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خرج املؤمنون من شهر مبارك أيامه صرب وجهاد للنفس، ولياليه عبادة 
وتض���رع وعروج، فكان للصوم فيه الكث���ر من الفوائد البدنية املادية، 
إال أن فلس���فة الص���وم واضح���ة للجمي���ع، إذ ي���راد من الصوم التش���به 
بأخ���الق املالئك���ة الذي���ن ال يأكلون وال يش���ربون وال ميارس���ون اللذات 
اجلس���دية، ويراد منه أيضا، تذكر الفقراء وجتس���يد حياتهم جتسيدا 
عملي���ا لرق قل���وب األغنياء فيبادروا إىل العطف عليهم ومواس���اتهم، 
ويراد منه تذكر جوع وعطش يوم القيامة لكي يكون ذلك التذكر حافزا 
لالس���تعداد والتجه���ز للقاء ذلك الي���وم، فنأمل خ���روج الناس من هذا 
الش���هر الشريف وقد زكت نفوسهم وطهرت قلوبهم وتساقطت ذنوبهم 
وقوي���ت عل���ى الطاع���ة جوارحهم وعل���ى العزمية الصادق���ة جواحنهم، 
ونتمن���ى هلم أن حققوا االنتصار الكبر على الش���يطان ليكون مفتاحًا 
النتص���ارات قادمة على مدار الس���نة إىل ش���هر رمض���ان القابل، فإذا 
حتق���ق م���ن الصوم ما تق���دم صار العي���د عيدًا حقيقي���ا وليس رخصة 
لألكل والشرب واللذات ألنه سيكون مدخال إىل العيد احلقيقي الذي 

هو نيل رضا اهلل تعاىل يوم القيامة بعد العرض عليه.

المشرف العام

>>كلمة العدد
العيد الحقيقي
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قال اإلمام احلسني عليه السالم:
الَّذيَن  املاِرَقَة  هُؤالِء  اتَُّقوا  النَّاُس!  »أيُّهَا 
ُيْشبُِّهوَن اهلَل ِبأْنُفِسِهْم، ُيضاِهُؤَن َقْوَل الَّذيَن 
َكَفُروا ِمْن أْهِل الِكتاِب، َبْل ُهَو اهلُل َلْيَس َكِمْثِلِه 
َشْيٌء َوُهَو الّسميُع اْلَبصرُي، ال ُتْدِرُكُه األْبصاُر 

َوُهَو اللَّطيُف اخَلبرُي.
َبوَت،  َواْلَ الَوْحداِنيـــــــَــَّة  اْسَتْخَلـــــــَص 
َواْلِعْلَم  َوالُقْدَرَة  َواإلراَدَة  املَْشيَئَة  َوأْمَضى 
ِبا ُهَو كاِئٌن، ال ُمناِزَع َلُه يف َشْيٍء ِمْن أْمِرِه، 
َوال  ُيناِزُعُه،  َلُه  ِضدَّ  َوال  ُيعاِدُلُه،  َلُه  ُكْفَو  َوال 
ال  ُيشاِكُلُه،  َلُه  ِمْثَل  َوال  ُيشاِبُهُه،  َلُه  يَّ  َسِ
األْحواُل،  َعَلْيِه  َتْري  َوال  األُموُر،  َتَتداَوُلُه 
ُر اْلواِصُفوَن  َوال َتْنِزُل َعَلْيِه األْحداُث، َوال ُيَقدِّ
َمْبَلُغ  الُقُلوِب  َعَلى  َيُْطُر  َوال  َعَظَمِتِه،  ُكْنَه 
َجَبُوِتِه؛ ألنَُّه َلْيَس َلُه يف األْشياِء َعديٌل، َوال 
التَّْفكرِي  أْهُل  َوال  ِبأْلباِبها،  اْلُعَلماُء  ُتْدِرُكُه 
ِباْلَغْيِب؛  إيقانًا  ِبالتَّْحِقيِق  إاّل  ِبَتْفكرِيِهْم 
ألنَُّه ال ُيوَصُف ِبَشْيٍء ِمْن ِصفاِت امَلْخُلوقنَي، 

األْوهاِم  يف  ُتُصوَِّر  ما  َمُد،  الصَّ الواِحُد  َوُهَو 
َفُهَو ِخالُفُه.

َلْيَس ِبَربٍّ َمْن ُطِرَح َتَْت الَبالِغ، َوَمْعُبوٍد 
َمْن ُوِجَد يف َهواٍء أْو َغرْيِ ُهواٍء، ُهَو يِف األْشياِء 
َوِمَن  َعَلْيِه،  ِبها  ُظوٌر  َمْ َكْيُنوَنَة  ال  كاِئٌن 
َلْيَس  َعْنها،  غاِئٌب  َبْيُنوَنَة  ال  بائٌن  األْشياِء 
َعِن  َلْيَس   ، ِندٌّ أْو ساواُه  ِضدٌّ  قاَرَنُه  َمْن  ِبقاِدر 
اْحَتَجَب  ُه،  أَمُ ِبالّناِحَيِة  َوال  ِقَدُمُه،  ْهِر  الدَّ
ْن  َعِن الُعُقوِل َكَما اْحَتَجَب َعِن األْبصاِر، َوَعمَّ
ُقرُبُه  األْرِض،  َكَمْن يف  اْحِتجاُبُه  ماِء،  السَّ يف 
لُُّه )يِف(، وال ُتَوقُِّتُه  َكراَمُتُه َوُبْعُدُه إهاَنُتُه، ال ُيِ
َتَوقٍُّل،  َغرْيِ  ِمْن  ُلوُُّه  )إْن(، عُُ ُتؤاِمُرُه  َوال  )إذا(، 
ٍل، ُيوِجُد املَْْفُقوَد َوُيْفِهُد  َوَميُئُه ِمْن َغرْيِ َتَنقُّ
َفتاِن يف َوْقٍت،  ِه الصِّ املَْْوُجوَد، َوال َتَْتِمُع ِلَغرْيِ
ُيصيُب اْلِفْكُر ِمْنُه اإلمياَن ِبِه َمْوُجودًا، َوُوُجوُد 
فاُت ال  اإلمياِن، ال ُوُجوَد ِصَفٍة ِبِه ُتوَصُف الصِّ
ِبها ُيوَصُف، َوِبِه ُتْعَرُف املَْعاِرُف ال ِبها ُيْعَرُف، 
يَّ َلُه، ُسْبحاَنُه َلْيَس َكِمْثِلِه  َفذِلَك اهلُل ال َسِ

ميُع اْلَبصرُي«. َشْيٌء، َوُهَو السَّ
وعن اخلزاز القمي: حدثنا احلسني بن 

قال:  موسى،  بن  هارون  قال: حدثنا  علي، 
حدثنا  قال:  احلسن،  بن  حممد  حدثنا 
يعقوب  عن  الصفار،  احلسن  بن  حممد 
ابن يزيد، )عن حممد بن أبي عمر(، عن 

هشام، قال:
حممد  بن  جعفر  الصادق  عند  كنت 
بن  معاوية  عليه  دخل  إذ  السالم  عليهما 
وهب وعبد امللك بن أعني، فقال له معاوية 
يف  تقول  ما  اهلل!  رسول  ابن  يا  وهب:  ابن 
أّن رسول اهلل صلى اهلل  الذي روي  اخلرب 
صورة  أّي  على  رّبه،  رآى  وسلم  وآله  عليه 
املؤمنني  أّن  رووه  الذي  احلديث  وعن  رآه؟ 
يرون رّبهم يف اجلّنة، على أّي صورة يرونه؟

فتبّسم عليه السالم ثم قال:
عليه  يأتي  بالرجل  أقبح  ما  فالن!  »يا 
سبعون سنة، أو مثانون سنة يعيش يف ملك 
اهلل ويأكل من نعمه، ثم ال يعرف اهلل حّق 

معرفته!«.
ثم قال عليه السالم:

عليه  اهلل  إّن حممدًا صلى  معاوية!  »يا 

التوحيد ومعرفة اهلل تعاىل عند اإلمام احلسني عليه السالم

قطوف دانية من السيرة الحسينية
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وآله وسلم مل ير رّبه تبارك وتعاىل مبشاهدة 
العيان، وإّن الرؤية على وجهني: رؤية القلب، 
فهو  القلب  برؤية  عنى  فمن  البصر،  ورؤية 
كفر  فقد  البصر  برؤية  عنى  ومن  مصيب، 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  لقول  وبآياته،  باهلل 
فقد  من شّبه اهلل خبلقه  وسلم:  وآله  عليه 
عن  أبيه،  عن  أبي،  حدثين  ولقد  كفر، 

احلسني بن علي عليهم السالم قال:
َفقيَل  الُم،  السَّ َعَلْيِه  املؤِمننَي  أمُر  ُسِئَل 

َلُه: يا أخا َرُسوِل اهلِل! َهْل َرأْيَت َربََّك؟
َتَرُه  ملْ  أَرُه،  ملْ  َمْن  أْعُبُد  َوَكْيَف  فقاَل: 
الُقلوُب  رأْتُه  ولكن  الِعياِن  مِبُشاَهَدة  الُعيوُن 
َرّبُه  َيَرى  امُلْؤِمُن  كاَن  َوإذا  اإلمياِن،  قاِئِق  ِبَ
َعَلْيِه  جاَز  َمْن  كاَن  َفإْن  الَبَصَر  مِبُشاَهَدِة 
ُلوُق، والبّد لْلَمْخُلوِق  اْلَبَصَر َوالرُّؤَيَة َفُهَو َمْ

ِمَن اخلاِلِق.
ومن  ملوقًا،  حمدثا  إذا  جعلته  فقد 
شريكًا،  اهلل  مع  اّتذ  فقد  خبلقه  شّبهه 

ويلهم، أو مل يسمعوا بقول اهلل تعاىل:
))ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  

ڤ  ڤ  ڦ((.)1(
))...ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ     تعاىل:  وقوله 
ى   ېى   ې   ې   ې     ۉ   ۉ  
ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ...((!؟ وإّنا 
نوره على اجلبل كضوء خيرج من  طلع من 
وصعقت  األرض  فدكدكت  اخلياط،  سّم 
اجلبال: ))...وئ   ۇئ  ۇئ...((، أي مّيتًا: 

))...ۈئ   روحه:  ورّد عليه  ))...ۆئ  ۈئ...((، 
قول  من  ېئ...((،  ېئ   ېئ  
معرفيت  إىل  ورجعت  ترى،  أّنك  زعم  من 

ىئ   ))...ىئ   تدركك:  ال  األبصار  أّن  بك 
ترى وال  بأنك  املقّرين  وأّول  ىئ((، 

ُترى، وأنت باملنظر األعلى.
ثم قال عليه السالم: إّن أفضل الفرائض 
وأوجبها على اإلنسان معرفة الرّب واإلقرار 
له بالعبودّية، وحّد املعرفة أّنه ال إله غره، 
أّنه  يعرف  وأّنه  له،  نظر  وال  له  شبيه  وال 
قديم مثبت، بوجود غر فقيد، موصوف من 

غر شبيه، وال مبطل:
ٹ   ٿ      ٿٿ    ٿ         ))...ٺ  

ٹ((.)2(
عليه  اهلل  صلى  الرسول  معرفة  وبعده 
وأدنى  بالنبّوة،  له  والشهادة  وسلم،  وآله 
ما  وأّن  بنبّوته،  به  اإلقرار  الرسول؛  معرفة 
أتى به من كتاب، أو أمر، أو نهي فذلك عن 

اهلل عّز وجل.
وبعده معرفة اإلمام الذي به يأمّت بنعمته 
واليسر،  العسر  حال  يف  وامسه  وصفته 
إاّل   �� النيّب  عدل  أّنه  اإلمام،  معرفة  وأدنى 
درجة النبّوة �� ووارثه، وأّن طاعته طاعة اهلل 
وطاعة رسول اهلل، والتسليم له يف كّل أمر 
والرّد إليه واألخذ بقوله، ويعلم أّن اإلمام بعد 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم علّي 
ابن أبي طالب، ثّم احلسن، ثّم احلسني، ثّم 
علّي بن احلسني، ثّم حمّمد بن علّي، ثّم أنا، 
ثّم من بعدي موسى ابين، ثّم من بعده ولده 
حمّمد  وبعد  ابنه،  حمّمد  علّي  وبعد  علّي، 
علّي ابنه، وبعد علّي احلسن ابنه، واحلّجة 

من ولد احلسن عليهم السالم«.
ثم قال:

أصاًل  هذا  يف  لك  جعلت  معاوية!  »يا 
كنت  ما  على  متوت  كنت  فلو  عليه،  فاعلم 
عليه لكان حالك أسوأ األحوال، فال يغّرّنك 

قول من زعم، أّن اهلل تعاىل ُيرى بالبصر«.
قال:

وقد قالوا أعجب من هذا، أو مل ينسبوا 
أبي آدم إىل املكروه؟ أو مل ينسبوا إبراهيم 
ينسبوا  مل  أو  نسبوه،  ما  إىل  السالم  عليه 
داود عليه السالم إىل ما نسبوه من حديث 
الطر؟ أو مل ينسبوا يوسف الصّديق عليه 
السالم إىل ما نسبوه من حديث زليخا؟ أو 
مل ينسبوا موسى عليه السالم إىل ما نسبوه؟ 
أو مل ينسبوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم إىل ما نسبوه من حديث زيد؟ أو مل 
ينسبوا علّي بن أبي طالب عليه السالم إىل 
أرادوا  إّنهم  القطيفة؟  ما نسبوه من حديث 
بذلك توبيخ اإلسالم لرجعوا على أعقابهم، 
قلوبهم،  أعمى  كما  أبصارهم  اهلل  أعمى 

تعاىل اهلل عن ذلك علّوًا كبرًا«.
العباس  أبو  حدثنا  قال:  الصدوق  وعن 
الطالقاني  إسحاق  بن  إبراهيم  بن  حممد 
رضي اهلل عنه، قال: حدثنا أبو أمحد عبد 
العزيز بن حييى اجللودي البصري بالبصرة، 
اجلوهري  زكريا  بن  حممد  أخربنا  قال: 
بن  العباس  حدثنا  قال:  البصري،  الغالبي 
بكار الضيب، قال: حدثنا أبو بكر اهلذلي، 
عباس حيّدث  ابن  بينما  قال:  عكرمة،  عن 
الناس إذ قام إليه نافع بن األزرق، فقال: يا 
ابن عباس! تفيت يف النملة والقّملة؟! صف 
عباس  ابن  فأطرق  تعبده،  الذي  إهلك  لنا 

إعظامًا هلل عّز وجل، وكان احلسني بن علي 
عليه  فقال  ناحية،  جالسًا  السالم  عليهما 

السالم:
، يا ابَن األْزَرِق!«. »إليَّ

فقال: لست إّياك أسأل.
فقال ابن العّباس: يا ابن األزرق! إّنه من 

أهل بيت النبّوة، وهم ورثة العلم.
فأقبل نافع بن األزرق حنو احلسني عليه 

السالم، فقال له احلسني عليه السالم:
»يا ناِفُع! إنَّ َمْن َوَضَع ديَنُه َعَلى الِقياِس 
َعِن  ماِئاًل  االْرمِتاِس،  يِف  ْهَر  الدَّ َيَزِل  ملْ 
َعِن  ضاالًّ  اإلْعِوجاِج،  يِف  ظاعنًا  امِلْنهاِج، 
بيِل، قاِئاًل َغْرَ اجَلميِل، َيا ابَن األْزَرِق!  السَّ
أِصُف إليك مِبا َوَصَف ِبِه َنْفَسُه، َوأعرُِّفُه مِبا 
، َوال ُيقاُس  واسِّ َف ِبِه َنْفَسُه، ال ُيْدَرُك ِباحْلَ َعرَّ
ِبالّناِس، َفُهَو َقريٌب َغْرُ ُملَْتِصٍق، َوَبعيٌد َغْرُ 
ُد َوال ُيَبعَُّض، َمْعُروٌف ِباآلياِت،  ُمْنَتَقٍص، ُيَوحَّ
اْلَكبُر  ُهَو  إاّل  إلَه  ال  ِباْلَعالماِت،  َمْوُصوٌف 

املَُتعاُل«.
ما  حسني،  يا  وقال:  األزرق  ابن  فبكى 
عليه  احلسني  له  قال  كالمك؟!،  أحسن 

السالم:
»َبَلَغين أنََّك َتْشَهُد َعلى أبي َوَعلى أخي 

؟ ِباْلُكْفِر َوَعَليَّ
حسني!  يا  واهلل،  أما  األزرق:  ابن  قال 
لئن كان ذلك لقد كنتم منار اإلسالم، وجنوم 

األحكام، فقال له احلسني عليه السالم:
»إّني ساِئُلَك َعْن َمْسأَلٍة؟«.

قال: اسأل، فسأله عن هذه اآلية:
ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ        ))ۈ  

ۅ...((.)3(
قال عليه السالم:

»يا ْبَن األْزَرِق! َمْن ُحِفَظ يِف الُغالَمنْيِ؟«.
احلسني  قال  أبوهما،  األزرق:  ابن  قال 

عليه السالم:
»َفأُبوُهما َخْرٌ أْم َرُسوُل اهلِل َصّلى اهلُل 

َعَلْيِه َو)آِلِه( َوَسلَّْم؟«.
تعاىل  اهلل  أنبأنا  قد  األزرق:  ابن  قال 

أّنكم قوم خصمون!
��������������������

)1( سورة األنعام، اآلية: 103.
)2( سورة الشورى، اآلية: 11.
)3( سورة الكهف، اآلية: 82.

عليه  اإلمام احلسني  كلمات  املصدر: موسوعة 
السالم: ص639 �� 645.
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مميزات اإلنسان الفطرية في 
القرآن

امتاز اإلنسان يف ذات وجوده مبيزات مل 
حيظ بها غره من سائر اخللق.

فقد شّرفه اهلل بأن خلقه بيديه، فقال:
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ))ۈ   

ېې  ې  ې  ى ى  ائ((.
)خطابا إلبليس(، واهلل خالق كل شيء، 
خلق  هناك خصوصّية يف  تكون  أن  فالبّد 
هي  التنويه،  هذا  تستحّق  اإلنسان  هذا 
الكائن،  بهذا  الربانية  العناية  خصوصّية 
وإبداعه نفخًة من روح اهلل داللًة على هذه 

العناية!
خلقه  نسبة  الطباطبائي:  العالمة  قال 

إىل اليد تشريف باالختصاص كما قال:
))ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  

ۆئ  ۈئ((.
البالغ  االهتمام  عن  كناية  اليد  وتثنية 
اهتم  إذا  اإلنسان  أن  ذلك  وصنعه،  خبلقه 

بصنع شيء استعمل يديه معا عناية به()1(
وهكذا نفخة الروح اإلهلية فيه كناية عن 
أصل  �� يف  اإلنسان  هذا  اختصاص  جانب 
فطرته �� باملأل األعلى حتى ولو كان متخذا 
تربطه  عناصر  من   �� جسده  جانب  يف   ��
باألرض، فهو يف ذاته عنصر مساوي قبل 

أن يكون أرضيًا.
هذه  عناصر  من  اإلنسان  خلق  ولقد 
العلوية اليت فرقت  النفخة  ثّم من  األرض 
بينه وبني سائر األحياء، ومنحته خصائصه 
على  القدرة  وأوهلا  الكربى،  اإلنسانية 
اخلاصة  العليا  املدارك  سلم  يف  االرتقاء 

بعامل اإلنسان.
باملأل  تصله  اليت  هي  النفخة  هذه 
باهلل،  لالتصال  أهال  األعلى،وجتعله 
الذي  املادي  النطاق  ولتجاوز  عنه  وللتلقي 
إىل  واحلواس،  العضالت  فيه  تتعامل 
النطاق التجريدي الذي تتعامل فيه القلوب 

اخلفي  السر  ذلك  متنحه  اليت  والعقول، 
واملكان،ووراء  الزمان  وراء  به  يسر  الذي 
ألوان  إىل  واحلواس،  العضالت  طاقة 
غر  التصورات  من  وألوان  املدركات  من 

احملدودة يف بعض األحيان.
اليت  أمانة اهلل  إيداعه  استحّق  وبذلك 
هي ودائع ربانية هلا صبغة ملكوتية رفيعة 
سائر  من  غره  دون  اإلنسان  هذا  أودعت 
قدرات  الودائع يف  هذه  وتتلخص  املخلوق، 
هائلة ميلكها اإلنسان يف جبلته األوىل اليت 
يف  كامنة  طاقات  على  لالستيالء  أهلته 

طبيعة الوجود وتسخرها حيث يشاء.
والتصميم،  اإلرادة  على  القدرة  إنها 
القدرة على التفكر والتدبر، القدرة على 
االكتشاف  على  القدرة  والتكوين،  اإلبداع 
هذا  محل  على  اجلرأة  إنها  والتسخر، 
العبء اخلطر، قال سيد قطب: إنها اإلرادة 
واإلدراك واحملاولة ومحل التبعة، هي هي 
ميزة هذا اإلنسان على كثر من خلق اهلل، 
اهلل  أعلنه  الذي  التكريم  مناط  هي  وهي 
آلدم،  املالئكة  يسجد  وهو  األعلى  املأل  يف 

وأعلنه يف قرآنه وهو يقول:
گ   گ   گ    گ   ک   ک         ))ک  
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں((.
عند  تكرميه  مناط  اإلنسان  فليعرف 
اهلل، ولينهض باألمانة اليت اختارها، اليت 
عرضت على السماوات واألرض واجلبال، 

فأبني أن حيملنها وأشفقن منها.)2(
املخلوق  أمانة ضخمة محلها هذا  إنها 
الصغر احلجم الكبر القوى القوّي العزم. 
ومن ثم كان ظلوما لنفسه حيث مل ينهض 
جهواًل  محلها،  كما  األمانة  هذه  بأداء 
لطاقاته هذه اهلائلة املودعة يف وجوده وهو 

بعد ال يعرفها.
على  القدرة  األمساء:  علمه  وهكذا 
معرفة األشياء بذواتها وخاصياتها وآثارها 

اليت  احلياة،  تطوير  يف  العاملة  الطبيعية 
يف  ليسّخرها  اإلنسان  إرادة  رهن  وقعت 
العلم  يتقّدم  وبذلك  يشاء،  حيث  مآربه 
األرض  عمارة  سبيل  يف  ومجوعه  بشده 
هذا  من  اهلل  ارادة  حيث  معاملها،  وازدهار 

اإلنسان:
ی   ی  ی   ی   ))...ىئ  

جئ...((.
وبذلك أصبح هذا اإلنسان �� بهذه امليزات 
�� خليفة اهلل يف األرض، حيث يتصرف فيها 
وفق إرادته وطاقاته املودعة فيه، ويعمل يف 

عمارة األرض وتطوير احلياة.
وإسجاد املالئكة له يف عرصة الوجود، 
برمتها  النورانية  القوى  إخضاع  عن  كناية 
من  اخلاصة  إرادته  وفق  لإلنسان،تعمل 
غر ما تلف، يف مقابلة القوى الظلمانية 
)إبليس وجنوده( تعمل يف معاكسة مصاحله 
إاّل من عصمه اهلل من شرور الشياطني )إن 
بربك  وكفى  سلطان  عليهم  لك  لي  عبادي 

وكيال(.
وما  السماوات  يف  ما  تسخر  أن  كما 
يف األرض مجيعًا، كناية عن إخضاع القوى 
السماوات  أجواء  يف  املودعة  الطبيعية 
إرادته  فور  تعمل  اإلنسان،  �� هلذا  واألرض 
بال فتور وال قصور، ومعنى تسخرها له: 
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في شخصية اإلنسان
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أن اإلنسان فطر على إمكان تسخرها.
خلق  إذ  عظيم،  خالق  من  فسبحانه 
خلقا بهذه العظمة واالقتدار الفائق على كل 

ملوق!
هذه دراستنا عن اإلنسان على صفحات 
أين  ترى  فيا  الكريم،  القرآن  من  مشرقة 
يوجد مثل هذه العظمة والتبجيل ملخلوق هو 
يف هندامه صغر ويف طاقاته كبر، كربياءًا 

مأل اآلفاق!
صغٌر جسٌم  أنك  أتزعم 

األكرب العامل  انطوى  وفيك 
خبلقه  اخلالقني  أحسن  اهلل  فتبارك 

أحسن املخلوقني!

خلقت األشياء ألجلك وخلقتك 
ألجلي!

بين  مع  خطابا  معروف  قدسي  حديث 
آدم، حيث كانوا هم الغاية من اخلليقة، كما 
خلقة  من  الغاية  هي  املقّدسة  الذات  كانت 
علوًا   �� برمتها  األشياء  أّن  فكما  اإلنسان! 
وسفاًل �� سّخرها اهلل هلذا اإلنسان لتكون يف 
قبضته فتتجلى فيها مقدرته اهلائلة، كذلك 
لكامل  تاّمًا  مظهرًا  ليكون  اإلنسان  خلق 

قدرته تعاىل يف اخللق واإلبداع.
إال   �� كبر  أو  صغر   �� ملوق  من  ما 
وهو مظهر لتجلي جانب من مسات الصانع 
احلكيم )ويف كل شيء له آية تدل على أنه 
الصقيلة  املرآة  فكان  اإلنسان  أما  واحد(، 
اجلمال  صفات  مجيع  فيها  تتجلى  اليت 

واجلالل.
ما  خلق  من  الغاية  هي  ما  فإذا سئلت: 
قلت  األرض مجيعًا؟  وما يف  السماوات  يف 
ذاته  اإلنسان  ��: هو  القرآن  �� حسب وصف 
يف  خليفته  وليكون  اهلل  أمانات  مستودع 

األرض!
خلقة  من  الغاية  هي  ما  سئلت:  وإذا 
الصانع  اهلل  هو  قلت:  ذاته؟  اإلنسان 
اخللق  على  بقدرته  اإلنسان  احلكيم، حيث 
واإلبداع أصبح مظهرًا تاّمًا لكامل األمساء 
والصفات، فكان وجه اهلل األكمل وعني اهلل 

األمّت!
وكان اهلل  اإلنسان غاية اخلليفة،  فكان 
غاية  هو  فاهلل  اإلنسان،  خلق  من  الغاية 

مفيا  كنزا  )كنت  ورد:  وبذلك  الغايات 
لكي  اخللق  فخلقت  أعرف،  أن  فأحببت 

أعرف(.
الذات  جتلي  وهي   �� اإلفاضة  حيث 
ومظهره  واإلبداع  باخللق  كانت   �� املقدسة 

األمت هو اإلنسان.

الحفاظ على كرامة األنبياء
كرامة  على  باحلفاظ  القرآن  ميتاز 

األنبياء، بينما التوراة حتّط من كرامتهم.
مل يأت ذكر نيب من األنبياء يف القرآن 
التبجيل  من  هالة  بهم؛  أحاط  وقد  إاّل 
على  األدناس  عن  ونّزههم  كما  واإلكرام، 

وجه اإلطالق.
خذ مثاًل سورة الصافات جاء فيها ذكر 

أنبياء عظام مرفقا بعظيم االحرتام.
))ىئ  ىئ  ی  ی   ی((، إىل 
قوله: ))  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ(( اآليات: 75 

�� 81 من سورة الصافات.
وقال تعاىل يف كتابه الكريم يف السورة 

نفسها من اآلية 83 �� 113.
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ))ڦ  
))ڌ  ڎ   قوله:  إىل  ڃ  ڃ  ڃ((، 
ڎ  ڈڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  

ک((.
وقوله سبحانه وتعاىل:

))ک  گ  گ  گ   گ((، إىل 
قوله: ))ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ((.

وقال تعاىل:
إىل  ۉ((،  ۅ   ۅ   ))ۋ  

قوله: ))ٹ  ڤ  ڤ  ڤ((.
وهكذا كلما ميّر ذكر نيب تصحبه ملة من 

اإلجالل والتكريم.
من  بقصة  فيها  متّر  فال  التوراة  وأّما 
قصص األنبياء إاّل وملؤها االهانة والتحقر، 
ورمّبا بلغ إىل حّد االبتذال والتعير مما ال 

يليق بشأن عباد اهلل املخلصني!

نبي اهلل إبراهيم عليه السالم 
لم يكذب قط ــ نعوذ باهلل ــ

جاء يف أحاديث العامة برواية أبي هريرة 
�� وهي أشبه باإلسرائيليات �� أن إبراهيم عليه 
السالم كذب �� نستجر باهلل �� ثالث كذبات: 

ثنتني يف ذات اهلل: قوله: )إني سقيم( وقوله: 
)بل فعله كبرهم هذا(، والثالثة بأن سارة: 

)أنها أخته( �� نعوذ باهلل ��.
أبي هريرة  برواية  الشفاعة  ويف حديث 
أيضا: أن أهل املوقف يأتون األنبياء واحدا 
يأتون  حتى  منه،  يستشفعون  واحد  بعد 
ثالث  كذبت  إني  معتذرًا:  فيأبى  إبراهيم 

كذبات ولست هناكم.
هذه  األزهر  مشايخ  جلنة  وصفت  وقد 
الروايات بالصحاح، وعارضت األستاذ عبد 

الوهاب النجار استنكاره هلذه املفرتيات.
عليه  اخلليل  إبراهيم  وحاشا  قلت: 
 �� البيضاء  احلنيفية  إىل  الداعي   �� السالم 
أن ينطق بكذب، وإنا كذب عليه بال ريب، 
يف  بها  اعتداد  ال  اإلسناد  عامية  والرواية 

هكذه جماالت.
فألن  قال:  حيث  الرازي  أجاد  ولقد 
أوىل  اخلرب  هذا  رواة  إىل  الكذب  يضاف 
من أن يضاف إىل األنبياء، وأخذ يف تأويل 
أمكن  وإذا  قائال:  وأضاف  الثالثة،  املوارد 
نسبة  غر  من  ظاهره  على  الكالم  محل 
الكذب إىل األنبياء فحينئذ ال حيكم بنسبة 

الكذب إليه إال زنديق.
أراد وهن  )إني سقيم( فلعله  أما قوله: 
على  قومه  يرى  كان  مما  اجلسدية  حالته 
انتاب  شديدا  أملا  أحس  وقد  الغباء،  عمه 

قلبه املرهف جتاه تلكم اجلهاالت العارمة.
هذا  كبرهم  فعله  )بل  قوله:  وأما 
قاهلا  فقولة  ينطقون(  كانوا  إن  فاسألوهم 

مستهزئا بهم مستخفا عقليتهم الكاسدة.
التمويه،  لغرض  إال  يكون  ال  والكذب 
بواقع األمر  السامعون عارفني  إذا كان  أما 
أراد  وإنا  إبراهيم مل يقصد احلقيقة  وأن 
يعد  ال  هلذا  حمضا  عقوهلم  من  التسفية 
غر  ظاهر  يف  إخبار  الكذب  ألن  كذبا، 
مطابق للواقع، وهذا إنشاء حملض التسفيه 
الصدق  حيتمل  ال  واإلنشاء  بهم،  واهلزء 

والكذب، فتدبر.
 �� أخته  أنها  سارة  بشأن   �� الثالثة  وأما 

فحديث خرافة يا أم عمرو!
���������������

)1( تفسر امليزان: ج17، ص239.
)2( يف ظالل القرآن: ج22، ص47.

الكريم  القرآن  حول  وردود  شبهات  املصدر 
للشيخ حممد هادي معرفة: ص23 �� 29.



على ضفاف نهج البالغة

ذكرن���ا يف الع���دد الس���ابق بع���ض مالمح 
حكوم���ة عم���ر ب���ن اخلط���اب ون���ط ادارته 
للدول���ة االس���المية، وح���ان الوق���ت ملعرف���ة 
بع���ض ن���اذج الفضاض���ة األخالقي���ة اليت 
كانت مس���يطرة على ش���خصية وس���لوكيات 
عم���ر ب���ن اخلطاب، فق���د ُالفت ع���ّدة كتب � 
س���واء كتب احلدي���ث أو التاري���خ � من علماء 
العام���ة بش���أن عم���ر اب���ن اخلط���اب فحكت 
الكثر من قصص���ه اليت تعكس مبجموعها 
امل���زاج احلاد والغلظة اليت كانت مس���يطرة 
على تصرفاته وال سيما إبان خالفته، واليت 
تكش���ف عن م���دى دقة عب���ارات اإلمام عليه 
الس���الم يف وصف خصائصه.و مّما ال ش���ك 
فيه أّن خروقاته يف هذا اجملال كثرة نكتفي 

ببعض ناذجها:

عمر بن الخطاب يجلد ويسب 
من يسأله عن تفسير آيات 

القرآن
روى املرح���وم العاّلمة األميين يف اجمللد 
السادس من كتاب الغدير عن مصادر العامة 
املعروفة من قبيل س���نن الدارمي وتأريخ ابن 
عس���اكر وتفسر ابن كثر وإتقان السيوطي 
وال���در املنث���ور وفت���ح الب���اري ع���ّدة قص���ص 
مروع���ة بش���أن عمر ب���ن اخلط���اب والرجل 
ال���ذي يدعى »صبيغ العراقي«. فالذي تفيده 
الس���ر التارخيية أّنه كان رجاًل باثة كثرا 
ما يس���أل عن اآليات القرآنية، غر أّن عمر 
كان جيابه���ه ب���كل عنف مبا يدعو للدهش���ة 

والعجب ومن ذلك.
ما عن الس���ائب بن يزي���د قال: أتي عمر 
ابن اخلطاب فقيل: يا أمر املؤمنني! إنا لقينا 
رجال يس���أل عن تأويل مش���كل القرآن فقال 
عمر: اللهم مكين منه. فبينما عمر ذات يوم 
جالس���ا يغ���دي الناس إذ ج���اء الرجل وعليه 
ثي���اب وعمامة صف���دي حتى إذا ف���رغ قال: 
يا أمر املؤمنني والذاريات ذروا فاحلامالت 
وقرا، فقال عمر أنت هو؟ فقام إليه وحس���ر 
ع���ن ذراعي���ه فلم ي���زل جيلده حتى س���قطت 

عمامت���ه فقال: وال���ذي نفس عمر 
بيده لو وجدت���ك حملوقًا لضربت 
رأسك ألبسوه ثيابًا وامحلوه على 
قت���ب وأخرج���وه حت���ى تقدموا به 
ب���الده ثم ليق���م خطيب ث���م يقول: 
إن صبيغ���ًا ابتغى العلم فأخطأ فلم 

يزل وضيعًا يف قومه حتى هلك وكان 
سيد قومه.

وع���ن أن���س: )إن عم���ر ب���ن اخلطاب 
جل���د صبيغا الكويف يف مس���ألة عن حرف 

من القرآن حتى اضطربت الدماء يف ظهره(. 
وع���ن الزهري: )إن عمر جل���د صبيغا لكثرة 
مساءلته عن حروف القرآن حتى اضطربت 

الدماء يف ظهره(.
وعن أبي العديس قال: )كنا عند عمر بن 
اخلطاب فأتاه رجل فقال: يا أمر املؤمنني! 
ما اجل���وار الكن���س؟ فطعن عم���ر مبخصرة 
مع���ه يف عمام���ة الرج���ل فألقاها عن رأس���ه 
فق���ال عمر: أح���روري؟ والذي نفس عمر بن 
اخلط���اب بيده لو وجدت���ك حملوقا ألحنيت 
القمل عن رأس���ك(. )كنز العمال 1 ص 229 
نق���ال عن الكنى للحاكم، ال���در املنثور 6 ص 

.)321
وعن عب���د الرمحن بن يزي���د: )إن رجال 
سأل عمر عن فاكهة وأبا فلما رآهم يقولون 

أقبل عليهم بالدرة(.
وأول م���ن ض���رب عم���ر بال���ّدرة أم فروة 
بن���ت أبي قحافة، حينما م���ات أبو بكر فناح 
النس���اء عليه، وفيهّن أخته أم فروة، فنهاهّن 
عم���ر مرارًا، وهّن يع���اودن، فأخرج أّم فروة 

من بينهن،وعالها بالّدرة، فهربن وتفّرقن. 

كان يقال: 
أهي���ب  عم���ر  دّرة 

من س���يف احلج���اج.  ويف 
الصحيح أّن نس���وًة كّن عند رسول 

 ، اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآله قد كث���ر لغطهنَّ
فج���اء عم���ر فهربْ���َن هيبة له، فق���ال هلّن: يا 
ُعدّي���ات أنفس���هن! أَتهْبَنين وال تهنَب رس���ول 

اهلل! قلن: نعم، أنت أغلظ وأفظ.

العثار واالعتذار في حكومة 
عمر بن الخطاب

ق���ال ابن أبي احلديد: )ومّر يومًا بش���اّب 
من فتيان األنصار وهو ظمآن، فاستس���قاه، 
فجدع له ماء بعسل فلم يشربه، وقال: إّن اهلل 
تع���������اىل يقول: )َأذَهْبُتْم َطيِّباِتُكْم يِف َحياِتُكُم 
ْنيا( فقال له الفتى: يا أمر املؤمنني، إّنها  الدُّ
ليست لك وال ألحد من هذه القبيلة، اقرأ ما 



قبلها: 
َم  َي���ْو َو (
الَِّذي���َن  ُيْع���َرُض 
َكَفُروا َعلى الّناِر َأذَهْبُتْم 
ْنيا( فقال  َطيِّباِتُكْم يِف َحياِتُكُم الدُّ
عم���ر: كّل الن���اس أفق���ه من عم���ر! وقيل: إّن 
عم������ر كان يعس بالليل، فس���مع صوت رجل 
وام���رأة يف بي���ت، فارت���اب فتس���ّور احلائط، 
فوج���د ام���رأة ورج���اًل، وعندهم���ا زّق مخر، 
فقال: يا عدّو اهلل، أكنت ترى أّن اهلّل يسرتك 
وأنت على معصيت���ه! قال: يا أمر املؤمنني، 
إن كن���ت أخطأت يف واحدة فقد أخطأت يف 
���وا(، وقد  سَّ ث���الث، قال اهلّل تعاىل: )وال جَتَ
���س. وقال: )وُأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن َأْبواِبها(،  جتسَّ
وق���د تس���ّورت، وق���ال: )ف���إذا َدَخلُْت���ْم ُبُيوت���ًا 
َفَس���لُِّموا(، وما سّلمت!) شرح نهج البالغة 

الب���ن أب���ي احلدي���د 1 / 182(.
وأخ���رج احلافظ���ان الدراقط���ين واب���ن 
عس���اكر: إن رجلني أتيا عم���ر بن اخلطاب 

وسأاله عن طالق ااَلَمة فقام معهما فمشى 
حت���ى أت���ى حلق���ة يف املس���جد فيه���ا رجل 
أصل���ع فقال: أّيه���ا األصلع! ما ترى يف 
ط���الق ااَلَم���ة؟ فرف���ع إليه رأس���ه ثم 
والوس���طى  بالس���بابة  إلي���ه  أوم���أ 
تطليقت���ان،  عم���ر:  هلم���ا  فق���ال 
اهلل  س���بحان  أحدهم���ا:  فق���ال 
املؤمن���ني  أم���ر  وأن���ت  جئن���اك 
فمش���يت معنا حت���ى وقفت على 
ه���ذا الرج���ل فس���ألته فرضيت 
من���ه أن أومأ إلي���ك، وأتي عمر 
اب���ن اخلطاب بام���رأة حامل قد 
اعرتف���ت بالفجور فأمر برمجها 
فتلقاه���ا علي فقال: ما بال هذه؟ 
فقال���وا: أمر عم���ر برمجها فردها 
علي وقال: قد كان ذلك. قال أو ما 
مسع���ت رس���ول اهلل)صل���ى اهلل عليه 
���د على مع���رتف بعد  وآل���ه( ق���ال: الحَّ
ب���الء، أّنه من قيد أو حب���س أو تهدد فال 
إق���رار له، فخال س���بيلها ثم ق���ال: عجزت 
النس���اء أن تل���دن مثل علي ب���ن أبي طالب، 
ل���وال علي هلل���ك عمر. وأخرج اب���ن مبارك 
ق���ال: حدثن���ا األش���عث ع���ن الش���عيب ع���ن 
مس���روق قال: بلغ عمر أّن امرأة من قريش 
تزوجه���ا رجل من ثقيف يف عّدتها فأرس���ل 
إليهم���ا فف���رق بينهم���ا وعاقبهم���ا وقال: ال 
ينكحه���ا أبدًا وجعل الص���داق يف بيت املال 
وفش���ا ذل���ك بني الناس فبل���غ عليًا كرم اهلل 
وجه���ه فقال: ما بال الص���داق وبيت املال؟ 
إّنهم���ا جهال فينبغي لإلمام أن يردهما إىل 
الس���نة قي���ل: فما تقول أن���ت فيها؟ قال هلا 
الص���داق مبا اس���تحل من فرجه���ا، ويفرق 
بينهم���ا، وال جل���د عليهم���ا، وتكم���ل عّدتها 
م���ن األول ث���م تكم���ل الع���ّدة م���ن اآلخر، ثم 
يك���ون خاطبًا. فبلغ ذلك عم���ر فقال: يا أّيها 

الناس ردوا اجلهاالت إىل السنة.

 رد على سؤال
لع���ل الصورة ال���يت رمسها اإلم���ام عليه 

الس���الم يف اخلطب���ة عن مش���اكل املس���لمني 
والفوضى اليت س���ادتهم عل���ى عهد عمر بن 
اخلط���اب تتناف���ى والذهني���ة الس���ائدة لدى 
البع���ض يف أن عه���ده كان مش���رقًا حاف���اًل 
باالنتصارات واملكتس���بات؛ األمر الذي يثر 
الس���ؤال اآلت���ي: كي���ف ميك���ن التوفي���ق ب���ني 
تل���ك الصورة والوقائع اليت عكس���ها التاريخ 

اإلسالمي؟
و االلتف���ات إىل هذه القضية من ش���أنه 
أن يقدم اجلواب الش���ايف هلذا السؤال، فما 
ال ش���ك في���ه أّن عهد عمر ب���ن اخلطاب كان 
عص���ر االنتصارات والفتوح���ات على صعيد 
السياس���ة اخلارجي���ة للبالد; الّن املس���لمني 
وعل���ى ض���وء التعالي���م اإلس���المية واآلي���ات 
القرآنية اليت تدعو إىل اجلهاد قد مارس���وا 
هذه الفريضة بش���كل واس���ع بيث مل متض 
م���ّدة حت���ى حقق���وا الفتوح���ات اإلس���المية 
الباه���رة خ���ارج الب���الد اإلس���المية فتم هلم 
ني���ل ما ال حيصى من الغنائ���م املادية، األمر 
الذي جعل هذه الفتوحات تغطي على ضعف 
اجلبهة الداخلية والفوضى اليت كانت سائدة 
آنذاك، وهو املعنى الذي نلمسه اليوم بوضوح 
يف السياس���ة املتبعة يف العصر الراهن، فقد 
ي���ؤدي االنتص���ار ال���ذي حت���رزه الدولة على 
صعي���د السياس���ة اخلارجي���ة إىل التغطي���ة 
على كل ش���يء وال سيما املشاكل واملعضالت 
اليت تعيشها على مستوى الداخل، ومن هنا 
نرى ساسة استكبار الذين حياولون التغطية 
على مش���اكلهم الداخلي���ة بإمخاد فورتها من 
خالل اللجوء إىل عّدة أنش���طة خارجية مبا 

فيها شن احلروب.
وزب���دة ال���كالم أن اإلم���ام عليه الس���الم 
إّن���ا حت���دث عن م���دى العن���ف واالضطهاد 
واألخط���اء الفادح���ة وس���عة حج���م املش���اكل 
الداخلية إبان عهد عمر بن اخلطاب; األمر 
ال���ذي مت التعام���ل مع���ه مبع���زل عن مس���ألة 

الفتوحات.
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حضور النبي واألئمة عليهم السالم 
عند المحتضر مؤمنا كان أو 

كافرا
السالم:  عليه  اإلمام  تفسر  يف  روي 
)إن املؤمن املوالي حملمد وآله الطيبني... إذا 
حضره من أمر اهلل تعاىل ما ال يرد ونزل به 
من قضائه ما ال يصد وحضره ملك املوت 
وأعوانه وجد عند رأسه حممدا رسول اهلل 
وعند  الوصيني  عليا سيد  آخر  ومن جانب 
رجليه من جانب احلسن سبط سيد النبيني 
الشهداء  سيد  احلسني  آخر  جانب  ومن 

أمجعني... .
فيخاطبهم  إليهم  املؤمن  العليل  فينظر   
بيث حيجب اهلل صوته عن آذان حاضريه 
كما حيجب رؤيتنا أهل البيت ورؤية خواصنا 
عن أعينهم ليكون إميانهم بذلك أعظم ثوابا 
لشدة احملنة عليهم فيقول املؤمن بأبي أنت 
أنت  بأبي  العزة  رب  اهلل  رسول  يا  وأمي 

وأمي يا وصي رسول رب الرمحة بأبي أنتما 
وأمي يا شبلي حممد وضرغاميه يا ولديه 
وسبطيه يا سيدي شباب أهل اجلنة املقربني 
معاشر  بكم  مرحبا  والرضوان  الرمحة  من 
ما  وولديهما  وعلي  حممد  أصحاب  خيار 
سروري  أشد  وما  إليكم  شوقي  أعظم  كان 
اآلن بلقائكم يا رسول اهلل هذا ملك املوت 
قد حضرني وال أشك يف جالليت يف صدره 
ملكانك ومكان أخيك فيقول رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وآله وسلم كذلك هو.
 فأقبل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم على ملك املوت فيقول يا ملك املوت 
استوص بوصية اهلل يف اإلحسان إىل موالنا 
ملك  له  فيقول  ومؤثرنا  وحمبنا  وخادمنا 
ما  إىل  ينظر  أن  مره  اهلل  رسول  يا  املوت 
أعد اهلل له يف اجلنان فيقول له رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم لينظر إىل العلو 
فينظر إىل ما ال حييط به األلباب وال يأتي 

املوت  ملك  فيقول  واحلساب  العدد  عليه 
وهذا حممد  ثوابه  ذلك  أرفق مبن  ال  كيف 

وأعزته زواره.
املوت  جعل  اهلل  أن  لوال  اهلل  رسول  يا 
عقبة ال يصل إىل تلك اجلنان إال من قطعها 
ملا تناولت روحه ولكن خلادمك وحمبك هذا 
أسوة بك وبسائر أنبياء اهلل ورسله وأوليائه 
ثم  تعاىل  اهلل  حلكم  املوت  أذيقوا  الذين 
قد  أخانا  هاك  املوت  ملك  يا  يقول حممد 
سلمناه إليك فاستوص به خرا ثم يرتفع هو 
ومن معه إىل روض اجلنان وقد كشف من 
العليل  املؤمن  ذلك  لعني  واحلجاب  الغطاء 
حول  كانوا  ما  بعد  هناك  املؤمن  فراهم 
الوحا  الوحا  املوت  ملك  يا  فيقول  فراشه 
تناول روحي وال تلبثين هاهنا فال صرب لي 
عن حممد وأعزته وأحلقين بهم فعند ذلك 
يسل  كما  فيسلها  روحه  املوت  ملك  يتناول 
أنه يف  ترون  كنتم  وإن  الدقيق.  من  الشعرة 

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

 ما يعاين املؤمن والكافر عند املوت
 وحضور األئمة عليهم السالم عندهم
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شدة فليس هو يف شدة بل هويف رخاء.
مجاعتنا  وجد  قربه  أدخل  فإذا  ولذة 
قال أحدهما  ونكر  وإذا جاءه منكر  هناك 
لآلخر هذا حممد وعلي واحلسن واحلسني 
فلنتضع  وخيار صحابتهم بضرة صاحبنا 
سالما  حممد  على  فيسلمان  فيأتيان  هلما 
مفردا  علي سالما  على  يسلمان  ثم  مفردا 
ثم يسلمان على احلسنني سالما جيمعانهما 
من  معنا  من  سائر  على  يسلمان  ثم  فيه 
أصحابنا ثم يقولون قد علمنا يا رسول اهلل 
زيارتك يف خاصتك خلادمك وموالك ولوال 
أن اهلل يريد إظهار فضله ملن بهذه احلضرة 
من املالئكة ومن يسمعنا من مالئكته بعدهم 

ملا سألناه ولكن أمر اهلل ال بد من امتثاله.
ثم يسأالنه فيقوالن من ربك وما دينك 
ومن  قبلتك  وما  إمامك  ومن  نبيك  ومن 
شيعتك ومن إخوانك فيقول اهلل ربي وحممد 
والكعبة  إمامي  حممد  وصي  وعلي  نبيي 
قبليت واملؤمنون املوالون حملمد وعلي وآهلما 
وأوليائهما املعادون ألعدائهما إخواني أشهد 
أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد 
أن حممدا عبده ورسوله وأن أخاه عليا ولي 
أطايب  من  لإلمامة  نصبهم  من  وأن  اهلل 
عرتته وخيار ذريته خلفاء األمة ووالة احلق 

والقوامون بالصدق.
فيقوالن على هذا حييت وعلى هذا مت 
وعلى هذا تبعث إن شاء اهلل تعاىل وتكون 
ومستقر  اهلل  كرامة  دار  يف  تتواله  من  مع 

رمحته.
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال 
وألعدائنا  معاديا  ألوليائنا  كان  وإن  وسلم 
بألقابنا ملقبا فإذا جاءه  مواليا وألضدادنا 
وجل  عز  اهلل  مثل  روحه  لنزع  املوت  ملك 
أربابا  اتذهم  الذين  سادته  الفاجر  لذلك 
ما  العذاب  أنواع  من  عليهم  اهلل  دون  من 
إليه  يزال يصل  يهلكه وال  إليهم  يكاد نظره 
فيقول  به  له  طاقة  ال  ما  عذابهم  حر  من 
الكافر تركت  الفاجر  أيها  يا  املوت  له ملك 
أولياء اهلل إىل أعدائه فاليوم ال يغنون عنك 
شيئا وال جتد إىل مناص سبيال فرد عليه 
من العذاب ما لوقسم أدناه على أهل الدنيا 
ألهلكهم ثم إذا دلي يف  قربه رأى بابا من 
منه خراتها  يرى  اجلنة مفتوحا إىل قربه 
فيقول له منكر ونكر انظر إىل ما حرمت 
من تلك اخلرات ثم يفتح له يف قربه باب 
من النار يدخل عليه منه من عذابها فيقول 

رب ال تقم الساعة يا رب ال تقم الساعة(

 وروى علي بن إبراهيم القمي يف تفسره 
عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمر 
عن ابن سنان عن أبي عبد اهلل عليه السالم 
قال: )ما ميوت موال لنا مبغض ألعدائنا إال 
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  وحيضره 
واحلسني  واحلسن   املؤمنني  وأمر  وسلم 
وإن  ويبشرونه  فرونه  عليهم  اهلل  صلوات 

كان غر موال لنا يراهم بيث يسوؤه(.

تدمع عين المؤمن 
عند الموت لسروره برؤية 

محمد وآله عليهم السالم
الشرائع  علل  يف  الصدوق  الشيخ  روى 
مهزيار  بن  إبراهيم  عن  عن سعد  أبيه  عن 
بن  معاوية  عن  فضالة  عن  علي  أخيه  عن 
مسعت   ( قال:  سابور  بن  حييى  عن  وهب 
امليت  يف  يقول  السالم  عليه  اهلل  عبد  أبا 
تدمع عينه عند املوت فقال ذلك عند معاينة 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يرى ما 
يسره قال ثم قال أ ما ترى الرجل إذا يرى 

ما يسره فتدمع عينه ويضحك(.

عرض األعمال على النبي 
وباقي األئمة عليهم السالم

روى صاحب كتاب بصائر الدرجات عن: 
)أمحد بن احلسني عن أبيه عن عبد الكريم 
معاوية  بن  بريد  عن  اخلثعمي  حييى  ابن 
السالم  عليه  ألبي جعفر  قلت  قال  العجلي 
وَرُسوُلُه  َعَمَلُكْم  اهللَُّ  َفَسَرَى  ))اْعَمُلوا 
واملُْْؤِمُنوَن(( فقال: ما من مؤمن ميوت وال 
عمله  يعرض  حتى  قربه  يف  فيوضع  كافر 
على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
وعلى علي عليه السالم فهلم جرا إىل آخر 

من فرض اهلل طاعته على العباد(.

من الشيعة من يراهم وهم له 
كارهون

 روى صاحب كتاب احملاسن عن: )أبي 
عبد اهلل عليه السالم أنه قال لسدير والذي 
بعث حممدا بالنبوة وعجل روحه إىل اجلنة 
ما بني أحدكم وبني أن يغتبط ويرى سرورا 
يعاين  أن  إال  واحلسرة  الندامة  له  أوتبني 
اْلَيِمنِي  َعِن  كتابه  يف  وجل  عز  اهلل  قال  ما 
َقِعيٌد وأتاه ملك املوت بقبض  ماِل  وَعِن الشِّ
روحه فينادي روحه فتخرج من جسده فأما 

املؤمن فما حيس خبروجها وذلك قول اهلل 
املُْْطَمِئنَُّة  النَّْفُس  َأيَُّتَها  يا  وتعاىل  سبحانه 
َفاْدُخِلي  َمْرِضيًَّة  راِضَيًة  َربِِّك  ِإىل  اْرِجِعي 
ملن  ذلك  قال  ثم  َجنَّيِت  واْدُخِلي  ِعباِدي  يِف 
كان ورعا  مواسيا إلخوانه وصوال هلم وإن 
كان غر ورع وال وصول إلخوانه قيل له ما 
منعك من الورع واملواساة إلخوانك أنت ممن 
انتحل احملبة بلسانه ومل يصدق ذلك بفعل 
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  لقي  وإذا 
لقاهما  السالم  عليه  املؤمنني  وأمر  وسلم 
شافعني  غر  وجهه  يف  مقطبني  معرضني 

له...(.

حضور الشيطان عند المحتضر 
لغوايته وسلب اإليمان منه

عن صفوان بن مهران عن أبي عبد اهلل 
ليأتي  الشيطان  ))إن  قال:  السالم  عليه 
الرجل من أوليائنا عند موته يأتيه عن ميينه 
وعن يساره ليصده عما هو عليه  فيأبى اهلل 
الَِّذيَن  اهللَُّ  ُيَثبُِّت  اهلل  قال  وكذلك  ذلك  له 
ويِف  ْنيا  الدُّ ياِة  احْلَ يِف  الثَّاِبِت  ِباْلَقْوِل  آَمُنوا 

اآْلِخَرِة((.
 وعن علي بن حممد بن بندار عن أمحد 
عن  علي  بن  عن حممد  اهلل  عبد  أبي  ابن 
عبد الرمحن بن أبي هاشم عن أبي خدجية 
عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: )ما من 
من  إبليس  به  وكل  إال  املوت  حيضره  أحد 
شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه يف دينه 
حتى ترج نفسه فمن كان مؤمنا مل يقدر 
فلقنوهم شهادة  عليه فإذا حضرمت موتاكم 
اهلل  رسول  حممدا  وأن  اهلل  إال  إله  ال  أن 

صلى اهلل عليه وآله حتى ميوت(.

خاتمة مهمة
عليه  اهلل  صلى  النيب  حضور  أن  اعلم 
وآله وسلم واألئمة صلوات اهلل عليهم عند 
املوت مما قد ورد به األخبار املستفيضة وقد 
وإنكار  االشتهار،  غاية  الشيعة  بني  اشتهر 
مثل  ذلك حملض استبعاد األوهام ليس من 
طريقة األخيار، وأما حنو حضورهم وكيفيته 
ويف  فيه  يكفي  بل  عنه،  الفحص  يلزم  فال 
أمثاله اإلميان به جممال على ما صدر عنهم 

عليه السالم.
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اخل���وف من���زل من من���ازل الدين ومقام 
من مقامات املوقنني، وهو أفضل الفضائل 
النفس���انية، إذ فضيلة الش���يء بقدر إعانته 
عل���ى الس���عادة، وال س���عادة كس���عادة لق���اء 
إال  إليه���ا  من���ه، وال وص���ول  والق���رب  اهلل 
بتحصي���ل حمبت���ه واألن���س ب���ه، وال حيصل 
ذل���ك إال باملعرف���ة، وال حتص���ل املعرف���ة إال 
ب���دوام الفكر، وال حيصل األنس إال باحملبة 
ودوام الذكر، وال تتيسر املواظبة على الفكر 
والذكر إال بانقط���اع حب الدنيا من القلب، 
وال ينقل���ع ذلك إال بقمع لذاتها وش���هواتها، 
وأقوى ما تنقمع به الشهوة هو نار اخلوف، 
فاخلوف هو النار احملرقة للش���هوات، فإذن 
فضيلته بقدر ما حيرق من الشهوات ويكف 
من املعاصي وحيّث على الطاعات، وخيتلف 

ذلك باختالف درجات اخلوف.
وقيل: من أنس باهلل، وملك احلق قلبه، 
وبل���غ مقام الرضا، وصار مش���اهدًا جلمال 
احل���ق: مل يبق له اخلوف، ب���ل يتبدل خوفه 

باألمن، كما يدل عليه قوله سبحانه:
))...پ  پ  پ     ڀ  ڀ((.

إذ ال يبقى له التفات إىل املستقبل، وال 
كراهي���ة عن مكروه، وال رغبة إىل حمبوب، 
فال يبقى له خوف وال رجاء، بل صار حاله 

أعلى منها.
نع���م، ال خيلو عن اخلش���ية �� أي الرهبة 
م���ن اهلل وم���ن عظمت���ه وهيبته ����� وإذا صار 
متجلي���ا بنظ���ر الوح���دة مل يبق في���ه أثر من 
اخلش���ية أيضا، ألنه من ل���وازم التكثر وقد 

زال.
ول���ذا قي���ل: )اخل���وف حج���اب بني اهلل 

وبني العبد(.
)إذا ظه���ر احل���ق عل���ى  وقي���ل أيض���ا: 
الس���رائر ال يبق���ى فيه���ا حم���ل خل���وف وال 

رجاء(.
وقي���ل أيض���ا: )احملب إذا ش���غل قلبه يف 

مش���اهدة احملبوب خب���وف الفراق كان ذلك 
نقص���ا يف دوام الش���هود ال���ذي ه���و غاي���ة 

املقامات(.
وأن���ت خب���ر ب���أن ه���ذه األق���وال مم���ا 
ال التف���ات لن���ا إليه���ا، فلنرج���ع إىل م���ا كنا 
بص���دده من بي���ان فضيلة اخل���وف، فنقول: 
اآلي���ات واألخب���ار الدال���ة عليه أكث���ر من أن 
حتص���ى، وق���د مج���ع اهلل للخائف���ني العل���م 
واهلدى والرمح���ة والرضوان، وهي جمامع 

مقامات أهل اجلنان، فقال:
))...ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ...((.

وقال سبحانه وتعاىل:
))..ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ((.

وقال عّز وجل:
))...ٿ  ٿ   ٹ  ٹ((.

وكثر من اآليات مصرحة بكون اخلوف 
من لوازم اإلميان، كقوله تعاىل:

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ))ٹ  
ڤ   ڦ...((.
وقوله تعاىل:

))...ٹ  ڤ  ڤ ڤ((.
ومدح اخلائفني بالتذكر يف قوله:

))ەئ  ەئ  وئ((.
ووعدهم اجلنة وجنتني، بقوله:

ۇئ   ۇئ     وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ))ائ  

ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ((.
وقوله تعاىل:

))ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ((.
س���بحانه  ق���ال  القدس���ي  اخل���رب  ويف 

وتعاىل:
»وعزتي ال أمجع على عبدي خوفني وال 
أمجع له أمنني، فإذا أمنين يف الدنيا أخفته 

يوم القيامة، وإذا خافين يف الدنيا
أمنته يوم القيامة«.

وق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وآله 
وسلم: »رأس احلكمة مافة اهلل«.

وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
»م���ن خ���اف اهلل أخ���اف اهلل من���ه كل 
ش���يء، ومن مل خيف اهلل أخافه اهلل من كل 

شيء«.
وقال �� صلى اهلل عليه وآله وسلم �� البن 

مسعود:
»إن أردت أن تلقان���ي فأكثر من اخلوف 

بعدي«.
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم: »أمتكم 

عقال أشدكم هلل خوفا«.
وع���ن ليث بن أبي س���ليم ق���ال: )مسعت 
رج���ال من األنصار يقول: بينما رس���ول اهلل 
مس���تظل بظل ش���جرة يف يوم ش���ديد احلر، 
إذ ج���اء رج���ل فن���زع ثيابه، ثم جع���ل يتمرغ 

الخوف من اهلل
أفضل الفضائل
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يف الرمض���اء، يكوي ظهره مرة، وبطنه مرة، 
وجبهت���ه م���رة، ويق���ول: يا نف���س ذوقي، فما 
عن���د اهلل أعظ���م مّم���ا صنعت بك، ورس���ول 
اهلل ينظ���ر إليه ما يصنع، ثم إن الرجل لبس 
ثيابه، ثم أقبل، فأومى إليه النيب صلى اهلل 

عليه وآله وسلم بيده ودعاه، فقال له:
»ي���ا عب���د اهلل! رأيت���ك صنعت ش���يئا ما 
رأي���ت أحدا م���ن الناس صنع���ه، فما محلك 

على ما صنعت؟«.
فق���ال الرجل: محلين عل���ى ذلك مافة 
اهلل، فقلت لنفس���ي: يا نفس ذوقي فما عند 
اهلل أعظم مما صنعت بك، فقال النيب صلى 
اهلل علي���ه وآله وس���لم: »لق���د خفت ربك حق 
مافته، وإن ربك ليباهي بك أهل السماء«.

ثم قال ألصحابه: »يا معش���ر من حضر! 
ادنوا من صاحبكم حتى يدعو لكم«.

فدن���وا من���ه، فدع���ا هل���م، وق���ال: »اللهم 
أمج���ع أمرن���ا عل���ى اهل���دى، واجع���ل التقوى 

زادنا، واجلنة مآبنا«.
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:

»م���ا من مؤمن خي���رج من عيني���ه دمعة، 
وإن كانت مثل رأس الذباب، من خشية اهلل، 
ثم يصيب شيئا من حر وجهه، إال حرمه اهلل 

على النار«.
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:

»إذا اقش���عر قلب املؤمن من خش���ية اهلل 
حتاتت عنه خطاياه كما يتحات من الش���جر 

ورقها«.
وق���ال صلى اهلل عليه وآله وس���لم أيضا: 
»ال يل���ج النار أحد بكى من خش���ية اهلل حتى 

يعود اللنب يف الضرع«.
وقال س���يد الس���اجدين عليه السالم يف 
بع���ض أدعيته: »س���بحانك! عجبا ملن عرفك 

كيف ال خيافك«.
وقال اإلمام الباقر عليه السالم:

الس���الم  علي���ه  املؤمن���ني  أم���ر  »صل���ى 
بالن���اس الصب���ح بالع���راق، فلم���ا انص���رف 
وعظه���م، فبك���ى وأبكاه���م م���ن خ���وف اهلل، 
ث���م قال:  أما واهلل لقد عه���دت أقواما على 
عهد خليلي رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم: وإنهم ليصبحون وميسون شعثا غربا 
محص���ا ب���ني أعينهم كرك���ب البع���ر يبيتون 
لربهم سجدا وقياما، يراوحون بني أقدامهم 

وجباههم، يناجون ربهم يف فكاك رقابهم من 
النار، واهلل لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون 

مشفقون«.
وقال عليه السالم:

»وكأن زفر النار يف آذانهم، إذا ذكر اهلل 
عندهم مادوا كما متيد الش���جر كأنا القوم 

باتوا غافلني«.
ث���م ق���ال عليه الس���الم: »فما رئ���ي عليه 

السالم بعد ذلك ضاحكا حتى قبض«.
وقال اإلمام الصادق عليه الس���الم: »من 
عرف اهلل خاف اهلل، ومن خاف اهلل سخت 

نفسه عن الدنيا«.
وقال عليه الس���الم: »إن من العبادة شدة 

اخلوف من اهلل تعاىل يقول:
))...ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ...((.

وقال:
))..ڱ  ڱ  ڱ   ڱ..((.

وقال عّز وجل:
))...ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں((.

وق���ال علي���ه الس���الم: »إن حب الش���رف 
والذكر ال يكونان يف قلب اخلائف الراهب«.

وقال عليه السالم:
»املؤم���ن بني مافتني: ذنب قد مضى ما 
ي���دري ما صن���ع اهلل فيه، وعم���ر قد بقي ال 
ي���دري ما يكتس���ب في���ه من املهال���ك، فهو ال 

يصبح إال خائفا وال يصلحه إال اخلوف«.
وقال عليه السالم:

»خ���ف اهلل كأن���ك ت���راه وإن كن���ت ال تراه 
فإن���ه يراك، وإن كنت ترى أنه ال يراك، فقد 
كف���رت، وإن كن���ت تعل���م أنه ي���راك ثم برزت 
ل���ه باملعصية فقد جعلته من أهون الناظرين 

إليك«.
وقال عليه السالم:

»ال يك���ون املؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا 
راجي���ا، وال يك���ون خائف���ا راجي���ا حتى يكون 

عامال ملا خياف ويرجو«.
وقال عليه السالم:

»مم���ا حفظ من خط���ب النيب صلى اهلل 
عليه وآله وسلم أنه قال: أيها الناس! إن لكم 
مع���امل فانته���وا إىل معاملك���م، وإن لكم نهاية 
فانتهوا إىل نهايتكم، أال إن املؤمن يعمل بني 
مافت���ني: بني أج���ل قد مض���ى ال يدري ما 
اهلل صان���ع فيه، وب���ني أجل قد بقي ال يدري 

ما اهلل ق���اض فيه، فليأخذ العبد املؤمن من 
نفسه لنفسه ومن دنياه آلخرته، ومن الشبيبة 
قب���ل الكرب، ويف احلياة قبل املمات فو الذي 
نفس حممد بيده ما بعد الدنيا من مستعتب 

وما بعدها من دار إال اجلنة أو النار«.
العل���م  ال���واردة يف فض���ل  األخب���ار  ث���م 
والتق���وى وال���ورع والبكاء والرج���اء تدل على 
ذل���ك متعلق���ة  فض���ل اخل���وف، ألن مجل���ة 
ب���ه تعل���ق الس���بب أو تعلق املس���بب، إذ العلم 
س���بب اخل���وف، والتق���وى وال���ورع حيصالن 
من���ه ويرتتب���ان علي���ه ����� كما ظهر مما س���بق 
����� والب���كاء مثرته والزم���ه، والرج���اء يالزمه 
ويصاحب���ه، إذ كل م���ن رجا حمبوب���ا فال بد 
أن خياف فوته، إذ لو مل خيف فوته مل حيبه 
فال ينفك أحدهما عن اآلخر، وإن جاز غلبة 
أحدهما على اآلخر، إذ من شرطهما تعلقها 
باملش���كوك، ألن املعل���وم ال يرجى وال خياف 
فاحملبوب املش���كوك فيه تقدير وجوده يروح 
القل���ب وهو الرجاء، وتقدير عدمه يؤمله وهو 

اخلوف، والتقديران يتقابالن.
نع���م، أح���د ط���ريف الش���ك ق���د يرتج���ح 
بضور بعض األس���باب، ويسمى ذلك ظنا، 
ومقابله وهما، فإذا ظن وجود احملبوب قوي 
الرجاء وضعف اخلوف باإلضافة إليه، وكذا 
بالعك���س، وعل���ى كل ح���ال فهم���ا متالزمان، 

ولذلك قال اهلل سبحانه:
))...ائ  ەئ  ەئ...((.

وقال عّز وجل:
))...ڳ  ڳ  ڱ  ڱ...((.

وقد ظهر أن ما يدل على فضل اخلمسة 
يدل على فضيلته، وكذا ما ورد يف ذم األمن 
من مكر اهلل ي���دل على فضيلته، ألنه ضده، 
وذم الش���يء م���دح لضده ال���ذي ينفيه، ومما 
ي���دل عل���ى فضيلت���ه م���ا ثب���ت بالتوات���ر من 
كث���رة خ���وف املالئكة واألنبي���اء وأئمة اهلدى 
عليهم الس���الم كخوف جربائيل، وميكائيل، 
وإس���رافيل، ومحل���ة الع���رش، وغره���م من 

املالئكة املهيمني واملسلمني.
وكخوف نبينا صلى اهلل عليه وآله وسلم، 
وإبراهيم، وموس���ى، وعيسى، وداود وحييى 

وغرهم من األنبياء عليهم السالم.
������������������������������

)1( املص���در: جامع الس���عادات، ج1، ص155 �� 
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مباحث عقائدية

مم���ا ال ش���ّك في���ه أّن اإلنس���ان عموم���ًا 
يؤم���ن مب���ا تهواه نفس���ه ومتيل إليه حس���ب 
فطرته من األص���ول والعقائد اليت يعتنقها 

ويلتزم بها.
ومم���ا ال ش���ّك فيه أن املس���لم خصوصًا 
ال���ذي يؤمن باإلس���الم دينًا بس���ب فطرته 

يؤمن بأصول عقائد الدين اإلسالمي.
ولكنه بالرغم من متسكه وإميانه بأصول 
الدين إاّل أنه قد تواجهه الكثر من املشاكل 
إذا ما جوبه ببعض الشكوك والشبهات اليت 
قد تؤدي إىل زعزعة إميانه ومتس���كه بهذه 
العقائ���د، لعدم فهم���ه واس���تيعابه هلا فهمًا 

عميقًا وباالستدالل واإلثبات املنطقي.

ما هو العدل
مل���اذا ُعّد العدل، من بني س���ائر صفات 

اهلل، أصاًل من أصول الّدين؟
الفرق بني )العدالة( و)املساواة(.

1 ����� مل���اذا اختر الع���دل من بني س���ائر 
الصفات؟

قبل اخلوض يف هذا البحث البّد من أْن 
يتض���ح لنا: مل���اذا ُعّد العلم���اء العظام صفة 
العدال���ة ال���يت ه���ي واحدة م���ن صفات اهلل 

أصاًل من »أصول الدين اخلمسة؟
و)ع���ادل(  و)ق���ادر(  )ع���امل(  اهلل  إنَّ 
و)حكي���م( و)رمح���ن( و)رحي���م( و)أزل���ي( 
و)أبدي( و)خالق( و)رزاق(، فلماذا اختاروا 
)العدالة( دون سائر صفات اهلل لتكون أحد 

أصول الدين اخلمسة؟

لإلجاب���ة ع���ن ه���ذا الّس���ؤال الب���ّد من 
معرفة عّدة نقاط:

أواًل: إنَّ للعدال���ة، من بني س���ائر صفات 
اهلل، أهمي���ة خاص���ة بي���ث أنَّ كث���رًا م���ن 
ألنَّ  عليه���ا،  مرتتب���ة  األخ���رى  الصف���ات 
)العدال���ة( مبعناه���ا الواس���ع، ه���ي وض���ع 
األمور يف مواضعها. وعلى ذلك فان صفات 
أخرى مثل )احلكيم( و)الّرزاق( و)الّرمحن( 

وأمثاهلا تعتمد على العدالة يف معانيها.
ثانيًا: كما أنَّ )املعاد( يستند إىل )العدل 
اإلهل���ي(، وكذل���ك ترتب���ط رس���الة األنبي���اء 
عليه���م الس���الم و مس���ؤولية األئم���ة عليهم 

السالم بعدالة اهلل أيضًا.
ثالث���ًا: ظه���ر يف ص���در اإلس���الم خالف 
بش���أن مس���ألة عدالة اهلل، فقد أنكر بعض 
املس���لمني وهم األش���اعرة عدال���ة اهلل كليًا، 
وقالوا: إنَّ )العدالة( و)الظلم( ال معنى هلما 
بالنسبة هلل، فجميع ما يف عامل الوجود من 
ملك���ه، وكل م���ا يفعله فه���و العدال���ة بعينها. 
لقد أنك���ر هؤالء حتى )احلس���ن( و)القبح( 
العقلي���ني، قائلني أن عقولنا ال تس���تطيع أْن 
ت���درك هاتني الصفتني مطلقتني، بل إنَّها ال 
تدرك ُحْس���َن احَلَسن وال قبح القبيح )وغر 

ذلك من األخطاء(.
وفريق آخر من أهل السنة وهم املعتزلة 

ومعهم الشيعة، قالوا بعدالة اهلل وبأنَّه ال 
يظلم أبدًا. 

وللتمييز ب���ني هذين الفريق���ني، أطلقوا 
عل���ى الفري���ق الّثان���ي اس���م )العدلي���ني( أو 

)العدلية( ألنهم عّدوا )العدل( عنوان 

مدرستهم، وأطلقوا 
عل���ى الفري���ق اآلخر اس���م 

)غ���ر العدلي���ني(. ولك���ي مييز 
الشيعة أنفس���هم عن بقية )العدليني( 

عّدوا اإلمامة أصاًل آخر من أصول الدين.
وعليه:

أصبح )العدل( و)اإلمامة( من مميزات 
مذهب الشيعة اإلمامية.

رابعًا: مبا أن فروع الدين ليس���ت س���وى 
إش���عاعات أصول الدين، وأنَّ أش���عة عدالة 
اهلل ش���ديدة التأث���ر يف اجملتمع البش���ري، 
أصبحت العدالة االجتماعية من أهم أسس 
اجملتمع اإلنساني، إنَّ اختيار العدالة كأصل 
م���ن أصول الدين إش���ارة إىل إحي���اء العدل 
يف اجملتمع���ات البش���رية ومكافحة كل أنواع 

الظلم.
ومثلم���ا كان توحي���د ذات اهلل وصفات���ه 
وعبادت���ه ن���ورًا دع���ا للوح���دة واالحت���اد يف 
اجملتمع اإلنس���اني لتمتني وحدة الصفوف، 
كانت قيادة األنبياء و األئّمة عليهم الس���الم 
اجملتمع���ات  يف  احلّق���ة(  )للقي���ادة  مث���ااًل 

اإلنسانية.

العدل اإللهي
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وعليه:
ف���إنَّ أص���ل عدالة 
اهلل السائدة يف كل عامل 
الوجود، إشارة إىل ضرورة 
اجملتم���ع  يف  العدال���ة  تطبي���ق 

البشري على مجيع األصعدة.
إنَّ ع���امل اخلليق���ة العظي���م قائ���م عل���ى 
العدال���ة، لذل���ك ال ميك���ن أنَّ يق���وم جمتم���ع 

إنساني بغر العدالة.

ما هي العدالة؟

للعدالة معان متلفة:

أواًل: معنى العدالة العام والشامل هو كما 
قلن���ا: وضع األمور يف مواضعها، أي التوازن 
والتعادل، وهذا املعنى هو املهيمن على عامل 
اخلليقة برمته، على املنظومات الشمس���ية، 
عل���ى الّذرة، على بناء كيان اإلنس���ان ومجيع 
احليوان والنبات، وهذا هو املعنى الذي ورد 

يف احلديث الّنبوي الشريف:
مواُت َواألرُض«.  »ِبالعدِل قاَمِت السَّ

فمث���اًل؛ لو اختل تع���ادل القوتني اجلاذبة 
والدافعة يف الكرة األرضية، وزادت إحداها 
على األخرى، الجنذبت األرض حنو الشمس 

واحرتقت وتالشت، أو خلرجت 

عن مدارها 
وتالشت يف الفضاء الفسيح.

والعدال���ة هي أنَّك إْن س���قيت نبتة الورد 
امل���اء يف  املثم���رة فق���د س���كبت  واألش���جار 
موضع���ه، وهذا ه���و العدل بعين���ه، وإْن أنت 
س���قيت األش���واك والطفيلي���ات، فقد أرقت 

املاء، يف غر موضعه، وهذا الظلم بعينه.
����� ومّثة معن���ى آخر للعدل وه���و )مراعاة 
وه���و  )الظل���م(  ويقابل���ه  الن���اس(  حق���وق 
االس���تئثار بق���وق اآلخري���ن، أو انتزاع حق 
ش���خص وإعط���اؤه آلخر ال حق ل���ه فيه، أي 
احملاب���اة، وه���ي إعطاء بع���ض حّقهم، ومنعه 

عن آخرين.
بديهي أنَّ املعنى الّثاني )خاص( واملعنى 
)الع���دل(  معني���ي  كال  وأنَّ  )ع���ام(،  األول 
يصدقان بق اهلل، غر أنَّ املعنى الثاني هو 

املقصود يف بثنا هذا غالبًا.
معنى )عدل( اهلل هو أنه ال يسلب أحدًا 
حّق���ه، وال يأخ���ذه من بع���ض ليعطيه لبعض 
آخر، فال حيابي بني األش���خاص، فهو عادل 

بكل معاني الكلمة.
ه ع���ن )الظل���م( س���واء متثل  إنَّ اهلل من���زّ
بأخ���ذ حق أحد، أم إعط���اء حق أحد آلخر، 

أم باإلجحاف واحملاباة.
إنَّه ل���ن يعاقب من يعمل الصاحلات، وال 
يثي���ب املس���يء، وال يأخذ أح���دًا بذنب أحد، 

وال حيرق األخضر جبرم اليابس أبدًا.
وإذا كان مجيع أفراد جمتمع ما مذنبني، 
سوى شخص واحد، فإنَّ اهلل تعاىل يستثنيه 

مص���اف  يف  حيش���ره  وال  اآلخري���ن،  ع���ن 
املذنبني.

أّما مقولة )األشاعرة( بأنَّ اهلل إذا أرسل 
األنبي���اء إىل اجلحي���م، واملذنبني إىل اجلّنة 
ال يك���ون ظاملًا، فهي مقول���ة جزاف، قبيحة، 
مجل���ة وال أس���اس هلا، وإنَّ كل ش���خص مل 
يغلف عقله التعصب واخلرافات يشهد بقبح 

هذا القول.

الفرق بين )المساواة( 
و)العدالة(

النقط���ة املهم���ة األخ���رى اليت الب���ّد من 
اإلش���ارة إليها يف ه���ذا البحث هي ما جيري 
أحيانًا من اخللط بني )املساواة( و)العدالة( 
على اعتبار أنَّ العدالة هي تطبيق املس���اواة، 

وليس كذلك.
ش���روط  م���ن  ش���رطًا  ليس���ت  املس���اواة 
العدال���ة، ب���ل العدال���ة ه���ي إعط���اء كل ح���ق 
ملس���تحقه وأخ���ذ األولويات بنظ���ر االعتبار، 
فالعدال���ة ب���ني تالميذ ص���ف واح���د، مثاًل، 
ليس���ت يف من���ح مجيعهم درجات متس���اوية، 
وليس���ت العدال���ة ب���ني العم���ال يف إعطائهم 

أجورًا متساوية.
بل العدالة هي أْن ينال كّل تلميذ الّدرجة 
ال���يت تس���تحقها معلوماته ولياقت���ه العلمية، 
وأن ين���ال كل عام���ل أجرت���ه بس���ب أهمية 

العمل الذي يؤديه.
والعدال���ة يف ع���امل الطبيعة تدخل ضمن 
ه���ذا املعن���ى الواس���ع، فل���و أنَّ قل���ب ح���وت 
)البال���ن( ال���ذي ي���زن طنًا واحدًا قد س���اوى 
قل���ب عصف���ور ال ي���كاد يزن أكث���ر من بضعة 
غرام���ات، م���ا كان ذل���ك عداًل، ولو تس���اوت 
جذور ش���جرة ضخمة مع جذور نبتة صغرة 

ملا كان ذلك عداًل، بل لكان ظلمًا فاضحًا.
فالعدالة إذن: هي أن ينال كل كائن نصيبه 

مبوجب استحقاقه واستعداده ولياقته.
�����������������������������������

املص���در: سلس���ة أص���ول الدي���ن للش���يخ ناصر 
مكارم الشرازي: ص113 �� 118.



أعالم الشيعة

والدته

ولد آية اهلل الشيخ حممد القمي املعروف 
باألرباب يف مدينة قم املقدسة عام 1276ه�، 

وقضى طفولته فيها.

دراسته وأساتذته

أكم���ل دراس���ته االبتدائي���ة يف مدين���ة قم 
املقدسة.

درس مرحلة السطوح عند علماء حوزتها 
البارزين.

هاجر إىل العراق إلكمال دراس���ة البحث 
اخلارج، وأخذ حيضر بوث الشيخ الشرازي 

الكبر يف مدينة سامراء املقدسة.
ذه���ب إىل النج���ف األش���رف حلض���ور 
دروس آية اهلل حبيب اهلل الرشيت، واآلخوند 

اخلراساني، والشيخ حسني النوري.
طوى مراحل الدراسة وأصبح فقيهًا، فنال 
درجة االجتهاد، وأيد اجتهاده كثر من علماء 

احلوزة العلمية يف النجف األشرف.
ع���اد إىل مدينة قم املقدس���ة واجته حنو 
التدريس والتحقي���ق والتأليف، وأداء وظائفه 

الدينية االخرى.

تدريسه وطالبه

منذ وصوله إىل قم املقدسة قام بتشكيل 
حوزة دراسية فيها، اصبحت فيما بعد موضع 

احرتام واهتمام العلماء آنذاك، 
ومل تقتصر جهوده على حوزته 
الشخصية فقط ؛ بل تظافرت 
جهوده مع جهود آية اهلل الشيخ 
عبد الكريم احلائري )مؤسس 
ق���م(  يف  العلمي���ة  احل���وزة 
بوض���ع اأُلس���س ال���يت قامت 
عليها احل���وزة الفتية آنذاك، 
وميكن القول بق ان الشيخ 

حممدا االرباب كان له دور كبر يف إقامة هذه 
املؤسسة العلمية.

وقد نهل من معني دروسه كثر من الطلبة 
الذي���ن أصب���ح هل���م مس���تقبٌل زاه���ٌر يف عامل 

التشيع، نذكر جمموعة منهم:
1 �� آية اهلل الشيخ حممد فيض القمي.

2 �� آية اهلل الشيخ عباس القمي.
3 �� آية اهلل الشيخ حممد الكبر القمي.

4 �� آية اهلل حسن النويسي.
5 �� الشيخ علي حممد باغ البنبئي القمي.

6 �� الشيخ أبو احلسن الفقيهي.
7 �� الشيخ أمحد الفقيهي.

8 �� الشيخ حممد صادق الفقيهي.
9 �� السيد حممد صادق الطاهري.

10 �� ولداه الشيخ حممد تقي اإلشراقي، 

والشيخ 
حممد باقر املعروف ب�) الرباني(.

صفاته وأخالقه

كان الش���يخ حمم���د األرب���اب حيب مجيع 
الن���اس ويعطف عليهم وحُيس���ن إليهم، حتى 
من خيتلف معه ويتفقد فقراءهم وحمتاجيهم 
الس���يما الس���ادة اهلامشيني منهم، وكان تقيًا 
متواضع���ًا حس���ن املعش���ر، يرح���ب بضيوف���ه 
مجيعًا وحيرتمهم، وكان ملصًا هلل عزوجل 
وكش���اهد على إخالصه، عندما شكل حوزته 
وأخذ يلقي دروس���ه فيها، كان آية اهلل الشيخ 
عبد الكريم احلائري يلقي دروس���ه يف الوقت 
نفس���ه، ويف يوم من األيام قال الش���يخ القمي 

لطالبه:
حتدثن���ا يف الدروس املاضية عن موضوع 
)األهم واملهم( بش���كل مفصل واليوم أريد أن 
أق���ول لكم ب���أن حضورك���م يف دروس آية اهلل 

آية اهلل الشيخ حممد القمي 
املعروف باألرباب )قدس سره(
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احلائري أهم من حضوركم دروسي، فاذهبوا 
ي���ا أعزائ���ي واحضروا دروس���ه، فنهض مجيع 
الطالب إال اثنني منهم، وهما )الش���يخ حممد 
تقي والشيخ حممد باقر( ابنا آية اهلل األرباب 
فقد كانا راغبني بضور دروس أبيهما، فكرر 
عليهم���ا الش���يخ إذهب���ا إىل دروس آي���ة اهلل 

احلائري.
وكان الش���يخ متش���ددًا يف األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، مواظبًا على املستحبات من 
النواف���ل اليومية واألدعية والزي���ارات، وقراءة 
الق���رآن الكري���م، واقامة ص���الة الليل حتى يف 

السفر.
وكان ش���ديد التعل���ق بأه���ل البي���ت عليهم 
الس���الم، وال س���يما س���يد الش���هداء اإلم���ام 
احلسني عليه السالم، فقد كان الشيخ يرتقي 
املنرب احلس���يين يف العشرة األوىل من حمرم 
احلرام ليتن���اول فيها واقعة كربالء، وما جرى 
فيها من املصائب على احلس���ني عليه السالم 

وأهل بيته.
وأخرًا فإن الشيخ كان ميتلك ذوقًا شعريًا 
جي���دًا، فق���د كت���ب أش���عارًا باللغت���ني العربية 

والفارسية، أكثرها يف احلكمة واملوعظة.

موقفه من االحتالل الروسي 
للبالد اإلسالمية

احتل الروس جزءًا من ايران خالل احلرب 
العاملي���ة األوىل، ولكفه���م عن بل���وغ مدينة قم 
املقدس���ة; أعّد الش���يخ حمم���د األرباب خطة 
حكيم���ة، فذه���ب ملقابل���ة احلاك���م العس���كري 
للق���وات الروس���ية ) بارتوف (، وق���ال له: ملاذا 
تري���دون اإلخالل ب���ب الناس لك���م؟ إن أبناء 
ش���عبنا عندما يريدون ش���راء حاجة أو س���لعة 
من االسواق، فانهم ُيقبلون على شراء البضائع 
الروس���ية ويقولون: انها بضائ���ع جيدة و...اخل، 
فُأعجب القائد العسكري بكالم الشيخ وقال: 
أنا حلد اآلن مل أمسع مبثل هذا الكالم املنطقي 

اللطيف ورحب بالشيخ كثرا وقال له: حنن يف 
خدمتكم، اص���دروا لنا األوامر وحنن على أمت 

االستعداد على تطبيقها.
فقال له الش���يخ: إن مدينتنا ) قم ( مدينة 
دينية ومقدسة ودخول قواتكم العسكرية إليها 
بالتجهي���زات واألدوات املوس���يقية ال ينس���جم 
م���ع الطابع الديين ال���ذي يغطي املدينة، فإني 
أطلب منكم عدم إرس���ال قواتكم اىل داخلها، 
ويف حال���ة احتياجكم إىل س���لع أو بضائع من 
أس���واقها س���أقوم بتوصية الداللني اليصاهلا 
إليك���م خارج املدينة، فقبل احلاكم العس���كري 
هذا الطلب واس���تطاع الشيخ ان يدفع شرهم 

وفسادهم عن املدينة.

مؤلفاته

1����� كت���اب االربعني احلس���ينية: م���ن كثرة 
مطالعة الش���يخ وانهماكه بالتألي���ف والتدوين 
والتصحيح ُأصيب بالعمى فنذر هلل عزوجل ان 
هو ش���فاه من العمى يؤل���ف كتابا حيتوي على 
أربعني حديثًا يف اإلمام احلسني عليه السالم 

فشفاه اهلل.
2 �� شرح كتاب البيان للشهيد األول: كتاب 

فقهي معروف لدى العلماء.
3 �� شرح القصيدة العينّية للسيد إمساعيل 

احلمري واليت مطلعها )أُلِم عمر...(.
4 ����� رس���الة يف ال���رد على الفرق���ة البابية 

الضاّلة.
5 �� حواش على كتاب جواهر الكالم للشيخ 

حممد حسن النجفي.
6 ����� دي���وان ش���عر يف رثاء اإلمام احلس���ني 

عليه السالم وغره.
7 ����� مقابلة وتصحي���ح كت���اب باراألنوار 

للمجلسي .
8 �� تصحيح كتاب الغيبة للنعماني.

9 �� تصحيح كتاب الوصية للمسعودي.

10 ����� تصحيح كتاب كنز العرفان للفاضل 
املقداد.

أقوال العلماء فيه

ق���ال فيه آي���ة اهلل احملدث الش���يخ عباس 
القمي: شيخنا العامل الفاضل الفقيه احملدث 
احلكيم املتكلم، الشاعر املنشىء األديب االريب 
حس���ن احملاض���رة، جي���د التقري���ر والتحرير، 
جام���ع املعقول واملنق���ول أدام اهلل بقاه.... وكان 
كمحمد بن أمحد بن عبد اهلل البصري امللقب 
ب� )املفجع( املعروف بكثرة بكائه وتفجعه على 

أهل البيت عليهم السالم..
وقال فيه صاحب كتاب رحيانة األدب: كان 
الشيخ حممد األرباب من علماء اإلمامية الكبار 
يف القرن ) الرابع عشر اهلجري (، سافر منذ 
شبابه إىل العتبات املقدسة .... وأكمل مراحل 
الدراس���ة ون���ال درجة اإلجته���اد، وكان موضع 
اهتم���ام واح���رتام العلم���اء يف زمان���ه. قض���ى 
عمره الش���ريف يف التدري���س، وإقامة احلدود 
الشرعية، وترويج أحكام الدين احلنيف، وكان 

شديدًا يف أمر النهي عن املنكر.

وفاته

مرض الشيخ حممد األرباب آواخر حياته 
مبرض مل ميهله طويال، فلبى نداء ربه يف سنة 
1341 ه�، بعد أن قضى مخس���ة وستني عامًا 
من عمره الش���ريف، يف إحياء شريعة الرسول 
األكرم حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم، وُتراث 

األئمة املعصومني الطاهرين عليهم السالم.
وبعد إجراء مراس���م التش���ييع مت دفنه يف 
مقربة )شيخان( القريبة من الصحن الشريف 
ملرقد السيدة فاطمة املعصومة عليها السالم 

يف مدينة قم املقدسة.
������������������������

املصدر علماء احلوزة العلمية: 48.



معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

Čđ

ع���ن اب���ن بابويه ق���ال: حدثنا أبو واس���ع 
حمم���د بن أمح���د )ابن حممد( بن إس���حاق 
النيس���ابوري ق���ال: مسع���ت جدت���ي خدجية 
بنت محدان بن بسنده قالت: ملا دخل الرضا 
�� عليه الس���الم �� نيس���ابور نزل حملة الغربي 
ناحي���ة تع���رف ب����)الش آب���اد( )يف دار جدي 
)بسنده(، وإنا مسى )بسنده( ألن الرضا �� 

عليه السالم �� ارتضاه من بني الناس.
)وبس���نده( ه���ي كلم���ة فارس���ية معناها 

)مرضي(.
فلما نزل �� عليه السالم �� دارنا زرع لوزة 
يف جان���ب من جوانب الدار، فنبتت وصارت 
ش���جرة وأمثرت يف سنة، فعلم الناس بذلك، 
فكان���وا يستش���فون بلوز تلك الش���جرة، فمن 
أصابت���ه علة ت���ربك بالتناول م���ن ذلك اللوز 
مستش���فيا به فعويف، ومن أصابه رمد جعل 
ذل���ك اللوز على عينه فعويف، وكانت احلامل 
إذا عسر عليها والدتها تناولت من ذلك اللوز 

فتخف عليها الوالدة وتضع من ساعتها.
وكان إذا أخ���ذ دابة من ال���دواب القولنج 
اخ���ذ من قضب���ان تلك الش���جرة، فأمر على 
بطنه���ا فتعافى ويذهب ]عنه���ا[ ريح القولنج 
بربكة الرضا �� عليه السالم �� فمضت األيام 
عل���ى تل���ك الش���جرة فيبس���ت فج���اء ج���دي 
مح���دان وقط���ع أغصانها فعم���ي، وجاء ابن 
مح���دان يق���ال له: )أب���و عم���رو( فقطع تلك 
الش���جرة من وج���ه األرض فذه���ب ماله كله 
بباب فارس، وكان مبلغه س���بعني ألف درهم 
إىل مثانني ألف درهم ومل يبق له شيء، وكان 
ألبي عمرو هذا ابنان كاتبان وكانا يكتبا ألبي 
احلس���ن حممد ب���ن إبراهيم )ابن( مس���جور 

يقال ألحدهما: )أبو القاس���م( ولآلخر: )أبو 
ص���ادق(، ف���ارادا عم���ارة تلك ال���دار وأنفقا 
عليها عش���رين ألف درهم، وقلعا الباقي من 
أصل تلك الش���جرة وهما ال يعلمان ما يتولد 

عليهما من ذلك.
فوىل أحدهما ضياعا ألمر  خراس���ان، 
ف���رد إىل نيس���ابور يف حمم���ل ق���د اس���ودت 
رجله اليمنى، فشرحت رجله فمات من تلك 

العلة بعد شهر.
وأم���ا اآلخ���ر وهو األك���رب، فإن���ه كان يف 
ديوان الس���لطان بنيسابور يكتب كتابا، وعلى 
رأس���ه قوم م���ن الكتاب وق���وف، فقال واحد 
منه���م: دفع اهلل عني الس���وء ع���ن كاتب هذا 
اخلط، فارتعش���ت يده من س���اعته وس���قط 
القلم من يده، وخرجت بيده بثرة ورجع إىل 
منزل���ه، فدخ���ل إليه أبو العب���اس الكاتب مع 

مجاعة فقالوا له:
ه���ذا الذي أصابك م���ن احلرارة، فيجب 
أن تفتصد، فافتصد ذلك اليوم، فعادوا إليه 
من الغد وقالوا )له(: جيب أن تفتصد اليوم 
أيضا، ففعل فاس���ودت يده فش���رحت ومات 
م���ن ذل���ك، وكان موتهما مجيع���ا يف أقل من 

سنة.)1(
امل���اء الذي نبع بربكة اإلمام الرضا عليه 

السالم واألثر الباقي
عن ابن بابويه قال: حدثنا متيم بن عبد 
اهلل بن متيم القرش���ي قال: حدثنا أبي قال: 
حدثنا أمحد بن علي األنصاري قال: حدثنا 
عبد السالم بن صاحل اهلروي قال: ملا خرج 
علي بن موس���ى الرضا �� عليه الس���الم �� من 
نيس���ابور إىل املأم���ون، فبل���غ ق���رب القري���ة 
)احلم���راء(، قي���ل ل���ه: يا بن رس���ول اهلل قد 

زال���ت الش���مس أف���ال تصل���ي، فنزل ����� عليه 
السالم �� فقال:

»ائتوني مباء«.
فقيل: ما معنا ماء، فبحث �� عليه السالم 
����� بيده األرض فنبع من املاء ما توضأ به هو 
)وأصحابه( ومن معه، وأثره باق إىل اليوم، 
فلم���ا بلغ إىل )س���ناباد( اس���تند إىل اجلبل 

الذي تنحت منه القدور فقال:
»الله���م انف���ع به وبارك فيم���ا جيعل )فيه 

و( فيما ينحت منه«.
ثم أمر �� عليه الس���الم ��  فنحت له قدور 

من اجلبل، وقال:
»ال يطبخ ما آكله إال فيها«.

وكان �� عليه الس���الم �� خفيف األكل قليل 
الطعم، فاهت���دى الناس إليه من ذلك اليوم، 
وظهرت بركة دعائه �� عليه السالم �� فيه، ثم 
دخ���ل دار محي���د بن قحطب���ة الطائي ودخل 
القبة اليت فيها قرب هارون الرشيد، ثم خط 

بيده إىل جانبه ثم قال �� عليه السالم ��:
»ه���ذه تربيت وفيها أدفن وس���يجعل اهلل 
هذا امل���كان متلف ش���يعيت وأهل حمبيت، 
واهلل م���ا يزورن���ي منهم زائر وال يس���لم على 
منهم مس���لم إال وجب له غف���ران اهلل تعاىل 

ورمحته بشفاعتنا أهل البيت«.
ث���م اس���تقبل القبلة فصل���ى ركعات ودعا 
بدع���وات، فلم���ا ف���رغ س���جد س���جدة ط���ال 
مكث���ه )فيها( فأحصيت له فيها مخس���مائة 

تسبيحة، ثم انصرف.)2(
������������������������

 )1( مدين���ة املعاجز للس���يد هاش���م البحراني: 
ج7، ص130.

)2( املصدر السابق: ص132.

شجرة اللوز المزروعة 
بيداإلمام الرضا صلوات اهلل وسالمه عليه المباركة
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من مناهل مدرسة الدعاء

قي���ل: )واحلم���د هلل الذي ل���و حبس عن 
عب���اده معرف���ة مح���ده( أي: ب���أن مل يعطهم 
ق���درة املعرف���ة، )على ما أباله���م( أي: على 
م���ا امتحنهم، )من مننه املتتابعة( أي: املنن: 
مجع مّنة، مبعنى النعمة، إذ كل نعمة توجب 
من���ة عل���ى اإلنس���ان، )وأس���بغ عليه���م( أي: 
أعطاهم ووّسع عليهم )من نعمه املتظاهرة( 
أي: ال���يت بعضه���ا ظه���ر لبع���ض ويف أثرها 
وعقبها، )لتصرفوا( جواب لو )يف مننه فلم 
حيم���دوه( أي: إذ املف���روض أنهم ال يعرفون 
احلمد، )وتوسعوا يف رزقه( أي: توسعوا يف 
ني���ل رزقه والتص���رف فيه، )فلم يش���كروه( 
أي: إذ الش���كر ف���رع املعرفة واملفروض أنهم 
ال يعرف���ون مح���ده، )ولو كان���وا كذلك( أي: 
يتناولون الرزق بدون أن يش���كروا، )خلرجوا 
من حدود اإلنسانية إىل حد البهيمية( أي: 
إذ البهيمية ال تشكر لعدم معرفتها، وكذلك 

يكون اإلنسان حينئذ.
)فكانوا( أي: لعدم شكرهم، )كما وصف 
يف حمك���م كتاب���ه( أي: إضاف���ة حمك���م إىل 
الكت���اب من إضافة الصف���ة إىل املوصوف، 
أي كتاب���ه احملكم ال���ذي مل يطرأ عليه باطل 
أو نس���خ أو ما أش���به )إن ه���م إاّل كاألنعام( 
أي: إن: نافي���ة، أي لي���س ه���ؤالء الذي���ن ال 
يدينون إاّل كاألنعام يف عدم الفهم واإلدراك 

)بل هم أضل سبيال(.
إذ األنعام تعرف مصاحلها ومفاس���دها 
واإلنسان املنحرف ال يعرف ذلك، وال خيفى 
أن احلم���د بالنتيج���ة عل���ى هداية اإلنس���ان 

وعدم جعله كاألنعام.)1(
وقي���ل: من أه���م الف���وارق بني اإلنس���ان 
واحليوان، أّن اإلنس���ان يشعر بالواجب حنو 
خالقه، ونفس���ه، وأس���رته، وجمتمع���ه، وأّنه 
حُماسب عليه، ومعاقب لو فرط بشيء منه، 
وإن نه���ض ب���ه، وأداه على وجه���ه عاد عليه 

باخلر دنيا وآخرة، ويف احلديث القدسي:
»م���ا تق���رب إل���ّي عب���دي مبث���ل أداء م���ا 

افرتضت عليه«.
وم���ن مجل���ة م���ا افرتضه س���بحانه على 

عباده الشكر له، ومن آياته:
ہھ   ھ   ۀ  ہ  ہ  ہ    ))ۀ  

ھ  ھ  ے  ے  ۓ((.

ڦ   ))ڦ   تع���اىل:  وقول���ه 
ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄڄ  

ڃ((.
وأفضل أنواع الشكر ترك احملرمات،ويف 
طليعته���ا كّف األذى ع���ن الناس، وأدناها أن 
يعرف اإلنسان أّن ما به من نعمة فمن فضل 
اهلل، وطوله، ال من حول املنعم عليه، وقوته، 

قال اإلمام الصادق عليه السالم:
»شكر النعمة اجتناب احملارم... من أنعم 
اهلل علي���ه بنعم���ة فعرفه���ا بقلب���ه، فقد أدى 

شكرها«.
وال يس���تخف بش���كر النعم���ة، واملنعم إال 
الذي���ن يتصرف���ون تص���رف البهائ���م، وإىل 
هؤالء أش���ار اإلمام عليه السالم بقوله: )ولو 
كانوا كذلك( أي مل يش���كروا اهلل، وحيمدوه 
عل���ى رزق���ه وفضل���ه، )خلرج���وا م���ن حدود 
يتص���رف  البهيمي���ة(  ح���د  إىل  اإلنس���انية 
اإلنس���ان عن عقل، وعلم، وجتربة، وتفكر، 
وتصمي���م، واحليوان يتص���رف بغريزة تقوده 
آليًا، وتلقائيًا، إىل ما يضطر إليه يف حياته، 
وبقائه، وال يعرف بالتحديد أين يذهب؟ وال 
م���اذا يفع���ل، أو مت���ى يع���ود إىل حظرت���ه؟ 
متامًا كالسيارة يقودها السائق مع الفرق أن 
س���ائق احليوان من داخله، وس���ائق السيارة 
م���ن خارجها، والدلي���ل القاطع على ذلك أّن 
احلي���وان مل يتطور، ويتغ���ر يف حياته مدى 
آالف القرون، قال اإلمام أمر املؤمنني عليه 

الس���الم: »العاقل يتعظ باآلداب، والبهائم ال 
تتعظ إال بالضرب«.

ويف كت���اب الط���ب الروحان���ي ألب���ي بكر 
ال���رازي: )احلي���وان يرّوث عن���د احلاجة يف 
أي مكان، وزمان، أما اإلنس���ان فيقهر طبعه 

ملعان عقلية«.
وقيل: ألّن األنعام تؤدي ما عليها، وتنقاد 
لصاحبه���ا أمرًا، وزج���رًا، أما أهل اجلهالة، 
والضاللة فال يؤدون ما عليهم، وال ينقادون 
خلالقه���م، وف���وق ذل���ك ف���إّن األنع���ام تنفع، 
وال تض���ر، وهم وب���اء، وأدواء على اجملتمع، 

واإلنسانية.)2(
وق���ال ش���اعر أه���ل البي���ت الش���يخ عبد 

املنعم الفرطوسي:
َل���ْو َم���ْن  خال���ق  اهلل  أمح���د 

حَبس اخللَق عن مجيل الثَّناء
دون تعريفه���م بأك���رم مح���ٍد

مس���تحقٍّ ل���ه بفض���ِل العطاء
بع���د فيٍض خلر م���نٍّ عليهم

النَّعم���اء وس���ابغ  يدي���ه  م���ن 
الس���تطاعوا متتُّع���ًا بالعطايا

دون شكٍر للرزق عند احلباء
ه���ذا بع���د  آدٍم  اب���ُن  ول���كان 

العمي���اء بالبهيم���ة  مش���بهًا 
تأكل الرِّزق دون محٍد وشكٍر

���ماء عن���د إطعامها لربِّ السَّ
س���بياًل أض���ُل  إاّل  إْن  ق���ال: 

من مجي���ع األن���اِم دون اهتداء)3(
�����������������������

)1( شرح الصحيفة السجادية للسيد الشرازي 
رمحه اهلل: ص18 �� 19.

)2( يف ظ���الل الصحيف���ة الس���جادية للش���يخ 
حممد جواد مغنية: ص55 �� 57.

)3( الصحيفة السجادية بنظم الشاعر املرحوم 
عبد املنعم الفرطوسي: ص22.

على مائدة الصحيفة السجّادية
الحلقة السادسة عشرة
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الزوجية في الخلق
يؤك���د القرآن الكري���م أن مجيع الكائنات 
خلقت أزواجًا، فاحليوانات والنباتات خلقت 
من ذك���ر وأنثى رغم أنواعه���ا العديدة، حتى 
تل���ك ال���يت ال تب���دو للعي���ان أنها على ش���كل 

أزواج.
وكش���فت البح���وث يف جم���ال اجلمادات 
به���ذا  حقائ���ق  ع���ن  وال���ذرات  واجلزئي���ات 
الش���أن، وحنن لسنا بصدد إثباتها أو نفيها، 
لكّن موضوع الزوجية واضح للعيان وال سيما 
يف عامل احليوان���ات والنباتات وال توجد أية 

صعوبة يف إدراك ذلك وإثباته.
إن اهلدف م���ن الزوجية هو التكامل، أي 
أن عملي���ة اخلل���ق س���تبقى ناقص���ة فيم���ا لو 
ُخلقت الكائنات على شكل فرد إذ ال ميكنها 

طي طريق التكامل.
فالتكام���ل ال يتحق���ق إاّل يف ظ���ل توحي���د 
تكام���ل  إىل  الوص���ول  ميك���ن  وال  األزواج، 
اجملتمع���ات إاّل م���ن خ���الل توحي���د الكلم���ة 
وهي م���ن إحدى مظاهر الزوجية، وال ميكن 
لإلنس���ان واحليوان والنبات مواصلة احلياة 

إاّل يف ظّل هذا األمر.

مسؤولية الزواج
الب���ّد ان نع���رف أنه ال معن���ى للفردية يف 
عامل البش���رية، وال ميكن لإلنسان أن يسلك 

طريق السعادة مبفرده أبدًا.
فالبش���ر خلق���وا أزواج���ًا، وجي���ب عل���ى 
اإلنس���ان أن يذعن ملس���ؤوليته يف بناء أس���رة 
بع���د أن يص���ل إىل مرحلة البلوغ اجلس���مي 

واجلنسي أو لنقل البلوغ العقلي واجلنسي.
وتشر الفطرة إىل هذا األمر أيضًا، وال 
ميكن توفر ما حيتاجه اجلس���د أو الروح أو 
تدبر احلياة اليومية إاّل من خالل األس���رة، 
فاإلنسان مضطر لتشكيل أسرة من أجل أن 
حيقق أهدافه يف اخلر والسعادة والكمال.

ميّث���ل كّل م���ن الرج���ل وامل���رأة مش���روعًا 
مكّمال لآلخر يف ظل الزواج، إذ س���يتمكنان 

من طي طريق السعادة.
رف���ع  عل���ى  مع���ًا  يتعاون���ان  وس���وف 
عيوبهم���ا وليكونا س���كنًا لبعضهم���ا البعض، 
وامل���الذ وامللج���أ عندم���ا تواجههما املش���اكل 
س���ببًا  ال���زواج  ويك���ون  كم���ا  والصعوب���ات، 
الس���تمرار النسل وبقاء األجيال إضافة إىل 

دوره يف منع العديد من االحنرافات.

أعراض العزوبة
ال ميكنن���ا أن ن���درك أهمية بناء األس���رة 
ومس���ؤوليتنا يف ه���ذا اجلان���ب إاّل مت���ى م���ا 

عرفنا املصائب اليت جتلبها العزوبة.
فم���ا أكث���ر االحنراف���ات ال���يت تس���ببها 
العزوب���ة! وم���ا أكث���ر األم���راض اجلس���مية 
وت���دّل  بس���ببها!  تظه���ر  ال���يت  والروحي���ة 
اإلحصاءات أن 70% من االحنرافات حتدث 
بني األعمار من 18 �� 25 سنة، ومن الطبيعي 
أن تنخف���ض هذه النس���بة فيما لو مت الزواج 

خالل هذه السنوات.
فالع���ّزاب مهي���أون لالحن���راف وارتكاب 
اجلرائم، وميثلون أهداف���ًا جيدة للمجرمني 
واملنحرف���ني الذي���ن يبحث���ون ع���ادة عن مثل 

هؤالء األشخاص.
م���ن ه���م الذي���ن يبح���ث عنه���م الع���زاب 
املنحرفون من أجل إش���باع غرائزهم؟ أليس 

هم النساء والفتيات؟
لقد أّكد اإلسالم كثرًا على الزواج وترك 
العزوبة، وقد جاء يف احلديث الش���ريف عن 

الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم:
»رّذال موتاكم العّزاب«.

وجاء يف حديث آخر عن الرس���ول األكرم 
صلى اهلل عليه وآله وسلم:

»أكثر أهل النار العزاب«.

حق الزواج
لق���د ذك���ر ال���زواج بأّن���ه حق م���ن حقوق 
الف���رد وال ميك���ن ألي ش���خص مهم���ا بلغ أن 

مين���ع هذا احلق وذلك بس���بب أهميته ودوره 
يف س���المة النفس واجلسم، وميكن أن يكون 
ه���ذا احل���ق مجاعي���ًا ألن اجملتمع س���يعيش 
بأمن وس���الم يف ظل���ه، وت���زول عنه ماطر 
العزوب���ة والعّزاب وتتحق���ق عملية احملافظة 

على كرامة اجملتمع وشرفه.
وطال���ب اإلس���الم ����� يف ظل ه���ذا احلق �� 
الوالدين بتوفر األرضية الالزمة لولدهما �� 
سواء كان ذكرًا أم أنثى �� للزواج عندما يصل 

مرحلة البلوغ.
وذك���رت األحاديث اإلس���المية عددًا من 

حقوق األوالد على آبائهم منهما:
»ويزوجه إذا بلغ«.

وم���ن الطبيع���ي أن يؤدي من���ع هذا احلق 
إىل ظه���ور ع���دد م���ن األم���راض اجلس���مية 
أو النفس���ية وحرمان الش���خص م���ن اللذات 
الدنيوي���ة املش���روعة والقض���اء على النس���ل 
واحلرم���ان م���ن حي���اة ش���ريفة، وه���ذا ما ال 

يرضى به اإلسالم أبدًا.

التأكيد على الزواج
مثة رواي���ات وأحاديث إس���المية عديدة 
تؤك���د عل���ى ال���زواج وبن���اء األس���رة وقب���ول 
املس���ؤولية، جاء ع���ن الرس���ول األكرم صلى 

اهلل عليه وآله وسلم قوله:
»يا معش���ر الش���باب م���ن اس���تطاع منكم 

الباءة فليتزّوج«.
وهن���اك أحادي���ث كث���رة أخ���رى ترّغ���ب 

الناس بالزواج منها:
�� قال أمر املؤمنني عليه السالم:

»تزوجوا فإن رس���ول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله وسلم قال: َمْن أحب أن يتبع سنيت فإن 

من سنيت التزويج«.
�� وقال رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وآله 

وسلم:
»من تزوج أحرز نصف دينه«.

�� وقال اإلمام الصادق عليه السالم:
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»ركعت���ان يصليهم���ا املت���زّوج أفضل من 
سبعني ركعة يصليها أعزب«.

كما وأش���ارت بع���ض األحاديث األخرى 
إىل أن االمتناع عن الزواج خوفًا من الفقر 

ميثل نوعا من الشرك:
»م���ن ترك التزوي���ج ماف���ة العيلة فقد 
س���اء ظن���ه باهلل عّز وج���ل، إن اهلل عّز وجل 

يقول:
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ))ٱ  
پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ((.
وأوصت األحاديث أيضًا ذلك الشخص 
ال���ذي ال يق���در عل���ى ال���زواج باالس���تعانة 
بالص���وم لكبح مج���اح غريزته أو الس���يطرة 

عليها.

ضرورة الحذر
ميث���ل ال���زواج نوعًا من املس���ؤولية اليت 
هل���ا أك���رب األثر يف حي���اة اإلنس���ان احلالية 

واملستقبلية.
ومث���ة حماذي���ر عدي���دة أش���ارت إليه���ا 

األحاديث اإلسالمية يف باب الزواج منها:
�� خطب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

وسلم يوما يف املسلمني فقال:
»أيها الناس إّياكم وخضراء الدمن«.

قيل: يا رسول اهلل وما خضراء الدمن؟، 
قال:

»املرأة احلسناء يف منبت السوء«.
�� وجاء عنه صلى اهلل عليه وآله وسلم:
»اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس«.

وهذا دليل على انتقال الصفات الوراثية 
وأخالق الوالدين إىل أوالدهما.

�� عن أبي عبد اهلل الصادق عليه السالم 
قال:

»إذا تزوج الرجل املرأة جلماهلا أو ماهلا 
وكل إىل ذلك، وإذا تزوجها لدينها رزقه اهلل 

املال واجلمال«.
�� وقال إبراهيم الكرخي: قلت ألبي عبد 
اهلل الص���ادق علي���ه الس���الم: إن صاحب���يت 
هلك���ت وكان���ت ل���ي موافقة وق���د هممت أن 

أتزوج، فقال لي:
»أنظر أين تضع نفس���ك ومن تشركه يف 

مالك وتطلعه على دينك وسّرك«.

المعايير في مسؤولية الزواج
حدد اإلس���الم معاي���ر معينة يف الزواج 
وطال���ب االلت���زام بها حتم���ًا، منه���ا العقيدة 
واإلمي���ان والكفاءة واألخ���الق... ومتثل هذه 
املعاير ضرورة ملحة من أجل حياة س���ليمة 

وشريفة.
كم���ا رفض اإلس���الم العديد من املعاير 
السائدة عن األمم األخرى اليت منها اختيار 
الزوجة ملاهلا وثروته���ا أو موقعها ومنصبها 
أو مجاهل���ا أو م���ن أج���ل مصلح���ة معينة أو 
بس���بب اإلك���راه أو الرتحم والعط���ف عليها 
وغ���ر ذلك، ووصفها باألخط���ار اليت تهدد 

حياة األسرة يف املستقبل.
وذك���ر اإلس���الم أيضًا بع���ض احملرمات 
على الرجل من أفراد عائلته وأس���رته ومنع 
ال���زواج منهن وعّد ذلك أمرًا ش���رعيًا ينبغي 
على املس���لم االلت���زام به وح���ّذر التزوج من 

احملارم.
كم���ا ح���ّذر اإلس���الم م���ن تزوي���ج الزناة 
وطال���ب باختي���ار األصح���اء لعملي���ة الزواج 
أولئ���ك  واالبتع���اد ع���ن املرض���ى والس���يما 
املصاب���ون باألم���راض النفس���ية واخللقي���ة 
كالفس���اد وسوء اخللق، وأن يكون املتقدمون 
الفكري���ة  الناحي���ة  م���ن  أس���وياء  لل���زواج 

والروحية.

هدف الزواج
ينظ���ر اإلس���الم إىل ال���زواج بأّن���ه عمل 
املقاص���د  بع���ض  حتقي���ق  يري���د  ه���ادف 
كاالستجابة للفطرة والغريزة، والعمل بسنة 
الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم، والشعور 
بالسكن والراحة، والتكاثر واستمرار النسل 
واألجي���ال والوص���ول إىل مرحل���ة التكامل، 
وحتقيق املودة واحلب والرمحة وغر ذلك.

إن أه���داف الزواج عديدة وكثرة للغاية 
رغ���م حتدي���د البع���ض هل���ا يف نق���اط معينة 
كالعفة والطهارة مثال وصون اإلنسان بعيدًا 
عن متلف األمراض، والبّد أن تؤخذ مجيع 

تلك األهداف بنظر االعتبار.
وبش���كل عام الب���ّد أن نفرق ب���ني الزواج 
والتجارة وهذا هو الس���بب املهم للعديد من 

املشاكل اليت حتصل يف احلياة الزوجية.
كم���ا أن ال���زواج لي���س وس���يلة للتفاخ���ر 
والتباه���ي وإاّل ف���إّن عاقبته الذل���ة واملهانة، 
وق���د أش���ارت األحاديث الش���ريفة إىل هذا 

املعنى أيضًا.

أهمية األسرة
ينظر اإلس���الم باهتمام بالغ إىل األسرة 
ويعّدها احلجر األساس للمجتمع، والبّد أن 
حيص���ل البناء والتكام���ل االجتماعي يف ظل 
هذه األس���رة اليت هي أساس ثبات اجملتمع 
واس���تقراره ومس���ؤولة إىل ح���ّد كب���ر ع���ن 

سعادته.
وتتآل���ف القلوب وتتوادد بس���بب الزواج 
وتشكيل األسرة، ويتم القضاء على االنزواء 

واالنعزال ليحّل مكانه البناء واإلبداع.
تربوي���ة  مدرس���ة  أول  ه���ي  فاألس���رة 
وأخالقية، واملركز لنشوء العادات واكتساب 
املعلوم���ات والتج���ارب، والوس���ط الذي يتم 

خالله بناء عقل الطفل ونفسيته.
واألس���رة هي املس���ؤولة عن التوجيهات 
الصحيح���ة واخلاطئة، والوال���دان هما أّول 
َم���ْن يق���وم بتعلي���م الطف���ل وتوجيه���ه وبن���اء 

أفكاره األساسية.
كم���ا أن ال���زواج وتش���كيل األس���رة يّع���د 
نوع���ًا من العبادة، ووصف���ه البعض بأّنه من 
املس���تحبات املؤّك���دة لألش���خاص العادي���ني 

وأوجبوه على من يشعر أن عفته يف خطر.
وورد عن الرسول األكرم صلى اهلل عليه 

وآله وسلم قوله:
»ما ُبين بناء يف اإلس���الم أحّب إىل اهلل 

عّز وجل من التزويج«.
ويف احلقيق���ة ف���إن اإلنس���ان يق���وم م���ن 
خالل بناء األس���رة بأه���م وظيفة وأخطرها 
وأكثره���ا نفعًا أال وهي املس���اهمة يف إجياد 

التمدن البشري وتطويره.

ضرورة حماية األسرة
تقع على الوالدين أواًل مس���ؤولية محاية 
األس���رة ثم على اجملتمع والدولة فيما بعد، 
وجيب أن توض���ع القوانني اخلاصة بماية 
األس���ر م���ن األخط���ار، وإنه خلط���أ كبر أن 
تفق���د األس���رة مكانتها وموقعها لتس���ر يف 

طريق االحنراف والضالل.
ينبغي على احلكومة اإلسالمية أن تهتم 
باألسرة وتوّفر هلا عوامل االستقرار والبناء 
واالزده���ار، وأن تطلب يف ه���ذا الطريق من 
أصح���اب ال���رأي والفكر توف���ر كل ما يعزز 
مكانة األس���رة وتقضي يف نفس الوقت على 

كّل ما يهدد أمنها واستقرارها.
����������������������

املصدر: دور األب يف الرتبية، د. علي القائمي: 
ص19 �� 24.
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روى الشيخ عبد اهلل املقمقاني يف كتاب 
)تنقيح املقال( عن أبيه أن املوىل البهبهاني 
ُس���ئل ع���ن الص���الة خلف )الش���يخ يوس���ف 

صاحب احلدائق �� وكانا معاصرين ��.
فقال: ال تصح..

وسئل الشيخ يوس���ف عن الصالة خلف 
البهبهاني؟ فقال:

تصح.. فقيل له:
كي���ف تصححه���ا خل���ف م���ن ال يصحح 

الصالة بصالتك؟!
قال: وأّي غرابة يف ذلك؟

إّن واجيب الش���رعي حيّتم علّي أن أقول 
م���ا اعتق���د، وواجب���ه الش���رعي حيّت���م عليه 
ذل���ك، وق���د فعل كل من���ا بتكليف���ه وواجبه.. 
وه���ل تس���قط عن���ه العدال���ة جمل���رد أن���ه ال 

يصحح الصالة خلفي؟!
للش���يخ حممد ج���واد مغني���ة رمحه اهلل 
تعليق على هذه الرائدة وهو يقصد الش���يخ 

يوسف البحراني:
أرأي���ت هذا القلب الكبر الذي ال خيفق 
بغر اإلميان؟.. أرأي���ت هذا الصدر الرحب 
ال���ذي يتس���ع للعدالة، وإن تك���ن عليه ال له؟ 
أرأيت هذه النفس اليت ال تعرف إاّل الصدق 

واإلنصاف والتواضع.

ولي���س من ش���ك أّن ه���ذا املنطق غريب 
عل���ى أكثري���ة ش���يوخ ه���ذا العص���ر.. ألن كل 
ش���يخ من هذه األكثرية أو الكثرة يرى الدين 
جمّسما يف شخصه بالذات.. فعدم الثقة به 
معناه عدم الثقة بالدين، وهذا عنده هو حّد 

الكفر أو الفسق على األقل.
أم���ا من مجع بني الدي���ن والعلم والعقل، 
أم���ا م���ن ين���وب ع���ن املعص���وم حق���ًا وميثله 
يف محاي���ة الش���ريعة وإحيائها ف���ال يرى يف 
ه���ذا املنط���ق أّي غرابة م���ا دام الدين حيتم 
الصراحة وإعالن احلق، حتى ولو كان على 

النفس:
))ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ  

ٺ...((.)1(
وال أدري كي���ف يس���مح أحدن���ا لنفس���ه 
أن يتكل���م باس���م الدين، ويدع���ي النيابة عن 
املعصوم، ويدعو الناس إىل االقتداء به، مع 
العل���م بأنه ال يقت���دي مبن اّدعى النيابة عنه 
عندم���ا مُيتحن بكلمة تش���به كلمة البهبهاني 
ب���ق الش���يخ يوس���ف.. ب���ل يتنك���ر لقائلها، 
ويبخس���ه مجي���ع حقوقه، ويس���لبه أظهر ما 
حتل���ى ب���ه من صف���ات، وإذا نصح���ه ناصح 
بالكف أو االعتدال قال إن واجيب الشرعي 

حيّتم علّي هذا وأكثر من هذا.
واآلن �� أيها القارئ �� هل ظهر لك الفرق 

بني األنانيني واملزّيفني الذين يكّيفون الدين 
حس���ب ش���هواتهم وأهوائهم، وب���ني صاحب 
احلدائ���ق الذي اتقى اهلل حقًا، ونطق بكلمة 
احلق واإلخ���الص مؤثرا أمر اهلل ومرضاته 

على نفسه وهواه.
وخنت���م ه���ذه الكلم���ة باملقارن���ة التالية: 
سألت ش���يخًا عاد من النجف األشرف إىل 
ب���الده عامل���ة: هل بنيت���م �� س���يادتكم �� على 

االجتهاد؟
فقال: أملثلي يقال هذا؟!

وتعرض الشيخ يوسف صاحب احلدائق 
)ت���ويف س���نة 1186ه����( يف كت���اب )ال���درر 
النجفية( ص53 ملعنى االجتهاد وللش���روط 
املعتربة يف الفقيه، وألقوال العلماء، ثم قال 
م���ا نّصه باحلرف الواح���د: و)أنا أقول: وإن 
كن���ت مم���ن يقصر ع���ن الس���باق يف مضمار 
ه���ؤالء الفحول، ويكبو جواده عن اللحاق يف 

ميدان تلك العقول(.
وهك���ذا ه���م علم���اء مذه���ب آل البي���ت 
عليهم السالم يزدادون تواضعًا كلما ازدادوا 

علمًا.
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)1( سورة النساء، اآلية: 135.
املص���در: قصص وخواطر من أخالقيات علماء 

الدين: ص241 �� 242، برقم 185.

العلمـــاء الحقيقيـــون
يزدادون تواضعًا كلما ازدادوا علمًا 

الصداع
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معارف عامة

 )Headache :الص���داع )باإلجنليزية
ه���و أمل يف ال���رأس أو الفروة أو الرقبة، وقد 
يتحس���ن معظم األشخاص لو غروا أسلوب 
حياته���م وتدرب���وا على كيفية االس���رتخاء أو 
بتناوهل���م أدوية له. وهن���اك الصداع التوتري 
أو النفس���اني الذي س���ببه تصلب العضالت 
بالكتفني أو الرقبة أو بفروة الرأس أو الفك. 
وه���ذا س���ببه اإلجه���اد واالكتئ���اب والقل���ق. 
وق���د يك���ون لكثرة العمل واألش���خاص الذين 
يتناولون مادة الكافيني يف الش���اي والببس���ي 
ميكنه���م الش���عور بالص���داع ل���و مل يتناول���وا 
ال���يت اعت���ادوا عليه���ا.  جرعاته���م اليومي���ة 
ومن األس���باب الش���ائعة لتولد الصداع جند 
ال���رأس م���ن املناط���ق احلساس���ة ألنها تضم 
الدم���اغ  والعينني واألذنني وعظام اجلمجمة 
وعضالت الوجه واجليوب األنفية والشرايني 
وغرها، وكل هذه األعضاء قد تكون س���ببًا 
للصداع. وهناك بعض األعضاء البعيدة عن 
ال���رأس ال���يت ميكنها أن تث���ر نوبة الصداع. 
هلذه االس���باب يكون للصداع أشكال وأنواع. 
فقد يكون الصداع متقطعًا أو مستمرًا. وقد 
يصيب اإلنس���ان شهريًا أو أسبوعيًا أو يوميًا 
وق���د ت���دوم النوب���ة ع���دة س���اعات، وتتلف 
ش���دتها ب���ني أمل خفي���ف وأمل معت���دل إىل 
اإلحساس بأمل شديد. وقد يصاحبه الغثيان 

والق���يء واضط���راب الرؤي���ة وس���وء امل���زاج. 
الص���داع ق���د يك���ون عضوي���ًا بس���بب ضربة 
خفيف���ة عل���ى ال���رأس أو مح���ى، أو األورام 
وارتفاع الضغط واضطرابات العني كالتهاب 
امللتحمة أو التهاب اجليوب األنفية أو التهاب 
األذن الوس���طى ومشاكل األسنان واإلمساك 

وأعراض ما قبل الدورة الشهرية. 

الوقاية
-النوم الكايف
-األكل املفيد

-ممارسة الرياضة بانتظام.
- فرد الرقبة واجلزء العلوي من اجلسم. 
والس���يما ول���و كان العم���ل يتطل���ب اجللوس 

طويال.
-ترك التدخني.

-تعلم كيف تسرتخي وتنفس بعمق.
شاش���ة  أم���ام  اجلل���وس  م���ن  -التقلي���ل 

الكمبيوتر ألوقات طويلة.

العالج
باخت���الف  خيتل���ف  األصدع���ة  ع���الج 
أس���بابها، ف���ال بد من الكش���ف عن الس���بب 
أوال، ليك���ون الع���الج الص���احل، فالعني ال بد 
ان تفح���ص، من حي���ث الق���راءة اجملهدة، أو 

الكتابة املتصلة الطويلة، ال س���يما يف الضوء 
الضعيف، وإىل أن تتيسر زيارة طبيب العيون 
ال بد من أن ميتنع من يعاني من الصداع عن 
ق���راءة الكتابة ذات احل���روف الصغرة على 
ال���ورق الرخيص، وأن ميتنع ع���ن القراءة يف 
العربات والس���يارات والقطارات. والعمل إن 
كان مرهق���ًا ال ب���د أن يوقف، واهل���م أن كان 
متكاث���رًا ف���ال ب���د لصاحب���ه م���ن أن يتحول، 
وف���رتات اهل���ّم، كف���رتات العم���ل، ال ب���د أن 
تعط���ى فرتاته���ا من راح���ة. واإلمس���اك، إن 
كان يظن أنه س���بب الصداع، جيب أن يعاجل 
بس���بانه مرضّا قائمًا بذاته. عندما حيدث 
الص���داع دون الوق���ت والي���وم ال���ذي بدأ فيه 
وس���جل ماذا أكلت خالل ال� 24 س���اعة. وكم 
م���ن الوقت قضيته يف الن���وم بالليل ويف ماذا 
كن���ت تفكر قب���ل بداية الص���داع. وهل يوجد 
اجه���اد يف حيات���ك؟. وم���دة الص���داع. وماذا 
فعل���ت لتوقف���ه؟. وميك���ن للص���داع أن خيف 
ل���و ركنت للراح���ة وعيناك مغلقتان ورأس���ك 
مس���نودة. واتب���اع طرق االس���رتخاء تس���اعد 
أيضًا. ))كما أن التدليك ووضع شيء ساخن 
وراء أعل���ى الرقب���ة تفيد يف تفيف الصداع 
األس���ربين(( اس���تعمال  وميك���ن  التوت���ري. 

واأليبوبروف���ني والباراس���يتامول. وال يعط���ى 
األسربين لالطفال.

الصداع



صدر حديثا عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية للعتبة احلسينية 
املقدسة الكتاب املوسوم بـ)نصرة املظلوم(وهو حيكي عن 

عمالق مل ترمحه عاديات السنني من النسيان والتهميش كما 
يف عظماء مل يعيشوا ألنفسهم، بل عاشوا لقضيتهم، وهذا هو حسب 
املؤلف املرهتن جبذورات الذكرى ونفحات اخللود، فلله درّه 

من خالد جمهول تتطاول ذكراه بامتداد سنينه العجاف.


