخامتة نور
اهلل تربته وأعلى رتبته ،أول من تلقّب يف
عصره بـ(شيخ العراقني).
ول��د الشيخ عبد احلسني يف طهران
حبدود سنة  1226للهجرة (1809م) ،وقرأ
علوم املبادئ والسطوح ،واألص��ول والفقه
على يد علمائها.
وك���ان م��ن أع��اظ��م ع��ل��م��اء الشيعة يف
ع��ه��ده ،فقيهًا أصوليا ،متكلما ،حكيما،
دقيق النظر ،وسيع الفكر ،عالي الفهم،
مستقيم السليقة ،صائب احلدس ،فطنًا،
كّيسًا ،جلي ً
ال ،عميم الرياسة ،نافذ األمر،
وجيهًا ،مطاعًا ،ضابطا ،متورعًا ،ثقة.
قال احملدث النوري يف خامتة مستدركه
ما هذا نصه:
(ك��ان ن���ادرة ال��ده��ر وأع��ج��وب��ة الزمان
يف الدقة والتحقيق وجودة الذهن والفهم
وسرعة االنتقال وحسن الضبط واالتقان
وكثرة احلفظ يف الفقه واحلديث والرجال
وال���ل���غ���ة ،ح��ام��ي ال���دي���ن وداف�����ع شبهات
امل��ل��ح��دي��ن وق���د ج��اه��د يف اهلل يف حمور
صولة املبتدعني وأقام الشعائر يف العتبات
العاليات وبالغ جمهوده يف عمارات العتبات
الساميات ،صاحبته زمانًا طوي ً
ال إىل أن
نعق بيين وبينه ال��غ��راب واخت��ذ املضجع
حتت الرتاب يف اليوم الثاني والعشرين من
شهر رمضان املبارك من سنة .1286
وله كتاب يف طبقات ال��رواة يف جدول
لطيف ،غري أّنه ناقص).
وذكره صاحب الروضة البهية أيضًا يف
مجلة َمن أجازه وأثنى عليه مجي ً
ال كثريًا
وقال ما هذا نصه:
(وه��و من أجلة العلماء األعالم
واجملتهدين العظام ومرجع اخلاص
والعام).

ق���رأ ال��ع�لام��ة امل�ت�رج���م ع��ل��ى الفقيه
األعظم أفقه زمانه اإلم��ام الشيخ حممد
وم����ن عاصره
ح��س��ن ص��اح��ب اجل���واه���ر َ
من صناديد عهده ،ث� ّم رج��ع إىل طهران
عاصمة إيران وحصل له فيها رفيع املقام
وعظيم املوقع.
ك���ان رمح���ه اهلل ش��اخ��ص�ًا يف الدولة
والرعية ،ك��ان أعلى مقامًا وأرف��ع منزلًة
وأعظم قدرًا يف علماء عصره يف دولة ناصر
الدين ش��اه ،إ ّال العالمة احل��اج مال علي
الكين ،ث ّم انتخبه جاللة السلطان بتمايل
من املرتجم ملباشرة تعمري مشهد احلسني
بن علي أبي عبد اهلل ومشهد العسكريني
عليهم السالم فهاجر إىل احلائر الشريف
ثانيًا سنة  1274واعتكف فيها إىل آخر
عمره وكان فيها مرجع العلماء والفضالء
يف البحث والتدريس وكان حيضر جملسه
الشريف املبارك األكابر واخلواص.
وك��ان العالمة األس��ت��اذ ون���ادرة الدهر
الشيخ حممد ه��ادي الطهراني النجفي
ك��ان ال يتخاضع ألح� ٍ�د من أس��ات��ذة عهده
وصناديد وقته ،سوى املرتجم رمحه اهلل
ف��ك��ان يتخاضع ملقامه يف العلم ويفتخر
باستناده إليه.
هاجر اىل النجف األش��رف ،ليدرس
عند اساتذتها أيضًا ومنهم الشيخ حممد
حسن النجفي (صاحب اجلواهر) املتوفى
سنة 1849م والذي منحه إجازة االجتهاد.
وقال يف حقه ( ...يعلم اهلل ,مل أشهد
باجتهاد احد يف كل عمري غري اربعة.)...
ي���روى امل�ترج��م ع��ن أس��ت��اذه العالمة
الفقيه األكرب صاحب اجلواهر رمحه اهلل
مساعًا وإجازة وعن الع ّ
المة السيد شفعي
اجلابالقي العراقي صاحب الروضة البهية
وامل�����وىل األج����ل حم��م��د رف��ي��ع اجليالني
والفقيه الوجيه املوىل حسني علي املاليري
قدس اهلل أسرارهم وروى عنه مجاعة من
األعالم.
حق
كان املرتجم عجيب االعتقاد يف ّ
أستاذه الفقيه األكرب ،كثري االعتماد عليه
وكان حيكى املرتجم عن بعض األجلة ،أّنه
قال:
(لو أراد مؤّرخ عصر صاحب اجلواهر
أن يثبت احلوادث العجيبة والوقايع الغريبة
يف زمانه ،ملا كان جيد حادثة أعجب وأغرب
من تأليف كتاب جواهر الكرام).

وحكى عنه موالنا احملدث النوري يف
مستدركه قال:
ّ
(سألت شيخي صاحب اجلواهر بأنك
لمِ َ أعرضت عن شرح كتاب كشف الغطاء
وف��ي��ه م��ن امل��ط��ال��ب ال��غ��ام��ض��ة واملسائل
املعضلة والعبارات املشكلة ما ال حتصى،
م��ع أّن��ه أس��ت��اذك وك��ان ينبغي أداء حقه،
فقال :يا ول��دي إّن��ي ال أق��در على شرحه
وإمتام أوأواته بالدليل).
وقصده مجلة من الفضالء ليستفيدوا
من علمه ،وكان ممن قصده الشيخ حسني
قلي اهلمداني ،كما نال تزكية من العلماء
أمثال الشيخ حممد تقي الشفيت ،فكان
ذلك أحد أسباب حسن الظن به من قبل
رئيس حكومة الشاه (أم�ير نظام) الذي
أكرمه وهيأ له بيتًا مؤثثًا يف طهران بعد
ان كان حبالة من الفقر والعناء ،ثم خرج
مع عياله وسكن يف مدينة كربالء املقدسة
سنة  1280للهجرة1863( ،م).
وحكى لي بعض الثقات األجلة أّنه قال
يف جوابه:
(أن شرح كشف الغطاء مّإنا يستدعى
أدل���ة ،مضافًا إىل األدل���ة األرب��ع��ة وليس
عندي ذلك).
ويعين بذلك عمق نظره وطول باعه يف
التفريع ورد القروع على أصوهلا.
فبعد ان سكن الشيخ مدينة النجف
املقدسة وت��زوج إم��رأة جنفية ولكن حالته
كانت عسرية حتى أثقل بالديون؛ فأشار
عليه أح��د اصحابه باهلجرة اىل إيران
لعل اهلل يفرج عنه ،ويف بداية هجرته كان
يرتدد على عطار تعرف عليه وكان العطار
يعطي الشيخ نصف ق��ران مقابل تعليمه
األحكام الفقهية ،ولكن يف يوم من األيام
اق�ُت�رُ ح عليه ان يذهب اىل الشيخ حممد
تقي القزويين وكان من علماء عصره وملا
دخل شيخ الِعرا َقني دار الشيخ القزويين،
رأى ال��ب��ي��ت غ���اص���ًا ب��أه��ل��ه م���ن العلماء
وغ�يره��م؛ فجلس مع الناس ام��ام الشيخ
وسط اجمللس ،وتقدم اىل الشيخ القزويين
رجالن وقاال( :إن أمري النظام ارسلنا إليكم
الستالم جواب استفتائه) فتناول الشيخ
ال��ق��زوي�ني اجل����واب ال���ذي ك���ان ب�ين يديه
وناوله لشيخ الِعرا َقني ،وقال اعطه هلما،
وح�ين ق��رأ شيخ ال��ع��را َق�ين اجل���واب ،رأى
اجلواب غري مرتبط باالستفتاء ،فاستأذن

أن ي��ق��رأ ال��س��ؤال واجل����واب للحاضرين،
وملا وافق الشيخ القزويين ،قرأ االستفتاء
وف��ه��م احل��اض��رون ع��دم صحة اجلواب،
وأجاب هو مبا هو احلق الصحيح ،فغضب
اصحاب الشيخ حممد تقي من جرأته على
الشيخ وأهانوه وأمروا بإخراجه من الدار!
وعاد شيخ الِعرا َقني اىل بيته ،كما عاد
الرجالن اىل أمري نظام وذك��را له األمر
فسأهلما األمري :هل عرفتماه؟ وهل علمتم
إىل اين ذهب؟ قاال :مل يسمح لنا حاشية
الشيخ القزويين أن نكلمه حتى نعرفه.
ق��ال االم�ي�ر :جي��ب البحث عنه حتى
نعرفه وبعد البحث وجدوه يف بيته ،وارسل
اليه االمري خادمه ليعلمه ان (أمري نظام)
س���ي���زوره غ����دًا يف ال��ص��ب��اح ،ف��ق��ال شيخ
الِعراقني للخادم :انا ال اعرف األمري حتى
ي��زورن��ي ،فأجابه :أمل تكن اليوم يف بيت
الشيخ حممد تقي وجرى هناك ماجرى؟
ق����ال :ن��ع��م ف��أج��اب��ه اخل�����ادم :ح�ين اطلع
األمري على مقامك العلمي قرر زيارتك،
فتوجه أمري النظام اىل دار الشيخ وطلب
م��ن��ه��م ال��ش��ي��خ االن��ت��ظ��ار حل�ي�ن ان يأمر
زوج��ت��ه ال���دخ���ول م��ن ص��ح��ن ال��ب��ي��ت اىل
غرفته وبعد ان علم األم�ير بصغر حجم
البيت أفصح عند الباب بأنه أه��داه دارًا
يتناسب مع مكانته العلمية واالجتماعية
يف حملة (عّباد آباد) يف طهران ثم سأله
ق��ائ�ل ً
ا :وم��ن يعرفكم م��ن علماء اي���ران؟
اجابه الشيخ :من مجلة من يعرفونين هو
حجة اإلسالم السيد حممد تقي الشفيت
بأصفهان ألن جنليه كل من السيد اسد
اهلل والسيد حممد علي ق��د درس��ا عند
الشيخ حممد حسن (صاحب اجلواهر)
وال��ذي هو اس��ت��اذي يف النجف األشرف،
قدم األمري للشيخ مائة لرية لتسديد
وهنا ّ
دي���ون���ه ،وك��ت��ب أم�ي�ر ن��ظ��ام اىل السيد
الشفيت يسأله عن مكانة شيخ العراقني
العلمية ،ف��ورد اجل��واب( :إن الشيخ عبد
احلسني الطهراني امللقب بشيخ العراقني،
عامل زاهد ،جمتهد ،ينبغي االستفادة منه
ومعرفة ق��دره) ،وبعد هذه اإلش��ارة ُعرف
من قبل الشخصيات والعلماء والطالب
والتف حوله مجع من الفضالء لالستفادة
من علومه.
وبعد أن ج��اء ناصر ال��دي��ن ش��اه اىل
احلكم سنة ( )1264للهجرة (1847م) كان
وزيره حممد تقي امللقب (بأمري كبري) وقد
كان هذا الوزير من مؤيدي شيخ العراقني
حبيث أوص��ى ان ُيعطى له ثلث من ماله
بعد موته ،وملا قتل (أمري كبري) سنة 1268
للهجرة (1851م) امتدت األيدي اخلبيثة
اىل أمواله ،فُأخرب شيخ العراقني بذلك
فأجتمع بناصر الدين شاه وأخربه باألمر،

بالرغم من انه كان يعارضه يف كثري من
القضايا اليت ال توافق احكام الشرع ،وكان
الشاه حيذر صولة الشيخ ويفكر يف الوقت
نفسه بطريقة يتخلص بها من الشيخ من
دون أن يؤذيه أو يهينه ،وق��ال للملك :ان
ال���وزي��ر ام�ي�ر ك��ب�ير اوص���ى ب��ص��رف ثلث
ماله يف األم��ور اخلريية مبباشرتي واني
اقرتح بناء مسجد ومدرسة ومرقد السيد
(زي��د) اح��د احفاد األئمة عليهم السالم
يف ط��ه��ران ،وص��رف الباقي يف العتبات
املقدسة وتذهيب قبة سيد الشهداء عليه
ال��س�لام يف ك��رب�لاء وق��ب��ة العسكريني يف
سامراء؛ فقال الشاه خماطبًا الشيخ :ان
دولة قاجار هلا حظ وافر يف تعظيم شعائر
الدين واملذهب وال سيما يف العراق ،ووافق
على مقرتح الشيخ.
وللمرتجم آثار جليلة ،منها:
( )1عمران الصحن الشريف احلسيين
سالم اهلل عليه املوجود فع ً
ال.
( )2تعمري بقعة سيدنا األعظم أبي
الفضل العباس ب��ن أم�ير املؤمنني سالم
اهلل عليهم وكان فراغه من تعمريها سنة
 1277سبع وسبعني ومئتني وألف.
( )3تذهيب بقعة العسكريني وتعمريها
وكان ذلك يف سنة  1283وقد محل سبعة
وعشرين أل��ف�ًا وسبعمئة ومث��ان وأربعني
طابوق ذهب ومئة وستني كتيبة وثالمثئة
وعشرين حاشية ومفرق القبة املباركة من
طهران من طرف صاحب العظمة السلطان
ن��اص��ر ال��دي��ن ب��ص�ح��اب��ة خ����ادم احلضور
اخلاص السلطاني علي رضا خان عضد
امللك إىل العتبة املقدسة العسكرية.
( )4اجل��ام��ع الكبري يف دار اخلالفة
املعروف بامسه الشريف وهو من أعظم
مساجدها بناًء ومدرسًة كبريًة بناها يف
جنبه ،يعرف باسم بانيه أيضًا ولكن يا
ألسف أّنها خالية اليوم من الطلبة ،كساير
امل����دارس الدينية ب��ل يف ش��رف اخلراب
واالن��ه��دام ،ص��ارت هي فع ً
ال حمل سكنى
الغرباء املساكني والفقراء.
بناهما قريبًا م��ن داره يف حم��ل كان
هو أحسن ما يكون يف زمانه وقد أوصى
األمري مريزا تقي خان أمري نظام الوزير
األعظم إىل املرتجم يف ثلث ماله وكان بناء
املسجد واملدرسة املذكورين من ثل تركته.
كان بناء اجلامع املذكور يف جنب دار
صاحب اجلاللة علي قلي مريزا اعتضاد
السلطنة وزي��ر علوم الوقت ــ ع� ّم جاللة
أن
امل��ل��ك األع��ظ��م ن��اص��ر ال��دي��ن ـ��ـ وات��ف��ق ّ
تعديل بناء املسجد ،ك��ان حيتاج إلدخال
شيء يسري من دار اعتضاد السلطنة إليه
ليعدل بنائه ،فكتب املرتجم إليه يف إدخال
املقدار احملتاج إليه من داره إىل املسجد،

لتعديل عمرانه ،حيّثه إليه طلبًا لألجر
وامل��ث��وب��ة ،فكتب إل��ي��ه امل�ترج��م يف جوابه
بإجابة مسؤوله.
إن م��ن االت���ف���اق ك���ان املقدار
وي��ق��ال ّ
ً
احملتاج إليه من الدار ،بيتا للوزير اختذه
الّدخ��ار بعض املشروبات فيه ،ولكن أظن
ذلك من النكت بعد الوقوع كما ال يزال هو
العادة السارية يف القضايا واألمور غالبًا،
ألن من املستبعد الغريب يف ذاك الشطر من
ّ
ممن
الزمان أن يعرتف مثل الوزير ــ وهو ّ
يبالي بوجاهته العمومي ومجيل الذكر يف
الناس ــ عند مثل املرتجم بعمله القبيح
ً
داع يقتضي
يف نظر العامة صرحيا بال ٍ
ذلك ،بل رأى التمثل بالبيت مناسبًا للمقام
فاستظرف بتمثله بأدبه.
وامل��ت�رج����م أول م���ن ت��ل � ّق��ب بـ(شيخ
العراقني) يف املتأخرين.
وكان للمرتجم مكتبة نفيسة يف كربالء
امل��ش��رف��ة ك���ان ف��ي��ه��ا ن��س��خ نفيسة وكتب
عزيزة و ّقفها رمح��ه اهلل فيها على طلبة
العلومالدينية ومل يعقب امل�ترج��م أثرًا
علميًا وهو مورد األسف من مثله ح ّقًا.
كان له من األوالد الذكور مخسة هم
(ال��ش��ي��خ ع��ل��ي ،وال��ش��ي��خ م��ه��دي ،والشيخ
أمحد ،والشيخ شريف ،والشيخ عيسى).
وعن مؤلفاته ومصنفاته يقول السيد
األم�ي�ن :ول��ه ك��ت��اب يف طبقات ال���رواة يف
جدول لطيف غري أنه ناقص ،وله رسالة
علمية م��ط��ب��وع��ة ،وت��رمج��ة جن���اة العباد
����واش وت��ع��ل��ي��ق��ات ورس���ائ���ل وك��ت��ب يف
وح� ٍ
الرجال.
ت��ويف الشيخ عبد احلسني يف مدينة
ال��ك��اظ��م��ي��ة يف ( )22م��ن ش��ه��ر رمضان
املصادف ( )1286للهجرة (1869م) ونقل
اىل كربالء ودف��ن فيها يف حجرة جبانب
الباب اجلديد املسمى بالباب السلطاني
على يسار الداخل إىل الصحن الشريف
وقد جتاوز عمره الستني عامًا.
وقد أّرخ وفاته تلميذه املريزا (حممد
اهل��م��دان��ي ال��ك��اظ��م��ي) امل���ع���روف بإمام
احلرمني بقوله:

منذ (ع�ب��د احل�س�ين) م��وىل الربايا
ف� � � ��اض م� � ��ن رب� � � ��ه ع� �ل� �ي���ه ال � �ن� ��ور
ط� ��ار ش���وق� �ًا اىل اجل� �ن���ان شريفًا
ودع� � � � � � ��اه إل � � �ي� � ��ه أرخ (غ � � �ف� � ��ور)

وهكذا كانت حياة شيخ الِعراقني مكللة
بالعلم والفقه واألدب فض ً
ال عن احتوائه
جل��م��ل��ة م���ن ال���ف���ن���ون ،رزق����ه اهلل فسيح
()2
جناته
ــــــــــــــــــــــــ
( )1م���رآة ال��ش��رق للشيخ حم��م��د أمني
اخلوئي :ج ،1ص ،672برقم .288
( )2موقع صحيفة اهلدى اإلسالمية.
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معاجز أهل البيت
عليهم السالم وكراماتهم

من معاجز
اإلمام احلسني
عليه السالم
وكراماته...

إحياء الميت
الرواندي وغريه :عن أبي خالد الكاليب
عن حييى اب��ن أم الطويل ق��ال :كنا عند
احلسني عليه السالم إذ دخل عليه شاب
يبكي فقال له احلسني عليه السالم:
(ما يبكيك؟).

16

قال :إن والدتي توفيت يف هذه الساعة
ومل توص وهلا مال وكانت قد أمرتين أن
ال أح��دث يف أمرها شيئًا حتى أعلمك
خربها ،فقال احلسني عليه السالم:
(قوموا بنا حتى نصري إىل هذه احلرة).

فقمنا معه حتى انتهينا إىل
باب البيت الذي تو ّفيت فيه املرأة
وهي مسجاة فأشرف على البيت
ودعا اهلل ليحييها حتى توصي مبا

ارتداد األعمى بصيرًا
روى جن��اد م��وىل أم�ير امل��ؤم��ن�ين علي
أن :رأيت
بن أب��ي طالب عليه السالم ّ
أمري املؤمنني عليه السالم يرمي نصاالً
ورأي���ت املالئكة ي���رّدون عليه أسهمه،
فعميت ،فذهبت إىل م��والي احلسني
عليه السالم فذكرت ذلك إليه فقال:
ل��ع�ّل��ك رأي���ت امل�لائ��ك��ة ت���رد ع��ل��ى أمري
املؤمنني عليه ال��س�لام سهمه؟ فقلت:
أجل ،فمسح بيده على عيين فرجعت
بصريًا بقوة اهلل تعاىل(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتب من وصيتها ،فأحياها اهلل فإذا
املرأة قد جلست وهي تتشّهد.
ثم نظرت إىل احلسني عليه السالم،
فقالت :أدخل البيت يا موالي ومرني بأمرك
خمدٍة ،ثم قال هلا:
فدخل ،وجلس على ّ
رمحك اهلل).
(أوصي
ِ
إن لي من
فقالت :يا ابن رسول اهلل َّ
املال كذا وكذا يف مكان كذا وكذا وقد
جعلت ثلثه إليك لتضعه حيث شئت من
مواليك وأوليائك والثلثان البين هذا
إن علمت أن��ه م��ن مواليك وأوليائك،
ً
وإن كان خمالفا ،فخذه إليك فال حق ( )1معاجز اإلمام احلسني عليه السالم للسيد
للمخالفني يف أموال املؤمنني.
هامشي البحراني :ص ،58برقم .64
ثم سألته أن يصلي عليها وأن يتوىل ( )2الثاقب يف املناقب :ص ،344ح.1
()1
أمرها ،ثم صارت املرأة ميتة كما كانت

من مناهل
مدرسة الدعاء

شرح الصحيفة
السجادية
احللقة العاشرة

أج ً
��م َض��� َر َب َل��� ُه يف َ
ال
احل��ي��اِة َ
(ُ ،...ث� َّ
أمدًا محَ ْ ُدودًا.).....،
ُم ْوق ُوتًاَ ،وَن َص َب َل ُه َ
قيل( :ثم) حرف عطف يفيد الرتتيب
ج��اء لبيان معرفة تقديم ال���رزق وتأثريه
مبوعد األجل وحلول ساعة الوفاة.
و(موقوتا) أي حمدود بأوقات معينة،
يقال :وقته :فهو موقوت :إذا بني للفعل
وق��ت��ا يفعل ف��ي��ه ،ون��ص��ب ال��ش��يء ينصبه
نصبا :وضعه ،واألم���د :الغاية واملنتهى،
وأمدك :منتهى عمرك حيث كتب اهلل لكل
()1
نفس أياما معدودة يف احلياة الدنيا.
قيل( :ث ّم ضرب له) أي ّ
لكل ذي روح.
(يف احلياة أج�ًلا موقوتا ،ونصب له
أمدا حم��دودا ،يتخطي إليه بأيام عمره)
شبه العمر باملشي ،واألي��ام با ُ
خلطى إىل
املوت ،ويف نهج البالغة( :من كانت مطيته
الليل ،وال��ن��ه��ار ،فإنه يسار ب��ه ،وإن كان
واق��ف��ا ،ويقطع املسافة ،وإن ك��ان مقيما
وادعا) أي ساكنا مسرتحيا.
إذن :ال تفسري إط�لاق �ًا مل��ا يف باطن
اإلنسان من غرائز ،وعناصر ،وملكات ويف
ظاهره من صفات ،وعالمات إال بقوة تقول
ألن الفكرة املضادة هلذه
للشيء ُكن فيكون؛ ّ
()2
القوة جنون ،ومحاقات كما قال فولتري.
وقيل :جعل بعض األع�لام (ث��م) هنا
ل��ل�تراخ��ي يف ال��رت��ب��ة ال غ�ير ،ألن ضرب
األجل مقدم على سلوك طريق اإلرادة وما
بعده ،وهو كما ترى ،فإن ثم هنا للعطف
على قوله وجعل ،وهو مرتاخ عنه يف الزمان
ملا روي أنه إذا استتم خلق اإلنسان يف بطن
أم��ه كتب على جبهته سعادته وشقاوته
ورزقه وأجله وسائر ما يصري إليه حاله،
وعلى ه��ذا لو عطف على قوله ثم سلك
لكانت ثم أيضًا للرتاخي يف الزمان كما
ال خيفى ،واألج��ل أت��ى ت��ارة مبعنى املدة،
وأخرى مبعنى نهايتها ،ويؤيد إرادة األول
هنا قوله يف احلياة ،ألن نهاية األجل إمنا
يكون عند امل��وت ،وإن أمكن أن يقال إن
الظرف يف حمل احلال ،أي ضرب له أج ً
ال
عند موته ،حال كونه متلبسًا يف احلياة،

وت��رج��ي��ح التأسيس على التأكيد ولفظ
ضرب والنصب ،فإن الضرب لغة مبعنى
السري ،يقال ضرب يف األرض أي سائر،
أي أنه سريه يف احلياة مدة ذات وقت ،فهو
يناسب األجل مبعنى املدة ،والغاية ملا كانت
متعرضة يف طريق العمر عالمة النتهاء
تلك املسافة كانت كاملنائر املوضوعة على
ظهر الطريق يعلم به حدود املسافة ناسبها
النصب ،وهذه الفقار كالصرحية يف نفي
األجل املخروم وعدم صحة القول به ،وما
قيل من أنه موقوت أيضًا بشرط ال خيفى
()3
ما فيه ،فتدبر.
وقيل( :ثم ضرب ل��ه) :أي :عينّ ّ
لكل
لكل ذي حياة( ،يف احلياة أجالً
زوج أو ّ
موقوتا) أي :وقتًا معينًا.
��در( ،ل��ه أمداً
(ون��ص��ب) أي :أق��ام وق� ّ
حمدودًا) ــ عطف تفسري للفقرة السابقة
ّ
(يتخطأ إل��ي��ه) أي :إىل ذل��ك األجل،
ـ��ـ
ّ
��أن ك��ل ي��وم خطوة
(ب��أي��ام ع��م��ره) أي :ك� ّ
تق ّرب ّ
الشخص إىل أجله ،والعمر بض ّم
ّ
امليم وسكونها ،هكذا شأن هذا اللفظ إذا
وق��ع يف ه��ذا الكتاب وكتاب اهلل احلميد
()4
اجمليد
وق��ي��ل( :ث����م) ح���رف ع��ط��ف يقتضي
أن
الرتتيب وال�تراخ��ي ،وفيه دالل��ة على ّ
تقدير ال���رزق م��ق� ّ�دم على تقديم األجل،
ويؤّيده احلديث املشهور( :خلق اهلل األرزاق
قبل األرواح بأربعة آالف عام).
���در وق������ ّرر ،ومنه
وض����رب ل���ه :أي ق� ّ
الضريبة وهو ما يؤّدي العبد إىل سّيده من
اخلراج املق ّرر عليه.
احلس واحلركة،
ة
و
ق
هي
واحلياة :قيل
ّ
ّ
وق��ي��ل :ه��ي إع��ت��دال امل����زاج ،وق��ي��ل :قّوة
تتبع إع��ت��دال امل���زاج ،وقيل :صفة توجب
للمتّصف بها أن يعلم وَيقْدر.
وقال الفخر الرازي :احلياة يوصف بها
الواجب ّ
جل شأنه ،واإلنسان ،واحليوان،
تصحح وصف ّ
كل
والنبات ،واجلهة اليت
ّ
منها بها ،ه��ي كونها على ال��وج��ه الاليق
الذي ترتتب عليه األحكام اليت من شأنه.

واألج��ل :يطلق على معنني :أحدهما:
وهو األكثر ،الوقت الذي يضرب النقضاء
الشيء ،ومنه أجل اإلنسان الذي ينقضي
ف��ي��ه ع��م��ره وت��ن��ق��ط��ع ف��ي��ه ح��ي��ات��ه كقوله
تعاىل:
(ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
()5
ﮪ).
الثاني :امل��دة ال�تي ك��ون االنقضاء يف
آخرها كما يف قوهلم :أجل الدين شهران،
وعلى هذا يقال :أجل اإلنسان ملدة عمره،
وإرادة ه���ذا امل��ع��ن��ى ه��ن��ا أوىل وأنسب
من املعنى األول ،لتكون الفقرة األخرى
تأسيسًا ،وهو خري من التأكيد.
(موقوتا) أي :حمدود الوقت من وقته
حد له وقتًا وهو
يقته ،من باب وعد :إذا ّ
املقدار من الزمان املفروض ألمر ّما.
ونصب الشيء ،ينصبه نصبًا ،من باب
ضرب :وضعه.
واألم��د :الغاية ،يقال :بلغ أم��ده ،أي:
()6
غايته.
قال الشاعر:
ث � � ��م أوح�� � � � ��ى ل � � �ك� � � ّ�ل روح ب � � ��راه
ق� ��وت� ��ه وه � � ��و رزق � � � ��ه يف ال� �س� �م ��اء
ل � �ي� ��س ف � �ي� ��ه ن� �ق� �ي� �ص ��ة وازدي� � � � � ��اد
ق���ط ع��م��ا أس� � ��دى ب���ه يف العطاء
ض � ��ارب � ��ا ل� �ل� �ن� �ف ��وس ف� �ي� �م ��ا ق��ض��اه
أج� � �ل � � ً
ا ع � �ن� ��د خ� �ل� �ق� �ه ��ا ل� �ل� �ب� �ق ��اء
ت�� �ت�� �خ�� �ط� ��ى ل� � � ��ه ب� � � ��أي� � � ��ام ع� �م ��ر
خ� �ب� �ب� ��ا ع � �ن� ��د س �ي��ره � ��ا ل� �ل� �ف� �ن ��اء
ف� � � ��إذا ك � � ��ان ب� ��ال � �غ � �ًا ف� �ي���ه أق� �ص ��ى
()7
أث�� � ��ر م� � ��ن ح � �ي� ��ات� ��ه ب� ��اق � �ت � �ف� ��اء

ـــــــــــــــــــــــ

( )1حبوث يف الصحيفة السجادية للشيخ صاحل
الطائي :ص.9
( )2يف ظالل الصحيفة السجادية للشيخ حممد
جواد مغنية :ص 51ــ .53
( )3ن��ور األن���وار يف ش��رح الصحيفة السجادية،
للسيد اجلزائري :ص 30ــ .31
( )4رياض العارفني للدارابي :ص.25
( )5سورة األعراف ،اآلية.34 :
( )6ري����اض ال��س��ال��ك�ين للحسيين املدني:
ص 282ــ .284
( )7الصحيفة السجادية بنظم الشاعر عبد
املنعم الفرطوسي :ص.20
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فقه األسرة وشؤونها

من حقوق
ال��وال��دي��ن

الشكر :هو أن يعرف اإلنسان أن النعم
كلها م��ن اهلل تعاىل وأن��ه ه��و املنعم وهو
مسبب أس��ب��اب النعم واألرزاق وه��ذا هو
شكر بالقلب لواهب النعم.
وش��ك��ر ب���اجل���وارح األخ�����رى بالتذلل
واخلضوع هلذا املنعم العظيم الذي تفضل
على املخلوقات كلها ،فالشكر هو عرفان
النعمة وإظهارها والثناء بها.
وال��وال��دان إح��دى النعم أعطاها اهلل
لإلنسان ،وكثري من الناس حمرومون من
هذه النعمة العظيمة ،نعمة األبوين ،نعمة
األب واألم.

شكر الوالدين

18

قال تعاىل يف حمكم كتابه الكريم:
(ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
()1
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ).
وقال إمامنا الصادق عليه السالم:
«من مل يشكر الوالدين مل يشكر اهلل».
وتقدم يف حديث اإلمام زين العابدين
ّ
عليه ال��س�لام عند ذك��ر أع��م��ال األم
جتاه ولدها:
« ...فتشكرها على قدر ذلك وال
تقدر عليه إ ّال بعون اهلل وتوفيقه.»...

حق األب:
وقال يف ّ
أن أباك أصل النعمة عليك
« ...فاعلم ّ
فيه وأمحد اهلل واشكره على قدر ذلك».
ومعنى شكر الوالدين هو أداء مجعي
حقوقهما من طاعة وب ّر واح�ترام وتقدير
ونفقة ومحاية من األخطار ،يف حياتهما
وبعد وفاتهما كما يأتي تفصيله.
ومن األم��ور الواجبة لوجوب شكر ّ
كل
منعم ،وقد أشار العالمة الطباطبائي يف
اآلية أنها ّ
تدل على وجوب شكر الوالدين
ك��وج��وب ال��ش��ك��ر هلل ،ب��ل ه��و م��ن شكره
تعاىل النتهائه إىل وصّيته وأمره سبحانه،
فشكرهما عبادة له تعاىل وعبادته شكر.
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم:
ً
شاب شيخا لسنّه إال قّيض
«ما أكرم ٌ
اهلل له عند كرب سنّه َمن ُيكر ُمه».
ومن الشكر للوالدين حسن معاشرتهما
وإدخ����ال ال��س��رور ع��ل��ى قلبيهما املفعمة
بالعطف واحل��ن��ان ،ق��ال رس��ول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم:
«ن����ظ����رك إل��ي��ه��م��ا ون���ظ���ره���م���ا إليك
َ
وضحكك إليما وضحكهما إليك أفضل من
ّ
حتطم السيوف يف سبيل اهلل».
فأثناء جمالسة الوالدين ينبغي ّ
التلطف

معهما وإدخال السرور على قلبيهما ،حبسن
احلديث واألدب معهما وعدم العبوس يف
وجهيهما ،وعدم قطع كالمهما مهما كان
أي زمن كان.
نوع الكالم ويف ّ
ويف الظروف الصعبة واحملن الشديدة
األب واألّم إىل أوالده��م��ا ليكونوا
حيتاج ّ
إىل جانبهما.
فعلى فتيات العصر وشبابه التواجد
وأمهاتهم يف ف�ترات املرض
عند آبائهم ّ
واحمل��ن��ة وق��ب��ي��ل ال���وف���اة ،ف���إن األب واألّم
يطمئن الرجل
حيّبان من أوالدهم ذلك ،وال
ّ
يف هذه الظروف القاسية إ ّال البنته والبنه.
وهكذا يف هذه األزمنة ينبغي متابعة
اآلباء ومراقبتهم ومراقبة مواعيد أدويتهم
إذا ك��ان��وا م��رض��ى ،وم�لازم��ت��ه��م يف حالة
أمراضهم يف املستشفيات ويف البيت.
وم��ن الشكر ل��ل��وال��دي��ن ب� ّره��م��ا حّيني
ومّيتني ــ كما يأتي ــ بأن يبقى يشكرهما
على م��ا أنعما عليه م��ن النعم ،وأن يفي
ع��ن��ه��م��ا دي��ون��ه��م��ا وأم��ان��ت��ه��م��ا وم���ا تعّلق
بذمتهما ،وأن يستغفر هلما ويدعو هلما يف
ّ
وحيج عنهما.
يزور
وخارجها،
صالته
ّ

سد ديون الوالدين
أثر ّ

أن أحد الصاحلني توفيّ والده
حيكى ّ

���د دي����ون وال����ده،
ف��أخ��ذ ع��ل��ى ع��ات��ق��ه س� ّ
فانهمرت عليه الناس فدفع للجميع ّ
كل
ما اّدعوه حتّى افتقر وباع منزله ،فسافر
ّ
فتحطمت
يف البحار هو وزوجته ،وأوالده
السفينة ون��زل ك� ّ�ل واح��د منهم يف مكان،
إن
ث � ّم مس��ع ال��رج��ل ال��ب��ار ه��ات��ف�ًا ي��ق��ولّ :
اهلل َ
رزق��ك كنزًا يف موضع ك��ذا وك��ذا ب ّرا
بوالديك ،فأصبح من األغنياء ومجع حوله
الناس يف تلك اجلزيرة خيدمهم فقصده
الناس من ك� ّ�ل مكان حتّى ك��ان من الذين
ق���ص���دوه أوالده وزوج���ت���ه ف��س��ب��ح��ان َمن
مجعهم وف ّرقهم ث ّم مجعهم.

إحترام وتقدير الوالدين وحسن
معاشرتهما

ينبغي لألوالد استشعار هيبة الوالدين
ع��ن��د جمالستهما وحم��ادث��ت��ه��م��ا ،لعظيم
مكانتهما.
قال إمامنا زين العابدين عليه السالم
يف الصحيفة السجادية:
«الله ّم اجعلين أهابهما هيبة السلطان
العسوف وأبرهما ب ّر األم الرؤوف ،وأجعل
طاعيت لوالدي وب ّري بهما أق ّر لعيين من
رق��دة الوسنان وأثلج لصدري من شربة
الظمآن حتّى أؤث��ر على ه��واي هواهما،
وأق���دم على رض���اي رض��اه��م��ا ،واستكثر
ب ّرهما بي وإن قل ،واستقل ب ّري بهما وإن
كثر».
إن من اآلداب الدينية العامة احرتام
اآلخرين وتقديرهم وحسن معاشرتهم يف
كافة األوقات واألمكنة ،ويشتد هذا األمر
مع األرحام ،ويزداد شدة مع الوالدين.
واالحرتام تارة يكون بالكالم ،فينبغي
خم��اط��ب��ة ال���وال���دي���ن ب���األل���ف���اظ احلسنة
اهلادئة ،وال جيوز تغليظ الكالم املشتمل
على السباب والفسق أو الكالم البذيء،
وك��ذا ال��ذي فيه إهانة وحتقري للوالدين،
ومنه الكالم الذي يكون فيه غلظة وقسوة
خاصة عند طلب الوالدين ما
أو تأ ّففّ ،
حي��ت��اج��ا إل��ي��ه ،ح��ت��ى ل��و ك���ان ذل���ك الفعل
حم ّرما أو شا ّقًا ،فال جيوز توجيه الكالم
غ�ير امل��ن��اس��ب هلما ب��ل ميتنع ع��ن العمل
بتربير مناسب وكالم حسن.
ً
وأخرى يكون االحرتام متعّلقا باملكان
ف�لا جي��وز وض��ع ال��وال��دي��ن يف م��ن��زل فيه
توهني جسدي أو معنوي ،وينبغي توفري
املكان املناسب هلما وحباهلما ،وإكرامهما
قدر اإلمكان زيادة يف االحرتام والتقدير.
التقدم عليهما يف اجمللس
ومنه عدم
ّ
واملشي والركوب ،فاألنسب تقديم الوالدين
رب ُحرم ،ويف اآلية
ولو ّ
عد عرفًا خالف ال ّ
التالية:
«واخفض هلما جناح ّ
الذل من الرمحة:

ال متأل عينك من النظر إليهما إ ّال برمحة حيّبانه لنا أم نكره؟!
ورقة وال ترفع صوتك فوق أصواتهما وال
تقدم قدامهما».
يدك فوق أيديهما وال ّ
أثر خدمة الوالدين
على
الوالدين
مع
ومن االحرتام التأّدب
أن م��وس��ى س���أل رّب���ه أن يريه
ي���روى ّ
مائدة الطعام ب��أن ّ
يتوجه إىل
يقدمهما وينتظرهما رفيقه يف اجلّ��ن��ة ،ف��أم��ره أن ّ
إن ت� ّ
مكان،
�ل
�
�ض
�
أف
يف
�أخ��را وجيلسهما
بلد كذا لرياه ،فأتاه موسى وإ ْذ هو شاب
فلما وضع الطعام
ويكرمهما يف أن���واع ال��ط��ع��ام والشراب ،فاستضافه يف منزله ــ ّ
وم��ش��ارك��ت��ه��م��ا يف طعامهما م��ه��م��ا كان ،جعل كّلما أكل لقمة جعل يف زنبيل لقمتني،
وإيثارهما على نفسه يف الطعام وغريه،
فتعجب موسى فقام ونظر يف الزنبيل وإذا
ّ
ملحة.
فلما نظرا إىل موسى
خاصة إذا كانت احلاجة ّ
ّ
فيه عجوزين َكبرِ اّ ،
عليه
العابدين
زين
إمامنا
عن
روى
وقد
تبسما وشهدا له بالرسالة وماتا ،فقال
ّ
ال��س�لام :أن��ه ك��ان ال يأكل مع أم��ه لكي ال الشاب :أنت موسى رسول اهلل والعجوزان
أمه إليها.
أب��واي جعلتهما يف الزنبيل خوفًا عليهما
تسبق يده إىل لقمة نظرت ّ
عليه
�ن
�
�س
�
احل
وروى ذل��ك ع��ن اإلم���ام
وكنت ال آكل وال أشرب حتّى يأكال ،وكانا
ال��س�لام م��ع أم��ه فاطمة ال��زه��راء عليها يسأالن اهلل تعاىل ّ
كل يوم أن ال يقبضهما
السالم وأّنها قالت له:
فلما رأيتهما ماتا
حتّى ينظرا إىل موسىّ ،
«كل وأنت يف ّ
ّ
حل».
علمت أّنك موسى.
ً
أن رجال
وعن أبي احلسن عليه السالم ّ
فقال له موسى :أبشر فإّنك رفيقي يف
وسلم
وآله
سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه
أمه كان :اللهم اجعله
اجلنّة ،وقيل ّ
إن دعاء ّ
حق الولد على والده؟ قال:
ما ّ
جليس موسى يف اجلنّة.
يديه
بني
ميشي
وال
بامسه
يه
يسم
«ال
ــ فانظر عزيزي السالك والعبد الطائع
ّ
وال جيلس قبله وال يستسب له.
إىل أثر حفظ الوالدين يف مكان مناسب
ف��إذا أراد الولد ــ حتى لو ك��ان كبريا وخدمتهما وت��ق��دي��ره��م��ا ،ف���إذا أردت أن
متزوجا ــ النداء ألبيه فليذكره باأللفاظ جتالس رسول البشرية حممدًا صلى اهلل
ال�ت�ي ت��ق �ّوي االح��ت�رام بينهما،
وقدرهما
ّ
وخاصة عليه وآله وسلم فاحرتم الوالدين ّ
َ
بكنيته.
بلفظه (يا أبي) (يا والدي) أو
واحفظهما يف أفضل مكان يف بيتك وأع ّز
َ
منزلك ،وال تأكل قبل أن يأكال أو
وكذا يف املشي معه فال ميشي أمامه غرفة يف
إم��ا إىل جانبه أو خلفه ملا فيهما من تطمئن أّنهما يأكالن.
بل ّ
احرتام هلما ،ونظريه اجللوس ،فال جيلس
مكان أفضل من
أثر خدمة الوالدين العاجزين
أمامه أو أرفع منه أو يف ٍ
مكانه عرفًا.
أن اهلل تعاىل أوحى إىل سليمان
ويقال ّ
ومن احمل ّرمات أو توجيه الولد السباب أن أخرج إىل البحر ترى عجبًا ،فخرج فلم
لوالديه وإهانتهما بالكالم املنفّر واملهني.
جيد حتّى غاص يف البحر فوجد غرفة من
عليه
وقال إبراهيم بن شعيب للصادق
ياقوت وجواهر ال يدخل إليها املاء ووجد
ال��س�لامّ :
إن أب���ي ق��د ك�بر ج� ّ
��دا وضعف فيها ش��اّب�ًا حسنًا يعبد اهلل ،فسأله عن
عليه
فقال
احلجة،
أراد
إذا
حنمله
فنحن
وأم��ي عمياء
أم��ره فقال :كان أبي مقعدًا ّ
السالم:
فلما حضرت وفاة
فخدمتهما سبعني سنة ّ
أمي قالت :اللهم أطل عمره يف طاعتك،
«إن إستطعت أن تلي ذلك منه فافعلّ ،
ولقمه بيدك فإنه جنة لك غدا».
وملّا حضرت وفاة أبي قال :اللهم استخدم
وه��ذه اخلدمة من أه��م املسائل اليت ول���دي يف م��ك��ان ال ي��ك��ون للشيطان عليه
تكشف عطف اإلبن والبنت على الوالدين ،سبيل ،فكانت ه��ذه ال��غ��رف��ة فسأله عن
فقد حيتاج ال��وال��دان بعد عجزهما إىل طعامه وشرابه ،فقال :طري يأتيين به من
م��ن يتوىل عنهم بعض األم���ور اخلاصة ،رزق اهلل تعاىل الذي ال ينسى من ذكره.
واحلمام،
خاصة ما يرتبط بدخول اخلالء
َ
ّ
لوالديك إىل أثر
ــ وانظر أيها املطيع
وخ��دم��ت��ه��م��ا يف ه���ذه األم�����ور م���ن أعظم خدمة الوالدين املقعدين ،وهذا هو حقيقة
القربات إىل اهلل ،وتكشف عن ّ
بر أن خي��دم ال��ول��د أب��وي��ه حتّى ل��و كانا
حب الوالد ال� ّ
لوالديه ورعاية حقوقهما كاملة.
عاجزين ،ال أن يتخّلى عنهما ويرتكهما
()2
وكذا إطعامهما بيده إذا احتاجا إىل لآلخرين من أجل مرضهما أو عجزهما
أن الوالدين قد أطعمانا
ذلك ،وال ننسى ّ
ــــــــــــــــــــــ
بأيديهما سنوات وهما حيّبان لنا ذلك )1( ،سورة لقمان ،اآلية.14 :
وخ��دم��ان��ا يف أم���ور اخل�ل�اء واحل� ّ�م��ام عن ( )2فقه األسرة وآدابها للسيد علي عاشور:
طيب نفس وخاطر ،أفال نبادهلما ذلك؟! ص 16ــ .21
��ب ذل���ك ك��م��ا كانا
وه���ل نفعله وحن���ن حن� ّ
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وصايا سيدي وموالي
اإلمام الحجة المنتظر
روحي وأرواح العالمين له الفداء
نقل السيد عادل
ال��ع��ل��وي تلميذ آي��ة اهلل
ال��ع��ظ��م��ى ال��س��ي��د شهاب
الدين املرعشي النجفي أن:
يف أي��ام دراس��ة آي��ة اهلل العظمى
املرعشي رمحه اهلل للعلوم الدينية
وفقه أهل البيت عليهم السالم يف
النجف األش��رف ،اشتاق كثريًا إىل
رؤي��ة مج��ال موالنا بقية اهلل األعظم
(ع��ج��ل اهلل ت��ع��اىل ف��رج��ه الشريف)
وتعاهد مع نفسه أن يذهب ماشيًا يف
كل ليلة أربعاء إىل مسجد السهلة ملدة
أربعني مرة ،ليفوز بذلك الفوز العظيم.
فيقول السيد رمحه اهلل :أدمت هذا
العمل إىل ( )36أو ( )35ليلة أربعاء،
ومن الصدفة أني ّ
رت يف هذه الليلة
تأخ ُ
يف خروجي من النجف األشرف ،إذ كان
اجلّو غائمًا ممطرًا ،وكان بقرب مسجد
السهلة خندق ،وحني وصولي إليه يف الليل
املدهلم وأنا يف وحشة وخوف من ّ
قطاع
الطريق ،مسعت ص��وت ق��دم م��ن خلفي
مم��ا زاد يف وح��ش�تي ورع��ب�ي ،فنظرت
إىل اخللف ،رأيت سيدًا عربيًا بزي أهل
البادية ،اقرتب مين وقال بلسان فصيح:
ي��ا س��ي��د س�ل�ام عليكم ،ف��ش��ع��رت بزوال
وسكنت
واطمأنت
الوحشة من نفسي،
ْ
ْ
النفس ،والعجيب كيف التفت إل� ّ�ي أني
سيد يف مثل تلك الليلة املظلمة؟
كل حتدثنا وسرنا ،فسألين :أين
على ٍ
تقصد؟ قلت :مسجد السهلة ،فقال :بأي
قصد؟ قلت :بقصد التشرف بزيارة ولي
العصر عليه السالم.
بعد خطوات وصلنا إىل مسجد زيد
بن صوحان ،وهو مسجد صغري بالقرب
من مسجد السهلة ،فقال السيد العربي:
حّبذا أن ندخل هذا املسجد ونصلي فيه
ون����ؤّدي حت��ي��ة امل��س��ج��د ،فدخلنا وصلى
وأخذ السيد يقرأ دع��اًء ،وكأن اجلدران
فشعرت وأحسست
واألحجار تقرأ معه
ُ
بثورة عجيبة يف نفس أعجز عن وصفها،
ث��م بعد ال��دع��اء ق��ال السيد ال��ع��رب��ي :يا
س��ي��د أن���ت ج��وع��ان ،ح��ب��ذا ل��و تعشيت،
ف��أخ��رج م��ائ��دة م��ن حت��ت عباءته،وكانت
فيها ثالثة أرغفة من اخلبز واثنتان أو
ثالث خيارات خضراء طرّية وكأنها تّوًا

�ت م��ن البستان وك��ان��ت ـ��ـ آن���ذاك ــ
ُق� ِ�ط�َع� ْ
أربعينية الشتاء ،ذلك الربد القارس ،ومل
انتقل إىل هذا املعنى أنه من أين أتى بهذا
اخليار الطري يف هذا الفصل؟! ّ
فتعشينا
كما أمر السيد ،ثم قال :قم لنذهب إىل
مسجد السهلة ،فدخلنا املسجد وكان
السيد العربي يأتي باألعمال ال��واردة يف
املقامات ،وأنا أتابعه.
وبعد الفراغ من األعمال قال السيد
العربي :يا سيد هل تذهب مثل اآلخرين
بعد األعمال إىل مسجد الكوفة أو تبقى
أبيت يف املسجد،
يف مسجد السهلة ،قلتُ :
فجلسنا يف وسط املسجد يف مقام اإلمام
الصادق عليه السالم.
وقلت له :هل تشتهي الشاي أو القهوة
أعده لكم؟
أو السيجار حتى ّ
فأجاب بكلمة جامعة (ه��ذه األمور
من فضول املعاش ،وحنن نتجنّب فضول
امل��ع��اش) أّث���رت ه��ذه الكلمة يف أعماق
وج�����ودي ،ك��ن��ت م��ت��ى م��ا أش����رب الشاي
وأتذكر ذلك املوقف وتلك الكلمة ترتعد
فرائصي.
وعلى ّ
كل ح��ال ،طال اجمللس بنا ما
جرت
يقارب الساعتني ،ويف هذه الربهة ْ
مطالب أشري إىل بعضها:
 1ـ��ـ ج��رى ح��دي��ث ح��ول االستخارة
فقال السيد العربي :يا سيد كيف عملك
لالستخارة بالسبحة فقلت :ثالث مرات
ص���ل���وات وث��ل�اث م����رات (اس��ت��خ�ير اهلل
برمحته خرية يف عافية) ثم آخذ قبضة
وعدها ،فإن بقي زوج فغري
من السبحةّ ،
جيدة ،وإن بقي فرٌد فجيدة.
تتمة مل
فقال السيد :هلذه االستخارة ّ
تصل إليكم ،وهي عندما يبقى الفرد ال
حيكم فورًا أنها جيدة بل يتوقف ،ويؤخذ
مرة أخرى على ترك العمل فإن بقي زوج
فيكشف إن االستخارة األوىل كانت جيدة
وإن ب��ق��ي ف���رد فيكشف إن اإلستخارة
األوىل وسط.
قلت يف نفسي حسب القواعد العلمية
علي أن أطالبه بالدليل ،فأجاب :وصلنا
ّ
م��ن م��ك��ان رف��ي��ع ،ف��وج��دت مب��ج��رد هذا
القول التسليم واالنقياد يف نفسي ،ومع
هذا مل أتوجه إنه من هو هذا السيد؟
 2ــ ومن مطالب تلك اجللسة تأكيد

السيد العربي على تالوة
ه��ذه السور بعد الفرائض
اخلمس فبعد صالة الصبح
(سورة يس) وبعد الظهر (سورة
ع ّم) وبعد العصر (سورة نوح) وبعد
امل��غ��رب (س���ورة ال��واق��ع��ة) وبعد العشاء
(سورة امللك).
 3ــ ومن املطالب :تأكيده على هذا
ال��دع��اء بعد ال��ف��رائ��ض اخل��م��س (اللهم
س � ّرح�ني م��ن اهل��م��وم وال��غ��م��وم ووحشة
الصدر ووس��وس��ة الشيطان برمحتك يا
أرحم الراحيمن).
جمد شرائع اإلسالم للمحقق
 4ــ لقد ّ
ّ
احللي وقال :كلها مطابقة للواقع إال عدة
مسائل.
 5ــ التأكيد على تالوة القرآن وهدية
ثوابها للشيعة الذين ليس هلم وارث ،أو
هلم ولكن مل يذكروا أمواتهم.
 6ــ التأكيد على زيارة سيد الشهداء
عليه السالم.
 7ــ دعا يف حقي فقال :جعلك اهلل
من َخ َد َمِة الشرع.
 8ــ قلت له :ال أدري هل عاقبة أمري
خبري وهل أنا مبيض الوجه عند صاحب
الشرع املقدس فقال :عاقبتك على خري،
وسعيك مشكور ،وأنت مبيض الوجه.
وه���ن���اك م��ط��ال��ب أخ�����رى ال جمال
لتفصيلها.
فأردت اخلروج من املسجد حلاجة،
فأتيت احلوض وهو يف وسط الطريق قبل
أن أخرج من املسجد تبادر إىل ذهين أي
ليلة هذه؟ ومن هذا السيد العربي صاحب
الفضائل؟ رمبا هو مقصودي فما أن خطر
هذا على بالي حتى ورجعت مضطربًا فلم
أجد أثرًا لذلك السيد ومل يكن شخص يف
أحتسس
املسجد فعلمت أني وجدت من
ّ
ع��ن��ه ،ول��ك��ن أص��اب��ت�ني ال��غ��ف��ل��ة ،فبكيت
ن��اح��ب�ًا ،كاجملنون رح��ت أط���وف أطراف
املسجد حتى الصباح كالعاشق الوهلان
الذي ابتلي باهلجران بعد الوصال وكلما
()1
تذكرت تلك الليلة ذهلت عن نفسي.
ــــــــــــــــــــــــ
( )1ق��ص��ص وخ���واط���ر للشيخ البحراني:
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ال����داء ال��س��ك��ري أو امل���رض السكري
( )Diabetes mellitusهو متالزمة
تتصف ب��اض��ط��راب االس��ت��ق�لاب وارتفاع
شاذ يف تركيز سكر الدم الناجم عن عوز
األنسولني ،أو اخنفاض حساسية األنسجة
لألنسولني ،أو كال األمرين.
يؤدي السكري إىل مضاعفات خطرية
أو ح��ت��ى ال��وف��اة امل��ب��ك��رة ،إال أن مريض
السكري ميكنه أن يتخذ خطوات معينة
للسيطرة على املرض وخفض خطر حدوث
املضاعفات .يعاني املصابون بالسكري من
مشاكل حتويل ال��غ��ذاء إىل ط��اق��ة ،فبعد
تناول وجبة الطعام ،يتم تفكيكه إىل سكر
يدعى الغلوكوز ينقله الدم إىل مجيع خاليا
اجلسم .وحتتاج أغلب خاليا اجلسم إىل
األن��س��ول�ين ليسمح ب��دخ��ول الغلوكوز من
الوسط بني اخلاليا إىل داخل اخلاليا.
كنتيجة ل�لإص��اب��ة ب��ال��س��ك��ري ،ال يتم
حت��وي��ل ال��غ��ل��وك��وز إىل ط��اق��ة مم��ا يؤدي
إىل توفر كميات زائدة منه يف الدم بينما
تبقى اخلاليا متعطشة للطاقة ،ومع مرور
السنني ،تتطور حالة من فرط سكر الدم،
األمر الذي يسبب أضرارًا بالغة لألعصاب
واألوع���ي���ة ال��دم��وي��ة ،وب��ال��ت��ال��ي مي�ك��ن أن
ي��ؤدي ذل��ك إىل مضاعفات مثل أمراض
القلب والسكتة وأم���راض الكلى والعمى
واعتالل األعصاب والتهابات اللثة ،والقدم
السكرية ،بل وميكن أن يصل األمر إىل برت
األعضاء.

األعراض التي توحي بهذا المرض

زيادة يف عدد مرات التبول (زيادة كمية
البول) ،زي��ادة اإلحساس بالعطش وتنتج
عنها زيادة تناول السوائل حملاولة تعويض
زي����ادة ال��ت��ب��ول ،ال��ت��ع��ب ال��ش��دي��د والعام،
فقدان الوزن رغم تناول الطعام بانتظام،
شهية أكرب للطعام ،تباطؤ شفاء اجلروح،
وتغّيم ال��رؤي��ة ،وميكن هل��ذه األع���راض أن
تتطور سريعًا ،خ�لال أسابيع أو شهور،
وعندما يرتفع تركيز غلوكوز ال��دم أعلى
من احلد األقصى لقدرة الكلى ،ال تكتمل
إعادة امتصاص الغلوكوز ويبقى جزء من
الغلوكوز يف ال��ب��ول وي��زي��د الضغط للبول

بعد ساعتني من تناول  75غ��رام غلوكوز
أو ح��ت��ى اخ��ت��ب��ار ق��ي��اس حت��م��ل الغلوكوز
الرمسي ،وُيوصى بعمل فحص طيب شامل
للبالغني من العمر  40أو  50عامًا وبصورة
دورية بعد ختطي هذا العمر ،والذين لديهم
تاريخ عائلي من اإلصابة بالسكري.

ومينع إعادة امتصاص املاء بواسطة الكلية
مما يؤدي إىل زيادة إنتاج البول وبالتالي
فقدان سوائل اجلسم .وحيل املاء املوجود
يف خاليا اجلسم حمل املاء املفقود من الدم
وينتج ع��ن ذل��ك جفاف وع��ط��ش .ويسبب
ارتفاع تركيز غلوكوز الدم لفرتات طويلة
إىل ام��ت��ص��اص الغلوكوز مم��ا ي���ؤدي إىل
تغريات يف شكل العدسات يف العني وينتج
الوقاية
عنه تغريات يف اإلبصار ،ويشكو مرضى
ت��رج��ح ب��ع��ض األحب���اث أن الرضاعة
السكري عمومًا من الرؤية املشوشة وميكن
الطبيعية تقلل احتمال اإلص��اب��ة باملرض
تشخيصه عن طريقها.
ودراس�����ة أخ���رى ت��ق��ول أن من��ط التغذية
وت��ق��ل ح���دة ه���ذه األع�����راض إذا كان وزي��ادة النشاط البدني للسكري حيافظ
ارت��ف��اع تركيز سكر ال��دم طفيفًا ،أي إنه على وزن صحي وممارسة الرياضة ملدة
هناك تناسب ط��ردي بني ه��ذه األعراض ساعتني ونصف أسبوعيا (املشي السريع
وسكر الدم.
ي��ؤدي ال��غ��رض) وت��ن��اول ال��ده��ون باعتدال
وتناول كمية كافية من األلياف واحلبوب
الكاملة.
تقسيمات
تقسم منظمة الصحة العاملية السكري
إىل ثالثة أمن��اط رئيسية وه��ي :سكري
العالج
ال��ن��م��ط األول وس���ك���ري ال��ن��م��ط الثاني
إن السكري مرض متعذر الربء حاليًا،
وس��ك��ري احل��وام��ل .وك��ل من��ط ل��ه أسباب أي ال يشفى ،ويتم الرتكيز يف عالجه على
وأماكن انتشار يف العامل .ولكن تتشابه كل التضبيط أو ت��ف��ادي املتاعب ق��ص�يرة أو
أمناط السكري يف أن سببها هو عدم إنتاج طويلة املدى اليت ميكن أن يسببها املرض،
كمية كافية من األنسولني.
ويوجد دور استثنائي وهام ملعرفة املريض
توجد العديد من املسببات النادرة ملرض باملرض والتغذية اجليدة والنشاط البدني
السكري اليت ال ميكن تصنيفها كنمط أول املعتدل ومراقبة املريض ملستوى غلوكوز
أو ثان أو سكري احلوامل ،وتثري حماوالت دمه بهدف احلفاظ على مستويات غلوكوز
تصنيفها الكثري من اجل��دل .توجد بعض ال��دم يف امل��دى القريب وحتى البعيد يف
احلاالت من السكري بسبب عدم استجابة النطاق املقبول ،ويقلل التضبيط الدقيق
مستقبالت األنسولني على أنسجة اجلسم ،من خماطر املضاعفات بعيدة املدى ،وميكن
حتى لو كانت مستويات األنسولني طبيعية ،حتقيق ذل���ك ن��ظ��ري�ًا ع��ن ط��ري��ق التغذية
وهذا جيعل هذه احلالة خمتلفة عن النمط املعتدلة وممارسة الرياضة وخفض الوزن
الثاني ،وهذا النمط نادر جدًا.
وت��ن��اول خافضات السكر الفموية أيضًا
أو استخدام األنسولني ،وباإلضافة إىل
تضبيط ضغط الدم ونسبة الكوليسرتول
الفحص
يوصى بعمل فحص السكري للعديد ع��ن طريق التوقف ع��ن التدخني وتناول
ُ
م��ن األف���راد يف م��راح��ل حياتهم املختلفة الغذاء املناسب وارت��داء ج��وارب السكري
وك���ذل���ك ألول���ئ���ك ال���ذي���ن ل��دي��ه��م احتمال وت��ن��اول دواء لتقليل ال��ض��غ��ط إذا دعت
()1
ع��ال لإلصابة باملرض ،وتتنوع اختبارات احلاجة لذلك.
ٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفحص طبقًا للظروف والسياسة الصحية
احمللية ،وتتضمن هذه االختبارات القياس ( )1موسوعة ويكيبيديا
العشوائي لغلوكوز ال���دم ،قياس غلوكوز (/http://ar.wikipedia.org/wikiالسكري).
ال��دم أثناء الصيام ،وقياس غلوكوز الدم
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صدر حديث ًا
أمة
عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية كتاب (خدجية بنت خويلد عيلهما السالم ّ
جمُ عت يف امرأة).
يتناول هذا الكتاب حياة أم املؤمنني السيدة خدجية بنت خويلد عليها السالم ودراستها
وحتقيقها معتمدا على ما يقارب اخلمسمائة مصدر إسالمي وذلك بعد مراجعة ما يقارب
ثالثة آالف مصدر فخرجت الدراسة بأربعة أجزاء وقد تناولت الكثري من املسائل املتعلقة
حبياة النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم وأم املؤمنني السيدة خدجية عليها السالم ضمن
الفرتة املكية واليت قضاها النيب مع أم عياله خدجية بنت خويلد والبالغة ربع قرن.
فضال عن الرد على كثري من املسائل العقائدية ومناقشة كثري من املسائل التارخيية
واألسرية وذلك أن بيت خدجية عليها السالم كان هو البيت األمنوذج يف اإلسالم إذ كانت
مخس
أم العيال ورب��ة البيت وخري سند لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم خالل
ٍ
وعشرين سنة .فحظيت مبا مل َ
حتظ به امرأة يف اإلسالم.

