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يتفاخر اآلباء حينما جيدون أن أحد أبنائهم قد سلك طريق الكمال 
وبلغ مراتبه الس���امية، فه���م يف ذاك يدركون اهنم قد وجدوا ذواهتم يف 

هذا االمتداد الشخصي.
ويفتخر االباء أكثر حينما يكون بعضهم قد نال من البدء هذه املراتب فيلتمس منوها وجتددها يف أبنائهم فهم بذاك 

يشعرون بأهنم كانوا األمنوذج األمثل لألبوة مما جيعلهم سعداء هبذا االجناز.
ولك���ن... حينم���ا يكون األب يف قمة مراتب الكمال ودون ذروته برتب���ة فحينها يكاد يكون منال االبناء 

لبلوغ هذا السمو يف الرتبة عسريًا جدا.
لك���ن هذا ال يعين احملال، فان تعس���ر يف الغالب األعم لدى االبناء فه���و متحقق يف بيت علي بن أبي طالب عليهما 

السالم.
فعلي دون ذروة الكمال لسيد الكمال حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم برتبة حيث )ال نيب من بعدي..( ومن ثم؛ 

فمن يستطيع بلوغ رتبته ومن يصل اىل درجته من أبنائه؟
فان قيل احلس���ن واحلس���ن صلوات اهلل عليهما قلنا ومن يباريهما ومها مثرة النبوة ومعدن الرس���الة س���بقتهما األلطاف 

اإلهلية وأحاطت هبما العناية الربانية فكانا حجج اهلل على خلقه.
ولكن السؤال من أبناء علي كان زينة لعلي عليه السالم حينما نستثين احلسن واحلسن عليهما السالم؟

واجلواب: اهنا زينب، وهو سر تسمية رسول اهلل هلا حينما ولدت؛ فمعنى زينب هو: زينة األب فحذفت التاء واأللف والالم 
اختص���ارًا وأدم���ج اللفظان فقيل: زينب، فمن مثل زينب وهي زينة أبيها علي بن أبي طالب عليهما الس���الم ومَن مِنَ 
اآلباء له بنت كالعقيلة زينب عليها الس���الم وحق لعلي عليه الس���الم ان يتزين بيت الرس���الة بعقيلة فمن االباء له 

بنت كزينب؟
رئيس التحرير

إّنها زينة أبيها



č

قطوف دانية من السيرة الحسينية

رؤيا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله وسلم

أخرج ابن مردويه عن احلسني بن علي 
عليهما السالم قال:

»إنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم 
أْصَبَح َوُهَو َمْهُموٌم«.

»إني  يا رسول اهلل؟ فقال:  فقيل: مالك 
أريت يف املنام كأّن بين أمّية يتعاورون منربي 

هذا«.
فقيل: يا رسول اهلل! ال تهتّم فإّنها دنيا 

تناهلم، فأنزل اهلل تبارك وتعاىل:
ڦ   ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ))ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  

ڍ ڍ((.)1(
إقرار الضّب لبنوة الرسول صلى 

اهلل عليه وآله وسلم
عن  حممد،  بن  احلسن  بن  علي  عن 
املوسوي  اهلل  عبد  بن  علي  بن  احلسني 
القاضي، عن حممد بن احلسني بن حفص، 
عبد  بن  جرير  عن  املثنى،  بن  علي  عن 
احلميد الضيب، عن األعمش، عن إبراهيم 
ابن يزيد الّسمان، عن أبيه، عن احلسني بن 

علي عليهما السالم قال:
»َدَخَل أْعراِبيٌّ َعلى َرُسوِل اهلِل َصّلى اهلُل 
َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ُيريُد اإِلْسالِم َوَمَعُه َضبٌّ َقْد 
َفَجَعَل  ِه،  ُكمِّ يف  َوَجَعَلُه  يَِّة  اْلرَبِ يف  اْصطاَدُه 
َيْعِرُض  َوَسلََّم  َوآِلِه  َعَلْيِه  اهلُل  َصلَّى  النَّيِبُّ 

َعَلْيِه اإلْسالَم«.
فقال: ال أؤمن بك يا حممد أو يؤمن بك 

هذا الضب.
بُّ  الضَّ َفَخَرَج  ِه،  ُكمِّ ِمْن  بَّ  الضَّ »َوَرِمَي 

ِمَن املَْْسِجِد َيْهُرُب«.
النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم:  فقال 

»يا ضّب من أنا؟«.
عبد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  أنت  قال: 

املطلب بن هاشم بن عبد مناف.
قال: »يا ضّب من تعبد؟«.

وبرئ  احلّبة  فلق  الذي  اهلل  أعبد  قال: 
وناجى  خلياًل،  إبراهيم  واّتذ  الّنسمة، 

موسى كليمًا، واصطفاك يا حمّمد.
فقال األعرابي: أشهد أن ال إله إال اهلل، 
رسول  يا  فأخربني  حّقًا؛  اهلل  رسول  وأنك 

اهلل هل يكون بعدك نيّب؟
قال صلى اهلل عليه وآله وسلم: »ال، أنا 
من  أئمة  بعدي  يكون  ولكن  النبينّي،  خامت 
بين  نقباء  كعدد  بالقسط  قّوامون  ذّرييت 
فهو  طالب  أبي  بن  علي  أّوهلم  إسرائيل، 
األئمة  من  وتسعة  بعدي،  واخلليفة  اإلمام 
َصْدِري  َعلى  َيَدُه  َوَوَضَع  ــ  هذا  صلب  من 
آخر  يف  بالّدين  يقوم  تاسعهم،  والقائم  ــ 

الزمان كما قمت يف أّوله«.
قال: فأنشأ األعرابي يقول:

أال يا رسول اهلل إّنك صادق 
هاديًا وبوركت  مهدّيًا  فبوركت 

شرعت لنا الدين احلنيفي بعدما

غدونا كأمثال احلمري الطواغيا
فيا خري مبعوث ويا خري مرسل 

إىل األنس ثّم اجلن لّبيك داعيا
وميتًا حّيا  األقوام  يف  فبوركت 

ناشيا وبوركت  مولودًا  وبوركت   
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  فقال  قال: 
وآله: »يا أخا بين سليم هل لك مال؟«، فقال: 
والذي أكرمك بالنبوة وخّصك بالرسالة إّن 
أربعة آالف بيت من بين سليم ما فيهم أفقر 

ميّن.
َفَحَمَلُه النَّيِبّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم 
ُهْم  َفأْخرَبَ َقْوِمِه،  إىل  َفَرَجَع  ناَقٍة،  َعلى 
يف  طمعًا  األعرابّي  فأسلم  قالوا:  ِبذِلَك، 
الناقة، فبقي يومه يف الصّفة مل يأكل شيئًا، 
فلما كان من الغد تقّدم إىل رسول اهلل صلى 

ما رواه
اإلمام الحسين عليه السالم

عن النبــــــي األكرم
صلى اهلل عليه وآله وســلم

الحلقة الثانية
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اهلل عليه وآله وسلم فقال:
نعدمه ال  الذي  املرء  أّيها  يا 

نعلمه حقًا  اهلل  رسول  أنت 
نعظمه دينًا  اإلسالم  ودينك 

نبغي من اإلسالم شيئًا نقضمه
قد جئت باحلّق وشيئا نطعمه

أعط  علي  يا  َوقاَل:  النَّيِبُّ  َم  »َفَتَبسَّ
اَلُم  األعرابي حاجته، َفَحَمَلُه َعِليٌّ َعَلْيِه السَّ
ناَقًة  َوأْعطاُه  َوأْشَبَعُه،  فاِطَمَة  َمْنِزِل  إىل 

َوُجلََّة َتٍْر«.
دعاء النبي صلى اهلل عليه وآله 

وسلم بعد األكل والشرب
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  دعاء 

بعد األكل والشرب
بن  علي  بن  حممد  احلسن  أبي  عن 
داره،  الرود يف  املروزي مبرو  الفقيه  الشاه 

قال: حّدثنا أبو بكر بن حممد بن عبد اهلل 
عبد  القاسم  أبو  حّدثنا  قال:  النيسابوري، 
اهلل بن أمحد بن عامل بن سليمان الطائي 
ستني  سنة  يف  أبي  حّدثنا  قال:  بالبصرة، 
ومائتني، قال: حدثين علي بن موسى الرضا 
عليه السالم سنة أربع وتسعني ومائة، قال:

قال:  جعفر،  بن  موسى  أبي  »حدثين 
حدثين أبي جعفر بن حممد، قال: حدثين 
أبي حممد بن علي، قال: حدثين أبي علي 
ابن احلسني، قال: حّدثين أبي احلسني بن 

علي عليهم أفضل الصالة والسالم:
كاَن النَّيِبُّ َصّلَى اهلُل َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم إذا 
أَكَل َطعامًا َيُقوُل: اللَُّهمَّ باِرْك َلنا فيِه َواُْزْقنا 

َخرْيًا ِمْنُه.
َوإذا أَكَل َلَبنًا أْو َشِرَبُه َيُقوُل: اللَُّهمَّ باِرْك 

ْنُه«. َلنا فيِه َواْرُزْقنا مِِ
اهلل  صلى  النبي  دعاء  كيفّية 

عليه وآله وسلم عند االبتهال
عن أبي املفّضل، عن إبراهيم بن حفص 
أصل  من  باملصّيصة  العسكرّي  عمر  ابن 
األمناطّي،  اهليثم  بن  اهلل  عبد  عن  كتابه، 
عمرو  عن  الكليّب،  علوان  بن  احلسني  عن 
ابن خالد الواسطّي، عن حمّمد، وزيد ابين 
أبيه  عن  السالم  عليه  أبيهما  عن  علّي، 

احلسني عليه السالم قال:
َوآِلِه  َعَلْيِه  اهلُل  َصلَّى  اهلِل  َرُسوُل  »كاَن 
َوَسلََّم َيْرَفُع َيَدْيِه إذا اْبَتَهَل َوَدعا َكما َيْسَتْطِعُم 

املِْْسكنُي«.
السالم يف  اإلمام احلسني عليه  كلمات 

أهل البيت عليهم السالم
البيت  أهل  فضائل  الناس  حتّمل  عدم 

عليهم السالم
قال الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن 
بن  علي  بن  حممد  والشيخ  النيسابوري، 
بن  احلسن  أبي  الشيخ  عن  الصمد،  عبد 
حممد  أبو  حّدثنا  التميمي،  الصمد  عبد 
أمحد بن حممد بن حممد العمري، حّدثنا 
أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني، عن 

حممد بن احلسن بن الوليد، عن الصفار، 
عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمري، عن 
علي بن احلكم، عن عبد الرمحان بن كثري، 

عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
»أتى احلسني عليه السالم أناس فقالوا 
الذي  بفضلكم  حّدثنا  اهلل  عبد  أبا  يا  له: 

جعل اهلل لكم، فقال:
إنَُّكْم ال حَتَْتِمُلوَنُه َواَل ُتطيُقوَنُه.

قالوا: بلى حنتمل.
إْثناِن  َفلَْيَتَنحَّ  صاِدقنَي  ُكْنُتْم  إْن  قال: 

ْثُتُكْم. ُث واِحدًا، َفإْن إْحَتَمَلُه َحدَّ َواَحدِّ
فتنّحى اثنان وحّدث واحدًا، فقام طائر 
فكّلمه  وذهب،  وجهه  على  ومّر  العقل، 

صاحباه فلم يرّد عليهما شيئًا وانصرفوا«.
وقال عليه السالم: »أتى رجل احلسني بن 
علي عليهما السالم فقال: حّدثين بفضلكم 

الذي جعل اهلل لكم، قال عليه السالم:
َلُه«. »إنََّك َلْن ُتطيَق مَحْ

إني  اهلل  بن رسول  يا  بلى حّدثين  قال: 
احتمله، فحّدثه حبديث، فما فرغ احلسني 
رأس  ابيّض  حّتى  حديثه  من  السالم  عليه 

الرجل وحليته، وانسي احلديث.
فقال احلسني عليه السالم:

أْنَسي  َحْيُث  اهلِل  ُة  َرمْحَ »أْدَرَكْتُه 
ديَث«. احْلَ

وروى عبد العزيز بن كثري: إّن قومًا أتوا 
حّدثنا  وقالوا:  السالم  عليه  احلسني  إىل 

بفضائلكم، قال عليه السالم:
»اَل ُتطيُقوَن، َواحْناُزوا َعيّن ألسرَي إىل 

ُثُكْم«. َبْعِضُكْم، َفإْن أطاَق َسأَحدِّ
أحدهم  مع  يتكّلم  فكان  عنه،  فتباعدوا 
حتى دهش ووله وجعل يهيم وال جييب أحدًا 

وانصرفوا عنه.
ــــــــــــــــ

)1( سورة اإلسراء، اآلية: 60.
اإلمام احلسني عليه  كلمات  املصدر: موسوعة 

السالم: ص 575 ـ 581.



في رحاب علوم القرآن

ď

لماذا القرآن الكريم؟
أول سؤال يطرح علينا هو عن السبب 

الذي نعود من أجله إىل القرآن احلكيم.
تفرض  أسباب  عدة  هناك  أن  والواقع 

علينا العودة إىل القرآن والتدبر فيه.
1. لكل منا رغباته املشروعة اليت يتمنى 
والقرآن  إليها،  مستقيمًا  سبياًل  جيد  أن 
إىل  املؤدي  املستقيم  السبيل  ذلك  احلكيم 

حتقيق مصاحل كل شخص ورغباته.
وليست أهمية القرآن وعظمته منحصرة 
املشروعة،  رغباتهم  للناس  حيقق  أنه  يف 
إىل  املؤدية  السالم  سبل  إىل  ويهديهم 
يرسي  أنه  ذلك  من  األهم  بل  مصاحلهم، 
تستطيع  اليت  املتكاملة  للشخصية  قواعد 

بلوغ مآربها املشروعة بسهولة بالغة.
ليست  بدورها  اإلنسان  ومصاحل   .2
البعض  أما  الكبرية،  تطلعاته  بعض  سوى 
اآلخر فيكمن يف حبث اإلنسان الدائب عن 
احلق واخلري، وسعيه املستمر لتحقيقهما.

إن اإلنسان يبتغي إرساء دعائم احلق، 
ما  وأهم  املصاحل،  الوصول إىل  يريد  كما 
بني هدفيه هذين:  التوفيق  إليه هو  يصبو 

حتقيق احلق، ووصول املصلحة!
يبتغيه  الذي  احلق  ذلك  هو  والقرآن 

البشر ويسعى حنو معرفته وإقراره.
وهو ــ إضافة إىل ذلك ــ يهدي اإلنسان 

إىل التوفيق بينه وبني املصاحل اخلاصة.
إنسانًا  يكون  أن  يريد  ال  مّنا  من  إذن؛ 

والفحشاء،  اجلرمية  عن  يبتعد  طيبًا 
ويلتزم الطرق املستقيمة، ويتحلى بالسلوك 

املمتاز؟
ولكن كم واحدًا منا يستطيع ذلك؟ طبعًا 
قليلون.. ملاذا؟ ألن ضرورات العيش ال تدع 

للفرد التفكري يف اخلري واحلق!
لكن القرآن احلكيم يوفر هذه الفرصة، 
القومية  السبل  إىل  البشر  يهدي  إنه  إذ 
للمصاحل واليت ال تتنافى مع اخلري واحلق، 

بل تتكامل معهما!
بعدة  احلياة  هذه  يف  نصطدم   .3
ومن  علينا،  ينقلب  صديق  فمن  مشاكل، 
قريب يشاكسنا ومن خسارة تفاجئنا، وقد 
عن  اخلروج  حد  إىل  املشاكل  بنا  تصل 
حمور الضبط ثم االنهيار يف هاوية اليأس 

والضياع.
احللول  يضع  احلكيم  القرآن  ولكن 
من  وأكثر  بل  مجيعًا،  للمشاكل  احلامسة 
هذا، إّنه يصنع اإلنسان الذي يضع احللول 

املناسبة ألية مشكلة طارئة.
ضرورة التدبر في القرآن

بالذات  وهي  القرآن،  فوائد  هي  هذه 
ألن  فيه،  التدبر  إىل  تدعو  اليت  األسباب 
القرآن ال يفيد إاّل من عمل به.. وال يعمل به 

سوى الذي يتدبر فيه فيفهم.
الوسيلة  هو  القرآن  يف  التدبر  إن  بل 
أودع  تعاىل  اهلل  إن  إذ  به،  للعمل  الوحيدة 
ربه  إىل  اإلنسان  يهدي  نورًا  الكريم  كتابه 

يطبق  اإلميان  وبعد  به،  فيؤمن  العظيم، 
شرائعه.

أمر  سوى  اإلنسان  على  ليس  هنا  من 
واستعداد  القرآن،  على  االنفتاح  هو  واحد 

التفهم له، وهذا يكون بالتدبر فيه.
يقول اهلل سبحانه وتعاىل:

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ))...چ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  
ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ 
ک         ک  ک  ڑ 
گ  گ  گ  گ  ک 

ڳ((.
أمام  علينا  وليس  نور،  ذاته  القرآن  إن 
به  ونرى  لنراه،  أبصارنا  نفتح  أن  إال  النور 

األشياء مجيعًا.
إن الكفار والفاسقني اختاروا ألنفسهم 
العمى فلم يفتحوا أعينهم على النور املبني، 
النور  حجب  سبيل  يف  املستحيل  وعملوا 
خوفًا  قلوبهم،  إىل  التسرب  عن  الباهر 
بشعاعه  وتنورهم  به  تأثرهم  إمكانية  من 

الكبري.
املقولة  بهذه  يتواصون  الكفار  كان  لقد 

اليت نقلها القرآن الكريم:
ڭ       ڭ  ۓ  ۓ  ے           ے  ))ھ 

ڭ ڭ   ۇ  ۇ((.
النور ويتهربون  إنهم كانوا حيذرون من 

منه.

قد جاءكم من اهلل
نور وكتــاب مبين



Đ

لقد جاء أحدهم إىل الرسول يسأله عن 
وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  تال  فلما  قرآنه 
وسلم بعض آيات الكتاب، صعق الرجل وشّد 
اهلل  أناشدك  وقال:  بيده،  الرسول  فم  على 
والرحم إاّل سكّت! ثم توىل إىل قومه قائاًل: 

إنه سحر يؤثر!!
النور  تيار  على  الصرب  يستطع  مل  إنه 
النيب  أسكت  لذلك  قلبه،  يلف  كاد  الذي 

وتوىل هاربًا.
على  االنفتاح  اإلنسان  من  املطلوب  إن 
القرآن واستماع آياته بتدبر وجترد، وعندئذ 

سوف جيد املرء كيف حتدث املعجزة؟
لقد حاول رجل جمرم أن يتسلق جدارًا 
فسمع صوتًا  الناس،  ويغتصب  املال  لينهب 

ينبعث من داخل البيت، ويتلو هذه اآلية:
))ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ     

ۇ...((.
فاستمع إىل اآلية بضع ثوان، ثم انفجر 
باكيًا وقال: بلى آن ذلك الوقت الذي خيشع 
قليب القاسي لذكر اهلل وما نزل من احلق، 
بوجهه  وتوىل  اجلدار  من  فهبط  آن،  بلى 

شطر مسجد، واعتكف فيه إىل األبد.
إن تدبر هذا الرجل يف آية واحدة حّوله 
من جمرم متمرس باجلرمية إىل معتكف يف 

حمراب العبادة.
فكيف إذا تدبر اإلنسان يف كل القرآن! 
أفال يتحول من رجل إىل َمَلك بل إىل من 

هو فوق درجات امللك؟
القرآن والتفسير بالرأي

يف  التدبر  إن  املسلمني  من  فريق  يزعم 
القرآن غري مسموح به إال للذي أوتي نصيبا 
كبريًا من العلم، ويستندون ــ يف زعمهم هذا 
نهت  اليت  املأثورة  الروايات  بعض  إىل  ــ 

الناس عن تفسري القرآن بالرأي.
ولكن هذا الزعم غري منطقي أبدًا إذ إن 
اهلل كان أعلم بكتابه، وخبلقه، حيث أمرهم 
بالقرآن  بل حيث خاطب  آياته،  بالتدبر يف 

كل إنسان، ويف كل أرض ويف كل عصر.
يقول اهلل سبحانه عن كتابه:

ہ  ہ  ہ  ۀ  ))ۀ 
ہ((.

للناس  بيانًا  اهلل  يبعث  أن  ميكن  وهل 
مجيعًا، ثم ينهاهم عن التفهم له، أو التدبر 

فيه، إذًا فما فائدة البيان؟
كافة  بالناس  تهتف  القرآن  إن خطابات 
وتقول: يا أيها الناس، أو باملؤمنني مجيعًا، 
يعين  وهذا  آمنوا،  الذين  أيها  يا  وتقول: 

كالمه،  يسمعوا  أن  يريدهم  تعاىل  اهلل  إن 
ويتفهموه، فهل نستطيع أن نزعم أنه ال جيوز 

التدبر فيه؟
وال ميكن أن نقول أن الروايات تنهى عن 
التدبر الذي أمر به اهلل، بل األكثر منطقية 
واآلية  شيء،  عن  نهت  الروايات  أن  القول 
بيّنت  الروايات  أن  أو  آخر،  بشيء  أمرت 

حدود التدبر اليت ال جيوز التجاوز عنها.
فأي شيء نهت عنه الروايات؟

احلق  يتبع  أن  اإلنسان  على  أن  الواقع 
اهلل  إن  يعرفه،  ال  الذي  ويدع  يعرفه  الذي 

سبحانه يقول:
ېئ  ېئ  ۈئېئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ))وئ 
ىئ  ىئ ىئ   ی ی         ی ی((.

شريعة  يف  ــ  لإلنسان  جيوز  ال  وكذلك 
اإلسالم ــ أن يقول شيئًا ال يعلم به، قال اهلل 

سبحانه:
))...ی ی ی جئ حئ مئ     ىئ((.

وقد اعترب القرآن القول بغري علم كبرية 
فقال  العباد،  ويستحقرها  اهلل  يعظمها 

تعاىل:
ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ     ))...ڻ 

ہ    ھ ھ  ھ ھ ے((.
أو  فكرة  ننسب  أن  جيوز  ال  هنا  ومن 
انتسابهما  يقينًا  تتأكد  مل  ما  ألحد  عماًل 
فرد  أي  كالم  تفسري  جيوز  ال  كذلك  إليه، 
نفسره،  ملا  فعاًل  إرادته  من  التأكد  بعد  إال 
وإال اعترب ذلك نوعًا من التحريف يف كالمه 

وضربًا من التهمة.
اهلل  إىل  بالنسبة  األمر  خطورة  وتشتد 
العظيم، فأي قول ينسب إليه جيب أن تتأكد 
بالعلم اليقني أنه قاله، وإاّل كنا قد افرتينا 

على اهلل كذبًا، فقال سبحانه:
))ھ ھ ھ   ے ے  ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ  ۈ   

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ   ۉ((.
ال  اجمليد  اهلل  لكالم  تفسري  أي  وكذلك 
من  نوعًا  يعد  للواقع  مطابقته  يقينًا  نعلم 
من  ضربًا  يعترب  ألنه  اهلل،  على  االفرتاء 

نسبة القول إليه دون التأكد من ذلك.
ــ  يزل  ومل  ــ  اإلسالمية  األمة  يف  وكان 
ملصاحلهم  الدين  استغالل  يريدون  فريق 
أهوائهم  إلثبات  يستخدموه  أو  الشخصية، 
اآليات  بتفسري  يبدؤون  وهكذا  املضلة، 
هؤالء  إن  اخلاصة،  آرائهم  حسب  القرآنية 
يريدون أن جيعلوا كتاب اهلل تابعًا ألفكارهم 

فيحّملونه ما ال حيتمل.

الفريق  هذا  تطويق  اإلسالم  أراد  وقد 
فجاء يف الكتاب الكريم:

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ    ))ڳ  
ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں 
ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۇۆ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے 
ۆ ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ      ۅ ۉ ۉې 

ې ې    ې  ى ى((.
الفريق  هذا  نوايا  القرآن  وضح  هكذا 
تأويل  عن  ــ  قاطع  بشكل  ــ  ونهى  الفاسدة 

القرآن للوصول إىل األغراض الفاسدة.
عنه  نهت  عما  تنهى  الروايات  وجاءت 
اآلية أيضا، ولكن بتعبري آخر وهو )التفسري 
اهلوى  حسب  القول  يعين  والذي  بالرأي( 
احلق  وفق  التفسري  يقابل  وهو  الشخصي، 

والواقع.
وعلى الرغم من أن القول بالرأي بصفة 
عامة، وأن تفسري أي كالم منسوب إىل أحد 
ــ حسب الرأي هو اآلخر حمرم،  ــ تفسريه 
فإن كل ذلك بالنسبة إىل كالم اهلل احلكيم 
الروايات  خصت  لذلك  حرمة،  أشد  يعترب 
عن  خارج  غري  وهو  بالذكر  األمر  هذا 

القواعد العامة.
وإليك بعض تلك الروايات:

أنه  السالم  عليه  الصادق  اإلمام  عن  ــ 
إن أصاب مل  برأيه  القرآن  »من فسر  قال: 

يؤجر، وإن أخطأ فهوى أبعد من السماء«.
وآله  عليه  اهلل  النيب صلى  عن  وروي  ــ 
برأيه  القرآن  فّسر  »من  قال:  أنه  وسلم 

فأصاب احلق فقد أخطأ«.
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  عنه  وروي 
قال: »من فّسر القرآن برأيه بوِّئ مقعده من 

النار«.
إذن: فهناك حقيقة ال ريب فيها، هي أن 
القول بالرأي ــ خصوصًا يف تفسري القرآن 

احلكيم ــ حرام أشد ما تكون احلرمة.
ولكن ال يرتبط ذلك بالتدبر يف القرآن، 
إذ التدبر هو: التفكري املركز يف اآلية ملعرفة 

احلقيقة اليت ذكر بها معرفة تعيينية.
فالتدبر إمنا هو لتحصيل العلم بالقرآن، 
تفسري  يف  برأيه  اإلنسان  يقول  ال  حتى 

القرآن وإمنا بالعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آية  تأليف:  الكريم،  القرآن  املصدر: حبوث يف 
اهلل السيد حممد تقي املدرسي.



على ضفاف نهج البالغة

العبرة بالسابقين
إذا نظرنا إىل الديار... ونتأمل يف اآلثار، 
فيحسن االعتبار... يقف املرء على األطالل، 
أطـــالل اآلبـــاء واألجداد: بيوتهـــم ومنازهلم، 
حقوهلم وبيادرهم، رزقهم وأمالكهم... عندما 
يقف هناك، ويناجي نفســـه بالذين مروا من 
هنا، وعن الذين بنوا هناك، وعّمروا هنالك 
وأنشـــأوا ورفعوا وشّيدوا وغّرسوا األشجار، 
وأحيـــوا القفـــار، وكل مـــا حييـــط بنا يشـــري 

إليهم، مع انعدام وجودهم بيننا.
وإىل هذا يشري موالنا علي عليه السالم 

عندما يقول:
»فاعتربوا بنزوِلكم منازَل َمْن كان قبَلُكم، 

وانقطاِعكم عن أوصِل إخوانكم«.
ويقول عليه السالم قبل ذلك:

»أَو َليـــَس لكـــم يف آثار األولـــني ُمْزَدَجر، 
ويف آباِئكـــم املاضنَي تبِصَرٌة ومعترب إن كنتم 
تعقلـــون!، أو مل تـــروا إىل املاضـــني منكم ال 
يرجعـــون، وإىل اخللـــف الباقـــني ال يبقون!، 
أو لستم ترون أهل الدنيا يصبحون وميسون 
على أحوال شـــتى، فمّيت ُيبكى وآخُر ُيعّزى، 

وصريـــٌع ُمبتلـــى، وعائد يعود، وآخُر بنفســـه 
جيود، وطالب للدنيـــا واملوت يطلبه، وغافل 
وليـــس مبغفول عنـــه، وعلى أثـــر املاضي ما 

ميضي الباقي!«.
ويف نص... آخر، فيه دالالت عظيمة إىل 
من عايشنا وجاورنا، ورأينا وعايّنا والمسنا 

وحاورنا... ثم فارقنا على حني غّرة:
»... فيـــا عجـــيب! أِللدنيـــا ُخِلـــَق آبائـــي 
وأجـــدادي أم لآلخرة؟... فإن كانوا للدنيا قد 

ُخلقوا فلم فارقوها ورحلوا عنها؟!!
وإن كانـــوا لآلخـــرة قـــد خلقـــوا... فـــإىل 
وإليهـــا  ُخِلقنـــا،  قـــد  أيضـــًا حنـــن  اآلخـــرة 
مصرينـــا.. فليـــس بإرادتهـــم رحلـــوا، وليس 
بإرادتنـــا نرحـــل... ومل ينفعهم عملهم للدنيا، 

وتعّلقهم بها... ولن ينفعنا حنن ذلك... .
كأنـــي بهم ومـــذ ولدوا لآلخـــرة ال للدنيا 
ولـــدوا، فهناك يف دارهم احلقيقة يأنســـون، 
ويف هـــذه الـــدار دار الغربـــة يستوحشـــون، 

هناك دار املقّر ودار اخللود«.
وهذا مدلول قوله عليه السالم:

»فكفى واعظًا مبوتى عاَينُتموهم، محلوا 
إىل قبورهـــم غري راكبني، وأنزلوا فيها غري 
نازلـــني، فكأنهـــم مل يكونـــوا للدنيـــا عّمـــارًا، 
وكأّن اآلخـــرة مل تـــزل هلم دارًا، أوحشـــوا ما 
كانـــوا يطنـــون، وأوطنوا ما كانوا يوحشـــون، 
واشـــتغلوا مبـــا فارقـــوا، وأضاعـــوا مـــا إليه 
انتقلوا، ال عن قبيح يســـتطيعون انتقااًل، وال 
يف حســـٍن يستطيعون ازديادًا، أنسوا بالدنيا 
فغّرتهـــم، ووثقوا بها فصرعتهم، فســـابقوا، 
رمحكـــم اهلل، إىل منازلكـــم الـــيت أمرمت أن 
تعمروهـــا، واليت رّغبتم فيها ودعيتم إليها... 
ما أســـرع الســـاعات يف اليوم، وأسرع األيام 
يف الشهر، وأسرع الشهور يف السنة، وأسرع 

السنني يف العمر«.
ويقـــول عليـــه الســـالم يف هـــذا اجملـــال 

أيضًا:
»واّتعظـــوا مبن كان قبلكم، قبل أن يّتعظ 

بكم من بعدكم«.
وُيرى أنه عليه الســـالم تبع جنازة فسمع 

رجاًل يضحك فقال:
»كأّن املـــوت فيها على غرينا ُكتب، وكأّن 

كم طالٍب للدنيا

واملوُت يطلبه



احلّق فيها على غرينا وجب، وكأّن الذي نرى 
من األموات سفر عّما قليل... إلينا راجعون، 
نبّوئهم أجداثهم، ونأكل تراثهم كأّنا خمّلدون 
بعدهـــم، ثم قد نســـينا كل واعـــظ وواعظة، 

ورمينا بكل فادح وجائحة«.
ويف نص آخر يقول عليه السالم:

»واّتعظوا فيها بالذين قالوا:
))...گ گ گ گ...((.

محلـــوا إىل قبورهم فـــال يدعون ركبانا، 
وأنزلوا األجداث فال يدعون ضيفانا، وجعل 
هلم من الصفيح أجنان، ومن الرتاب أكفان، 
ومـــن الرفات جريان، فهـــم جرية ال جييبون 
داعيًا، وال مينعون ضيما، وال يبالون مندبة... 
مجع وهم آحاد، وجرية وهم أبعاد، متدانون 
ال يتزاورون، وقريبون ال يتقاربون... استبدوا 
بظهر األرض بطنا، وبالّسعة ضيقًا، وباألهل 
غربة، وبالنور ظلمة، فجاؤوها كما فارقوها، 

حفاة عراة...«.

حب الدنيا لماذا؟
يبدو من خالل عملية اســـتقراء ســـريعة 
للواقع البشـــري، أّنه ما مـــن أحد إال ويتعلق 
قلبـــه بالدنيـــا، وال يريـــد تركهـــا، خاصة من 
أنعـــم اهلل تعاىل عليهم أو ابتالهم بالســـلطة 
والســـلطان واملال الكثـــري والـــرزق الوفري... 
وينـــدر، وبنســـبة كبرية، أن ترى شـــذوذًا عن 

هذه القاعدة... .
وعلـــى الرغـــم مـــن أننا نـــرى مـــن الدنيا 
غـــدرا ومرضًا ومصيبة، ووجعـــا وبالء... إال 
أننا نتعلق بها، وحنن نعلم يقينًا أنها يومًا ما 
ستنكث عهدها معنا، وهي املنغصة حلياتنا، 

القاطعة لفرحتنا.
يقول اإلمام علي عليه السالم: »عباد اهلل 

أوصيكـــم بالرفض هلذه الدنيـــا التاركة لكم، 
وإن مل حتبوا تركها، واملبلية ألجسامكم، وإن 
كنتـــم حتبون جتديدها، فإمنا مثلكم ومثلها، 
كســـفر ســـلكوا ســـبياًل، فكأنهم قد قطعوه، 
وأّموا علمًا فكأنهم قد بلغوه... فال تنافســـوا 
يف عـــّز الدنيا وفخرهـــا، وال تعجبوا بزينتها 
ونعيمهـــا، وال جتَزعوا من ضّرائها وبؤســـها، 
فـــإّن عّزها وفخرهـــا إىل انقطاع وإّن زينتها 
ونعيمهـــا إىل زوال، وضّراءها وبؤســـها إىل 
نفـــاد، وكّل مـــّدة فيهـــا إىل انتهـــاء، وكل حّي 

فيها إىل فناء«.
والســـّر يف تعّلق الناس بالدنيا، وشغفهم 
بها، كثرة الشهوات فيها، وتنّوع التزين منها، 
من مال وفـــري، إىل قصور رحبة، ومناصب 
حـــب  إىل  متســـلط،  ملـــك  إىل  مرغبـــة، 
للقباء... إىل زينة متعددة الصعد واألشـــكال 
والرغبـــات... ال ينجـــو مـــن تعّرضها ومكرها 
حتـــى املؤمنـــون الذيـــن تســـّول هلـــم أكثر من 

غريهم.
ومـــن يـــدري متـــى يأتي األجـــل؟! أو متى 
ينـــزل املـــرض؟! ومتى حتـــّل املصائب؟ يقول 
اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليه 

السالم يف نهج البالغة:
»أّمـــا بعد، فإّنـــي أحّذُرُكـــم الدنيا، فإنها 
ُحلـــوٌة خِضـــرٌة، ُحّفـــْت بالشـــهوات، وحتبَّبت 
بالعاجلـــة، وراقت بالقليـــل، وحتلَّت باآلمال، 
وتزيَّنـــت بالغرور، ال تدوم َحرْبَتها، وال ُتْؤَمُن 
َفْجَعُتها، َغّراَرٌة َضـــَراَرة، حاِئَلٌة زاِئَلَة، ناِفَدٌة 
باِئـــَدة أّكاَلـــٌة َغّواَلـــة... مل يكن امـــرٌؤ منها يف 
ة، ومل َيْلَق يف  َحـــربٍة إال أْعَقَبتْـــُه َبعَدها َعـــربَ
َســـّراِئها َبْطنًا إال َمَنَحْته من ضّراِئها َظْهرًا... 
ال يناُل امرٌؤ مـــن َغَضَرتها َرَغبًا، إاّل أرهَقْته 
مـــن نواِئِبها َتَعبًا، وال مُيســـي منهـــا يف َجَناِح 

أْمـــن، إاّل أصبـــح على َقـــَواِدِم خـــوف، غّرارٌة 
غـــرور ما فيها، فاِنَيٌة فاٍن َمْن عليها، ال خرَي 
يف شـــيٍء مـــن أْزَوادهـــا إال التقـــوى، َمْن أقلَّ 
منها اســـتكَثَر مما ُيؤِمُنه، ومن اســـتكثَر منها 
اســـتكَثَر مما يوِبُقُه، وزال عّما قليٍل عنه، كم 
مـــن واِثٍق بها قد فجعْتُه، وذي ُطَمأِنيَنٍة إليها 
قـــد َصَرَعتـــه، وذي أبََّهٍة قد َجَعَلتْـــه حِقريًا، 
وذي خنـــوٍة قد رّدته ذلياًل... ُســـلطاُنها ُدوٌَّل، 
وعيُشـــها َرِنٌق، وَعْذُبها أجاٌج، وُحلُْوها َصرٌب 
وغذاُؤهـــا مِســـاٌم، وأســـباُبها ِرمـــام، َحيُّهـــا 
ِبَعـــَرِض َمـــْوٍت، وصِحيُحهـــا ِبَعـــَرِض ُســـْقم، 
ُمْلُكها َمْسُلوٌب، وعزيُزها مغلوٌب، وموفوُرها 

منكوب، وجاُرها حمروب«.
»ألسُتم يف مساكن َمْن كان قبَلُكم، أْطَوَل 
أعمـــارًا، وأبقـــى آثـــارًا، وأبَعَد آمـــااًل، وأَعدَّ 
ْنيا أيَّ  عديـــدًا، وأْكَثـــَف جنـــودًا، َتَعبَّـــُدوا ِللدُّ
تعبُّـــٍد، وآَثُروهـــا أيَّ إيثـــاٍر، ثم َظَعُنـــوا عنها 
بغـــري زاٍد ُمبلِّـــِغ، وال َظْهٍر قاِطع... فهل َبَلَغُكْم 
أَن الدنيا َسَخت هلم نفسًا بفديٍة، أو أعانتهم 

مبعونٍة، أو أحسنت هلم ُصْحَبًة...«.
ويتابـــع اإلمـــام ســـالم اهلل عليـــه حمذرًا 

منها قائاًل:
»وأعانت عليهـــم َرْيَب امَلُنوْن، فقد، رأيتم 
َتنكَُّرهـــا ملَِْن داَن هلـــا، وآَثَرها وأخَلـــَد إليها، 
حيُث َظعَنوا عنها ِلفراِق األبد... وهل زوََّدتُهم 
َغَب، أو أَحلََّتهم إىل الضْنَك، أو نوَّرت  إال السَّ
هلـــم إال الظلمـــة، أو أعقبتهـــم إال الندامـــة! 
أفهـــذه ُتؤِثرون، أم إليهـــا َتطمِئُنون، أم عليها 
حتِرصون؟ فِبْئَســـِت الـــداُر ملَِن مل يتِهْمها ومل 
يكـــن فيها علـــى َوَجٍل منها، فاعلمـــوا، وأنتم 

تعلمون، بأنهم تاِرُكوها وظاِعُنوَن عنها...«.
ـــــــــــــــ

املصدر: قبســـات من نهج البالغة للسيد سامي 
خضرا: 24.
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ما هو الغدر
الوفاء  وترك  العهد  نقض  هو  الغدر 
إال  بها  يتلبس  ال  ذميمة  صفة  فهو  به)1(، 
احليوان  وحوش  بل هي صفة  الناس،  لئام 
مروءة،  وال  له  دين  ال  من  كالذئاب، وصفة 
وصفة من ال يتصف بها إاّل من كان حقريًا 
بني الناس ذياًل لرؤوسهم، عبدًا ألحرارهم، 
فهي من الرذائل املهلكة، والشهوات اخلبيثة 
اليت ينفر منها العقالء عند ذكرها، ويرتفع 
من  هلا  ملا  منها  التمكن  عند  النبالء  عنها 
ففي  واآلخرة،  الدنيا  يف  وخيمة  عاقبة 
اآلخرة  الدنيا صاحبها مطلوب مكروه ويف 
وحيث  تعاىل،  اهلل  بعذاب  مأخوذ  صاحبها 
أن الغدر هو نقض العهد وخلف الوعد جند 
ملالك  عهده  السالم يف  عليه  املؤمنني  أمري 

األشرت يؤكد على قباحة الغدر فيقول:
عدوك  إليه  دعاك  صلحا  تدفعن  »وال 
وهلل فيه رضى، فإن يف الصلح دعة جلنودك 
ولكن  لبالدك،  وأمنا  همومك  من  وراحة 
صلحه،  بعد  عدوك  من  احلذر  كل  احلذر 
فإن العدو رمبا قارب ليتغفل، فخذ باحلزم 

واتهم يف ذلك حسن الظن.
أو  بينك وبني عدوك عقدة  وإن عقدت 
بالوفاء،  عهدك  فحط  ذمة  منك  ألبسته 
جنة  نفسك  واجعل  باألمانة،  ذمتك  وارع 
دون ما أعطيت فإنه ليس من فرائض اهلل 
تفرق  مع  اجتماعا  عليه  أشد  الناس  شيء 
الوفاء  تعظيم  من  آرائهم  وتشتت  أهوائهم 
بالعهود، وقد لزم ذلك املشركون فيما بينهم 

دون املسلمني ملا استوبلوا من عواقب الغدر، 
فال تغدرن بذمتك، وال تيسن بعهدك، وال 
تتلن عدوك، فإنه ال جيرتئ على اهلل إال 

جاهل شقي.
وقد جعل اهلل عهده وذمته أمنا أفضاه 
إىل  يسكنون  وحرميا  برمحته  العباد  بني 
منعته ويستفيضون إىل جواره، فال إدغال 
وال مدالسة وال خداع فيه، وال تعقد عقدا 
تعولن على حلن قول  العلل، وال  فيه  جتوز 
ضيق  يدعونك  وال  والتوثقة،  التأكيد  بعد 
أمر لزمك فيه عهد اهلل إىل طلب انفساخه 
بغري احلق، فإن صربك على ضيق أمر ترجو 
انفراجه وفضل عاقبته خري من غدر تاف 
تبعته وأن حتيط بك من اهلل فيه طلبة فال 

تستقيل فيها دنياك وال آخرتك«)2(.

آثار الغدر
يف  آثارًا  للذنوب  أن  فيه  شك  ال  مما 
الدنيا وجزاء يف اآلخرة، فيكون الغادر ممن 
اخلسران  وهو  معا  واآلخرة  الدنيا  خسر 
الشريفة  األحاديث  ذكرت  ولقد  األكرب، 

اآلثار القبيحة هلذه الصفة:
يف  تسجل  سيئة،  اإلنسان  عمل  إذا  1ــ 
بعض  أن  إاّل  واحدة  سيئة  أعماله  سجل 
أقبح  أثر  وهلا  بذاتها  سيئة  هي  األعمال 
كصفة  السيئات  مضاعفة  وهو  أال  منها 
الغدر وهذا ما ورد عن أمري املؤمنني عليه 

يِّئاِت«)3(. السالم: »الَغْدُر ُيضاِعُف السَّ

ُم الِوْزَر،  وعنه عليه السالم: »الَغْدُر ُيَعظِّ
َوُيِزِري ِبالَقْدِر«)4(.

عند  قيمته  يفقد  الغادر  اإلنسان  إن  2ــ 
وهذا  تعاىل  اهلل  من  املهانة  وتناله  الناس 
املؤمنني بقوله: »جاِنُبوا  إليه أمري  ما أشار 

الَغْدَر؛ َفإنَُّه جُماِنُب الُقرآِن«)5(.
َوالَغْدَر؛  »إّياَك  قال:  السالم  عليه  وعنه 
ِعْنَد  ملَُهاٌن  الَغُدوَر  َوإنَّ  اخِلياَنِة،  أْقَبُح  َفإنَُّه 

اهلِل«)6(.
3ــ وأرشد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم أمته من خالل وصيته ألمري املؤمنني 
اهلل  أمان  وتنتهك  تغدر  ال  أن  السالم  عليه 
تعاىل بني عباده، وحثها على أن الصرب يف 
الشدة والبالء وضيق األمور خري هلا من أن 
تغدر فتنال العاقبة الوخيمة وهذا ما صرح 
به يف قوله صلى اهلل عليه وآله وسلم لعلي 
اهلِل  ِبَعْهِد  َوالَغْدَر  »َوإّياَك  إليه:  َعِهَد  فيما 
َتُه  ِتِه؛ َفإنَّ اهلَل َجَعَل َعْهَدُه َوِذمَّ َواإلْخفاَر ِلِذمَّ
رْبُ  َوالصَّ ِتِه،  ِبَرمْحَ الِعباِد  َبنْيَ  أْمضاُه  أمانًا 

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

الغدر....
وآثاره الدنيويةواألخروية



Ĕ

َغْدٍر  ِمْن  َخرْيٌ  اْنِفراَجُه  ترجو  ِضيٍق  َعلى 
َتاُف أْوزاَرُه َوَتِبعاِتِه َوُسوَء عاِقَبِتِه«)7(.

يدي  بني  القيامة  يوم  الناس  4ــ سيقف 
فيحكم  سبحانه  اهلل  وهو  أال  العدل  احلكم 
ويدلي  خصمه  أمام  اخلصم  ويقف  بينهم، 
تعاىل  اهلل  فيحكم  ومطالبه  بشهادته 
للمظلوم على الظامل، ولكن بالنسبة للغادر 
سيكون اخلصم معه ليس املغدور فحسب بل 
اهلل تعاىل هو اخلصم، أي يكون احلكم هو 
اخلصم وهذا من أشد املواقف على الغادر 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  عن  ورد  فلذا 
َثالثٌة  َتعاىل:  اهلُل  »قاَل  قوله:  وسلم  وآله 
بي  أْعطى  َرُجٌل  الِقياَمِة:  َيْوَم  َخْصُمُهْم  أنا 
َوَرُجٌل  َنُه،  َفاَكَل َثَ ُحّرًا  باَع  َوَرُجٌل  َغَدَر،  ُثمَّ 
َوملْ  الَعَمَل  ِمْنُه  َفاْسَتوفى  أِجريُا  اْسَتأَجَر 

ُيَوفِِّه أْجَرُه«)8(.

نصائح البد منها
1ــ رغم قباحة الغدر إاّل أنه يشتد قباحة 
ملا  واحلكم  القوة  مع أصحاب  يكون  عندما 
ما  وهذا  الغادر  على  وخيمة  آثار  من  له 
صرح به أمري املؤمنني عليه السالم بقوله: 
»الَغْدُر ِبُكلِّ أَحٍد َقبيٌح، َوُهَو ِبَذوي)9( الُقْدَرِة 

ْلطاِن أْقَبُح«)10(. َوالسُّ
لك  ال حيق  سرًا  أخوك  ائتمنك  إذا  2ــ 
أنواع  من  نوع  ذلك  به؛ ألن  واإلعالن  نشره 
عن  ورد  فلذا  املقيتة  اخليانة  وهو  الغدر، 
اإلمام علي عليه السالم: »أْقَبُح الَغْدِر إذاَعُة 

رِّ«)11(. السِّ
3ــ الغادر ملهانته على اهلل تعاىل مل جيعل 
وال  ذمام  له  يكن  ومل  له حرمة،  تعاىل  اهلل 
يستحق الوفاء رغم أن الوفاء فضيلة ومنقبة 
ملن حتلى به، بل أن رد غدر الغادر بغدر مثله 
باملاكر وهذا  الوفاء؛ ألنه من املكر  يعد من 
ما يفهم من قول أمري املؤمنني عليه السالم: 
َوالَغْدُر  اهلِل،  ِعْنَد  َغْدٌر  الَغْدِر  ألهِل  »الَوفاُء 

ِبأْهِل الَغْدِر َوفاٌء ِعْنَد اهلِل«)12(.

4ــ حتث األحاديث الشريفة على تسمية 
األشياء بأمسائها، كما دعت الناس إىل عدم 
حيق  ال  فلذا  احلقائق،  تغيري  يف  االشتباه 
وأن  الغدر سلوكا عقالنيا،  يعّد  أن  للمؤمن 
ال يسميه ذكاًء وحذاقة، وحثت املؤمن على 
واالنتهاء  بأوامره  وااللتزام  تعاىل  اهلل  ذكر 
عن نواهيه وإن كان قادرًا على فعل احلرام، 
دين  ال  فاسقًا  املؤمن  يصبح  ذلك  وخبالف 
له، وهذا هو مضمون حديث أمري املؤمنني 
َتْوأُم  الَوفاَء  إنَّ  الّناُس،  »أيُّها  السالم:  عليه 
ديِق، َواَل أْعَلُم ُجنًَّة أْوقى ِمْنُه، َوما َيْغِدُر  الصِّ
َمْن َيْغِدُر َمْن َعِلَم َكْيَف امَلْرِجُع، َوَلَقْد أْصَبْحنا 
َكْيسًا،  الَغْدَر  أْهِلِه  أْكَثُر  َذ  َ اتَّ َقِد  َزماٍن  يف 
َوَنَسَبُهْم أْهُل اجَلْهِل فيِه إىل ُحْسِن احِليَلِة، 
ما هلُْم، قاَتَلُهْم اهلُل؟! َقْد َيَرى احُلوَُّل الُقلَُّب 
َوْجَه احِليَلِة َوُدوَنها ماِنٌع ِمْن أْمِر اهلِل َوَنْهِيِه، 
َفَيَدُعها َرأَي َعنْيٍ َبْعَد الُقْدَرِة َعَلْيها، وَيْنَتِهُز 

يِن«)13(. ُفْرَصَتها َمْن اَل َحِرجَيَة َلُه يف الدِّ
وعنه عليه السالم قال: »َواهلِل ما ُمعاِوَيُة 
َوَلواَل  َوَيْفُجُر،  َيْغِدُر  َولِكنَُّه  ِميّن  ِبأْدهى 
َكراِهَيُة الَغْدِر َلُكْنُت ِمْن أْدهى الّناِس، َولِكْن 
ُكلُّ ُغَدَرٍة ُفَجرٍة، َوُكلُّ ُفَجَرٍة ُكَفَرٍة، َوِلُكلِّ غاِدٍر 
ِلواٌء ُيْعَرُف ِبِه َيْوَم الِقياَمِة، َواهلِل ما ُأسَتْغَفُل 

ديَدِة«)14(. ِبامَلِكيَدِة، واَل ُأْسَتْغَمُز ِبالشَّ
5ــ إياك والفضيحة على رؤوس األشهاد، 
أهل  أن  الشريفة  األحاديث  يف  ورد  فلقد 
الغدر سرتفع هلم ألوية يعرفون من خالهلا 
فيعرف  احلشر،  أهل  بني  ويفتضحون 
الغادر ومقدار غدرته وهذا ما أشارت إليه 
األحاديث الشريفة: قال النيب األكرم صلى 
ِلواًء  غاِدٍر  ِلُكلِّ  »إنَّ  وسلم:  وآله  عليه  اهلل 

ُيْعَرُف ِبِه َيْوَم الِقياَمِة«)15(.
قال:  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  وعنه 
َع اهلُل األوَّلنَي َواآلِخريَن َيْوَم الِقياَمِة  »إذا مَجَ
ُيْرَفُع ِلُكلِّ غاِدٍر ِلواٌء، َفقيَل: هِذِه َغْدَرُة ُفالِن 

ابِن ُفالِن!«)16(.
وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  عن  وجاء 
َيْوَم  ِلواٌء  غاِدٍر  ِلُكلِّ  ُيْنَصُب  إنَُّه  »أال  وسلم: 

الِقياَمِة ِبَقْدِر َغْدَرِتِه«)17(.
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  وعن 
َلُه  ُيْرَفُع  الِقياَمِة  َيْوَم  ِلواٌء  غاِدٍر  »ِلُكلِّ  قال: 
ِمْن  َغْدرًا  أْعَظُم  غاِدَر  َواَل  أال  َغْدِرِه،  ِبَقْدِر 

أمرِي عاّمٍة«)18(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 1( املعجم الوسيط: ص645.
عليه  علي  اإلمام  خطب  البالغة،  نهج   )2(

السالم: ج3، ص107.
ج7،  احلكمة:  ميزان   .643 احلكم:  غرر   )3(

ص2956، ح14809.
ج7،  احلكمة:  ميزان   .2191 احلكم:  غرر   )4(

ص2956، ح14810.
) 5( غرر احلكم: 4741. ميزان احلكمة: ج7، 

ص2956، ح14811.
ج7،  احلكمة:  ميزان   .2664 احلكم:  غرر   )6(

ص2956، ح14812.
)7( مستدرك الوسائل: ج11، ص47، ح12396. 

ميزان احلكمة: ج7، ص2956، ح14816.
ح19.  ص10،  ج4،  والرتهيب:  الرتغيب   )8(

ميزان احلكمة: ج7، ص2956، ح14817.
)9( يف املصدر )بذو( والصحيح ما أثبتناه كما 

يف بعض النسخ.
)10( غرر احلكم: 1864. ميزان احلكمة: ج7، 

ص2957، ح14819.
)11( غرر احلكم: 3005. ميزان احلكمة: ج7، 

ص2957، ح14820.
نهج  شرح   .251 احلكمة  البالغة:  نهج   )12(
ميزان  ص102.  ج19،  احلديد:  أبي  البن  البالغة 

احلكمة: ج7، ص2956، ح14821.
) 13( نهج البالغة: اخلطبة 41. ميزان احلكمة: 

ج7، ص2958، ح14822.
نهج  شرح   .200 اخلطبة  البالغة:  نهج   )14(
ميزان  ص211.  ج10،  احلديد:  أبي  البن  البالغة 

احلكمة: ج7، ص2958، ح14823.
)15( كنز العمال: 7681. ميزان احلكمة: ج7، 

ص2985، ح14825.
)16( كنز العمال: 7682. ميزان احلكمة: ج7، 

ص2985، ح14826.
)17( كنز العمال: 7683. ميزان احلكمة: ج7، 

ص2985، ح14827.
)18( كنز العمال: 7684. ميزان احلكمة: ج7، 

ص2985، ح14828.
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قـــد اختلف علمـــاء األخـــالق يف إمكان 
إزالـــة الغضب بالكلية وعدمـــه، فقيل: قمع 
أصـــل الغضب من القلب غـــري ممكن، ألنه 
مقتضـــى الطبع، إمنا املمكن كســـر ســـورته 

وتضعيفه، حتى ال يشتد هيجانه.
وأنـــت خبـــري بـــأن الغضـــب الـــذي يلزم 
إزالتـــه هو الغضـــب املذمـــوم، إذ غريه مما 
يكـــون بإشـــارة العقل والشـــرع ليـــس غضبا 
فيـــه كالمنـــا، بـــل هو مـــن آثار الشـــجاعة، 
واالتصـــاف به مـــن اللـــوازم وإن أطلق عليه 
اســـم الغضـــب أحيانـــا حقيقـــة أو جمـــازا، 
كمـــا روي عن أمـــري املؤمنني عليه الســـالم 
أنـــه قـــال: »كان النيب صلـــى اهلل عليه وآله 
وســـلم ال يغضب للدنيا، وإذا أغضبه احلق 
مل يصرفه أحد، ومل يقم لغضبه شيء حتى 

ينتصر له«.
وال ريب أن الغضب الذي حيصل لرسول 
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم مل يكن غضبا 
مذمومـــا، بل كان غضبـــا ممدوحا يقتضيه 
منصـــب النبوة، وتوجيه الشـــجاعة النبوية، 
ثـــم الغضـــب املذمـــوم ممكن الـــزوال، ولوال 
إمكانه لزم وجـــوده لألنبياء واألوصياء، وال 

ريب يف بطالنه.

عالج الغضب
أواًل: إزالة أســـبابه املهيجة له، إذ عالج 
كل علـــة حبســـم مادتهـــا، وهـــي العجـــب، 
والفخر، والكرب، والغدر، واللجاج، واملراء، 
واملزاح، واالستهزاء، والتعيري، واملخاصمة، 
وشـــدة احلرص على فضول اجلاه واألموال 
الفانية، وهي بأمجعها أخالق ردية مهلكة، 
وال خـــالص من الغضـــب مع بقائها، فال بد 

من إزالتها حتى تسهل إزالته.

ثانيـــًا: أن يتذكـــر قبـــح الغضـــب وســـوء 
عاقبته، وما ورد يف الشريعة من الذم عليه، 

كما تقدم.
ثالثا: أن يتذكر ما ورد من املدح والثواب 
علـــى دفع الغضب يف مـــوارده، ويتأمل فيما 
وردد مـــن فوائد عـــدم الغضب، كقول النيب 
صلى اهلل عليه وآله وســـلم: »من كف غضبه 
عـــن النـــاس كـــف اهلل تبـــارك وتعـــاىل عنـــه 

عذاب يوم القيامة«.
الســـالم:  عليـــه  الباقـــر  اإلمـــام  وقـــول 
»مكتـــوب يف التـــوراة: فيمـــا ناجـــى اهلل بـــه 
موســـى: أمســـك غضبك عمن ملكتك عليه 

اكف عنك غضيب«.
وقـــول اإلمـــام الصـــادق عليـــه الســـالم: 
»أوحـــى اهلل تعـــاىل إىل بعـــض أنبيائـــه: يـــا 
ابـــن آدم! اذكرنـــي يف غضبـــك أذكـــرك يف 
غضـــيب، وال أحمقـــك فيمـــن أحمـــق، وإذا 
ظلمت مبظلمة فـــارض بانتصاري لك، فإن 

انتصاري لك خري من انتصارك لنفسك«.
وقوله عليه السالم: »مسعت أبي يقول: 
أتـــى رســـول اهلل صلى اهلل عليه وآله وســـلم 
رجـــل بـــدوي، فقـــال: إنـــي أســـكن البادية، 
فعلمـــين جوامـــع الكلـــم؛ فقـــال: آمـــرك أال 

تغضب، فأعاد األعرابي عليه املسألة ثالث 
مرات، حتى رجع الرجل إىل نفســـه، فقال: 
ال أســـأل عـــن شـــيء بعد هـــذا، مـــا أمرني 
رســـول اهلل صلـــى اهلل عليـــه وآله وســـلم إال 

باخلري«.
وقولـــه عليـــه الســـالم: »إن رســـول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وســـلم أتاه رجل، فقال: 
يا رسول اهلل! علمين عظة أتعظ بها، فقال 
لـــه: انطلق وال تغضـــب، ثم عاد عليه، فقال 

له: انطلق وال تغضب... ثالث مرات«.
وقولـــه عليه الســـالم: »من كـــف غضبه 
مـــن  ذلـــك  غـــري  إىل  عورتـــه«،  اهلل  ســـرت 

األخبار.
رابعـــًا: أن يتذكـــر فوائد ضـــد الغضب، 
أعين احللم وكظم الغيظ، وما ورد من املدح 
عليهما يف األخبارـ ـ كما يأتيـ ـ ويواظب على 
مباشـــرته ولو بالتكلف، فيتحلم وإن كان يف 
الباطـــن غضبانا، وإذا فعـــل ذلك مدة صار 
عـــادة مألوفـــة هنيئة على النفـــس، فتنقطع 

عنها أصول الغضب.
خامسًا: أن يقدم الفكر والروية على كل 
فعل أو قول يصدر عنه، وحيافظ نفسه من 

صدور غضب عنه.

 طرق إزالة
 الغضب
وعالجه
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سادســـًا: أن حيرتز عن مصاحبة أرباب 
الغضـــب، والذيـــن يتبجحون بتشـــفي الغيظ 
وطاعـــة الغضـــب، ويســـمون ذلـــك شـــجاعة 
ورجوليـــة، فيقولون: حنن ال نصرب على كذا 
وكـــذا، وال حنتمـــل مـــن أحـــد أمـــرا، وخيتار 
جمالســـة أهـــل احللـــم، والكاظمـــني الغيظ، 

والعافني عن الناس.
سابعًا: أن يعلم إن ما يقع أمنا هو بقضاء 
اهلل وقـــدره، وإن األشـــياء كلهـــا مســـخرة يف 
قبضـــة قدرتـــه، وإن كل مـــا يف الوجـــود مـــن 
اهلل، وإن األمـــر كلـــه هلل، وإن اهلل ال يقـــدر له 
ما فيه اخلرية، ورمبا كان صالحه يف جوعه 
أو مرضـــه، أو فقـــره، أو جرحـــه أو قتله، أو 

غري ذلك.
فإذا علم بذلـــك غلب عليه التوحيد، وال 
يغضـــب على أحد، وال يغتاظ عما يرد عليه، 
إذ يـــرى ـــــ حينئـــذ ـــــ أن كل شـــيء يف قبضة 

قدرته أسري، كالقلم يف يد الكاتب.
فكما أن من وقع عليه ملك بضرب عنقه 
ال يغضـــب على القلم، فكذلك من عرف اهلل 
وعلـــم أن هـــذا النظـــام اجلملي صـــادر منه 
علـــى وفق احلكمة واملصلحة ولو تغريت ذرة 
منـــه عما هي عليه خرجت عـــن األصلحية، 
ال يغضـــب على أحـــد، إال أن غلبـــة التوحيد 
علـــى هذا الوجه كالكربيـــت األمحر وتوفيق 

الوصول إليه من اهلل األكرب.
ولو حصل لبعـــض املتجردين عن جلباب 
البدن يكون كالربق اخلاطف، ويرجع القلب 
إىل االلتفات إىل الوسائط رجوعا طبيعيا، 
ولـــو تصـــور دوام ذلـــك ألحـــد لتصـــور لفرق 
األنبيـــاء، مـــع أن التفاتهـــم يف اجلملـــة إىل 

الوسائط مما ال ميكن إنكاره.
ثامنـــًا: أن يتذكـــر أن الغضب مرض قلب 
ونقصـــان عقـــل، صـــادر عن ضعـــف النفس 
ونقصانهـــا، ال عـــن شـــجاعتها وقوتها، ولذا 
يكـــون اجملنـــون أســـرع غضبـــا مـــن العاقل، 

واملريض أسرع غضبا من الصحيح.
والشيخ اهلرم أســـرع غضبا من الشاب، 
واملـــرأة أســـرع غضبا من الرجـــل، وصاحب 
األخـــالق الســـيئة والرذائـــل القبيحة أســـرع 

غضبا من صاحب الفضائل.
فالرذيل يغضب لشهوته إذا فاتته اللقمة، 
والبخيـــل يغتاظ لبخلـــه إذا فقد احلبة، حتى 
يغضـــب لفقـــد أدنـــى شـــيء على أعـــز أهله 

وولده.
والنفـــس القوية املتصفـــة بالفضيلة أجل 

شأنا من أن تتغري وتضطرب ملثل هذه األمور، 
بل هي كالطود الشاهق ال حتركه العواصف، 
ولذا قال ســـيد الرســـل صلـــى اهلل عليه وآله 
وسلم: »ليس الشديد بالصرعة إمنا الشديد 

الذي ميلك نفسه عند الغضب«.
وإن شككت يف ذلك فافتح عينيك وانظر 
إىل طبقات الناس املوجودين، ثم ارجع إىل 
كتب السري والتواريخ، واستمع إىل حكايات 
املاضـــني، حتى تعلم: أن احللم والعفو وكظم 
الغيـــظ شـــيمة األنبيـــاء واحلكمـــاء وأكابـــر 
امللـــوك والعقـــالء، والغضب خصلـــة اجلهلة 

واألغبياء.
تاســـعًا: أن يتذكـــر أن قـــدرة اهلل عليـــه 
أقـــوى وأشـــد من قدرته على هـــذا الضعيف 
الـــذي يغضب عليـــه، وهو أضعـــف يف جنب 
قوتـــه القاهرة مبراتب غري متناهية من هذا 
الضعيـــف يف جنب قوته، فليحذر، ومل يأمن 
إذا أمضـــى غضبه عليه أن ميضي اهلل عليه 

غضبه يف الدنيا واآلخرة.
وقـــد روي: »أنه ما كان يف بين إســـرائيل 
ملـــك إال ومعـــه حكيـــم، إذا غضـــب أعطـــاه 
صحيفـــة فيهـــا: ) إرحـــم املســـاكني، واخش 
املوت، واذكـــر اآلخرة(، فـــكان يقرأها حتى 

يسكن غضبه«.
عاشـــرًا: أن يتذكـــر أن مـــن ميضي عليه 
غضبه رمبا قوي وتشمر ملقابلته، وجرد عليه 
لســـانه بإظهار معائبه والشـــماتة مبصائبه، 

ويؤذيه يف نفسه وأهله وماله وعرضه.
احلـــادي عشـــر: أن يتفكـــر يف الســـبب 
الـــذي يدعوه إىل الغيـــظ والغضب فإن كان 
اخلـــوف الذلة واملهانـــة واالتصـــاف بالعجز 
وصغر النفس عند الناس، فليتنبه أن احللم 
وكظـــم الغيـــظ ودفـــع الغضـــب عـــن النفـــس 
ليســـت ذلـــة ومهانـــة، ومل يصـــدر من ضعف 
النفس وصغرها، بل هو من آثار قوة النفس 

وشجاعتها.
وأضدادهـــا تصـــدر من نقصـــان النفس 
وخورها، فدفع الغضب عن نفسه ال خيرجه 
من كرب النفس يف الواقع، ولو فرض خروجه 
بـــه منـــه يف أعـــني جهلـــة النـــاس فـــال يبالي 
بذلـــك، ويتذكر أن االتصاف بالذلة والصغر 
عند بعض أرذال البشـــر أوىل من خزي يوم 

احملشر واالفتضاح عند اهلل امللك األكرب.
وإن كان السبب خوف أن يفوت منه شيء 
مما حيبه ، فليعلم أن ما حيبه ويغضب لفقده 
إمـــا ضـــروري لكل أحـــد، كالقوت واملســـكن 

واللباس وصحة البدن، وهو الذي أشار إليه 
ســـيد الرســـل ــ صلى اهلل عليه وآله وســـلم ــ 
بقولـــه: »مـــن أصبـــح آمنا يف ســـربه، معافى 
يف بدنـــه، وله قوت يومـــه، فكأمنا خريت له 

الدنيا حبذافريها«.
أو غـــري ضروري ألحد، كاجلاه واملنصب 
لبعـــض  ضـــروري  أو  األمـــوال،  وفضـــول 
النـــاس دون بعض، كالكتـــاب للعامل، وأدوات 
الصناعـــات ألربابها، وال ريب أن كل ما ليس 
من هذه األقســـام ضروريا فال يليق أن يكون 
حمبوبا عنـــد أهل البصـــرية وذوي املروات، 
إذ مـــا ال حيتـــاج إليه اإلنســـان يف العاجل ال 
بـــد له من تركـــه يف اآلجل، فما بـــال العاقل 
أن حيبـــه ويغضب لفقـــده، وإذا علم ذلك مل 

يغضب على فقد هذا القسم البتة.
وأما ما هو ضروري للكل أو البعض، وإن 
كان الغضب واحلزن من فقده مقتضى الطبع 
لشـــدة االحتياج إليه، إال أن العاقل إذا تأمل 
جيد أن ما فقد عنه من األشـــياء الضرورية 
إن أمكـــن رده والوصـــول إليـــه ميكـــن ذلـــك 
بـــدون الغيظ والغضب أيضـــا، وإن مل ميكن 
مل ميكـــن معهمـــا أيضا، وعلـــى أي حال بعد 
التأمل يعلم أن الغضب ال ثرة له سوى تأمل 
العاجـــل وعقوبة اآلجـــل، وحينئذ ال يغضب، 

وإن غضب يدفعه عن نفسه بسهولة.
الثاني عشـــر: أن يعلـــم إن اهلل حيب منه 
أال يغضـــب، واحلبيـــب خيتـــار البتة ما حيب 
حمبوبـــه، فـــإن كان حمبا هلل فليطفئ شـــدة 

حبه له غضبه.
الثالث عشـــر: أن يتفكـــر يف قبح صورته 
وحركاته عند غضبه، بأن يتذكر صورة غريه 

وحركاته عند الغضب.
تتميم

إعلم أن بعض املعاجلات املذكورة يقتضي 
قطع أســـباب الغضب وحسم مواده، حتى ال 
يهيـــج وال يصدر، وبعضها يكســـر ســـورته أو 
يدفعـــه إذا صـــدر وهـــاج، ومـــن عالجه عند 
اهليجان االســـتعاذة من الشيطان، واجللوس 
إن كان قائما، واالضطجاع إن كان جالســـا، 
والوضـــوء أو الغســـل باملاء البـــارد، وإن كان 
غضبـــه علـــى ذي رحم فليدن منه وليمســـه، 
فـــإن الرحم إذا مســـت ســـكنت، كمـــا ورد يف 

األخبار.
ـــــــــــــــــــــــــ

املصدر: جامع السعادات للمحقق النراقي.
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مباحث عقائدية

إن أتبـــاع املدرســـة اجلربيـــة حياولـــون 
االستدالل على أن اإلنسان مسري يف حياته 
وليـــس خمـــريًا، فهـــو جمـــرب يف أعماله، ال 
ميلك شـــيئا من احلرية واالختيار، فحينما 
حيـــاول اجلربيون إثبات صحة هذا املدعى 
االســـتدالالت  بعـــض  يطرحـــون  الباطـــل، 
الضعيفة، واليت منها )وقوع أفعال اإلنسان 
كمـــا علمهـــا اهلل ســـبحانه وتعـــاىل( فهـــم 

يقولون:
)إن علـــم اهلل ســـبحانه وتعـــاىل حميـــط 
بكل شـــيء، فهو ســـبحانه وتعاىل عامل بكل 
األشياء ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ما 
كان منهـــا ومـــا مل يكن، وما ســـيكون وما لن 
يكون، ومن ذلك علمه جل وعال مبا سيصدر 
من اإلنســـان من أقوال وأعمال يف مستقبل 
احلياة، والبد أن تقع هذه األقوال واألعمال 
من اإلنسان كما علمها اهلل سبحانه وتعاىل، 
واإلنسان ال ميلك أي خيار إال أن يقوم بتلك 
األقوال واألعمال كما يف علمه عز وجل، إذ 
لو مل يقم اإلنســـان بتلـــك األقوال واألعمال 
كمـــا علمهـــا اهلل ســـبحانه وتعـــاىل، لغلبـــت 
إرادة اإلنســـان إرادة اهلل، ولكان ذلك أوضح 
دليل على عدم علم اهلل بكل شيء، ويف هذا 
نســـبة اجلهـــل إىل اهلل تعاىل عن ذلك علوا 

كبريا!!!!

فمثال: مبا أن اهلل يعلم أن زيدا ســـيقتل 
عمـــرا يف مســـتقبل الزمان، فـــال بد أن يقع 
هـــذا املعلـــوم ويقوم زيـــد بقتل عمـــرو، وإال 
تلـــف املعلـــوم عـــن العلـــم، ويف هذا نســـبة 

اجلهل إىل اهلل عز وجل ــ نعوذ باهلل ــ.
ومبا أن كل املعلومات ومنها العلم بأقوال 
وأعمـــال اإلنســـان البـــد أن تقع كمـــا علمها 
ســـبحانه وتعاىل شاء اإلنسان أم أبى، فهذا 
يـــدل علـــى أن اإلنســـان ليس حـــرا خمتارا، 
بـــل هو مســـري يف حياته جمـــرب على أقواله 
وأعمالـــه اليت جيب أن تقـــع كما علمها اهلل 

سبحانه وتعاىل.
أمـــا الواقـــع أنها شـــبهة ضعيفـــة وحجة 
واهيـــة، وال ميكنهـــا أن تصمـــد أمـــام النقد 

العلمي على اإلطالق.
حنن نؤكد أوال وقبل كل شيء: 

صحة مـــا يقوله اجلربيـــون من ضرورة 
وقـــوع كل األشـــياء ومنهـــا أعمـــال اإلنســـان 

وأقواله كما علمها اهلل سبحانه وتعاىل.
فبمـــا أنه يف علـــم اهلل جل وعال أن زيدا 
لـــن يؤمن بالديـــن، فيســـتحيل إذن أن يؤمن 
زيد مهما كان واعيا وذكيا، ومهما قدمنا له 

من األدلة والرباهني اإلثباتية!!!!!
ومبـــا أنـــه يف علـــم اهلل أن بكرا ســـيغدر 
بعمـــرو، البـــد أن يتحقـــق ذلـــك ويغـــدر بكر 

بعمرو كما يف علمه عز وجل.
وعلـــى هـــذه األمثلـــة فقس ما ســـواها، 

وخذها قاعدة عامة:
)كل املعلومات واليت منها أقوال وأعمال 
اإلنســـان البـــد أن تقـــع كما علمهـــا اهلل جل 
وعـــال، وال ميكـــن ملعلـــوم أن ينقـــض علمـــه 

تبارك وتعاىل على اإلطالق(.
ولكن الذي جيب أن نلتفت إليه هو:

أن وقـــوع كل املعلومـــات كمـــا علمها اهلل 
ومنهـــا مـــا يصـــدر من اإلنســـان مـــن أقوال 
وأعمال، ال يصحح نظرية اجلرب، وال ينايف 
حريـــة اإلنســـان واختياره وال يـــدل على أنه 

مسري وجمرب!!!!
بـــل إن كل أقوالـــه وأعمالـــه تصـــدر منه 
بكامـــل حريته وإرادته واختيـــاره، وإن كانت 
تصـــدر منه كمـــا يعلمها اهلل قبـــل صدورها 

وحتققها يف اخلارج!!!!
فعلـــم اهلل جـــل وعـــال بأقـــوال وأعمـــال 
اإلنســـان قبـــل صدورهـــا منـــه وحتققها يف 
اخلـــارج، ال يعـــين أن اهلل عـــز وجـــل أجربه 
علـــى قوهلـــا أو عملها لتوافق علمه الســـابق 

بها!!!!
فليـــس علم اهلل بتلك األقـــوال واألعمال 
هـــو العلـــة لقوهلا أو عملها حـــني تصدر من 

اإلنسان.

إن اإلنســــــان.........
مخّير ال مسّير
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وهـــذا مـــا غفـــل عنـــه أصحـــاب نظريـــة 
اجلـــرب، حني جعلـــوا علم اهلل باألشـــياء قبل 
حدوثهـــا علـــة هلا وســـببا حلدوثهـــا!! مع أن 
األمر ليس على هذه الشـــاكلة اليت يتوهمها 

اجلربيون!!!!
فعلـــم اهلل مبـــا يصدر مين مـــن أقوال أو 
أعمـــال ليـــس هـــو الســـبب يف صدورها،وال 

يعين أن اهلل 
أجربني عليها أبدًا أبدا!!!

وإمنـــا يعين إطالع اهلل على كل األشـــياء 
وإحاطتـــه ســـبحانه وتعـــاىل بها،فـــال خيفى 

عليه شيء منها.
وبتعبـــري علماء الـــكالم: )أن علم اهلل عز 

وجل، هو:علم حضوري(
وهـــو )حضـــور كل املعلومـــات بـــني يديـــه 
وانكشـــاف الواقع أمامه وحبضرته املقدسة 
ســـبحانه وتعاىل، فال يشـــذ عن علمه شيء 
من األشـــياء، بل األشـــياء كلهـــا حاضرة بني 
يديـــه واضحـــة لـــه منكشـــفة لديه ســـبحانه 

وتعاىل(.
مثـــال: حني نرى طبيبـــا خيرب عن موت 
مريض معني بعد يوم أو يومني أو أسبوع أو 
أســـبوعني، ثم يتحقق ما أخـــرب به الطبيب 
وميـــوت ذلـــك املريـــض، فهنـــا ال ميكننـــا أن 
نعتـــرب أن علـــم الطبيـــب وإخباره بـــأن هذا 

املريض سيموت هو السبب يف موته!!!!!
واقـــع  انكشـــاف  هـــو  الصحيـــح  وإمنـــا 
احلال هلذا الطبيب وذلك من خالل خربته 
العملية ومعلوماته الطبية بآثار هذا املرض 
وأخطـــاره ونتائجـــه املؤديـــة إىل املوت، فهو 
خيـــرب عن شـــيء معلـــوم له معـــروف عنده، 
دون أن يكـــون علمه ســـببا يف حـــدوث ذلك 

الشيء ووقوعه!!!!!
املعلـــم  حـــني خيربنـــا  احلـــال  وكذلـــك 
يف املدرســـة عـــن طالبـــني يف فصلـــه، بـــأن 
أحدهمـــا سيســـقط، يف االمتحـــان واآلخـــر 
ســـينجح بامتيـــاز، ثـــم يقع األمـــر كما أخرب 
بـــه املعلم فريســـب هذا وينجـــح ذاك، فليس 
علـــم املعلـــم هنا هو الســـبب يف فشـــل األول 
وجنـــاح الثاني!!!! وإمنا علـــم املعلم وإخباره 
هو انكشـــاف لواقع احلال لذلـــك املعلم، من 
خـــالل معرفتـــه بغبـــاء األول وكســـله، وذكاء 

الثاني واجتهاده.
وأيضا حني تكون هناك حرب عســـكرية 
بـــني دولتـــني إحداهما تلك كامـــل القوة يف 
العدة والعدد،واألخرى ال تلك من تلك القوة 
أي شـــي، فحـــني خيربنا املختص بالشـــؤون 
العســـكرية املطلع على واقع هاتني الدولتني، 
بـــأن الدولـــة املالكـــة لكامل القـــوة هي اليت 
ســـتنتصر على الدولة الفاقـــدة لكل عناصر 
القـــوة، ثـــم يقع األمـــر كما أخرب بـــه، فليس 
معنـــى ذلـــك أن علـــم وإخبـــار ذلـــك املختص 
بانتصـــار تلـــك الدولـــة وهزميـــة األخرى هو 

الســـبب يف انتصار هذه وهزمية تلك، وإمنا 
معنـــاه انكشـــاف واقع احلـــال لذلك املختص 
من خالل اطالعه ومعرفته بقوة هذه الدولة 

وضعف الدولة األخرى.
واألمثلة يف هـــذا املعنى كثرية جدا، كما 
لـــو أخربتـــك أن زيدا ســـيطلق زوجته لعلمي 
بكثـــرة املشـــاكل املعقـــدة بينهمـــا، وأن فالنة 
ســـتلد ولـــدا ذكرا النكشـــاف هـــذا األمر لي 
من خالل املنظار.... إىل ما هنالك من أمثلة 

تكاد ال حتصى كثرة.
وكمـــا أن علمنـــا بهـــذه األشـــياء ليس هو 
الســـبب يف حدوثهـــا، وال يعين أننـــا أجربنا 
أصحابهـــا على فعلها والقيـــام بعملها، وإمنا 
كل القضية هي انكشـــاف واقع األمر لدينا، 
فنحن خنرب عن واقع معلوم لدينا مكشـــوف 
لنـــا، ال حيجبـــه عنـــا شـــيء وال حيجبنا عنه 
شـــيء، فكذلـــك احلال بالنســـبة إىل اهلل عز 

وجل.
فعلمه ســـبحانه وتعاىل مبا سيصدر منا 
مـــن أقـــوال وأفعال ثـــم صدور هـــذه األقوال 
واألفعـــال منـــا كمـــا علمها جل وعـــال، ليس 
معناه أن هذا العلم اإلهلي مبا ســـيصدر منا 
مـــن أقوال أو أعمال هو الســـبب يف حدوثها 
وصدورها، وإمنا معناه هو انكشـــاف واقعنا 
ومـــا ســـيصدر منـــا مـــن أقـــوال وأعمـــال له 

سبحانه وتعاىل.
وانكشـــاف هـــذا الواقـــع هلل عـــز وجل ال 
يســـلبنا إرادتنـــا وحريتنـــا واختيارنـــا علـــى 
اإلطـــالق، بل أننا نقوم بكل أقوالنا وأعمالنا 
بكامـــل احلريـــة واإلرادة واالختيار، وإن كان 
كل مـــا نقوم به هو معلـــوم عند اهلل عز وجل 

قبل قيامنا بقوله أو فعله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسلة أصول الدين للشيخ الشريازي.



أعالم الشيعة

نشأته سالم اهلل عليه
هـــو املقداد بن عمرو بن َثْعَلبة بن مالك 
الَبهرانـــي الكنـــدي، أبـــو معبـــد، وقيـــل: أبو 

عمرو.
ويقـــال : املقداد الكنـــدي الّنه فيما قيل 
أصاب دمـــًا يف بهراء فهرب منهم إىل كندة 
فحالفهم، ثم أصـــاب بينهم دمًا فهرب إىل 
مكة فحالف األسود بن عبد يغوث الزهري 

فعرف بـ)املقداد بن األسود(.

حياته المباركة
املقداد بن األســـود يكنـــى أبا معبد، من 
أصحـــاب علي عليه الســـالم ثانـــي األركان 

األربعة.
قيـــل أنـــه كان: عظيـــم القـــدر، شـــريف 
املنزلـــة، جليـــاًل، مـــن خـــواص علـــي عليـــه 
الســـالم، وكان من الفضالء النجباء، الكبار 

اخليار.
ويعـــد املقـــداد مـــن املقّربـــني مـــن أمري 
املؤمنـــني عليه الســـالم ومـــن األصفياء من 

أصحابه.
وهـــو أحد الذيـــن مالوا مـــع اإلمام علي 
عليه الســـالم ومل يشـــهدوا الســـقيفة إميانًا 

حبقه عليه السالم يف اخلالفة.
مـــن  الغديـــر  حديـــث  رواة  أحـــد  وهـــو 

الصحابة.
وشهد املقداد فتح مصر.

وهـــو الصحابـــي اجلليل، مـــن األبطال، 
ونسب إىل األسود بن عبد يغوث، وهو أحد 
السبعة الذين كانوا أول من أظهر اإلسالم.

هاجر إىل احلبشـــة، قاتل يف بدر وأحد 
لقب )حب اهلل وحب رسول اهلل(.

وهو أول من ارتبط فرســـا يف سبيل اهلل 
تعاىل.

وقـــال أمري املؤمنني علـــي بن أبي طالب 
عليه الســـالم: »ما كان فينـــا فارس يوم بدر 
غـــري املقـــداد بن األســـود، ولقـــد رأيتنا وما 
فينـــا قائـــم إال رســـول اهلل صلـــى اهلل عليـــه 
وآله وسلم حتت شـــجرة يصلي ويبكي حتى 

أصبح«.
اإلســـالم،  إىل  الســـابقني  مـــن  وكان 
وهاجر إىل أرض احلبشـــة ثّم عاد إىل مكة 
فلـــم يقدر على اهلجرة إىل املدينة ملا هاجر 
م  إليها رســـول اهللَّ صلَّى اهللَّ عليه وآله وســـلَّ
فبقـــي إىل أن بعـــث رســـول اهللَّ صلَّـــى اهللَّ 
عليه وآله وسلَّم عبيدة بن احلارث يف سرية 
فلقوا مجعًا من املشركني عليهم عكرمة ابن 
أبي جهل، وكان املقداد وعتبة بن غزوان قد 
خرجا مع املشـــركني ليتوصال إىل املسلمني 
فتواقفـــت الطائفتان ومل يكن قتال، فاحناز 

املقداد وعتبة إىل املسلمني.
وشـــهد املقـــداد بـــدرًا ولـــه فيهـــا مقـــام 
مشـــهور، وُذكـــر أّنه أّول من قاتل فارســـًا يف 
اإلســـالم، وشـــهد سائر املشـــاهد مع رسول 

اهللَّ صلَّى اهللَّ عليه وآله وسلَّم.
وكان رســـول اهللَّ صلَّـــى اهللَّ عليـــه وآلـــه 
وســـلَّم ملا خـــرج إىل بدر استشـــار أصحابه 
فقـــام املقـــداد فقال: يا رســـول اهللَّ امض ملا 
ُأمـــرَت به فنحن معـــك واهللَّ ال نقول لك كما 
قالـــت بنو إســـرائيل ملوســـى: )َفاْذَهـــْب َأْنَت 

َوَربُّـــَك َفقاِتـــال ِإنَّـــا هاُهنـــا قاِعـــُدوَن( ولكن 
اذهب أنت ورّبك فقاتال إّنا معكما مقاتلون، 
فوالـــذي بعثك باحلق نبيًا لو ســـرت بنا إىل 
بـــرك الغمـــاد جلالدنا معك مـــن دونه حتى 

تبلغه، فقال له رسول اهللَّ خريًا ودعا له.

زواجه رحمه اهلل
روى الكليـــين، عـــن هشـــام بـــن ســـامل، 
عـــن أبي عبـــد اهلل الصـــادق عليه الســـالم: 
أن رســـول اهلل صلـــى اهلل عليـــه وآلـــه زّوج 
املقـــداد بن األســـود ضباعة بنـــت الزبري بن 
عبـــد املطلب، ثم قال: »إمنـــا زوجها املقداد 
لتتضع املناكح وليتأســـوا برســـول اهلل صلى 
اهلل عليـــه وآلـــه، ولتعلمـــوا أن أكرمكـــم عند 

اهلل أتقاكم«.

موقفه من سقيفة بني ساعدة
كان من اإلثين عشـــر الذين أنكروا على 
أبـــي بكـــر جلوســـه يف اخلالفـــة، وتقمصها 

والتقدم بها على أهلها الشرعيني.
ثـــم قـــام املقداد بـــن األســـود رمحة اهلل 
عليـــه فقـــال: يا أبـــا بكر إربع على نفســـك، 
وقس شـــربك بفـــرتك وألـــزم بيتـــك، وابك 
على خطيئتك فإن ذلك أسلم لك يف حياتك 
ومماتك، ورد هذا األمر إىل حيث جعله اهلل 
عـــز وجل ورســـوله وال تركـــن إىل الدنيا وال 
يغرنك من قـــد ترى من أوغادها فعما قليل 
تضمحـــل عنك دنياك، ثـــم تصري إىل ربك 
فيجزيـــك بعملك وقد علمـــت أن هذا األمر 
لعلي عليه الســـالم وهو صاحبه بعد رســـول 

املقداد بن األسود
الكندي رضي اهلل عنه
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اهلل صلـــى اهلل عليـــه وآله 
وقـــد نصحتـــك إن قبلـــت 

نصحي.

قيل فيه حقه
روى الصـــدوق قـــّدس 
ســـّره بإســـناده عـــن ابـــن 
بريـــدة عن أبيه أّن رســـول 
اهللَّ صلـــى اهلل عليـــه وآله 
وســـلم قـــال: إّن اهللَّ عـــّز 

وجّل أمرني حبب أربعة.
 ! فقلنـــا: يا رســـول اهللَّ
مـــن هـــم، مّسهـــم لنـــا؟ فقـــال: علـــّي منهم، 

وسلمان، وأبو ذر واملقداد.
وروى الصدوق بإســـناده عن اإلمام أمري 

املؤمنني عليه السالم أنه قال:
»قـــال النيب صلـــى اهلل عليه وآله وســـلم 
اجلنة تشتاق إليك وإىل عمار وسلمان وأبي 

ذر واملقداد«.
وعن هشـــام بن ســـامل قال: قال أبو عبد 
اهلل الصـــادق عليـــه الســـالم: »إمنـــا منزلـــة 
املقداد بن األسود يف هذه األمة كمنزلة ألف 

يف القرآن ال يلزق بها شيء«.
وقال راشـــد احلرباني يف حقه: )وافيت 
املقـــداد بن األســـود فارس رســـول اهللَّ صلَّى 
اهللَّ عليـــه وآلـــه وســـلَّم حبمـــص علـــى تابوت 
مـــن توابيت الصيارفة قـــد أفضل عليها من 
ِعَظمـــه، يريد الغزو، فقلت له: قد أعذر اهللَّ 

إليك.
فقال: أبت علينا ســـورة البحوث )اْنِفُروا 

ِخفافًا َوِثقاال((.
وعن علي عن أبيه عن حنان وحممد عن 
أمحـــد عن حممد بـــن إمساعيل عـــن حنان 
ابـــن ســـدير عـــن أبيه عـــن أبي جعفـــر عليه 
الّسالم قال: »كان الناس أهل ردة بعد النيب 
صّلى اهلل عليه وآله وســـّلم إال ثالثة«، فقلت 
ومـــن الثالثة فقال: املقداد بن األســـود وأبو 
ذر الغفـــاري وســـلمان الفارســـي رضـــي اهللَّ 

عنهم«.
)عـــن اإلمـــام أمري املؤمنني علـــي بن أبي 
طالـــب عليه الّســـالم قـــال: »ضاقت األرض 
بســـبعة بهـــم ترزقـــون وبهـــم تنصـــرون وبهم 
تطـــرون منهم، ســـلمان الفارســـي واملقداد 

.» وأبو ذر وعمار وحذيفة رمحهم اهللَّ
وكان أمـــري املؤمنـــني علي عليه الّســـالم 

يقول: »وأنا إمامهم«.
وهـــم الذيـــن صلـــوا علـــى فاطمـــة عليها 

الّسالم(.
وقـــال: »هؤالء الذين دارت عليهم الرحى 
وأبوا أن يبايعـــوا حتى جاؤوا بأمري املؤمنني 
عليـــه الّســـالم مكرها فبايع وذلـــك قول اهللَّ 
ٌد ِإالَّ َرُســـوٌل َقْد َخَلْت ِمْن  مَّ تعـــاىل: )َوما حُمَ
َقْبِلِه الرُُّســـُل َأَفِإْن ماَت َأْو ُقِتـــَل اْنَقَلْبُتْم َعلى 
َأْعقاِبُكـــْم َوَمْن َيْنَقِلْب َعلـــى َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضرَّ 

اِكِريَن(«. اهللََّ َشْيئًا َوَسَيْجِزي اهللَُّ الشَّ

موقفه في خالفة عثمان بن عفان
روى املؤرخـــون أّنـــه اجتمع الرهط الذين 
عّينهم عمر بن اخلطاب للشورى يف املسجد 

ومعهم حشد من املهاجرين واأَلنصار.
فقـــال عمار بن ياســـر لعبـــد الرمحن بن 
عوف: إن أردت أن ال خيتلف املسلمون فبايع 

علّيا.
فقال املقداد بن األسود: صدق عمار إن 

بايعت علّيا قلنا: مسعنا وأطعنا.
وملـــا أرســـل عبـــد الرمحن بن عـــوف يد 
االمـــام علـــّي عليه الّســـالم وصفـــق على يد 
عثمـــان، قـــال املقداد: يا عبـــد الرمحن! أما 
واهللَّ لقـــد تركتـــه مـــن الذين يقضـــون باحلق 

وبه يعدلون.
ثـــم قال: مـــا رأيت مثل ما أوتي إىل أهل 
هـــذا البيـــت بعـــد نبيهـــم، إّنـــي العجـــب من 
قريـــش أّنهم تركـــوا رجال ما أقـــول إّن أحدًا 
أعلـــم وال أقضـــى منـــه بالعدل، أمـــا واهللَّ لو 

أجد عليه أعوانًا.
عـــن الليـــث بـــن ســـعد، عـــن أبـــي وائل، 
قـــال: كنت باملدينة ملـــا بويع لعثمان، فدخلت 
املســـجد، فرأيت رجال يصفـــق بإحدى يديه 
علـــى األخرى، ويقـــول: يا عجبـــا من قريش 
اســـتأثروها على أهل البيت معدن الفضيلة 
وجنـــوم األرض، ونور البـــالد، واهلل إن فيهم 
رجال ما رأينا بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآلـــه وهو أوىل باحلـــق، وال أقضى بالعدل، 

وال آمر باملعروف وال أنهى عن املنكر منه.
فقلـــت لـــه: من أنـــت يرمحـــك اهلل، ومن 
الرجـــل الذي وصفت؟ فقـــال: أنا املقداد بن 
األسود، والذي وصفته: علي بن أبي طالب.

قـــال: فمكـــث ما شـــاء اهلل، ثـــم لقيت أبا 

ذر، فحدثتـــه بقـــول املقـــداد، فقـــال أبو ذر: 
صدق واهلل مقداد.

قلت له: فما منعكم أن جتعلوا هذا األمر 
فيهم؟ قال: أبى ذلك عليهم قومهم.

قلت: فمـــا منعكم أن تعينوهم؟ قال: مه، 
ال تسألين عن هذا.

وذكـــر الثقفـــي يف تارخيه، عـــن همام بن 
احلـــارث، قـــال: دخلت مســـجد املدينة فإذا 
النـــاس جمتمعـــون علـــى عثمـــان وإذا رجـــل 
ميدحه، فوثب املقداد بن األســـود فأخذ كفا 
مـــن حصا أو تـــراب فأخذ يرميـــه به فرأيت 

عثمان يتقيه بيده.
وذكر يف تارخيه، عن ســـعيد بن املسيب، 
قـــال: مل يكن املقـــداد يصلي مـــع عثمان وال 

يسميه أمري املؤمنني.

ما روي عنه
عـــن املقـــداد بن األســـود قـــال: )مسعت 
رســـول اهلل صلى اهلل عليه وآله يقول: »تدنى 
الشـــمس يوم القيامة من اخللق كمقدار ميل 
فيكـــون للنـــاس على قـــدر أعماهلم يف العرق 
فمنهم من يكـــون إىل كعبيه ومنهم من يكون 
إىل ركبتيـــه ومنهـــم مـــن يكـــون إىل حقويـــه 

ومنهم من يلجمه العرق إجلامًا«.
وأشـــار رســـول اهلل صلى اهلل عليـــه وآله 

إىل فيه(.
عـــن حممـــد بـــن إمساعيـــل بـــن أمحـــد 
الربمكـــي مســـندًا إىل املقـــداد بـــن األســـود 
الكنـــدي رضـــي اهلل عنه عن الزهـــراء عليها 
السالم يف حديث طويل: أنها ولدت احلسني 

عليه السالم عند تام ستة من محلها به.
وروي عـــن املقـــداد بن األســـود أنه قال: 
مسعـــت رســـول اهلل صلـــى اهلل عليـــه وآلـــه 
يقـــول: »إن املالئكة لتضـــع أجنحتها لطالب 

العلم، حتى يطأ عليها رضى به«.

وفاته
تويف املقداد باجلرف، فحمل على رقاب 
الرجـــال حتـــى دفـــن يف املدنية ســـنة 33 ه ، 

وهو ابن سبعني سنة أو حنوها.
ـــــــــــ

)1( معجم رجال احلديث 282/13 رقم8664.
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إنشقاق الكعبة
كرامة ألمري املؤمننيعليه السالم

روى ابن أبي الفتح األربلي )املتوفى سنة 
693هــــ( عن كتاب بشـــاير املصطفى صلى 
اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم مرفـــوع إىل يزيد بن 

قعب قال:
)كنت جالسًا مع العباس بن عبد املطلب 
رضـــي اهلل عنه وفريق من بـــين عبد العزى 
بـــإزاء بيت اهلل احلرام إذ أقبلت فاطمة بنت 
أســـد أم أمري املؤمنني عليه الســـالم وكانت 
حاماًل به لتســـعة أشـــهر وقد أخذها الطلق 

فقالت:
يـــا رب إنـــي مؤمنة بـــك، ومبا جـــاء من 
عنـــدك مـــن رســـل وكتـــب، وإنـــي مصّدقـــة 
بكالم جدي إبراهيم اخلليل عليه الســـالم، 
وإنـــه بنـــى البيـــت العتيـــق فبحق الـــذي بنى 
هـــذا البيـــت واملولود الـــذي يف بطين إال ما 
يســـرت علـــي والدتـــي قـــال يزيد بـــن قعب: 
فرأيت البيت قد انشـــق عـــن ظهره ودخلت 
فاطمـــة فيه وغابت عـــن أبصارنا وعاد إىل 
حاله، فرحنـــا أن ينفتح لنا قفل الباب! فلم 
ينفتح فعلما ان ذلك من أمر اهلل تعاىل، ثم 
خرجـــت يف اليـــوم الرابع وعلـــى يدها أمري 
املؤمنـــني علي بن أبي طالب عليه الســـالم، 

ثم قالت:
إني فضلت على من تقدمين من النساء 
ألن آســـيا بنـــت مزاحـــم عبـــدت اهلل ســـرا 
يف موضـــع ال حيـــب اهلل ان يعبـــد فيـــه إال 
اضطـــرارًا، وان مريـــم بنت عمران حضرت 
النخلـــة اليابســـة بيدهـــا حتـــى اكلـــت منها 
رطبـــًا جنيـــًا، وإني دخلت بيـــت اهلل احلرام 
فأكلت مـــن ثار اجلنة وأرزاقها فلما أردت 
ان أخـــرج هتف بي هاتـــف وقال: يا فاطمة 
مسيه عليـــًا، فهو علي، واهلل العلي األعلى، 
يقـــول: اشـــتققت امسه من امســـي، وأدبته 
بأدبـــي، وأوقفتـــه على غامـــض علمي، وهو 
الـــذي يكســـر األصنام يف بيـــيت، وهو الذي 
يؤذن فوق ظهر بييت، ويقدسين وميجدني، 
فطوبـــى ملن أحبه وأطاعـــه وويل ملن أبغضه 

وعصاه.
عليـــًا  فولـــدت  قالـــت: 
ولرســـول اهلل صلى اهلل عليه 
وآلـــه وســـلم ثالثـــون ســـنة، 
فأحبـــه رســـول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وســـلم حبًا شديدًا 

وقال هلا:
بقـــرب  مهـــده  »اجعلـــي 

فراشي«.
وكان صلـــى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم يلـــي 
أكثـــر تربيتـــه، وكان يطهـــر عليـــًا يف وقـــت 
غســـله، ويوجـــره اللنب عند شـــربه، وحيرك 
مهده عند نومه، ويناغيه يف يقظته، وحيمله 

على صدره ورقبته، ويقول:
»هذا أخـــي ووليي وناصـــري، وصفيي، 
وذخـــري، وكهفي، ومهـــري، ووصيي، وزوج 

كرمييت، وأميين على وصييت، وخليفيت«.
وكان رســـول اهلل صلـــى اهلل عليـــه وآلـــه 
وســـلم حيملـــه دائمًا ويطوف بـــه جبال مكة 
وشـــجامها وأوديتهـــا وفجاجهـــا صلـــى اهلل 

على احلامل واحملمول(.
يف  الشـــافعي  الكنجـــي  احلافـــظ  روى 
كفايتـــه قائـــاًل: عن جابر بن عبـــد اهلل قال: 
ســـألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 

عن ميالد علي بن أبي طالب، فقال:
»لقد ســـألتين عـــن خري مولـــود ولد يف 
شـــبيه املســـيح عليـــه الســـالم إن اهلل تبارك 
وتعـــاىل خلق عليـــًا من نـــوري  وخلقين من 
نـــوره وكالنـــا من نـــور واحد، ثـــم إن اهلل عز 
وجـــل نقلنا مـــن صلب آدم عليه الســـالم يف 
أصالب طاهـــرة إىل أرحام زكية فما نقلت 
من صلب إال ونقل علي معي فلم نزل كذلك 
حتـــى اســـتودعين خـــري رحـــم وهـــي آمنة، 
واســـتودع عليا خري رحـــم وهي فاطمة بنت 
أسد، وكان يف زماننا رجل زاهد عابد يقال 
له املربم بن دعيب بن الشقبان قد عبد اهلل 
تعـــاىل مائتني وســـبعني ســـنة مل يســـأل اهلل 

حاجة فبعث اهلل إليه أبا طالب فلما أبصره 
املربم قام إليه وقبل رأسه وأجلسه بني يديه 

ثم قال له: من أنت؟
فقـــال: رجل مـــن تهامة، فقـــال: من أي 

تهامة؟ فقال: من بين هاشم.
فوثب العابد فقبل رأسه ثم قال: يا هذا 

إن العلي األعلى أهلمين إهلامًا.
قال أبـــو طالب: وما هو؟ قال: ولد يولد 
من ظهرك وهو ولي اهلل عز وجل، فلما كان 
الليلـــة اليت ولد فيها علي أشـــرقت األرض 
فخرج أبو طالب وهو يقول: أيها الناس ولد 
يف الكعبـــة ولي اهلل فلما أصبح دخل الكعبة 

وهو يقول:

يـــا رب هـــذا الغســـق الدجي
املضـــي املنبلـــج  والقمـــر 

بـــني لنـــا مـــن أمـــرك اخلفي
ماذا ترى يف اسم ذا الصيب؟

قال: فسمع صوت هاتف يقول:
يا أهل بيت املصطفى النيب

الزكـــي بالولـــد  خصصتـــم 
إن امســـه مـــن شـــامخ العلي

علـــي اشـــتق مـــن العلـــي)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( املولـــود يف بيـــت اهلل احلـــرام علـــي عليـــه 
الســـالم أم حكيـــم بن حـــزام؟، تأليف: الســـيد نبيل 

احلسين.
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من مناهل مدرسة الدعاء

الدعاء األول
)...، َوَنْسِبُق ِبـِه َمْن َسَبَق إىَل ِرَضاُه 

َوَعْفِوِه،.....(.
قيل: ورضا اهلل: إرادة ثوابه واملوافقة 
ألمـــره، والعفـــو: حمـــو الذنـــوب وإزالـــة آثـــار 

السيئات.
وقيـــل: )نقيـــم(: دائبني على ثنائه وشـــكره، راجني 
إطالة أعمارنا بالتزام شـــكره والدوام على محده فيه، 
لنلتقي بذلك مع أهل الطاعة والتقوى من عباده ونكون 

ممن يتسابق إىل طلب مرضاته ونيل مغفرته.
ويف احلديث أن جربئيل عليه السالم مسع إبراهيم 

خليل الرمحن عليه السالم يقول:
»يـــا كريم العفو، فقـــال: أتدري يـــا إبراهيم ما كرم 
عفـــوه، قـــال: ال يا جربئيل، فقال: إن عفا عن الســـيئة 

كتبها حسنة«.)1(
وقيل: )ونســـب به من ســـبق إىل رضاه( أي بسبب 
هـــذا احلمد ــ املذكور ســـابقا ــ تعاىل أي نكون ســـابقا 
علـــى من ســـبق، ألن محدنـــا أكثر من محدهـــم فنكون 

أسبق على نيل رضاه.
وال خيفـــى أن هـــذا إنشـــاء لبيـــان قـــدر مـــا ينطوي 
عليه احلامد من حب اهلل ومدحه، فال يلزم الســـبق يف 
اخلارج حتى يقال: كيف يســـبق اإلنســـان األنبياء ومن 

إليهم؟
)وعفوه( بأن يعفو عنا ذنوبنا بسبب محدنا له.)2(

وقيـــل: قـــد يتوهم أن هذا إســـراف يف الدعاء، فإن 
الســـابقني هـــم األنبياء واألئمة عليهم الســـالم، وميكن 
التقصـــي إما بأن يقصد الداعـــي يف أمثاله يف الرتبة، 

أو يكون هذا من قبيل اإلنشاء ال اإلخبار.)3(
وقيل سبق يسبق: من باب )ضرب( و)قتل( تقّدم.

واملـــراد به هنـــا التقـــّدم يف الشـــرف والفضل، بأن 
يكون محده اشـــرف وأفضل من محد غريه فيتقّدم به 

من تقّدم إىل رضاه وعفوه.
ويف الـــكالم إســـتعارة مكنّية تييلّية، شـــّبه الّرضا 
والعفو بالغاية اليت يتســـابق إليها، وذكر الّســـبق الذي 

هو من لوازن املشّبه به.
والّرضـــا: يف اإلنســـان حالة للّنفـــس توجب تغرّيها 
وإنبســـاطها إليصـــال الّنفـــع إىل الغـــري، أو االنقيـــاد 

حلكمه، ورضاه تعاىل عبارة عن ثوابه.
كمـــا روي عن اإلمام الصادق عليه الســـالم: »رضاه 

ثوابه وسخطه عقابه«.
وقيل رضاه: إرادة الّثواب، وسخطه: إرادة العقاب.

وقال بعض احملّققني من علمائنا املتأخرين: لرضاه 
تعاىل مراتب، فمنها رضا أزلي: هو عني ذاته، ال يقابله 
سخط، وال ميازجه شوب، وهو كونه حبيث تصدر عنه 

األشياء موافقة لعلمه بها على أفضل وجه وأّته.
ومنهـــا ملـــك مقـــّدس روحانـــي: هـــو رضـــوان اهلل 
بالفعـــل، إذ وجوده عني الرضا من اهلل ســـبحانه، وكذا 
كّل جوهر عقلي وال يشوبه شّر ومعصية، إذا كان فعله 

طاعة اهلل.
ومنهـــا: ثـــواب اهلل واجلنة، ويقابله ســـخطه والنار؛ 
والعفـــو: حمـــو الذنـــوب، مـــن عفـــت الريـــح املنـــزل إذا 

درسته.
وإمنا بدر بالّرضا مع إّن حصوله بعد العفو إهتمامًا 

بشأنه وتنويهًا مبقامه.
فالوجـــه يف تقدميه ما تقّدم من االهتمام، أو جعله 
مـــن بـــاب التتميم ال الرتّقي كأّنه قال: إن مل نســـبق من 

سبق إىل رضاه فمن سبق إىل عفوه.
ويناســـبه مـــا يف الّدعـــاء: )إن مل ترض عين فاعف 
عيّن(، وقد يعفو الســـيد عـــن عبده وليس براض عنه، 

واهلل أعلم.)4(
وقال الشاعر عبد املنعم الفرطوسي:

فيـــِه َنْســـِبُق  ِللَْعْفـــِو  ـــٍد  مَحْ َخـــريَ 
َلحـــاِء)5( الصُّ ســـاِبُق  ِمنْـــُه  َوالرِّضـــا 

ـــــــــــــــــــــــ
)1( حبوث يف الصحيفة الســـجادية للشـــيخ صاحل الطائي: 

ص20 ــ 21.
)2( شـــرح الصحيفـــة الســـجادية للســـيد حممد الشـــريازي 

قدس سره: ص20.
)3( نـــور األبصـــار يف شـــرح الصحيفـــة الســـجادية للســـيد 

اجلزائري : ص37.
)4( رياض السالكني للسيد علي خان احلسيين املدني: ج1، 

ص327 ــ 330.
)5( الصحيفة السجادية بنظم الشيخ عبد املنعم الفرطوسي: 

ص23.

الحلقة الرابعة والعشرون
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قال اهلل تعاىل:
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ      ۓ  ے  ے   ھ  ))...ھ   

ڭ...((.
وقال اهلل عّز وجل:

يئ               ىئ  مئ  حئ    جئ  ی        ))ی 
جب حب...((.

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: 
»يا أيها الناس، إمنا األعمال بالنيات، وإمنا 
لكل امرىٍء مـــا نوى، فمن كانت هجرته إىل 
اهلل ورسوله، فهجرته إىل اهلل ورسوله، ومن 
كانـــت هجرتـــه إىل دنيـــا يصيبهـــا، أو امرأة 

يتزوجها، فهجرته إىل ما هاجر إليه«.
قـــال اإلمـــام علي بن أبي طالـــب عليهما 

السالم: »النية أساس العمل«.
فهـــذه حقيقة برهانية تقرر أن اإلنســـان 
كغـــريه من األنـــواع مرتبـــط الوجود بســـائر 
أجـــزاء الكـــوت احمليـــط بـــه، وألعمالـــه يف 
مســـرية حياته وســـلوكه على منزل السعادة 
ارتبـــاط بغريه، فإن صلحـــت للكون صلحت 
أجـــزاء الكون له وفتحت له بركات الســـماء، 
وإن فســـدت للكون، وقابله الكون بالفســـاد، 
فإن رجع على الصالح فبها، وإاّل جرى على 

فساده.)1(
فهنـــاك ثالثـــة مقومـــات للشـــخص لكي 

يتغري وهي:
1. أن يعرف كيفية التغيري.

2. أن تكون لديه الرغبة يف التغيري.
3. أن ال يكـــون هنـــاك شـــيء مينعـــه من 

التغيري.
فـــإذا مل يكـــن يرغـــب يف التغيـــري فهـــذه 

املشـــكلة ترتبـــط بالدوافع الشـــخصية، وإذا 
كان هناك ما مينعه من التغيري فهذه املشكلة 

تتعلق بالنظام الذي يعيش فيه.
وجنـــد يف ســـرية ابـــن هشـــام يف قصـــة 
استماع قريش إىل قراءة النيب حممد صلى 
اهلل عليه وآله وسلم، حيث )جاء األخنس أبا 
جهـــل فدخـــل عليه بيته فقال: يـــا أبا احلكم 
مـــا رأيـــك فيما مسعـــت من حممـــد؟ فقال: 
مـــاذا مسعت: تنازعنـــا حنن وبنو عبد مناف 

الشرف.
فحملنـــا،  فأطعمنـــا، ومحلـــوا  أطعمـــوا 
وأعطـــوا فأعطينـــا، حتـــى إذا جتاذينا على 
الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نيب يأتيه 
الوحـــي من الســـماء فمتى نـــدرك مثل هذا؟ 

واهلل ال نؤمن به أبدًا وال نصدقه...(.)2(
وهنا جند الدافع الذاتي والتنكر للحقيقة 

يؤدي إىل اهلالك كما هو واضح يف املثال.
)لكـــي أغري من حولي جيب أن أتغري أنا 

أواًل(.
وهذا التغيري ال يكون إال إذا تغريت النية، 
والنية هي الصـــورة الكاملة للعمل، والفصل 
احملّصل له، وصحة العمل وفســـاده، وكماله 
ونقصه مرتبطة بالنية، والنية الســـليمة هي 

صاحبة الدور الفعال لتغيري النفس.
قال اهلل تبارك وتعاىل:

))ۉ ۉ ې  ې ې ې ى   ى 
ائ ائ  ەئ((.

وعـــن اإلمام الصادق عليه الســـالم قال: 
»إمنـــا خلـــد أهـــل النـــار يف النـــار ألن نياتهم 
كانـــت يف الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا 

وإمنـــا  أبـــدًا،  اهلل 
خلـــد أهـــل اجلنـــة 
ألن  اجلنـــة  يف 
يف  كانـــت  نياتهـــم 
الدنيـــا أن لـــو بقوا 
يطيعـــوا  أن  فيهـــا 
اهلل أبدًا، فبالنيات 
ثـــم  خلـــد هـــؤالء، 
تـــال قولـــه تعاىل: 
)قل كل يعمل على 
قـــال:  شـــاكلته( 

نيته.)3(
قـــوة  وكذلـــك 
الشخصية هلا دور 
التأثـــري  كبـــري يف 
والتغيـــري، إن قـــوة 
تتطلب  الشخصية 

االبتعـــاد عـــن كل أنـــواع اإلســـاف، فاملهنـــة، 
واملوقع االجتماعي، واألصدقاء، كل ذلك له 

التأثري الكبري على شخصية اإلنسان.
عاليـــة  املؤثـــرات  تلـــك  كانـــت  فكلمـــا 
كانـــت شـــخصية صاحبها مثلهـــا... والعكس 

بالعكس.
ولكي تغرّي من حولك البد أن تكون راسخ 
القـــدم يف احليـــاة، إن الشـــخص الذي يربز 
بـــني اجلمهـــور يربهـــن أنه ميلـــك جمموعته 
اخلاصـــة مـــن القيـــم وحســـًا قويـــًا باحرتام 

الذات.
وفيمـــا رياح األفـــكار املتصارعة تعصف 
ببعض الناس، وتيارات خمتلف البدع جترف 

Čē

تغري
وسرتى من يتغري
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البعض اآلخر، يظل هو راســـخ القدم، وهذا 
هو اجلزاء األكرب من مقّومات الشخصية.

والتغيري عند اإلنســـان املســـلم يكمن يف 
نقاط:

ـــــ تثقيـــف النفـــس وذلـــك بتنويرهـــا   1
باملعرفة اإلهلية والعقيدة احلّقة، وتزويدها 
باملعارف النافعة اليت تنري لإلنســـان ســـبل 
اهلدايـــة وتوجيـــه وجهـــة اخلـــري والســـداد، 

وهذه هي أمسى غايات النفس.
2 ــ إصالح السريرة: لإلنسان صورتان، 
صورة ظاهرية تتمّثل يف إطار جسده املادي، 
وصـــورة باطنيـــة تتمثـــل فيهـــا خصائصـــه 

النفسية وسجاياه اخللقية.
وكمـــا تكـــون الصـــورة الظاهريـــة هدفًا 
للمـــدح أو الـــذم، ومدعـــاة للحـــب أو الكـــره 
نظرًا لصفاتهـــا اجلميلة أو القبيحة، كذلك 
الصـــورة الباطنيـــة يعروهـــا املـــدح والـــذم، 
وتبعث على اإلعجاب أو االســـتنكار، تبعًا ملا 
تتســـم بـــه من طيبـــة أو خبث، مـــن تأللؤ أو 

ظالم.
وكمـــا يهتـــم العقـــالء بتجميـــل صورهم 
املاديـــة وإظهارهـــا باملظهـــر الالئق اجلّذاب 
كذلـــك جيـــدون االهتمام بتجميـــل صورهم 
الباطنية وتزيينها بالطيبة وصفاء الســـريرة 
ومجال اخللق، فتغدو مضاءة مشـــّعة بألوان 
اخلري واجلمال، وذلك بتطهريها من أضرار 
الرياء والنفاق واحلســـد واملكر وحنوها من 

السجايا اهلابطة املقيتة.
ــــ ضبـــط النفـــس: وقـــد حـــّث القرآن  3ـ 
الكريـــم علـــى ضبـــط النفـــس، واحلـــّد مـــن 

مجاحها وتوجيهها شطر اخلري والصالح.
4 ـــــ حماســـبة النفس: واملـــراد منها هو 
حماســـبة النفس يف كّل يـــوم عما عملته من 
الطاعـــات واملعاصي واملوازنـــة بينهما، فإن 
رجحت كّفة الطاعات، شـــكر احملاســـب اهلل 

على توفيقه هلا.
أي إن التغيـــري ميكن احلصول عليه عن 
طريق االلتزام مببادئ اإلسالم اليت وضعها 
اهلل عّز وجل عن طريق الرســـالة اليت بّشـــر 
بهـــا الرســـول حممـــد صلـــى اهلل عليـــه وآله 

وســـلم، مع العمل واملثابرة مصحوبة باألمل 
والتوفيق من اهلل سبحانه وتعاىل.

قـــال رســـول اهلل صلـــى اهلل عليـــه وآلـــه 
وســـلم: »األمـــل رمحـــة ألمـــيت ولـــوال األمل 
مـــا أرضعت والدة ولدهـــا وال غرس غارس 

شجرًا«.
قال اإلمام الباقر عليه السالم: »ال نعمة 

كالعافية، وال عافية كمساعدة التوفيق«.
أي املمكن شـــيء سهل وميكن أن حنصل 
عليـــه، مبعنـــى إذا كان شـــيء ممكنا يف هذا 
العـــامل فإنه ممكن لي بشـــرط تغيري النفس 
أو الشـــخصية لألحسن وعمل اخلري، ولكن 
تنقصنـــا مقومـــات الشـــخصية الـــيت حتفز 

لإلجناز وهي:
1. ال تنســـى هدفـــك األمســـى، ونقصد 
ذلـــك اهلـــدف األعلـــى الـــذي يســـمو فـــوق 
املصاحل املادية والغايات الدنيوية، وال يواجه 
املسلم مشـــكلة يف حتديد اهلدف األكرب يف 
وجـــوده، ولكـــن األزمـــة تكمـــن يف الغرق يف 
تفاصيل احلياة وتعقيداتها، وبالتالي يصبح 
إحساسنا وشعورنا للهدف اخلالق األمسى 
ضعيفـــًا رتيبـــًا، مما جيعـــل توليـــده للطاقة 
التغيرييـــة ال تصـــل إىل املســـتوى اجملـــدي 

لتحفيز الذات.
2. القناعـــة بضرورة التغيري، يظن كثري 
مـــن الناس أن وضعه احلالـــي جيد ومقبول 
أو أنه ليس األســـوأ على كل حال، وبعضهم 
يعتقد أن ظروفه ســـيئة وإمكاناته حمدودة، 
ولذلـــك فـــإن مـــا هو فيـــه ال ميكـــن تغيريه، 
واحلقيقـــة أن املرء حني يتطلـــع إىل التفوق 
علـــى ذاته والتغلـــب على الصعاب من أمامه 
ســـوف جيـــد أن إمكانـــات التحصـــني أمامه 

مفتوحة مهما كانت ظروفه.
يشـــعر  حـــني  باملســـؤولية،  الشـــعور   .3
اإلنســـان جبسامة األمانة، املنوطة به تنفتح 
له آفاق ال حدود هلا للمبادرة للقيام بشـــيء 
ما، جيب أن يضع نصب عينيه اللحظة اليت 
يقـــف فيها بني يدي اهلل عّز وجل، فيســـأله 

عما كان يفعل يف دار املمر.
القويـــة،  والعزميـــة  الصلبـــة  اإلرادة   .4

وهي شرط لكل تغيري، بل وشرط لكل ثبات 
واســـتقامة، وهكذا فإن تنمية الشخصية ما 
هي إال اســـتمرار يف اكتساب عادات جديدة 

محيدة وتلية من صفات مذمومة.
البد أن نتذكر أن الشيء املمكن يف هذا 
العامل يكون حتت عامل األفكار فكلما كانت 
األفـــكار ســـليمة كانت اإلجيابيـــات ناجحة، 
وال تتوقـــع أنـــه مبجـــرد أّن شـــيئا ممكنا يف 
هـــذا العامل فإنه ممكن لـــك إال أن تعلن عن 

هدفك.
والتخطيـــط ليـــس كل شـــيء، فســـبيلك 
ملـــيء بالعوائـــق وال غنـــى لـــك عـــن الصرب 
واملثابـــرة والعناء حتى تتغلب عليها، وإذا ما 
أعلنت هدفك صرحيًا مدويًا فال تتوقع من 
غـــريك إال النقـــص أو االنتقاص من ذكائك 
وقدراتـــك، فـــال تـــرتدد يف اســـتغالل هـــذه 
الســـلبيات يف صاحلـــك وحتويـــل أملـــك إىل 
طاقـــة تضمـــن لـــك االســـتمرار واعتـــرب أنه 
كلمـــا زاد االعرتاض علـــى هدفك كلما كان 
حتقيقـــه رائعًا، فاخلوف من الفشـــل مدمر 
ألرقـــى اخلطـــط، وتقبل اهلزميـــة كجزء من 
خطتك فكثريًا ما يسبق النجاح سلسلة من 
التجارب الفاشلة وليس الفاشل من خيطئ 
بل من مل يقدر أن يستفيد من جتربة فشله، 
فاجعـــل األمـــل ممكنـــًا لك بقربـــك إىل اهلل 

تعاىل.
الصفـــات  ســـّيد  هـــو  اإلخـــالص  )إّن 
الفاضلة، ألنه يدعو إىل باقي الصفات ألن 
الذي خيلص هلل يريد ما أراده اهلل، واهلل قد 

أراد من عبده الصفات الفاضلة(.)4(
ــــــــــــــــــــــ

)1( امليـــزان يف تفســـري القـــرآن للطباطبائـــي: 
ج8، ص196.

)2( السرية النبوية البن هشام: ج1، ص208.
)3( الكايف للكليين: ج2، ص85، ح5.

)4( فرضيـــة أهـــل البيـــت عليهـــم الســـالم بني 
األساسية والربجمية اللغوية العصبية، تأليف: مال 

حبيب ابن احلاج علي.
املصـــادر: ــ تهذيب الربجمـــة اللغوية العصبية، 
تأليـــف: د. ميثم ســـعيد الســـلمان، حتقيق: موســـى 

حسني صفوان.
ــ اهلندسة النفسية، إعداد: أماني طعمة.

ــ برجمة العقل، تأليف: شوقي سليم مّحاد.



عبر من التاريخ

čċ

كتـــب آيـــة اهلل العظمـــى الســـيد صـــادق 
الشـــريازي يف كتابـــه عشـــاق اإلمـــام املهدي 

عليه السالم أنه:
نقـــل لي أحد املؤمنني عن الســـيد جعفر 
حبـــر العلـــوم، أنـــه كان يومًا يف بيت الســـيد 
حســـني حبـــر العلـــوم، جنـــل آية اهلل الســـيد 
علـــي حبـــر العلـــوم، صاحـــب كتـــاب )برهان 
الفقـــه(، وكان مساحتـــه يف ديوانه يســـتقبل 
الوفود واملراجعـــني، وكان من بني املراجعني 
الذين وفدوا عليه مرّوض مســـلم من اهلند، 
وبعـــد أن اســـتقر بـــه اجمللس وعّرف نفســـه 
لســـماحته، قال: بإمكاني أن أخربكم عن كل 

ما تسألون بالقلم والقرطاس.
وبالفعل كان جييب بصواب على األسئلة 
العاديـــة اليت طرحت عليـــه من احلاضرين، 
وذلـــك وفق حســـابات رياضيـــة كان حيّررها 

على الورق.
حينـــذاك أقبـــل مساحتـــه عليـــه، وقال: 
هنـــاك ســـؤال أظّنـــك ال تقـــدر مـــن اجلواب 

عليه.
قال املرّوض: وما هو؟ قال مساحته: إّنه 

صعب وخارج عن وسعك.
قـــال املرّوض: وليكن صعبـــًا فأنا أحاول 

اإلجابة عنه، فما هو؟
أصـــررت  وقـــد  اآلن  مساحتـــه:  قـــال 
فأخربنا عن املكان الذي يتواجد فيه سّيدنا 
وموالنا، ومن بوجوده استقرت األرض ورزق 
اخللق، احلجة بن احلسن العسكري عليهما 

السالم.
قـــال املـــرّوض: نعـــم، وبـــدأ يبحـــث عـــن 
اجلـــواب مـــن خـــالل حســـاباته الرياضيـــة 
املعقـــدة، لكّنـــه وألّول مّرة أبطـــأ يف اجلواب 
ممـــا دعـــا مساحتـــه إىل أن يقـــول لـــه: أمل 
أقـــل لك إّنك ال تقدر علـــى اإلجابة عن هذا 

السؤال؟
فأجاب: اصربوا قلياًل لعلي أهتدي إىل 
اجلـــواب، ثّم بعد مّدة قـــال: ليس األمر كما 
تظـــّن، ولكـــن أفّكـــر يف أّن الشـــيخ طه جنف 

من هو؟
أجـــاب مساحتـــه: إّن الشـــيخ حممد طه 
جنـــف، أحد مراجع التقليد املعروفني عندنا 

يف النجف األشرف.
قـــال املـــرّوض: الـــذي تســـألون عنـــه هو 
اآلن يف بيـــت الشـــيخ وعنـــده، وهنـــا أســـرع 
مساحتـــه بصحبة الســـد جعفر ونفر آخرين 

متجهـــني حنـــو بيـــت املرجـــع آية اهلل الشـــيخ 
حممـــد طه جنـــف، ويف الطريـــق انتهوا إىل 
مفرتق طـــرق ثالثة، ينتهي أحدها إىل بيت 
الشـــيخ، حتى التقوا هناك بإنســـان يف الزي 
العراقـــي يرتدي العباءة والعقـــال والكوفية، 
وعليه الوقار والســـكينة، وتطفح من جوانبه 
هيبـــة وعّز، فاجتازوه حنو بيت الشـــيخ، وما 
إن دخلوه إاّل ورأوا ديوان الشـــيخ مصفرًا من 
الناس، حتى الذي يستقبل املراجعني ويقّدم 
هلـــم املاء والقهوة، لكـــّن الذي فاجأهم باملرة 
هـــو جلـــوس الشـــيخ يف ناحية مـــن احلجرة، 
جلســـة احلزيـــن، ينبعـــث منـــه أنـــني وزفري، 
تتســـاقط قطرات الدموع على كرميته، وهو 
يتمتم قائاًل: صار يف يدي، فلم انتبه له، وملا 

انتبهت كان قد فلت من يدي.
فتعجب الواردون كثريًا، وتســـاءلوا ــ بعد 
التحيـــة والســـالم ــ عالم يبكي الشـــيخ؟ فلم 
يلتفت لقدومهم إال بعد التحية والسالم فقام 
ورّحـــب بهـــم جلس إليهم حيّدثهـــم باحلادث 
الذي تركـــه حزينًا، يكفكـــف دموعه وخيفي 
لوعته قائاًل: إنكم تعلمون برجوع الناس إلّي 
يف مسائلهم واستفتاءاتهم وخصوماتهم، وأنا 
أجيبهـــم وأفيت هلـــم، وأفصل بينهـــم، وآخذ 
األمـــوال وأعطيهـــا وأنصـــب القّيـــم واملتوّلي 

وحنو ذلك.
كل ذلـــك بتحّر واجتهاد، ليوافق الشـــرع 
الشـــريف، غـــري أنـــه منـــذ ســـنوات، أخذت 
تعرتيـــين فكرة: هـــل إّني مصيـــب يف كل ما 
أتيت ومـــا قضيت، وأزاول وأعمل، وهل إني 
مرضّي عند اهلل ورســـوله واألئمة الطاهرين 

عليهم السالم؟
وقبل ثالث ســـنوات استشـــفعت إىل اهلل 
مبـــوالي أمري املؤمنني عليه الســـالم يف ذلك 
وطلبت منه بإحلاح أن أجد يف نفسي صواب 
أو خطأ هـــذه األعمال واألخطاء عن قصور 

أو تقصري.
فلما اشـــتد إصراري وتوصلي رأيت ذات 
ليلـــة يف املنـــام مـــوالي أمـــري املؤمنـــني عليه 
الســـالم فأخربنـــي: إن ما أريده ســـيتم عند 
ولـــده املهدي صاحب العصـــر والزمان عليه 
الســـالم فبقيت أرقب األيام والليالي، انتظر 
قدوم احلبيب يف كل آن وحلظة، ومل أحسب 
أن ســـأحصل عليـــه وأعرفه ويف هـــذا اليوم 
بالـــذات وقبـــل جميئكم بقليل خـــال الديوان 
من املراجعـــني وكان خادمنا قد ذهب ليهيئ 

بعض لوازم البيت.
فدخل رجل كانت تدل هلجته على أنه من 
العشـــائر العراقية، فسألين بعد السالم عن 
مســـألة فأجبت عنها، فأشـــكل عليه إشكااًل 
علمّيًا، وحاولت اإلجابة عن اإلشـــكال، غري 
أنـــه قاطعين ــ وهو عـــامل مبغزى جوابي كله 
ـــــ بإشـــكال ثاٍن وبـــدأت أجيب عن اإلشـــكال 
الثانـــي فقاطعـــين للمـــرة الثانيـــة بإشـــكال 
علمـــي ثالث، وهكـــذا كّلما بدأت يف اجلواب 
بادرني بإشـــكال علمي آخر، حتى خاجلتين 
أفـــكار متناقضة حول الرجـــل وفضله، وإنه 
كيف ميكن التوفيق بني معرفة هذه املباحث 
الدقيقـــة، وبني ظاهر رجل عشـــائري، بعيد 

كل البعد عن هذه املباحث العلمية.
لكـــن غفلة عميقـــة خّيمت علـــى ذهين، 
وأنســـتين مـــا كنـــت بانتظـــاره وترّقبـــه مـــن 

التشّرف بلقاء احلبيب.
واستمرت غفليت عن حاجيت، ومل أنتبه 
حتـــى مع ضرب الرجل يده على كتفي وقوله 
لي: )أنت مرضٌي عندنا( وزاد استغرابي من 
أن رجاًل يدّل صوته على أنه من أهل البادية 

كيف يقول هذه الكلمة ملرجع تقليد؟
وفجـــأة بعد مغادرته الديوان، انكشـــفت 
غفلـــيت، وعاودتين فطنـــيت، وتذكرت أملي 
وأمنيـــيت فطاملـــا كنـــت أفّكـــر بهـــا، وأرجـــوا 
التصـــرف يف حالي وموقفي عند رّبي ونبّيي 
وأئميت عليهم الســـالم وقد أخربني الرجل 
عـــن ذلـــك بقوله )أنـــت مرضـــّي عندنا( ومل 

أنتبه.
إنه احلبيب الذي جّندت نفسي لنصرته 
وصرفت عمـــري خلدمته حتى دخل عندي، 
فيـــا أســـفي على نفســـي، فقد صـــار عندي 
ومبـــرأى مين فلم انتبه لـــه، ألتزّود منه ومن 
نـــوره وبركاته، وملـــا انتبهت كان قد خرج عن 

وسعي، أليس حقيقًا ملثلي أن يئن ويبكي؟
فقال السيد حبر العلوم للشيخ: )شيخنا 
هلـــذا جئنـــاك( واحتملـــوا أن يكـــون الرجـــل 
ذو املهابـــة الوقور الـــذي رأوه قريبًا من بيت 
الشـــيخ هو ســـيدنا وموالنا صاحـــب العصر 
)عجل اهلل تعـــاىل فرجه وجعلنا من أنصاره 
وأعوانـــه واملرضّيـــني عنـــده مبحمـــد وآلـــه 

الطاهرين(.)1(
ــــــــــــــــــــــــ

املصدر: قصـــص وخواطر للشـــيخ عبد العظيم 
املهتدي البحراني: ص259 ــ 260.

هل إني مرضّي عند اهلل تعالى ورسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم
واألئمة الطاهرين عليهم السالم؟





صدر حديثًا عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
في العتبة الحسينية المقدسة الكتاب الموسوم 
ب� )م���ن ُولَد في بي���ت اهلل الحرام؛ عل���ي ابن أبي 

طالب عليه السالم أم حكيم بن حزام؟(
للسيد نبيل الحسني.


