قطوف دانية من السيرة الحسينية

الحلقة الخامسة
أعزائي القراء سنتناول يف هذه احللقة
بقية املنازل اليت نزل بها اإلمام احلسني
عليه السالم مع عياله وما صاحبه فيها
من أحداث.
املسمى
فسسقيل :ورحل من موضعه
ّ
بالبيضة إىل العذيب ،واحل ّر يسايره،
فإذا هم بأربعة نفر قد أقبلوا من الكوفة
على رواحلهم ،جُينبون فرسًا لنافع بن
هالل ،ومعهم دليلهم الطرماح بن عدي
على فرسه،فلما انتهوا إىل احلسني عليه
السالم انشدوه هذه األبيات:
يا ناقيت ال تذعري من زجري
ّ
ومشري قبل طلوع الفجر
خبري ركبـــــــــان وخيـــر سفر
حتّى حَ ُ
تّلــــــــــي بكـــــريم النجر
املاجد احل ّر رحيب الصـــــــــدر
أتى به اللــــــــه خليــــــــــر أمر
مثّة أبقاه بقـــــــــاء الـــــــــــدهر
فقال احلسني عليه السالم:
ً
َيا ما
هلل إّني أل ْر ُجو أ ْن َي ُك َ
(أما َوا ِ
ون خ رْ
أراَد ُ
َ
ْ
ُ
َ
اهلل ِبنا قِتلنا أ ْم ظف ْرنا!).
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وأقبل احل ّر بن يزيد فقال (لإلمام
إن هؤالء النفر الذين من
عليه السالم)ّ :
أهل الكوفة ليسوا ممن أقبل معك ،وأنا
حابسهم أو راّدهم.
فقال له احلسني عليه السالم:
َ
(أل ْمَنَعَّن ُه ْم ممِ ّ ا أ ْمَن ُع ِمنُْه نفْسي،
مَّ
ْت
إنا ه ُؤالِء أنْصاري َوأ ْعوانيَ ،و َق ْد ُكن َ
ض لي ِب َشيٍء َحتّى
أ ْع َطيْتَين أ ْن ال َتَع َّر َ
تاب ِم ْن ابْ ِن ِزياٍد).
َيأِتَي َك ِك ٌ
فقال احل ّر :أجل ،لكن مل يأتوا معك.
قال احلسني عليه السالم:
َ
بنِْزلِة ْمن جاَء
ُ
أصحابي َو ُه ْم مَِ
(ه ْم ْ
َ
كان َبيْين َوَبيْنَكَ
َ
َمعي ،فإ ْن مََّ
ت ْم َت َعل َّي ما َ
ناج ْزت َ
ُك)!
َوإ ّال َ
ّ
فكف عنهم احل ّر.
ثم قال هلم اإلمام عليه السالم:
ْ
َّاس َوراَء ُك ْم؟).
بوني َخرََ
(أخرُِ
ب الن ِ
جممع بن عبد اهلل العائذي
فقال له ّ
ــ وهو أحد النفر األربعة الذين جاؤوه:
أما أشراف النّاس فقد أعظمت رشوتهم
ّ
و ُملئت غرائرهمُ ،يستمال وّدهم وُيستخلص
به نصيحتهم ،فهم ألْ ٌب واحد عليك!
فإن أفئدتهم
وأما سائر الناس بعدّ ،
ّ

تهوي إليك وسيوفهم غدًا مشهورة عليك!
قال:
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
(أخرِب ُوني َفَهل لك ْم ِب َر ُسولي إليْك ْم؟).
قالواَ :من هو؟
قال ــ عليه السالم ــ:
الصيْداوي).
س بْ ُن ُم َس َّه ِر َّ
( َقيْ ُ
قالوا :نعم ،أخذه ا ُ
حلصني بن متيم
فبعث به إىل ابن زياد ،فأمره ابن زياد
أن يلعنك ويلعن أباك ،فصلى عليك وعلى
أبيك ،ولعن ابن زياد وأباه ،ودعا إىل
نصرتك وأخربهم بقدومك ،فأمر به ابن
طمار القصر!
زياد فألقي من ّ
فرتقرقت عينا اإلمام عليه السالم ومل
ميلك دمعه ،ثم قال:
((...ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
()1
ﭢ ﭣ ﭤ)).
ً
َ
جَْ
َلهَُ
ُ
اج ْع
اجَع ْل َلنا و ْم الَّنة ن ُزالَ ،و مَْ
الّل ُه َّم ْ
حِت َك َوَرغاِئ ِب
َبيْنَنا َوَبيَْن ُه ْم يف ُم ْسَت َق ِّر َر مَْ
َم ْذ ُخوِر َثواِب َك).
إن الطرماح بن عدي دنا من احلسني
ث ّم ّ
ّ
عليه السالم فقال له :إني واهلل ألنظر فما
أرى معك أحدًا ،ولو مل يقاتلك إ ّال هؤالء
الذين أراهم مالزميك لكان كفى بهم ،وقد

رأيت ــ قبل خروجي من الكوفة إليك بيوم
ــ ظهر الكوفة ،وفيه من الناس ما مل تَر
عيناي ــ يف صعيد واحد ــ مجعًا أكثر منه،
فسألت عنهم ،فقيل :اجتمعوا لُيعرضوا ثم
يس ّرحون إىل احلسني ،فأنشدك إن قدرت
على أن ال تقدم عليهم شربًا إ ّال فعلت! فإن
أردت أن تنزل بلدًا مينعك اهلل به حتى ترى
من رأيك ويستبني لك ما أنت صانع ،فسر
حتى أنزلك مناع جبلنا الذي يدعى (أجأ)
فأسري معك حتى أنزلك (القرية).
فقال له احلسني عليه السالم:
(ج َ ُ
كان
َيًا! إّنه َق ْد َ
َ
زاك اهلل َو َق ْو َم َك خ رْ
ْد ُر َمَع ُه
َبيْنَنا َوبَينَْ ه ُؤالِء الَْق ْوِم َق ْو ٌل َلسنا َنق ِ
ْص ِر ُف
َعَلى االنْ ِص ِ
رافَ ،وال َن ْدري َعالَم َتن َ
ِبناَوِبِه ِم األ ُمو ُر يف عا ِقَبٍة)!
فحدثين مجيل بن
قال أبو خمنفّ :
َمرثد ،قال :حدثين الطرماح بن عدي،
قال :فوّدعته وقلت له دفع اهلل عنك شر
اجلن واإلنس ،إني قد امرت ألهلي من
الكوفة مرية ،ومعي نفقة هلم ،فآتيهم فأضع
ذلك فيهم ،ث ّم أقبل إليك إن شاء اهلل ،فإن
أحلقك فواهلل ألكونن من أنصارك.
قال عليه السالم:
ُ
ْت فا ْع ً
ح َك اهلل).
(فإ ْن ُكن َ
ال َفَع ِّج ْل َر مَِ
ٌ
مستوحش إىل الرجال
فعلمت أنه
قال:
ُ
حتى يسألين التعجيل.
قال :فلما بلغت أهلي وضعت عندهم
ما يصلحهم ،أوصيت ،فأخذ أهلي يقولون:
إنك لتصنع َم ّرتَك هذه شيئًا ما كنت تصنعه
وأقبلت يف
قبل اليوم فأخربتُهم مبا أريد،
ُ
دنوت من َع َذيب
طريق بين ُثَعل حتى إذا ُ
اهلجانات ،استقبَلين مَساعة بن بدر فنعاه
إلي ،فرجعت.
َّ
أن الطرماح بن
وقال ابن منا :رويت ّ
لقيت حسينًا وقد امرتت ألهلي
حكم قالُ :
مرية ،فقلت :اذكرك يف نفسك ال يغ ّرنك
لتقتلن،
أهل الكوفة ،فو اهلل لئن دخلتها
ّ
وإّني ألخاف أن ال تصل إليها ،فإن كنت
جممعًا على احلرب فانزل أجأ فإنه جبل
ذل ّ
منيع ،واهلل ما نالنا فيه ّ
قط ،وعشريتي
يرون مجيعًا نصرك ،فهم مينعونك ما
أقمت فيهم.
فقال عليه السالم:
ً
ْ
(إن َبيْين َوبَينَْ الَْق ْوِم َم ْو ِعدا أك َرُه أ ْن
َّ

أخِل َف ُهمَ ،فإ ْن َي ْد َفع ُ
اهلل َعنّا َف َقدميًا ما أنَْع َم
ْ ْ
ِ
َعَليْنا َوَكفىَ ،وإ ْن َي ُك ْن ما الُب َّد ِمنُْه َف َف ْوٌز
َو َشهاَدةٌ إ ْن شاء ُ
اهلل).
َ
ثم محلت املرية إىل أهلي وأوصيتهم
بأمورهم ،وخرجت أريد احلسني فلقيين
مساعة بن زيد النبهاني فأخربني بقتله،
فرجعت.
ثم سار احلسني عليه السالم واحل ّر
يسري إىل جنبه ،فانتهى بهم إىل أقساس
مالك ،ومنها سار إىل ال ّرهيمة ،وبعض
يقولون :إنه عليه السالم القى عمرو بن
لوذان يف هذا املكان يف منزل العقبة ،وسار
احلسني عليه السالم من ال ّرهيمة وواصل
سريه إىل قصر مقاتل.

احلر من صدر اجمللس ،وجلس احلسني
فحمد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال:
(أما َب ْع ُد ،يا ابْ َن ا ُ
هذِه
حل ِّر! َّ
ص َر ُك ْم ِ
ّ
فإن ِم ْ
ون َعلى
مت ِ
َم ُع َ
بوني َّأن ُه ْم جُ ْ
َكَتُبوا إَل َّي َو َخ رَُّ
ص َرتيَ ،وأ ْن َيقُو ُموا ُدوني َوُيقاِتلُوا َع ُدّوي،
ُن ْ
َو َّأن ُه ْم َسأُلوني ال ُق ُدوَم َعَليِْه ْمَ ،ف َق ِد ْم ُت،
َع ُمواَّ ،
ألن ُه ْم َق ْد
َوَل ْس ُت أ ْدري الَْق ْوَم َعلى ما ز َ
قيل
أعاُنوا َعلى َقت ِ
ْل ابْ ِن َع ّمي ُم ْسِل ِم بْ ِن َع ٍ
ح ُه َ
أج ُعوا َعَلى ابْ ِن
َر مَِ
اهلل َوشيَعِتِهَ ،و مَْ
زيد
هلل بْ ِن ِزياٍد ُيباِي ُعين ِلَي َ
َم ْرجاَنَة ُعَبيْ ِد ا ِ
ابْ ِن ُمعاِوَيَةَ ،وأنْ َت يا ابْ َن ا ُ
أن
حل ِّر فا ْعَل ْم َّ
َ
ْت
أسَلف َ
اهلل َع َّز َو َج ّل ُم ِ
ؤاخ ُذ َك مِبا َك َسبْ َت َو ْ
ام اخلاِلَيِةَ ،وأنا أ ْد ُع َ
ِم َن ُّ
وك
الذ ِ
نوب يف األّي ِ
ْس ُل ِبها ما َعَليْ َك
يف َو ْقيت هذا إىل َت ْوَبٍة ُتغ َ
وب ،وأ ْد ُع َ
ِم َن ُّ
ص َرِتنا أ ْه َل
وك إىل ُن ْ
الذُن ِ
َ
ح ْدنا اهلل َعلى
الَْبيْ ِتَ ،فإ ْن أ ْع ِطيْنا َحقَّنا مََ
َذِل َك َو َقِبلْناُهَ ،وإ ْن ُمِن ْعنا َحقَّنا َو ُرِكبْنا ِب ُّ
الظلِْم
ْت ِم ْن أ ْعواني َعلى َطَل ِب الحَْ ِّق).
ُكن َ
فقال عبيد اهلل بن احل ّر :واهلل يا
ابن بنت رسول اهلل! لو كان لك بالكوفة
أشدهم على
أعوان يقاتلون معك لكنت أنا ّ
عدّوك ،ولكنيّ رأيت شيعتك بالكوفة وقد
لزموا منازهلم خوفًا من بين أمية ،ومن
سيوفهم ،فأنشدك باهلل أن تطلب منيّ
هذه املنزلة ،وأنا أواسيك ّ
بكل ما أقدر عليه
وهذه فرسي ملجمة ،واهلل ما طلبت عليها
شيئًا إ ّال أذقته حياض املوت ،وال طلبت وأنا
عليها فلحقت ،وخذ سيفي هذا فو اهلل ما
ضربت به إ ّال قطعت.
فقال له احلسني عليه السالم:
ناك ِل َف َر ِسكَ
حل ِّر! ما ِجئْ َ
(َيا ابْ َن ا ُ
َ
َ
َ
َو َسيِْف َك ،مَّ
ُّص َرةََ ،فإ ْن
َسألك الن ْ
إنا أَتيْناك ِلن ْ
حاجَة َلنا
ُكن َ
ْت َق ْد بخَ ِ لْ َت َعَليْنا ِبَنف ِ
ْس َك َفال َ
أت ُذ
يف َشيٍء ِم ْن ماِل َك ،وَلمَْ أ ُك ْن ِباّلذي خَّ ِ
س ُع ُت َر ُس َ
ول
ني َع ُ
ضدًا ،ألّني َق ْد مَ ِ
املُ ِضّل َ
ُ
هلل َصّلى اهلل َعَليِْه وآِلِه َو َسّلم َو ُهَو َي ُ
قول:
ا ِ
(من مسع داعية أهل بييت ،ومل
ينصرهم على حقهم إال أكبه اهلل على
وجهه يف النار).
ثم سار احلسني عليه السالم من عنده
()2
ورجع إىل رحله.

قصر مقاتل
فإذا هو بفسطاط مضروب ،ورمح
منصوب ،وسيف معّلق ،وفرس واقف على
مذود ،فقال احلسني عليه السالم:
ُ
(لمَِ ْن َ
ُسطاط)؟
هذا الْف
فقيل :لرجل يقال له عبيد اهلل بن
احلر اجلعفي.
قال :فأرسل احلسني عليه السالم
احلجاج بن
برجل من أصحابه يقال له
ّ
مسروق اجلعفي ،فأقبل حتى دخل عليه يف
السالم ثم
فسطاطه فسّلم عليه فرد عليه ّ
قال :ما وراءك؟
احلجاج :واهلل! ورائي يا ابن
فقال
ّ
احل ّر! واهلل قد أهدى اهلل إليك كرامة إن
قبلتها!
قال :وما ذاك!
فقال :هذا احلسني بن علي عليهما
السالم يدعوك إىل نصرته ،فإن قاتلت بني
مت فإنك استشهدت!
يديه أجرت ،وإن ّ
فقال له عبيد اهلل :واهلل ما خرجت من
الكوفة إ ّال خمافة أن يدخلها احلسني بن
علي وأنا فيها ،فال أنصره ألّنه ليس يف
الكوفة شيعة وال أنصار إ ّال وقد مالوا إىل
الدنيا إ ّال َمن عصم اهلل منهم ،فارجع إليه
وخبه بذاك.
رّ
احلجاج إىل احلسني عليه
فأقبل
ّ
ـــــــــــــــــــــ
فخبه بذلك ،فقام احلسني عليه
السالم رّ
( )1سورة األحزاب ،اآلية.23 :
السالم ،ثم صار إليه يف مجاعة من
( )2موسوعة كلمات اإلمام احلسني عليه السالم:
إخوانه ،فلما دخل وسّلم وثب عبيد اهلل بن
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في رحاب علوم القرآن

القرآن حروف بال معان!
يف طليعة املشاكل اليت تعاني منها
قطاعات واسعة من أمتنا يف تعاملها مع
القرآن( :القراءة السطحية) هلذا الكتاب
اجمليد.
إنها تتعامل مع القرآن كحروف وكلمات
ميتة ،وليس كمفاهيم تنبض باحلركة
واحلياة!
إنها تستمع إىل القرآن وتتلو آياته
ولكن :كتمائم سحرية ،وطلسمات غيبية،
ال يكاد أحد يفهم منها شيئًا!
معان،
وبذلك أصبح القرآن :حروفًا بال ٍ
وكلمات بال مفاهيم!
والسؤال هو:
كيف أصبحت هذه القطاعات هكذا؟
وما هي العوامل الكامنة وراء ذلك؟

Ñ

واجلواب:
 1ــ تشوش الرؤية
فقد ترسخت يف أذهان الكثريين فكرة
(تعالي القرآن عن اإلدراك البشري) ،إنه
كتاب اهلل ،وهل تستطيع ذرة تافهة يف
الوجود ــ امسها :اإلنسان ــ أن تصل إىل
القمة ال ّرفيعة؟!
تلك ّ
ولقد تطرف البعض يف هذا االجتاه
حتى قال:
(إن القرآن كله متشابه بالنسبة إلينا،
وال جيوز لنا أن نتكلم يف حمكمه)!
وعندما سأله بعض احلاضرين:
ــ ما تقول يف:
()1
((ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)).
هل هذه ــ أيضًا ــ تعتربها آية
متشابهة؟!

أجاب:
بأن األحد ما معناه؟ وما مبدأ اشتقاقه؟
وما الفرق بينه وبني الواحد ،وأطال الكالم
يف مثل هذا!
وهذا يعين أن قوله تعاىل:
()2
((ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ.))...
أو قوله:
((ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ
()3
ﮞ ﮟ.))...
أو قوله تعاىل:
()4
((ﮊ ﮋ ﮌ.))...
وأمثال هذه اآليات هي آيات متشابهة...
ال حيق ألحد ــ أي أحد ــ أن حياول فهمها،
أو أن يتكلم فيها؟
 2ــ وقد لعب عدم االستعداد النفسي
ــ للتعمق الفكري ،دورًا ما يف هذا اجملال

بالنسبة ــ إىل بعض األجيال املعاصرة.
إنها تبحث عن (سندويشة) طازجة
تستطيع أن تتناوهلا بسهولة ،أما (القضايا
الفكرية املعمقة) فهي التود كثريًا البحث
فيها ،إنه عصر السرعة ،أليس كذلك؟!
ولكن :فات هلؤالء أن السطحية يف
الرؤية والتفكري قد ترضي شهوات اإلنسان،
ولكنها كثريًا ما توقعه يف أخطاء قاتلة.
وفاتهم كذلك :أن املالحظة الدقيقة
والتفكري العميق ،هما اخلطوة األوىل اليت
ال غنى عنها يف أية مسرية حضارية.
ولذلك جند أن عاملًا قد يقضي من عمره
عشرين عامًا أو أكثر وهو يراقب أمرًا قد
يبدو لنا تافهًا ،ولكنه خيرج من ذلك بنتائج
هامة وكبرية.
 3ــ وال ننسى هنا األثر الذي تركه ابتعاد
اجليل املعاصر عن اللغة العربية األصيلة.
فقد ساهم هذا العامل يف عدم فهم هذا
اجليل لبعض اآليات القرآنية ،ألنه مل يعرف
املدلول احلقيقي لبعض (الكلمات واجلمل
القرآنية) ،مما جعله جيهل معنى اآليات
اليت تضمنت تلك الكلمات واجلمل.
هل يجوز لنا التدبر في القرآن؟
لكي جنيب على هذا السؤال ،البد
أن نعود إىل مصادر اإلسالم ــ النقية،
ونستخرج منها اإلجابة احلامسة.
عندما نلقي نظرة سريعة على القرآن
الكريم ،جند فيه دعوة صرحية إىل التدبر
يف آياته.
 1ــ يف البداية يؤكد القرآن أن اهلدف
من نزوله هو أن يتدبر الناس فيه ،فيقول:
((ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
()5
ﭷ.))...
ذلك ألن التدبر هو الطريق الطبيعي
للعمل مبا جاء يف القرآن الكريم ،إذن :فمن
الطبيعي أن يعترب (التدبر) اهلدف املبدئي
لنزول القرآن.
 2ــ ويف سبيل الوصول إىل هذه الغاية،
جعل اهلل القرآن كتابًا ميسرًا للفهم ،ويف

هذا اجملال يقول القرآن:
((ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
()6
ﮤ)).
وألهمية هذا األمر يكرر القرآن هذه
اآلية الكرمية يف سورة (القمر) أربع مرات.
ويقول ــ أيضًا ــ:
()7
(ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ).
ويقول:
((ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
()8
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)).
 3ــ والقرآن ليس ــ فقط ــ يدعو الناس
إىل التدبر يف آياته ،وإمنا يطلب منهم أن
ميارسوا التدبر العميق أيضًا ،كما نفهم
ذلك من قوله سبحانه:
((ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
()9
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)).
قال العالمة الطباطبائي يف امليزان:
(اآلية حتضيض يف صورة االستفهام،
والتدبر هو أخذ الشيء بعد الشيء ،وهو يف
مورد اآلية التأمل يف اآلية عقيب اآلية ،أو
التأمل بعد التأمل يف اآلية (الواحدة) لكن:
ملا كان الغرض :بيان أن القرآن ال اختالف
فيه ،وذلك إمنا يكون بني أزيد من آية
واحدة كان املعنى األول ،أعين :التأمل يف
اآلية عقيب اآلية هو العمدة ،وإن كان ذلك
ال ينفي املعنى الثاني أيضًا.
(فاملراد ترغيبهم أن يتدبروا يف اآليات
القرآنية ،ويراجعوا يف كل حكم نازل ،أو
حكمة مبّينة أو قصة أو عظة أو غري ذلك
يف مجيع اآليات املرتبطة به مما نزلت ّ
مكيها
ومدنّيها ،وحمكمها ومتشابهها ،ويضموا
البعض إىل البعض حتى يظهر هلم أنه ال
اختالف بينها.
يصدق قدميها حديثها ،ويشهد
(فاآليات ّ
بعضها على بعض ،من غري أن يكون بينها أي
اختالف مفروض :ال اختالف التناقض بأن
ينفي بعضها بعضًا أو يتدافعا ،وال اختالف
التفاوت بأن تتفاوت اآليتان من حيث تشابه
البيان ،أو متانة املعاني واملقاصد.

(فارتفاع هذه االختالفات من القرآن
يهديهم إىل أنه كتاب منزل من اهلل ،وليس
من عند غريه.)...
وإذا الحظنا:
أ :أن هذه اآلية نزلت يف (املنافقني)
و(املتمردين) ــ كما يظهر من اآليات
السابقةــ.
ب :أنها تدعو هؤالء إىل التدبر يف
القرآن ،حتى يطمئنوا بأنه من عند اهلل،
ويزول بذلك نفاقهم ،وترددهم.
ج :إن كشف عدم (االختالف) وعدم
(التناقض) بني اآليات القرآنية املختلفة
حيتاج إىل تدبر عميق ،وتأمل كبري.
لو الحظنا ذلك ،لوجدنا أن القرآن يفتح
للناس أبواب (التدبر الذاتي) يف قضية
عميقة من القضايا القرآنية وليس هذا
فقط ،بل وإنه يدعوهم على ذلك!
 4ــ ثم يؤكد القرآن :أن هنالك (أقفا ًال
معينة) تغلق قلوب البشر ،وتصرفهم عن
التدبر يف آياته ،ويقول:
((ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
()10
ﮗ)).
ولكن ما هي هذه األقفال؟! إنها أقفال
اجلهل ،واهلوى ،والتهرب من املسؤوليات
الثقيلة! وكما كانت هذه األقفال قدميا،
فهي موجودة حديثًا ولكن :بصورة
جديدة،وأشخاص جدد وشعارات جديدة!
وعلينا أن حنطم هذه األقفال ،ونفتح قلوبنا
أمام نور اهلل املضيء عن طريق التدبر يف
()11
اآليات القرآنية الكرمية.
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على ضفاف نهج البالغة

ق���ال اإلمام أم�ي�ر املؤمنني عليه الس�ل�امَ«:و
أن العبارة املذكورة إش���ارة لآلية:
والواقع هو ّ
ني ِمـيثاَق ُه ْم َو ِمن َ
اص َط َف ��ى ُس� �بْحاَن ُه ِم� � ْن َوَل � ِ�دِه أَنِْبيا َء أَ َخ � َ�ذ َعَلى (َو إِذ أَ َخذنا ِم َن َّ
ْك َو ِم ْن نُوح
النِبِّي َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
راهـي � َ�م َو ُموس ��ى َو ِعـيس ��ى ابْ � ِ�ن َم ْرَي � َ�م َوأ َخذنا
يغ ِّ
الرس ��الِة أماَنَت ُه ْم َو إِبْ ِ
الَْو ْح ِي ِميثاق ُه� � ْم َو َعلى َتبِْل ِ
الل إَِليِْه ْم َف َج ِهُلوا َح َّق ُه ِمنْ ُه ْم ِمـيثاقًا َغِلـيظاً)( سورة األحزاب .)7 /
لمَّا َب َّد َل أَ ْكَث� � ُر َخلْ ِقِه َع ْه َد هِّ
اتذُوا ا َ
اجتاَل ْت ُه ُم َّ
َو خَّ َ
ني َع ْن
�ياط ُ
الش � ِ
الْنْداَد َم َع ُه َو ْ
السبب الرئيسي لبعثتهم
َم ْعِر َفِت� �ِه َوا ْقت َ
َط َع ْت ُه� � ْم َع� � ْن ِعباَدِت� �ِه َفَب َع � َ�ث ِفي ِه ْم
عليهم السالم
وه ْم ِميَث َ
اق
ُر ُس� �َل ُه َوواَت� �َر إَِليِْه� � ْم أَنِْبي ��ا َءُه ِلَي ْس� �َتأُْد ُ
ثم أش���ار عليه السالم إىل السبب الرئيسي
َج ��وا
ِف ْطَرِت� �ِه َوُي َذِّك ُر ُ
ْس � َّ�ي ِن ْع َمِت� �ِه َو حَ ْ
يت ُّ
وه� � ْم َمن ِ
لبعث���ة األنبياء فق���ال« :ملا بدل أكث���ر خلقه عهد
�روا هَُ
َعَليِْه� � ْم ِب َّ
ُول
التبِْلي � ِ�غ َوُيِث�ي ُ
ل� � ْم َدفاِئ � َ�ن الْ ُعق ِ
اهلل إليه���م فجهل���وا حقّه واخت���ذوا األنداد معه
ْدَرِةِ :م ْن َس� �قْف َف ْو َق ُه ْم َم ْر ُفوع
َوُي ُر ُ
�ات مْالَق ِ
وه ْم آي � ِ
واجتالتهم الش���ياطني عن معرفت���ه واقتطعتهم
تَت ُه� � ْم َم ْو ُضوع َو َمعاِي َ
ش حُ ْ
َو ِمهاد حَ ْ
تِيي ِه ْم َوآجال
عن عبادته».
ُت ْفِني ِه ْم َوأَوْصاب ُت ْهِر ُم ُه� � ْم َوأَ ْحداث َتتاَب ُع َعَليِْه ْم
ألن
فانعدام معرفة هؤالء باهلل سبحانه سببًا ّ
ْل هُّ
َو مَ ْ
َب ُم ْر َس ��ل أَوْ
الل ُس �ْ�بحاَن ُه َخلْ َق ُه ِم ْن ن يِّ
ل خُي ِ
يهووا يف أودية الشرك الرهيبة ومن ثم تتلقفهم
م َّجة قاِئ َمةُ .ر ُس ٌل
ِكتاب ُمنْزَل أَوْ ُح َّجة الِز َمة أَوْ حَ َ
أما
الشياطني فتصدهم عن طاعة اهلل وعبادتهّ .
ني هَُ
ال ت َ
ل ْم
ُق ِّص� � ُر ِب ِه ْم ِقَّل ُة َع َدِد ِه ْم َوال َك ْثَرُة المَُْك ِّذِب َ
العدة وماهي���ة العهد اإلهلي،
بش���أن املراد بهذه ّ
س َي َل ُه َم� � ْن َب ْع َدُه أَوْ غاِب ��ر َع َّر َف ُه َم ْن
ِم� � ْن س ��اِبق مُ ِّ
فقد أش���ار أغلب املفسرين وش ّراح نهج البالغة
الد ُهوُر
َس� �َل ِت الْ ُق� � ُر ُ
ون َو َم َض ِت ُّ
َقبَْلهَُ .عَلى َذِلك ن َ
أن املراد به ميثاق عامل الذر ،وميكن اعتبار
إىل ّ
َو َسَل َف ِت االْبا ُء َو َخَل َف ِت ا َ
الْبْنا ُء».
ذلك إش���ارة إىل الفطرة ال�ت�ي تطرق هلا اإلمام
لق���د حت���دث اإلم���ام علي���ه الس�ل�ام يف هذا
عليه السالم يف عباراته الالحقة.
املقط���ع م���ن خطبت���ه عن قضي���ة بع���ث األنبياء.
ثم أشار اإلمام عليه السالم إىل فلسفة بعثة
وه���ى املرحل���ة ال�ت�ي أعقب���ت مرحلة خل���ق آدم
األنبي���اء فق���ال« :فبعث فيهم رس���له وواتر إليهم
وممارس���ة احلي���اة عل���ى األرض ،وق���د تط���رق
أنبي���اءه ليس���تادوهم ميث���اق فطرت���ه ويذكروهم
اإلم���ام علي���ه الس�ل�ام ب���ادئ ذي ب���دء إىل عل���ة
منس���ي نعمته وحيتجوا عليه���م بالتبليغ ويثريوا
بع���ث األنبي���اء وإرس���ال الرس���ل ،ثم أش���ار إىل
هلم دفائن العقول».
ماهية مضمون دعوات األنبياء ورساالتهم ،إىل
أن اإلمام عليه السالم أشار إىل
فالواقع هو ّ
جانب استعراض اخلطوط الرئيسية لتعاليمهم
مخسة أهداف رئيسية تقف وراء بعث األنبياء.
وإرش���اداتهم ،وأخ�ي�رًا خصائ���ص األنبي���اء
اهل ��دف األول :طل���ب أداء ميث���اق الفط���رة
وصموده���م أم���ام الصع���اب واملش���اكل واألطار
فق���د ذكرن���ا أن اهلل س���بحانه ق���د أودع املعارف
الع���ام ال���ذي كان حيك���م عالقاته���م فيم���ا بينهم
التوحيدي���ة فطرة اإلنس���ان اليت تق���وده بصورة
وكيفي���ة إرتباط بعضهم م���ع البعض اآلخر .فقد
طبيعي���ة ـ م���امل تدن���س وتل���وث وتتع���رف عل���ى
اس���تهل كالمه عليه الس�ل�ام بهذا الشأن قائ ً
ال:
االحن���راف ودون نش���أة صاحبه���ا ووالدت���ه على
«واصطف���ى س���بحانه م���ن ولده أنبي���اء أخذ على
الش���رك بفع���ل احنداره م���ن والدين مش���ركني ـ
الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم».
إىل عب���ادة الواح���د األح���د وس���وف يتطلع إىل

الصاحل���ات ويعش���ق احلق والع���دل يف ظل هذه
الفط���رة الس���ليمة املوح���دة ،فق���د ج���اء األنبياء
ليعي���دوا األف���راد املنحرف�ي�ن إىل ه���ذه الفطرة
التوحيدية املودعة لديهم.
اهلدف الثاني :لتذكري الناس بنعم اهلل اليت
اعرتتها الغفلة والنسيان ،فاإلنسان ينطوي على
نعم مادية ومعنوية مجة ولو اس���تغلها كما ينبغي
فاّنه سيش���يد صروح س���عادته وفالحه يف حني
سيفقد مثل هذه السعادة إذا ما نساها وجتاهل
استعماهلا واستغالهلا .ومثله كمثل الفالح الذي
ال يس���تفيد من املياه لس���قي أشجار حديقته وال
يقطف مثار أشجاره حني احلصاد .فاذا ما جاء
أحده���م وذك���ره بهذه النع���م املنس���ية فانه يكون
قد أس���دى له أعظم خدم���ة ،وهذا ما ينهض به
األنبياء.
اهل ��دف الثال ��ث :امتام احلجة عل���ى الناس
م���ن خ�ل�ال األدل���ة العقلية ـ إىل جانب املس���ائل
الفطرية ـ وإرشادهم إىل الكمال يف ظل التعاليم
السماوية واألوامر واألحكام الشرعية.
اهل ��دف الرابع« :يثريوا هل���م دفائن العقول»
ليكش���فوا للن���اس كنوز العلوم واملع���ارف الكامنة
يف عقوهل���م ،فق���د أودع اهلل هذه العق���ول كنوزًا
عظيم���ة قيم���ة ل���و ظه���رت واس���تغلت لش���هدت
العل���وم واملعارف نهضة عظيمة وجبارة ،غري أن
ه���ذه الكنوز اختفت واس���ترتت اثر ه���ذه الغفلة
والتعاليم الفاس���دة والذنوب واملعاصي والتلوث
األخالقي ،ومن هنا فان إحدى وظائف األنبياء
تكم���ن يف ازالة هذه احلجب واث���ارة تلك الكنوز
املفعمة بالعلوم واملعارف.
اهل ��دف اخلام ��س :ث���م أش���ار اإلم���ام علي���ه
الس�ل�ام إىل اهل���دف اخلام���س يف اس���تعراض
اآليات اإلهلية للناس يف عامل اخللقة فقال عليه
الس�ل�ام« :ويروهم آيات املقدرة» ثم يش�ي�ر عليه

الس�ل�ام إىل ه���ذه اآلي���ات فيقولِ « :م ْن َس� �قْف
تَت ُه� � ْم َم ْو ُضوع َو َمعاِي َ
َف ْو َق ُه ْم َم ْر ُف ��وع َو ِمهاد حَ ْ
ش
حُ ْ
تِيي ِه ْم َوآجال ُت ْفِني ِه ْم َوأَوْصاب ُت ْهِر ُم ُه ْم ».
أن ه���ذه ا ُالمور متثل سلس���لة
والواق���ع ه���ى ّ
من أس���رار اخللقة يف الس���ماء واألرض وعوامل
احلي���اة وأس���باب الفن���اء واألمل والعن���اء وال�ت�ي
تذك���ر كل واح���دة منها اإلنس���ان باهلل س���بحانه
وتع���اىل إضاف���ة إىل احل���وادث والوقائ���ع اليت
تدع���و اإلنس���ان إىل اليقظ���ة واالعتب���ار ،وعليه
ف���ان األنبياء حيملون إىل الناس تعاليم س���امية
ومفاهي���م نبيلة من ش���أن كل منها رفع املس���توى
العلم���ي واملع���ريف ل���دى اإلنس���ان أو ايقاظه من
غفلته وجعله يتحلى بالفطنة والذكاء.
تأمالت مهمة
ّ
 1ـ األنبياء مبثابة املزارعني
م���ا تفيده عبارة أمري املؤمنني عليه الس�ل�ام
أن الق���درة اإلهلي���ة املطلق���ة قد أودع���ت الذات
ّ
اإلنس���انية قابلية كافة أس���باب اخلري والصالح
والف�ل�اح ،وقد نش���رت كافة الب���ذور والرياحني
العطرة ساحة قلب اإلنسانية اخلصبة .واألنبياء
م���ن جانبه���م يقوم���ون بري ه���ذه الب���ذور لتنبت
أشجارًا حمملة بالثمار والفاكهة فيستثريوا هذه
الكنوز الكامنة يف النفس البش���رية «ليستأدوهم
ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ...ويثريوا
هلم دفائن العقول» واس���تنادًا هل���ذا فان األنبياء
ال مينحون اإلنس���ان ش���يئًا خارجًا ع���ن وجوده،
ب���ل ينمون م���ا لديه ويظه���روا ل���ه مكنونه ،حتى
أن التعالي���م واملفاهيم اليت
ذه���ب البع���ض إىل ّ
ً
تلقى على اإلنسان مّإنا متثل تذكريا له ،فالعلوم
واملعارف قد أودعت النفس البشرية وما وظيفة
املعلم�ي�ن ـ س���واء األنبي���اء أو امتداداتهم ـ س���وى
وكأن
إث���ارة هذه املعارف م���ن خالل تعاليمه���مّ ،
هذه املعارف مصادر مياه جوفية تش���ق طريقها
إىل س���طح األرض بع���د احلف���ر والتنقيب ولعل
التعب�ي�ر بالتذك�ي�ر الذي ورد على لس���ان اآليات
ون)و(َوَذِّكـ ْر َفِإ َّن ِّ
القرآنية (َل َعَّل ُه� � ْم َيت َ
الذكْرى
َذ َّك ُر َ
َتن َ
ْمِنـنيَ)ش���اهدًا على صحة املعنى الذي
ْف ُع املُـؤ ِ
أوردناه .والواقع أن هذا البحث متش���عب وشامل
ال يسعنا استيعابه يف هذه العجالة.
 2ـ حوادث االعتبار واليقظة
لق���د تضمن���ت العب���ارة املذكورة إش���ارة إىل

أن األنبي���اء وإىل جان���ب تعليمهم
حقيق���ة وه���ى ّ
الناس املعارف اإلهلية احلقة وبيان آيات القدرة
وعظم���ة خال���ق الوج���ود ،فانه���م يلفت���ون انتب���اه
الن���اس إىل احل���وادث ذات ال���دروس والعرب من
قبي���ل حلول األج���ل وانتهاء العمر وآج���ال النعم
املادي���ة واس���تعراض احملن واخلط���وب والوقائع
الش���ديدة .فالعبارات الواردة يف اخلطبة إش���ارة
اُخرى لفلس���فة األحداث اخلطرية اليت تنطوي
عليها احلياة البشرية ،حبيث لوال هذه األحداث
لغط���ت البش���رية يف س���بات عمي���ق وحج���اب
م���ن الغفل���ة يتع���ذر مع���ه صحوته���ا وإفاقتها من
سباتها.
 4ـ ال ختلو األرض من حجة
لق���د أك���د اإلم���ام عل���ي علي���ه الس�ل�ام على
حقيقة اُخرى وهى عدم خلو األرض من احلجة
اإلهلي���ة الظاهري���ة أو الباطني���ة «ومل خي���ل اهلل
س���بحانه خلقه من نيب مرسل أو كتاب منزل أو
حج���ة الزمة أو حمجة قائمة» والطريف يف كالم
اإلم���ام عليه الس�ل�ام أّنه قرن الكتب الس���ماوية
باألنبياء واحلجج اإلهلية والس�ي�رة املعتربة .نعم
وراء كل كتاب مساوي نيب من أنبياء اهلل يكشف
أسراره ويوضح معامله ويبينّ أحكامه إىل جانب
إجرائ���ه وتنفي���ذ مفاهيم���ه ،كم���ا يواص���ل نهجه
بواس���طة سنته واس���تخالفه للوصي واإلمام من
بعده ليحفظ رسالته ويواصل نهجه.
وهذه من أهم عقائدنا يف هذا اجملال ،حيث
ورد ع���ن إمامنا الصادق عليه الس�ل�ام أّنه قال:
«ل���و مل يب���ق يف األرض إ ّال اثنان ل���كان أحدهما
احلج���ة» .وه���و األمر ال���ذي أكده أم�ي�ر املؤمنني
علي���ه الس�ل�ام يف قص���ار كلماته« :الّله���م بلى ال
إم���ا ظاهرًا
ختل���و األرض م���ن قائ���م هلل حبج���ة ّ
وإما خائف���ًا مغمورًا لئ�ل�ا تبطل حجج
مش���هورًا ّ
اهلل وبيناته».
 5ـ مميزات األنبياء
إن األنبياء الذين يبعثهم اهلل من أجل هداية
ّ
اخلل���ق ليس���وا م���ن قبي���ل األف���راد العاديني ،بل
يتصف���ون جبمي���ع اخلص���ال واملمي���زات الالزمة
لقيامه���م بوظيفتهم الرس���الية اخلط�ي�رة ومنها
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
البس���الة والش���جاعة الفائقة يف إبالغ الرس���الة
( )1حبث مس���تل م���ن كتاب نفح���ات الوالية يف
والصم���ود بوج���ه خص���وم الدع���وة م���ن األق���وام ش���رح نه���ج البالغ���ة للش���يخ م���كارم الش�ي�رازي ج1
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إىل حد االس���تماتة والش���هادة يف سبيل حتقيق
أهداف الرسالة .وهذا ما أشار إليه اإلمام عليه
السالم يف تصدي األنبياء خلصومهم واملكذبني
واملس���تهزئني من أعدائهم؛ األمر الذي يش���اهد
بوض���وح يف تاري���خ األنبي���اء والس���يما خامته���م
املصطف���ى (صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه)« :رس���ل ال
تقص���ر بهم قّلة عدده���م وال كثرة املكذبني هلم».
كم���ا أك���د الق���رآن الكري���م عل���ى حتل���ي األنبياء
بصفتهم مبلغي الرس���االت بهذه الصفةَّ :
ين
(ال ِذ َ
ْش ْوَن ُه َوال خَي َ
الل َو خَي َ
ْش ْو َن أَ َحدًا
ُيَبِّلغ َ
�االت هِّ
ُون ِرس � ِ
ال هَّ
إِ ّ
الل).
وال���ذي يفهم من عبارة اإلمام عليه الس�ل�ام
ـ كم���ا ص��� ّرح بذلك صاحب منه���اج الرباعة ـ أن
التقي���ة ال جت���وز عل���ى األنبياء ،وم���ن هنا يتضح
بطالن ما نس���به الفخر الرازي للشيعة اإلمامية
م���ن أّنه���ا ال جت���ّوز عل���ى األنبي���اء حت���ى إظه���ار
ألن التقية
الكف���ر تقي���ة .بل األمر أبعد من ذل���ك ّ
حرام عل���ى األئمة بل وحتى األفراد العاديني يف
احلاالت اليت يتعرض فيها الدين للخطر ،بعبارة
اُخرى قد تك���ون التقية واجبًا وقد تكون حرامًا.
ف���إذا كان تركه���ا يؤدي إىل س���فك الدم���اء دون
حلها فهي واجبة ،كأن تقع مجاعة من املسلمني
يف ي���د األع���داء حبيث ي���راق دمه���م إذا أظهروا
إس�ل�امهم ،فهنا جي���ب عليهم إخف���اء دينهم كي
ال ميكن���وا الع���دو م���ن قتلهم ،يف ح�ي�ن قد يؤدي
إخف���اء الدين واإلفصاح عن العقيدة أحيانًا إىل
ضعف املسلمني وذلتهم ،ففي هذه احلالة حيرم
على األفراد كتم دينهم وعليهم أن يكشفوا عنها
بكل شجاعة مهما كلف األمر (وما واقعة كربالء
عن���ك ببعي���د اليت جس���د فيها اإلمام احلس�ي�ن
وصحبه الكرام حرمة التقية حفظًا للدين).
ومل���ا كان كتم األنبي���اء ملعتقداتهم يهدد أصل
رس���التهم كان���ت وظيفته���م ت���رك التقي���ة .جدير
أن التقية ليس���ت من املفاهيم اليت تقتصر
ذكره ّ
على الش���يعة أو املس���لمني فحس���ب ،ب���ل مفهوم
من املفاهيم العقالئية الذي يدعو اإلنس���ان إىل
حف���ظ نفس���ه وعدم هدر دم���ه إذا مل يكن هناك
()1
من جدوى البداء عقيدته.

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

نية
المؤمن
خير من عمله
قد تضمن هذا احلديث تفضيل النية
الوجه الثاني
على العمل ،وَن َق َل اخلاصة والعامة عن
أن املؤمن ينوي أن يوقع مث ً
ال عباداته
النيب صلى اهلل عليه وآله قوله( :نية املؤمن
ّ
ّ
على أحسن الوجوه ،ث ّم ملا اشتغل بها فال
خري من عمله) .وقد قيل فيه وجوه:
يتيسر له ذلك ،ويكسل عنها ،ومل يأت
ّ
الوجه األول
ري من
خ
ينوي
فالذي
ينبغي،
ما
على
بها
ٌ
أن املراد بنية املؤمن اعتقاده احلق .وال
الذي يعمل.
ريب أنه خري من أعماله؛ إذ مثرته اخللود
الوجه الثالث
يف اجلنة ،وعدمه يوجب اخللود يف النار،
ان املؤمن ينوي أبدا أن يأتي بالطاعات
خبالف العمل ،وبهذا يزول اإلشكال يف
ما يروى من تتمة هذا احلديث من قوله والقربات ،وجيتنب عن املعاصي
صلى اهلل عليه و آله :ونية الكافر ش ّر والسّيئات؛ إلميانه باللهّ تعاىل واليوم
اآلخر ،ث ّم ال يو ّفق لذلك ،وال يتأتّى منه
من عمله.

Õ

ال إن آتاه اللهّ
ما نواه .وأيضا ينوي مث ً
فربا
ما ًال ينفقه يف سبيله ،ث ّم ملّا آتاه مّ
ري من عمله.
يبخل به ،فنّيته خ ٌ
وإىل هذا املعنى أشار أبو جعفر
الباقر عليه السالم حيث كان يقول« :نّية
ري من عمله ،وذلك ألّنه ينوي
املؤمن خ ٌ
شر
من اخلري ما ال يدركه ،ونّية الكافر ٌّ
ألن الكافر ينوي الش ّر
من عمله ،وذلك ّ
املنوي يف مقام
وال يقدر على إدراك متام ّ
العمل بل قد ال يستطيع من العمل مبا
نوى من الش ّر رأسا».
وسِئ َل الصادق عليه السالم عن معنى
ُ

«ألن العمل
احلديث ،فقال عليه السالمّ :
ربا كان رياء املخلوقني ،والنّية خالصة
مّ
ّ
لرب العاملني ،فُيعطي ع ّز وجل على النّية
ّ
ما ال ُيعطي على العمل».
«إن العبد
وقال عليه السالم أيضاّ :
لينوي من نهاره أن يصّلي نافلة الليل،
فيغلبه عينه فينام ،فيثبت اللهّ له صالة،
ويكتب َن َفسه تسبيحا ،وجيعل نومه
صدقة».
الوجه الرابع
أن طبيعة النية خري من طبيعة العمل؛
ألنه ال يرتتب عليها عقاب أص ً
ال ،بل إن
كانت خريا اُثيب عليها ،وإن كانت شرا
كان وجودها كعدمها ،خبالف العمل؛
« َف َمن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َ
ال َذَّرٍة َخيرًْ ا َيَرُه * َو َمن
َي ْع َم ْل ِم ْث َق َ
ال َذَّرٍة َشًّرا َيَرُه» الزلزلة ،6
فصح أن النية بهذا االعتبار خري من
العمل.
الوجه الخامس
أن النية من أعمال القلب ،وهو أفضل
من اجلوارح ،فعمله أفضل من عملها.
الصَلوَة
أال ترى إىل قوله تعاىلَ« :أ ِق ِم َّ
ِل ِذ ْك ِرى» جعل سبحانه الصالة وسيلًة إىل
الذكر ،واملقصود أشرف من الوسيلة،
وأيضا فأعمال القلب مستورة عن اخللق
ال يتطرق إليها الرياء وحنوه ،خبالف
أعمال اجلوارح.
الوجه السادس
أن املراد أن نية بعض األعمال الشاقة
كاحلج واجلهاد خري من بعض األعمال
اخلفيفة ،كتالوة آية والصدقة بدرهم
مث ً
ال.
الوجه السابع
أن لفظة «خري» ليست اسم تفضيل،
بل املراد أن نية املؤمن خري من مجلة
و«من» تبعيضية ،وُنقل هذا
أعمالهِ ،
للهّ
عن السّيد املرتضىـ رضوان ا عليه
ـ ،وبه يندفع التنايف بني هذا احلديث

وبني ما روي عنه صلى اهلل عليه و
آله :أفضل األعمال أمحزها .ويزول
اإلشكال املشهور يف قوله عليه السالم:
نية الكافر شر من عمله .فإن لفظة
حينئذ كلفظة «خري» يف عدم إرادة
«شر»
ٍ
التفضيل.
الوجه الثامن
أن املراد بالنية تأثر القلب عند
العمل ،وانقياده إىل الطاعة ،وإقباله
على اآلخرة ،وانصرافه عن الدنيا ،وذلك
يشتد بشغل اجلوارح يف الطاعاتِّ ،
وكفها
فإن بني اجلوارح والقلب
عن املعاصي؛ ّ
عالقًة شديدة يتأثر كل منهما باآلخر،
كما إذا حصل لألعضاء آفة سرى أثرها
إىل القلب فاضطرب ،وإذا تألمّ القلب
خبوف مث ً
ال سرى أثره إىل اجلوارح
فارتعدت ،والقلب هو األمري املتبوع،
واجلوارح كالرعايا واألتباع ،واملقصود
من أعماهلا حصول مثرة للقلب ،كما
يف وضع اجلبهة على األرض عند
السجود فانه ليس الغرض منه اجلمع
بني اجلبهة واألرض ،بل من حيث إنه
حبكم العادة يؤكد صفة التواضع يف
القلب ،فإن من جيد يف نفسه تواضعا،
فإذا استعان بأعضائه وصّورها بصورة
املتواضع تأكد بذلك تواضعه ،وأما من
يسجد غاف ً
ال عن التواضع وهو مشغول
القلب بأغراض الدنيا فال يصل من
وضع اجلبهة على األرض أثر إىل قلبه،
بل سجوده كعدمه نظرا إىل الغرض
املطلوب منه ،فكانت النية روح العمل
ومثرته واملقصد األصلي من التكليف به،
فكانت أفضل.
الوجه التاسع
أن النية ليست جمرد قولك عند
الصالة أو الصوم أو التدريس :اُصّلي أو
أصوم أو اُدّرس قربًة إىل اللهّ  ،مالحظا
معاني هذه األلفاظ خباطرك ومتصّورا
هلا بقلبك هيهات! إمنا هذا حترك لسان
وحديث نفس ،وإمنا النية املعتربة انبعاث

وتوجهها إىل ما فيه
النفس وميلها
ّ
ال أو آج ً
غرضها ومطلبها إما عاج ً
ال،
وهذا االنبعاث وامليل إذا مل يكن حاص ً
ال
هلا ال ميكنها اخرتاعه واكتسابه مبجرد
النطق بتلك األلفاظ وتصّور تلك املعاني،
فإن النفس إمنا تنبعث إىل الفعل وتقصده
ومتيل إليه حتصي ً
ال للغرض املالئم هلا
حبسب ما يغلب عليها من الصفات.
فإذا غلب على قلب املدّرس مث ً
ال
حب الشهوات وإظهار الفضيلة وإقبال
الطلبة عليه وانقيادهم إليه ،فال يتمكن
من التدريس بنية التقرب إىل اللهّ
سبحانه بنشر العلم وإرشاد اجلاهلني،
بل ال يكون تدريسه إال لتحصيل تلك
املقاصد الواهية واألغراض الفاسدة
وإن قال بلسانه« :اُدّرس قربة إىل اللهّ »
وتصّور ذلك بقلبه وأثبته يف ضمريه،
ومادام مل يقلع تلك الصفات الذميمة
من قلبه ال عربة بنيته أص ً
ال.
وكذا إذا كان قلبك عند نية الصالة
منهمكا يف اُمور الدنيا والتهالك عليها
واالنبعاث يف طلبها ،فال يتيسر لك
توجيهه بكّليته إىل الصالة وحتصيل
امليل الصادق إليها واإلقبال احلقيقي
عليها ،بل يكون دخولك فيها دخول
ربم بها.
متكّلف بها مت ّ

واحلاصل أنه ال حتصل لك النية
الكاملة املعتد بها يف العبادات من دون
ذلك امليل واإلقبال ،وقمع ما يضاده من
الصوارف واألشغال ،وهو ال يتيسر إلاّ
إذا صرفت قلبك عن األمور الدنيوية،
وطّهرت نفسك عن األمور الذميمة،
وقطعت نظرك عن حظوظك العاجلة
بالكلية.
ومن هنا يظهر أن النية أشق من
العمل بكثري فتكون أفضل منه ،ويتبني
لك أن قوله صلى اهلل عليه و آله :أفضل
مناف لقوله
األعمال أمحزها ،غري
ٍ
صلى اهلل عليه و آله :نية املؤمن خري
واملقرر له ،واللهّ
من عمله ،بل هو ِّ
كاملؤكد
ِّ
ولي التوفيق.
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أخالقك هويتك
ق���د عرفن���ا أن اخلاط���ر احملمود املستحس���ن ش���رعًا
ً
وعق�ل�ا هو ض���د الوسوس���ة ،ألن القلب إذا كان مش���غو ًال
بش���يء ال ميكن أن يش���غله ش���يء آخر ،فإذا كان مش���غو ًال
بش���يء من اخلواطر احملمودة ال سبيل للخواطر املذمومة
إليه ،ورمبا كان للغفلة اليت هي ضد النية تقابل لكل من
الوسوس���ة واخلاط���ر احملم���ود ،إذ عند الغفل���ة ال يتحقق
ش���يء منهم���ا ،إال أن خل���و القل���ب ع���ن كل ني���ة وخاط���ر
حبيث يكون س���اذجًا يف غاية الندرة ،على أن الظاهر أن
مراده���م م���ن الغفلة خلو الذهن م���ن القصد الباعث وإن
كان مش���غو ًال بالوس���اوس الباطلة ،كما يأتي حتقيقه.
ث���م اخلاطر احملمود إن كان قص���دًا ونية لفعل مجيل
مع�ي�ن كان متعلقًا بالقوة ال�ت�ي يتعلق هذا الفعل بها ،وإال
كان راجعًا إما إىل الذكر القليب أو إىل التدبر يف العلوم
واملع���ارف والتفكر يف عجائب صنع اهلل وغرائب عظمته،
أو إىل التدبر اإلمجالي الكلي فيما يقرب العبد إىل اهلل
س���بحانه أو ما يبعده عنه تعاىل ،وليس وراء ذلك خاطر
حمم���ود يتعلق بالدين أو غري ذلك من اخلواطر املذمومة
املتعلق���ةبالدني���ا.
فاعل���م :إن���ه م���ن معاجلات م���رض الوس���واس معرفة
ش���رافة ض���ده الذي ه���و اخلاط���ر احملم���ود ،ليبعثه على
املواظبة عليه املوجبة لدفع الوساوس ،وفضيلة اخلواطر
احملم���ود ،الباعث���ة على األفعال اجلميل���ة يأتي ذكرها يف
ب���اب النية ورمب���ا يعلم من بيان فضيلة نفس هذه األفعال
أيض���ًا كم���ا يأت���ي ذكره���ا يف باب الني���ة ،وفضيل���ة الذكر
القل�ب�ييعل���ميفب���ابمطل���قالذك���ر.
التفكر :هو س�ي�ر الباطن من املبادئ إىل املقاصد.
واملب���ادئ:ه���يآي���اتاآلف���اقواألنف���س.
واملقص���د :هو الوصول إىل معرفة موجدها ومبدعها
والعل���مبقدرت���هالقاه���رةوعظمت���هالباه���رة.
وال ميك���ن ألحد أن يرتقى من حضيض النقصان إىل
أوج الكمال إال بهذا الس�ي�ر.
وهو مفتاح األس���رار ومشكاة األنوار ،ومنشأ االعتبار
ومبدأ االس���تبصار ،وش���بكة املع���ارف احلقيقية ومصيدة
احلقائ���ق اليقيني���ة ،وه���و أجنح���ة النف���س للط�ي�ران إىل
وكره���ا القدس���ي ،ومطي���ة ال���روح للمس���افرة إىل وطنها
األصلي ،وبه تنكشف ظلمة اجلهل وأستاره وتنجلي أنوار
العلم وأس���راره ،ول���ذا ورد عليه احل���ث واملدح يف اآليات
واألخبار كقوله س���بحانه:
((ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
()1
ﭿ ﮀ)).
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وقوله تعاىل:
((ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
()2
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ)).
وقوله تعاىل:
((ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ
()3
ﯣ)).
وقوله تعاىل:
(( ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
()4
ﯖ ﯗ ﯘ)).
وقوله تعاىل:
((ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮒ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
()5
ﮓ)).
وقوله تعاىل:
((ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ
()6
ﮥ ﮦ)).
وقوله تعاىل:
((ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
()7
ﮨ ﮩ)).
وق���ول رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآله
وسلم:
«التفكر حياة قلب البصري».
وقوله صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«فكرة ساعة خري من عبادة سنة».
خصه اهلل
وال ين���ال منزلة التفكر إال من ّ
ع ّز وجل بنور التوحيد واملعرفة ،وقوله صلى
اهلل عليه وآله وسلم:
«أفضل العبادة إدمان التفكر يف اهلل ويف
قدرته».
وم���راده م���ن التفك���ر يف اهلل التفك���ر يف
قدرته وصنعه ويف عجائب أفعاله وخملوقاته
وغرائ���ب آثاره ومبدعاته ،ال التفكر يف ذاته،
لكونه ممنوعًا عن���ه يف األخبار ،ومعل ً
ال بأنه
ي���ورث احلرية والدهش���ة واضطراب العقل،

وقد ورد:
«إياك���م والتفك���ر يف اهلل ،ولكن إذا أردمت
أن تنظ���روا إىل عظمته فانظروا إىل عظيم
خلقه».
واش���تهر عن النيب صل���ى اهلل عليه وآله
وسلم أنه قال:
«تفك���روا يف آالء اهلل وال تفكروا يف اهلل،
فإنكم لن تقدروا قدره».
ويق���ول اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي
طالب عليه السالم:
«التفكر يدعو إىل الرب والعمل به».
ويف قوله عليه السالم:
«نب���ه بالتفك���ر قلب���ك ،وجاف ع���ن الليل
ِّ
جنبك ،واتق اهلل ربك».
وق���ال حمم���د ب���ن عل���ي الباق���ر عليهما
السالم:
«بإجالة الفكر يستدر الرأي املعشب».
وقال اإلمام الصادق عليه السالم:
«الفكر مرآة احلسنات وكفّارة السيئات،
وضي���اء للقل���وب وفس���حة للخل���ق ،وإصاب���ة
يف ص�ل�اح املع���اد ،وإط�ل�اع عل���ى العواقب،
واستزادة يف العلم ،وهي خصلة ال يعبد اهلل
مبثلها».
وق���ال اإلم���ام عل���ي ب���ن موس���ى الرض���ا
عليهما السالم:
«ليس العب���ادة كثرة يف الصالة والصوم،
إمنا العبادة التفكر يف أمر اهلل ع ّز وجل».
إذن النتيج���ة أن التفك���ر يك���ون يف
املخلوقات ،وليس يف ذات اهلل.
فاملوج���ودات بأس���رها جم���اري التفك���ر
ومط���ارح النظر ،إذ كل ما يف الوجود س���وى
واجب الوجود فهو من رشحات وجوده وآثار
فيض وجوده ،وكل موجود وخملوق من جوهر
أو عرض جمرد أو مادي ،فلكي أو عنصري،
بسيط أو مركب ،فعل اهلل وصنعه ،وما من
ذرة م���ن ذّرات العامل إال وفيها ضروب من
عجائب حكمته وغرائب عظمته ،حبيث لو
تش���مر عق�ل�اء األقطار وحكم���اء األمصار
ّ
م���دى األعص���ار الس���تنباطها ،انقض���ت
أعمارهم دون الوقوف على عشر عشريها
وقليل من كثريها.
ث���م إن املوج���ودات املخلوق���ة منقس���مة

إىل م���ا ال يعرف أصل���ه فال ميكننا التفكر
فيه ،وإىل ما يعرف أصله وجممله من دون
معرفة تفاصيله فيمكننا التفكر يف تفصيله
لتزداد لنا معرفة وبصرية خبالقه.
وه���و إىل م���ا ال ي���درك حب���س البصر
ويس���مى بـ(امللك���وت) ،كاملالئك���ة واجل���ن
والش���ياطني وع���وامل العق���ول والنف���وس
اجمل��� ّردة ،وهلا أجناس وطبق���ات ال حييط
به���ا إال موجده���ا ،وإىل ما ي���درك به ،وله
أجناس ثالثة:
ع���امل الس���ماوات املش���اهدة بكواكبه���ا
وجنومها ودورانها يف طلوعها وغروبها.
وع���امل األرض احملسوس���ة ببحاره���ا
وجباهل���ا ووهاده���ا وتالهل���ا ومعادنه���ا
وأنهاره���ا ونباته���ا وأش���جارها وحيوانه���ا
ومجاده���ا ،وع���امل اجل���و املدرك بس���حبه
وغيومه وأمط���اره وثلوجه وش���هبه وبروقه
ورياح���ه ورع���وده ،وكل من ه���ذه األجناس
الثالث���ة ينقس���م إىل أن���واع ،ويتش���عب كل
ن���وع إىل أقس���ام وأصناف غ�ي�ر متناهية،
خمتلف���ة يف الصف���ات واهليئ���ات ،واللوازم
واآلث���ار واخل���واص ،واملعان���ي الظاه���رة
والباطنة ،وليس شيء منها إال وموجده هو
اهلل س���بحانه ،ويف وجوده وحركته وسكونه
حكم ومصاحل ال حُتصى.
وكل ذل���ك جم���اري التفك���ر والتدب���ر
لتحصي���ل املعرف���ة والبص�ي�رة خبالقه���ا
احلكي���م وموجدها القيوم العلي���م ،إذ كلها
شواهد عدل وبينات صدق على وحدانيته
وحكمت���ه وكم���ال كربيائ���ه وعظمت���ه ،فمن
ق���دم ،ق���دم حقيقت���ه ،ودار ع���امل الوج���ود
وفت���ح ع�ي�ن بصريت���ه ،وش���اهد مملك���ة ربه
الودود ،لظهر له يف كل ذرة من ذّرات اخللق
عجائب حكمة وغرائب قدرة ،بهر منها عقله
()8
ووهمه ،وحسر دونها لّبه وفهمه
ــــــــــــــــــــــــ
( )1سورة الروم ،اآلية.8 :
( )2سورة األعراف ،اآلية.185 :
( )3سورة احلشر ،اآلية.2 :
( )4سورة العنكبوت ،اآلية.20 :
( )5سورة آل عمران ،اآلية.190 :
( )6سورة الذاريات ،اآليتان 20 :ــ .21
( )7سورة آل عمران ،اآلية.191 :
( )8جامع السعادات :ج ،1ص 121ــ .123
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مباحث عقائدية

الق���رآن ه���ذا الكت���اب الس���ماوي ،خري
مرشد وهاد يف كل أمر ،ويف اإلمامة أيضًا،
فهو يبحثها من خمتلف اجلوانب ،ومنها:
القرآن يرى اإلمامة اختيارًا
إلهيًا
س���بق أن قرأن���ا حكاي���ة الن�ب�ي إبراهيم
علي���ه الس�ل�ام حمطم األصن���ام يف البحوث
الس���ابقة وعرفنا أن الق���رآن يعترب أن مقام
اإلمام���ة والقي���ادة ال يناهل���ا إبراهي���م عليه
الس�ل�ام إ ّال بعد نيله مرتبة النبوة والرسالة
وأداء إمتحان���ات كربى ،ففي اآلية  124من
سورة البقرة يقول:
((ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
()1
ﮮ ﮯ ﮰ.))..
هنالك قرائ���ن قرآنية وتارخيية خمتلفة
تؤك���د أنه نال مرتب���ة اإلمامة بعد أن حارب
عب���دة األصنام يف بابل ،وبع���د هجرته إىل
الش���ام ،وبنائه الكعبة ،وأخذ ابنه إمساعيل
ليذحبه قربانًا هلل.
ف���إذا كان���ت النبوة والرس���الة من جانب
اهلل ،فم���ن األوىل أن يك���ون تعي�ي�ن مق���ام
اإلمام���ة ــ الذي يعترب أعلى مراحل التكامل
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يف قي���ادة األم���ة ــ من جان���ب اهلل أيضًا فهو
ليس من األمور اليت ميكن أن يوكل تنفيذها
إىل الن���اس ،ولذلك فإن اهلل يقول خماطبًا
إبراهيم:
((ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)).
كذلك يقول القرآن يف اآلية  73من سورة
األنبي���اء وهو يتحدث عن مج���ع من األنبياء
العظام :إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب:
((ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
()2
ﭾ.))...
ويف القرآن آيات أخرى شبيهة بهذه تدل
كلها على أن هذا املنصب إهلي وإن اهلل هو
الذي يعني من يشاء هلذا املقام.
كما أننا يف اآلية نفس���ها اليت ينال فيها
إبراهي���م مق���ام اإلمام���ة ،نق���رأ أن إبراهيم
طلب هذا املنصب لذريته ،ولكن جواب اهلل
كان:
((...ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)).
أي إن طلب���ك ق���د أجيب إال فيما خيص
الظاملني م���ن ذريتك ،فإنهم ل���ن يصلوا إىل
هذا املقام الرفيع.
ف���إذا أخذن���ا بنظ���ر االعتب���ار أن تعب�ي�ر
(ظ���امل) يف اللغ���ة عموم���ًا ويف لغ���ة القرآن

يش���مل مساحة واسعة من املعاني ،مبا فيها
الذنوب كالشرك الظاهر واخلفي وكل ظلم
للنف���س ولآلخري���ن ،وإذا أخذنا أيضًا بنظر
االعتب���ار أن معرف���ة ه���ذه احل���االت معرفة
تام���ة ال تتأت���ى ألح���د س���وى اهلل ،ألن���ه هو
وحده العامل ببواط���ن الناس ونياتهم ،يتبني
لن���ا جلي���ًا أن تعي�ي�ن اإلمام ملق���ام اإلمامة ال
يكون إ ّال بأمر من اهلل.
التبليغ
نق���رأ يف اآلي���ة  67من س���ورة املائدة ما
يلي:
((ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
()3
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ)).
ت���دل هلجة ه���ذه اآلي���ة عل���ى أن الكالم
ي���دور عل���ى مهمة خط�ي�رة موضوع���ة على
عات���ق رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه،
وإنه���ا مهمة تثري ما يقلق البال ،وقد تواجه
معارض���ة بعض الناس ،ولذلك تطمئن اآلية
خاطر الرسول بقوهلا:
((...ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ.))...
مع التوكيد على ضرورة أداء املهمة.

ال ّ
ش���ك أن ه���ذه املس���ألة املهم���ة مل تكن
تتعل���ق بقضاي���ا التوحيد والش���رك وحماربة
األع���داء من اليه���ود واملنافق�ي�ن وغري ذلك،
ألن ه���ذه املس���ائل كان���ت كلها ق���د حلت قبل
نزول هذه اآلية من سورة املائدة.
ثم إن إبالغ أحكام اإلسالم للناس مل يكن
يوم���ًا مصحوبًا مبثل هذا القل���ق والتوجس،
بينم���ا يتب�ي�ن م���ن اآلية أن املهم���ة كانت على
ق���در م���ن األهمي���ة حبيث أنه���ا ال تق���ل وزنًا
ع���ن أداء الرس���الة برمتها ،حبي���ث لو أنه مل
ي���ؤد تل���ك املهمة ل���كان كأنه مل يؤد الرس���الة
نفسها.
فهل هناك ما ميكن أن تكون له مثل هذه
األهمية س���وى مس���ألة تعيني خليفة رس���ول
اهلل؟ خاص���ة وأن اآلي���ة قد نزل���ت يف أواخر
عم���ر الن�ب�ي ،أي يف الوقت املناس���ب لتعيني
م���ن خيلف النيب من بع���ده ،لالطمئنان على
استمرار النبوة والرسالة.
ثم إن هناك روايات كثرية عن فرق كبري
من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وس���لم ،منه���م (زيد ب���ن أرقم) و(أبو س���عيد
اخلدري) و(ابن عباس) و(جابر بن عبد اهلل
األنصاري) و(أب���و هريرة) و(حذيفة) و(ابن
مس���عود) ،وبع���ض هذه الرواي���ات قد وصل
إلين���ا عن أحد عش���ر طريقًا ،نقلها كثري من
علماء أهل الس���نة من املفس���رين واحملدثني
واملؤرخ�ي�ن ،وكلها تقول أن ه���ذه اآلية نزلت
يف حق علي عليه السالم يوم الغدير.
وأن هذه اآلية تكش���ف عن أن النيب كان
ق���د أمره اهلل ،أثناء عودته من حجة الوداع،
أي آخ���ر حج���ة ل���ه يف عم���ره ،أن يعل���ن عن
تنصيب علي عليه السالم خليفة له من بعده
بصورة رمسية وعلى مأل من املسلمني.
آية إطاعة أولي األمر
يف اآلية  59من سورة النساء نقرأ:
((ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
()4
ﯼ ﯽ ﯾ.))...
هن���ا نالح���ظ أن إطاعة أول���ي األمر قد
جاءت إىل جانب إطاعة اهلل ورس���وله بدون
أي قي���د أو ش���رط ،فه���ل املقص���ود من أولي
األم���ر ه���م احل���كام يف كل عص���ر ويف كل
حمي���ط؟ فمث ً
ال ه���ل على املس���لمني يف هذا
العص���ر ويف خمتل���ف البل���دان أن يطيع���وا
حكامه���م بدون قي���د وال ش���رط؟ (كما يقول

بعض مفسري أهل السنة).
إن هذا التفسري ال ينسجم مع أي منطق،
إذ إن أكث���ر احلكام يف خمتلف العصور كانوا
حكام���ًا منحرف�ي�ن ،ملوث�ي�ن باالث���م ويتبعون
الظلم والظاملني.
فه���ل املقص���ود إذن إطاع���ة احلاكم على
ش���رط أن ال يك���ون حكمهم خمالف���ًا ألحكام
اإلس�ل�ام؟ ه���ذا أيض���ًا ال يأتلف م���ع إطالق
اآلية.
فهل املقصود هم صحابة الرس���ول صلى
اهلل عليه وآله وس���لم؟ ه���ذا املفهوم أيضًا ال
يتالءم مع املفهوم العام الواسع الذي تنطوي
عليه اآلية واخلاص مبختلف العصور.
بن���اًء عل���ى ذل���ك يتب�ي�ن لن���ا بوض���وح أن
املقصود هو القائ���د املعصوم املوجود يف كل
عص���ر وزمان ،فهو الذي جتب إطاعته بدون
قي���د وال ش���رط ،وأمره كأمر اهلل ورس���وله،
واجب التنفيذ.
إن األحادي���ث الكث�ي�رة الواصل���ة إلين���ا
من مص���ادر إس�ل�امية متعددة بهذا الش���أن
واليت تفسر (أولي األمر) باإلمام علي عليه
الس�ل�ام واألئمة املعصومني ،دليل آخر يؤيد
هذا االدعاء.
آية الوالية
نقرأ يف اآلية  55من سورة املائدة:
((ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
()5
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)).
باس���تعمال (إمنا) الدال���ة على احلصر،
حيص���ر الق���رآن والي���ة املس���لمني ورعايتهم
بثالث���ة :اهلل ،والرس���ول ،والذي���ن آمن���وا
ويعطون الزكاة أثناء ركوعهم.
ال ش���ك أو ًال أن (الوالي���ة) هن���ا ال تع�ن�ي
احملبة بني املس���لمني ،ألن تب���ادل احملبة بني
عام���ة املس���لمني ال يس���توجب ه���ذه القي���ود
والش���روط ،فاملس���لمون أخ���وة حيب بعضهم
بعض���ًا ،وإن مل يدفعوا ال���زكاة أثناء الركوع،
وبن���اًء على ذلك ،فالوالي���ة هنا تعين القيادة
واإلمامة املادية واملعنوية ،خاصة إنها جاءت
يف مصاف (والية اهلل) و(والية الرسول).
كما أنه من الواضح أيضًا أن هذه اآلية،
باألوص���اف ال�ت�ي وردت فيه���ا ،تش�ي�ر إىل
ش���خص معني بذات���ه ،وهو ال���ذي كان راكعًا
عندم���ا أعطى ال���زكاة ،وإ ّال فليس هناك ما
يدع���و اإلنس���ان إىل أن يعط���ي زكاته عندما

يصل���ي وعن���د الركوع من صالت���ه ،وهذا يف
الواقع عالقة ،وليس صفة عامة.
جمم���وع هذه القرائن ي���دل على أن هذه
اآلية إش���ارة عميقة املعن���ى إىل حكاية علي
ابن أبي طالب عليه الس�ل�ام ،وهي أنه فيما
كان راكع���ًا يف صالت���ه مس���ع فق�ي�رًا يطل���ب
الصدقة من املصلني ،إ ّال أن أحدًا مل يسعفه
بشيء فمد األصبع الصغري من يده اليمنى،
أثن���اء ركوعه ،إىل ذلك الفقري مش�ي�رًا إليه
أن يأخذ خامتًا مثينًا كان يلبسه يف إصبعه،
فأخ���ذه الفقري وانصرف ،وكان رس���ول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم قد حلظ ما جرى
جبانب عينه.
وعن���د انته���اء الص�ل�اة رف���ع رأس���ه إىل
السماء وقال:
«اللهم إن أخي موسى سألك فقال:
((ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ
()6
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)).
فأنزلت عليه قرآنا ناطقًا:
((ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
()7
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ)).
الله���م وأنا حمم���د نبيك وصفّي���ك اللهم
ويس���ر لي أمري واجعل
فاش���رح لي صدري ّ
لي وزيرًا من أهلي عليًا أشدد به ظهري.»...
مل يكد رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وآله
وس���لم ينته���ي من دعائه حتى ن���زل جربائيل
باآلية املذكورة.
وإنه مما يلفت النظر أن كثريين من كبار
مفس���ري أهل الس���نة وحمدثيهم ومؤرخيهم
يؤي���دون ك���ون اآلية ق���د نزل���ت يف علي عليه
السالم.
وهناك مجاعة من أصحاب رس���ول اهلل
صل���ى اهلل علي���ه وآله وس���لم يف حنو عش���رة
اش���خاص نقلوا هذا احلديث عن رسول اهلل
()8
مباشرة.
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أعالم الشيعة

الميرزا محمد حسين النائيني اإلصبهاني
حممد حسني ابن شيخ اإلسالم مريزا
هو ّ
عبد الرحيم النائيين االصبهاني ،ث ّم النجفي،
فقيه أصولي نبيه ،دقيق النظر ،عالي الفهم،
وس���يع الفك���ر ،حس���ن القرحي���ة ،مس���تقيم
السليقة ،سريع االنتقال ،جّيد اإلنشاء ،حسن
اخلط واإلمالء ،حاضر اجلواب.
نشأته
ولد املريزا حممد حسني بن عبد الرحيم
النائي�ن�ي األصفهان���ي يف (نائ�ي�ن) إح���دى
نواحي يزد يف حدود ع���ام 1273هـ1857/م،
ونش���أ بها ،ث���م هاجر إىل أصفه���ان ،وتتلمذ
على اإلمام املريزا حممد حس���ن الش�ي�رازي
يف مدينة س���امراء ع���ام 1303هـ ،وبعد وفاته
غادرها إىل مدينة كربالء ،ويف عام 1314هـ،
هاج���ر إىل مدينة النجف األش���رف ،وتتلمذ
على علمائها وفقهائها ،فأصبح عاملا مدققا
حمققا ،وأصوليا فقيها.
تتلمذ مساحته على ي���د العالمة آية اهلل
العظمى الس���يد حممد األصفهاني (قد.س)
ال���ذي عاص���ر املرج���ع امل�ي�رزا الش�ي�رازي
(قد.س) مدرسا كبريا يف سامراء املقدسة بل
كانت رئاسة التدريس له دون غريه .
والعالم���ة النائي�ن�ي قدس س���ره من كبار
العلماء واملش���اهري وأعاظم الفقهاء اإلمامية
يف األقطار اإلس�ل�امية ،حاز املرجعية العليا
الدينية بعد وفاة آية اهلل العظمى األصفهاني
(قدس سره) ،حضر حبثه مجع من الفضالء
الفخام باجلملة ،حيث عرف عنه كثرة التحقيق
والتدقيق وهو ذو خط مليح وحترير فصيح.
وم���ن أبرز تالمي���ذ الش���يخ النائيين هم:
(السيدحممدحسنالشريازي،السيدحمسن
احلكيم ،السيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي،
الش���يخ حممد عل���ي الكاظمي اخلراس���اني،
الش���يخ موسى اخلونس���اري النجفي ،السيد
حممد احلس�ن�ي البغدادي ،الش���يخ حس�ي�ن
احللي ،الس���يد مج���ال الكلبايكاني ،الس���يد
حممد األصفهاني ،السيد إمساعيل الصدر.
أقوال العلماء في حقه
ويق���ول الس���يد األم�ي�ن :كان عاملا جليال،
فقيه���ا أصوليا حكيم���ا ،عارف���ا أديبا متتبعا
لألدب الفارسي ،عابدا مدرسا مقلدا ،رأيناه
يف النج���ف أي���ام إقامتن���ا م���ن س���نة  1308ــ
1319هـ ،وملكانته العلمية الكبرية لقب بشيخ
اإلس�ل�ام ،وقد كان وال���ده يف مدينة أصفهان
يلقب بهذا اللقب.
ويقول الس���يد الكاظمي :أنه كان حيضر

حبث���ه م���ا يق���ارب األل���ف ،ويصل���ي خلفه يف
الصحن الشريف مجهور كبري من أهل العلم
والكسبة.
ويقول الش���يخ حممد رضا املظف���ر( :إنه
شيخنا وأستاذنا العظيم ،ويعد فاحتا مظفرا
وجم���ددا موص�ل�ا أنقط���ع أو كاد م���ن املنه���ج
البحث���ي للش���يخ األنص���اري ،وه���و وتالميذه
يعتزون بهذه الصلة والوصلة العلمية بالشيخ
األنصاري.
حياتهالسياسية
لقد كان الشيخ النائيين من أقطاب حركة
املشروطة يف النجف األشرف وألف يف دعمها
كتابه املعروف (تنبيه األمة وتنزيه امللة) ،وبعد
ثورة العش���رين وتأس���يس احلكومة امللكية يف
الع���راق تعرض ملضايقات احلكومة بعد إبعاد
العالمة الش���يخ مهدي اخلالصي عن العراق،
وقد أحدث إبعاده ضجة يف األوساط العلمية
واالجتماعية يف النجف ،فما كان من احلكومة
إال إبعاد الش���يخ النائيين والس���يد املوس���وي
األصفهاني عن العراق أيضا.
ويف ع���ام  1924تق���دم العلم���اء ووجه���اء
مدين���ة النج���ف إىل امللك فيص���ل األول عند
زيارته للنجف بالرجاء إلعادة العلماء املبعدين
إىل العراق ،وقد اس���تجاب امللك فيصل هلذا
النداء ،ومن اجلدير بالذكر أن الشيخ النائيين
و الس���يد األصفهاني قد اس���تقرا مبدينة قم
عن���د إبعادهم���ا من العراق وق���د احتفى بهما
العالمة الش���يخ عب���د الكريم احلائ���ري ،وقد
أشارت بعض املصادر إىل أن الشيخ النائيين
قد ابتعد عن القضايا السياس���ية ،ولكن هذا
مل مينعه من إعطاء رأيه يف بعض املمارسات
االجتماعية والشعائر الدينية.
كما أن لديه س���جا ًال مع الشيخ فضل اهلل
النوري رمحه اهلل( :الشيخ فضل اهلل النوري:
ه���و من كب���ار العلماء اجملتهدي���ن خترج على
يد السيد الش�ي�رازي قدس سره وقد صلبته
الفرقة املعروفة باملشروطة يف عام  1327هـ)،
الذي يكتسب حتى هذه اللحظة أهمية كبرية.
علم���ا أن الش���يخ النائي�ن�ي كان ينطل���ق
م���ن فق���ه العب���ادات وفق���ه املعام�ل�ات أي انه
ينطلق بالكامل م���ن داخل علم الكالم والفقه
اإلس�ل�امي ،حيث يدعو صراحة إىل ضرورة
تبين نظم احلكم اليت تشتمل على الدساتري
واجملال���س النيابية وفصل الس���لطات وتقييد
سلطات احلكم وإجياد ما يدعمها يف القرآن
والسنة وسرية آل البيت.
ويعتق���د الش���يخ النائيين أن (االس���تبداد

الديين واالس���تبداد السياسي توأمان يتوقف
احدهم���ا عل���ى األخ���ر وي���رى انه من الس���هل
القضاء على االستبداد السياسي بينما يصعب
القضاء على االستبداد الديين).
مرجعية األمة
وق���د أجت���ه إىل الش���يخ امل�ي�رزا النائيين
التقليد بع���د وفاة العلمني الكبريين :الش���يخ
حمم���د تق���ي الش�ي�رازي ،وش���يخ الش���ريعة
األصفهان���ي ،وبع���د وف���اة امل�ي�رزا النائي�ن�ي
أحنصر التقليد يف السيد أبو احلسن املوسوي
األصفهاني.
ففي ع���ام 1926م أص���در فتوى بناء على
رسالة وردته من مدينة البصرة  ،وذلك جبواز
خ���روج مواك���ب الع���زاء يف يوم عاش���وراء ،مع
وجوب تنزيه الش���عائر من الغناء واس���تخدام
آالت الله���و ،واجتن���اب التداف���ع والتزاح���م،
وج���واز اللطم باأليدي على اخلدود والصدور
والضرب بالسالس���ل على األكت���اف إىل حد
االمحرار واالس���وداد إىل خروج الدم يسري،
وج���واز اخت���اذ التش���بيهات و التمثيالت اليت
ج���رت عليها العادة عند الش���يعة اإلمامية يف
ح�ي�ن أقامته���ا العزاء م���ع البكاء من���ذ قرون،
وج���واز ارتداء الرجال لباس النس���اء ملدة من
الزمن أثناء التمثيل ،وجواز اختاذ الدمام ،وهو
الضرب على الطبل الكبري يف املواكب املذكورة
إلقامة العزاء إن مل يقصد منه اللهو والسرور،
وكانت هذه الشعائر أو بعضها موضع اجتهاد
العلماء ومراجع الدين.
السيرةالعلمية
كتب الشيخ حممد حس�ي�ن النائيين كتبا
علمية يف الفقه واألصول كان هلا يف املدرسة
النجفية موقع كبري وقد تناوهلا الكثري بالبحث
والدراسة وهي:
أجوبة مسائل املستفتني وقد مجعها بعض
تالميذه ،أجود التقريرات وقد مجعها تلميذه
اإلمام السيد أبو القاسم اخلوئي يف جملدين،
تقري���ران يف أصول الفقه ،تعليقة (حاش���ية)
على العروة الوثقى ،اإلرشاد ملن طلب الرشاد

يف جزءين ،تعليقة على كتاب املكاسب للشيخ
األنصاري ،تنزيه األمة وتنزيه امللة وورد بلفظ
(تنبيه األمة) ،وقد قرظه اآلخوند اخلراساني،
والش���يخ عب���د اهلل املازندران���ي ،وق���د نش���ر
الكت���اب يف جمل���ة العرف���ان من قبل األس���تاذ
ص���احل اجلعفري حت���ت عنوان (االس���تبدادية
والدميقراطية) وقد ترمجه األستاذ اجلعفري
إىل اللغة العربية عام 1959م ،وأشارت بعض
املص���ادر إىل أن الش���يخ النائي�ن�ي مل���ا تقل���د
املرجعية العليا أمر بشراء نسخ اجمللة والكتاب
حتى بلغ س���عر النسخة الواحدة مخس لريات
ذهبي���ة ،ومن احملتمل أن يف هذا القول مبالغة
فه���و قد أمر جبمع الكت���اب وإتالفه كما يقول
الشيخ حممد حرز الدين ،وقد أشارت جريدة
(اهلات���ف) إىل الق���ول( :أن النائي�ن�ي ألف يف
الدس���تور كتاب���ا مثينا يعجز ع���ن تأليفه أكرب
احلقوقي�ي�ن ضمن���ه نظ���ام حكومة إس�ل�امية
ودستورية نيابية استنبطه من القرآن الشريف
والسنة النبوية) ،حاشية جناة العباد ،حواشي
عل���ى الع���روة الوثقى ،دس���تور الدول���ة لتقليل
الظلم على أفراد األمة وترقية اجملتمع ،ذخرية
الصاحل�ي�ن ،رس���الة يف التعب���دي والتوصلي،
رس���الة يف مس���ائل احلج ومناس���كه ،رسالتان
لعمل مقلديه ،رسالة يف اللباس املشكوك بغري
املأكول ،فرغ منه عام 1315هـ ،وقد كتبها على
مذاق أس���تاذه الع ّ
الم���ة الش�ي�رازي وله بعض
الرسائل الفتوائية وبعض احلواشي الفتوائية،
رس���الة يف اخليارات واملعاطاة وبيع الفضول،
رسالة يف الرتتيب ،رسالة يف الواجب التعبدي
والتوصلي ،رس���الة يف الشرط املتأخر ،رسالة
يف أح���كام اخلل���ل يف الصالة ،رس���الة يف نفي
الض���رر ،س���ؤال وج���واب ،فه���رس احلواش���ي
على الع���روة الوثقى ،مناس���ك احلج ،وس���يلة
النجاة يف الفقه  ،رسالة عملية ،وهو من ّ
أجل
علماء العصر احلاضر يف الش���يعة ومرجعهم
ومقتداهم.
وفاته
تويف اإلمام الشيخ حممد حسني النائيين
يف مدين���ة النج���ف األش���رف يف  15مج���ادى
الثانية عام 1355هـ1936/م ،ودفن يف الصحن
الش���ريف ،يف احلج���رة الثاني���ة ،وق���د أقيمت
جمال���س الفاحتة وقد حضرها رئيس الوزراء
ياس�ي�ن اهلامشي ،ووزير إيران املفوض ممثال
عن ش���اه إيران ،وأقيمت حفلة تأبني كربى يف
اجلامع اهلندي ،يوم اجلمعة الثامن من رجب
1355هـ ،املوافق  25أيلول 1936م.
المهدي عليه السالم وشفاؤه للميرزا
النائيني
قيل أن الشيخ النائيين ظهر وجع يف قدمه
وكان له أخ من األب امسه حممد س���عيد حال
انش���غاله يف حتصي���ل العلوم الدينية يف س���نة
مخس ومثانني ومائتني وألف تقريبا وقد ورم

خل���ف قدمه حبي���ث أعوج وعجز عن املش���ي
فج���اءوا ومبي���زرا أمح���د الطي���ب اب���ن احلاج
م�ي�رزا عبد الوه���اب النائي�ن�ي ليعاجله فزال
االعوج���اج الذي هو خل���ف قدمه وذهب الورم
وتفرقت املادة ومل متض عدة أيام إال وظهرت
املادة بني الركبة والساق وبعد عدة أيام ظهرت
امل���ادة يف الفخ���ذ يف نفس تلك الرج���ل ومادة
بني الكت���ف حتى تقيح كل واح���د منهما وكان
له وجع ش���ديد فعندما يعاجله ينفجر فيخرج
منه قيح إىل أن مضت سنة تقريبًا أو أكثر من
ذلك وهو على ه���ذا احلال يعاجل هذه القروح
بأن���واع العالج ومل يلتئم واحد منها بل كل يوم
ت���زداد اجلراح���ات ومل يقدر يف ه���ذه املدة أن
يضع قدمه على األرض وهو يتقلب من جانب
إىل جان���ب وقد أصابه الضعف من طول مدة
املرض ومل يبق منه إال اجللد والعظم من كثرة
م���ا خرج منه من الدم والقيح وقد صعب ذلك
على الوالد وما يس���تعمل نوع���ًا من العالج إال
وت���زداد اجل���روح ويضع���ف حال���ه وال يؤثر يف
زيادة قوته وصحته.
وظه���ر يف تلك األيام وباء ش���ديد يف نائني
فلجأن���ا إىل قرية م���ن قراها خوف���ًا من ذلك
الوب���اء فاطلعنا على جراح حاذق يقال له (أقا
يوسف) ينزل يف قرية قريبة من قريتنا فبعث
الوال���د ش���خصًا إليه فحضر للع�ل�اج وعندما
عرض أخي املريض عليه س���كت س���اعة حتى
خ���رج الوالد م���ن عنده وبقيت عن���ده مع أحد
أخوالي يدعى احلاج مريزا عبد الوهاب فبعد
م���دة من مناجاته معه فهم���ت من فحوى تلك
الكلمات بأنه خيربه يائس���ًا وخيفي ذلك عين
لئال أخرب الوالد فيضطرب وجيزع.
فعندما رجع الوال���د قال ذلك اجلراح :أنا
آخذ املبلغ الفالني أو ًال ثم أبدًا باملعاجلة وكان
قص���ده م���ن هذا الكالم هو امتن���اع الوالد عن
دفع ذلك املبلغ قبل االبتداء يف املعاجلة ليكون
سببًا لذهابه قبل الشروع يف املعاجلة.
فامتن���ع الوال���د م���ن إعطائه م���ا أراه قبل
املعاجلة فاغتنم (اجلراح) تلك الفرصة ورجع
إىل قريته.
وقد علم الوالد والوالدة أن هذا التصرف
م���ن اجلراح كان ليأس���ه وعج���زه عن املعاجلة
مع أنه كان أس���تاذا وحاذقًا فيئست منه ،وكان
لي خ���ال آخر يدعى مريزا أبو طالب يف غاية
التقوى والصالح وله شهرة يف البلد بأنه يكتب
للناس رقع االستغاثة إىل إمام العصر ،اإلمام
احلجة عجل اهلل تعاىل فرجه الش���ريف وهي
س���ريعة اإلجابة والتأث�ي�ر وإن الناس كثريًا ما
يرجعون إليه يف الش���دائد والباليا فالتمس���ت
من���ه والدت���ي أن يكتب رقعة اس���تغاثة لش���فاء
ولدها.
فكتبه���ا يف ي���وم اجلمعة وأخذته���ا الوالدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأخ���ذت وهذب���ت عند بئر ق���رب قريتنا أخي ( )1م���رآة الش���رق للش���يخ حممد أمني اخلوئ���ي :ج،1
تلك الرقعة يف البئر وكان متعلقًا فوق البئر بيد ص 660ــ .661
الوالدة فظهرت له وللوالدة يف ذلك الوقت رقة
فبكيًا بكاًء شديدًا وكان ذلك يف آخر ساعة من
يوم اجلمعة.
وبعد مضي عدة أيام رأيت يف املنام ثالثة
فرسان باهليئة والشمائل اليت وردت يف واقعة
إمساعيل اهلرقلي قادمني من الصحراء باجتاه
بيتنا فحضرت يف ذهين يف ذلك احلال واقعة
إمساعيل وكنت قد وقفت عليها يف تلك األيام
وكان���ت تفصيالتها يف ذهين فانتبهت أن هذا
الف���ارس املتقدم هو اإلمام عليه الس�ل�ام جاء
لش���فاء أخي املريض وكان أخي املريض نائمًا
على ظهره أو متكئًا يف فراشه يف ساحة البيت
كم���ا كان كذلك يف أغلب األي���ام فقرب اإلمام
احلجة عليه السالم وبيده املباركة رمح ووضع
ذل���ك الرمح يف موضع م���ن بدنه ولعله كان يف
كتفه وقال له قم فقد جاء خالك من السفر.
وق���د فهم���ت يف ذل���ك الوق���ت أن مقصود
عليه الس�ل�ام من هذا الكالم البش���ارة بقدوم
خ���ال لنا آخ���ر امسه احلاج م�ي�رزا علي أكرب
كان سافر للتجارة وطال سفره وحنن قد خفنا
عليه لطول الس���فر وتقلب الدهر من القحط
والغالء الشديد.
وعندما وضع عليه السالم على كتفه وقال
ذلك الكالم قام أخي من مكانه الذي كان نائمًا
فيه وأس���رع إىل ب���اب البيت الس���تقبال خاله
املذكور.
فاس���تيقظت من نومي فرأي���ت الفجر قد
طل���ع وقد أض���اء اجلو ومل يس���تيقظ أحد من
النوم لصالة الصبح فقمت من مكاني وأسرعت
إىل أخي قبل أن ألبس مالبس���ي وأيقظته من
النوم وقلت له :انهض فإن اإلمام احلجة عليه
السالم قد شافاك.
وأخ���ذت بي���ده وأقمت���ه عل���ى رجلي���ه
فاس���تيقظت أم���ي م���ن النوم وصاح���ت علي:
ملاذا أيقظته من النوم؟ ألنه كان يقظًا من غلبة
الوجع عليه ،وقليل من النوم يف ذلك احلال كان
يعد غنيمة قلت :إن اإلمام احلجة عليه السالم
قد شافاه.
فعندما أقمته على قدميه ابتدأ باملشي يف
ساحة الغرفة وقد كان يف تلك الليلة غري قادر
عل���ى وضع قدمه عل���ى األرض حيث انقضت
له على ذلك مدة سنة أو أكثر وكان حيمل من
مكان إىل مكان.
فانتش���رت ه���ذه احلكاية يف تل���ك القرية
واجتمع مجيع األقرباء واألصدقاء لريوه مبا ال
يص���دق بالعقل ونقلت الرؤيا وكنت فرحًا جدًا
ألني بادرت ببش���ارة الش���فاء عندما كان نائمًا
وقد انقطع الدم والقيح من ذلك اليوم والتأمت
اجلروح قبل أن ينقضي أسبوع وبعد عدة أيام
ً ()1
من ذلك وصل اخلال ساملًا غامنا.
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معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

معجزة النبي األكرم
وعناد أبي جهل

صلى اهلل عليه وآله وسلم

البح���ار باالس���ناد إىل أب���ي حمم���د
العس���كري عليه السالم أنه قال( :قيل ألمري
املؤمنني عليه الس�ل�ام :هل حملمد صلى اهلل
علي���ه وآله وس���لم آي���ة مثل آية موس���ى عليه
السالم يف رفعه اجلبل فوق رؤوس املمتنعني
عن قبول ما أمر به فقال عليه الس�ل�ام :إي
والذي بعثه باحلق نبيا ما من آية كانت ألحد
م���ن األنبياء من ل���دن آدم إىل أن انتهى إىل
حمم���د صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم إال وقد
كان حملمد صلى اهلل عليه وآله وس���لم مثلها
أو أفضل منها ــ إىل أن قال ــ:
ثم قال رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وآله
وس���لم ألب���ي جهل :ي���ا أبا جهل ه���ذه الفرقة
الثالث���ة ،قد ش���اهدت آي���ات اهلل ومعجزات
رس���ول اهلل وبقي للذي لك ،ف���أي آية تريد؟
ق���ال أب���و جه���ل :آية عيس���ى بن مري���م عليه
الس�ل�ام كم���ا زعم���ت أن���ه كان خيربهم مبا
يأكلون وما يدخرون يف بيوتهم فأخربني مبا
أكل���ت الي���وم ،وم���ا ادخرته يف بي�ت�ي ،وزدني
عل���ى ذلك إن حتدث�ن�ي مبا صنعته بعد أكلي
مل���ا أكل���ت ،كم���ا زعمت أن اهلل ق���د زادك يف
املرتبة فوق.
فق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآله
وس���لم :أما م���ا أكلت وما ادخ���رت فاخربك
به ،وأخ�ب�رك مبا فعلته يف خالل أكلك ،وما
فعلته بعد أكلك وهذا يوم يفضحك اهلل فيه
القرتاحك ،ف���إن آمنت باهلل مل تضرك هذه
الفضيح���ة ،وإن أصررت على كفرك أضيف
لك إىل فضيحة الدنيا وخزيها خزي اآلخرة
الذي ال يبيد وال ينفد وال يتناهى.
ق���ال وما هو؟ قال رس���ول اهلل صلى اهلل
علي���ه وآله وس���لم :قعدت يا أب���ا جهل لتناول
دجاج���ة مسين���ة اس���تطبتها ،فلم���ا وضعت
ي���دك عليه���ا اس���تأذن علي���ك أخ���وك ـ���ـ أبو
البخرتي ابن هشام ــ فاشفقت عليه أن يأكل
منها وخبلت فوضعتها حتت ذيلك ،وأرخيت
عليها ذيلك حتى انصرف عنك.
فق���ال أبو جهل :كذبت ي���ا حممد ما من
ه���ذا قلي���ل وال كث�ي�ر ،وال أكلت م���ن دجاجة
وال ادخرت منها ش���يئًا ،فما الذي فعلته بعد
أكلي الذي زعمت.
قال رسول اهلل :كان عندك ثالمثائة دينار
لك ،وعشرة آالف دينار ودائع الناس عندك،
املائة ،واملائتان ،واخلمسمائة ،والسبعمائة،
واألل���ف ،وحنو ذلك إىل متام عش���رة آالف،
مال كل واحد يف صرة ،وكنت قد عزمت على
أن ختتانه���م ،وق���د كنت جحدته���م ومنعتهم،
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والي���وم مل���ا أكلت
ه���ذه
م���ن
الدجاجة أكلت
زوره���ا وادخ���رت
الباقي ،ودفنت هذا
امل���ال امج���ع مس���رورا
فرحا باختيان���ك عباد اهلل،
وواثقا بأنه قد حصل لك ،وتدبري
اهلل يف ذلك خالف تدبريك.
فقال أبو جهل :وهذا أيضا يا حممد فما
أصبت منه قلي ً
ال وال كثريا وما دفنت شيئًا،
وقد سرقت تلك العشرة آالف والودائع اليت
كانت عندي.
فقال رسول اهلل :يا أبا جهل ما هذا من
تلقائي فتكذب�ن�ي ،وإمنا هذا جربئيل الروح
األم�ي�ن خيربني به ع���ن رب العاملني ،ثم قال
رس���ول اهلل :هلم يا جربئيل بالدجاجة اليت
أكل منها.
ف���إذا الدجاج���ة ب�ي�ن ي���دي رس���ول اهلل
فق���ال :أتعرفها يا أب���ا جهل؟ فقال أبو جهل:
ما أعرفها وما أخربت عن شيء.
فقال رس���ول اهلل :يا أيته���ا الدجاجة إن
أب���ا جهل ق���د كذب حمم���دا عل���ى جربئيل،
وك���ذب جربئيل على رب العاملني ،فاش���هدي
حملمد بالتصديق وعلى أبي جهل بالتكذيب.
فنطق���ت وقال���ت :أش���هد يا حمم���د أنك
وأن أبا
رس���ول اهلل وس���يد اخللق أمجع�ي�نّ ،
جه���ل هذا ع���دو اهلل املعان���د اجلاحد للحق
الذي يعلم���ه ،أكل مين هذا اجلانب ،وادخر
الباقي ،فعليه لعنة اهلل ولعنة الالعنني ،فإنه
مع كفره خبيل ،أستأذن عليه أخوه ،فوضعين
حتت ذيله اشفاقا من أن يصيب مين أخوه،
فأن���ت يا رس���ول اهلل أص���دق الصادقني من
اخلل���ق أمجعني ،وأبو جه���ل الكاذب املفرتي
اللعني.
فقال رسول اهلل :أما كفاك ما شاهدت؟!
آمن لتكون آمنا من عذاب اهلل عز وجل ،قال
أبو جهل :إني ألظن أن هذا ختييل وإيهام ،فقال
رس���ول اهلل :فه���ل تفرق بني مش���اهدتك هلذا
ومساعك لكالمها ،وبني مش���اهدتك لنفسك
ولس���ائر قريش والع���رب ومساعك لكالمهم؟
قال أبو جهل :ال ،قال رس���ول اهلل :فما يدريك
أن مجيع ما تشاهد وحتس حبواسك ختييل؟
ثم وضع رسول اهلل يده على املوضع املأكول
م���ن الدجاجة فمس���ح يده عليها فع���اد اللحم
عليه أوفر ما كان ،ثم قال رسول اهلل :أيا أبا
جهل أرأيت هذه اآلية؟ قال :يا حممد

تو هم���ت
شيئًا وال أوقنه.
قال رس���ول اهلل:
يا جربئيل فاتنا باألموال
ال�ت�ي دفنها ه���ذا املعاند للح���ق ،لعله يؤمن،
فإذا هو بالصرر بني يديه كلها ما كان رسول
اهلل قال���ه إىل مت���ام عش���رة آالف وثالمثائة
دين���ار ،فأخذ رس���ول اهلل (وأب���و جهل ينظر
إلي���ه) صرة منه���ا ،فقال :ائتون���ي بفالن بن
ف�ل�ان ،فأتى به ،وه���و صاحبها ،ودعا بآخر
ث���م بآخ���ر حت���ى رد العش���رة آالف كلها على
أربابه���ا ،وفض���ح عنده���م أبو جه���ل .وبقيت
ثالمثائ���ة دين���ار فق���ال اآلن آم���ن لتأخ���ذ
الثالمثائ���ة دينار ،ويبارك اهلل لك فيها حتى
تصري أمري قريش.
ق���ال :ال آمن ،ولكن آخذه���ا فهي مالي،
فلم���ا ذه���ب يأخذه���ا ،ص���اح رس���ول اهلل
بالدجاج���ة :دون���ك أب���ا جه���ل ،وكفي���ه ع���ن
الدنانري ،وخذيه ،فوثبت الدجاجة على أبي
جه���ل فتناولته مبخالبه���ا ،ورفعته يف اهلواء
وطارت به إىل سطح بيته فوضعته عليه.
ودفع رسول اهلل تلك الدنانري إىل بعض
فقراء املؤمنني.
ثم نظ���ر رس���ول اهلل إىل أصحابه فقال
هلم :معاشر أصحاب حممد هذه آية أظهرها
ربنا عز وجل ألبي جهل ،فعاند ،وهذا الطري
ال���ذي حي يصري م���ن طيور اجلن���ة الطيارة
عليك���م فيه���ا ،ف���إن فيه���ا طي���ورًا كالبخاتي
عليه���ا م���ن مجيع أن���واع الوش���ي ويطري بني
مس���اء اجلن���ة وأرضه���ا ،ف���إذا متن���ى مؤمن
حم���ب للن�ب�ي وآله األكل من ش���يء منها وقع
ذلك بعينه بني يديه ،فتناثر ريش���ه وانسمط
وانشوى وانطبخ ،فأكل من جانب منه قديدًا
ومن جانب منه مش���ويًا ب�ل�ا نار ،فإذا قضى
شهوته ونهمته وقال :احلمد هلل رب العاملني،
عادت كما كانت ،فطارت يف اهلواء وفخرت
على سائر طيور اجلنة ،تقول :من مثلي وقد
()1
أكل مين ولي اهلل من أمر اهلل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الفضائ���ل واملعاج���ز للس���يد حمم���د جعفر
املروج :ص 47ــ .53

الحلقة العاشرة

على مائدة الصحيفة السجادية

من مناهل مدرسة الدعاء
الدعاء األول
(َ ،...يت َ
َخ ّطأُ إَليْ� �ِه ِبأّي ِام ُع ْمِرِه،
َوَي ْر َه ُق ُه ِبأ ْعَو ِام َد ْهِرِه.).....،
إما من اخلطوة
(يتخطأ إليه) ّ
مبعنى ما بني القدمنيُ ،قلبت واوه
هم���زة؛ أو م���ن اخلط���أ ـ���ـ باهلمزة
ـ���ـ مبعن���ى االس���تعجال وجم���اوزة
احل���د ،لع���دم خل���ّو الس���رعة
والعجل���ة ع���ن اخلط���أ والغل���ط
ّ
كل من
والتعدي
ّ
والتشطط ،وعلى ٍّ
ني لآلخر :أي:
التقديرين فيه تضم ٌ
وقصد،
تعم ٍد
ٍ
يذهب إليه من غري ّ
أو مستعج ً
ال متّخذًا من أّيام عمره
خطوات.
ٍ
و(األي���ام) مج���ع ي���وم ،أصله:
أيوم.
وضمتني
م
���
ض
بال
ـ���ـ
و(العم���ر)
ّ ّ
وبالفتح ــ :احلياة.
و(الرهق) ــ حم ّركًة ــ :العجلة،
ويف القام���وس( :ره���ق ــ كف���رح ــ:
غش���يه وحلقه ،أو دنا منه ،س���واٌء
أخذه أو مل يأخذه).
و(األعوام) :مجع عاٌم ــ كسبب
وأسباب ــ ومعناه احلول.
و(الده���ر) :الزم���ان ـ���ـ ّ
ق���ل أو
كثر ــ ،ق���ال الزهري( :الدهر عند
الع���رب ُيطل���ق على الزم���ان وعلى
ّ
وأق���ل
فص���ل م���ن فص���ول الس���نة
ٍ
مدة الدنيا
م���ن ذلك) ،ويقع عل���ى ّ
كّله���ا ،وقد يراد به الزمان الطويل
وم���دة احلياة الدني���ا؛ وجيمع على
ّ
الدهور.
ويف احلديث :ال تس���ب ,الدهر
ف���إن
ف���إن الده���ر ه���و اهلل ،أيّ :
ّ
جال���ب احل���وادث ومنزّهلا هو اهلل
ال غري.
إن ّ
كل شخص جتاوز إىل
وقيلّ :
غاية عمره بأّيام حياته ويقرب منه
بأع���وام ده���رهّ ّ ،
يوم خطوةٌ
كأن كل ٍ
ّ
ع���ام مرحل���ة يقطعها إىل أن
وكل ٍ
يبل���غ منتهاه ،وال خيفى ما يف هذه
الفقرات م���ن أنواع االس���تعارات،
حيث ش���ّبه العمر باملسافة ،املوت
مب���ا ينص���ب من���ا لعالم���ات يف
منتهاه���ا لبي���ان آخره���ا ،واألي���ام
باألقدام اليت قطع بها أجزاء تلك
املسافة ،والس���نني بالرواحل؛ وما
()1
أسرع قطع هذه املسافة.
وقيل :يتخطأ :منا خلطوة وهو
املش���ي لك���ن وق���ع يف أكثر النس���خ
باهلمزة.
فقوله( :يتخطأ) باهلمزة على
م���ا وق���ع ي أكثر النس���خ م���ن باب

همزهم ما ليس مبهموز.
وأما جعله من اخلطأ الذي هو
نقيض الصواب فخطأ حمض.
(ورهق���ت) قرب���ت من���ه ،وقال
الفارابي :رهقته :أدركته.
ويف التهذيب :العام :حول يأتي
على شتوة وصيفة.
وعلى ه���ذا فالع���ام أخص من
الس���نة ،وليس كل سنة عاما ،فإذا
عددت من يوم إىل مثله فهو سنة،
وق���د يك���ون في���ه نص���ف الصي���ف
ونصف الشتاء ،والعام ال يكون إ ّال
()2
صيفًا وشتاًء متواليني.
وقي���ل( :يتخطأ إليه) أي :إىل
كأن ّ
كل
ذلك األجل (بأيام عمره)ّ ،
ي���وم خط���وة تق ّرب الش���خص إىل
أجله ،والعمر بض ّم امليم وسكونها،
هكذا شأن هذا اللفظ إذا وقع يف
هذا الكت���اب وكت���اب اهلل احلميد
اجمليد.
(ويرهقه)؛ أي :ويبلغه سريعًا.
(بأع���وام ده���ره)؛ يع�ن�ي :يبلغ
إىل األج���ل بس���بب أع���وام دهره،
كل ع���ام من���زل يق ّرب ك ّ
كأن ّ
ال من
ّ
عاب���ري الس���بيل م���ن ذوي احلياة
()3
على أجله املسمى.
وقي���ل( :يتخط���ى إلي���ه بأي���ام
عم���ره) باهلمزة ،إما من اخلطوة،
وهي ما بني القدمني ،قلبت األلف
همزة هنا عل���ى غري قياس ،ولعل
فائدت���ه كم���ا قي���ل ،التنبي���ه عل���ى
تضم�ي�ن معن���ى اخلط���ا ،واملعن���ى
يتخطأ إلي���ه بأيام عمره متخطيًا،
أي من غري تعمد وقصد ،وإما من
اخلطاء باهلمزة مبعنى االستعجال
وجماوزة احلد ،لعدم خلو السرعة
ع���ن اخلطاء والغل���ط ،ويؤيد هذا
عدم احتي���اج الفع���ل إىل تضمني
معن���ى الذه���اب واالس���تعجال
وحنوهم���ا ،أو جعل الظرف حا ًال،
أي منتهيًا إلي���ه كما حيتاج إليهما
على األول ،ألنه بذلك املعنى متعد
بنفس���ه ،كم���ا يؤي���د األول ما وجد
يف بعض النس���خ القدمية من عدم
اهلم���زة ،وال خيف���ى م���ا يف ه���ذه
الفق���رة وفيم���ا اكتنفها م���ن أنواع
االستعارات اللطيفة.
(ويرهق���ه) أي يدن���و إلي���ه
()4
بسرعة.
وقيل :كما يتخطى اإلنسان يف
املس���افة حتى يبل���غ النهاية ،فكأن
أي���ام العم���ر خط���ى اإلنس���ان حنو
آخ���ر مدته ،فإذا انتهت أيام عمره
ً
واص�ل�ا إىل آخ���ر مدت���ه يف
كان
()5
احلياة فيموت.

وقيل :قد ش���به العمر باملشي،
واألي���ام با ُ
خلط���ى إىل املوت ،ويف
نه���ج البالغ���ة( :من كان���ت مطيته
اللي���ل ،والنه���ار ،فإن���ه يس���ار ب���ه،
وإن كان واقف���ا ،ويقطع املس���افة،
وإن كان مقيما وادعا) أي س���اكنا
مس�ت�رحيا( ،ويرهق���ه بأع���وام
أن األمد احملدد يعجل
ده���ره) أي ّ
باحلي ،ويسرع به إىل املوت بطي
الس���نوات ،ومض���ي األع���وام ،وكل
ذلك مبشيئة اهلل تعاىل ،فهو الذي
حييي ،ومييت يف أجل مس���مى ،ال
()6
يقدم وال يؤخر.
ّ
يتخط���أ :م���ن اخلط���و الدن���و
وهو املش���ي ،وجاء يف أكثر النسخ
باهلمز ،والضمري يف (إليه) راجع
إىل األم���د ،حي���ث جيعل اهلل على
اإلنس���ان حفظ���ة حيفظون���ه إىل
حني أجله الذي يدنو منه ويقرتب
م���ع تعاق���ب اللي���ل والنه���ار ،ق���ال
تعاىل:
((ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
()7
ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ)).
رهق���ت الش���يء رهق���ا :قربت
من���ه وأدركته ،وم���ن معاني املرهق
الكري���م اجل���واد ،والضم�ي�ر يف
(ويرهقه) راج���ع إىل األمد ،ذلك
أن كل ش���خص يدن���و ويقرتب إىل
موع���د مغادرته الدني���ا مبا يقطع
مستهلكا من أيام وسنوات ما كتب
()8
اهلل له فيها.
كما قال الش���اعر الش���يخ عبد
املنعم الفرطوسي:
ّ
مر
تتخط���ى ل���ه بأي���ام ُع ٍ
()9
خببًا عند سريها للفناء
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فقه األسرة وشؤونها

الحجاب
زينة المرأة

احملجبة أن
ّ
إن من األمور اليت قد تواجه ّ
تكون يف حميط إجتماعي ــ أو يف مدرسة..
أو جامعة أو بلد يسود كل ذل��ك السفور،
وت��ك��ون وح��ي��دة ت��زه��و ب��ن��وره��ا اإلمي��ان��ي يف
وسط األحجار املعتمة ..فتبدأ سهام احلرب
النفسية من أجل حتطيم شخصيتها فم ّرة
تسمى باملرأة الشاذة املعتمة بالسواد ،وتارة
ّ
ّ
امل��ت��ح ّ��ج��رة املنغلقة ..وأخ���رى أن��ه��ا قبيحة
املنظر ولذلك ختفي معايبها ..و ..و ..وهكذا
تدوم حالة االحتقار والسخرية واالستهزاء
وتصبح الفتاة آنذاك حديث الساعة ،فماذا
يكون موقف املسلمة أزاء هذه الظروف..؟
هل االستسالم والتسليم للحالة الواقعة؟
أم هل االستجابة لضغوطهم ضمن حميطهم
وال��ع��ودة إىل احل��ج��اب يف غيابهم..؟ ك ّ
ال..
وإمنا ّ
احلل يكمن يف اإلص��رار على املوقف
مهما بلغت قسوة الظروف وإذا كانت الفتاة
مؤمنة فذلك ما يزيد يف إميانها وثباتها
وليس العكس.
أن امللتزمة تنظر إىل ه��ذه األمور
بيد ّ
وت���راه���ا اع��ت��ي��ادي��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة ..واالستهزاء
والسخرية هي سنّة مألوفة ملن أراد أن يلتزم
بالدين وي��دع��و إىل قيمه ..ولنقرأ تأريخ
األنبياء الزاخر الذي ّ
سطر لنا أروع األمثلة
ال�ت�ي ت��ص��ن��ع ال��داع��ي��ة ع��ل��ى جت����اوز احملن

ÎÕ

والبالء.
وحينما تقرأ الفتاة تاريخ األنبياء عليهم
السالم سوف يهون عليها البالء الذي منه
تعاني ،وما من رسول بعثه اهلل لقوم ما إ ّال
وك��ان غرضًا لسهام السخرية واالستهزاء
نيب اهلل نوح عليه السالم الذي لبث
فهذا ّ
يف قومه  950سنة يدعوهم إىل اهلل فال ّرد
املقابل أن يؤمن به أن��اس قالئل ال يتجاوز
عددهم األنامل قال اهلل ع ّز وجل:
((ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧﯨﯩ
()1
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)).
ً
نيب اهلل نوحا عليه
وما نقل التاريخ أن ّ
السالم كان مي ّر على قومه وهم يضحكون
وي��س��خ��رون وي��ص��ف��ون��ه ب��اجل��ن��ون ..وكانت
اآلباء تأخذ أبناءها وحيذرونهم من إتباعه
أو اإلصغاء إىل كالمه ،وحينما صنع نوح
السفينة يف الصحراء كانوا يسخرون من
فعله قال تعاىل:
((ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
()2
ﭢ ﭣ ﭤ)).
وحينما نتصفّح تاريخ رسول اإلنسانية
حممد صلى اهلل عليه وآله
ومنقذ البشرية ّ

وس��ل��م ك��ي��ف ب���دأ ي��دع��و ال��ن��اس ويبصرهم
بالطريق القويم ولكن النتيجة ..أن تُدمى
قدماه ..وكم عانى يف نشر دعوته من كفّار
الشدة مع جّهال قومه حتى
قريش وكم كابد ّ
قال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
نيب مثلما أوذيت».
«ما أوذي ّ
ويقول ع ّز وجل:
((...ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
()3
ﭲ)).
ويقول تعاىل:
()4
((...ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)).
وقال تعاىل:
((...ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
()5
ﭥ ﭦ ﭧ)).
()6
((ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ)).
وعودة ثانية يف تاريخ البالء واحملن وذلك
ما القته املرأة املؤمنة زوجة الطاغية فرعون
وه��ي آسية بنت م��زاح��م ـ��ـ كيف احتفظت
بإميانها وثباتها رغم ما كابدت من اآلالم
والتعذيب والتنكيل على يد فرعون حتّى ه ّم
بإحراقها حيث يذكرها اهلل عّ��ز وج ّ��ل يف
كتابه:
((...ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣ
()7
ﯤ)).

الحجاب تحضر ال تحجر

ربج
وال ندري ما هو س ّر
ّ
التحضر يف الت ّ
ويف االنفتاح والتطّور ،أفتكون املخالطة يف
والتحجر؟
التقدم ،ويف احلجاب االنغالق
ّ
ّ
أمتنا..
هكذا منت ه��ذه األفكار يف وس��ط ّ
ح��ي��ث ط��ال��ب امل��ن��ف��ت��ح��ون امل�����رأة ودعوها
إىل ن��زع احل��ج��اب ومل ي��دع��وا إىل حرّية
الفكر واإلب��داع ..أو إب��داء ال��رأي ..أو صنع
القرار ...مّ
والتحدث
وإنا حرّية االختالط...
ّ
واالندماج مع الرجال سواًء يف العمل ..أو
يف اجلامعة كي يتمكن أولئك املنفتحون من
النظر إىل مفاتن امل��رأة حينما يسلبونها
احلشمة ،فيت ّم االختالط واالنسجام وتنمو
أواصر العالقة ،ومن ثم يتمكن أولئك من
النيل من هذه أو تلك ثم يولي أحدهم هاربًا
والتقدم حائرة
عنها ،وتبقى فتاة التطور
ّ
خائرة ماذا تصنع ج ّراء ما حدث؟
ومل يكتف أص��ح��اب دع��وة التحرر من
احلجاب يدعون امل��رأة على نبذ حجابها
يف حميط العمل أو الدراسة بل يف حفالت
األع��راس حيث يراد منها أن تكون متزينة
ومتعطرة لتنال إعجاب احلاضرين ،فهذه
ع��ن��اوي��ن ال��ت��ق��دم ال�ت�ي ت��دع��و هل��ا حضارة
الشيطان ال اإلن��س��ان ف��ح��ض��ارة اإلنسان
تهدف إىل كرامته وعزّته وصونه.
وه��ذا م��ا يدعو إليه احل��ج��اب ..وذلك
أن اإلسالم مل يكن حجر عثرة أو عقبة يف
طريق أحد يريد السعادة والسمّو بل طالب
اإلنسان أن يعيش ح ّرًا عزيزًا مهما تكالبت
الظروف عليه فلقد قال أمري املؤمنني عليه
السالم:
«ال تكن عبدًا لغريك وق��د خلقك اهلل
ح ّرًا».
ون��ظ��رة ال��دي��ن حل��رّي��ة امل����رأة ختتلف
عما ت��راه سائر
اختالفًا جذريًا وجوهريًا ّ
امل��ذاه��ب ال��وض��ع��ي��ة ..ف��ل��ل��م��رأة احل���ق بأن
مت���ارس أي دور يف اجملتمع يف الدراسة
والكد ولكن ضمن أطر
والتعليم ...يف العمل
ّ
أما
حمدودة حلفظ العفّة وصون اجلسدّ ،
أن ختتلط ومت��ازح وتصافح فهذا ما نهى
عنه الدين احلنيف ويف احلديث الشريف
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«من صافح ام��رأة حترم عليه فقد باء
بسخط م��ن اهلل ،وم��ن ال��ت��زم ام���رأة حترم
عليه فقد باء بسخط اهلل ،ومن التزم امرأة

حرامًا قرن يف سلسلة من نار مع الشيطان
فيقذفان يف النار».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«من فاكه (من م��ازح) ام��رأة ال ميلكها
حبسه اهلل بكل كلمة يف النار ألف عام».
وح���ي���ن���م���ا ي����دل����ي اإلس����ل���ام بتحريم
املخالطة واملصافحة واملفاكهة والعالقات
ال�لام��ش��روع��ة ،ف��ذل��ك مل��ا ت��دع��و إل��ي��ه هذه
وحري بنا
العناوين إىل الفساد واإلفساد،
ّ
يف هذا الصدد أن نقرأ شيئًا من األحاديث
الشريفة اليت ت��ذّم حالة السفور واجملون
بكافة أنواعه وفنونه.
عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم:
أميت
«سيأتي يف آخر الزمان رجال من ّ
رؤوسهن
نساؤهم كاسيات عاريات ..على
ّ
فالعنوهن...
كأسنمة البخت العجاف ..أال
ّ
هن ملعونات وال جيدن ريح اجلنّة».
فإّن ّ
وقال اإلمام علي عليه السالم:
«يظهر يف آخ��ر ال��زم��ان وعند اقرتاب
الساعة وه��و ش�� ّر األزم��ن��ة نساء كاشفات
ربجات من الدين خارجات ويف
عاريات مت ّ
الفتنة داخ�ل�ات وم��ائ�لات إىل الشهوات،
م���س���رع���ات إىل ال�����ّل�����ذات مستح ّ
الت
للمح ّرمات ..يف جهنّم خالدات».
قال اإلمام علي عليه السالم:
«دخلت أنا وفاطمة على رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآل��ه وسلم فوجدناه يبكي بكاًء
وأمي ما الذي أبكاك؟
فقلت فداك أبي ّ
علي ليلة أسري بي إىل السماء
فقال :يا ّ
أميت يف عذاب شديد فأنكرت
رأيت نساء ّ
عذابهن،
شدة
شأنهن ..وبكيت ملا رأيت من ّ
ّ
ّ
حيدث
ثم بدأ صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم ّ
مشاهداته ليلة املعراج فكان يقول:
(رأيت امرأة معّلقة بشعرها يغلي دماغ
رأسها.
ورأي��ت ام��رأة معّلقة بلسانها واحلميم
يصب يف حلقها.
ّ
ورأي��ت ام��رأة تأكل حلم جسدها النار
والنار توقد من حتتها.
شدت رجالها يف يديها
ورأيت امرأة قد ّ
وقد سّلطت عليها احلّيات ..والعقارب.
صماء عمياء خرساء يف
ورأي��ت ام��رأة ّ
تابوت من نار خيرج دماغ رأسها من منخرها
وبدنها ّ
مقطع من اجلذام والربص.
ورأيت امرأة يقرض حلمها باملقاريض.
ث��م ق���ال ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وآل����ه وسلم

لفاطمة عليها السالم( :يا بنّية:
أما املعّلقة بشعرها فإّنها كانت ال ّ
تغطي
شعرها عن الرجال.
وأما املعّلقة بلسانها فإّنها كانت تؤذي
ّ
زوجها.
وأما اليت تأكل حلم جسدها النار فإّنها
ّ
كانت تزّين بدنها للناس.
���دت ي��داه��ا إىل رجليها
وأم���ا ال�تي ش ّ
ّ
وسّلطت عليها احل��ّي��ات وال��ع��ق��ارب فإّنها
كانت ق��ذرة الوضوء وق��ذرة الثياب وكانت
ال تغتسل من اجلنابة واحليض وال تتنظف
وكانت تستهني يف الصالة.
الصماء اخلرساء فإّنها
وأم��ا العمياء
ّ
ّ
كانت تلد من الزنا وتعلق يف عنق زوجها.
وأم���ا ال�تي ي��ق��رض حلمها باملقاريض
ّ
()8
فإّنها كانت تعرض نفسها على الرجال».
واإلس��ل�ام وإن ك��ان ي��ش��دد على حفظ
امل���رأة وصونها وذل��ك لكونها ال��ن��واة اليت
تدور من حوهلا األسرة وهي املدرسة اليت
تنشئ األجيال فإن صلحت صلح من نشأ
يف ح��ج��ره��ا وإن ف��س��دت ف��س��د م��ن نشأ
ع��ن��ده��ا وه���ذا امل��ع��ن��ى ال��س��ام��ي واحلقيقة
االجتماعية والنفسية واألخالقية ّ
دل عليها
سيد الشهداء عليه السالم حني قال يوم
عاشوراء( :أال وأن الدعي ابن الدعي قد
ركز بني اثنتني ،بني السلة والذلة وهيهات
منا الذلة يأبى اهلل لنا ذلك ورسوله وحجور
طابت وطهرت)
وإال فالرجل مطالب بالعفة كما املرأة
مطالبة بذلك ولقد فرض اهلل تعاىل على
الرجل وامل���رأة من أحكام يف املعاشرة ما
يصون عفتهما على حد سواء ،قال تعاىل:
((ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
()9
ﮍ ﮎ)).
ــــــــــــــــــــــ
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عبر من التاريخ

هذا من فضل ربي وبركة اإلمام الرضا
م���ع ب���دء ش���هر رمض���ان املب���ارك س���نة
(1416ه���ـ) أخذت أفك��� ّر يف من أهدي إليه
ث���واب خت���م الق���رآن الكريم يف هذا الش���هر
الكريم ،فكان اإلمام الرضا عليه السالم قد
ومن أوىل به وحنن مدينون
حضر يف باليَ ،
نقدمه له ــ على فرض
لعظيم إحسانه ،وما ّ
قب���ول اهلل تع���اىل ــ ال يويف أق���ل القليل من
قدمه هذا اإلمام الرؤوف ،وما دام
كثري ما ّ
ه���و (الرض���ا) فهو يرضى م���ن أحبائه على
قدر استطاعتهم بال شك ،أليس هو اجلواد
ابن اجلواد أبو اجلواد؟
ه���ذا م���ع العلم أن ش���هر رمض���ان ربيع
القرآن ،وثواب ت�ل�اوة آية واحدة فيه يعادل
ث���واب ختم للقرآن الكري���م كله يف غري هذا
الش���هر ــ كم���ا يف احلديث ع���ن النيب صلى
اهلل علي���ه وآله وس���لم ــ ،فكي���ف بثواب ختم
واح���د ،فض ً
ال ع���ن احلس���ابات الس���ماوية
اليت اليوم الواحد فيها عند اهلل كألف سنة
عندنا فهي خاصة باهلل الغين.
وهك���ذا ب���دأت أتل���و بانتظام حت���ى ليلة
رن جرس التلفون،
اخلامس من الش���هر ،إذ ّ
إلي ارحتال
مكامل���ة خارجية حتمل نبأ ينعى ّ
احل���اج عبد النيب أح���د أقاربي إىل رمحة
اهلل تع���اىل ،حي���ث كان يف س���جود ص�ل�اة
العشاء وهو مل يكن يفطر من صومه.
فانش���غلت بالدع���وة إىل فاحت���ة وقراءة
حس���ينية ومأدب���ة إفطاري���ة يف منزلي ،وقد
أخذ هذا األمر م�ن�ي وقتًا وجهدًا مضاعفًا
مما جعلين أختلف عن االلتزام بالتالوة يف
كل ليل���ة ،وكن���ت أذهب إىل احل���رم وأجلس
قرب الضريح جهة الرأس الش���ريف للتف ّرغ
والتدّب���ر يف الت�ل�اوة إال أن�ن�ي وجدت األيام
والليال���ي تس���بقين ،واقرتب���ت ليل���ة الثامن
عش���ر من الش���هر ( ذكرى وفاة والدي س���نة
علي التحضري للدعوة إىل
1400هـ) فكان ّ
جملس آخر وترتيب مأدبة إفطارية كالعادة
السنوية عندنا ثوابًا إىل روح الوالد.
���ت ليالي ذكرى استش���هاد اإلمام
ث���م حّل ْ
علي عليه الس�ل�ام وليالي القدر ،فانشغلت
به���ذه املناس���بات ،وكلم���ا كن���ت أنظ���ر إىل
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وصلت
الليال���ي تتقدم وألقي نظ���رة إىل ما
ً
إلي���ه يف التالوة فيقلقين بون املس���افة ،أبدأ
بالضغط على نفس���ي الس���تدراك ما فاتين
جعلت قس���طًا م���ن الت�ل�اوة يف النهار
حت���ى
ُ
ولكين بسبب الضعف الذي عادة يصاب به
الصائ���م توقف���ت عن الت�ل�اوة يف الليل ولكن
الركب خمتلف ،ماذا أصنع وأنا متعّهد أن ال
علي شهر رمضان حتى أنهي ختمًا
ينقضي ّ
واح���دًا وه���و أبس���ط ما أمتكن إه���داءه إىل
اإلمام الرضا عليه السالم.
وفوق ه���ذا كله جاءت إصاب�ت�ي بالزكام
ليزي���د يف الط�ي�ن بّل���ة ،فأخ���ذت أرّدد م���ع
نفس���ي فك���رة االعت���ذار إىل اإلم���ام علي���ه
وكدت أذهب إىل احلرم عصر يوم
السالم،
ُ
اخلامس والعش���رين وألقي إليه عذري بأني
ال أستطيع ختم القرآن إىل قبل نهاية شهر
ربرًا لنفسي اآلية:
رمضان م ّ
()1
((ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)).
ولكين قبل الذه���اب إىل احلرم طرقت
باب منزل العامل الورع آية اهلل احلاج الشيخ
حس���ن علي مرواري���د ،وكنت أحض���ر عنده
أيامًا يف األس���بوع الرتوي م���ن نبعه املعاريف
الزالل بعض رش���حات اهلُ���دى ،وذلك اليوم
وم���ن دون أن افص���ح لس���ماحة الش���يخ عن
حال���ي وق���راري ذكر لي قص���ة أثناء الدرس
نفخ بها روح العزمية يف نفسي.
ق���ال الش���يخ :كان بي�ن�ي وب�ي�ن العالم���ة
األمي�ن�ي (صاحب الغدير رمحه اهلل) عهدًا
عل���ى أن أنيبه أنا يف الزيارة هنا عند مرقد
اإلم���ام الرض���ا علي���ه الس�ل�ام كلم���ا ذهبت
للزيارة ،وينيبين هو يف النجف األشرف كلما
دخل حرم اإلمام علي عليه الس�ل�ام للزيارة
س���افرت إىل النجف فدخلت
وبعد س���نوات
ُ
علي���ه مكتبته (مكتبة أم�ي�ر املؤمنني) ،فأول
م���ا بادرني إليه الش���يخ األمي�ن�ي قوله :إني
مل أن���س الزيارة بالنيابة عنك ،قلت له :وأنا
كذل���ك أنيب���ك يف زيارة اإلم���ام الرضا عليه
السالم يف مشهد املقدسة.
وبع���د س���نوات أخ���رى ج���اء العالم���ة
األمي�ن�ي إىل مش���هد ليصوم ش���هر رمضان
الكري���م يف جوار ح���رم اإلم���ام الرضا عليه

عليه السالم

الس�ل�ام ،فكان م���ن بعد اإلفط���ار إىل أذان
الصبح يقضي وقته عند الضريح الش���ريف
بالصالة تلو الصالة.
ّ
س���ألته :ما ه���ذه الصالة ال�ت�ي تصليها
طول الليل؟
فقال :ملا ق ّررت الس���فر إىل مشهد قلت
مع نفسي ما اهلدية املناسبة اليت جتدر بي
أن أقدمها إىل اإلمام الرضا عليه الس�ل�ام،
أليس���ت العادة أن املس���افر حيم���ل (هدية)
إىل حبيبه؟!
فخط���ر عل���ى بال���ي أن خ�ي�ر هدي���ة أن
أه���دي إلي���ه أل���ف ركع���ة ص�ل�اة يف كل ليلة
(يع�ن�ي مخس���مائة ص�ل�اة ذات ركعت�ي�ن)،
أصليها يف جواره.
وهك���ذا أنهى العالم���ة األميين يف الليلة
األخ�ي�رة م���ن الش���هر املب���ارك ثالث�ي�ن ألف
ركعة كاملة.
حينم���ا مسع���ت ه���ذه القص���ة ،خجل���ت
م���ع نفس���ي وأنا الش���اب الذي يري���د إهداء
خت���م واحد من القرآن الكري���م لإلمام عليه
الس�ل�ام ،وهو ليس بأمر صعب قياس���ًا مبا
ب س���نه)!
ق���ام ب���ه العالمة األمي�ن�ي (مع ِكرَ ِ
وراودن���ي باإلضاف���ة إىل خجل���ي العج���ب
م���ن نق���ل الش���يخ مرواريد هل���ذه القصة لي
يف صمي���م الفرصة املناس���بة ،ومل���ا أخربته
بالقضية ابتسم!
وهنال���ك مل أق��� ّرر الرتاجع عن االعتذار
إىل اإلم���ام الرض���ا عليه الس�ل�ام فحس���ب
ليال متتالي���ة إىل احلرم
ب���ل ذهبت وألرب���ع ٍ
الرض���وي أتلو األجزاء الباقية عند الضريح
الشريف باندفاع وانش���داد قويني ،فختمت
القرآن ليلة ختام ش���هر الصيام دون تعاجز،
وكان ه���ذا م���ن فض���ل رب���ي وبرك���ة اإلم���ام
الرضا عليه السالم وهداية األستاذ آية اهلل
مرواريد (أطال اهلل عمره الشريف).
من هنا فعلى اإلنسان أن ال يزّين عجزه
ّ ()2
بتربيرات هشة.

ــــــــــــــــــــــــ
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معارف عامة

تقنية النانو ()Nano technology
أو تقني���ة الصغائ���ر ه���ي العل���م ال���ذي يهت���م
بدراس���ة معاجلة املادة عل���ى املقياس الذري
واجلزيئ���ي وتطبي���ق علم���ي يت���وىل إنت���اج
األشياء عرب جتميعها على املستوى الصغري
من مكوناتها األساسية.
تهتم تقنية النانو بابتكار تقنيات ووسائل
جديدة تقاس أبعاده���ا بالنانومرت وهو جزء
من األلف من امليكرومرت أي جزء من املليون
م���ن امليليمرت وهي أبعاد أقل كثريا من أبعاد
البكترييا واخللية احلية.
علوم النانو وتقنية النانو إحدى جماالت
عل���وم امل���واد واتص���االت ه���ذه العل���وم م���ع
الفيزي���اء ،اهلندس���ة امليكانيكي���ة واهلندس���ة
احليوية واهلندسة الكيميائية تشكل تفرعات
واختصاص���ات فرعي���ة متع���ددة ضم���ن هذه
العل���وم ومجيعها يتعلق ببح���ث خواص املادة
على هذا املستوى الصغري.
حت���ى اآلن ال ختت���ص ه���ذه التقنية بعلم

األحي���اء ب���ل تهت���م خب���واص امل���واد ،وتتن���وع
جماالتها بش���كل واس���ع من أشباه املوصالت
إىل طرق حديثة متاما معتمدة على التجميع
الذات���ي اجلزيئ���ي ،ه���ذا التحدي���د بالقياس
يقابل���ه اتس���اع يف طبيعة املواد املس���تخدمة،
مث���ل ه���ذه الظواه���ر النانوي���ة ميك���ن أن
تتضم���ن تقييدًا كميًا اليت تؤدي إىل ظواهر
كهرومغناطيسية وبصرية جديدة للمادة اليت
يبل���غ حجمها بني حجم اجلزيء وحجم املادة
الصلب���ة املرئي ،فإننا نس���تطيع أن نس���تبدل
ذرة عنص���ر ونرصف بدهلا ذرة لعنصر آخر،
وهكذا نس���تطيع صنع ش���يء جديد ومن أي
ش���يء تقريب���ا ،وأحيان���ا تفاجئنا تل���ك املواد
خبصائ���ص جديدة مل نك���ن نعرفها من قبل،
مم���ا يفت���ح جم���االت جدي���دة الس���تخدامها
وتسخريها لفائدة اإلنسان ،على سبيل املثال
يف جم���ال الصحة يكون لدى األطباء القدرة
على الس���يطرة على بع���ض األورام الصغرية
اليت ال ميكن التأثري فيها يف السابق.

تقني���ة النان���و تبش���رنا بقف���زة هائل���ة يف
مجيع فروع العلوم واهلندس���ة ،وبكل بساطة
س���تمكننا من صن���ع أي ش���يء نتخيله وبأقل
كلفة ممكنة ،فلنتخيل أس���طوال من روبوتات
النان���و الطبي���ة وال�ت�ي ميك���ن لن���ا حقنها يف
ال���دم أو ابتالعها لتع���اجل اجللطات الدموية
واألورام واألمراض املستعصية.
ام���ا صعوبة تقنية النانو يف مدى إمكانية
الس���يطرة عل���ى ال���ذرات بع���د جتزئ���ة املواد
املتكونة منها ،فهي حتتاج بالتالي إىل أجهزة
دقيق���ة جدا م���ن جه���ة حجمها ومقاييس���ها
وط���رق رؤي���ة اجلزيئات حت���ت الفحص ،كما
أن صعوب���ة التوص���ل إىل قي���اس دقي���ق عند
الوص���ول إىل مس���توى ال���ذرة يع���د صعوب���ة
أخ���رى تواج���ه ه���ذا العلم اجلديد الناش���ئ،
باإلضاف���ة إىل ذل���ك ،ال ي���زال هن���اك جدل
وخماوف من تأثريات تقنية النانو ،وضرورة
ضبطها.

ÏÎ

صدر عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة الكتاب املوسوم
بـ(ومضات السبط) لسماحة الشيخ علي الفتالوي.
يتن���اول هذا الكت���اب بيان البعد العقائ���دي واألخالقي يف خطب اإلمام احلس�ي�ن عليه
الس�ل�ام اليت خطبها يف حياته أو عند خروج���ه اىل العراق ،وجاء هذا اإلهتمام للوقوف على
البعد العقائدي واألخالقي اليت حتتويها هذه اخلطب وتس���ليط الضوء على اجلانب العلمي يف
شخصية اإلمام احلسني عليه السالم السيما بعد أن غطت مصيبة كربالء وهيمن اجلانب
املأساوي والعاطفي على اجلانب العاملي من شخصية اإلمام  -عليه السالم  -وحنن نعلم
أن اإلمام عليه الس�ل�ام هو مصباح اهلدى الذي يس���تنري به أهل العلم وطالب املعرفة.

