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ازدواجية
الشخصية

توافق ��ت آراء علماء الدين م ��ع آراء علماء النفس على مقت
الشخص الذي حيمل يف طياته أكثر من شخصية خمتلفة سلب ًا
وإجياب� � ًا ،فهناك من يكون باطنه س ��لبي ًا وظاه ��ره إجيابي ًا وفق املوازين
الش ��رعية ،مسّي هذا يف الش ��ريعة منافق ًا ملا حيمله من اختالف بني باطنه وظاهره وملا
هل ��ذه الصفة من آثار مقيتة ومدمرة للمجتمع اإلس�ل�امي ،فلذا جاءت س ��ورة (املنافقون) يف
الق ��رآن الكريم لرتس ��م صورة ه ��ؤالء املنافقني وتبيّن قبي ��ح أفعاهلمّ ،
وحتذر م ��ن العاقبة
الوخيمة اليت تنتظرهم ،وكانت ألحاديث أهل البيت عليهم السالم الدور الكبري يف بناء
شخصية املسلم وصيانته من التلوث هبذه الصفة ،نكتفي بذكر حديثني يف ذلك:
 1ــ عن اإلمام الصادق عليه السالم أنه قال :للمنافق ثالث عالمات :خيالف لسانه قلبه،
وقلبه فعله ،وعالنيته سريرته.
 2ــ وقال اإلمام علي عليه السالم أيض ًا :ما أقبح باإلنسان أن يكون ذا وجهني!
ولعلم ��اء النف ��س رأي يوافق علم ��اء الدين عندما يقيّمون صاحب الش ��خصية املزدوجة
فيقول ��ون( :هنال ��ك بعض الن ��اس الذين حيملون بعض الس ��مات واألوص ��اف املضادة
لبعضه ��ا البعض ،أي إن الش ��خص رمب ��ا يكون لديه بعض الس ��مات يف جزء معني من
تصرفات ��ه وتفك�ي�ره ،ويف نفس الوقت لديه مسات أخرى خمالفة ،ويس ��تطيع أن يتعايش مع
أيضا يف بعض احلاالت أن يتعامل بالشخصيتني يف ذات
الناس بشخصية واحدة ،أو يستطيع ً
الوقت).
وبعد التعرف على رأي العلماء من الفريقني يف هذه الشخصية ،نود أن نضرب لذلك
مثالً لكي يبتعد من ينطبق عليه املثل عن مثل هذه الصفة الكريهة ،ولكي حيذر
من التلبس هبا العقالء واملؤمنون.
أ :هو يصرح بكرهه للغناء وهو يسمع الغناء.
ب :هو يصرح حببه لألدب والذوق يف التعامل وهو ال يفعل ذلك يف الواقع.
ج :هو يصرح حببه للصدق والصراحة ونكران الذات وهو خيالف ذلك يف الواقع.
واألمثلة على ذلك كثرية.
املشرف العام
				

قطوف دانية من السيرة الحسينية

التوحيد ومعرفة اهلل تعاىل
عليه السالم
عند اإلمام احلسني

القضاء والقدر

روي أنه :كتب احلسن بن أبي احلسن
البصري إىل احلسني بن علي بن أبي طالب
صلوات اهلل عليهما يسأله عن القدر ،وكتب
إليه:
َّ
ما
«فاتِب ْع ما َش َر ْح ُت َل َك يف الَْق َدِر مِ ّ
ْم ْن
ْض َي إَليْنا أ ْه َل الَبيْ ِتَ ،ف َّإن ُه َم ْن مَلْ ُيؤ ِ
اُف ِ
ح َل
يِه َو َش ِّرِه َف َق ْد َك َف َرَ ،و َم ْن مَ َ
ِبالَْق َدِر َخ رِْ
ْتى َعَل َى
هلل َع َّز َو َج َّل َف َق ْد افرَ
عاصي َعَل َى ا ِ
المَْ َ
إن َ
اهلل تَباَر َك َوتَعاىل ال
ْتاًء َعظيمًاَّ ،
ا ِ
هلل افرِ
ُيطا ُع ِبإ ْكراٍهَ ،وال ُي ْع َصى ِبَغَلَبٍةَ ،وال ُي ْه ِم ُل الِعباَد
يف هَْ
الَل َكِة ،ل ِكَّن ُه مْالاِل ُك مِلا َملَّ َك ُه ْمَ ،والقاِد ُر
َمر ُوا ِب ّ
اعِة مَلْ
الط َ
مِلا َعَليِْه أ ْق َدَر ُه ْمَ ،فإ ْن ائْت َ
ُ
َم ُروا
َي ُك ِن اهلل صاّدًا َعنْها ُمبْ ِطئًاَ ،وإ ْن ائْت َ
ي َّن َعَليِْه ْم َفَي ُح َ
ول َبيَْن ُه ْم
ِبالمَْ ْع ِصَيِة َفشاَء أ ْن مَ ُ
س
َوَبينَْ ما ائْت َ
َم ُروا ِبِهَ ،فَع َل َوإ ْن مَلْ َي ْفَع ْل َفَليْ َ
حَل ُه ْم َعَليْها َق ْسرًاَ ،وال َكلَّ َف ُه ْم َج رْبًا،
ُهَو مَ َ
اه ْم َب ْع َد ا ْعذاِرِه وانذاِرِه هَُ
ل ْم
َب ْل ِبَت ْمكيِنِه إّي ُ
تجاجِه َعَليِْه ْم َطَّو َق ُه ْم َو َم َّكَن ُه ْمَ ،و َجَع َل
َو ْ
اح ِ
الس َ
هَُ
بيل إىل ْ
عاه ْمَ ،وَت َر َك
أخ ِذ ما إَليِْه َد ُ
ل ُم َّ

Ï

ني ْ
ألخ ِذ ما
هاه ْم َجَعَل ُه ْم ُمستَطيع َ
ما َعنُْه َن ُ
ت ِك ما
آخذيِه ،وِلرَ ْ
َ
ي ِ
أم َر ُه ْم ِبِه ِم ْن َش ْيٍء َغ رَْ
ي تاِركيِهَ ،والحَْ م ُد
َن ُ
هاه ْم َعنُْه ِم ْن َش ْيٍء َغ رَْ
أم َر ُه ْم ِبِه،
هلل اّلذي َجَع َل ِعباَدُه أ ْقِوياَء مِلا َ
ِ
هاه ْم َعنْهَُ ،و َجَعلَ
َ
َي َ
ُوِة َوما َن ُ
نالون ِبِتلْك القَّ
حدًا ُمَت َقِّب ً
الس َ
ال،
ال ُع ْذَر مِلَ ْن جَ ْ
بيل ،مَ ْ
يَع ُل َل ُه َّ
َفأنا َعلى ذلك أ ْذ َه ُب َوِبِه أ ُق ُ
هلل وأنا
ولَ ،وا ِ
َوأصحابي أيْضًا َعَليِْهَ ،وَل ُه الحَْ ْم ُد».

وحدثنا أبو منصور أمحد بن إبراهيم
ّ
حدثنا
ابن بكر اخلوري بنيسابور ،قالّ :
أبو إسحاق إبراهيم بن هارون بن حممد
حدثنا جعفر بن حممد بن
اخلوري ،قالّ :
حدثنا
زياد الفقيه اخلوري بنيسابور ،قالّ :
أمحد بن عبد اهلل اهلروي ّ
الشيباني ،عن
ال ّرضا عليه السالم.

حممد
ّ
وحدثين أبو عبد اهلل احلسني بن ّ
حدثنا
االشناني ال ّرازي العدل ببلخ ،قالّ :
عرض األعمال على اهلل في كل
علي بن حممد بن مهرويه القزويين ،عن
صباح
علي بن موسى
داود بن سليمان الف ّراء ،عن ّ
قال الصدوقّ :
حدثنا أبو احلسن حممد الرضا عليهما السالم ،قال:
ابن علي بن الشاه الفقيه املروزي مبرو
«حدثين أبي موسى بن جعفر ،قال:
ّ
حدثنا أبو بكر بن
ال ّرود يف داره ،قالّ :
حدثين أبي جعفر بن حممد ،قال :حدثين
حدثنا
حممد بن عبد اهلل النّيسابوري ،قالّ :
ّ
أبي حممد بن علي ،قال :حدثين أبي علي
أبو القاسم عبد اهلل بن أمحد بن عامر بن
ابن احلسني ،عن احلسني بن علي عليهم
سليمان ّ
حدثنا أبي
الطائي بالبصرة ،قالّ :
السالم قال:
علي
يف سنة ستني ومائتني ،قالّ :
حدثين ّ
َ
باح إ ّال
ص
ن
م
ما
ة
األم
ه
هذ
مال
ع
أ
«إن
َّ
ِ
ِ
ْ
ْ
ِ
ِ
َ
َّ
ٍ
ابن موسى الرضا عليهما السالم سنة أربع
هلل تعاىل».
َوُت ْع َر ُ
ض َعَلى ا ِ
وتسعني ومائة.

ويف رواية قال اإلمام احلسني بن علي يا محُ َ َّم ُد ُم ّصدِّقًا ُموا ِفقًا مِلا َبينَْ َي َديِْه ِم َن
الت ْوراِة َو جْ
راهي َم
يل َو َّ
َّ
عليهما السالم:
ص ُح ِف إبْ ِ
الزُبوِر َو ُ
اإلن ِ
ُ
َ
َ
ْ
ي ِه ْم ِم َن األنبياءِ.
األمِة ِم ْن َصباح إ ّال َوكت ِ
ُب شيْ َث َوغ رِْ
«ما ِم ْن
أعمال ِ
هذِه َّ
ِ
ٍ
ُ
َ
ث َّم قال:
هلل َع َّز َو َج ّل».
َوُي ْع َر ْ
ض َعَلى ا ِ
التكليف بما ال يطاق

أخ َذ ُ
وقال عليه السالم«:ما َ
اهلل طا َقَة
طاعَتهُ ،وال َ
أخ َذ ُق ْدَرَت ُه
أح ٍد إ ّال َو َض َع َعنُْه َ
َ
إ ّال َو َض َع َعنُْه ُكلَْفَتهُ».
نصرة المالئكة لألئمة

عليهم السالم

روى اجمللسي عن التفسري املنسوب إىل
اإلمام العسكري قال :قال احلسني بن علي
ابن أبي طالب عليهم السالم:
َّ َ
ْضِه ْم
«إن اهلل تَعاىل َذ َّم الَْي ُهوَد يف ُبغ ِ
ب َ
جِ َ
هلل فيِه ْم
ئيل اّلذي َ
كان ُينِْف ُذ َقضاَء ا ِ
ل رَْ
َّواص َب
مِبا َي ْك َر ُه َ
ونَ ،وَذ َّمِه ْم أيْضًا َوَذ َّم الن ِ
َ
ب َ
ْضِه ْم جِ َ
هلل
ئيل َو
ميكائيل َو َمالِئ َكِة ا ِ
يف ُبغ ِ
ل رَْ
علي بْ ِن أبي طاِل ٍب عليه
النّاِزل َ
ني ِلت ِ
َأييد ّ
رين َحتّى أَذهَُّ
ل ْم ِب َسيِْفِه
السالم َعَلى الكا ِف َ
الصاِرِم ،فقال:
ّ
()1
((ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ.))...
ْت ُن َّص َر أ ْن
ِم َن الَي ُهوِدِ ،ل َر ْفِعِه ِم ْن خُب ِ
َي ْقتُل ُه دانْ َ
ْت
ي َذنْ ٍب َ
كان َجناُه خُب ُ
يال ِم ْن َغ رِْ
أجَلهُ،
ُن َّص َرَ ،حتْى َبَل َغ ِك ُ
هلل يف الَي ُهوِد َ
تاب ا ِ
كان
وح َّل ِبِه ْم ما َجرى يف ساِب ِق ِعلِْمِهَ ،و َم ْن َ
َ
ً
ً
َ
َ
رين
ف
الكا
ر
ئ
سا
ن
م
ئيل
ب
ل
ا
و
د
ع
ا
ض
ِ َ
ِ
أيْ
َ ُ ّ جِ رَْ
ِِ
ألن اهللَ
ّاصبنيََّ ،
َو ِم ْن أ ْعداِء محُ َ َّم ٍد َو َعِل ٍّي الن ِ
ب َ
ئيل ِلَعِل ٍّي عليه السالم ُمَؤِّيدًا
تَعاىل َبَع َث َج رَْ
كان َع ُدّوًا
ناصرًاَ ،و َم ْن َ
َل ُه َ
وعلى أ ْعداِئِه ِ
ب َ
جِ َ
ظاه َرِتِه محُ َ َّمدًا َوعِلّيًا َعَليِْهما
ئيل مِلُ َ
ل رَْ
السال ُم َو ُمعاَوَنِتِه هَُ
لما َوإنْفاِذِه
َّ
الصالُة َو َّ
ِل َقضاِء رّبه ع ّز ّ
وجل يف إهالك أ ْعداِئِه َعلى
بئي ُل
َي ِد َم ْن َيشاُء ِم ْن ِعباِدِه ( َف َّإنهُ) َي ْعين َج رَْ
(َن َّزَلهُ) َي ْعين َنز َ
َّل َ
(عَلى َقلِْب َك) يا
هذا الُْق ْر َ
آن َ
هللَ ،و ُهَو َك َق ْوِلِه:
هلل) ِبأ ْم ِر ا ِ
محُ َ َّم ُد (ِبإ ْذ ِن ا ِ
((ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
()2
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ)).
((...ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ.))...
َنز َ
َّل َ
بئي ُل َعلى َقلِْب َك
هذا ال ُق ْر َ
آن َج رَْ

((ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ.))...
وآلما
إلنْ ِ
عامِه َعلى محُ َ َّم ٍد َو َعِل ٍّي هِِ
َّ
ذين َبَل َغ ِم ْن َج ْهِلِه ْم أ ْن
الطِّيبنيََ ،وه ُؤالِء اّل َ
ض َ
قاُلوا :حَ ْ
اهلل اّلذي أ ْك َرَم محُ َ َّمدًا
ن ُن ُنبِْغ ُ
ب َ
كان َع ُدّوًا
ئيلَ ،و َم ْن َ
َو َعِليًا مِبا َي َّد ِع ِ
يان َو َج رِْ
ل رْب َ
ألن ُه َجَعَل ُه َظهريًا مِ حَُ
يل َّ
ل َّم ٍد َوعِل ٍّي
جِِ
هلل
السال ُم َعلى أ ْعداِء ا ِ
َعَليِْهما َّ
الصالُة َو َّ
ني َكذِل َك
َو َظهريًا ِلساِئ ِر األنِْبياِء َوالمُْ ْر َسل َ
هلل
(َو َمالِئ َكِتِه) َي ْعين َو َم ْن َ
كان َع ُدّوًا مِلَالِئ َكِة ا ِ
هلل،
المَْبُْعوث َ
هلل َوت ِ
َأييد أ ْوِلياِء ا ِ
دين ا ِ
ني ِلن ْ
ُص َرِة ِ
دينَ :ب ِرئْ ُت
اب َوالمُْعاِن َ
ض الن ّ
ُّص ِ
َوذِل َك َق ْو ُل َب ْع ِ
ب َ
ّاص ِر ِلَعِل ّي عليه السالم َو ُهَو
ئيل الن ِ
ِم ْن َج رَْ
هلل
َق ْوُلهَُ( :و ُر ُسِلِه) َو َم ْن َ
كان َع ُدّوًا ِل ُر ُس ِل ا ِ
ذين َد َع ْوا
ُموسى َوعيسى َوساِئ ِر األنِْبياِء َّال َ
إىل ُنبوِة َ م ٍد َصّلى ُ
اهلل َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّ َم
ُ َّ محُ َّ
السالم.
َو َ
إمامِة َعِل ّي َعَليِْه َّ
قالَ( :و ِج رْب َ
يل َو َ
ُث َّم َ
كان
ميكال) َو َم ْن َ
َ
ميكائيل َوذِل َك َك َق ْو ِل َم ْن
بئي ُل َو
ل رَْ
َع ُدّوًا جِِ
قال النَّيب َصّلى اهللُ
َّواص ِب لمَّا َ
َ
قال ِم َن الن ِ
ُّ
السال ُم:
َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّم يف َعِل ٍّي َعَليِْه َّ
بئي ُل َع ْن مَييِنِهَ ،وميكاِئي ُل َع ْن َيساِرِه،
َج رَْ
أمامهُ،
إسرافي ُل ِم ْن َخلِْفِهَ ،و َمَل ُك المَْ ْو ِت َ
َو ْ
ُ
وان
الر ْ
ناظٌر ِب ِّ
َواهلل تَعاىل ِم ْن َف ْو ِق َع ْر ِشِه ِ
ض ِ
ناص ُرُه.
إَليِْه ِ
َ
َّواص ِب :فأنا أبرأ من اهلل
قال َب ْع ُ
ض الن ِ
ومن جربئيل وميكائيل واملالئكة اّلذين
علي عليه السالم ما قاله حممد
حاهلم مع ّ
صلى اهلل عليه وآله وسلم ،فقال:
صبًا على َعِل ّي
َم ْن َ
كان َع ُدّوًا هِل ُؤالِء َتَع ُّ
َ
إن اهلل َع ُد ٌّو
ابْ ِن أبي طاِل ٍب عليه السالم ( َف َّ
فاع ٌل ِبِه ْم ما َي ْفَع ُل الَْع ُد ُّو ِبالَْع ُدِّو
ِللْكا ِف َ
رين)ِ ،
مات َوت ْ
الل َّ
ُوبات.
َش ِ
ديد ال ُعق ِ
الن َق ِ
ِم ْن ْ
إح ِ
كان
ُول هاَتينِْ اآلَيَتينِْ ما َ
َو َ
كان َسَب ُب ُنز ِ
هلل ِم ْن َق ْو ٍل َسّيئ يف
ِم َن الَي ُهوِد أ ْعداِء ا ِ
َ
ب َ
هلل
ئيل َو
ميكائيلَ ،وما َ
كان ِم ْن أ ْعداِء ا ِ
َج رَْ
هلل َويف
أسَوأ ِمنُْه يف ا ِ
الن َ
ُّص ِ
اب ِم ْن َق ْو ٍل ْ
َ
ب َ
هلل.
ئيل َو
ميكائيل َوساِئ ِر َمالِئ َكِة ا ِ
َج رَْ

أن َر ُس َ
ول
أما ما َ
اب َف ُهَو َّ
َو ّ
كان ِم َن الن ّ
ُّص ِ
ُ
كان ال
هلل َصّلى اهلل َعَليِْه َوآِلِه َو َسلَّم ،لمَّا َ
ا ِ
زال َيق ُ
َي ُ
الم الَْفضاِئ َل
ُول يف َعِل ّي َعَليِْه َّ
الس ِ
َّاليت َخص ُه ُ
اهلل َع َّز َو َج َّل ِبها َو َّ
الش َر َف َّالذي
َّ
أهَل ُه ُ
كان يف ُك ِّل ذِل َك َيق ُ
ُول:
اهلل تَعاىل َلهَُ ،و َ
َّ
أخربني به جربئيل عن اهلل.
َوَيق ُ
بئي ُل َع ْن مَييِنِه،
بعض ذِل َكَ :ج رَْ
ُول يف ِ
بئي ُل َعلى
َوميكائي ُل َع ْن َيساِرِهَ ،وَي ْفت ِ
َخ ُر َج رَْ
َ
السال ُم
ني َعِل ّي َعَليِْه َّ
ميكائيل يف َّأن ُه َع ْن مَي ِ
َّالذي ُهَو أف َ
َخ ُر َندي ُم
ْض ُل ِم ْن َيساِرِهَ ،وَي ْفت ِ
يِل ُس ُه المَِْل ُك َع ْن
ظيم يف ُّ
الدنْيا جُ ْ
َمِل ٍك َع ٍ
َّديم َ
يِل ُس ُه
اآلخ ِر َّالذي جُ ْ
مَييِنِه َعَلى الن ِ
إس َ
رافيل اّلذي
َعلى َيساِرِه ،وَي ْفت ِ
َخ ِ
ران َعلى ْ
أمام ُه
اخل ْد َمِةَ ،و َمَل ِك المَْ ْو ِت َّالذي َ
َخلَْف ُه يف ِ
والش َ
ني َّ
مال ْ
أش َر ُف ِم ْن
أن الَْيم َ
ِبالخِْ ْد َمِة َو َّ
حاشَيِة المَِْل ِك َعلى ِزياَدِة ُق ْر ِب
ذِل َك َكإ ْفِتخاِر ِ
محَ َ لِِّه ْم ِم ْن َمِل ِكِه ْم.
هلل َصّلى ُ
كان َيق َ
ُول َر ُس ُ
اهلل َعَليِْه
َو َ
ول ا ِ
(إن املالئكة
ض أحاديِثِهَّ :
َوآِلِه َو َسلَّ َم يف َب ْع ِ
لعلي بن أبي طالب
أشرفها عند اهلل ّ
أشدها ّ
وإن قسم املالئكة فيما بينها ،والذي
حّبًاّ ،
حممد
ش ّرف علّيًا على مجيع الورى بعد ّ
املصطفى).
إن مالئكة السماوات
ويقول مرةّ :
واحلجب ليشتاقون إىل رؤية علي بن أبي
طالب كما تشتاق الوالدة ّ
الشفيقة إىل
ولدها الباّر ّ
الشفيق آخر من بقى عليها بعد
عشرة دفنتهم).
ُّصاب َيقولون :إىل متى
َ
فكان هؤالِء الن ّ
يقول حممد :جربئيل وميكائيل واملالئكة،
ّ
لعلي وتعظيمًا لشأنه؟
كل ذلك تفخيمًا ّ
لعلي دون سائر
ويقول :اهلل تعاىل
ّ
خاص ّ
رب ومن مالئكة ومن
اخللق؟ برئنا من ّ
لعلي عليه السالم بعد
جربئيل وميكائيل هم ّ
مفضلون؛
حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ّ
ّ
لعلي عليه
وبرئنا من رسل اهلل الذين هم ّ
السالم بعد حممد صلى اهلل عليه وآله
مفضلون.
وسلم ّ
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في رحاب علوم القرآن

نيب اهلل نوح

قصة الطوفان يف ِسفر التكوين
جاءت ّ
بصورة تفصيلّية ،تشبه أن تكون أساطريّية،
وفيه���ا م���ا ترفض���ه العق���ول وتأب���اه واقعّية
احلياة ،فض ً
ال عن منافاتها ُألصول احلكمة
املهيمنة على مظاهر الوجود.
أن قوم نوح فس���دوا وأفسدوا
جاء فيهّ :
للهُّ
يف األرض ،فغض���ب ا عليه���م وأنذره���م
على لس���ان نوح بعذاب االستئصال بإرسال
الطوف���ان الع���ارم ،فلم يعبأوا بذل���ك وظّلوا
يعبثون وَيعيشون يف البالد الفساد.
س���تمئة سنة أمره
وملّا بلغ نوح من العمر ِ
اهلل بصن���ع الفل���ك (يف  300ذراع طو ًال و50
ذراعًا عرضًا و 30يف االرتفاع).
وجعل���ت ينابيع األرض
فج���اء الطوفانُ ،
تتفج���ر ،والس���ماء متط���ر بغ���زارة أربع�ي�ن
ّ
ً
ً
ً
صباح���ا ،وامل���اء يرتف���ع ش���يئا فش���يئا على
وج���ه األرض كّله���ا ،حتّ���ى بلغ ِقم���م اجلبال
الش���اخمة يف كل جوان���ب األرض ،وارتف���ع
قمة من اجلبال مخس عش���رة
عل���ى أمشخ ّ
ذراعًا؛ وبذلك هلك احلرث والنس���ل ،ومات
ّ
الدواب
كل ذي حي���اة على وج���ه األرض من
ّ
والزحاف���ات ،وحتّ���ى
والبهائ���م والدّباب���ات
ّ
الطري يف السماء.
ودام الطوف���ان مئة ومخس�ي�ن صباحًا،
حي���وم ن���وح بأهله وذويه وم���ا محله معه يف
الفلك على وجه املاء ،حتّى أخذ املاء ّ
ينحط
ويغور فاستق ّرت سفينته على جبل (آرارات)
بأرمينّي���ة ،فنزل���وا من الس���فينة وعاش نوح
بعد ذلك ثالمثئة ومخس�ي�ن عامًا ،فكان ّ
كل
تس���عمئة ومخس�ي�ن س���نة .على ما
أّيام نوح
ِ
جاء يف اإلصحاح التاسع عدد .28
وكان ال���ذي محله نوح معه يف الس���فينة
ـ���ـ غري أهله وذوي���ه ــ أزواجًا (ذك���رًا وأُنثى)
كل أن���واع احليوان���ات؛ ّ
م���ن ّ
لئ�ل�ا ينق���رض
نس���لها وتبيد من الوجود (من مجيع البهائم
()1

Ñ

عليه السالم

والطوفان

والطيور ذكرًا وأُنثى ،الس���تبقاء نس���لها على
وجه ّ
كل األرض) (.)2
أن مجيع األحياء هلكوا على
وهذا يعنىّ :
أثر الَغ َرق (فما ّ
يدب على
كل ذي جسد كان ّ
األرض م���ن الطي���ور والبهائ���م والوحوش،
ّ
الزحاف���ات اليت كانت تزحف على
وكل ّ
األرض ومجيع الناسّ ،
كل ما يف أنفه
نس���مة روح احلياة فيما يف اليابسة
أن املاء غمر وجه
مات) ()3؛ وذلك ّ
األرض كّله���ا ،وطغ���ى على أعالي
اجلب���ال الش���اخمة يف ّ
كل أكناف
األرض (وتعاظم���ت املي���اه كثريًا
جدًا على األرضّ ،
فتغطت مجي ُع
ّ
اجلبال الش���اخمة اليت حتت ّ
كل
الس���ماء مخس عش���رة ذراعًا يف
االرتفاع ّ
فتغطت ّ
كل اجلبال) (.)4
حادث الطوفان يف القرآن
وحاشا القرآن أ ْن يساير التوراة
(املُتداول���ة) يف س���رد أقاصي���ص
أس���طورّية واهي���ة ،مّ
وإنا ه���ي الواقعّية
ينتقيه���ا وَينب���ذ األوه���ام اخلرافّية واليت
أحدقت بها على أثر طول العهد.
وإلي���ك احل���ادث على ما جاء يف س���ورة
هود:
((ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌ ﮎﮏ ﮐﮑ ﮒﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕ
ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰ

ﯱ
ﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
ﰂ ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
ﰋ ﰌ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ
ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁﮂ ﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋﮌ))(.)5
مواض���ع عِ�ب�ر أغفلته���ا الت���وراة ج���اءت
القصة يف التوراة كسائر األحداث التارخيّية
ّ
القدمية مشّوهًة يف ِخض ّم من خرافات بائدة،
ومن غري أن تتأّكد على
مواضع العِرب
منه���ا،

ب���ل
وأغفلته���ا يف
أم���ا القرآن؛ فبما
األكثرّ ،
أّن���ه كت���اب هداي���ة وعِ�ب�ر ن���راُه يقتط���ف من
ويتين من ش���جرة
أحداث التأريخ عِربها ،جَ
حياة اإلنسان الس���الفة يانع مثرها ،فليتمتّع
ش���غف
اإلنس���ان به���ا يف حياته احلاضرة يف
ٍ
وهناء.
وقد أغفلت التوراة جانب زوجة نوح وابنه
َ
ي���ن شمَ لهما العذاب بس���وء اختيارهما،
اللذ ِ

إّنه���ا عِربةٌ كربى ،كيف يغفل اإلنس���ان أوفر
إمكانّيات اهلداية والصالح؟ وينجرف بسوء
اختي���اره م���ع تّي���ار الضالل���ة والفس���اد ،ويف
النهاية الدمار واهلالك!!
ذك���ر الس���ّيد ابن طاووس :أّن���ه كان لنوح
زوجان إحداهما وفّية وأخرى غبّية ،فركبت
الصاحل���ة م���ع أبنائه���ا الس���فينة ،وهلك���ت
األخرى الطاحلة مع اآلمثني(.)6
قال اهلل تعاىل عن زوجة لوط:
(ض��� َر َب اللهَُّ َمَث ً
َ
ين َك َف��� ُروا ِا ْم َرَأَة
�ل�ا ِللَّ ِذ َ
���ت َعبْ َديْ ِن
���وح َوا ْم��� َرَأَة ُل ٍ
���وط َكاَنتَا تحَ ْ َ
ُن ٍ
َاه َما َفَل ْم
ِم ْن ِعَباِدَنا َصالحِ َ ينِْ َف َخاَنت ُ
ُي ْغِنَي���ا َعنُْه َما ِم َن اللهَِّ َش���يْئًا َو ِق َ
يل
اخِلنيَ)(.)7
ا ْد ُخال النَّاَر َم َع َّ
الد ِ
وكان���ت خياَنتُهم���ا ه���ي
املُسايرة مع الكافرين ،ونبذ
معامل اهلداي���ة اليت كانت
يف متناوهلما القريب.
واب���ن نوح يق���ول عنه
تع���اىل :إّن���ه لي���س م���ن
أهله ،ال يصلح لالنتساب
إليه بهذا العنوان الفخيم
(أه���ل ن���وح)؛ ألّن���ه عم ٌل
غ�ي�ر صاحل ،إّن���ه حصيلة
أعمال���ه غ�ي�ر الصاحل���ة،
���م فإّن���ه كان يعي���ش
وم���ن َث َّ
خارج اإلطار الذي كان يعيشه
نوح وأهله.
ً
وه���ذا أيضا من أعظ���م العِرب،
كي���ف ينحدر اإلنس���ان م���ن أعلى ِقمم
اهلداي���ة والتوفيق لينخرط مع البائس�ي�ن
احليارى ال يهتدون سبي ً
ال؟!
أم���ا وكي���ف ابتغ���ى نوح جن���اة ابن���ه هذا
ّ
وه���و يعل���م ما به م���ن َغواية الض�ل�ال؟ فهذا
يع���ود إىل حنان ُ
األبّوة ورمحة ال ُعطوفة اليت
كان حيمله���ا نوح عليه الس�ل�ام ال س���ّيما مع
م���ا وع���ده اهلل بنج���اة أهل���ه ،فلعّل���ه مشلت���ه
ومن
العناية الرّبانّي���ة وأصبح من املرحومني ِ
َث��� ّم جاءته اإلجابة باليأس ،وأّنه ال يصلح أن
يك���ون ً
أه�ل�ا له وكان حمتّمًا عليه أن ميس���ي
من املرجومني.
هل ع ّم الطوفان وجه األرض؟
أن الطوف���ان ع��� ّم وج���ه
صري���ح الت���وراة ّ

األرض ،وأهلك احلرث والنسل وحتّى الطري
يف السماء.
ولي���س يف الق���رآن دالل���ٌة وال إش���ارةٌ إىل
ذل���ك ،ب���ل عل���ى العك���س ّ
وأن الطوفان
أدلّ ،
مّ���ا ع ّم املنطقة اليت كان يعيش���ها قوم نوح
إن
ومل يتجاوزها ،جاء يف سورة األعراف:
((ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕﮖ ﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ))(.)8
يوم
فالذي���ن كان خي���اف عليه���م ع���ذاب ٍ
ممن ّ
كذب���وه وكانوا قومًا عمني ،كانوا
عظيم ّ
هم املغرقني.
أقوام
وال داللة فيها على غرق آخرين من ٍ
ل���و كانوا ُمبعثرين عائش�ي�ن يف س���ائر أقطار
مم���ن مل تبلغهم دع���وة نوح ،ومل يكن
األرض ّ
مرس�ل�ا إليهم هذا فض ً
ً
ال عن سائر احليوان
من الزحافات والدبابات واملنتش���رة يف وجه
مما ال ش���أن
األرض ،وكذا الطري يف اهلواءّ ،
يعمها
هلا ورس���االت األنبي���اء ،وال وج���ه ألن ّ
العذاب ،وهو عقاب على معصية ال مس���اس
هلا بغري اإلنسان.
أش���د
األم���ر ال���ذي يؤخ���ذ عل���ى التوراة ّ
األخ���ذ! وال س���ّيما ب���ذاك الوص���ف ال���ذي
وصفته :غمر امل���اء وجه األرض كلها وارتفع
وعالهن
حتّى غمر قمم اجلبال الش���اخمات
ّ
خبمس عشرة ذراعًا (سبعة أمتار)!
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سفر التكوين ،إصحاح.609 :
( )2سفر التكوين.4/7 :
( )3املصدر السابق.21/7 :
( )4املصدر السابق.19/7 :
( )5سورة هود ،اآليات 40 :ــ .48
( )6سعد السعود البن طاووس :ص.239
( )7سورة التحريم ،اآلية.10 :
( )8سورة األعراف ،اآليات 59 :ــ .64
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على ضفاف نهج البالغة

مالمح حكومة
اإلمام أمير المؤمنين عليه السالم في نهج البالغة
قال االمام امري املؤمنني عليه السالم يف
ّاس
اخلطبة الشقشقيةَ « :فما َ
راعنيِ ِإ َّال َوالن ُ
ون َعَل َّي ِم ْن ُك ِّل جاِنب
َك ُع ْر ِف َّ
الضُب ِع ِإَل َّي َينْثاُل َ
فاي،
���نانَ ،و ُش َّ
���ق ِع ْط َ
َحتَّى َل َق ْد ُو ِط َىء الحَْ َس ِ
ِ�ي�ن َح ْوِلي َك َرِب َ
ض ُت
َم َفَل ّما َنَه ْ
مت ِ
َمع َ
جُ ْ
يضِة الَْغن ِ
ِبا َالْ ْم ِر َن َكَث ْت طاِئ َفٌة َو َم َر َق ْت أُ ْخ َرىَ ،و َق َس َ
���ط
َ
���م ُعوا اللهََّ ُس���بْ َحاَن ُه
آخ��� ُر َ
ونَ ،كَأَّن ُه��� ْم مَلْ َي ْس َ
ال���دا ُر االْ ِخ َرُة جَ ْ
ين ال
نَعلُه���ا ِللَّ ِذ َ
َيقُ���و ُلِ« :تلْك ّ
ض َوال َفسادًاَ ،والْعا ِقَب ُة
ُي ِري ُد َ
ون ُعلًُّوا فيِ ا َالْ ْر ِ
س ُعوها َوَو َع ْوها،
ِللُْمَّت ِقنيَ»َ ،بَلى! َواللهِّ َل َق ْد مَِ
الدنْي���ا فيِ َأ ْعُيِنهِ��� ْم َورا َق ُه��� ْم
���ت ُّ
َوَل ِكَّن ُه��� ْم َحِلَي ِ
ِزبِْر ُجها».
الشرح والتفسري
أشار اإلمام عليه السالم يف هذه اخلطبة
إىل عصر خالفته وال سيما إّبان البيعة اليت
ش���هدت حض���ورًا خارق���ًا ل ُ
ال ّم���ة يف مبايعته
والوق���وف إىل جانب���ه ،البيع���ة الفريدة اليت
مل يع���رف التأريخ اإلس�ل�امي هلا من نظري،
أن عددًا كثريًا مل���ا جوبه بعدالة اإلمام
غ�ي�ر ّ
عليه الس�ل�ام وتنمره يف احل���ق قد إنفرجوا
عن���ه وهب���وا ملخالفته ومن ث���م أججوا نريان
احل���رب «اجلمل وصفني والنهروان» وش���قوا
صفوف املس���لمني وحال���وا دون تتويج جهود
اإلمام عليه الس�ل�ام ومس���اعيه يف النهوض
باجملتمع اإلسالمي واألخذ بيده إىل السمو
والتكامل.
وقد وصف عليه الس�ل�ام يف هذا املقطع
كيفي���ة إقب���ال الن���اس وهجومه���م علي���ه من
أجل البيع���ة قائال(( :فما راعين إ ّال والناس
كع���رف الضب���ع ّ
عل���ي م���ن كل
إىل ينثال���ون ّ
جانب)) فالتعبري بعرف الضبع إش���ارة إىل
االزدحام الش���ديد للناس واندفاعهم ملبايعة
اإلمام عليه الس�ل�ام فهو مثل يضرب للكثرة
واالزدحام.

ملاذا كان اإلمام قلقا من هجوم الناس
عليه للبيعة
أما قلقه من اهلجوم املفاجىء للناس من
ّ
أن مثل هذه
أج���ل البيع���ة فلعل���ه يع���زى إىل ّ
البيعة احلماس���ية من شأنها أن تقلد اإلمام
عليه الس�ل�ام مسؤولية جديدة وال سيما أّنه
كان يتوقع نقض البيعة من قبل اُولئك الذين
يتهافت���ون عل���ى الدنيا وحطامه���ا ،وهذا ما
أش���ار إليه اإلم���ام عليه الس�ل�ام بوضوح يف
اخلطب���ة  92حي���ث قال« :دعوني والتمس���وا
غ�ي�ري ،فان���ا مس���تقبلون أم���را ل���ه وج���وه
وأل���وان ،التقوم ل���ه القل���وب ،وال تثبت عليه
العق���ول ،وان اآلفاق قد أغامت واحملجة قد
تنك���رت ،واعلموا أّن���ي إن أجبتكم ركبت بكم
م���ا أعل���م ،ومل أصغ إىل ق���ول القائل وعتب
العاتب ،وإن تركتموني فأنا كأحدكم ،ولعلي
أمسعك���م وأطوعكم ملن وليتموه أمركم ،وأنا
جه���ل
لكم وزيرًا ،خريلكم مين أمريا».
ا لن���ا س
كم���ا
أضف إىل ذلك كان يشعر بالقلق من جهة
فس���ر ه
اُخرى وهى أن تشري إليه أصابع االتهام من
بعض الش���ارحني،
قب���ل املنافقني وخصوم الدعوة بقتل عثمان.
ب���ل يتضمن إش���ارة
ثم خيوض اإلمام عليه السالم يف عمق ذلك
إىل ما أوردناه س���ابقًا
االزدح���ام واالنهيال عليه بالبيعة فقال عليه
حي���ث يرمز إىل لواذ الغنم
الس�ل�ام« :حتى لقد وطىء احلس���نان ،وشق
بالراعي كلواذها باملرعى حني
عطفاي ،جمتمعني حولي كربيضة الغنم».
تتعرض هلجوم الذئاب.
أن املراد
و يرى أغلب ش ّراح نهج البالغة ّ
فاملسلمون الذين تفرقوا هنا وهناك
باحلس���نني هم���ا اإلمام احلس���ن واحلس�ي�ن
إثر اهلجوم الذي تعرضوا له من قبل ذؤبان
عليهما الس�ل�ام .فق���د كان اإلمامان عليهما
عصر اخلليفة الثالث وتفككت عرى الوحدة
أن اهلجوم
الس�ل�ام يف عنفوان ش���بابهما إ ّال ّ
بينه���م ق���د رأوا يف اإلم���ام علي���ه
الش���عيب العام قد جعلهما يف موقع حرج يف
الس�ل�ام حلقة الوصل فاندفعوا
احلفاظ على والدهما.
إلي���ه بلهف���ة ليتجمه���روا حول���ه
بينم���ا ذك���ر بع���ض الش��� ّراح احتمال�ي�ن
ويشعروا بالسكينة واالستقرار.
آخري���ن; األول أن يك���ون امل���راد إصبع���ي
أن ه���ذا
أن املؤس���ف ه���و ّ
غ�ي�ر ّ
الرجل البارزين ـ كما روي ذلك عن الشريف

الرضي رمحه اهلل ـ نقال عن بعض اللغويني
و قد اس���تدلوا على ذلك بأشعار العرب،
الن
أن هذا املعنى يبدو مستبعدًا ّ
إ ّال ّ
وطء إصبعي الرجل قضية عادية
حتص���ل عند أدن���ى زحام وال
ميكنه���ا أن تعك���س ذل���ك
اهلجوم العظيم.
أما تش���بيههم
ّ
بربيضة الغنم
فه���و ال
ير مز
إ ىل

االندفاع مل يكتب له الدوام فحينما تعرضوا
لالختبار فشلت فيه طوائف من املسلمني،
وهذا ما صوره اإلمام علي عليه السالم
إذ ق���ال« :فلم���ا نهض���ت باألمر نكثت
طائف���ة ،ومرق���ت اُخ���رى ،وقس���ط
آخرون».
وق���د أمج���ع أغل���ب ش��� ّراح نه���ج
أن امل���راد بهم أصحاب اجلمل
البالغ���ة على ّ
أن أصحاب
والنه���روان وصفني فقد ذك���روا ّ
معرك���ة اجلمل (هم طلح���ة والزبري اللذين
اس���تغال وج���ود عائش���ة لتألي���ب الناس
ض���د أم�ي�ر املؤمن�ي�ن) الذين
نقضوا البيعة هم «الناكثون»
فق���د بايعا علي���ًا عليه
الس�ل�ام وهم���ا
يطمعان باخلالفة
فلم���ا مل يت��� ّم
هلم���ا ذل���ك
قد م���ا

البص���رة
وبثا بذور
ا لش���قا ق
والفرقة.
و«املارق���ون» هم
أصح���اب النه���روان
وي���راد به���م اخل���وارج ال���ذي
خرجوا على اإلمام عليه السالم
وهب���وا لقتاله بع���د قضية التحكيم يف
صفني .وه���م من وصفوا باملروق عن الدين
كمروق السهم من الرمية .يف إشارة إىل أّنهم
أن تعصبهم األعمى
قد كان���وا على احلق إ ّال ّ
وجهله���م وحبهم لذاته���م قد أمرقهم
من ذل���ك احلق .و«القاس���طون» هم
أهل الشام جيش معاوية.
نع���م فُاولئ���ك الذي���ن تهافتوا يف
ب���ادئ األم���ر عل���ى عل���ي عليه الس�ل�ام
م���ن أج���ل البيعة مل يطيق���وا حتمل عدالته

وش���دته يف احل���ق; وال س���يما ممارس���ته
للعدال���ة ال�ت�ي أوش���كت أن مت���وت بع���د تلك
امل���دة الطويل���ة ال�ت�ي ش���هدت إنعدامها وقد
ّ
متثل ابسط مظاهرها يف التطاول على بيت
املال وسلبه ونهبه الذي أقدم عليه الكثريون
فان���ى هلم بتحمله���ا ،ولذل���ك مل تصمد معه
إ ّال ثلة معدودة التزمت بعهودها بينما إنفرج
عنه األعم األغل���ب ممن بايعوه; األمر الذي
أش���ار إلي���ه اإلم���ام عليه الس�ل�ام يف خطبته
فقال« :كأّنهم مل يس���معوا كالم اهلل سبحانه
اآلخ َرُة جَ ْ
ين ال
نَعلُه���ا ِللَّ ِذ َ
يق���ولِ( :تلْ َك ّ
ال���دا ُر ِ
ون ُعلُّوًا فيِ َ
ض َوال َفس���ادًا َوالعا ِقـَب ُة
ُي ِري ُد َ
األ ْر ِ
ـ�ي�ن) .ثم أضاف عليه الس�ل�ام« :واهلل
ِللُْم َّـت ِق َ
لق���د مسعوها ووعوه���ا ولكنهم حليت الدنيا
يف أعينهم ،وراقهم زبرجها».
فاإلمام عليه السالم يشبههم يف البداية
باجله���ال الذين دفعهم جهله���م ملخالفته ،ثم
ينتق���ل يف املرحل���ة الالحقة ليصفه���م بأّنهم
مسع���وا ه���ذه األخب���ار واحلقائ���ق ووعوه���ا
أن حب الدنيا
وهى ليست خافية عليهم ،إ ّال ّ
والتكالب على حطامها واالغرتار بزبرجها ـ
وال س���يما بعد الفتوحات اإلسالمية الكربى
ال�ت�ي جرت عليهم م���ا ال حيصى من الغنائم
النفيسة والتعود على احلياة الوادعة املرفهة
والسيما تلك اليت ظهرت إّبان خالفة عثمان
ـ جعلتهم يؤث���رون الدنيا على الدين ويبيعون
احلقيقة باخلراف���ة ويضحون بالدار اآلخرة
ويزهدون فيها.
فالعب���ارات ال�ت�ي أورده���ا اإلم���ام علي���ه
الس�ل�ام ه���ي يف الواقع عص���ارة التحليالت
بش���أن نشوب املعارك الثالث يف عهد اإلمام
يعد درسا جلميع
عليه الس�ل�ام؛ األمر الذي ّ
املس���لمني على مدى التاريخ يف أّنهم يعيشون
الفرق���ة والتش���تت ومت���زق ع���رى الوح���دة
كلما أقبل���وا على الدنيا واغ�ت�روا بزخارفها
وزبرجها ،فليس هلم من س���بيل س���وى الورع
والتق���وى والزهد بغية الثب���ات على الطريق.
أن االختالفات
ونش���اهد الي���وم بكل وض���وح ّ
مّ���ا تع���زى
الس���ائدة يف أوس���اط املس���لمني إن
مل���ا بينه اإلم���ام عليه الس�ل�ام وأوجزته اآلية
القرآنية الشريفة«:تلك الدار اآلخرة جنعلها
للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فس���ادا
والعاقبة للمتقني».

فالعل���و يف األرض والفس���اد والتكال���ب
عل���ى الدني���ا وحطامها هما أس���اس الفرقة
واالخت�ل�اف و التش���تت يف اجملتمع���ات
اإلسالمية.
عليه السالم
البيعة الشعبية ألمري املؤمنني
إّنها البيع���ة اليت ال ميكن مقارنتها بتلك
ال�ت�ي حدثت مع اخللفاء الثالثة .ألنها كانت
بيعة عفوية شعبية عامة بعيدة عن الربجمة
والتخطي���ط ،ب���ل نابع���ة م���ن أعم���اق ا ُال ّم���ة
املس���تضعفة اليت ذاقت الظلم واالضطهاد،
فهى ليس���ت كبيعة السقيفة اليت مثل إختاذ
القرار فيها بعض األفراد لرتى ا ُال ّمة نفسها
أم���ام نتيج���ة حس���مت س���ابقًا ،وهى ليس���ت
كبيعة عمر اليت اُسندت بطولتها لفرد واحد
ه���و اخلليف���ة األول ،وأخ�ي�رًا ليس���ت كبيع���ة
عثمان اليت اس���تندت للش���ورى السداس���ية
وعلى ضوء الرتكيبة اليت شكلها عمر.
مصدر االحنرافات االجتماعية
يع���د اإلم���ام علي���ه الس�ل�ام ـ يف ه���ذه
ّ
أن العام���ل األصل���ي ال���ذي يق���ف
اخلطب���ة ـ ّ
وراء االحن���راف ع���ن احل���ق يف عص���ره (و
مّ���ا يكم���ن يف حب الدنيا
يف كل العص���ور) إن
واالغ�ت�رار بزخرفها وزبرجها الذي أجج نار
ح���روب اجلمل وصفني والنه���روان ،ثم يؤكد
عليه السالم على اآلية الشريفة اليت تصرح
بأن اآلخرة
م���ن نصي���ب اُولئ���ك الذي���ن ال يري���دون
علوا يف األرض وال فس���ادا .فه���ذه العبارات
مهمة
القص�ي�رة إن
مّ���ا تكش���ف ع���ن حقائ���ق ّ
تلمس آثارها على مدى التاريخ.
فاالطماع هي أساس احلروب والنزاعات
الدموي���ة ،واأله���واء والفس���اد يف األرض هو
العنص���ر الرئي���س الذي يق���ف وراء الفوضى
واهل���رج واملرج ومن هنا ف���إذا مل جتابه هذه
الع���ادات الش���يطانية باإلمي���ان واالعتق���اد
الراس���خ فال مناص من نشوب هذه احلروب
الفتاك���ة وانع���دام العدالة وس���يادة الفوضى
والقل���ق واالضط���راب ،ب���ل س���تربز هن���اك
العناص���ر ال�ت�ي تتالع���ب بالقيم اإلنس���انية
واملفاهي���م األخالقي���ة وس���ائر ا ُالص���ول من
قبيل احلرية وحقوق اإلنس���ان لتسخرها من
أجل حتقيق أهدافها وأطماعها.

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

أهوال يوم القيامة والحس
من أسماء يوم القيامة
وردت أمساء عديدة ليوم القيامة ،منها
الساعة ،ويوم اجلمع ،ويوم التالق ،ويوم
التناد ،واآلزفة ،واحلاقة ،ويوم الفصل،
والطامة الكربى.
تقوم القيامة يوم الجمع
عن أبي لبابة بن عبد املنذر قال :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله( :ما من
ملك مقرب وال مساء وال أرض وال رياح وال
جبال وال بر وال حبر إال وهن يشفقن من يوم
اجلمعة أن تقوم فيه الساعة اخلرب).
وعن دارم بن قبيصة عن الرضا ،عن
آبائه ،عن أمري املؤمنني عليهم السالم قال:
(قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :تقوم
الساعة يوم اجلمعة بني الصالتني :صالة
الظهر والعصر).
عدد مواقف يوم القيامة ومدة
كل موقف منها
عن حفص بن غياث قال :قال أبو عبد
اهلل جعفر بن حممد عليهما السالم( :أال
فحاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا ،فإن يف
القيامة مخسني موقفا كل موقف مثل ألف
سنة مما تعدون ،ثم تال هذه اآلية « :يف يوم
كان مقداره مخسني ألف سنة «).
ان عقبات يوم القيامة هي
الفروض والواجبات
قال الشيخ الصدوق يف اعتقادات
اإلمامية( :اعتقادنا يف العقبات اليت على
طريق احملشر أن كل عقبة منها امسها اسم
فرض أو أمر أو نهي ،فمتى انتهى االنسان
إىل عقبة امسها الفرض وكان قد قصر يف
ذلك الفرض حبس عندها وطولب حبق اهلل
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فيها ،فإن خرج منها بعمل صاحل قدمه أو
برمحة تداركه جنا منها إىل عقبة أخرى،
فال يزال يدفع من عقبة إىل عقبة ،وحيبس
عند كل عقبة فيسأل عما قصر فيه من معنى
امسها ،فإن سلم من مجيعها انتهى إىل دار
البقاء فيحيا حياة ال موت فيها أبدا ...وأهم
عقبة منها املرصاد وهو قول اهلل عز وجل« :
إن ربك لباملرصاد « ويقول عز وجل :وعزتي
وجاللي ال جيوزني ظلم ظامل ،واسم عقبة
منها الرحم ،واسم عقبة منها األمانة ،واسم
عقبة منها الصالة ،وباسم كل فرض أو أمر
وعن ثوير بن أبي فاختة قال( :مسعت
أو نهي عقبة حيبس عندها العبد فيسأل).
السالم حيدث يف
علي بن احلسني عليهما ّ
مسجد رسول اللهَّ صّلى اهلل عليه وآله وسّلم
صفة المحشر وأهوال القيامة
فقال « حدثين أبي أنه مسع أباه علي بن أبي
روى الشيخ املفيد يف كتابه اإلرشاد( :ملا طالب عليهم السالم حيدث الناس قال :إذا
عاد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله من تبوك كان يوم القيامة بعث اللهَّ تعاىل الناس من
إىل املدنية قدم إليه عمرو بن معدي كرب حفرهم عزال بهما ،جردا مردا ،يف صعيد
فقال له النيب صلى اهلل عليه وآله :أسلم واحد ،يسوقهم النور ،وجتمعهم الظلمة،
يا عمرو يؤمنك اهلل من الفزع األكرب ،قال :حتى يقفوا على عقبة يف احملشر فريكب
يا حممد وما الفزع األكرب؟ فإني ال أفزع بعضهم بعضا ويزدمحون دونها فيمنعون
فقال :يا عمرو إنه ليس كما تظن وحتسب ،من املضي ،فتشتد أنفاسهم ويكثر عرقهم
إن الناس يصاح بهم صيحة واحدة فال يبقى ويضيق بهم أمورهم ويشتد ضجيجهم
ميت إال نشر وال حي إال مات إال ما شاء ويرتفع أصواتهم.
اهلل ،ثم يصاح بهم صيحة أخرى فينشر
قال :وهو أول هول من أهوال يوم
من مات ويصفون مجيعا ،وتنشق السماء ،القيامة ،قال :فيشرف اجلبار تعاىل عليهم
وتهد األرض ،وختر اجلبال هدا ،وترمي من فوق عرشه يف ظالل من املالئكة فيأمر
النار مبثل اجلبال شررا فال يبقى ذو روح ملكا من املالئكة فينادي فيهم :يا معشر
إال اخنلع قلبه وذكر دينه وشغل بنفسه إال ما اخلالئق أنصتوا واستمعوا منادي اجلبار،
شاء اهلل ،فأين أنت يا عمرو من هذا.)...
قال:فيسمع آخرهم كما يسمع أوهلم،
إال همسا « قال :ثم ينادي مناد من تلقاء
العرش :أين النيب األمي؟ فيقول الناس:
قد أمسعت فسم بامسه ،فينادي :أين نيب
الرمحة حممد بن عبد اهلل األمي صلى اهلل
عليه وآله؟ فيتقدم رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله أمام الناس كلهم حتى ينتهي إىل حوض
طوله ما بني أيلة إىل صنعاء فيقف عليه ،ثم
ينادي بصاحبكم فيتقدم أمام الناس فيقف
معه ،ثم يؤذن للناس فيمرون فبني وارد
احلوض يومئذ وبني مصروف عنه.)...

قال :فتنكسر أصواتهم عند ذلك وختشع
أبصارهم وتضطرب فرائصهم وتفزع
قلوبهم ويرفعون رؤوسهم إىل ناحية الصوت
مهطعني إىل الداعي قال :فعند ذلك يقول
الكافر هذا يوم عسر.

وعن أبي الورد ،عن أبي جعفر عليه
السالم قال( :إذا كان يوم القيامة مجع
اهلل الناس يف صعيد واحد فهم حفاة
عراة فيوقفون يف احملشر حتى يعرقوا
عرقا شديدا فتشتد أنفاسهم فيمكثون يف
ذلك مقدار مخسني عاما وهو قول اهلل:
قال :فيشرف اجلبار تعاىل ذكره احلكم
«وخشعت األصوات للرمحن فال تسمع العدل عليهم فيقول :أنا اللهَّ ال إله إال أنا

ساب وطرق النجاة منها
فينادي مناد من عند اللهَّ تعاىل :يا معشر
اخلالئق هذا لكل من عفا عن مؤمن قال:
فيعفون كلهم إال القليل ،قال :فيقول تعاىل:
ال جيوز إىل جنيت اليوم ظامل وال جيوز إىل
ناري اليوم ظامل وألحد من املسلمني عنده
مظلمة حتى يأخذها منه عند احلساب،
أيها اخلالئق استعدوا للحساب.

احلكم العدل الذي ال جيور اليوم أحكم
بينكم بعدلي وقسطي ال يظلم اليوم عندي
أحد ،اليوم آخذ للضعيف من القوي حبقه
ولصاحب املظلمة باملظلمة بالقصاص من
احلسنات والسيئات وأثيب على اهلبات وال
جيوز هذه العقبة اليوم عندي ظامل وألحد
عنده مظلمة إال مظلمة يهبها صاحبها
وأثيبه عليها وآخذ له بها عند احلساب،
قال :ثم خيلى سبيلهم فينطلقون إىل
وتالزموا أيها اخلالئق واطلبوا مظاملكم عند العقبة فيكرد بعضهم بعضا حتى ينتهوا
من ظلمكم بها يف الدنيا وأنا شاهد لكم بها إىل العرصة واجلبار تعاىل على العرش قد
عليهم وكفى بي شهيدا.
نشرت الدواوين ونصبت املوازين وأحضر
قال :فيتعارفون ويتالزمون فال يبقى النبيون والشهداء وهم األئمة يشهد كل إمام
أحد له عند أحد مظلمة أو حق إال لزمه على أهل عامله بأنه قد قام فيهم بأمر اللهَّ
بها ،قال :فيمكثون ما شاء اللهَّ فيشتد تعاىل ودعاهم إىل سبيل اللهَّ تعاىل.
حاهلم ويكثر عرقهم ويشتد غمهم وترتفع
قال :فقال له رجل من قريش :يا ابن
أصواتهم بضجيج جديد فيتمنون
املخلص رسول اللهَّ إذا كان للرجل املؤمن عند الرجل
منه برتك مظاملهم ألهلها قال :ويطلع اللهَّ
الكافر مظلمة أي شيء يؤخذ من الكافر
تعاىل على جهدهم فينادي مناد من عند وهو من أهل النار؟ قال :فقال له علي بن
اللهَّ يسمع آخرهم كما يسمع أوهلم :يا معشر
السالم «يطرح عن املسلم
احلسني عليهما ّ
للهَّ
اخلالئق أنصتوا لداعي ا تعاىل وامسعوا من سيئاته بقدر ما له على الكافر فيعذب
للهَّ
إن ا تعاىل يقول :أنا الوهاب إن أحببتم الكافر بها مع عذابه بكفره عذابا بقدر ما
أن تواهبوا فتواهبوا ،وإن مل تواهبوا أخذت للمسلم قبله من مظلمة ».
لكم مبظاملكم ،قال :فيفرحون بذلك لشدة
قال :فقال له القرشي :فإذا كانت
جهدهم وضيق مسلكهم وتزامحهم قال:
فيهب بعضهم مظاملهم رجاء أن يتخلصوا املظلمة للمسلم عند مسلم كيف يؤخذ
مما هم فيه ويبقى بعضهم ،فيقول :يا رب مظلمته من املسلم قال « يؤخذ للمظلوم
من الظامل من حسناته بقدر حق املظلوم
مظاملنا أعظم من أن نهبها.
فتزاد على حسنات املظلوم » قال :فقال له
قال :فينادي مناد من تلقاء العرش أين القرشي :فإن مل يكن للظامل حسنات قال «
رضوان
خازن اجلنان جنان الفردوس ،قال :إن مل يكن للظامل حسنات فإن كان للمظلوم
للهَّ
فيأمره ا تعاىل أن يطلع من الفردوس سيئات يؤخذ من سيئات املظلوم فتزاد على
قصرا من فضة مبا فيه من األبنية واخلدم ،سيئات الظامل »).
قال :فيطلعه عليهم يف حفافة القصر
الوصائف واخلدم ،قال :فينادي مناد من أشياء تخفف عن اإلنسان أهوال
القيامة
عند اللهَّ تعاىل :يا معشر اخلالئق ارفعوا
رؤوسكم فانظروا إىل هذا القصر ،قال:
منها إدخال السرور على اآلخرين ،قال
فريفعون رؤوسهم فكلهم يتمناه ،قال :اإلمام الصادق عليه السالم ...( :وإذا بعث

اهلل املؤمن من قربه ،خرج معه مثال يقدمه
أمامه ،وكلما رأى املؤمن هوال من أهوال يوم
القيامة ،قال له املثال :ال حتزن وال تفزع
وأبشر بالسرور والكرامة من اهلل ،وال يزال
يبشره بالسرور والكرامة من اهلل عز وجل،
حتى يقف بني يدي اهلل عز وجل ،فيحاسبه
حسابا يسريا ،ويأمره إىل اجلنة ،واملثال
أمامه ،فيقول :رمحك اهلل نعم اخلارج،
خرجت معي من قربي ،وما زلت تبشرني
بالسرور والكرامة من اهلل تعاىل ،حتى
رأيت ذلك ،فمن أنت؟ فيقول له املثال :أنا
السرور الذي كنت تدخله على أخيك املؤمن
يف الدنيا ،خلقين اهلل منه ألبشرك).
ومنها ما روي عن النيب األعظم صلى
اهلل عليه وآله( :من صلى ليلة اجلمعة
ركعتني يقرأ فيهما بفاحتة الكتاب ،وإذا
زلزلت األرض زلزاهلا مخس عشرة مرة،
آمنه اهلل من عذاب القرب ومن أهوال يوم
القيامة).
ومنها ما روي عن النيب األعظم صلى
(أما يوم اجلمعة فيوم جيمع
اهلل عليه وآلهّ :
اللهّ فيه األّولني واآلخرين ،فما من مؤمن
مشى فيه إىل اجلمعة إ ّال خفّف اللهّ عليه
أهوال يوم القيامة ثم يؤمر به إىل
اجلنّة).
وقد ورد يف أخبار متعددة ان حب أهل
البيت عليهم السالم ومواالتهم ختفف عن
اإلنسان أهوال يوم القيامة وشدة احلساب،
منها ما ورد يف الصحيفة السجادية( :أللهم
إني أتوىل وليهم ،وأتربأ إليك من عدوهم،
وأتقرب إليك حببهم ومواالتهم ومودتهم
وطاعتهم ،فارزقين بهم خري الدنيا واآلخرة،
واصرف عين بهم أهوال يوم القيامة).
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أخالقك هويتك

قد عرفت أن اخلوف والرجاء حممودان،
لكونهم���ا باعثني على العمل ودواءين يداوى
بهما أمراض القلوب ،ففضل كل منهما إمنا
هو حبسب ما يرتتب عليه من فائدة العمل
ومعاجلة امل���رض ،وهذا خيتل���ف باختالف
األشخاص:
فم���ن كان تأث�ي�ر اخل���وف يف بعثه على
العمل أكثر من تأثري الرجاء فيه ،فاخلوف
ل���ه أصلح م���ن الرج���اء ،وم���ن كان بالعكس
فبالعك���س ،ومن غلب عليه مرض األمن من
مك���ر اهلل واالغرتار ب���ه فاخلوف له أصلح،
ومن غلب عليه اليأس والقنوط ،فالرجاء له
أصلح ،وم���ن انهمك يف املعاصي ،فاخلوف
ل���ه أصلح ،ومن ت���رك ظاهر اإلث���م وباطنه
وخفيه وجليه ،فاألصلح له أن يعتدل خوفه
ورجاؤه.
والوج���ه يف ذل���ك ،أن كل م���ا ي���راد ب���ه
املقصود ،ففضله إمنا يظهر باإلضافة إىل
مقصوده ال إىل نفسه ،فلو فرض تساويهما
يف البع���ث عل���ى العمل ومل يغلب ش���يء من
املذك���ورات ،فاألصلح اعتداهلم���ا ،كما قال
أمري املؤمنني عليه السالم لبعض ولده:
«ي���ا بين! خ���ف اهلل خوفا ت���رى أنك إن
أتيته حبسنات أهل األرض مل يتقبلها منك،
وارج اهلل رجاء كأنك لو أتيته بسيئات
أهل األرض غفرها لك».
وقال اإلمام الباقر عليه السالم:
«ليس من عبد مؤمن إال ويف قلبه نوران:
ن���ور خيفة ،ونور رج���اء ،لو وزن هذا مل يزد
على هذا ،وقد مجع اهلل سبحانه بينهما يف
وص���ف من أثنى عليهم ،فقال :يدعون ربهم
خوفا وطمعا ،وقال :يدعوننا رغبا ورهبا».
وع���ن احل���ارث ب���ن املغ�ي�رة ق���ال :قلت
للص���ادق علي���ه الس�ل�ام :م���ا كان يف وصية
لقمان؟ قال عليه السالم:
«كان فيه���ا األعاجي���ب ،وكان أعجب ما
كان فيه���ا أن قال البن���ه :خف اهلل عز وجل
خيفة لو جئته برب الثقلني لعذبك ،وارج اهلل
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رجاء لو جئته بذنوب الثقلني لرمحك».
ثم قال عليه السالم:
«كان أبي عليه الس�ل�ام يق���ول :إنه ليس
م���ن عب���د مؤم���ن إال ويف قلب���ه ن���وران :نور
خيف���ة ،ونور رجاء ،لو وزن هذا مل يزد على
هذا ،ولو وزن هذا مل يزد على هذا».
وقال عليه السالم:
«اخل���وف رقيب القلب ،والرجاء ش���فيع
النف���س ،ومن كان ب���اهلل عارفا كان من اهلل
خائف���ا وإليه راجيا ،وهم���ا جناحا اإلميان،
يط�ي�ر العبد احمللق بهم���ا إىل رضوان اهلل،
وعين���ا عقل���ه ،يبص���ر بهم���ا إىل وع���د اهلل
ووعي���ده ،واخل���وف طالع ع���دل اهلل وناعي
وعي���ده ،والرج���اء داع���ي فض���ل اهلل ،وه���و
حييي القل���ب ،واخلوف مييت النفس ..ومن
عب���د اهلل عل���ى مي���زان اخل���وف والرجاء ال
يضل ،ويص���ل إىل مأموله ،وكيف ال خياف
العب���د وهو غري عامل مبا ختت���م صحيفته،
وال له عمل يتوس���ل به استحقاقا ،وال قدرة
له على ش���يء وال مفر ،وكيف ال يرجو وهو
يع���رف نفس���ه بالعجز ،وه���و غريق يف حبر
آالء اهلل ونعمائ���ه ،من حي���ث ال حتصى وال
تعد ،واحملب يعبد به على الرجاء مبشاهدة
أحوال���ه بع�ي�ن س���هر ،والزاه���د يعب���د عل���ى
اخلوف».
وق���د ظهر مم���ا ذكر :أن الرج���اء أصلح
وأفض���ل يف موضع�ي�ن :أحدهما يف حق من
تف�ت�ر نفس���ه عن فضائل األعم���ال ويقتصر
على الفرائ���ض ،وكان الرجاء باعثا له على
التشمري والنش���اط للطاعات ،ومثله ينبغي
أن يرج���ي نفس���ه نعم اهلل تع���اىل وما وعد
اهلل ب���ه الصاحل�ي�ن يف العليني ،حتى ينبعث
من رجائه نشاط العباد.
وثانيهم���ا يف ح���ق العاص���ي املنهمك إذا
خط���ر له خاط���ر التوبة ،فيقنطه الش���يطان
من رمحة اهلل ،ويقول له كيف تقبل التوبة
من مثلك؟ فعند هذا جيب عليه أن يقمع
قنوطه بالرجاء ويتذكر ما ورد فيه  ،كقوله

تعاىل:

((...ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ.))...

وقوله تعاىل:

((ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ.))...

ويت���وب ويتوق���ع املغف���رة م���ع التوب���ة ال
بدونه���ا ،إذ لو توقع املغفرة مع اإلصرار كان
مغرورا.
والرج���اء األول يقم���ع الفت���ور املانع من
النش���اط والتش���مري ،والثاني يقطع القنوط
املانع من التوبة.
العم���ل عل���ى الرج���اء أعل���ى من���ه عل���ى
اخلوف
العم���ل عل���ى الرج���اء أعل���ى من���ه عل���ى
اخل���وف ،ألن أق���رب العب���اد أحبه���م إلي���ه،
واحلب يغلب بالرجاء.
واعت�ب�ر ذل���ك مبلك�ي�ن خي���دم أحدهما
خوفا من عقابه واآلخر رجاء لعطائه،

(أوقف�ن�ي اهلل بني يدي���ه ،فقال :ما الذي
محل���ك عل���ى ذلك؟ فقل���ت :أردت أن أحببك
إىل خلقك ،فقال :قد غفرت لك).
ه���ذا م���ع أن الرجاء أفض���ل من اخلوف
للعب���د بالنظ���ر إىل مطلعهم���ا ،إذ الرج���اء
مس���تقى من حبر الرمحة واخلوف مس���تقى
من حبر الغضب.

ولذلك غري
اهلل أقواما يظنون السوء باهلل ،قال:
((ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ.))...
وقال تعاىل:
((...ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ)).
وورد (إن اهلل تع���اىل أوح���ى إىل داود:
أحب�ن�ي وأح���ب م���ن حيب�ن�ي وحبب�ن�ي إىل
خلق���ي ،فق���ال :ي���ا رب! كي���ف أحبب���ك إىل
خلق���ك؟ ق���ال :اذكرن���ي باحلس���ن اجلمي���ل،
وأذكر آالئي وإحساني ،وذكرهم ذلك ،فإنهم
ال يعرفون مين إال اجلميل).
ورأى بع���ض األكابر يف النوم ــ وكان يكثر
ذكر أبواب الرجاء ــ فقال:

غال���ب الناس ،بل األصلح هلم غلبة اخلوف،
ولكن قبل اإلش���راف على امل���وت ،وأما عنده
فاألصل���ح هلم غلب���ة الرجاء وحس���ن الظن،
ألن اخل���وف ج���ار جم���رى الس���وط الباع���ث
على العمل ،وقد انقضى وقته ،وهو ال يطيق
هنا أس���باب اخلوف ،ألنها تقطع نياط قلبه
وتعني على تعجيل موته.

وأم���ا روح الرج���اء فيقوي قلب���ه وحيبب
وم���ن الحظ من صف���ات اهلل ما يقتضي
اللط���ف والرمحة كانت احملب���ة عليه أغلب ،إليه ربه الذي إليه رجاؤه.
وليس وراء احملبة مقام.
وينبغي أن ال يفارق أحد الدنيا إال حمبا
وأما اخلوف فمس���تنده االلتفات إىل هلل ،ليكون حمبا للقائه ،ومن أحب لقاء اهلل
الصف���ات اليت تقتض���ي الغضب ،فال أح���ب اهلل لقاءه ،وم���ن أحب اهلل لقاءه وعلم
متازجه احملبة كممازجتها للرجاء .أن���ه تعاىل أيض���ا حيب لق���اءه ،اش���تاق إليه
تع���اىل ،وكان فرحانا بالق���دوم عليه ،إذ من
نع���م ،مل���ا كان���ت املعاص���ي قدم على حمبوبه عظم سروره بقدر حمبته،
واالغرتار على اخللق أغلب وم���ن ف���ارق حمبوبه اش���تد عذاب���ه وحمنته،
ــ (ال) سيما على املوجودين فمهم���ا كان الغال���ب على القل���ب عند املوت
يف ه���ذا الزم���ان ـ���ـ فاألصلح حب األه���ل والولد واملال كان���ت حمابه كلها
هل���م غلب���ة اخل���وف ،بش���رط أال يف الدني���ا ،فكان���ت الدني���ا جنت���ه ،إذ اجلنة
خيرجهم إىل الي���أس وقطع العمل ،ه���ي البقع���ة اجلامعة جلميع احمل���اب ،فكان
بل حيثهم على العمل ،ويكدر شهواتهم ،موت���ه خروجا عن اجلن���ة وحيلولة بينه وبني
ويزعج قلوبهم عن الركون إىل دار الغرور ،ما يشتهيه.
ويدعوه���م إىل التجايف عن ع���امل الزور ،إذ
وه���ذا أول م���ا يلق���اه كل حم���ب للدني���ا،
م���ع غلب���ة املعاصي عل���ى الطاع���ات ال ريب
يف أصلحي���ة اخلوف( ،ال) س���يما أن اآلفات فض�ل�ا عما أعد اهلل ل���ه من ضروب اخلزي
والنكال والسالسل واألغالل.
اخلفية:
وأم���ا إذا مل يك���ن ل���ه حمبوب س���وى اهلل
من الش���رك اخلف���ي ،والنف���اق ،والرياء،
وغري ذلك من خفايا األخالق اخلبيثة يف أكثر وس���وى معرفت���ه وحب���ه وأنس���ه ،فالدني���ا
الناس موجودة ،وحمبة الش���هوات واحلطام وعالئقها ش���اغلة له عن احملب���وب ،فالدنيا
الدنيوي يف بواطنهم كامنة ،وأهوال سكرات أول س���جنه ،إذ الس���جن ه���ي البقع���ة املانعة
امل���وت واضط���راب االعتق���اد عن���ده ممكنة ،ع���ن الوصول إىل حماب���ه ،فموته خالص له
ومناقشات احلساب ورد أعماهلم الصاحلة من الس���جن وقدوم على احملبوب ،وال خيفى
ألس���باب خفية حمتملة ،فم���ن عرف حقائق حال من خلص من الس���جن وخلى بينه وبني
ه���ذه األمور ،فإن كان ضعي���ف القلب جبانا حمبوب���ه ،وه���ذا أول ابته���اج يلق���اه م���ن كان
يف نفس���ه غلب خوفه عل���ى رجائه ،وإن كان حمبا هلل غري حمب للدنيا وما فيها ،فضال
قوي القلب ثابت اجلأش تام املعرفة اس���توى عم���ا أع���ده اهلل له مما ال ع�ي�ن رأت وال أذن
مسعت وال خطر على قلب بشر.
خوفه ورجاؤه.
وأم���ا أن يغل���ب رج���اؤه ف�ل�ا ،ب���ل غلبت���ه
إمن���ا هو م���ن االغرتار وقل���ة التدبر ،كما يف

ـــــــــــــــــــــــــ
املصدر :جامع السعادات للمحقق النراقي.
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مباحث عقائدية

مل���اذا ُع ّد الع���دل من بني س���ائر صفات
اهلل ،ج���زءا رئيس���ًا م���ن أص���ول الدين؟ وما
الفرق بني العدل و املساواة؟
لماذا اختير العدل من بين سائر
الصفات؟
قبل اخلوض يف هذا البحث البد من ان
يتضح لنا :ملاذا اعترب العلماء العظام صفة
العدال���ة ,اليت هي واح���دة من صفات اهلل
أص ً
ال من أصول الدين اخلمسة؟
م���ع أن اهلل (ع���امل) و(ق���ادر) و(عادل)
و(حكي���م) و(رمح���ان) و(رحي���م) و(ازل���ي)
و(أبدي) و(خالق) و(رزاق) ,فلماذا اختاروا
(العدال���ة) دون س���ائر صف���ات اهلل تع���اىل
لتكون احد أصول الدين اخلمسة؟
لالجاب���ة ع���ن ه���ذا الس���ؤال ال ب���د من
معرفة عدة نقاط:
أو ًال :ان للعدال���ة ,من بني س���ائر صفات
اهلل ,أهمي���ة خاص���ة حبي���ث إن كث�ي�را م���ن
الصفات األخرى يعود عليها ,ألن (العدالة)
مبعناه���ا الواس���ع ,ه���ي وض���ع األم���ور يف
مواضعه���ا ،وعل���ى ذلك فإن صف���ات أخرى
مث���ل (حكيم) و (رزاق) و(رمحان) وأمثاهلا
تعتمد على العدالة يف معانيها.
ثانيًا :كما أن (املعاد) يستند إىل (العهد
االهل���ي) وكذل���ك ترتب���ط رس���الة االنبي���اء
ومسؤولية االئمة بعدالة اهلل ايضا.
ثالث���ًا :ظه���ر يف صدر االس�ل�ام خالف
بش���أن مس���ألة عدالة اهلل ,فقد انكر بعض
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املس���لمني (وهم االشاعرة) عدالة اهلل كليا,
وقالوا ان (العدالة) و(الظلم) ال معنى هلما
بالنس���بة هلل ,ف���كل عامل الوج���ود ملكه وله,
وكل م���ا يفعله فهو العدالة بعينها ,لقد انكر
ه���ؤالء حتى (احلس���ن) و(القب���ح) العقليني
قائل�ي�ن ان عقولن���ا ال تس���تطيع ان ت���درك
هات�ي�ن الصفتني مطلقتني ,بل انها ال تدرك
حس���ن احلسن و ال قبح القبيح (وكثري غري
هذه االخطاء).
وفريق آخر من اهل السنة وهم املعتزلة
ومعه���م الش���يعة ،قالوا بعدال���ة اهلل وبأنه ال
يظلم ابدًا.
وللتميي���ز ب�ي�ن هذين الفريق�ي�ن ,اطلقوا
عل���ى الفري���ق الثان���ي اس���م (العدلي�ي�ن) أو
(العدلي���ة) ألنه���م اعتربوا (الع���دل) عنوان
مدرس���تهم وأصال من أصول الدين ،ومنهم
الش���يعة ،وأطلق���وا على الفريق اآلخر اس���م
(غري العدليني).
ولك���ي مييز الش���يعة انفس���هم ع���ن بقية
(العدلي�ي�ن) أعتربوا االمامة اصال آخر من
اصول الدين.
وعليه اصب���ح (الع���دل) و(االمامة) من
مميزات مذهب الشيعة االمامية.
رابعًا :مبا أن فروع الدين ليس���ت س���وى
وإن أش���عة عدالة
إش���عاعات اصول الدينَّ ،
اهلل ش���ديدة التأث�ي�ر يف اجملتمع البش���ري،
أصبحت العدالة االجتماعية من أهم اُسس
اجملتمع االنساني.
إن اختي���ار العدال���ة كأص���ل م���ن أصول
َّ

الدين إشارة اىل إحياء العدل يف اجملتمعات
البشرية ومكافحة كل أنواع الظلم.
خامس���ًا :ومثلم���ا كان توحي���د ذات
اهلل وصفات���ه وعبادت���ه ن���ورًا دع���ا للوح���دة
واالحتاد يف اجملتمع االنساني لتمتني وحدة
االئم���ة
الصف���وف ،كان���ت قي���ادة االنبي���اء و ّ
(عليهم الس�ل�ام) مثا ًال (للقيادة احلقّة) يف
اجملتمعات االنسانية.
فإن أص���ل عدالة اهلل
سادس���ًا :وعلي���هَّ ،
الس���ائدة يف كل ع���امل الوجود ،إش���ارة اىل
ضرورة تطبيق العدالة يف اجملتمع البش���ري
على مجيع األصعدة.
إن ع���امل اخلليق���ة العظيم قائم
س���ابعًاَّ :
على العدالة ،لذلك ال ميكن أ ْن يقوم جمتمع
انساني بغري العدالة.
ما هي العدالة؟
للعدالة معان خمتلفة:
أو ًال :معنى العدالة العام والشامل هو كما
قلنا :وضع ا ُالمور يف مواضعها ،أي التوازن
والتعادل ،وهذا املعنى هو املهيمن على عامل
اخلليقة برمته ،على املنظومات الشمس���ية،
على ّ
الذرة ،على بناء كيان اإلنس���ان ومجيع
احليوان والنبات ،وهذا هو املعنى الذي ورد
يف احلديث النّبوي الشريف:
األرض».
موات َو ُ
الس ُ
العدل َ
«ِب ِ
قام ِت َّ
فمث ً
ال ،ل���و اختل تعادل القوتني اجلاذبة
والدافع���ة يف الك���رة األرضي���ة ،وازدادت
إحداهم���ا على األخ���رى ،الجنذبت األرض

حنو الشمس واحرتقت وتالشت ،أو خلرجت
عن مدارها وتالشت يف الفضاء الفسيح.
والعدال���ة هي َّأنك إ ْن س���قيت نبتة الورد
واألش���جار املثم���رة فق���د س���كبت امل���اء يف
موضع���ه ،وه���ذا ه���و العدل بعين���ه ،وإ ْن أنت
س���قيت األش���واك والطفيليات ،فق���د أرقت
املاء ،يف غري موضعه ،وهذا الظلم بعينه.
ثاني���ًا :ومثّ���ة معن���ى آخ���ر للع���دل وه���و
(مراع���اة حق���وق الن���اس) ويقابل���ه (الظلم)
وه���و االس���تئثار حبقوق اآلخري���ن ،أو انتزاع
ح���ق ش���خص وإعطاؤه آلخر ال ح���ق له فيه،
أي احملاب���اة ،وه���ي إعط���اء بع���ض حقّه���م،
ومنعه عن آخرين.
أن املعنى الّثاني (خاص) واملعنى
بديهي َّ
وأن كال معني���ي (الع���دل)
األول (ع���ام)َّ ،
أن املعنى الثاني هو
يصدقان حبق اهلل ،غري َّ
املقصود يف حبثنا هذا غالبًا.
معنى (عدل) اهلل هو أنه ال يس���لب أحدًا
حقّ���ه ،وال يأخ���ذه من بع���ض ليعطيه لبعض
آخر ،فال حيابي بني األش���خاص ،فهو عادل
بكل معاني الكلمة.
من���زه ع���ن (الظل���م) س���واء متثل
إن اهلل ّ
َّ
بأخ���ذ حق أحد ،أم إعط���اء حق أحد آلخر،
أم باالجحاف واحملاباة.
َّإن���ه ل���ن يعاق���ب م���ن يعم���ل الصاحلات،
واليثيب املس���يء ،واليأخذ أحدًا بذنب أحد،
والحيرق االخضر جبرم اليابس أبدًا.
وإذا كان مجيع أفراد جمتمع ما مذنبني،
فإن اهلل تعاىل يستثين
سوى شخص واحدَّ ،
حس���ابه اآلخري���ن ،وال حيش���ره يف مص���اف
املذنبني.
بأن اهلل إذا أرسل
أما مقولة «االشاعرة» َّ
ّ
االنبي���اء اىل اجلحي���م ،واملذنبني اىل اجلنّة
اليك���ون ظامل���ًا ،فهي مقولة ج���زاف ،قبيحة،
وإن كل ش���خص مل
خمجل���ة وال أس���اس هلاَّ ،
يغلف عقله التعصب واخلرافات يشهد بقبح
هذا القول.
ج ـ الفرق بني «املساواة» و «العدالة»:
الب���د من
النقط���ة املهم���ة اإلخ���رى اليت ّ
االش���ارة إليها يف ه���ذا البحث هي ما جيري
أحيانًا من اخللط بني «املس���اواة» و «العدالة»
أن العدالة هي تطبيق املس���اواة،
على اعتبار َّ
وليس كذلك.

املس���اواة ليس���ت ش���رطًا م���ن ش���روط
العدال���ة ،ب���ل العدال���ة ه���ي إعط���اء كل ح���ق
ملستحقه وأخذ االولويات بنظر االعتبار.
ً
فالعدال���ة بني تالميذ صف واحد ،مثال،
ليس���ت يف من���ح مجيعهم درجات متس���اوية،
وليس���ت العدال���ة ب�ي�ن العم���ال يف إعطائه���م
أن ينال
اُج���ورًا متس���اوية .ب���ل العدال���ة ه���ي َّ
ّ
الدرجة اليت تس���تحقها معلوماته
كل تلمي���ذ ّ
ولياقت���ه العلمية ،وأ ْن ين���ال كل عامل اُجرته
حبسب أهمية العمل الذي يؤديه.
والعدال���ة يف ع���امل الطبيعة تدخل ضمن
أن قل���ب ح���وت
ه���ذا املعن���ى الواس���ع ،فل���و َّ
ً
(البال���ن) ال���ذي ي���زن طنًا واحدا قد س���اوى
قل���ب عصف���ور ال ي���كاد يزن أكث���ر من بضعة
غرام���ات ،م���ا كان ذل���ك عد ًال ،ولو تس���اوت
جذور ش���جرة ضخمة مع جذور نبتة صغرية
ملا كان ذلك عد ًال ،بل لكان ظلمًا فاضحًا.
فالعدال���ة ،إذن ،ه���ي أن ين���ال كل كائ���ن
نصيب���ه مبوج���ب اس���تحقاقه واس���تعداده
ولياقته.

وع���د اهلل ح���ق ،وقوله صدق ،ف�ل�ا ميكن أن
يؤي���د الكذب بأن مينح ال���كاذب القدرة على
القيام مبعجزة.
هن���ا ميك���ن االعتم���اد عل���ى م���ا ورد يف
أن االعتقاد
الشرع والدين ،ونستنتج من هذا َّ
باحلسن والقبح العقليني أمر ديين.
ما هو مصدر الظلم؟
ُ
مصدر الظلم ميكن أ ْن يكون أحد األمور
التّالية:
أل���ف :اجلهل :قد جند ظاملًا ال يدري َّأنه
يظلم فع ً
ال ،وال يعلم َّأنه يدوس بقدمه حقوق
اآلخرينَّ .إنه جاهل مبا يفعل.
باء :احلاجة :قد يطمع املرء يف ما ميلكه
اآلخرون ،فيوسوس له الشيطان أ ْن يستحوذ
علي���ه ،ولو ال احلاجة ملا كان هناك ماحيمله
على الظلم.
جيم :األناني���ة واحلقد واالنتقام :حيدث
أحيانًا أن ال تكون األس���باب املذكورة س���ابقًا
هي الدافع على الظلم ،بل يكون الس���بب هو
حب االنتقام ،فيعتدي
األنانية أو احلق���د أو ّ
على حقوق اآلخرين ،أو قد يكون السبب هو
حب االحتكار.
ّ
والضعف :حيدث أحيانًا أ ْن ال
د ـ العجز ّ
يكون املرء راغبًا يف التقصري حبق اآلخرين،
ولكن���ه ال ق���درة ل���ه عل���ى االمتناع ع���ن ذلك
فريتكب الظلم.
أن هذه الصفات القبيحة والنقائص
غري َّ
املقدسة ،ألنه عامل
ال وجود هلا يف ذات اهلل ّ
بكل ش���يء ،و غين عن كل شيء ،وقادر على
كل ش���يء ورحيم بالعاملني رؤوف ،فال حاجة
له بالظلم.
حتد
َّ
إن اهلل غ�ي�ر حم���دود الوج���ود ،وال ّ
كمال���ه ح���دود ،وال يصدر عنه س���وى اخلري
والع���دل والرأفة والرمحة .ولكن���ه إذ يعاقب
املس���يئني فذل���ك بس���بب أعماهل���م ،كالذين
يس���تعملون امل���واد املخ���درة أو يش���ربون
املش���روبات الكحولي���ة ،فيصاب���ون مبختلف
األم���راض القاتل���ة نتيج���ة لذل���ك ،ق���ال اهلل
تبارك وتعاىل:
((...ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ)).

دالئل عدالة اهلل
احلسن والقبح العقليان:
أن عقلنا يدرك
البد لنا مبدئيًا أن نعرف َّ
ّ
حد كبري (حس���ن) األشياء و (قبحها)،
اىل ّ
وهذا هو ما يطلق عليه العلماء اسم احلسن
و القبح العقليني.
ً
أن العدل واإلحس���ان
فمث�ل�ا ،حن���ن نعلم َّ
وإن الظل���م والبخ���ل أمران
أم���ران حس���نانَّ ،
قبيح���ان ،وحت���ى قب���ل أ ْن يتح���دث الدي���ن
ع���ن هذه ُ
األم���ور َّ
فإننا نعرفه���ا ،على ال ّرغم
م���ن وج���ود أُمور أخ���رى ال تكف���ي معلوماتنا
البد لنا أ ْن نس���تعني بإرش���اد
إلدراكه���ا ،ب���ل ّ
األنبياء والقادة اإلهليني.
ولذل���ك فمن واضح اخلطأ ما ذهب إليه
االشاعرة املسلمون من إنكار احلسن والقبح
ب���أن طريق معرفتها ــ حتى
العقلي�ي�ن ،وقالوا َّ
يف ح���االت واضحة مثل الع���دل والظلم ــ هو
حكم الش���رع والدين ،وذلك ألن عقلنا إذا مل
يكن قادرًا على إدراك احلسن والقبح فكيف
بأن اهلل ال مينح الكاذب
يتس���نى لنا أ ْن نعلم َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القدرة على اإلتيان مبعجزة؟
املص���در :سلس���لة أص���ول الدي���ن للش���يخ ناصر
لكنن���ا إذا أدركن���ا أن الك���ذب قبي���ح ،مكارم الشريازي.
أن
ويس���تحيل صدوره عن اهلل ،أدركنا أيضًا َّ
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أعالم الشيعة

عثمان بن سعيد العمري

السفري األول لإلمام املهدي

كان لإلم���ام املنتظ���ر علي���ه الس�ل�ام يف
أثن���اء الغيب���ة الصغ���رى أربع���ة وكالء ،هم:
أب���و عمرو عثمان بن س���عيد العمري ،الذي
نصب���ه أّو ًال اإلم���ام أب���و احلس���ن عل���ي ب���ن
حممد اهلادي وكي ً
حممد
ال عنه ،ث ّم ابنه أبو ّ
ّ
احلس���ن العس���كري عليهما السالم ،فتولىّ
القيام بأمورهما حال حياتهما ،ث ّم قام بعد
ذل���ك بأمر الوكالة عن صاحب الزمان عليه
الس�ل�ام ،فكانت توقيعاته يف جواب املسائل
خترج على يديه.
حممد بن عثمان.
والثاني :أبو جعفر ّ
والثالث :أبو القاسم احلسني بن روح.
حممد
والراب���ع :أب���و احلس���ن علي ب���ن ّ
السمري.

عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف

وملَّ���ا حضرت الس���مري الوفاة ُس���ئل أن
يوصي فقال( :هلل أمر هو بالغه).
التامة الكربى اليت
وذلك لوق���وع الغيبة ّ
ال يلتقي فيها أحد مع اإلمام حتَّى يأذن اهلل
تعاىل له بالظهور.
أن أحدًا من هؤالء
وأمجع املؤّرخون على َّ
األربعة مل يقم بواجب الوكالة والسفارة َّ
(إال
بن���ص علي���ه م���ن قبل صاح���ب األم���ر عليه
ّ
تق���دم عليه)،
ون���ص صاحبه الذي َّ
الس�ل�ام ّ
كم���ا أمجع���وا عل���ى َّأنه���م (كانوا أه���ل عقل
وأمانة وثقة ظاه���رة ودراية وفهم وحتصيل
ونباهة ،وكانوا َّ
معظمني عند سلطان الوقت
مكرمني
لعظ���م أقداره���م وجاللة حمّله���مَّ ،
لظاهر أمانتهم واشتهار عدالتهم)(.)1

السفري األّول :عثمان بن سعيد
أبو عمرو األسدي ،املعروف بـ(الَع ْمري)
جده ،و(العس���كري) نس���بة إىل
نس���بًة إىل ّ
و(السمان) و(الزّيات)
عسكر ُس َّر من رأى،
ّ
َّ
ألن���ه كان يتَّج���ر يف الس���من (تغطي���ة عل���ى
األم���ر)( ،وكان الش���يعة إذا محلوا إىل أبي
حممد عليه الس�ل�ام ما جي���ب عليهم محله
ّ
م���ن األم���وال أنف���ذوا إىل أب���ي عم���رو ذلك
فيجعل���ه يف ُج ُرب الس���من وزقاق���ه وحيمله
تقيًة وخوفًا).
حممد عليه السالم َّ
إىل أبي ّ
وكان أب���و عمرو هذا من أصحاب اإلمام
حممد اهلادي عليه السالم ووكالئه،
علي بن ّ
وتولىّ خدمته وصحبته إحدى عش���رة سنة،
و(له إليه عهد معروف).

ث��� ّم كان وكيل اإلمام احلس���ن العس���كري
عليه السالم من بعد أبيه.
ث��� ّم أصب���ح أّول س���فراء امله���دي الثقات
املمدوحني يف زمن الغيبة الصغرى.
وح���دث أب���و عل���ي أمحد بن إس���حاق بن
َّ
(دخلت على أبي احلس���ن
القمي قال:
ُ
س���عد ّ
حممد عليه السالم يف يوم من األّيام
علي بن ّ
يتهيأ
فقلت :يا سّيدي أنا أغيب وأشهد ،وال َّ
ش���هدت يف ّ
كل وقت،
ل���ي الوص���ول إليك إذا
ُ
فق���ول من نقبل وأمر م���ن منتثل؟ فقال عليه
السالم لي:
«هذا أبو عمرو الثقة األمني ،ما قاله لكم
فعنيّ يقوله ،وما أّداه إليكم فعنيّ يؤّديه.»...
فلم���ا مض���ى أبو احلس���ن عليه الس�ل�ام
َّ
حمم���د ابن���ه احلس���ن
ُ
وصل���ت إىل أب���ي ّ
العسكري ذات يوم فقلت له مثل قولي ألبيه،
فقال لي:
«هذا أبو عمرو الثقة األمني ،ثقة املاضي
وثقيت يف احمليا واملمات ،فما قاله لكم فعنيّ
يقوله ،وما أّدى إليكم فعنيّ يؤّديه».
ويف لفظ الش���يخ الكليين يف روايته هذه
ع���ن أمحد بن إس���حاق :س���ألت أبا احلس���ن
وعمن
اهلادي عليه السالم وقلت :من أعامل َّ
آخذ وقول من أقبل؟ فقال:
«العم���ري ثق�ت�ي ،فم���ا أّدى إلي���ك ع�ّن�يّ
فعنيّ ي���ؤّدي ،وما قال لك عنيّ فعنيّ يقول،
فامسع له وأطع َّ
فإنه الثقة املأمون».
ث��� ّم روى ع���ن أمح���د أيض���ًا ع���ن اإلم���ام
العسكري عليه السالم َّأنه قال له:
«العمري وابنه ثقتان ،فما أّديا إليك فعنيّ
يؤّديان ،وما ق���اال لك فعنيّ يقوالن ،فامسع
هلما وأطع َّ
فإنهما الثقتان املأمونان».
وروى الطوسي عن أبي العّباس احلمريي
تفريع���ًا على هذه الرواي���ة قوله( :فكنّا كثريًا
ما نتذاكر هذا القول ونتواصف جاللة ّ
حمل
أبي عمرو).
حممد ب���ن إمساعي���ل وعلي بن
َّ
وح���دث ّ
عب���د اهلل احلس���نيان ،قاال :دخلن���ا على أبي
���ر من رأى
ّ
بس َّ
حممد احلس���ن عليه الس�ل�ام ُ
وبني يديه مجاعة من أوليائه وش���يعته ،حتَّى
دخ���ل عليه ب���دٌر خادم���ه ،فقال :ي���ا موالي،
بالباب قوم ش���عث غرب ،...قال احلسن عليه

 4ـ���ـ خطاب اإلمام املهدي عليه الس�ل�ام
حملمد بن عثمان عند وفاة أبيه:
ّ
«إّن���ا هلل وإّن���ا إلي���ه راجع���ون ،تس���ليماً
ألم���ره ورضاء بقضائه ،عاش أبوك س���عيدًا
وم���ات محيدًا ،فرمحه اهلل وأحلقه بأوليائه
ومواليه ،فلم يزل جمتهدًا يف أمرهم ،ساعيًا
نضر اهلل
يف م���ا يق ّرب���ه إىل اهلل ع ّز وج���لّ ،
وجهه وأقاله عثرته».
ترمجته:
ه���و أول الس���فراء يف زم���ان الغيبة ،وهو
الش���يخ املوث���وق ب���ه ،أب���و عم���رو عثم���ان بن
س���عيد العم���ري ،وكان أس���ديا ،ويق���ال ل���ه:
الس���مان ،ألن���ه كان يتجر يف الس���من تغطية
على األمر(.)3
عثم���ان ب���ن س���عيد العم���ري يكن���ى أب���ا
عم���رو الس���مان يق���ال له :الزيات االس���دي،
من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه الس�ل�ام
خدمه وله أحد عش���ر س���نة ،وهو ثقة جليل
القدر ،وكيل أبي حممد عليه الس�ل�ام ،قاله
العالمة والشيخ(.)4
احلس�ي�ن ب���ن حمم���د ،ع���ن جعف���ر ب���ن
حممد ،عن القاس���م بن إمساعيل األنباري،
ع���ن حييى بن املثنى ،عن عبد اهلل بن بكري،
ع���ن عبيد بن زرارة ،ع���ن أبي عبد اهلل عليه
السالم قال:
«للقائ���م غيبت���ان ،يش���هد يف إحداهم���ا
املواسم ،يرى الناس وال يرونه»(.)5
قوله (ق���ال للقائ���م غيبت���ان) ،إحداهما
صغ���رى وهي س���بعون س���نة إال إثين عش���ر
شهرا وأربعة أيام وكان له عليه السالم فيها
س���فراء بينه وبني الش���يعة ،أوهل���م أبو عمرو
عثمان بن سعيد العمري وهو أول من نصب
أبو حممد احلسن بن علي العسكري عليهما
السالم.....اخل.

السالم لبدر:
«فام���ض فأتن���ا بعثم���ان ب���ن س���عيد
العمري».
فما لبثنا َّ
إال يس�ي�رًا حتَّ���ى دخل عثمان،
حممد عليه السالم:
فقال له سّيدنا أبو ّ
«ام���ض ي���ا عثمان َّ
فإن���ك الوكي���ل والثقة
املأم���ون عل���ى م���ال اهلل واقب���ض م���ن هؤالء
النفر اليمنيني ما محلوه من املال».
ث ّم س���اقا احلديث إىل أن ق���اال :ث ّم قلنا
إن عثم���ان مل���ن
بأمجعن���ا :ي���ا س���ّيدنا ،واهلل َّ
خيار شيعتك ،ولقد زدتنا علمًا مبوضعه من
خدمت���ك َّ
وأن���ه وكيلك وثقتك عل���ى مال اهلل
تعاىل ،قال:
أن عثمان بن سعيد
«نعم ،واشهدوا على َّ
ً
حمم���دا وكيل ابين
العم���ري وكيلي َّ
وأن ابنه ّ
مهدّيكم».
ً
طوي�ل�ا
وروى الطوس���ي بس���نده حديث���ًا
ع���ن اإلمام العس���كري عليه الس�ل�ام جاء يف
ختامه:
«فاقبل���وا من عثم���ان ما يقول���ه ،وانتهوا
إىل أمره ،فهو خليفة إمامكم واألمر إليه».
وت���وفيّ عثمان بن س���عيد ــ كم���ا يبدو من
س���ياق الرواي���ات املعني���ة بهذا الرج���ل وابنه
حمم���د ـ بع���د وف���اة اإلم���ام العس���كري عليه
ّ
م���دة وكالت���ه عن
تط���ل
ومل
بقلي���ل،
الس�ل�ام
َّ
اإلم���ام املنتظ���ر عليه الس�ل�ام ،ودفن ببغداد
حي���ث حي���ل ق�ب�ره القائ���م املع���روف حتَّ���ى
اليوم(.)2
األئمة(عليه���م الس�ل�ام) يف
م���ن أق���وال ّ
حقه:
 1ــ قال اإلمام اهلادي عليه السالم:
«ه���ذا أبو عم���رو الثقة األم�ي�ن ،ما قاله
لكم فعنيّ يقوله ،وما أّداه فعنيّ يؤّديه».
 2ــ قال اإلمام العسكري عليه السالم:
ـــــــــــــــــــــــ
«ه���ذا أب���و عم���رو الثق���ة األم�ي�ن ،ثق���ة
( )1الغيبة للطوسي.393 :
املاض���ي ،وثق�ت�ي يف احملي���ا واملم���ات ،فم���ا
( )2الكايف :ج ،1ص.330
( )3املس���ائل الصاغانية للش���يخ املفيد :هامش
قاله لكم فع�ّن�يّ يقوله ،وما أّدى إليكم فعنيّ
ص.57
يؤّدي».
( )4وس���ائل الش���يعة للح���ر العامل���ي :ج،20
ص.252
 3ــ قال اإلمام العسكري عليه السالم:
( )5ش���رح أص���ول ال���كايف للمازندران���ي :ج،6
أن عثم���ان ب���ن س���عيد
«اش���هدوا عل���ى ّ
ص.261
حممدًا وكيل ابين
الَعمري وكيل���يّ ،
وأن ابنه ّ
مهدّيكم».
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معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

افتــــــ��راق المش��ركين
ف��ي ح��رب األحـــــ��زاب
وأمي��ر المؤمنيـــــــــ��ن
م��ع كــــــ��ل فرق��ة
يحصده��م بس��يفه

ÎÓ

الرابع والسبعون ومائة إن املشركني
يوم اخلندق يف قصة األحزاب افرتقوا
س���بع عشرة فرقة وهو مع كل فرقة
حيصدهم بالسيف
قال الربس���ي :روى املقداد أن عليا
عليه السالم يوم قتل عمرو وكان واقفا
عل���ى اخلندق وميس���ح الدم عن س���يفه
وحييل���ه يف اهلواء وه���و يتلو((:ﯦ ﯧ
()1
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ.))...
والق���وم ق���د افرتق���وا س���بع عش���رة
فرقة وهو خل���ف الكل منهم حيصدهم
بسيفه ،وهو يف مكانه مل يربح.
ويف يوم صفني كان يف كتبية معاوية
عشرون ألف فارس يرى كل واحد منهم
أن عليا عليه السالم يقفو أثره
ع���ن الس���يد املرتض���ى يف عي���ون
املعجزات ق���ال :روى أصحاب احلديث
عن عبد اهلل بن العباس أنه قال :عقمت
النساء أن يأتني مبثل علي بن أبي طالب
علي���ه الس�ل�ام ،فو اهلل م���ا مسعت وما
رأيت رئيس���ا ي���وازن به ،واهلل لقد رأيته
بصف�ي�ن وعل���ى رأس���ه عمام���ة بيضاء،
وكأن عينيه سراج سليط أو عينا أرقم،
وه���و يق���ف على ش���رذمة م���ن أصحابه
حيثه���م على القت���ال ،إىل أن انتهى إلي
وأن���ا يف كن���ف م���ن الن���اس ،وق���د خرج
خيل ملعاوية املعروفة بالكتيبة الش���هباء
عش���رون أل���ف دارع على عش���رين ألف
أشهب متسربلني احلديد( ،مرتاصني)
كأنه���م صفيح���ة واح���دة ما ي���رى منهم
إال احلدق حتت املغافر ،فاقش���عر أهل
العراق ملا عاينوا ذلك.
فلما رأى أمري املؤمنني عليه السالم
هذه احلالة منهم ،قال:
«مالك���م يا أه���ل الع���راق إن هي إال
جث���ث مائلة ،فيها قل���وب طائرة ،ورجل
ج���راد دفت به���ا ريح عاصف ،وش���داة
الش���يطان أجلمته���م والضاللة ،وصرخ
به���م ناع���ق البدعة ففتنهم ،م���ا هم إال
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
جن���ود البغ���اة وقحقح���ة املكاث���رة ،ل���و
( )1سورة املؤمنون ،اآلية.101 :
مس���تهم س���يوف أه���ل احل���ق تهافت���وا
( )2سورة التوبة ،اآلية.12 :
تهاف���ت الفراش يف الن���ار ،ولرأيتموهم
املص���در :مدين���ة املعاج���ز للبحراني :ج،1
ص 427ــ .429
كاجلراد يف يوم الريح العاصف.

أال فاستش���عروا اخلشية ،وجتلببوا
الس���كينة ،وادرع���وا الالم���ة ،وقلقل���وا
األس���ياف يف األغم���اد قب���ل الس���ل،
وانظ���روا اخل���زر ،واطعن���وا الش���زر
وتنافح���وا بالظب���ى ،وصل���وا الس���يوف
باخلط���ا ،والرم���اح بالنب���ل ،وع���ادوا
أنفس���كم الك���ر ،واس���تحيوا م���ن الف���ر،
فإنك���م بع�ي�ن اهلل ،ومع ابن عم رس���ول
اهلل ووصي���ه ،فإنه عار باق يف االعقاب
عن���د ذوي األحس���اب ،ويف الفرار النار
ي���وم احلس���اب ،وطيب���وا ع���ن أنفس���كم
نفس���ا ،واط���ووا ع���ن حياتك���م كش���حا،
وامش���وا إىل املوت قدما ،وعليكم بهذا
الس���واد األعظ���م ،وال���رواق املطن���ب،
واضربوا ثبجه فإن الش���يطان راقد يف
كسره ،نافخ خصييه ،مفرتش ذراعيه،
ق���د ق���دم للوثب���ة ي���دا ،وأخ���ر للنكوص
عقبا ،فاصدموا له صدما حتى ينجلي
الباطل ع���ن احلق وأنتم األعلون( ،أال)
فاثبت���وا يف املواك���ب ،وعض���وا عل���ى
النواج���د فإنه أنبى للس���يوف عن اهلام
فاضربوا بالصوارم فش���دوا ،فها أنا ذا
شاد ،حممل على الكتيبة».
ومحله���م حتى خلطهم ،فلما دارهم
دور الرحى املس���رعة ،وثار العجاج فما
كن���ت أرى إال رؤوس���ا ب���ادرة ،وأبدان���ا
طافحة ،وأيدي طائحة.
وق���د أقب���ل أم�ي�ر املؤمن�ي�ن علي���ه
السالم وسيفه يقطر دما وهو يقول:
((...ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ
()2
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)).
وروي أن م���ن جنا منهم رجعوا إىل
عن���د معاوية ،فالمهم عل���ى الفرار بعد
أن أظهر التحس���ر واحلزن على ما حل
بتل���ك الكتيب���ة ،فق���ال كل واح���د منهم:
علي،
كي���ف كنت رأيت عليا وق���د محل ّ
وكلما التفت ورائي وجدته يقفو أثري.
فتعجب معاوية وقال هلم :ويلكم أن عليا
لواحد ،كيف كان وراء مجاعة متفرقني؟!

الحلقة الثامنة عشرة

من مناهل مدرسة الدعاء

الدعاء األول
وأهلمنا من شكره:
أي ألق���ي يف قلوبنا لزوم
شكره.
تطل���ق النف���س عل���ى ال���ذات وعلى
الغي���ب وعل���ى ال���دم وعل���ى ال���روح
احليوانية ،واألخريان خيتصان لبعض
م���ن خلق���ه تع���اىل كاإلنس���ان وبع���ض
الدواب.
أما املراد يف إطالق لفظ (النفس)
يف حق���ه تع���اىل ه���و ذات���ه املقدس���ة
واإلهل���ام :م���ا يلق���ى يف ال���روع ،وأبوب
العلم :وجوهه وطرقه والعلم :لالعتقاد
الثابت املطلق للواقع.
ش���كرا هلل أن أنع���م علين���ا وع ّرفنا
قدرته وعظيم س���لطانه وأرش���دنا إىل
تلم���س براهين���ه وآث���ار بدي���ع صنع���ه
وآياته يف خلقه.
وق���ذف يف قلوبنا املك���وث والثبات
الدائم على محده وثنائه وفتح أبصارنا
ون���ّور بصريتن���ا باإلق���رار بالوحدانية
والتس���لح باإلمي���ان والت���زود بالرش���اد
والس���داد ومعرفة أبواب اهلداية ،قال
تعاىل:
((ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ))...
(.)1
قي���ل( :وأهلمن���ا من ش���كره) ،بيان
مل���ا احملذوف���ة ،أي :احلم���د هلل عل���ى
م���ا أهلمنا من ش���كره ،واإلهل���ام :إلقاء
الش���يء من اخل�ي�ر يف القل���ب بطريق
الفيض من غري روّية.
وقي���ل :هو عطف عل���ى قوله عليه
الس�ل�ام (عرفنا من نفسه) و(اإلهلام)
ما يلقى يف القلب بغري حيلة االكتساب،
وهو الذي ال يدري العبد سببه امللقى.
وقول���ه عليه الس�ل�ام (من ش���كره)
بي���ان لـ(م���ا) املق���درة ،أي :احلمد هلل
عل���ى ما أهلمنا والضمري املضاف اليه
عائد إىل (اهلل) ،وحيتمل الرجوع إىل

(التعريف) املستفاد من (عرفنا).
و(الش���كر) :يف اللغة فعل ينبئ عن
تعظيم املنعم ،ومورده اجلنان واللسان
واألركان.
و(الش���كر) :يف االصط�ل�اح ه���و
ص���رف العب���د مجي���ع م���ا أنعم���ه اهلل
فيم���ا خلق ألجل���ه ،كصرف النظر إىل
مطالعة مصنوعاته والسمع على تلقّي
ما ينبئ عن مرضاته.
لرب
اجلوارح
جبميع
وه���و الطاعة
ّ
العاملني يف السر والعالنية.
وق���ال البعض هو اجتناب املعاصي
ظاهرًا وباطنًا.
وقيل :الش���كر :تعظي���م املنعم على
حد مينعه من جفاء
مقابلة نعمته على ّ
املنعم وكفرانه.
فإن قيل فما موضع الشكر؟
قلن���ا :موضع���ه النع���م الدنيوّي���ة
مطلقًا.
وأما الش���دائد واملصائب الدنيوية
يف النف���س أو األه���ل أو امل���ال فق���ال
بعضه���م :ال يلزم العبد الش���كر عليها،
وإمنا جيب عليها الصرب ،وأما الشكر
فهو على النعمة خاصة ،وقال بعضهم:
ش���دة إ ّال ويف جنبها نعم اهلل ،فيلزم
ال ّ
الش���كر عل���ى تل���ك النع���م املقرتنة به،
الشدة.
دون نفس ّ
وقال اإلمام علي عليه الس�ل�ام يف
اخلطبة العبهرية« :شكر نفسه بنفسه
وباظه���ار عجائ���ب صنائع���ه وغرائ���ب
بدائعه».
روي عن أبي عبد اهلل عليه السالم أنه
قال« :أوحى اهلل عز وجل إىل موس���ى
حق
عليه الس�ل�ام :يا موس���ى أشكرني ّ
ش���كري! فقال :يا رب! كيف أش���كرك
ش���كر أشكرك
حق ش���كرك وليس من
ّ
ٍ
عل���ي :قال يا
ب���ه إ ّال وأن���ت أنعم���ت به ّ
أن
موس���ى ،اآلن ش���كرتين حني علمت ّ
ذلك منيّ !».
وقال بعض العرفاء( :متام الش���كر
ألن توفيق
املعرفة بالعجز عن الشكرّ ،

الشكر يوجب الشكر إىل ما ال نهاية).

()3

وقيل (أهلمنا) :اإلهلام :ما يلقى يف
ال���روع؛ وأهلمه اهلل خ�ي�رًا :ألقمه اهلل
إّياه.
وقي���ل (أهلمن���ا م���ن ش���كره) :فإنه
ألق���ى يف قلوبن���ا وج���وب ش���كره ،كل
إنس���ان يع���رف بالفط���رة ل���زوم ش���كر
املنع���م ،م���ع الغض ع���ن معلومي���ة ذاته
بسبب األديان والشرائع السماوية.
وقيل (وأهلمنا من ش���كره) إش���ارة
إىل حك���م العقل بوجوب ش���كر املنعم،
ألن الب���ذل ،والعطاء معناه العناية مبن
ّ
تعطيه ،وهذه العناية تستوجب الشكر
س���واء أكانت من اخلال���ق ،أم املخلوق،
قال س���بحانه( :إن ه���ذا كان لكم جزاًء
وكان سعيكم مشكورا).
ويف احلديث« :أشكركم هلل أشكركم
للن���اس» ،وجاء أيضا يف احلديث« :من
مل يشكر املخلوق ،مل يشكر اخلالق».
وقيل (وأهلمنا من شكره) أي الذي
هو شكره ،أو من بعض شكره ،والشكر
يف اللغ���ة فعل ينبئ ع���ن تعظيم املنعم،
وم���وارده الثالث���ة ،ويف االصط�ل�اح
صرف العبد مجي���ع ما أنعم اهلل عليه
إىل ما خلق ألجله ،كصرف النظر إىل
مطالعة مصنوعاته ،والسمع إىل تلقي
م���ا ينبئ عن مرضاته ،وعليه ورد قوله
تعاىل ( :وقليل من عبادي الش���كور)،
واملفه���وم من تتب���ع األخبار ه���و املعنى
األول.
كما قال الشاعر:
ُملهما شكره ملن قد براه
من عبيد خملوقٍة وإماء

ـــــــــــــــــــــــ
( )1حب���وث يف الصحيف���ة الس���جادية
للشيخ صاحل الطائي :ص 11ــ .12
( )2ري���اض العارف�ي�ن حملم���د داراب���ي:
ص.28
( )3لوام األنوار العرش���ية للس���يد حممد
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فقه األسرة وشؤونها

بناء األسرة
ومسؤوليتها
الحياة الزوجية وبناء
األسرة السعيدة
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�ت�ي ال تب���دو للعي���ان أنها على ش���كل
أزواج.
وكش���فت البح���وث يف جم���ال اجلمادات
واجلزئي���ات وال���ذرات ع���ن حقائ���ق به���ذا
الش���أن ،وحنن لسنا بصدد إثباتها أو نفيها،
لكن موضوع الزوجية واضح للعيان والسيما
ّ
يف عامل احليوان���ات والنباتات وال توجد أية
صعوبة يف إدراك ذلك وإثباته.
إن اهلدف م���ن الزوجية هو التكامل ،أي
إن 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 إ ّال يف ظ���ل توحي���د
األزواج ،وال ميك���ن الوص���ول إىل تكام���ل
اجملتمع���ات إ ّال م���ن خ�ل�ال توحي���د الكلم���ة
وهي م���ن إحدى مظاهر الزوجية ،وال ميكن
لإلنس���ان واحليوان والنبات مواصلة احلياة
إ ّال يف ّ
ظل هذا األمر.
مسؤولية الحياة الزوجية
الب���د أن نع���رف أنه ال معن���ى للفردية يف
ّ
عامل البش���رية ،وال ميكن لإلنسان أن يسلك
طريق الس���عادة مبفرده أبدًا ،فالبشر خلقوا
أزواج���ًا ،وجي���ب عل���ى اإلنس���ان أن يذع���ن
ملس���ؤوليته يف بناء أس���رة بع���د أن يصل إىل

ÎÕ

مرحلة البلوغ اجلسمي والعقلي.
وتشري الفطرة على هذا األمر أيضًا ،وال
ميكن توفري ما حيتاجه اجلس���د أو الروح أو
تدبري احلياة اليومية إ ّال من خالل األس���رة،
فاإلنسان مضطر لتشكيل أسرة من أجل أن
حيقق أهدافه يف اخلري والسعادة والكمال.
ميّث���ل ّ
كل م���ن الرج���ل وامل���رأة مش���روعًا
مكم ً
ال لآلخر يف ظل الزواج ،إذ س���يتمكنان
ّ
من طي طريق السعادة ،وسوف يتعاونان معاً
على رف���ع عيوبهما وليكونا س���كنًا لبعضهما
البع���ض ،وامل�ل�اذ وامللج���أ عندم���ا تواجههما
املش���اكل والصعوب���ات ،كم���ا ويك���ون الزواج
سببًا الستمرار 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 إ ّال مت���ى م���ا
عرفنا املصائب اليت جتلبها العزوبة.
لقد أكد اإلسالم كثريًا على الزواج وترك
العزوب���ة ،وق���د ج���اء يف احلديث الش���ريف:
«أرذل موتاكم العزّاب».
وجاء يف حديث آخر عن الرس���ول األكرم
صلى اهلل عليه وآله وس���لم قوله« :أكثر أهل
النار العزّاب».
حقوق الزواج
لق���د ذك���ر ال���زواج بأن���ه حق م���ن حقوق
الف���رد وال ميك���ن ألي ش���خص مهم���ا بلغ أن

مين���ع ه���ذا احلق وذلك س���بب أهميته ودوره
يف س�ل�امة النفس واجلسم ،وميكن أن يكون
ه���ذا احل���ق مجاعي���ًا ألن اجملتمع س���يعيش
بأمن وس�ل�ام يف ظل���ه ،وت���زول عنه خماطر
العزوب���ة والعزّاب وتتحق���ق عملية احملافظة
على كرامة اجملتمع وشرفه.
وطال���ب اإلس�ل�ام ـ���ـ يف ظل ه���ذا احلق ــ
الوالدين بتوفري األرضية الالزمة لولدهما ــ
سواء كان ذكرًا أم أنثى ــ للزواج عندما يصل
مرحلة البلوغ.
وذك���رت األحاديث اإلس�ل�امية عددّا من
حقوق األوالد على آبائهم منها:
«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�ل�امية عديدة
تؤّك���د عل���ى ال���زواج وبن���اء األس���رة وقب���ول
املسؤولية ،جاء عن الرسول األكرم صلى اهلل
عليه وآله وسلم قوله« :يا معشر الشباب من
استطاع منكم الباءة فليتزوج».
وهن���اك أحادي���ث كث�ي�رة أخ���رى ّ
ترغ���ب
الناس بالزواج منها مث ً
ال:

ــ قال أمري املؤمنني عليه السالم:
«تزوجوا فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم قال :من أحب أن يتبع سنيت فإن
من سنيت التزويج».
ـ���ـ قال رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وآله
وسلم« :من تزّوج أحرز نصف دينه».
ـ���ـ وق���ال اإلم���ام الصادق عليه الس�ل�ام:
«ركعتان يصليهما املتزّوج أفضل من سبعني
ركعة يصليها أعزب».
كما وأش���ارت بع���ض األحاديث األخرى
إىل أن االمتناع عن الزواج خوفًا من الفقر
ميثل نوعًا من الشرك:
«م���ن ترك التزوي���ج خماف���ة العيلة فقد
س���اء ظن���ه باهلل ع ّز وج���ل ،إن اهلل ع ّز وجل
يقول:
((ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
()1
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�ب�ر األثر يف حي���اة اإلنس���ان احلالية
واملستقبلية.
ومث���ة حماذي���ر عدي���دة أش���ارت إليه���ا
األحاديث اإلس�ل�امية يف باب ال���زواج منها
مث ً
ال:
ــ خطب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
يومًا يف املس���لمني فق���ال« :أيها الناس إّياكم
وخضراء الدمن».
قيل :يا رس���ول اهلل وما خضراء الدمن؟
قال« :املرأة احلسناء يف منبت السوء».
ــ وجاء عنه صلى اهلل عليه وآله وس���لم:
دساس».
«اختاروا لنطفكم فإن العرق ّ
وهذا دليل على انتقال الصفات الوراثية
وأخالق الوالدين إىل أوالدهما.
ــ عن أبي عبد اهلل الصادق عليه السالم
قال:
«إذا تزوج الرجل املرأة جلماهلا أو ملاهلا
وكل إىل ذلك ،وإذا تزوجها لدينه رزقه اهلل

املال واجلمال».
ــ قال إبراهي���م الكرخي :قلت ألبي عبد
اهلل الص���ادق علي���ه الس�ل�ام :إن صاحب�ت�ي
هلك���ت وكان���ت ل���ي موافقة وق���د هممت أن
أت���زوج ،فق���ال لي« :أنظر أين تضع نفس���ك
وم���ن تش���ركه يف مال���ك وتطلعه عل���ى دينك
وس ّرك.»...
المعايير في الحياة الزوجية
حدد اإلس�ل�ام معاي�ي�ر معينة يف الزواج
وطال���ب االلت���زام بها حتم���ًا ،منه���ا العقيدة
واإلمي���ان والكف���اءة واألخ�ل�اق والعائل���ة...
ومتث���ل هذه املعايري ض���رورة ملحة من أجل
حياة سليمة وشريفة.
كم���ا رفض اإلس�ل�ام العديد من املعايري
الس���ائدة ع���ن األم���م األخ���رى وال�ت�ي منها
اختي���ار الزوج���ة ملاهل���ا وثروته���ا أو موقعها
ومنصبه���ا أو مجاهل���ا أو من أج���ل مصلحة
معينة أو بسبب اإلكراه أو الرتاحم والعطف
عليها وغري ذل���ك ،ووصفها باألخطار اليت
تهدد حياة األسرة يف املستقبل.
وذك���ر اإلس�ل�ام أيضًا بع���ض احملرمات
على الرجل من أفراد عائلته وأس���رته ومنع
وعد ذلك أمرًا ش���رعيًا ينبغي
ال���زواج منهن ّ
ّ
وح���ذر التزوج من
على املس���لم االلت���زام به
احملارم.
كم���ا ّ
ح���ذر اإلس�ل�ام م���ن تزوي���ج الزناة
وطال���ب باختي���ار األصح���اء لعملي���ة الزواج
واالبتعاد عن املرضى السيما أولئك املصابون
باألمراض النفسية واخللقية كالفساد وسوء
اخللق ،وأن يكون املتقدمون للزواج أس���وياء
من الناحية الفكرية والروحية.
هدف الزواج
ينظ���ر اإلس�ل�ام إىل ال���زواج بأّن���ه عمل
ه���ادف يري���د حتقي���ق بع���ض املقاص���د
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 وغري ذلك.
إن أه���داف الزواج عديدة وكثرية للغاية
رغ���م حتدي���د البع���ض هل���ا يف نق���اط معينة
كالعفة والطهارة مث ً
ال وصون اإلنسان بعيدًا

والبد أن تؤخذ مجيع
عن خمتلف األمراضّ ،
تلك األهداف بنظر االعتبار.
أهمية األسرة
ينظر اإلسالم باهتمام بالغ إىل األسرة
والبد أن
ويعدها احلجر األساس للمجتمعّ ،
ّ
حيصل البن���اء والتكامل االجتماعي يف ظل
هذه األس���رة اليت هي أساس ثبات اجملتمع
ح���د كب�ي�ر ع���ن
واس���تقراره ومس���ؤولة إىل ّ
سعادته.
فاألس���رة ه���ي أول مدرس���ة تربوي���ة
وأخالقية ،واملركز لنشوء العادات واكتساب
املعلوم���ات والتج���ارب ،والوس���ط الذي يتم
خالله بناء عقل الطفل ونفس���يته ،واألسرة
ه���ي املس���ؤولة ع���ن التوجيه���ات الصحيحة
واخلاطئ���ة ،والوال���دان هم���ا أّول م���ن يقوم
بتعلي���م الطف���ل وتوجيه���ه وبن���اء أف���كاره
األساسية.
يع���د
كم���ا أن ال���زواج وتش���كيل األس���رة ّ
نوع���ًا من العبادة ،ووصف���ه البعض بأّنه من
املس���تحبات املؤّك���دة لألش���خاص العادي�ي�ن
وأوجبوه على من يش���عر أن عفته يف خطر،
وورد ع���ن الرس���ول األكرم صل���ى اهلل عليه
وآله وسلم قوله:
«ما بين بناء يف اإلس�ل�ام أحب إىل اهلل
ع ّز وجل من التزويج».
ضرورة حماية األسرة
تقع على الوالدين أو ًال مس���ؤولية محاية
األس���رة ثم على اجملتمع والدولة فيما بعد،
وجيب أن توض���ع القوانني اخلاصة حبماية
األس���ر م���ن األخط���ار ،وإنه خلط���أ كبري أن
تفق���د األس���رة مكانتها وموقعها لتس�ي�ر يف
طريق االحنراف والضالل.
وينبغي على احلكومة اإلسالمية أن تهتم
باألسرة وتو ّفر هلا عوامل االستقرار والبناء
واالزده���ار ،وأن تطلب يف ه���ذا الطريق من
أصح���اب ال���رأي والفكر توف�ي�ر كل ما يعزز
مكانة األس���رة وتقضي يف نفس الوقت على
كل ما يهدد أمنها واستقرارها.
ــــــــــــــــــــــ
( )1سورة النور ،اآلية.32 :
املص���در :دور األب يف الرتبي���ة ،الدكت���ور عل���ي
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عبر من التاريخ

سجاد بيته
يبيع
ّ
* املرجع الكبري آية اهلل العظمى
(قدس سره)
الشيخ مرتضى األنصاري

عندم���ا ج���يء إىل املرجع
الكبري آية اهلل العظمى الشيخ مرتضى
األنص���اري ــ املتوفى س���نة 1281ه���ـ ــ مببلغ
عش���رين ألف دين���ار من احلقوق الش���رعية
ـ���ـ أمخ���اس وزكاة ً
مث�ل�ا ــ ،جاءه ش���خص يف
نفس اليوم كان الش���يخ اشرتى منه يف وقت
س���ابق قمح���ًا بالديْن ،فطلب من���ه ماله ،إن
كان باإلمكان.
فق���ال له الش���يخ :أمهلين أيام���ًا أخرى،
فوافق الرجل وانصرف.
وكان أحد العلماء جالس���ًا فقال للشيخ:
كل ه���ذه األم���وال بني يديك فِل َم اس���تمهلت
الرجل ومل تعطه ما يطلبه منك؟
ق���ال الش���يخ األنصاري :إن ه���ذه أموال
الفق���راء واحملتاجني وال عالقة لي بها ،ولو
دت
لس���د ُ
كان عن���دي م���ن مالي الش���خصي ّ
س���جاد
الديْن ولكن أمهلته أيامًا قليلة ألبيع ّ
البيت لتسديد ذلك.
وأيض���ا كان���ت عائل���ة الش���يخ مرتض���ى
األنص���اري رمح���ه اهلل يف أزم���ة مالية ،ألن
املبلغ الذي ق ّرره هلا الشيخ مثلما قرر لبقية
العوائ���ل ال�ت�ي كفلتها املرجعية الش���يعية مل
يكف لتوفري مجيع حاجيات املنزل ،فطلبت
زوجة الشيخ من أحد املق ّربني له أن يتكلم
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ً
قلي�ل�ا كي
م���ع الش���يخ ليزي���د يف املبل���غ
ّ
تتمكن من القيام بشراء احلاجيات.
فلما جاء الوس���يط وتكلم مع الش���يخ مل
يسمع جوابًا منه ،ال نفيًا وال إثباتًا.
ويف الغ���د حينما جاء الش���يخ األنصاري
إىل املن���زل ق���ال لزوجت���ه :اغس���لي ثوب���ي
وامجعي لي األوس���اخ (الغُسالة) يف ظرف،
وأت���ت مب���ا أمرها
فغس���لت زوجت���ه الث���وب
ْ
مساحة الش���يخ! فقال هلا الش���يخ :اش���ربي
هذه األوساخ!
فقال���ت وه���ي مندهش���ة :كي���ف ل���ي أن
أشربها وتشمئز منها نفس كل إنسان؟!
فقال الش���يخ :حنن والفقراء يف األموال
املوج���ودة بي���دي على الس���واء ال ميزة ألحد
عل���ى أحد ف���إذا أخذنا منها أكث���ر من حقنا
فكأننا شربنا مثل هذه األوساخ.
نع���م لك���ي ال تغي���ب مش���س املس���اواة
والعدال���ة ع���ن حياتنا جي���ب أن نكون هكذا
دائمًا.
أنا ضيفكما وهذا بيتكما
ليلة اجلمعة الثالث من ش���هر رجب عام
(1414ه���ـ) ذك���ر مساح���ة الش���يخ حمس���ن
قراءت���ي يف حديث���ه األس���بوعي ب�ي�ن طالب
اجلماع���ات :أن أح���د طلب���ة العل���وم الدينية
ال���ذي كان يدرس يف حوزة س���امراء العلمية
اجملدد الشريازي الكبري
يف عصر زعامة ّ

ــ املتوفى سنة 1312هـ ــ
كان ق���د أفلس متامًا حت���ى كاد أن ينفجر
لش���دة الفقر وضائقته املالية ،فاضطر إىل
اجمليء لزيارة اإلمامني اهلادي والعس���كري
عليهما الس�ل�ام ،فلما قرأ الزيارة خاطبهما
حبرق���ة قل���ب :إنكم���ا تعلم���ان حال���ي ،أن���ا
ضيفكما ،وهذا بيتكما!
ثم خرج من احلرم الش���ريف وجلس يف
زاوية من الصحن الكبري.
يق���ول :وبينم���ا كن���ت جالس���ًا إذ رأي���ت
اجمل���دد الش�ي�رازي رمح���ه
املرج���ع الكب�ي�ر
ّ
اهلل ق���د دخل احلرم وزار اإلمامني ثم خرج
يتق���دم حن���وي ،وكنت مس���تغربًا م���اذا يريد
م�ن�ي الس���يد الش�ي�رازي ومل���ا وص���ل عندي
منح�ن�ي مبلغًا م���ن املال وق���ال :إن الضيف
يتحمل الكثري م���ن الصعوبات من
جي���ب أن ّ
الفقر واهلجرة وغريها!
قال هذا ومش���ى عين وتركين غارقًا يف
حبر من الدهشة والعجب.
إهلي ما هو االرتباط بينه وبني اإلمامني
س�ل�ام اهلل عليهما وكيف عرف أني حمتاج
عبت عن نفس���ي يف الزيارة بالضيف
وأني رّ
واحلال مل يكن أحد يدري بذلك؟!
ــــــــــــــــــــــــ
املص���در :قص���ص وخواط���ر للش���يخ البحراني:
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معارف عامة

المشروبات
الغازية
يتم صناعة املش���روبات الغازية من مواد
كيميائية وصناعية كالس���كر ،واملواد املكسبة
للنكه���ة ،وحام���ض اإلس���كوربيك ،وحام���ض
الفوس���فوريك ،واألل���وان الصناعية،امل���واد
الرغوة ،واملواد احلافظة ،وغاز ثاني أكسيد
الكاربون.
وأيضا يضاف إليه كحول مائية ومركزات
عصائ���ر ،وحامض الس�ت�ريك ،ولتغيري طعم
األكس���دة يض���اف حام���ض اإلس���كوربيك،
ويض���اف حام���ض الفوس���فوريك إىل املي���اه
الغازية املصنوعة من الكوال ،وأيضا حامض
البنزيك ،وحامض السوربيك وأمالحه ،ويتم
تفاع���ل كربون���ات الكاليس���يوم أو بيكربونات
الصودي���وم م���ع حام���ض الكربيتي���ك أو ناتج
عملي���ات التخم���ر للمواد الس���كرية لصناعة
غاز ثاني أكسيد الكاربون.
بعض التفاعالت للمشروبات
الغازية واألضرار التي تسببه
إن للمش���روبات الغازي���ة تأث�ي�رًا س���يئاً
عل���ى امتص���اص الكالس���يوم م���ن االمع���اء،
وذلك بس���بب وجود حامضي الفوس���فوريك
والس�ت�ريك اللذي���ن يتح���دان مع الكالس���يوم
املوج���ود يف الغ���ذاء ال���ذي يتناوله اإلنس���ان
مصاحبًا للمشروبات الغازية ،وهذا ميكن ان
يس���بب نقصًا يف كمية الكالسيوم اليت تصل
إىل ال���دم ومن ثم إىل العظام ،والس���يما يف
س���ن الطفولة واملراهقة ال�ت�ي تعد وقت بناء

العظام ومنوها.
 1ــ حتتوي العلبة الواحدة على ما يعادل
 10مالعق سكر كافية لتدمري فيتامني (ب)
والذي يؤدي نقصه إىل سوء اهلضم وضعف
البني���ة واالضطراب���ات العصبي���ة والص���داع
واألرق والكآبة والتشنجات العضلية.
 2ـ���ـ كم���ا حتت���وي على غاز ثاني أكس���يد
الكرب���ون الذي ي���ؤدي إىل حرمان املعدة من
اخلمائ���ر اللعابي���ة اهلام���ة يف عملية اهلضم
وذلك عند تناوهلا مع الطعام أو بعده وتؤدي
إىل إلغ���اء دور األنزمي���ات اهلاضم���ة ال�ت�ي
تفرزه���ا املع���دة ومن ث���م إىل عرقل���ة عملية
اهلضم وعدم االستفادة من الطعام.
 3ـ���ـ أيض���ا حتت���وي على الكافي�ي�ن الذي
ي���ؤدي إىل زي���ادة ضرب���ات القل���ب وارتف���اع
ضغ���ط ال���دم والس���كر وزي���ادة احلموض���ة
املعدي���ة وزي���ادة اهلرمون���ات يف الدم مما قد
يس���بب التهابات وتقرح���ات للمعدة واالثين
عش���ر كما يعمل على أضعاف ضغط صمام
امل���ريء الس���فلي وال���ذي ب���دوره ي���ؤدي إىل
ارت���داد الطعام واألمح���اض من داخل املعدة
إىل املريء مسببا األمل وااللتهاب.
 4ـ���ـ كما حتتوي على أمحاض فس���فورية
تؤدي إىل هشاش���ة وضعف العظام والسيما
يف س���ن املراهقة مم���ا جيعله���ا أكثر عرضة
للكسر.
 5ـ���ـ حتتوي على أمحاض الفوس���فوريك
واملاليك والكاربونيك اليت تسبب تآكل طبقة

املينا احلامية لألسنان.
 6ـ���ـ حتت���وي الدايت منه���ا على احملليات
الصناعية اليت تهدد املخ وتؤدي إىل فقدان
الذاكرة التدرجيي وإصابة الكبد بالتلف.
 7ـ���ـ مع���دل احلموض���ة يف املش���روبات
الغازية ( )phمثال بيبس���ي كوال أو كوكاكوال
( 4= phو ،)3ه���ذه الدرج���ة من احلموضة
كافي���ة إلذاب���ة األس���نان والعظ���ام م���ع مرور
الوقت.
 8ــ الكالسيوم املذاب يرتاكم يف العروق،
خالي���ا اجللد ،األعض���اء احليوية ،مما يؤثر
يف وظائف الكلى ويسبب حصوة الكلية.
 9ـ���ـ املش���روبات الغازية ال توفر للجس���د
أي فائ���دة غذائي���ة ،ب���ل حتتوي عل���ى املزيد
م���ن الس���كر واألمح���اض باإلضاف���ة للمواد
احلافظة وامللونة.
 10ـ���ـ بع���ض األش���خاص يفض���ل تن���اول
مش���روب غازي بارد بعد وجبة الطعام ،هذا
التصرف يؤثر على عمل األنزميات اهلاضمة
حي���ث أن���ه خيف���ض درج���ة احل���رارة فتفقد
األنزمي���ات اهلاضم���ة قدرته���ا عل���ى العم���ل
حيث أن درجة حرارة اجلس���م الطبيعية هي
الدرجة املناسبة لعمل األنزميات ،فال تهضم
الطع���ام جيدا مما ي���ؤدي إىل تكون الغازات
وبع���ض أن���واع الس���موم اليت تنتق���ل مع الدم
إىل خاليا اجلسم وقد تؤدي يف النهاية إىل
العديد من األمراض.
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صدر حديث ًا عن قس ��م الش ��ؤون الفكرية والثقافية دراسة يف علم السرية النبوية حتت عنوان
(الشيعة والسرية النبوية بني التدوين واالضطهاد) للسيد نبيل احلسين.
ومشل ��ت الدراس ��ة البح ��ث يف حركة الس�ي�رة النبوي ��ة عند املس ��لمني ،وعوامل تك ��ون الوعي
التارخي ��ي لديه ��م ،وم ��ا واجهه التدوين م ��ن عقبات متثلت حب ��رق بعض اخللف ��اء للصحائف
اليت دونت فيها س ��نة رس ��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس ��لم وس�ي�رته وقيام البعض اآلخر مبحو هذه
الصحائف ،ومنع التحديث هبا وروايتها.
كما قادتنا الدراس ��ة إىل البحث يف مراحل تطور علم الس�ي�رة النبوية ،ونش ��وء املدارس اإلس�ل�امية
التارخيية يف املدينة والكوفة ،والتوقف عند أس ��اطني هذه املدارس الذين أس ��هموا يف تطور علم
الس�ي�رة يف القرنني األول والثاني للهجرة ،لنس ��تقر أخري ًا عند حممد بن إس ��حاق ــ شيخ ك ّتاب
الس�ي�رة ــ ودوره يف تطور علم الس�ي�رة النبوية ،والبحث يف منهجه يف التصنيف ،كما كشتف
الدراسة على مواصلة احلرب على ابن إسحاق بعد وفاته ،لتنتهي الدراسة بالوقوف عند سؤال
مفاده:
أحممد بن إسحاق هو احملارب أم السرية النبوية؟

