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استبيان

حديث الشهر

كلمة العدد
االمام الحسين عليه السالم
بين ذي الحجة وعاشوراء
خرج اإلمام الحسين عليه السالم من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة ،ولم
صرح بقوله ألخيه ابن الحنفية
يتم حجه ألسباب يعرفها اإلمام عليه السالم ولكنّه
ّ
خي َق ْد ِ
(يا أَ ِ
ون
ن َي ْغتَا َلنِي َي ِ
خفْ ُ
ز ُ
ت أَ ْ
ن ُم َعا ِو َيةَ ِفي ا ْل َ
ح َر ِم َفأَ ُك َ
يد ْب ُ
بقوله عليه السالمَ :

هذَا ا ْل َب ْيت) هذا ر ّد من مجموعة ردود ر ّد بها اإلمام عليه السالم
ستَ َب ُ
ح ْر َمةُ َ
اح ب ِ ِه ُ
ا َّل ِذي ُي ْ

على الناصحين والمشفقين والمعترضين على خروجه إلى العراق.
وعند تأمل هذه المقوله القصيرة نستطيع أن نستفيد ما يلي:

إن اإلمام الحسين عليه السالم يحتفظ ألخيه بالمودة واألخوة واالحترام.
ّ .1
وإن كان
إن اإلمام الحسين عليه السالم يع ّلمنا أدب االستماع إلى النصيحة
ْ
ّ .2

المنصوح أعلم من الناصح.

يصرح بسوء خلق يزيد لعلمه باغتيال المؤمنين
إن اإلمام الحسين عليه السالم
ّ .3
ّ

دون حرج أو حياء.

يصرح بحرصه على ضرورة الحفاظ على حرمة
إن اإلمام الحسين عليه السالم
ّ .4
ّ

الحرم وتعظيمه.

يصرح بحرصه على ضرورة الحفاظ على حرمة
إن اإلمام الحسين عليه السالم
َّ .5
ّ

البيت الحرام ،وعدم جواز انتهاك هذه الحرمة بسفك دم أو غيره ،وهذا درس للناس
الذين ال يحترمون حرمة الحرم بتصرفات مخالفة للشرع سواء كانوا من الحجاج أو
من المعتمرين أو حتى من خدام الحرم.
 .6فهذه المقولة نصية إلى كل مسلم بضرورة إحترام الحرم والبيت ،وفيها إشارة
أن اإلمام الحسين عليه السالم مقتول ال محالة لمعارضة حكومة بني أمية
إلى ّ
الفاسدة.

إن األسباب تجري تبعاً إلرادة الله تعالى التي علم بها اإلمام الحسين عليه
ّ .7

السالم أال وهي إرادته رتبة الشهادة لإلمام عليه السالم بدليل قول النبي صلى الله
عليه وآله وسلم لولده االمام الحسين عليه السالم.

إن لهذه الشهادة مكاناً
إن لك عند الله رتبة ال تنالها إال ّ بالشهادة) وحين ّ
(يا حسين ّ

وزماناً خاصين فسار اإلمام عليه السالم لبلوغ المكان والزمان المحددين من قبل
الله تعالى.

من على العراق وأهله بمجيئ اإلمام عليه
إن الله تعالى
وال بأس من ْ
أن تقول ّ
ّ

السالم إلى كربالء لما في وجوده من خير وبركة في الدنيا واآلخرة.

المشرف العام

الثورة الحسينية

الحكمــــــةفـي
فعلالمعصوم
نحن عندما ننظر إلى أي أمر معقد أو مرتبط بالحكمة
اإللهية أو بتصرف المعصوم من قول أو فعل أو أحد
الراسخين في العلم ،فسوف نواجه وعرة في السيرة
وصعوبة في الرؤية إلى حد قد يكون أحياناً نجد الباب
مغلقاً أمامنا تماماً للصعود الذي نطمع الوصول إليه
في هذا السبيل.
هناك بعض األمور لو الحظنا فيها لكشف هذا الغطاء
عن أعيننا وألصبحت الرؤية واضحة وجلية في اختيار
المعصوم وقوله وفعله.

األمر األول

أن
تم البرهان في مباحث العقيدة اإلسالمية على ّ

العلم اإللهي والحكمة اإللهية ال متناهيان ومطلقان
وأن ا ّ
طالعه جل جالله على الواقعيات على
وال حد لهما،
ّ
مختلف المستويات أكيد وثابت على أوسع نطاق.

بل كل صفاته الذاتية هكذا جل جالله وكثير من أسمائه
فهو ال متناهي العلم والقدرة والحكمة والعدل والرحمة
والحياة والوجود والجود والنعمة إلى غير ذلك.
أن العقل اإلنساني مهما تسامى ،فهو محدود
كما ثبت ّ

أن المحدود
بحدود ال يمكنه أن يتعداها ،ومن البديهي ّ

يستحيل أن يدرك الالمحدود.

إذن ليس لإلنسان أن يدرك العلم اإللهي والحكمة
اإللهية كما هي ،وإنّما ينال منهما بقدر استحقاقه
وقابليته وعقله وبمقدار عطاء الله له.

قال اإلمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السالم:

شاء»(.مصباح
ور َيقْ ِذ ُف ُه
ن َي َ
الله ِفي َق ْل ِ
ُ
ب َم ْ
«ا ْل ِع ْل ُم ن ُ ٌ
الشريعة)16:

األمر الثاني

إنّنا نشعر وجداناً بعدم إحاطتنا بالواقعيات على
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الثورة الحسينية
واقعها ،ال من ناحية العقل (النظري) وال من ناحية

هدفاً واحــد اً ،بل يمكن أن يكون متعدد اً ،سواء ما

العقل (العملي).

نعلمه من األهداف أو ما نحتمله منها ،أو األهداف

والعقل النظري :هو إدراك ما ينبغي أن ُيعلم.
والعقل العملي :هو إدراك ما ينبغي أن يعمل.
شك يدرك عدداً من القضايا كبيراً جداً
فإن العقل ال
ّ
ّ

بوضوح تام ووجدان كامل.

ولكنه حين يأتي إلى قضايا أخرى بعدد كبير أيضاً،
فإنّه يشك فيها وال يستطيع أن يعطي حولها قناعة
أو جزماً معيناً.

إما ألنّها غير واضحة لذاتها أو للشك في تحقق
ّ

موضوعها ومــوردهــا أو لوقوعها موقع التعارض
والــتــزاحــم مــع قضايا أخـــرى ،ولعل العقل يجهل
المحصل أو النتيجة التي ينبغي البت بها بعد التزاحم.
ّ
وال شك أنّنا لو كان عندنا إدراك للواقعيات لما

تورطنا في مثل هذه الشكوك والجهاالت.
ّ

األمر الثالث

حينما نتحدث عن أمر تاريخي كواقعة الطف أو
خروج سيد الشهداء عليه السالم ،يمكن أن نتمثل
بهذا المثل وهو قول العرف( :يرى الحاضر ما ال يرى
الغائب)(.مجمع األمثال)509/2:
ومن الواضح أنّهم كانوا حاضرين ونحن غائبون،

وهم مشاهدون ونحن غير مشاهدين.

إذن ليس من حقنا أن نعترض على أية واضعة
تاريخية ،نشاهدها ولم نحط بها خبراً.
إذ لعل أهلها والقائمين بحوادثها قد علموا ما لم
نعلمه من القرائن والحوادث والعالقات وشخصوا
التكليف لهم بأن يفعلوا كذا أو يتركوا.
وليس لنا أن نفتح أفواهنا ضدهم بشيء ونحن غير
ملمين بالموضوع من جميع جهاته.
مع أنّهم ال شك كمعاصرين لألحداث ومالحظين لها

حال وقوعها :إنّهم ملمون بها من جميع جهاتها.

األمر الرابع

إن الهدف أو الحكمة من كل قول أو فعل وارد
ّ

عن المعصوم عليهم السالم ،ال ينحصر أن يكون

التي تكون بالحكمة اإللهية ،والمهم إمكان تعدد
األهداف ألي تصرف.
ومن هنا يمكن أن تتعدد األطروحات المحتملة
المصححة لتلك التصرفات.
ال:
ح َّم ِد ْب ِ
ح َّم ِد ْب ِ
َ
ن ُ
ن ُم َ
ان َع ْ
ن ُم َ
فع ْ
ح ْم َر َ
ن ُم ْ
س ِل ٍم َق َ

َ
َ
ين
س ْب ِع َ
َق َ
ال أ ُبو َع ْب ِد الل ِه عليه السالم« :إِنِ ّي أت َ َك َّل ُم َع َلى َ
جهاً ِلي ِمنْ َها ا ْل َمخْ َر ُج»(.بصائر الدرجات)330/1:
َو ْ

ِ
اه َ ْ
ن إِ ْب َر ِ
ن
ن أَبِي ُع َم ْي ٍ
ح َّم ِد ْب ِ
َ
ي َع ْ
ر َع ْ
ن ُم َ
وع ْ
يم الك َْرخ ِ ّ

َ
َ
يث ت َ ْد ِري ِه
ال:
«ح ِد ٌ
َ
أبِي َع ْب ِد الل ِه عليه السالم أن َّ ُه َق َ
ن أَ ْل ِ
ح ِد ٍ
ُم
ُون
َ
الر ُ
ل ِمنْك ْ
يث ت َ ْر ِوي ِه َوال َ َيك ُ
ف َ
خ ْي ٌر ِم ْ
َّ
ج ُ

ن
ر َف َم َعا ِر َ
حتَّى َي ْع ِ
يض َكال َِمنَا َو إِ َّ
َف ِقيهاً َ
ن ا ْل َك ِل َمةَ ِم ْ

ج ِم ِ
يع َها
َكال َِمنَا َلتَنْص ِ
ين َو ْ
ن َ
جهاً َلنَا ِم ْ
س ْب ِع َ
ر ُف َع َلى َ
َ
ا ْل َمخْ َر ُج»(.معاني األخبار)2:

األمر الخامس

ـإن لوجوده نحواً من
أي شيء في الخليقة فـ ّ
ّ
إن ّ

يعبر عنه بالعلة الغائية ،وهو
الحكمة والهدف أو كما
ّ
السبب الذي ألجله يحصل الفعل.

(إن كل فاعل بالقصد
عبر العالمة الحلي بقولهّ :
وقد ّ

واإلرادة فإنّه إنّما يفعل لغرض وغاي ٍة ما وإال ّ لكان عابثاً،

فإن الفاعل للبيت يتصور االستكنان أوال ً فيحاول
ّ

إلى إيجاد البيت ثم يوجد االستكنان بحصول البيت).
(كشف المراد)95:
فكل موجود مشمول لذلك ،سواء كان إنساناً أم
حيواناً أم نباتاً أم جماداً أم مالئكة أم غيرها الموجودات.
ال يشذ عن ذلك حتى األفعال االختيارية للفاعلين
المختارين من الناس أو غيرهم.
فإنّها على الرغم من أنّها اختيارية منسوبة

ألصحابها ويستحقون عليها المدح أو القدح ،إال ّ أنّها

بصفتها خلقاً من خلق الله سبحانه وتعالى فهي
منسوبة إليه جل جالله.
ومن ثم يكون إيجادها طبقاً لتلك القاعدة ذا حكمة
وعلة غائية.
أن أي فعل من
ومن هنا يمكن القول أو يثبت األمرّ ،
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الثورة الحسينية
أفعالنا فهو له نحوان من المقاصد:
نحو يعود إلى الفاعل نفسه.
ونحو يعود إلى الخالق جل جالله.
فال يختلف في ذلك فعل اإلنسان البسيط عن العظيم
والعالم عن الجاهل والمعصوم عن غيره وهكذا.
إن اإلمــام الحسين عليه
فمثال ً :يمكن الــقــولّ :

السالم إنّما قام بحركته العظيمة ،من أجل غرضه

الشخصي ،بينه وبين نفسه ،وذلــك ألجــل قيامه

بواجب من الواجبات الموكلة إليه والمكلف بها،
تماماً كما لو صلينا صالة الظهر امتثاال ً ألمر الله

سبحانه علينا وجوباً من ناحية وطمعاً بالثواب
الناتج منها من ناحية أخرى.
وقد أمر الله سيد الشهداء عليه السالم بهذه
الحركة ،فهو يمتثل هــذا األمــر ،متوخياً الثواب
العظيم ،والمقامات العليا التي ذخرها الله سبحانه
له ،والتي لن ينالها إال ّ بالشهادة.

هم بهذه الصفة خير من خير القادة الموجودين خالل
العصور كلها ،في اتصافهم بعمق التفكير وحصافة
الرأي وشجاعة التنفيذ ونحو ذلك.
ومعه يكونون هم المسؤولون عن أهداف حركاتهم
وأقوالهم وأفعالهم وال تكون تلك األمور منسوبة إلى
الحكمة اإللهية بأي حال.
أن ذلك خطأ ال يغتفر ،بل البد في النظر إليهم
إال ّ

كقادة من أخذ كل األصول الدينية والعقائد الصحيحة
بنظر االعتبار.
وقد ثبت أنهم معصومون مسددون من قبل الله
سبحانه.
فالسؤال عن الحكمة البد وأن يكون راجعاً إلى الحكمة
اإللهية ال إلى آرائهم الشخصية مهما كانت مهمة.
فإذا اعتبرناهم قادة دنيويين ،فإننا ينبغي أن نعترف
بفشلهم في كثير من المهمات التي قاموا بها فعال ً.

فالتساؤالت عن حركة اإلمام الحسين عليه السالم

وتــكــون كثير مــن أفعالهم خالية مــن الحكمة

إنّما هي من قبيل التساؤالت عن الحكمة اإللهية فيها،

والمصلحة ،بل تكون واضحة الفشل من الناحية

وليس عن األغراض الخاصة بالحسين عليه السالم
منها كما شرحناه ومن هنا يكون االعتراض على الحركة

الدنيوية.
أن اإلمام الحسين عليه السالم قد خرج إلى
فمثال ً ّ

والطعن في أهدافها ،إنّما طعن بالحكمة اإللهية

وإن
الكوفة ثم إلى كربالء وهو يعلم أنّه سوف يموت
ّ

ألن أغــراضــه الشخصية لــم تكن بكل بساطة
ّ

وليس األمر منحصراً به ،بل يعلم بذلك عدد من

مباشرة وليس في أغراض الحسين عليه السالم منها.

إال االمتثال لألمر اإللهي ،كذلك العمل بالواجب
والتكليف الشرعي كونه إماماً معصوماً مفترض
أمة ج ّده صلى الله عليه وآله
الطاعة عليه أن يقود ّ
يطبق الشريعة اإلسالمية التي جاء بها الرسول
وأن
ّ
األكرم صلى الله عليه وآله على األرض ألنّه حجة الله

تعالى على الخالئق أجمعين.

األمر السادس

ال ينبغي ونحن ننظر إلى فهم التاريخ اإلسالمي
أن ننظر إلى القادة المعصومين سالم الله عليهم
كقادة دنيويين ،كما عليه تفكير طبقة من الناس
الــس ـذّج ،ي ّدعون التمسك بالفكر الديني ولكنهم

متأثرون باالتجاه المادي الدنيوي.
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عائلته سوف تسبى.

الناس ،ومن هنا نصحه المتعددون أن يعيد النظر في
عمله ويستدرك مهمته.
وممن كانوا حاولوا منع الحسين عليه السالم من
الخروج مشفقين به كاآلتي:

الثورة الحسينية
المسور بن محرمة بن نوفي القرشي الزهري(.تاريخ
.1
ّ

دمشق البن عساكر)69/13:

 .2عبد الله بن عباس(.الكامل في التاريخ البن
األثير)276/3:
 .3عبد الله بن جعفر( .تاريخ الطبري)219/6:
 .4أبو بكر المخزومي بن عبد الرحمن بن الحارث
المخزومي القرشي(.مروج الذهب)6/3:
 .5عبد الله بن جعدة(.أنساب األشراف)1/1:
.6جابر بن عبد الله(.تاريخ اإلسالم للذهبي)342/1:
.7عبد الله بن مطيع(.العقد الفريد)123/3:
.8عمرو بن سعيد(.تاريخ دمشق)70/13:
 .9محمد ابن الحنفية(.بحار األنوار)364/44:
أم
 .10أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وآله ّ

سلمة(.أسرار الشهادة للدربندي)192:

 .11عبد الله بن الزبير(.تاريخ ابن عساكر)67/13:
.12عبد الله بن سليمان والمنذر بن المشمعل
األسديان(.الكامل في التاريخ)17/4:
 .13الطرماح بن حكم(.أسرار الشهادة)226:
 .14عبد الله بن عمر(.مثير األحزان للحلي)34:
لكنه مع ذلك كان مهتماً بها مقبال ً عليها مهما كانت
النتائج.
فلو نظر إليها نظراً دنيوياً لكانت في نظرنا حركة
فاشلة تماماً ،وإذا جردنا من اإلمام الحسين عليه السالم
قائداً دنيوياً كان رأيه خالياً من الرشد والحكمة وحاشاه.
إذن ،فاألمر البــد عائد إلــى األمــر اإللهي والحكمة
الربانية ،والله سبحانه يريد بإيجاد هذه الحركة أهدافاً
ّ
تعدل هذه التضحيات الجسام التي قدمها هذا اإلمام

العظيم سالم الله عليه.

تعالى ،ومن هنا استطاع أن يعلم بنحو أو آخر باألمر
اإللهي المتوجه إليه بإيجاد هذه الحركة.
إما باألمر الموروث إليه من قبل ج ّده رسول الله
ّ

صلى الله عليه وآله أو بالعلم ال ّلدني أو التسديد
اإللهي الموجود لديه.

النتيجة

ال يمكن قبول أمر ما أو االعتقاد بشيء من دون
أن الوقائع
التحري والبحث حول القضية ،فمما ال
ّ
شك ّ
مسوغ
التاريخية لم نحضرها أبــداً ،لكن ليس هناك
ّ

لعدم قبول واقعة تاريخية مهما كان األمر من عدم
قبول عقل اإلنسان أو المنطق البشري.
فهناك حكمة إلهية غيبية ال يعلمها البشر قد تكون
في الحادثة التاريخية أو في موقف سابق حدث ،واختفاء
الحكمة عن اإلنسان ليس بالضرورة سبب لنكران
الواقعة أو التشكيك في تفاصيلها أو ك ّلياتها وجزئياتها.

فالعقل البشري ال يحتمل أموراً مهمة وكثيرة إال ما
تصور صورة ذهنية عن الموضوع.
يراها بعينه أو يمكنه
ّ
فالمعصـــوم يعلم بجميـــع األمور من اللـــه تبارك
وتعالـــى ويخطو بخطـــوات ال يخطوها إال بـــإذن الله

َن
تعالى ،حيـــث يقول القـــرآن الكريم{ :وَم ــا يَنْطِـ ـقُ ع ِ
الْهَ ــوى* إِنْ هُـ ـوَ إِ َّ
ال وَحْـ ـيٌ يُوحى}[.النجم]4-3:

أن المعصوم
وهذه شهادة من القرآن الكريم على ّ

فعله وقوله وتقريره ليس منه بل هو وحي من الله
ملم بالوحي وبالغيبيات
ولما كان اإلنسان غير
تعالى،
ّ
ّ
يحق له أن يشكك في شيء ال يعلمه أو لم يحضر
فال
ّ
في حال وقوعه.

أن المعصوم ال يخطأ وال ينطق إال
وإذا س ّلم على ّ

بالوحي فعلى العبد أن يس ّلم تسليماً تاماً للمعصوم
في أقواله وأفعاله وتقريره من أدنى شك.

مؤيد ومس ّدد من قبل الله
أن اإلمام نفسه
فضال ً عن ّ
ّ

السيد صدر الدين العاميل
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الثورة الحسينية

بعضالمفاهيمالمز ّورة
عن عاشوراء

أن السياسة األموية أسست أساس الظلم
من الواضح ّ

واالستبداد على المجتمع اإلسالمي من بعد رحيل النبي

المزورة مفهـــوم العزلة الذي
يأتي علـــى رأس المفاهيم
ّ

أن من سياسة الظلم والقهر األموي
فمما ال شك فيه ّ

أن
المـــال والنفـــس في مواجهـــة الباطـــل ،وإنّنـــا نالحظ ّ

صلى الله عليه وآله بمساعدة ومساندة بعض الصحابة من

الســـام ،حيـــث اعتزلـــه جماعة ولـــم يشـــتركوا معه في

فهناك ما هو أسوأ من ذلك ،وهو االنقالب الكبير في

التل ،ومـــن هؤالء عبـــد الله بن عمر وســـعيد بـــن مالك،

حدث بعد رحيل النبي األكرم صلى الله عليه وآله بثالثة أيام.

أن أصحاب الجمـــل كانوا
المؤمنيـــن فقـــال :أتراني أظـــن ّ

األكرم صلى الله عليه وآله وحتى يومنا هذا.

كان الكثيرون يتســـتّرون بـــه ،هرباً من نصـــرة الحق وبذل

هو الهدر والقهر الذي حكم به المسلمين بعد النبي األكرم

فكرة االعتـــزال قد ظهرت فـــي عهد أميـــر المؤمنين عليه

أصحاب السلطة والحكم.

حروبه وال اشـــتركوا مـــع أعدائه ،بل اختـــاروا الجلوس على

المفاهيم واألفكار والعقائد ،بعد االنقالب الجماعي الذي

أن الحارث بن حـــوط أتى أمير
وقـــد جاء في نهـــج البالغـــة ّ

فاالنقالب في المفاهيم واألفكار شكّل انحرافاً فكرياً

علـــى ضاللة؟ فقـــال عليه الســـام« :يا حـــارث إنّك نظرت

ومفاهيمه ،مع اإلشارة إلى دور اإلمام الحسين عليه السالم

فتعـــرف من أتاه ولـــم تعـــرف الباطل فتعرف مـــن أتاه».

تم تزويرها لم تكن
وعلينا أن نالحظ ّ
أن المفاهيم التي ّ

«إن سعداً وعبد الله بن عمر لم
ابن عمر ،فقال عليه السالم:
ّ

لكن األهواء ويد السياسة عملت على تحريفها وتفسيرها

أن معركته هي
فهو عليه السالم يريد التأكيد على ّ

وعقدياً خطيراً ،أساء إلى صفاء اإلسالم في عقيدته وشريعته

في مواجهة هذا االنحراف المفاهيمي.

بالكلية ،إنّما لها أصل إسالمي في الكتاب أو السنّة،
مبتدعة
ّ

تفسيراً خاطئاً ،من أجل مصالحها وأهدافها الخاصة.
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تحتـــك ولـــم تنظر فوقـــك ِ
فحـــرت ،إنّك لم تعـــرف الحق

فقال الحارث :فإنّي اعتزل مع سعيد بن مالك وعبد الله

ينصرا الحق ولم يخذال الباطل»(.نهج البالغة)63/4:

معركة الحق ضد الباطل «علي مع الحق والحق مع

الثورة الحسينية
علي»(.أمالي الصدوق)150:

وعندما يكون الصراع صراع حق وباطل ،فالمطلوب من

كل مسلم أن يخذل الباطل وينصر الحق ،ال أن يكون حيادياً؛

ألنّه ال حيادية بين الحق والباطل.

العمال)372/3:

وعن أمير المؤمنين علي عليه السالم أنّه قال« :سالمة

الدين في اعتزال الناس»(.مستدرك الوسائل)393/11:

ربما
أما فيما عدا ذلك ،فإنّه ال
ّ
محل شرعاً للعزلة ،بل ّ
ّ

نعم إنّما يكون الحياد أو االعتزال مبرراً شرعاً في جو

لألمة وتخاذال ً عن نصرة الحق ،وإنّنا نعتقد
شكّلت خيانةً
ّ

الموقف كما قال أمير المؤمنين عليه السالم« :كن في

حته بمواقف رجاالتها
إسالمية قد فضحت هذا المفهومَ ،ف َض َ
ّ

الفتن التي ال يعرف فيها الحق من الباطل ،فحينئ ٍذ يكون
الفتنة كابن اللبون ،ال ظهر فيركب وال ضرع فيحلب»،
ولكن هذا ال ينطبق على معركة علي عليه السالم مع

خصومه ،وال معركة الحسين عليه السالم مع يزيد وأتباعه.

وهكـــذا قـــد تكـــون العزلـــة محمـــودة إذا كانـــت تمثل

الفرصـــة المثلـــى لحفـــظ الديـــن وحمايـــة النفـــس عن
االنحـــراف والســـقوط تحت ضغـــط الواقع الفاســـد ،وهذا

مـــا امتدح بـــه الله ســـبحانه الفتية من أهـــل الكهف ،قال

ســـبحانه{ :وَإِذِ اعْ َتزَلْ ُتمُوهُـ ـمْ وَم ــا يَعْبُـ ـدُونَ إِ َّال ا َ
هلل َف ـ ْـأوُوا إِ َل ــى
َكمْ
ُّكـ ـمْ مِـ ـنْ رَحْمَتِـ ـهِ وَيُهَيِّـ ـئْ ل ُ
َكـ ـمْ رَب ُ
كهْـ ـفِ يَنْشُـ ـرْ ل ُ
الْ َ
مِـ ـنْ َأمْ ِر ُ
كـ ـمْ مِرفَقا}[.الكهـــف]116:

وربما مثلـــت العزلة احتجاجـــاً على الواقع الفاســـد في
ّ

محاولـــة إليقاظ الضمائـــر ودعوتها إلى التفكيـــر ،والعودة

مــن سياســة الظلــم والقهــر
األمــوي هــو الهــدر والقهــر
الــذي حكم به المســلمين بعد
النبــي األكــرم صلــى اللــه عليه
وآلــه بمســاعدة ومســاندة
بعــض الصحابــة مــن أصحــاب
الســلطة والحكــم
الســـر وراء اعتـــزال خليل الله
إلى الـــذات،
ولعل هـــذا هو ّ
ّ

كمْ
إبراهيم عليه الســـام عن قومه ،قال تعالى{ :وَ َأعْ َت ِز ُل ُ
هلل وَ َأدْعُوا رَبِّي عَس ــى َأ َّال َأ ُ
كونَ بِدُعاءِ
ُون ا ِ
وَم ــا تَدْعُونَ مِـ ـنْ د ِ

هلل وَهَبْنا َلهُ
ُون ا ِ
رَبِّ ــي شَـ ـقِيًّا * َف َلمَّ ــا اعْ َتزَ َلهُمْ وَم ــا يَعْبُـ ـدُونَ مِـ ـنْ د ِ
ـحاق وَيَعْ ُقوبَ و ُ
َكالًّ جَعَ ْلن ــا نَ ِبيًّا[.}..مريم]49-48:
إِسْ ـ َ

وفي هذا السياق نفهم الروايات التي تعتبر العزلة نوعاً

أن فيها سالمة الدين ،ففي الحديث عن النبي
من العبادة ،أو ّ
األكرم صلى الله عليه وآله أنّه قال« :العزلة عبادة»(.أعالم

الدين)341:

وعنه صلى الله عليه وآله أيضاً قال« :العزلة سالمة»(.كنز

شرعية
أن ثورة اإلمام الحسين عليه السالم لما تمث ّله من
ّ
ّ

وأبطالها الذين أبوا الجلوس على التل ،أو أن يسمعوا داعية

سجلت بعض
الحسين عليه السالم دون أن يجيبوه ،وقد
ّ

النصوص والزيارات إدانة ليس فقط للذين شاركوا في قتل

لكل الذين سكتوا عن
اإلمام وأهل بيته عليهم السالم ،بل
ّ
ألن (الراضي بفعل قوم كالداخل فيه
نُصرته ،أو رضوا بقتلهّ ،
معهم)(.نهج البالغة)40/4:

فأحس المجتمع الكوفي
وقد ظهرت ثمرة ذلك سريعاً،
ّ

بالندم وسيطر هذا الشعور على النفوس التي سرعان ما
تفجرت غضباً في وجه قتلة اإلمام الحسين عليه السالم من
ّ

خالل حركة التوابين ،في محاولة لتالفي التقصير ،والتكفير

عن الذنب الكبير في خذالنه وتركه وحيداً في أرض الطفوف.

ثانياً :عقيدة الجبر

من جملـــة المفاهيم العقائدية الخاطئة التي أســـهمت

وشـــل إرادتها وتقاعســـها عن
األمة اإلســـامية
في تخدير ّ
ّ

نصـــرة قضايـــا الحـــق والعدل مفهـــوم (القضـــاء والقدر)
الذي ق ّدم ُ
ليصبـــح مرادفاً لفكرة
ســـر بطريقـــة خاطئةُ ،
وف ّ
الجبر وســـلب إرادة اإلنســـان ،هذا على الرغـــم من أن أصل

المبـــدأ صحيـــح وســـليم ،وقد أ ّكـــد القرآن عليـــه في عدة

آيات ،قـــال تعالىَ { :فقَضاهُـ ـنَّ سَـ ـبْعَ سَ ــماواتٍ فِ ــي يَوْمَيْن}.

[فصلت]12:

وقـــال تعالـــىَّ :
{الـ ـذِي خَ َلـ ـقَ َفسَـ ـوَّى * و ََّالـ ـذِي َقـ ـدَّرَ

َفهَدى} [.األعلـــى]3-2:

والقضاء بمعنى (فصل األمر قوال ً كان أو فعال ً)(.مفردات

الراغب ،مادة :قضى).

والقدر والتقدير :تبيين كمية الشيء(.مفردات الراغب،

مادة :قدر).

وفي الخبر عن اإلمــام الرضا عليه السالم وقد سأله

يونس عن معنى القدر فقال« :هي الهندسة ووضع الحدود
من البقاء والفناء» ،ثم قال« :والقضاء :هو اإلبرام وإقامة

العين»(.الكافي الشريف)158/1 :

ما هي الخلفية السياسية لعقيدة الجبر؟

ربمـــا كان تبنّـــي بعض النـــاس لعقيدة الجبـــر منطلقاً
ّ
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الثورة الحسينية
مـــن جمودهـــم على بعـــض الظواهـــر ،أو ســـوء فهمهم

انتسابها إلى القرآن واإلســام ،وقد عرف عن معاوية أنّه:

تعالى كقوله تعالىَ { :أال َلهُ الْ َخ ْلـ ـقُ وَا َألمْر}[.األعراف]54:

أم َر يزيد
خليفة واعترض عليه عبد الله بن عمر أجابهّ :
(إن ْ

لبعـــض اآليات القرآنيـــة التي تتح ّدث عن عمـــوم قدرة الله
وقولـــه

تعالـــى{ :وَم ــا تَش ــاءُونَ إِ َّال َأنْ يَش ــاءَ اهلل رَبُّ

ا لْعَا َلمِنيَ} [ .التكويـــر]29 :

وقولـــه عـــ ّز وجـــل{ :و ُ
َكـ ـمْ وَم ــا
َاهلل خَ َلق ُ

[الصّافـــات]96:

تَعْمَ ُل ــون}.

أن الله
وغيرها من اآليات التي يتراءى منها ألول وهلة ّ

سبحانه هو الخالق ألفعال اإلنسان بما قد يسلبه االختيار،
ألن خالقيته
أن هذا الفهم خاطئ ومرفوض؛
ّ
وطبيعي ّ

قضاء من القضاء وليس للعباد خيرة من أمرهم).
قد كان
ً

(اإلمامة والسياسة)161/1:

وعلى المنوال نفسه سال يزيد ،فإنّه لما ورد عليه موكب

السبايا إلى الشام ،قال مخاطباً اإلمام زين العابدين عليه

السالم( :يابن حسين ،أبوك قطع رحمي وجهل حقي ونازعني

سلطاني ،فصنع الله به ما قد رأيت)(.إعالم الورى)474/1:

أن ما جرى على اإلمام الحسين وأهل بيته
فيزيد يعتبر ّ

عليهم السالم في كربالء هو مما صنعه الله بهم ال مما جنته

تعالى ألفعال العباد ال تعني سلب االختيار عن اإلنسان

يداه اآلثمتان ،وبنفس هذه اللغة تكلم عبيد الله بن زياد مع

يصح نسبته إلى الله سبحانه ،بلحاظ مالكيته لإلنسان
ذلك
ّ

ِ
رأيت صنع الله بأخيك وأهل
اإلمارة في الكوفة قال لها( :كيف

ليصبح مجرد آلة ،بل الفعل صادر عن العبد باختياره ،ومع
ُ

العقيلة زينب عليها السالم فإنّه لما أدخلت عليه إلى قصر

والقوة على الفعل
ولكل أفعاله ،وهو الذي أعطاه القدرة
ّ

بيتك) فقالت« :ما رأيت إال ّ جميال ً»(.الملهوف على قتلى

حتى في حال صدور المعصية منه ،وهذه النظرية هي التي

تسمى بنظرية (األمر بين األمرين) التي أ ّكد عليها أئمة أهل

الطفوف)201:

عقيدة الجبر عند المشركين واألحبار

وعرفوا بها في مقابل نظريتّي الجبر
البيت عليهم السالم ُ

أن
أن بعـــض اآليـــات القرآنيـــة نصّـــت علـــى ّ
نالحـــظ ّ

ولكن البعض اآلخــر من القائلين بالجبر ينطلقون
ّ

بـــإرادة الله لهـــم ذلـــك ،قـــال ســـبحانه{ :سَـ ـيَ ُق ُ
ول َّالذِينَ
َكوا َلـ ـوْ ش ــاءَ ُ
اهلل م ــا َأشْـ ـر ْ
َأشْـ ـر ُ
َكنا وَال آباؤُن ــا وَال حَرَّمْن ــا مِـ ـنْ

والتفويض.

تمسكوا بها تهرباً من
من خلفيات غير سليمة؛ ألنّهم
ّ

مسؤولياتهم وتبريراً لتف ّلتهم وانحرافهم ،وقد أخبر النبي
صلى الله عليه وآله عن هذه الفئة بقوله« :سيأتي زمان على
يؤولون المعاصي بالقضاء ،أولئك بريئون منّي وأنا
أمتي
ّ
ّ

بريء منهم»(.الصراط المستقيم)32:

تمسكهم بهذه العقيدة
أن فئة ثالثة يقف وراء
كما ّ
ّ

المشـــركين كانـــوا يبـــررون شـــركهم وعبادتهـــم لألصنام

شَـ ـيْءٍ}  [ .األنعام]148 :

ونقل عنهـــم أيضاًَ ...{ :لـ ـوْ ش ــاءَ الرَّحْمـ ـنُ م ــا عَبَدْناهُـ ـمْ ما
َلهُمْ بِذلِكَ مِـ ـنْ عِ ْل ٍم إِنْ هُـ ـمْ إِ َّال يَخْ رُصُون[.}...ال ّزخرف]20:
أن هذه العقيدة الباطلة كان لها انتشار في
ما يعني ّ

هدف سياسي ،وهو محاولة تبرير تس ّلطهم على رقاب

وربما ظلت رواسبها في أذهان البعض
الوسط الجاهلي،
ّ

تمهد لتخدير
األمة فإنّها
ألن هذه العقيدة إذا ما ُبثت في
ّ
ّ
ّ

أن وهب بن منبه،
وتشير بعض الشواهد التاريخية إلى ّ

الناس ،والسعي إلى تحييد الجماهير عن ساحة الصراع؛

حتى بعد إسالمهم.

الناس ودفعهم إلى اليأس من إمكانية التغيير السياسي

وهو من مسلمة أهل الكتاب الذين أكثروا النقل والرواية عن

ممن يشاء ويع ّز من يشاء.
يشاء وينزع الملك ّ

عن اإلنسان ،حيث يقول( :كنت أقــول بالقدر حتى قرأت

المللك من
واالجتماعي،
ّ
بحجة ّ
الملك يؤتي ُ
أن الله هو مالك ُ
أن السالطين األمويين ومن سار في نهجهم
ولهذا رأينا ّ

وركابهم كانوا على رأي المروجين لهذه العقيدة ،ليقولوا
إن الله هو الذي ق ّدر أن يكون معاوية أو يزيد لعنهما
للناسّ :

وأن ما
الله خليفة للمسلمين ،وال مر ّد لقضاء الله وقدره!
ّ
جرى على الحسين عليه السالم في كربالء كان بتقدير الله
وفي علمه وإرادته ،فال تلقوا بالالئمة على يزيد أو ابن زياد

أو عمر بن سعد لعنهم الله! إلى غير ذلك من األغراض
السياسية التي أريــد تمريرها تحت غطاء عقيدة ُي ّدعى

10

عين ،يزيد
(أول من زعم ّ
أن الله يريد أفعال العباد كلها) ولما ّ

ذوالحجة-محرم/1437آب-ايلول2017

المروجين لفكرة الجبر ونفي االختيار
اإلسرائيليات ،كان من
ّ

الثورة الحسينية
بعضة وسبعين كتاباً من كتب األنبياء في كلها :من جعل
لنفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر فتركت قولي)(.تاريخ
دمشق)386/63:

محاربة عقيدة الجبر

أن
عند مراجعتنا للمصادر الروائية والتاريخية نجد ّ

لهذه العقيدة أنصاراً في عهد أمير المؤمنين عليه السالم

ـــد ٌر ال ِز ٌم! ال َ ت َ ُ
ن ا ْلقَ ْو َل ب ِ ِه
ـــن َذ ِل َ
حتْ ٌم َو َق َ
ك َفـــ ِإ َّ
ظ َّ
ـــاء َ
أَن َّ ُه َق َض ٌ

ـــد ِة ا َ
ان َوخُ ص َم ِ
ـــي َ
ن
ب َّ
َان َو ِح ْز ِ
ط ِ
أل ْوث ِ
ح َم ِ
ال َع َب َ
الر ْ
الش ْ
ـــاء َّ
َمقَ ُ
َ
ج ِ
ـــه أَ َم َر
ن
ل َجال َ ُل ُ
َ
وس َ
ـــها إِ َّ
َو َق َد ِر َّيـــ ِة َهـــ ِذ ِه األُ َّم ِة َو َم ُ
اللـــه َج َّ
ســـيراً َو َل ْم ُي َ
ح ِذيراً َو َك َّل َف َي ِ
ـــع ُم ْك ِرهاً َو َل ْم
ط ْ
تَخْ يِيراً َون َ َهـــى ت َ ْ

اء َوا َ
أل ْر َض َو َمـــا َب ْين َ ُه َما
ـــم َيخْ ُل ِ
ُي ْع َ
ـــص َم ْغ ُلوباً َو َل ْ
ـــم َ
الس َ
ق َّ

َب ِ
ك َفرُوا
ك َفـ ـرُوا َفوَيْ ـ ٌـل لَِّلذِيـ ـنَ َ
اطالً {ذلِـ ـكَ َظنُّ َّالذِيـ ـنَ َ

مِـ ـنَ النَّار}[

الذي قام كسائر أئمة أهل البيت عليهم السالم بمحاربتها

ص(. 27:اإلرشـــاد في معرفـــة حجج الله على

الرسول صلى الله عليه وآله ،فقد روي أنّه جاء رجل إليه

فقال الرجل :فما القضاء والقدر الــذي ذكرته يا أمير

]

وتفنيدها وبيان بطالنها ومنافاتها للقرآن الكريم وسنّة

العباد)226 /1 :

بعد انصرافه من حرب صفين ،فقال له( :يا أمير المؤمنين

المؤمنين؟ قال عليه السالم« :ا َ
ط َ ِ
ــر بِال َّ
ي
أل ْم ُ
اعة َوالن َّ ْه ُ
سن َ ِة َوت َ ْر ِ
ن ا ْل َم ْع ِ
الس ّيِ َئ ِة
ك
ن ِف ْع ِ
َع ِ
ل ا ْل َ
ين ِم ْ
ص َي ِة َوالت َّ ْم ِك ُ
َّ
ح َ
َوا ْل َم ُعونَةُ َع َلى ا ْلقُ ْر َب ِة إِ َل ْي ِه َوا ْل ِ
ن َعصا ُه َوا ْل َو ْع ُد
خذْ ال َُن ِل َم ْ
َ
يب َوالت َّ ْر ِ
اء الل ِه ِفي أَ ْف َعا ِلنَا
ل َذ ِل َ
َوا ْل َو ِع ُ
ك َق َض ُ
يب ُك ُّ
ه ُ
يد َوالت َّ ْر ِغ ُ

فقـــال الرجـــل :فعنـــد اللـــه أحتســـب عنائي يـــا أمير

َ
ل َ
ِين َف َّر َج
أل ْع َم ِ
لَ :ف َّر ْج َ
ير ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ال َّ
ت َعنِّي َيا أ ِم َ
الر ُج ُ
ال»َ ،فقَ َ
كَ ،وأَن ْ َ َ
ول:
الله َعنْ َ
ُ
شأ َيقُ ُ
اعتِهِ
َّ
ِ
َ
أَن ْ َ
ت ا ِ
ـام الذي ن َ ْر ُجو بِط َ
إل َمـ ُ

عما كان بيننا وبين هؤالء القوم من الحرب ،أكان
أخبرني ّ
ٍ
بقضاء من الله وقدر؟ ،فقال أمير المؤمنين عليه السالم:
ن َوا ٍد إِال َّ بِقَ َض ٍ
طتُ ْم َب ْ
«ما َع َل ْوت ُ ْم ت َ ْل َعةً َوال َ َه َب ْ
ن الل ِه
َ
اء ِم َ
ط َ
َو َق َدر»(.الكافي الشريف)155/1:

ـــم؟» ،قـــال :إذا كان القضاء
المؤمنيـــن! فقـــال لـــه« :و ِل َ
والقـــدر ســـاقانا إلى العمـــل ،فما وجـــه الثـــواب لنا على

الطاعـــة ،ومـــا وجه العقـــاب لنا علـــى المعصيـــة؟ فقال
له أميـــر المؤمنيـــن عليـــه الســـام« :أَ َو َ
ل
ظنَنْ َ
ت َيـــا َر ُج ُ

قــال أميــر المؤمنيــن علــي عليــه الســام فــي

ــر بِال َّ
اعــ ِة
ط َ
تعريــف القضــاء والقــدر« :األَ ْم ُ

ــن ا ْل َم ْع ِ
ــل
ــن ِف ْع ِ
ــي َع ِ
يــن ِم ْ
ص َيــ ِة َوالت َّ ْم ِك ُ
َوالن َّ ْه ُ
ـر ِ
ـيِ َئ ِة َوا ْل َم ُعونَـ ُ
ـة َع َلــى ا ْل ُق ْر َبـ ِة
ا ْل َ
سـن َ ِة َوتَـ ْ
السـ ّ
ك َّ
ح َ

ِإ َل ْيــ ِه َوا ْل ِ
خ ْ
يــد
ــد َوا ْل َو ِع ُ
ــن َعصــا ُه َوا ْل َو ْع ُ
ــذال َُن ِل َم ْ
َ
ـب َوالت َّ ْر ِ
ـك َق َضــا ُء اللـ ِه ِفــي
ل َذ ِلـ َ
ـب ُك ّ
هيـ ُ
َوالت َّ ْر ِغيـ ُ
ــد ُر ُه ألَ ْع َما ِلنَــا»
َأ ْف َعا ِلنَــا َو َق َ

َو َق َد ُر ُه َ
ن ال َّ
حب ِ ٌ
ك َفال َ ت َ ُ
ط
أل ْع َما ِلنَا َفأَ َّما غَ ْي ُر َذ ِل َ
ن َل ُه ُم ْ
ظن َّ ُه َف ِإ َّ
ظ َّ

ن غُ فْ َراناً
َي ْو َم ا ْل َم ِ
ح َم ِ
الر ْ
آب ِم َ
ن َّ

َان ُم ْلتَبِساً
ح َ
أَ ْو َض ْ
ت ِم ْ
ن ِدينِنَا َما ك َ

سانا
اك َر ُّب َ
َجــ َز َ
س ِ
ــك بِا ِ
ان إِ ْ
إل ْ
ح َ
ح َ

ويبقى لثورة الحسين عليه السالم دور كبير في تفنيد هذه

العقيدة ومحاربتها ،بل وكل العقائد المنحرفة الخاطئة ،فقد
جسدت هذه الثورة بالفعل ال بالقول اختيار اإلنسان وحريته
ّ

في اختيار مصيره ،كما أنّها أ ّكدت على هذه الحقيقة من خالل

امتداداتها ،فقد ذكر في كتب السيرة أنّه لما أدخل السبايا على
ابن زياد التفت إلى علي بن الحسين عليه السالم وقال :من
هذا؟ قيل :علي بن الحسين ،فقال :أليس قد قتل الله علي
ابن الحسين؟!

فقـــال له عليه الســـام« :قـــد كان لي أخ يســـمى علي

ابـــن الحســـين قتله النـــاس» ،فقـــال ابن زياد :بـــل الله

ُ
{اهلل يَ َتوََّف ــى ا َألنْ ُفـ ـسَ حِنيَ
قتله! فقـــال علي عليه الســـام:

مَوْتِها} [.الزمر]42:

فقال ابن زياد :وبك جرأة على جوابي ،اذهبوا به فاضربوا

عنقه)(.الملهوف)202:

إن جملة من الثورات والحركات
وهكذا نستطيع أن نقولّ :

التي قامت بعد استشهاد اإلمام الحسين عليه السالم كانت
الحرية واإلرادة
خير تعبير على نجاح هذه الثورة في إعادة
ّ
األمة وإسقاط نظرية الجبر من نفوس الثائرين واألحرار.
إلى ّ

الشيخ حسين الخشن
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العقائد

التقصيرفيمعرفة
اإلمام عليه السالم
روي فــي مصبــاح الزائــر للســيد ابــن طــاووس أعلــى

ـد
ح ْمـ ُ
اللــه مقامــه فــي زيــارة اإلمــام الحجــة عــج« :ا ْل َ

اء ُه،
للــ ِه ا َّلــ ِذي َ
ــاء ُه َوأَ ْع َ
ــد َ
هدانــا ِلهــذا َو َع َّر ْفنَــا أَ ْو ِل َي َ
ـن
ـم ت َ ْ
ـار ِة أَئِ َّمتِنَــاَ ،و َلـ ْ
ـن ا ْل ُم َعانِ ِديـ َ
ج َع ْلنَــا ِمـ َ
َو َو َّفقَ نَــا ِل ِز َيـ َ

الن َّ ِ
ــن ا ْلغُ ــا َِة ا ْل ُمفَ ِّو ِ
ــن
يــنَ ،وال َ ِم َ
ض َ
يــنَ ،وال َ ِم َ
اصب ِ َ
يــن ا ْل ُمقَ ِ
ين»(.المــزار الكبيــر)657:
ص ّ ِر َ
ا ْل ُم ْرتَاب ِ َ

وورد فــي الزيــارة الجامعــةَ :
الر ِ
ـم َمــا ِر ٌق
ـب َعنْ ُكـ ْ
«ف َّ
اغـ ُ

ــق َوا ْل ُمقَ ِ
ُــم َز ِ
اهــق».
ُــم ال َِح ٌ
ح ِّقك ْ
َوالــا َّ ِز ُم َلك ْ
ــر ِفــي َ
صّ ُ
(مــن ال يحضــره الفقيــه)612/2:
وفــي زيــارة عاشــوراء المعروفــة قــال عليــه الســام

ــن
ــن
تعليمــاً للزائــر:
ُ
اللــه أُ َّمــةً َد َف َعتْك ْ
ُــم َع ْ
َ
«...و َل َع َ
َمقَ ِ
اللــه
ُــم
ُ
ُــم َوأَ َزا َلتْك ْ
امك ْ
ُــم ا َّلتِــي َرت َّ َبك ُ
ــن َم َراتِبِك ُ
ُــم َع ْ
يهــا.»...
ِف َ

وروى الشــيخ الكلينــي أعلــى اللــه مقامــه فــي

ـل
ـن أَبِــي ا ْلفَ ْضـ ِ
الكافــي الشــريف أيضـاً فــي مصحــح َعـ ْ

ــن ِ
ــال:
ســن َ ٍ
ح َّمــ ِد ْب ِ
َع ْبــ ِد اللــ ِه ْب ِ
ــن ُم َ
يــس َع ْ
ان َق َ
ــن إِ ْد ِر َ

ـت
ـد أَبِــي َج ْعفَ ـ ٍ
ر الث َّانِــي عليــه الســام َفأَ ْج َر ْيـ ُ
ُكنْـ ُ
ـت ِعنْـ َ
ك
ن
اخْ تِــا ََف ِ ّ
ــار َ
َ
ح َّم ُ
الش َ
ــد إِ َّ
«يــا ُم َ
ــالَ :
اللــه ت َ َب َ
ــيع ِة َفقَ َ

ح َّمــداً
ـم َ
خ َلـ َ
ل ُمتَفَ ـ ّ ِ
ـرداً ب ِ َو ْ
ح َدانِ َّيتِـ ِه ثُـ َّ
َوت َ َعا َلــى َلـ ْ
ـق ُم َ
ـم َيـ َز ْ

َو َع ِل ّي ـاً َو َف ِ
ـع
اط َمــةَ َف َم َكثُــوا أَ ْلـ َ
ـم َ
خ َلـ َ
ـف َد ْه ـ ٍ
ـق َج ِميـ َ
ر ثُـ َّ
َ
ا َ
ــي ِ
ــرى َ
ــم َع َل ْي َهــا
اء َفأَ ْ
أل ْ
ه ْم َ
ــه َد ُ
ش َ
ط َ
اعتَ ُه ْ
ش َ
خ ْلقَ َهــا َوأ ْج َ
ُ
ــم ُي ِ
ون
ــون َمــا َي َ
ور َ
َو َف َّ
ــم َف ُه ْ
هــا إِ َل ْي ِه ْ
ش ُ
ــاء َ
ح ُّل َ
ــو َض أ ُم َ

ـه
ـاءوا إِال َّ أَ ْن َي َ
ـن َي َ
ـون َمــا َي َ
ـاء اللـ ُ
شـ ُ
ون َو َلـ ْ
شـ ُ
َو ُي َ
ـاء َ
ح ّ ِر ُمـ َ
شـ َ
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هــ ِذ ِه ال ِّد َيانَــةُ
ــار َ
ح َّم ُ
ــد َ
ك َوت َ َعا َلــى» ،ث َّ
«يــا ُم َ
ــالَ :
ت َ َب َ
ُــم َق َ

ــف َعنْ َهــا ُم ِ
ــق
خ َّل َ
ــن ت َ َ
ح َ
ــر َق َو َم ْ
ا َّلتِــي َم ْ
ــن تَقَ َّد َم َهــا َم َ

ــن َل ِز َم َهــا َل ِ
ح َّم ُد»(.الكافــي
ح َ
ذْهــا إِ َل ْي َ
ــق خُ َ
ــك َيــا ُم َ
َو َم ْ
الشــريف)441/1:

ليــس المــراد مــن التفويــض فــي الروايــة التفويــض

العزلــي الباطــل بمعنــى عــزل قــدرة البــارئ عــن
األشــياء و العيــاذ باللــه بــل المــراد إقدارهــم وهــو
تعالــى أقــدر منهــم فيمــا أقدرهــم عليــه نظيــر إيــكال

قبــض األرواح إلــى عزرائيــل وتنزيــل الوحــي إلــى
جبرائيــل.

قــال الشــيخ المجلســي أعلــى اللــه مقامــه

فــي البحــار فــي شــرح الروايــة( :والديانــة االعتقــاد
والمتعلــق بأصــول الديــن مــن تقدمهــا أي تجاوزهــا
بالغلــو مــرق أي خــرج مــن اإلســام ،ومــن تخلــف

عنهــا أي قصــر ولــم يعتقدهــا محــق أي أبطــل دينــه،
ومــن لزمهــا واعتقــد بهــا لحــق أي باألئمــة أو أدرك

الحــق ،خذهــا إليــك أي احفــظ هــذه الديانــة لنفســك).

العقائد
(بحــار األنــوار)342/25:

علــى الحاكميــة السياســية والقضائيــة والتشــريع

ــس
ــن ُض َر ْي
ٍ
وروى الشــيخ الكلينــي رحمــه اللــه َع ْ

عامــة بحــدود ســعة الديــن
السياســي ،بــل هــي واليــة ّ

َيقُ ــول َو ِعنْ َ ُ
ــن
«ع ِ
ج ْب ُ
حابِــ ِهَ :
ــت ِم ْ
ــن أَ ْص َ
ــاس ِم ْ
ُ
ــد ُه أن َ ٌ
َ
َ
ج َع ُلونَــا أئِ َّمــةً َو َي ِ
ن َ
صفُ
اعتَنَــا
ط َ
ــو ٍم َيتَ َو َّل ْونَــا َو َي ْ
َق ْ
ــون أ َّ
َ

رســم العبــادة للــه تعالــى هــو بتوســط ســنن وأوامــر

ْ
س ِ
ِ
ر عليــه الســام
ت أَ َبــا َج ْعفَ ــ ٍ
ــم ْع ُ
ــي َق َ
ــالَ :
ال ُكنَاس ِ ّ

ــم َك َ
ــول اللــ ِه صلــى اللــه
س ِ
ط َ
ُمفْ تَ َر َضــةٌ َع َل ْي ِه ْ
اعــ ِة َر ُ

والديانــة ،حتّــى فــي األبــواب ِ
أن
العباديــة ،بمعنــى ّ

نبويــة وســنن وأوامــر مولويــة ،كمــا هــي مشــتملة
علــى فرائــض وأوامــر إلهيــة ،فقصــد األمــر المأخــوذ

ــم َو َيخْ ِ
ُــم َي ْك ِ
ــون
ص ُم
ح َّ
ون ُ
عليــه وآلــه ث َّ
جتَ ُه ْ
َ
ــر َ
س ُ
َ
ض ْع ِ
حقَّ نَــا
ــه ْم ب ِ َ
س ُ
ــف ُق ُلوب ِ ِه ْ
ــم َف َينْقُ صُونَــا َ
أنْفُ َ
ــن أَ ْع َ
ــق
طــا ُه
ــون َذ ِل َ
ُ
ح ِّ
اللــه ُب ْر َ
ــان َ
ــك َع َلــى َم ْ
ه َ
يب َ
َو َي ِع ُ
َ
يم َ
ك
ن
ــار َ
َ
ن أَ َّ
ــر ْو َ
ســ ِل َ
أل ْم ِرنَــا أت َ َ
اللــه ت َ َب َ
َم ْع ِر َفتِنَــا َوالت َّ ْ
َوت َ َعا َلــى ْ
ــر َض َ
ُــم
ط َ
اعــةَ أَ ْو ِل َيائِــ ِه َع َلــى ِع َبــا ِد ِه ث َّ
افتَ َ

محمــد بــن زيــد الطبــري ،قــال:
فــي الصحيــح عــن
ّ

الشــريف)261/1:

اش ٍ
ه ِ
ــن
ــح ُ
ــم َو ِف ِ
ــن َبنِــي َ
َو ِعنْ َ
يه ْ
ــم إِ ْس َ
ــد ُه ِعــ َّدةٌ ِم ْ
اق ْب ُ

ُيخْ ِفــي َعنْ ُه ْ َ
ات َوا َ
او ِ
أل ْرض...»(.الكافــي
ــم َ
الس َ
ــم أخْ َب َ
ــار َّ

وجوب طاعة الرسول و اإلمام
وواليتهم العامة

إن مفهــوم الديــن والديانــة هــو الخضــوع بالطاعــة
ّ

ثــم كانــت الديانــة
فــي اتّجــاه مــن لــه الواليــة ،ومــن ّ

فــي العبــادة هــو امتثــال األمــر الشــامل لألقســام

الثالثــة مــن األوامــر ،فبطاعتهــم ُيعبــد اللــه تعالــى.

وإلــى ذلــك يشــير مــا رواه المشــاريخ كـ(الكلينــي،

والمفيــد ،والطوســي) رضــوان اللــه تعالــى عليهــم

ـان
س ِّ
ـت َقائِمـاً َع َلــى َرأْ ِ
ُكنْـ ُ
اسـ َ
الر َضــا عليــه الســام ب ِخُ َر َ
ْ
ِ
اق
ــح ُ
وســى ْب ِ
«يــا إِ ْس َ
ــالَ :
ــي َفقَ َ
ــن ِع َ
ُم َ
يســى ال َع َّباس ُّ

ـد
ـاس َعبِيـ ٌ
ـم أَ َّ
َب َلغَ نِــي أَ َّ
ـون إِنَّــا ن َ ْز ُعـ ُ
ـاس َيقُ و ُلـ َ
ن النَّـ َ
ن النَّـ َ

ــول اللــ ِه صلــى اللــه عليــه
س ِ
ابتِــي ِم ْ
َلنَــا ،ال َو َق َر َ
ــن َر ُ

ـه َق ـ ُّ
سـ ِ
ـه َوال َ
آبائِــي َقا َلـ ُ
وآلــه َمــا ُق ْلتُـ ُ
ـم ْعتُ ُه ِمـ ْ
ـن َ
ط َوال َ َ

هــي الطاعــة ،والمطــاع هــو الدائــن ،وكذلــك فــي

َ
ـاس
آبائِــي َقا َلـ ُ
ـن أَ َ
حـ ٍد ِمـ ْ
َب َلغَ نِــي َعـ ْ
ـن َ
ـه َو َل ِكنِ ّــي أ ُقـ ُ
ـول النَّـ ُ

النبي
أن واليـــة
ومن ذلـــك
يتقرر المطلـــوب من ّ
ّ
ّ
واألئمة عليهم الســـام،
ص ّلى الله عليه وآله وســـلم
ّ

الش ِ
ب»(.الكافــي الشــريف)187/1:
َّ
ــاه ُد ا ْلغَ ائِ َ

مفهــوم اإلســام الــذي هــو مــن التســليم والخضــوع.

لكل حـــدود ودائرة الدين
أي وجوب طاعتهم تتّســـع
ّ
والديانـــة في طول وتبـــع والية الله تعالـــى وطاعته،
ثم تتبلـــور القـــراءة الصحيحة لقولـــه تعالى:
ومـــن ّ

ِنكـ ـمْ َفـ ـ ِإن
{ َأطِيعُ ــواْ اهلل وَ َأطِيعُ ــواْ الرَّسُ ــو َل و َُأوْلِ ــي ا َألمْـ ـ ِر م ُ

هلل وَالرَّسُ ــو ِل إِن ُ
كن ُتـ ـمْ ُتؤْمِنُونَ
تَنَا َزعْ ُتـ ـمْ فِي شَـ ـيْءٍ َفرُدُّوهُ إِلَى ا ِ
هلل وَالْيَو ِْم اآلخِ ِر َذلِكَ خَيْرٌ وَ َأحْسَـ ـنُ تَ ْأ ِويالً}[.النساء]59:
بِ ــا ِ

ُّكمُ ُ
اهلل وَرَسُو ُلهُ و ََّالذِينَ آمَنُواْ
وقـوله تعالــــى{ :إَِّنمَا وَلِي ُ

َّكاةَ وَهُـ ـمْ رَاكِعُونَ
َّالذِيـ ـنَ يُقِيمُ ــونَ الصَّـ ـاَةَ وَيُؤْ ُت ــونَ الـ ـز َ
* وَمَ ــن يَ َتـ ـوََّل ا َ
هلل هُـ ـمُ
هلل وَرَسُ ــو َلهُ و ََّالذِيـ ـنَ آمَنُ ــواْ َفـ ـ ِإنَّ حِـ ـزْبَ ا ِ
ا لْ َغا لِبُونَ}[.المائدة]56-55:

ـإن وجــوب طاعــة الرســول ص ّلــى اللــه عليــه وآلــه
فـ ّ

واألئمــة عليهــم الســام وواليتهــم ليســت
وســلم
ّ
مقتصــرة علــى الحاكميــة السياســية ،بــل هــي واليــة
وقيمومــة علــى هــذا الديــن ،كمــا هــو الحــال فــي
وجــوب طاعــة اللــه وواليتــه ،حيــث إنّهــا غيــر مقتصرة

ـد َلنَــا ِفــي ال َّ
ـغ
ـو ٍ
ال َلنَــا ِفــي ال ِّديـ ِ
َعبِيـ ٌ
ـن َف ْل ُي َب ِّلـ ِ
ط َ
اع ـ ِة َمـ َ
ومــا ورد فــي الروايــات مــن زيــارة قبــر الحســين

ابــن علــي عليهمــا الســام فــي بــاب الســام علــى

ر
ـل َع َلــى أَ ِميـ ِ
األئمــة الهادييــن المهدييــن« :ال َّل ُهـ َّ
ـم َصـ ِ ّ

ِيــن َع ْبــ ِد َ َ
ــه
ســو ِل َ
ج ْبتَ ُ
ك ا َّلــ ِذي انْتَ َ
ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ك َوأ ِخــي َر ُ

ــن ِ
ــك
ــن َ
خ ْل ِق َ
ب ِ ِع ْل ِم َ
ــك َو َج َع ْلتَ ُ
شــئ َ
ــه َ
ْت ِم ْ
ها ِديــاً ِل َم ْ

يــن
ســاالتِ َ
ــان ال ِّد ِ
ــن َب َعثْتَ ُ
يــل َع َلــى َم ْ
ك َو َد َّي َ
ــه ب ِ ِر َ
َوال َّد ِل َ

ــن
ــل َق َ
ــن َ
ب ِ َع ْد ِل َ
خ ْل ِق َ
ضائِ َ
ــك َوا ْل ُم َه ْي ِم َ
ــك َب ْي َ
ــك َو َفص ْ َ
ح َمــةُ اللـ ِه َو َب َركَاتُه».
َع َلــى َذ ِلـ َ
السـا َُم َع َل ْيـ ِه َو َر ْ
ـك ُك ِّلـ ِه َو َّ
(الكافــي الشــريف)572/4:

إذن وجــوب االنقيــاد إلــى الرســول واإلمــام صلــوات

اللــه وســامه عليهــم هــو الوصــول إلــى اللــه تبــارك

وتعالــى ،وليــس إطاعــة المعصــوم فيــه مخالفــة
ألن الخليفــة هــو مــن نصبــه الخالــق،
ألوامــر اللــهّ ،
ّ
وال يكــون خليفــة إال ّ أن يتّصــف بالصفــات اإللهيــة،

ـم
فإطاعــة المعصــوم يعنــي إطاعــة الرســول ومــن ثـ ّ

إطاعــة اللــه تعالــى.

بقلم :الشيخ محمد السند
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العقائد

تنزيهأهلالبيتعليهمالسالم

عـــــن الــــربــــوبــــيــــة..

مفاهيـم ومعطيــــات

إن عبارة فال تجعلوناً أرباباً وقولوا في فضلنا ما
ّ

شئتم ..كلمة جامعة مانعة قالها أمير المؤمنين عليه
السالم انطوى تحتها بحث واسع وعظيم  ..وتحتاج
إلى مقدمات تمهيدية عديدة بل إنّها تحتاج إلى بحث
موسوعي في مجلدات عديدة.

وهــذه المقدمات ذكرها نبذة من علماء اإلمامية

بشكل مفصل في كتبهم طبقاً لما قال أهل البيت
عليهم السالم.

ش َر ْ
ت َع َل ْي ِه ُم ال ُّز ْه َد ِفي َد َر َج ِ
ات
َوال َ ْ
حال ََل َب ْع َد أَ ْن َ
ط َ
اض ِم ْ
ش َر ُ
ك
ر ِج َها َف َ
ك َذ ِل َ
طوا َل َ
الدن ْ َيا ال َّدنِ َّي ِة َو ُزخْ ُر ِف َها َو ِز ْب ِ
ه ِذ ِه ُّ
َ

ت َل ُه ُم
اء ب ِ ِه َفقَ ب ِ ْلتَ ُه ْم َو َق َّر ْبتَ ُه ْم َو َق َّد ْم َ
َو َع ِل ْم َ
ت ِمنْ ُه ُم ا ْل َو َف َ
اء ا ْل َ ِ
ِ ْ ْ ِ
ي(.»...إقبال األعمال)295:
ي َوالثَّن َ َ
جل َّ
ال ّذك َر ال َعل َّ

أن هواهم طبقاً لهواه ال يتخلف بمقدار
فكان قد علم ّ

ولكن ما ال يدرك كله ال يترك ج ّله ،فقد جمعت هذه

أن رأيهم رأيه
تريلون تحت الصفر بل أكثر وعلم منهم ّ

أن هناك ( )14معصوماً ال
كان في سابق علم الله ّ

وراضين بكل ما أمرهم الله حتى إذا كلف ذلك الرضا أن

الكلمة التوحيد كله وأخرجت الكفر والجحود.
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

بل وجدهم قمة في الطاعة والوفاء وإلى ذلك يشير

س َّل َم
«...و َص َّلى
دعاء الندبة:
ُ
الله َع َلى ُم َ
َ
ح َّم ٍد نَب ِ ّيِ ِه َوآ ِل ِه َو َ

14

ض ُ
ك ِفي
ح ْم ُد َع َلى َما َج َرى ب ِ ِه َق َ
س ِليماً ال َّل ُه َّم َل َ
اؤ َ
ك ا ْل َ
تَ ْ
استَخْ َلصتَ ُه ْم ِلنَفْ ِ
ت
ك َو ِدين َ
س َ
أَ ْو ِل َيائِ َ
ِك إِذَا اخْ تَ ْر َ
ك ا َّل ِذ َ
ين ْ
ْ
يم ا ْل ُم ِق ِ
ن الن َّ ِع ِ
ال َل ُه
يل َما ِعنْ َد َ
ك ِم َ
يم ا َّل ِذي ال َ َز َو َ
َل ُه ْم َج ِز َ

ذوالحجة-محرم/1437آب-ايلول2017

وقولهم قوله ال يختلفون بمقدار أنملة واحدة.

يقدموا أرواحهم وأبدانهم وأوالدهم وأزواجهم وأصحابهم

وكل ما لديهم وما يحبون قرابين لله عز وجل.

أن
فقد اشترط على رسول الله وأخذ العهد منه على ّ

العقائد
الذي سيتعرض له لم ولن يتعرض بقية لألنبياء لقطرة

اإلمام الصادق عليه السالم.

صلى الله عليه وآلهُ َ :
ْل َما أُو ِذيت».
ي ِمث َ
«ما أو ِذ َ
ي نَب ِ ٌّ
(كشف الغمة)537/2:

النحاس ،عن أبي بصير ،عن موالنا أبي
وهب بن حفص
ّ

مما سيتعرض له من المخاطر واألحــداث ،ولهذا قال

محمد بن الحسين ،عن
محمد بن جعفر ،عن
فعن
ّ
ّ

الجبال والسموات واألرض أن تحمل شيئاً منها فضال ً

ن ْب َ ِ
ي عليه
عبد الله عليه السالم ،قال:
َّ
«إن ا ْل ُ
س ْي َ
ح َ
ن َعل ٍ ّ
َ
اح َم َّرتَا َو َل ْم َي ْب ِك َيا
السالم َبكَى ِلقَ تْ ِل ِه
اء َواأل ْر ُض َو ْ
الس َم ُ
َّ
ح ٍد َق ُّ
ن َز َك ِر َّيا عليه السالم»(.بحار
ح َيى ْب ِ
ط إِال َّ َع َلى َي ْ
َع َلى أَ َ

فقد علم بما سيجري على الزهراء صلوات الله عليها

«...ما
وهكذا بقية األئمة عليهم السالم وهم القائلون:
َ

كيف ال وقد قالت سالم الله عليها:

أن هؤالء األربعة عشر وما يحيط
فكان في علم الله ّ

فقد سلم لكل تلك المصائب والمحن التي أبت

عن أجمعها.

بكل تلك المآسي التي ال يعرف حدودها إال الله عز وجل.

األنوار)183/14:

َ
س ُموم(.»...كفاية األثر)162:
ول أ ْو َم ْ
ِمنَّا إِال َّ َمقْ تُ ٌ

علي مصائب لو أنّها
صبت
ّ
صبت على األيام صرن لياليا

العباس وزينب العقيلة وعلي األكبر وأبــي طالب

من المصائب والمحن التي يعجز األنبياء عن حمل

من بني هاشم هكذا يق ّدمون كل شيء لله عز وجل

وقد علم ما سيالقي أمير المؤمنين عليه بعده

قطرة منها.

بهم من الدائرة االصطفائية الثانية كأبي الفضل

وحمزة وجعفر الطيار وجميع الذين اصطفاهم الله
التي تعجز ليس البشرية فقط بل تعجز السموات

وقــد قــال أمير المؤمنين علي ســام الله عليه:

والجبال والبحار وكل المخلوقات عن وصف ما أعطى

وهكذا اإلمــام الحسن عليه السالم الــذي تعرض

فقد أعطوا لله كل شيء كما وصف الشاعر محسن

«سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري».

لمواقف تهت ّز الجبال ﻷدنى قطرة منها فقد تعرض

لألذى من أقرب المقربين من أصحابه.

قال أمير المؤمنين علي عليه السالم لسلمان

ن َعبِي ِد الل ِه الَ
المحمديِ « :إن َّ َما َأنَــا َع ْب ٌد ِم ْ

ض ِلنَا َما ِ
س ُمونَا َأ ْر َباباً َو ُقو ُلوا ِفي َف ْ
ش ْئتُ ْم
تُ َ
ن َف ْ
الله
ض ِلنَا ُكنْ َه َما َج َع َل ُه
ُ
ن ت َ ْب ُلغُ وا ِم ْ
َف ِإن َّ ُك ْم َل ْ
ش ِر»
ار ا ْل ُع ْ
َلنَا َوالَ ِم ْع َ
ش َ

وأمـــا عند اإلمـــام الحسين عليه الــســام فيقف

القلم وتقف العقول وتقف المالئكة والجبال والبحار

والسموات عن وصف شيء مما جرى في كربالء فقد

عجزت مالئكة السماء عن تحمل لحظة من لحظات
عــاشــوراء لذلك فقد بكت عليه الــســمــاوات السبع
واألرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في

الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما ال يرى كما يصف

هؤالء األنوار لله عز وجل.
أبو الحب اإلمام الحسين:

أعطى الذي ملكت يداه إلهه

حتى الجنين فداه كل جنين

إن كان دين محمد لم يستقم

إال بقتلي يا سيوف خذيني

فقد شــرط الله عليهم الزهد في كل شــيء حتى

باألطفال الرضع فقدموا ووجوهم تألأل نوراً وجالال ً كلما
قدموا لله عز وجل.

ولسان حالهم يقول« :إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ

حتى ترضى»(.الحدود األنيقة)77:

وكذلك قولهم« :اللهم تقبل منا هذا القربان».

فعندما علم الله منهم كل هذه الطاعة التي ال تقاس

بطاعة األنبياء واألوصياء واألولياء ،وعندها أعطاهم الله

كل شيء.

فقد وصلوا إلى قمة العبودية الخالصة التي ال تقاس

بها عبودية.

والحديث طويل في هذا الخصوص ،فمهما وصلوا

إلى قمم الكرم في العطاء والطاعة لله فيبقى الله هو

أكرم منهم.

فإن كان محمد وآل محمد كرماء فالله أكرم الكرماء.

السنة التاسعة  /العدد 99

15

العقائد
فجعلهم علة الــوجــود وخلقهم من نــور عظمته

والــقــرآن مشحون بهذه الفضائل العظيمة في

فهم مثل الله األعلى واألتم ..فجعل إرادتهم إرادته

الصالحون الصابرون المطهرون العالمون الحاكمون

وجعلهم المثل األعلى والكلمة التامة.

وجعل رضاههم رضاه كما قال اإلمام الحسين عليه

َ
ـل ا ْل َب ْي ِ
ت ،نَصب ِ ُر َع َلى
السالمِ « :ر َضــى الل ِه ِر َضانَا أ ْهـ َ
ْ
ـور الصاب ِ ِرين»(.نزهة الناظر وتنبيه
َبالَئِ ِه َو ُي َو ِ ّفينَا أُ ُ
جـ َ
َّ
الخاطر)86:

وجعلهم وجهه الذي إليه يتوجه األولياء ..وجعلهم

األسماء الحسنى وأعطاهم الصفات اإللهية واشتق لهم

أسماء من أسمائه فهو المحمود وهذا محمد وهو العالي
ً
وهذا علي وهو الفاطر وهذه فاطمة وهو المحسن وهذا

الحسن وهو قديم اإلحسان وهذا الحسين.

ذكــرهــم :فقد جــاء وصفهم الــعــالــون المؤمنون
الحامدون الراكعون الساجدون اآلمرون بالمعروف

والناهون عن المنكر.

وأعطاهم الله أكثر وأعظم مما يصفه الواصف فقد

أعطاهم مقام األسماء الحسنى كما ذكر السيد الخوئي
في تفسير البيان فقال (ومن هنا صح إطالق األسماء
الحسنى على األئمة الهداة كما في بعض الروايات).

(تفسير البيان)433:

فكل ما لله أعطاهم في مراتبهم العالية ..فهم

العالون وهم الذين آتاهم الله ملكاً عظيماً وهم يشهد

فقد جعلهم المثل األعلى وجعلهم النور األول ..فقد

القرآن من أوله الى آخره بفضلهم ..وعند جعل أنوارهم

الله
خ َلقَ ُه
ك َيا َجاب ِ ُر َ
ور نَب ِ ّيِ َ
ُ
عن أول شيء خلقه الله...« :ن ُ ُ

العالية ..فلوالهم لم يخلق الله آدم ..فهم العالون الذين

قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجابر حينما سأله
خ ْير(.»...بحار األنوار)22/25:
ل َ
ث َُّم َ
خ َل َق ِمنْ ُه ُك َّ

في صلب آدم أمر المالئكة بالسجود ألنوارهم القدسية
آتاهم الله ملكاً عظيماً ..وهم وجه الله ويده ،وهم عين

وهذه الخلقة قبل أن يخلق الخلق بأربعة عشر ألف

الله وغير ذلك من الصفات التي ذكرها الله تعالى في

كما قال تعالى في الحديث القدسي« :عبدي أطعني

الصالة والسالم.

عام وقد جعلهم الله مثله األعلى وأعطاهم كل شيء.

تكن مثلي تقل للشيء كن فيكون»(.دالئل الصدق
لنهج الحق)181/5:

فلم يح َ
ظ بالعبودية التامة إال ّ محمد وآل محمد

القرآن الكريم ،أو ما ورد عنهم لسانهم عليهم أفضل
والحديث يطول عن هذه األسرار والمقامات العالية

التي يتحدث القرآن عنهم من أوله إلى آخره.

ومع كل ما أعطاهم الله عز وجل التي هي أعظم

عليهم السالم المعصومين األربعة عشر في الدرجة

وأعظم من أن توصف وجعلهم مثله األعلى يقولون

المصطفين من بني هاشم.

عباد الله المكرمون.

األولى واألنوار التي تأتي بعدهم في الدرجة الثانية من
أن اللـــه تعالى هو
فجعلهم المثـــل األعلى ،فكمـــا ّ

الخالـــق األحســـن فقـــد جعلهـــم الله هـــم الخالقون

َك ُ
فقال عنهم في ســـورة المؤمنين {تَبَار َ
اهلل َأحْسَـ ـنُ
ا لْخا لِقِني} [.المؤمنين]14:

أن اللـــه عز وجـــل هـــو أرحم راحـــم فقد
وكمـــا ّ

جعلهـــم الراحميـــن كمـــا ذكرهـــم الله في ســـورة

يوســـف وغيرها فقالَ { :ف ـ ُ
ـاهلل خَيْـ ـرٌ حافِظـ ـ ًا وَهُـ ـوَ َأرْحَمُ
الرَّاحِمِني}[.يوســـف]64:
فقد ذكر اسم الراحمين في ستة مواضع من القرآن.

أن الله عز وجل خير رازق فقـــد جعلهم الرازقين
وكمـــا ّ

وذكرهـــم في ســـتة مواضع مـــن القرآن كما في ســـورة
الحج قوله تعالى{ :وَهُـ ـوَ خَيْـ ـرُ الرَّا ِزقِني}[.الحج]58:

للشيء كن فيكون ولكن يبقى محمد وآل محمد هم
ولذلك قال أمير المؤمنين علي عليه السالم...« :

س ُمونَا أَ ْر َباباً َو ُقو ُلوا ِفي
إِن َّ َما أَنَا َع ْب ٌد ِم ْ
ن َعبِي ِد الل ِه ال َ ت ُ َ

َف ْض ِلنَا َما ِ
ن َف ْض ِلنَا ُكنْ َه َما
ش ْئتُ ْم َف ِإنَّك ْ
ن ت َ ْب ُلغُ وا ِم ْ
ُم َل ْ
ش ِر َ
ات الل ِه َو َدالَئِ ُل ُه
َج َع َل ُه
ار ا ْل ُع ْ
الله َلنَا َوال َ ِم ْع َ
آي ُ
ُ
ألنَّا َ
ش َ
اؤ ُه َوأُ َمن َ ُ
ج الل ِه َوخُ َلفَ ُ
ن
َو ُ
ح َ
ج ُ
اؤ ُه َوأَئِ َّمتُ ُه َو َو ْج ُه الل ِه َو َع ْي ُ

ن
ب
ُ
س ُ
يب َو ِم ْ
ان الل ِه بِنَا ُي َع ِّذ ُ
الله ِع َبا َد ُه َوبِنَا ُي ِث ُ
الل ِه َو ِل َ
اص َ
خ ْل ِق ِه َ
ل ِل َم
ن َ
َب ْي ِ
ارنَا َو ْ
ط َّه َرنَا َواخْ تَ َ
ال َقائِ ٌ
طفَ انَا َو َل ْو َق َ
ألن َّ ُه ال َ ُي َ
ك َ
ه ْم
يم َلكَفَ َر َوأَ ْ
ش َر َ
ل َو ُ
َوك َْي َف َو ِف َ
ْ
سأ ُ
ل َع َّما َيفْ َع ُ
س َأ ُلون(.»...بحار األنوار)6/26:
ُي ْ
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بوالية

أهل البيت عليهم السالم وأن يختم عواقب أمورنا خيراً

إنّه سميع مجيب.

بقلم :الشيخ محمد األنباري
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العقائد

الــــــوحــــــدة
وحـــــديـــــث
الفرقة الناجية

النبي صلى الله
إن الحديث المتواتر بين الفريقين عن
ّ
ّ
ُ
ستَفْ تَ ِر ُق َب ْع ِدي َع َلى ثَال ٍَث
عليه وآله وسلم« :إِ َّ
ن أ َّمتِي َ

ون ِفي
ين ِف ْر َقةً ِف ْر َقةٌ ِمنْ َها ن َ ِ
اج َيةٌ َواثْنَتَ ِ
س ْب ُع َ
س ْب ِع َ
ان َو َ
َو َ

النَّا ِر»(.الخصال)585/2:

يلزم الباحث المسلم الطالب للنجاة األُخروية الفحص

التمسك بها دون بقية
عن خصوص تلك الفرقة الناجية ،و
ّ
أن االختالف
ألن مؤ ّدى الحديث النبوي ّ
فرق المسلمين ّ

وإن األُ ّمة وإن اشتركت في اإلقرار بالشهادتين واالنتماء
ّ

أن ذلك ال يعدو األحكام بحسب ظاهر
إلى الم ّلة الواحدة إال ّ ّ

اإلسالم في النشأة الدنيوية ،إال ّ أنّها مفترقة بحسب واقع

اإلسالم واإليمان الذي به النجاة األُخروية; فهناك ديانة

بحسب إقرار اللسان تترتّب عليها أحكام المواطنة في

النظام االجتماعي السياسي ،وهناك ديانة بحسب القلب
واألعمال تترتّب عليها أحكام اآلخرة من النجاة من النار
وإعطاء الثواب.

وهذه األمور المستفادة من الحديث الشريف المتواتر

إنّما هي بلحاظ اإلنسان البالغ العاقل المك ّلف ،الذي قد

أمــا الصبي والمجنون
اجتمعت فيه شرائط التكليفّ ،

والجاهل القاصر أو المعتوه أو األبله وحديث العهد

وتتم شرائط
الحجة
ممن لم تقم عليه
ّ
ّ
باإلسالم ونحوهم ّ
التكليف لديه ،فهم معذورون ،وعاقبة المعذور موقوفة

على المشيئة اإللهية األُخروية.

الواقع ليس في دائرة الظنون واالجتهاد المشروع ،بل هو

مفر لهذا اإلنسان المك ّلف المختار وال مخلص
لذلك ال
ّ

مما قام الدليل القطعي واليقيني عليها ،وإن لم تكن
أي ّ

المسلمين ،وليس له أن يتعامى عن عمد ويسلك طريق

في دائرة األصول واألركان من األُمور القطعية واليقينية،

معينة نتيجة التشويش أو
ضرورية في زمن أو أزمــان
ّ
التعتيم الذي تقوم به الفرق األُخرى.
والحديث مضافاً إلى كونه ملحمة نبوية يح ّدد معالم

الوحدة التي يجب أن تقيمها األُ ّمة اإلسالمية بأن تكون
الحق والهدى الذي تسير عليه الفرقة الناجية،
على منهاج
ّ

وال نجاة له إال ّ بالفحص عن الفرقة الناجية من فرق

أن البحث
الضالل والغواية ويرجو مع ذلك النجاة ،كما ّ

تحرى
الجا ّد بين فرق المسلمين في إطار الوحدة ال ُب ّد أن ُي
ّ

فيه بمقتضى الحديث الشريف والتوصية النبوية عن
بقية الفرق،
ّ
الحق الذي تسلكه الفرقة الناجية لكي تتّبعها ّ
فإن منهاج الهدى ال يرسم بضالل القاصر المستضعف.
ّ
بقلم :الشيخ جعفر الدرازي
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الســنة العاشــرة مــن الهجــرة أخبــر رســول اللــه

صلــى اللــه عليــه وآلــه بصــورة رســمية وعامــة وألول
مــرة النفيــر للحــج ،حيــث أن يحضــر مــن يســتطيع إلــى
تلــك المراســم ,وســميت هــذه الســفرة بـ(حجــة الــوداع،

حجــة الكمــال ،أو
حجــة البــاغ ،أو
حجــة اإلســام ،أو
أو
ّ
ّ
ّ

حجــة التمام)(.موســوعة الغديــر)9/1:
ّ

وكان الهــدف األهــم مــن هــذه الســفرة بيــان أعظــم

ركــن فــي اإلســام حتــى يتَمــم بهــا تبليــغ الرســالة وهــي

اإلمامــة والواليــة مــن بعــده ,حيــث خــرج مــن اســتطاع
مــن المســلمين إلــى الحــج وأ ّدوا مناســكهم بتعليــم

مباشــر مــن الرســول صلــى اللــه عليــه وآلــه ,وبعــد

أصول الدين
االنتهــاء مــن المناســك أمــر الرســول صلــى اللــه عليــه

صلــى اللــه عليــه وآلــه يــده علــى كتفــه وشــرع النبــي

وآلــه بــال الحبشــي أن ينــادي بالنــاس (ال يبقــى غــداً

صلــى اللــه عليــه وآلــه فــي خطبتــه التاريخيــة و

تحركـــت تلـــك القافلـــة العظيمة نحـــو الغدير،
َّ

المســلمون مــن النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه وألقاها

أحــد إال ّ خــرج إلــى غديــر خــم).

وذلك في يوم الخامس عشـــر مـــن ذي الحجة ،أي
بعد ثالثـــة أيام من مراســـم الحج ,وعنـــد منتصف

الطريـــق فـــي قبيـــل الظهـــر مـــن يـــوم اإلثنين,
الثامن عشـــر من شـــهر ذي الحجة الحـــرام ،وقبل
والشـــاميون،
والعراقيون
المصريون
يتشـــعب
أن
ّ
ّ
ّ
ّ
ولـــدى وصولهـــم إلـــى منطقـــة (غدير خـــم) نزل

جبرائيـــل عن اللـــه تعالى بقولـــه{ :يَ ــا َأيهَ ــا الرسُ ـ ُ
ـول
بَلـ ـ ْغ مَ ــا ُانـ ـ ِزلَ إِ َليْـ ـكَ مِ ــن ربـ ـكَ وَإِن ْ
مل تَ ْفعَ ـ ْـل َفمَ ــا بَل ْغـ ـتَ
ِرسَ ــا َل َتهُ و ُ
ـاس إِن ا َ
هلل َال يَهْـ ـدِي الْ َقوْمَ
َاهلل يَعْصِمُـ ـكَ مِـ ـنَ الن ـ ِ
كافِ ِرينَ}[.لمائـــدة]67:
ا لْ َ

تســمر النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه فــي مكانــه
َّ

َّ
فتوقفــت
وأصــدر أمــره إلــى المســلمين بالتوقــف.
القافلــة كلهــا فــي منطقــة الغديــر ،وأخــذ كل فــرد
يتدبــر أمــر إقامتــه هنــاك حيــث نصبــوا خيامهــم
َّ

المشــهورة ،حيــث إنّهــا آخــر خطبــة رســمية ســمعها

إلــى العالــم أجمــع ،التــي لــم يذكــر فــي التاريــخ خطبــة

لنبــي مــن األنبيــاء مثلهــا وفــي مثــل هــذا الحشــد
المهيــب الــذي اجتمــع فيــه أكثــر مــن مائــة وعشــرين
ألف ـاً مــن المســلمين.

اســتغرقت خطبــة النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه

فــي الغديــر نحــو ســاعة أو أكثــر ،ألنهــا كانــت شــاملة
ومفصلــة.

قسمنا الخطبة إلى أهم فقرات منها ما يلي:
َّ

الفقرة األولى

فــي الفقــرة األُولــى مــن الخطبــة بــدأ النبــي

صلــى اللــه عليــه وآلــه بحمــد اللــه والثنــاء عليــه،
ذاكــراً صفاتــه وقدرتــه ورحمتــه ،شــاهداً علــى نفســه

بالعبوديــة المطلقــة أمامــه ســبحانه وتعالــى.

وســكن الضجيــج تدريجيــاً ,وبأمــر مــن رســول اللــه

ـد لل ـ ِه ا َّل ـ ِذي
ح ْمـ ُ
فقــال صلــى اللــه عليــه وآلــه...« :ا ْل َ

وعمــار بكســح األشــواك تحــت األشــجار التــي كانــت

َو َع ُ
ــم ِفــي أَ ْركَانِــ ِه َوأَحــا َ
ــو ِفــي
ُل َ
ــي ٍء َو ُ
ه َ
ظ َ
ط بِــك ِ ّ
ش ْ

صلــى اللــه عليــه وآلــه قــام المقــداد وســلمان وأبــوذر
هنــاك ورفــع األحجــار وقطــع األغصــان المتد ِّليــة إلــى

سـ ْل َ
طانِ ِه
َعـا َ ِفــي ت َ ْو ِحيـ ِد ِه َو َدنَــا ِفــي تَفَ ـ ُ
ـر ِد ِه َو َجـ َّ
ـل ِفــي ُ
هانِ ـ ِهَ ...بــا ِرئ
ـع ا ْل َ
خ ْلـ ِ
ـر َج ِميـ َ
ـق بِقُ ْد َرتِ ـ ِه َو ُب ْر َ
َمكَانِ ـ ِه َو َق َهـ َ

األرض ،ون َّ
ـدوا ثياب ـاً
ظفــوا المــكان
ُ
ورشــوه بالمــاء ،ومـ ُ

َات َو َد ِ
ــو ِ
ســوك ِ
ات ُمتَفَ ّ ِ
ــل َع َلــى
ح َّ
احــي ا ْل َم ْد ُ
ا ْل َم ْم ُ
ض ٌ
حــ ُ
ــرأَ ُه ُمتَ َ
ظ
ط ِّ
َج ِم ِ
ــن ذ ََرأَ ُه َي ْل َ
ل َم ْ
يــع َم ْ
ــن َب َ
ــو ٌ
ل َع َلــى ُك ِ ّ
يــم ذُو أَن َ ٍ
ــد
ل نَفَ
ٍ
ــاة َق ْ
ــس َوا ْل ُع ُي ُ
ح ِل ٌ
ــرا ُه َك ِر ٌ
يــم َ
ــون ال َ ت َ َ
ُك َّ
َو ِ
ــم بِن ِْع َمتِــ ِه...
ل َ
ح َمتُ ُ
س َ
ــي ٍء َر ْ
ــن َع َل ْي ِه ْ
ــه َو َم َّ
ــع ُك َّ
ش ْ
ــس ك ِ
ــو ُمنْ ِ
ــي
َمثْ ِلــ ِه َ
ــي ٌء َو ُ
ش ٌ
يــن ال َ َ
ــئ َ
ه َ
ــي ِح َ
َل ْي َ
ح َّ
ح ٌّ
ش ْ
س ِ
ــو ا ْل َع ِزيــ ُز
ــط ال إِ َ
لــه إِال َّ ُ
ــي َو َقائِ ٌ
َو َدائِ ٌ
ــم َ
ه َ
ــم بِا ْل ِق ْ
ح ٌّ

وبعــد إقامــة الصــاة ظهــراً ارتقــى النبــي صلــى اللــه

وقــد شــهد علــى نفســه بالعبوديــة المطلقــة فقــال

بيــن شــجرتين لتظليــل المــكان.

ثــم بنــوا المنبــر فــي وســط الظــل ،فجعلــوا

قاعدتــه مــن األحجــار ووضعــوا عليهــا بعــض أقتــاب
اإلبــل ،حتــى صــار بارتفــاع قامــة ليكــون مشــرفاً علــى
الجميــع حتــى يــروا النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه
ويســمعوا صوتــه.

عليــه وآلــه المنبــر ووقــف علــى أعلــى مرقــاة منــه،
ثــم دعــا بأميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه
الســام وأمــره أن يصعــد المنبــر ويقــف إلــى يمينــه.

فجــاء أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه

الســام ووقــف علــى المنبــر أدنــى مــن موقــف النبــي

صلــى اللــه عليــه وآلــه بمرقــاة بحيــث وضــع النبــي

يــم.»...
ح ِك ُ
ا ْل َ

ـه
صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم...« :أَ ْ
ـه اللـ ُ
ـه بِأَنَّـ ُ
ـه ُد َلـ ُ
شـ َ

شــى ا َ
ا َّلــ ِذي َمــ َ
ــور ُه
ــه َوا َّلــ ِذي َي ْغ َ
س ُ
أل َم َ
ــد ن ُ ُ
أ ال َّد ْه َ
ــر ُق ْد ُ

ش ـ ِر ٍ
ر
ـع َ
ـر ُه ب ِ ـا َ ُم َ
يك ِفــي تَقْ ِدي ـ ٍ
ـاو َر ٍة َوال َ َمـ َ
شـ َ
َو َينْفُ ـ ُذ أَ ْمـ ُ

َال
ـد َع َع َلــى غَ ْيـ ِر ِمث ٍ
ـو َر َمــا ْابتَـ َ
ن ِفــي ت َ ْدبِيـ ِر ِه َصـ َّ
ـاو ُ
َوال َ ُي َعـ َ

حــ ٍد َوال َ ت َ َك ُل ٍ
ــف َوال َ
ــق َمــا َ
َو َ
خ َل َ
خ َل َ
ــن أَ َ
ــق بِــا َ َم ُعونَــ ٍة ِم ْ
ـت.»...
ـال َ
اخْ تِ َبـ ٍ
هــا َف َبانَـ ْ
ها َفكَانَـ ْ
ـت َو َب َرأَ َ
ـاء َ
شـ َ
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أصول الدين
الفقرة الثانية

وفــي الفقــرة الثانيــة ألفــت رســول اللــه صلــى اللــه

عليــه وآلــه وســلم المســلمين إلــى الهــدف األصلــي

أن الوحــي نــزل عليــه ،وأنّــه
مــن الخطبــة ،وأخبرهــم ّ
يجــب عليــه إبالغهــم األمــر اإللهــي فــي علــي بــن أبــي
طالــب ،وإن لــم يفعــل فــا يؤمــن عليــه مــن عــذاب

اللــه وعقابــه!

ـــه ُد
فقـــال صلى اللـــه عليه وآله وســـلم:
«...وأُ ْ
ش ِ
َ

َ
ـــن أَ ْن ال َ
َل ُ
ي َ
الر ُبوب ِ َّيـــ ِة َوأُ َؤ ِّدي َما أَ ْو َ
حذَراً ِم ْ
ـــه ب ِ ُ
حـــى إِل َّ

َ
ـــل َفتَ ِ
ح ٌد
ل بِـــي ِمنْ ُه َقا ِر َعـــةٌ ال َ َي ْد َف ُع َهـــا َعنِّي أَ َ
ح َّ
أ ْف َع َ
ه َو َ
َوإِ ْن َع ُ
ـــد أَ ْع َل َمنِي
ظ َم ْ
ـــت ِحي َلتُ ُ
ألن َّ ُه َق ْ
ـــه ال َ إِ َل َ
ـــه إِال َّ ُ

ـــم أُ َب ِّل ْغ َما أَنْـــ َز َ َ
ســـا َلتَ ُه
ـــي َف َما َب َّل ْغ ُ
أَنِ ّـــي إِ ْن َل ْ
ت ِر َ
ل إِل َّ

الله
ه َو
ـــار َ
ُ
َو َق ْ
ك َوت َ َعا َلى ا ْل ِعص َمـــةَ َو ُ
ـــد َض ِم َ
ن ِلـــي ت َ َب َ
ْ
ا ْلك ِ
ـن الرَّحِي ِم
يم َفأَ ْو َحى إِ َل َّي {بِسْـ ـ ِم ا ِ
هلل الرَّحْمَ ـ ِ
َافـــي ا ْل َك ِر ُ

ي ــا َأيُهَا الرَّسُ ـ ُ
ـول بَِّلـ ـ ْغ ما ُأنْـ ـ ِزلَ إِ َليْكَ مِـ ـنْ رَبِّكَ وَإِنْ َلـ ـمْ تَ ْفع َْل
فَما بََّل ْغتَ ِرس ــا َل َتهُ و ُ
َّاس}[.المائدة]67:
َاهلل يَعْصِمُكَ مِنَ الن ِ
َم َع ِ
ــه
ــر الن َّ
ــر ُ
ِ
يــغ َمــا أَن ْ َز َل ُ
ت ِفــي ت َ ْب ِل ِ
ــاس َمــا َقص َّ ْ
اش َ
َ
ن
ب نــزول َ
اآليــ ِة ،إِ َّ
ــن َلك ْ
ــي َوأَنَــا ُم َب ّيِ ٌ
هــ ِذ ِه َ
س َ
ُــم َ
ــب َ
إِل َّ
الس ِ
َ َ
ــام
ــراراً ثَال َثــاً َي ْأ ُم ُرنِــي َع ِ
يــل َ
ــي ِم َ
ــن َّ
َج ْب َرئِ َ
ه َبــط إِل َّ
ـم
هـذَا ا ْل َم ْ
َر ّبِــي َو ُ
شـ َ
ـوم ِفــي َ
السـا َُم أَ ْن أَ ُقـ َ
هـ َ
ـه ِد َفأُ ْع ِلـ َ
ـو َّ
ــن أَبِــي َ
ــو َد أَ َّ ِ
ــب أَ ِخــي
ل أَ ْب َي َ
طا ِل ٍ
ــض َوأَ ْس َ
ــي ْب َ
ُك َّ
ن َعل َّ
َو َو ِ
ـه
ص ّيِــي َو َ
ح ُلـ ُ
خ ِليفَ تِــي َوا ِ
إل َمـ ُ
ـن َب ْع ـ ِدي ا َّل ـ ِذي َم َ
ـام ِمـ ْ
ـي َب ْعـ ِدي
وســى إِال َّ أَنَّـ ُ
ـل َ
ون ِمـ ْ
ِمنِ ّــي َم َ
ـار َ
هـ ُ
حـ ُ
ـن ُم َ
ـه ال َ نَبِـ َّ
ســو ِل ِه.»...
َو ُ
ُــم َب ْع َ
ــو َو ِل ُيك ْ
ه َ
ــد اللــ ِه َو َر ُ

الفقرة الثالثة

وفــي الفقــرة الثالثــة أعلــن النبــي صلــى اللــه عليــه

وآلــه وســلم إمامــة اثنــي عشــر إمامـاً مــن عترتــه إلــى
يــوم القيامــة ،لكــي يقطــع بذلــك طمــع الطامعيــن

بالســلطة بعــده ,ومــن األمــور المهمــة فــي هــذه
الخطبــة الشــريفة بيــان النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه

عصمــة األئمــة مــن بعــده ونيابتهــم عنــه صلــى اللــه
عليــه وآلــه فــي أُمــور الديــن والدنيــا.

س ِ
ــه
ــر
ــم َع ِمنْ ُ
اللــه َل ُ
ُ
ــن َص َّد َق ُ
ــه َفقَ ْ
ــه َو ِل َم ْ
َو َم ْ
ــد غَ فَ َ
ــن َ
َوأَ َ
ـم
طـ َ
ـاع َلـ ُ
ن اللـ َ
ـل ُ
ـهَ ...ف ـ ِإ َّ
ـم َوإِ َل ُه ُكـ ْ
ـو َو ِل ُي ُكـ ْ
هـ َ
ـه َع ـ َّز َو َجـ َّ

ــم
ح َّم ٌ
ث َّ
ــد َو ِل ُيك ْ
ســو ُلك ْ
ُــم َوا ْلقَ ائِ ُ
ُم ُم َ
ُــم ِم ْ
ــن ُدونِــ ِه َر ُ

خ ِ
ِ
ِ
ُم
ا ْل ُم َ
ـم ثُـ َّ
امك ْ
ـي َو ِل ُي ُكـ ْ
ـب َل ُكـ ْ
ـم ِمـ ْ
ـم َوإِ َم ُ
اطـ ُ
ـن َب ْعـدي َعلـ ٌّ
ــن ُو ْلــ ِد ِه
ُــم ث ُــم ا ِ
بِأَ ْمــ ِر اللــ ِه َر ّبِك ْ
امــةُ ِفــي ذ ّ ُِر َّيتِــي ِم ْ
إل َم َ

ســو َل ُه.»...
ن
َ
ــو ِم ت َ ْلقَ ْ
إِ َلــى َي ْ
ــو َ
اس ُ
اللــه َعــ َّز ْ
ــم ُه َو َر ُ

الفقرة الرابعة

وفــي الفقــرة الرابعــة مــن الخطبــة وعندمــا كان

أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام
واقفــاً علــى المنبــر إلــى جانــب النبــي صلــى اللــه

عليــه وآلــه وســلم أدنــى منــه بمرقــاة ،قــال صلــى
ن منــي»؛ فاقتــرب
اللــه عليــه وآلــه وســلم لــهْ :
«اد ُ

منــه أميــر المؤمنيــن عليــه الســام فأمســك النبــي

صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم بعضديــه ورفعــه مــن

مكانــه حتــى حــاذت قدمــاه ركبــة النبــي صلــى اللــه

عليــه وآلــه وشــاهد النــاس بيــاض إبطيهمــا ،وقــال

َ ِ
ــم
ــن ُكنْ ُ
ــي َم ْ
ــت َم ْ
ــوال َ ُه ال َّل ُه َّ
«م ْ
عنــد ذلــكَ :
ــوال َ ُه ف َعل ٌّ

ــر ُه
َو ِ
ــر َم ْ
ــن َواال ُه َو َعــا ِد َم ْ
ال َم ْ
ــن َعــا َدا ُه َوانْص ُ ْ
ــن نَص َ َ
خ َذ َلــه».
ــن َ
ُل َم ْ
َواخْ ــذ ْ

وبعد هـــذا المقطع مـــن الخطبة الشـــريفة أعلن

النبـــي صلى اللـــه عليه وآله وســـلم للنـــاس نزول

ملـــك الوحي عليه يخبـــره عن إكمال الديـــن وإتمام

النعمة بواليـــة أمير المؤمنين عليه الســـام{ :الْيَوْمَ
َأ ْ
ْكـ ـمْ نِعْمَتِ ــي
َكـ ـمْ وَ َأتْمَمْـ ـتُ عَ َلي ُ
َكـ ـمْ دِين ُ
كمَ ْلـ ـتُ ل ُ
َكـ ـمُ اإلس ــام دِين ًا}[.المائدة]3:
وَرَضِيـ ـتُ ل ُ

فلمــا نزلــت هــذه اآليــة قــال النبــي صلــى اللــه عليــه
ّ

ـن َوإِت ْ َمـ ِ
ـام
ـر َع َلــى إِ ْك َمـ ِ
ـال ال ِّديـ ِ
وآلــه وســلم« :اللـ ُ
ـه أَ ْك َبـ ُ

ثــم أوضــح صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم ببيانــه

ِ ِ
ب ب ِ ِر َ َ ِ
ــن
الن ّ ِْع َمــ ِة َو ِر َضــى
ــي ِم ْ
َّ
الــر ِّ
ســالتي َوب ِ ِوال ََيــة َعل ٍ ّ

والعتــرة الطاهــرة ،فقــال صلــى اللــه عليــه وآلــه

وهنــا بــدأ القــوم يهنّــؤون أميــر المؤمنيــن،

الرائــع ارتبــاط ركنــي اإلســام بيــن القــرآن الكريــم
َ
اع َل ُمــوا َم َع ِ
ــد
ن
وســلم:
ــر الن َّ
ِ
اللــه َق ْ
َ
«...ف ْ
ــاس أَ َّ
اش َ

ُــم َو ِل ّيــاً َوإِ َمامــاً ُمفْ تَ َر َضــةً َ
ــه َع َلــى
اعتُ ُ
نَص َب ُ
ط َ
ــه َلك ْ
َ
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يــن َوا َ
ــان
ا ْل ُم َه ِ
س ٍ
يــن ب ِ ِإ ْ
ألنْصَــا ِر َو َع َلــى التَّاب ِ ِع َ
اج ِر َ
ح َ
اضــ ِر َو َع َلــى ا َ
ج ِم ِ ْ
ح ِ
ــي
َو َع َلــى ا ْل َبــا ِدي َوا ْل َ
أل ْع َ
ــي َوال َع َرب ِ ِ ّ
ّ
ـوك َوالص ِغي ـ ِر َوا ْل َكبِي ـ ِر َو َع َلــى ا َ
ـر َوا ْل َم ْم ُلـ ِ
ـض
حـ ّ ِ
أل ْب َيـ ِ
َوا ْل ُ
َّ
َوا َ
ـه
ح ـ ٍد َمـ
ـه َجائِ ـ ٌز َق ْو ُلـ ُ
ح ْك ُمـ ُ
ٍ
ل ُم َو ِ ّ
ـاض ُ
أل ْسـ َ
ـو ِد َو َع َلــى ُك ِ ّ
نَ ِ
ــه
ــن َ
ــن تَب ِ َع ُ
خا َلفَ ُ
ح ٌ
ــه َم ْر ُ
ــر ُه َم ْل ُع ٌ
ــوم َم ْ
ــون َم ْ
افــ ٌذ أَ ْم ُ

ذوالحجة-محرم/1437آب-ايلول2017

َب ْع ِدي»(.مناقــب علــي عليــه اســام/119:ح)66

وممــن هنّــأه فــي المق ّدمــة أبــو بكــر وعمــر ،حيــث
ّ

قــال عمــر :بــخ بــخ لــك يــا بــن أبــي طالــب؛ أصبحــت

أصول الدين
كل مؤمــن ومؤمنــة.
وأمســيت مــوالي ومولــى
ّ

(شــواهد التنزيــل)203/1:

الفقرة الخامسة

فــي الفقــرة الخامســة قـــال النبــي صلــى اللــه عليه

وآلــه وســلمَ :
ـه
امـ ُ
ـن َيقُ ـ ُ
ـم َي ْأتَـ َّ
ـن َلـ ْ
ـم ب ِـ ِه َوب ِ َمـ ْ
«ف َمـ ْ
ـوم َمقَ َ

ض
ــر ِ
ــن ُص ْلبِــ ِه إِ َلــى َي ْ
ــن ُو ْلــ ِدي ِم ْ
ِم ْ
ــو ِم ا ْل ِق َي َ
امــ ِة َوا ْل َع ْ

حب ِ َ
ـم
ـل َفأُول ِئـ َ
طـ ْ
ـت أَ ْعما ُل ُهـ ْ
ـن َ
ـك ا َّل ِذيـ َ
َع َلــى اللـ ِه َعـ َّز َو َجـ َّ

ـدون».
َو ِفــي النَّــا ِر ُ
ـم ِفيهــا خا ِلـ ُ
هـ ْ

«م َع ِ
ـر
ثــم قــال صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلمَ :
اشـ َ

ســا َلتِي َومــا
استَ ْ
ـه ْد ُ
النَّـ ِ
ت اللـ َ
شـ َ
ـه َو َب َّل ْغتُ ُكـ ْ
ـاس َق ـ ِد ْ
ـم ِر َ

ــول إِال َّ ا ْل َب ُ
ــاغ ا ْل ُمبِيــن».
س ِ
َع َلــى َّ
الر ُ

قال اإلمام الرضا عليه السالم
البن أبي نصر...« :أينما كنت
فــاحــضــر يـــوم الــغــديــر عند
السالم
أمير المؤمنين عليه
ّ
لكل مؤمن
فــإن الله يغفر
ّ
ّ
ومؤمنة ومسلم ومسلمة
ذنــوب ستّين سنة ،ويعتق
من النّار ضعف ما أعتق في
شهر رمــضــان وليلة القدر
ـدرهــم فيه
وليلة الفطر ،والـ ّ
بألف درهم إلخوانك العارفين
وأفضل على إخوانك في هذا
ـل مؤمن
اليوم ،وسـ ّ
ـر فيه كـ ّ
ومؤمنة(.»...الغارات)859/2:
الفقرة السادسة

َ
ــح َعنْ ُهــم...
ــر ُ
ســاب ِ ِهم َق ْ
ت بِالصَّفْ ِ
بِأَ ْس َ
ــد أُ ِم ْ
ــمائِ ِه ْم َوأن ْ َ
َ
جــةً َع َلــى ا ْل ُمقَ ِ
ـن
ص ِ
ـل َو َعـ َّز َقـ ْ
ن اللـ َ
ح َّ
أل َّ
ـد َج َع َلنَــا ُ
ريـ َ
ـه َجـ َّ
ّ
يــن
يــن َوا ْل َ
يــن َوا ْل ُم َ
ِيــن َواآلثِ ِم َ
خائِن َ
خا ِل ِف َ
َوا ْلغَ ا ِد ِر َ

َوال َّ
يــن».
ــن َج ِم ِ
يــن َع ْ
يــع ا ْل َعا َل ِم َ
ظا ِل ِم َ

ثــم أشــار صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم إلــى أعــداء

«م َع ِ
ــر
اإلســام ،الذيــن يدعــون إلــى النــار وقــالَ :
اش َ
ـو َم
النَّـ ِ
ـون إِ َلــى النَّــا ِر َو َيـ ْ
ـيك ُ
ُون َب ْعـ ِدي أَئِ َّمــةٌ َي ْد ُعـ َ
سـ َ
ـاس َ
ون».
ــر َ
ا ْل ِق َ
يامــ ِة ال ُينْص َ ُ
ثــم أشــار النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم
إلــى وثيقــة صحيفــة المؤامــرة التــي كتبهــا بعــض
َّ
ووقعــوا عليهــا،
صحابتــه فــي حجــة الــوداع فــي مكــة

«...م َع ِ
َــان
ن
فقــال:
ــر الن َّ
ريئ ِ
اللــه َوأَنَــا َب ِ
ِ
َ
ــاس إِ َّ
َ
اش َ
ـاس إِن َّ ُهـ ْ َ
ـم َم َع ِ
اع ُه ْم
ـر النَّـ
ـم َوأَ ْ
ِ
ار ُ
ـي َ
هـ ْ
ِمنْ ُهـ ْ
شـ َ
اشـ َ
ـم َوأنْص َ َ
كا َ
ــم ِفــي الــ َّد ْر ِ
ْــس
أل ْســفَ ِ
َوأَت ْ َب َ
اع ُه ْ
ل ِم َ
ــن النَّــا ِر َو َلبِئ َ
ــاب الص ِ
حيفَ ــ ِة
يــن أَال َ إِن َّ ُه ْ
ــم أَ ْص َ
َمث َ
ْــوى ا ْل ُمتَك َّب ِ ِر َ
ح ُ
َّ
َف ْل َينْ ُ
ــم ِفــي َص ِ
حيفَ تِــه.»...
ح ُد ُك ْ
ــر أَ َ
ظ ْ
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بيـــن صلى الله عليه وآله وســلم فـــي الفقــــرة
ثـــم َّ

الســابعـــة بـركـــات واليـــة أهــل البيت عليهم الســام
ومحبتهــم ،وتــا علــى النــاس ســورة الحمــد التــي

ُ
ِ
ــم َواللــ ِه
ــت َو ِف ِ
ــي ن َ َز َل ْ
يه ْ
هــي أ ُم الكتــاب وقــال« :ف َّ

ـك
ـم َ
ـم َ
ـت أُو َل ِئـ َ
ـت َو َع َّمـ ْ
خصـ ْ
ـم َل ْ
ن َ َز َلـ ْ
ت َوإِ َّي ُ
اهـ ْ
ـت َو َل ُهـ ْ
شـ َ
َّ
ــون
ـن ال َ
ـم َوال ُ
ـم َي ْ
خـ ْ
هـ ْ
ـو ٌف َع َل ْي ِهـ ْ
أَ ْو ِل َيـ ُ
ح َزن ُ َ
ـاء الل ـ ِه ا َّل ِذيـ َ
اء
َو ِحـ ْ
اء ُ
ب الل ـ ِه ُ
ـون أَال َ إِ َّ
هـ ُ
هـ ُ
الســفَ َه ُ
ـم ا ْلغا ِل ُبـ َ
ن أَ ْع َد َ
ـز ُ
ـم ُ

ــي ِ
اطين».
ان َّ
َوا ْلغَ ُ
ــو ُ
ون َوإِخْ َ
ــاو َ
الش َ

ثــم تــا صلــى اللــه عليــه وآلــه آيــات مــن القــرآن

أن
الكريــم تتحــدث عــن أصحــاب الجنــة وأوضــح ّ

المقصــود بهــم الشــيعة وأتبــاع أهــل البيــت عليهــم
الســام,ثم تــا صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم آيــات

وفي الفقـــرة السادســـة ،بعد أن تـــا النبي صلى

بــأن المــراد بهــم أعــداء
وصــرح
عــن أصحــاب النــار
ّ
َّ

العذاب واللعنة ،ففي قولـــه تعالى {...مِنْ َقبْ ـ ِـل َأنْ
كم ــا َلعَنَّ ــا
نَ ْطمِـ ـسَ وُجُوهـ ـ ًا َفنَرُدَّه ــا عَلـ ـى َأدْبا ِره ــا َأوْ نَ ْلعَنَهُـ ـمْ َ
هلل مَ ْفعُوال}[.النســـاء]47:
َأصْح ــابَ السَّـ ـبْتِ وَكانَ َأمْرُ ا ِ

«...م َع ِ
ـر
ثــم قــال صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم:
َ
اشـ َ
ــرا ُ
ــاس أَنَــا ِ
ــم
الن َّ
ِ
يم ا َّلــ ِذي أَ َم َر ُك ْ
ســتَ ِق ُ
ص َ
ط اللــ ِه ا ْل ُم ْ
بِاتِ ّ َب ِ
اعــ ِه ث َّ ِ
ــن ُص ْلبِــ ِه
ــن َب ْعــ ِدي ث َّ
ُــم ُو ْلــ ِدي ِم ْ
ــي ِم ْ
ُــم َعل ٌّ
ــون».
ح ِّ
أَئِ َّمــةٌ َي ْه ُ
ون بِا ْل َ
ــق َوبِــ ِه َي ْع ِد ُل َ
ــد َ

الله عليه وآله وســـلم عـــدة من آيـــات التحذير من

قــال صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم « :بِاللــ ِه َمــا

ــم
حابِــي أَ ْع ِر ُف ُه ْ
ــن أَ ْص َ
اآليــ ِة إِال َّ َق ْومــاً ِم ْ
َعنَــى ب ِ َهــ ِذ ِه َ

أهــل البيــت عليهــم الســام.
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أصول الدين
الفقرة الثامنة

ـرق
وفــي الفقــرة الثامنــة مــن خطبــة الغديــر تطـ َّ

صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم إلــى ذكــر اإلمــام

المهــدي عجــل اللــه تعالــى فرجــه الشــريف ،فذكــر
وبشــر العا َلــم بالعــدل والقســط علــى
أوصافــه
َّ

ن
يــده :فقــال صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم...« :أَال َ إِ َّ
ــم ا َ
ــه ال َّ
ظ ِ
ــر
َ
ي أَال َ إِن َّ ُ
ألئِ َّمــ ِة ِمنَّــا ا ْلقَ ائِ ُ
خات َ َ
اه ُ
ــم ا ْل َم ْهــ ِد ُ
ـن ال َّ
ـه
َع َلــى ال ِّديـ ِ
ـن أَال َ إِنَّـ ُ
ـن أَال َ إِنَّـ ُ
ـه ا ْل ُمنْتَ ِقـ ُ
ظا ِل ِميـ َ
ـم ِمـ َ

ل َقبِي َلــ ٍة
ــح ا ْلحص
ِ
ها ِد ُم َهــا أَال َ إِن َّ ُ
ــون َو َ
َفاتِ ُ
ــل ُك ِ ّ
ــه َقاتِ ُ
ُ ُ
ُل ث َــا ٍر َ
أل ْو ِل َي ِ
ــر ِ
ــاء
ــل ِ ّ
ــد ِر ُ
ــن أَ ْه ِ
ك أَال َ إِن َّ ُ
ــه ا ْل ُم ْ
ِم ْ
الش ْ
ك بِــك ِ ّ
ــه الن َّ ِ
ــه
ــر ِل ِد ِ
يــن اللــ ِه أَال َ إِن َّ ُ
ــل أَال َ إِن َّ ُ
اص ُ
اللــ ِه َعــ َّز َو َج َّ
ــر ُ
ــه َق ِ
ل ِذي
حــ ٍ
يــق أَال َ إِن َّ ُ
ر َع ِم ٍ
ــن َب ْ
س ُ
اف ِم ْ
ا ْلغَ َّ
ــيم ُك ِ ّ
ـرةُ
ل ِذي َج ْهـ ٍ
َف ْضـ ٍ
ج ْه ِل ـ ِه أَال َ إِنَّـ ُ
ـل ب ِ َ
ـه ِخ َيـ َ
ـل بِفَ ْض ِل ـ ِه َو ُك ِ ّ
حي ـ ُ
ـم َوا ْل ُم ِ
ل ِع ْلـ ٍ
ط
ـه َوا ِر ُ
ـار ُه أَال َ إِنَّـ ُ
الل ـ ِه َواللـ ُ
ـه ُمخْ تَـ ُ
ث ُك ِ ّ

ـه بِأَ ْمـ ِر
ب ِـ ِه أَال َ إِنَّـ ُ
ـل َوا ْل ُمن َ ّبِـ ُ
ـر َعـ ْ
ـه ا ْل ُمخْ بِـ ُ
ـن َر ّب ِـ ِه َعـ َّز َو َجـ َّ

الر ِ
ــو ُض
ــيد
يد أَال َ إِن َّ ُ
يمانِــ ِه أَال َ إِن َّ ُ
الســ ِد ُ
ش ُ
ــه ا ْل ُمفَ َّ
إِ َ
ــه َّ
َّ
ــد َب َّ
ــن َي َد ْيــ ِه أَال َ
إِ َل ْيــ ِه أَال َ إِن َّ ُ
ــه َق ْ
ــر بِــ ِه َم ْ
ســ َل َف َب ْي َ
ش َ
ــن َ
ــه ا ْل َب ِ
ــه
ح َّ
ــق إِال َّ َم َع ُ
إِن َّ ُ
جــةَ َب ْع َ
ح َّ
ح َّ
جــةً َوال َ ُ
اقــي ُ
ــد ُه َوال َ َ
ــور
ــب َل ُ
ــد ُه أَال َ إِن َّ ُ
ــور إِال َّ ِعنْ َ
ــه َوال َ َمنْص ُ َ
َوال َ ن ُ َ
ــه ال َ غَ ا ِل َ
ــه َو ِلــي اللــ ِه ِفــي أَ ْر ِ
ــه ِفــي
َم ُ
َع َل ْيــ ِه أَال َ َو إِن َّ ُ
ضــ ِه َو َ
حك ُ
ُ
ــه ِفــي ِ
ــر ِه َو َعالَنِ َيتِــ ِه.»...
َ
س ِّ
خ ْل ِقــ ِه َوأَ ِمين ُ ُ
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تطــرق إلــى مســألة البيعــة فــي الفقــرة
ثــم
َّ

وبيــن أهميتهــا وقيمتهــا فقــال صلــى اللــه
التاســعة َّ

عليــه وآلــه وســلمَ :
ُــم
ــر ُ
ت أَ ْن آخُ ــ َذ ا ْل َب ْي َعــةَ ِمنْك ْ
«فأُ ِم ْ

ــن اللــ ِه َعــ َّز
ُــم بِقَ ُب ِ
ْــت بِــ ِه َع ِ
ــول َمــا ِجئ ُ
َوالصَّفْ قَ ــةَ َلك ْ
ـن َوا َ
َو َجـ َّ ِ
ِ
ـن َب ْع ـ ِد ِه
ألئِ َّم ـ ِة ِمـ ْ
ـي أَ ِمي ـ ِر ا ْل ُم ْؤ ِمنِيـ َ
ـل فــي َعلـ ٍ ّ
ي
ـم ِمنِ ّــي َو ِمنْـ ُ
ـن ُ
هـ ْ
ـه أَئِ َّمــةٌ َقائِ َمــةٌ ِمنْ ُهـ ُ
ا َّل ِذيـ َ
ـم ا ْل َم ْه ـ ِد ُ
امــ ِة ا َّلــ ِذي َيقْ ِ
حــق».
إِ َلــى َي ْ
ضــي بِا ْل َ
ــو ِم ا ْل ِق َي َ
أن هــذه
وأشــار صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم إلــى ّ

«...م َع ِ
ـم
بيعــة اللــه قائـا ً:
ـر النَّـ ِ
ـد َب َّينْـ ُ
ـاس َقـ ْ
ـت َل ُكـ ْ
َ
اشـ َ
ِ
ـد
ـم َو َ
ن ِعنْـ َ
ـم َب ْعـ ِدي أَال َ َوإِ َّ
ـي ُيفْ ِه ُم ُكـ ْ
َوأَ ْف َه ْمتُ ُكـ ْ
هـ َذا َعلـ ٌّ
ض ِ
ــم إِ َلــى ُمص َ
ــاء خُ ْ
افقَ تِــي َع َلــى
ان ْ ِق َ
ط َبتِــي أَ ْد ُعو ُك ْ
َ
ُــم ُمص َ
افقَ تِــ ِه َب ْعــ ِدي أَال َ إِنِ ّــي
َب ْي َعتِــ ِه َوا ِ
ــرا ِر بِــ ِه ث َّ
إل ْق َ
َ
اي َعنِــي َوأَنَــا ِ
ِ
ــم
ــت
اي ْع ُ
ــي َق ْ
َق ْ
َ
آخ ُذ ُك ْ
ــد َب َ
ــد َب َ
اللــه َو َعل ٌّ
ـث َف ِإنَّمــا
ـن ن َ َكـ َ
ـه َعـ ِ
بِا ْل َب ْي َع ـ ِة َلـ ُ
ـل َف َمـ ْ
ـن الل ـ ِه َع ـ َّز َو َ
جـ َّ
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ُــث َعلــى نَفْ ِ
ســ ِه».
َينْك ُ

الفقرة العاشرة

وفــي الفقــرة العاشــرة مــن هــذه الخطبــة

المباركــة
تنبــأ صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم
َّ

بمســتقبل المسلـــمين ومـــا سيـواجهـــونه مـــن
فعيـــن لـهـــم أميــر المؤمنيــن عليــه
مصـاعـــب،
َّ

الســام المرجــع فــي ذلــك.

كمــا أوجــب علــى المســلمين إبــاغ خطــاب الغديــر

إلــى غيرهــم تطبيقــاً لألمــر بالمعــروف والنهــي عــن
المنكــر إذ هــو أعظــم مصــداق لذلــك.

«م َع ِ
ــر
فقــال صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلمَ :
اش َ
ـه
النَّـ ِ
ـم ال َّلـ ُ
َمــا أَ َم َر ُكـ ُ
ـاس أَ ِق ُ
يمــوا الصَّــاةَ َوآتُــوا الـ َّزكاةَ ك َ
ـم ا َ
ـن َ
ـد َفقَ ص ْرت ُ ْم أَ ْو ن َ ِ
ســيتُ ْم
أل َمـ ُ
ـال َع َل ْي ُكـ ُ
ـل َل ِئـ ْ
َعـ َّز َو َجـ َّ
طـ َ
َّ
َ ِ
ل
ـه اللـ ُ
ـم ا َّلـ ِذي نَص َبـ ُ
ـن َل ُكـ ْ
ـي َو ِل ُي ُكـ ْ
ـم َو ُي َب ّيِـ ُ
ـه َعـ َّز َو َج َّ
ف َعلـ ٌّ
َ

«...م َع ِ
اش َر
قال صلى الله عليه وآله وسلم:
َ
ص َرا ُ
اس َأنَا ِ
يم ا َّل ِذي َأ َم َر ُك ْم
الن َّ ِ
ستَ ِق ُ
ط الل ِه ا ْل ُم ْ

بِاتِ ّ َب ِ
ن ُص ْلب ِ ِه
اع ِه ث ُ َّم َع ِل ُّي ِم ْ
ن َب ْع ِدي ث ُ َّم ُو ْل ِدي ِم ْ
ون».
ح ِّ
ون بِا ْل َ
ق َوب ِ ِه َي ْع ِد ُل َ
َأ ِئ َّم ٌة َي ْه ُد َ

ـم ب ِ َمــا
ـن َ
ـه ِمنِ ّــي َوأَنَــا ِمنْـ ُ
ـه اللـ ُ
خ َلقَ ـ ُ
ـه ُيخْ ب ِ ُر ُكـ ْ
َب ْعـ ِدي َو َمـ ْ
ـم َمــا ال َ ت َ ْع َل ُمــون».
ون َعنْـ ُ
ـن َل ُكـ ْ
ســأَ ُل َ
ـه َو ُي َب ّيِـ ُ
تَ ْ

الفقرة الحادية عشر

وفــي هــذه الفقــرة مــن الخطــاب النبــوي الشــريف

أخــذ فــي أمــر البيعــة قائــا ً« :قــد أمرنــي اللــه عــز

لعلي
عقدت
وجـــل أن آخـــذ من ألسنتـــكم اإلقـــرار بما
ُ
ٍّ

أميرالمؤمنيــن ولمــن جــاء بعــده مــن األئمــة».

عيــن عبــارة فيهــا طاعــة األئمــة االثنــي عشــر
ثــم َّ

عليهــم الســام والمبايعــة بالقلــب واللســان واليــد،
والميثــاق علــى عــدم التغييــر والشــك والجحــد وأداء
هــذه األمانــة إلــى األجيــال.

ثــم أمرهــم أن يــر ِّددوا مــا ذكــره ,فاســتجاب

المســلمون وفعلــوا مــا أمرهــم بــه النبــي صلــى

أصول الدين
وتمــت
اللــه عليــه وآلــه وســلم ور َّددوا مــا قالــه،
َّ

َ ِ
ـي
ـن ُكنْـ ُ
ـت َمـ ْ
«مـ ْ
بيعــة الغديــر بهــذه العبــارةَ :
ـوال َ ُه ف َعلـ ٌّ
ـر
ـم َو ِ
َمـ ْ
ـوال َ ُه ال َّل ُهـ َّ
ـن َواال ُه َو َعــا ِد َمـ ْ
ال َمـ ْ
ـن َعــا َدا ُه َوانْصُـ ْ
خ َذ َلــه».
ــن َ
ُل َم ْ
َم ْ
ــن نَص َ َ
ــر ُه َواخْ ــذ ْ

للمبايعيــن كمــا دعــا علــى المعانديــن ،وختــم خطبتــه

النبــي صلــى اللــه عليه وآلــه وســلم واســتأذنه أن يقول

البيعــة العامــة بهــذه الصــورة ،والنبــي صلــى اللــه
عليــه وآلــه وســلم واقــف علــى المنبــر ,وفــي ختــام
الخطبــة الشــريفة دعــا صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم
الشــريفة بالحمــد للــه رب العالميــن.

حســان بــن ثابت الشــاعر إلى
وفــي ذلــك اليــوم تقـ َّدم ّ

شــعراً بمناســبة الغديــر ،فــأذن لــه وألقــى حســان أول

فبعــد انتهــاء النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم

قصيــدة عــن الغديــر فــي ذلــك المــكان لتبقــى ســنداً

وأطعنــا ألمــر اللــه ورســوله بقلوبنــا وأنفســنا

واســتمرت هــذه المراســم ثالثــة أيــام حتــى شــارك

مــن خطبتــه ضــج النــاس قائليــن« :نعــم ،ســمعنا
وألســنتنا وأيدينا»(.االحتجــاج)65/1:

حيـاً وتاريخيـاً للواقعة(.ســليم بــن قيــس)829/2:

المســلمون الحاضــرون جميعهــم فــي البيعــة,

أهــدى الرســول األعظــم صلــى اللــه عليــه وآلــه

والنســاء لــم تســتثن مــن البيعــة حيــث أمــر النبــي

أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام

لعلــي عليــه الســام بإمــرة المؤمنيــن وتهنئتــه ،وقــد

عمامتــه التــي تســمى (الســحاب) ووضعهــا على رأس
وألقــى بحنكهــا علــى كتفــه ،علــى مــا كان مــن عــادة
العــرب عنــد إعــان رئاســة شــخص.

إن الحاضريــن تزاحمــوا علــى النبــي وأميــر
ثــم ّ

صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم النســاء كذلــك بالبيعــة
أ َّكــد ذلــك بصــورة خاصــة علــى زوجاتــه وأمرهــن أن
يذهبــن إلــى خيمتــه ويبايعنــه!

فأمــر رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم

المؤمنيــن عليهمــا الســام وتســابقوا إلــى البيعــة

بإحضــار إنــاء كبيــر فيــه مــاء ،وأن يضــرب عليــه بســتار

شــرعياً ورســمياً أمــر رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

خلــف الســتار ،وأميــر المؤمنيــن عليــه الســام يضــع

والتهنئــة بهــذه المناســبة ,ومــن أجــل تأكيــد البيعــة
وآلــه وســلم بعــد االنتهــاء مــن الخطبــة أن تنصــب

خيمتــان :إحداهمــا خاصــة بــه واألخــرى ألميــر
المؤمنيــن عليــه الســام ،وأمــره بالجلــوس فيهــا

وأمــر النــاس بــأن يهنِ ّــؤوه ويبايعــوه ,وأقبــل النــاس

مجاميــع ،كل مجموعــة تدخــل أوال ً إلــى خيمــة
الرســول األعظــم صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم

كــن يضعــن أيديهــن فــي اإلنــاء
إن النســاء
بحيــث ّ
َّ

يــده فــي اإلنــاء مــن الجانــب اآلخــر ،وبهــذه الصــورة
تمــت بيعــة النســاء.

وهكــذا تمــت مراســم الغديــر فــي ثالثــة أيــام

وعرفــت بعــد ذلــك بـ(أيــام الواليــة) ،وبقيــت أحداثهــا
إلــى اليــوم راســخة فــي األذهــان.

ويبايعونــه ويباركــون لــه هــذا اليــوم ،ثــم يذهبــون

إلــى خيمــة أميــر المؤمنيــن عليــه الســام ويهنِّؤونــه
ويبايعونــه بخالفــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه
وســلم واإلمامــة والواليــة مــن بعــده ،ويســ ِّلمون
عليــه بإمــرة المؤمنين(.الغديــر)58/1:

وظهــر جبرئيــل فــي الغديــر بشــكل رجــل حســن

الصــورة طيــب الريــح واقفـاً بيــن النــاس وقــال...« :إِن َّ ُه
ـه إِال َّ ك ِ
ـد َعقْ ــداً ال َ َي ِ
ـر بِاللـ ِه ا ْل َع ِ
ظيـ ِ
ســو ِل ِه
ح ُلـ ُ
َي ْع ِقـ ُ
َافـ ٌ
ـم َوب ِ َر ُ

ـل َ
ـل َعقْ َد ُه(.»...االحتجــاج)67/2:
ـن َ
ـل ِل َمـ ْ
حـ َّ
ط ِويـ ٌ
َو ْيـ ٌ

ثــم أمـــر النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم

مناديـــه أن يمشــي بيــن النـــاس ويكــرر عليهــم جوهر
بقلم :محمد فاضل الزبيدي
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القرآن والتفسير

مفردات من البسملة
بينالمعنىوالتفسير
المفردتان( :الرحمن ،الرحيم)

الرحمــة لغــةّ :
رقــة تقتضــي اإلحســان إلــى المرحــوم،

ـم بالقلــب عنــد
وهــو وصــف انفعالــي وتأثّــر خــاص يلـ ّ

ـم بــه أمــره،
مشــاهدة مــن يفقــد أو يحتــاج إلــى مــا يتـ ّ

فيحمــل مــن اتّصــف بهــا علــى الرفــق بالمرحــوم

الضــرر عنــه وإعانتــه علــى
واإلحســان إليــه ودفــع
ّ
الكيفيــات النفســانية ،ولتلــك
المشــاق ،فهــي مــن
ّ
ّ

الكيفيــة اندفــاع يحمــل صاحبهــا علــى أفعــال وجوديــة
قــوة انفعالــه.
بقــدر اســتطاعته وعلــى قــدر
ّ

فأصــل الرحمــة مــن مقولــة االنفعــال ،وآثارهــا مــن

مقولــة الفعــل ،فــإذا وصــف موصــوف بالرحمــة كان

معناهــا حصــول االنفعــال المذكــور فــي نفســه ،وإذا

أخبــر عنــه بأنــه َر ِحــم غيــره فهــو علــى معنــى صــدر عنــه

أثــر مــن آثــار الرحمــة.

وقــد تســتعمل تــارة فــي الرقــة المجــردة وتــارة فــي

اإلحســان المجــرد عــن الرقــة ،نحــوَ :ر ِحــم اللــه فالنــاً،

وإذا وصــف بــه الخالــق عــ ّز وجــل فليــس ُيــراد بــه إال ّ

اإلحســان المجــرد دون الرقــة.

األخبــار)302:

ّ
الرقة واإلحسان.
فالرحمة منطوية على معنيين:

ّ
وتفــرد
الرقــة
فركــز تعالــى فــي طبائــع النــاس
ّ

الرحــم مــن الرحمــة،
باإلحســان ،فصــار كمــا ّ
أن لفــظ ّ

فمعنــاه الموجــود فــي النــاس مــن المعنــى الموجــود

للــه تعالــى ،فتناســب معناهمــا تناســب لفظيهمــا.
(المفــردات)19:

وعلــى هــذا فوصــف اللــه تعالــى بصفــات الرحمــة

فــي لســان الشــرائع إنّمــا هــو تعبيــر عــن المعانــي

العاليــة بأقصــى مــا تســمح بــه اللغــات مــع اعتقــاد

العــام
تنزيــه اللــه عــن أعــراض المخلوقــات بالدليــل
ّ
علــى التنزيــه ،وهــو مضمــون قــول اللــه تعالــىَ { :ليْـسَ

كمِ ْثلِ ـهِ شَيْء}[.الشــورى]11:
َ

فأهــل اإليمــان إذا ســمعوا أو أطلقــوا وصفــي الرحمن

الرحيــم ،ال يفهمــون منــه حصــول ذلــك االنفعــال
الملحــوظ فــي حقيقــة الرحمــة فــي متعــارف اللغــة

أن الرحمــة مــن اللــه إنعــام وإفضال،
وعلــى هــذا روي ّ

العربيــة؛ لســطوع أد ّلــة تنزيــه اللــه تعالــى عــن األعراض،

قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم ذاكــراً

الغــرض األســمى مــن حقيقــة الرحمــة وهــو صــدور

اآلدمييــن ّ
رقــة وتع ّ
طف.
ومــن
ّ

«...يقُ
ــن
ــول
ربــه:
ــار َ
ُ
الر ْ
ح َم ُ
عــن ّ
َ
ك َوت َ َعا َلــى أَنَــا َّ
اللــه ت َ َب َ
ُ
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اس ِ
َوأَن ْ ِ
ــن
ــم َ
ــم َ
ك ِم ِ
شــقَ قْ ُ
الر ِح ُ
ــمي َف َم ْ
اس َ
ــت َّ
ــن ْ
ت ْ
ط َع ِ
َو َص َل ِ
ــك َق َ
ــن َق َ
ط ْعتُه(.»...معانــي
ــك َو َص ْلتُ ُ
ــه َو َم ْ
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بــل إنّــه ُيــراد بهــذا الوصــف فــي جانــب اللــه تعالــى إثبات

آثــار الرحمــة مــن الرفــق واللطــف واإلحســان واإلعانــة،

القرآن والتفسير
ـمى
ّ
ألن مــا عــدا ذلــك مــن القيــود الملحوظــة فــي مسـ ّ

أهميــة لــه ،لــوال أنّــه ال
الرحمــة فــي متعــارف النــاس ال
ّ
يمكــن بدونــه حصــول آثــاره فيهــم.

أن أســماء اللــه تعالــى إنّمــا
وهــذا معنــى مــا ذكــر ّ

أخــذت باعتبــار الغايــات التــي هــي األفعــال واآلثــار ،ال
باعتبــار مباديهــا التــي تكــون انفعــاالت.

عــن المفضــل بــن عمــر عــن اإلمــام الصــادق عليــه

ح َمــةَ َو َمــا
الر ْ
الســام فــي حديــث طويــل قــال...« :إِ َّ
ن َّ
ح َمــةَ الل ـ ِه
ث َلنَــا ِمنْ َهــا َ
ـد ُ
حـ ُ
ن َر ْ
َي ْ
جــو ٌد َوإِ َّ
شــفَ قَ ةٌ َو ِمنْ َهــا ُ
ه َمــا
ــن ا ْل ِع َبــا ِد َ
ــه ِل َ
ــيئ ِ
اب ُ
ح ُد ُ
الر ْ
َان أَ َ
ح َمــةَ ِم َ
ث ََو ُ
ش ْ
خ ْل ِقــ ِه َو َّ

حـ ِ
ـوم
ـد ُ
ث ِفــي ا ْلقَ ْلـ ِ
الرأْ َفــةُ َو ّ ِ
حـ ُ
َي ْ
ـرى بِا ْل َم ْر ُ
ـب َّ
الر َّقــةُ ِل َمــا ُيـ َ
ــر َمــا
ــن ُّ
وب ا ْل َبــا َِء َو َ
ــر ِ
الض ّ ِ
ح َ
ــر َوا ْل َ
ِم َ
اآلخ ُ
اجــ ِة َو ُض ُ
حـ ِ
الرأْ َف ـ ِة َوال ُّل ْ
طـ ِ
ـوم
ـد ُ
حـ ُ
َي ْ
ـف َع َلــى ا ْل َم ْر ُ
ث ِمنَّــا ِمـ ْ
ـن َب ْع ـ ِد َّ

ــل ان ْ ُ
ــد َيقُ
ــر
ل بِــ ِه َو َق ْ
الر ْ
َو َّ
ظ ْ
ُ
ــول ا ْلقَ ائِ ُ
ح َمــةُ ِمنَّــا َمــا نَــ َز َ
ـن
ـد َ
ث َعـ ِ
ح َم ـ ِة ُف ـا ٍَن َوإِن َّ َمــا ُي ِريـ ُ
حـ َ
إِ َلــى َر ْ
ـل ا َّل ـ ِذي َ
ـد ا ْل ِف ْعـ َ

ض ُ
ــاف إِ َلــى اللــ ِه
ــب ُفــا ٍَن َوإِن َّ َمــا ُي َ
الر َّقــ ِة ا َّلتِــي ِفــي َق ْل ِ
ِّ
ه ـ ِذ ِه ا َ
ـي ِ
اء
أل ْ
ـد َ
ـن َف ْعـ ِ
ـن َ
حـ َ
ـل َمــا َ
ث َعنَّــا ِمـ ْ
ـل ِمـ ْ
شـ َ
َع ـ َّز َو َجـ َّ

ِ
ـن
ـو ِفــي ا ْلقَ ْلـ ِ
ـي َعـ ِ
َوأَ َّمــا ا ْل َم ْعنَــى ا َّل ـ ِذي ُ
ـب َف ُهـ َ
هـ َ
ـو َمنْفـ ٌّ

ــن نَفْ ِ
ح َمــةَ
َمــا َو َص َ
يــم ال َ َر ْ
ــو َر ِح ٌ
ــف َع ْ
ســ ِه َف ُه َ
اللــ ِه ك َ
ِر َّقة(.»...بحــار األنــوار)196/3:

الفرق بين الرحمن والرحيم

ـام ب ِ ِ
ـاص ب ِ ِ
صفَ ـ ٍة
ـم َ
خـ ٌّ
ـم َعـ ٌّ
صفَ ـ ٍة َع َّ
اسـ ٌ
الر ِحيـ ُ
اسـ ٌ
ام ـ ٍة َو َّ
ـم ْ
ْ
اصة»(.المصبــاح للكفعمــي)317:
َ
خ َّ

الفرق الثاني

إن لفـــظ (الرحمـــن) فـــي موضـــع االنفـــراد يغلب
ّ

العلمية علـــى ح ّد لفـــظ الجاللة؛ قـــال تعالى:
عليـــه
ّ

{الرَّحْمـ ـنُ عََّلـ ـمَ

الْ ُقرْآن}[.الرحمـــن]2-1:

ْش اسْـ ـ َتوى}.
ـن عَ َل ــى الْعَـ ـر ِ
وقولـــه تعالـــى{ :الرَّحْم ـ ِ

[طه]5 :

وقولـــه تعالـــى أيضـــاً{ :وَمَـ ـنْ يَعْـ ـشُ عَـ ـنْ ذ ْ
ِكـ ـ ِر
ـن ُن َقيِّـ ـضْ َلـ ـهُ شَـ ـيْطان ًا[.}...الزخرف]36:
الرَّحْم ـ ِ
وقولـــه

تعالـــى:

ـن َّالذِيـ ـنَ
{وَعِب ــادُ الرَّحْم ـ ِ

يَمْشُ ــو ن  [ . } . . .ا لفر قا ن ]6 3 :

وغيرهــا مــن اآليــات ،حيــث تجــد بهــا الداللــة الكاملــة

علــى الــذات المق ّدســة كداللــة لفــظ الجاللــة التــي

جليــاً بــدون خفــاء.
العلميــة
تعطــي
ّ
ّ

ولعـــل فـــي قولـــه تعالـــىُ { :ق ـ ِـل ادْعُ ــوا ا َ
هلل َأ ِو ادْعُ ــوا
ّ
الرَّحْمـ ـنَ َأيًّ ــا م ــا تَدْعُوا َف َلهُ ا َ
ألسْ ــماءُ الْحُسْنى}[اإلســـراء،]110:

ما يـــدل علـــى هـــذه الحقيقة.

ـإن ســبب نــزول هــذه اآليــة علــى روايــة ابــن عبــاس
فـ ّ

أن الرســول األعظــم صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم كان
ّ

هناك عدة فروق بين هذين االسمين:

مــن دعائــه وهــو بم ّكــة« :يــا اللــه يــا رحمــن» فاعتــرض

أن (الرحمــن) واألســماء
ذكــر جمــع مــن المفســرين ّ

بــأن
ينهانــا أن ندعــو إلهيــن ،فنزلــت آيــة التســوية
ّ

الفرق األول

يســمى بــه غيــره ،بخــاف مثــل
الخاصــة بــه تعالــى ال
ّ
ّ

الرحيــم والراحــم.

وممــا يرشــد إلــى هــذا الفــرق أنّنــا ال نجــد فــي القــرآن
ّ

موضعـاً جــيء باســم (الرحمــن) لســواه تعالــى ،بــل فــي
كل مواضــع اســتعماله عنــى بــه نفســه المتعاليــة.
ّ

أمــا اســم (الرحيــم) فقــد وصــف بــه رســوله الكريــم
ّ

ْك ـمْ
صلــى اللــه عليــه وآلــه قــال تعالــى{ :حَ ِري ـصٌ عَ َلي ُ
بِالْمُؤْمِنِ ـنَ رَؤُفٌ رَحِيم}[.التوبــة]128:

جـــل جالله:
ووصـــف بـــه المؤمنيـــن أيضاً ،قـــال
ّ
{رُحَم ــاءُ بَيْنَهُم}[.الفتـــح]29:

وهــو جمــع (رحيــم) كشــرفاء جمــع شــريف ،فجــاز

وصــف ســواه بــه ،وكــذا تســميته دون اســم (الرحمــن)
فإنّــه ال يجــوز التســمية لغيــر اللــه تعالــى.

وهــذا مــا نطقــت بــه بعــض الروايــات أيضــاً ،فعــن

ــن
اإلمــام الصــادق عليــه الســام أنّــه قــال:
«الر ْ
ح َم ُ
َّ

المشــركون عليــه وقالــوا :انظــروا إلــى هــذا الصابــي

ســيان
«اللــه والرحمــن» اســمان لــه تعالــى ،وأنّهمــا
ّ
فــي الداللــة علــى اللــه تعالــى.

إن كلمة (الرحمـــن) بمنزلـــة اللقب من
لـــذا قيـــلّ :

اللـــه ســـبحانه فال تطلـــق على غيـــره تعالـــى ،ومن

أجـــل ذلك اســـتعملت في كثيـــر من اآليـــات الكريمة

من دون لحاظ ما ّدتها؛ قال ســـبحانه{ :قَا ُلوا مَ ــا َأنْ ُتمْ إِ َّال
بَشَـ ـرٌ مِ ْث ُلنَ ــا وَمَا َأنْـ ـزَلَ الرَّحْمَنُ مِـ ـنْ شَـ ـيْءٍ[.}...يس]15:
ْن
وقوله تعالـــى...{ :إِنْ يُـ ـ ِرد ِ
ْن الرَّحْمَـ ـنُ بِ ُضـ ـ ّ ٍر َال ُتغ ِ
ون}[.يس]23:
عَنِّ ــي شَـ ـفَاعَ ُتهُمْ شَـ ـيْ ًئا وَ َال يُنْق ُِذ ِ

َق
وقولـــه تعالـــى...{ :هَ ـ َـذا مَ ــا وَعَـ ـدَ الرَّحْمَـ ـنُ وَصَـ ـد َ
ا لْمُرْسَـ ـ ُلو نَ} [.يس]52 :

ـن مِـ ـنْ
ـق الرَّحْمَ ـ ِ
وقـــال تعالـــى{ :مَ ــا تَـ ـرَى فِ ــي خَ ْل ـ ِ
تَفَاوُتٍ[. }...الملـــك]3:
يقرب اختصـــاص هذا اللفظ بـــه قوله تعالى:
ومما
ّ

ْض وَمَ ــا بَيْنَهُمَ ــا فَاعْبُـ ـدْهُ وَاص َْطبِـ ـرْ لِعِبَادَتِهِ
{رَبُّ السَّـ ـمَاوَاتِ وَا َألر ِ
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القرآن والتفسير
هَ ـ ْ
ـل تَعْ َلمُ َلهُ سَـ ـمِيًّا}[.مريم]65:

أن اللــه تعالــى قــد اعتنــى بكلمــة
فــإن الملحــوظ ّ
ّ

ســت
كررهــا فيهــا
ّ
(الرحمــن) فــي ســورة مريــم حتّــى ّ

أن المــراد باآليــة الكريمــة أنّــه
ـرب ّ
ـرة ،وهــذا يقـ ّ
عشــرة مـ ّ
ســمي بتلــك الكلمــة.
ليــس للــه
ّ

التمييــز بيــن هذيــن االســمين مــن خــال داللتهمــا

علــى الرحمــة الثابتــة لــه تعالــى ،وقــد ذكــرت فــي
كلمــات األعــام وجــوه:

الوجه األول

ـن الرَّحِيـ ـمِ} أو إلى (الرحيم) في
مثـــل {بِسْـ ـ ِم ا ِ
هلل الرَّحْمَ ـ ِ

تــدل علــى ثبــوت
إن (الرحمــن) صيغــة مبالغــة
ّ
ّ
ـدل علــى
الرحمــة وكثرتهــا ،و(الرحيــم) صفــة مشـ ّ
ـبهة تـ ّ

الرَّحِي ِم}[.فصلت]2:

أنّهــا تســتعمل فــي اللغــة للصفــات العارضــة مثــل:

وأما عنـــد االنضمام إلى (الله) في غير آية التســـوية
ّ

َن
غير البســـمالت مثل قولـــه تعالـــى{ :تَنْ ِزي ـ ٌـل مِـ ـنَ الرَّحْم ِ
أو قوله تعالى{ :هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ}[.الحشر]22:

الوصفيــة دون
فــإن الغالــب علــى لفــظ (الرحمــن)
ّ
ّ

العلميــة.
ّ
هــذا ك ُّلــه بالنســبة إلــى لفــظ (الرحمــن) فــي موضــع

الوصفيــة بانضمامــه إلــى اســم آخــر أو
العلميــة أو
ّ
ّ

انفــراده.

أمـــا اســـم (الرحيـــم) ففـــي
ّ

المواضـــع ك ّلها هـــو وصف له
تعالـــى ،وال يوجـــد فـــي القرآن
موضـــع ذكـــر منفـــرداً ،بل هو
دائمـــاً
(الرب)
منضم إلى اســـم
ّ
ّ

كبقية
أو (الغفـــور) أو (الـــودود)
ّ

المنضـــم
أســـمائه الحســـنى
ّ

بعضهـــا إلى بعض مثـــل قوله:

{إِنَّ ا َ
هلل َغ ُف ــورٌ رَحِيمٌ}[.النور]62:
وقوله تعالـــى:

{وَإِنَّ رَبَّكَ

َلهُـ ـوَ الْعَ ِزيزُ الرَّحِيمُ}[.الشـــعراء]9:

وقال تعالى أيضاً{ :بَ ْلدَةٌ َطيِّب ٌَة وَرَبٌّ َغ ُفورٌ}[.سبأ]15:

الثبــات والبقــاء ،ومــن خصائــص صيغــة (فعــان)
أمــا صيغــة فعيــل فإنّهــا
(عطشــان ،غرثــان ،غضبــان) ّ
تســتعمل غالبــاً فــي الغرائــز واللــوازم غيــر المنفكّــة

كاألخــاق والســجايا فــي النــاس مثــل( :عليــم ،حكيــم،
ســخي ،بخيــل.)...
حليــم ،قديــر ،شــريف،وضيع،
ّ

يــدل
أن (الرحيــم)
وعليــه فالفــارق بيــن الصفتيــنّ :
ّ
علــى لــزوم الرحمــة للــذات وعدم
ـدل
انفكاكهــا عنهــا ،و(الرحمــن) يـ ّ
علــى ثبــوت الرحمــة فقــط.
إن هــذا التمييــز
فــإن قيــلّ :

وإن كان صحيحــاً بالنســبة إلــى
الــذات اللفظيــن حيــن اإلطــاق

وأمــا مــن حيــث
علــى المخلــوقّ ،
إضافتهمــا إلــى اللــه عــ ّز وجــل

فــا وجــه للمبالغــة بالنســبة

ألن صفاته بالنســبة
إليــه تعالــىّ ،

إليــه تعالــى غيــر محــدودة فــا
تجــري المبالغــة فيهــا.

إن الرحمــة إن كانــت مــن الصفــات الذاتيــة
قلنــاّ :

التــي هــي عيــن الــذات ،فاألمــر كمــا قيــل إنّهــا غيــر

فهــذه اآليــات وغيرهــا متماثلــة فــي الجهــة الوصفيــة

أن
متناهيــة؛ لعــدم تناهــي الــذات المق ّدســة ،إال ّ ّ

ممــا لــه االنطبــاق
االســتغاثة أو اليميــن أو غيرهــا ّ

الفعليــة لهــا حـ ّد تنتهــي إليــه ،مــن
أن الصفــة
الواضــح ّ
ّ

والداللــة عليــه باالنضمــام إال ّ فــي صــورة النــداء أو

رب ،يــا رحيــم) وغيــر
الذاتــي عليــه تعالــى كقولــك« :يــا ّ
ذلــك.

الذاتيــة ،ومــن
الفعليــة ال
الرحمــة هــي مــن الصفــات
ّ
ّ

هنــا نحتمــل الصفــة المقابلــة لهــا.

فعــن صفــوان عــن الكاهلــي قــال( :كتبــت إلــى اإلمــام

وهــذا التحليــل الــذي ذكــر فــي هــذا الفــرق إنّمــا هــو

أبــي الحســن الرضــا عليــه الســام فــي دعــاء :الحمــد

فالــكل ينتهــي إليــه تعالــى ،ال
الواقعــي وبالــذات
ّ
يبقــى ألحــد مــن جمــال أو كمــال أو حســن إال ّ ويرجــع

علمــه ،ولكــن ُقــل :منتهــى رضاه»(.بحــار األنــوار)82/4:

وأمــا التحقيــق
مــن بــاب ظهــور األســماء واألوصــافّ ،

إلــى اللــه وحــده.
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تقولــن منتهــى
إلــي« :ال
للــه منتهــى علمــه ،فكتــب
ّ
ّ

أن القــرآن ال يخــرج عــن األســلوب
هــذا مضاف ـاً إلــى ّ

ـل
العربــي البليــغ فــي الحكايــة عــن صفــات اللــه عـ ّز وجـ ّ
التــي تعلــو عــن مماثلــة صفــات المخلوقيــن.

القرآن والتفسير
يــدل علــى مــن تصــدر عنــه آثــار
فلفــظ (الرحمــن)
ّ

أن مقــام االســتواء علــى العــرش
حيــث أشــارت إلــى ّ

يــدل علــى منشــأ هــذه الرحمــة
ولفــظ (الرحيــم)
ّ
واإلحســان ،وعلــى أنّهــم مــن الصفــات الثابتــة لــه

ودقيقهــا ،وخطيرهــا ويســيرها إنّمــا هــو مــن آثــار

الرحمــة بالفعــل وهــي إضافــة النعــم واإلحســان،

تعالــى ،وبهــذا ال يســتغنى بأحــد الوصفيــن عــن اآلخــر

وال يكــون الثانــي مو ّكــداً
لــأول.
ّ

ـل ثنــاؤه بـ(الرحمــن)
بعبــارة أخــرى :إذا ُوصــف اللــه جـ ّ

فإنّــه يفهــم منــه أنّــه المفيــض للنِّعــم فعــا ً ،لكــن ال

ألن
أن الرحمــة مــن الصفــات الثابتــة لــه دائم ـاً؛ ّ
يثبــت ّ
الفعــل قــد ينقطــع إذا لــم يكــن عــن صفــة الزمــة ثابتــة

أن
وإن كان كثيــراً ،فــإذا أضيــف إليــه (الرحيــم) يعلــم ّ
للــه صفــة ثابتــة هــي الرحمــة التــي عنهــا يكــون أثرهــا
وإن كانــت تلــك الصفــة علــى غيــر صفــات المخلوقيــن،
أن هــذه
فيكــون ذكرهــا بعــد (الرحمــن) للتدليــل علــى ّ

ألن منشــأها
عامــة
اإلنعامــات
لعامــة العالــمّ ،
ّ
دائميــة ّ
ّ
دائميــة ثابتــة ،ومقتضــى ثبــوت الع ّلــة ثبــوت
صفــة
ّ

المعلــول وبدوامهــا دوامــه.

وبهــذا تتّضــح نكتــة الجمــع بيــن هذيــن االســمين

الكريميــن بهاتيــن الصيغتيــن.

الوجه الثاني

إن الرحمــن الرحيــم همــا اســمان مشــتقّ ان مــن
ّ

يســتحق بهــا العبــادة،
الرحمــة وهــي النعمــة التــي
ّ
خاصــة
وهمــا موضوعــان للمبالغــة ،وفــي (رحمــن)
ّ

يختــص اللــه بهــا.
مبالغــة
ّ

المزيــة مــن حيــث فعــل النعمــة
إن تلــك
وقيــلّ :
ّ

يســتحق بهــا العبــادة ال يشــاركه فــي هــذا
التــي
ّ

المعنــى ســواه.

وقيــل فــي معنــى الرحيــم :ال يك ّلــف عبــاده جميــع مــا

الملــك ال يوصــف بأنّــه رحيــم إذا ك ّلــف
يطيقونــه ،فـ ّ
ـإن َ

عبيــده جميــع مــا يطيقونــه.

ألن وصفــه
وإنّمــا قــ ّدم (الرحمــن) علــى (الرحيــم) ّ

بالرحمــن بمنزلــة اســم العلــم مــن حيــث ال يوصــف
بــه إال ّ اللــه تعالــى ،فصــار بذلــك كاســم العلــم فــي أنّــه

يجــب تقديمــه علــى صفتــه.

الوجه الثالث

بــكل شــيء وانبســاط
الــذي هــو إحاطــة ملكــه
ّ
أرضيهــا ،جليلهــا
ســماويها أو
تدبيــره علــى األشــياء،
ّ
ّ
الرحمانيــة.
مقــام الرحمــة
ّ

الرحيميــة فإنّهــا مختصــة
بخــاف الرحمــة
ّ
ّ
باإلنســان ومــن كان مثلــه ســالكاً إلــى الرحمــن،
وبحــال كونــه علــى رضــاه.

االختياريــة المرضيــة
وبتعبيــر آخــر :إفاضــة الكمــاالت
ّ

ـن.
علــى المختاريــن مــن اإلنــس والجـ ّ

وهناك جملة من الروايات تثبت هذا المعنى:

عــن عبــد اللــه بــن ســنان قــال :ســألت أبــا عبــد اللــه

ـن الرَّحِيـمِ} فقال:
الصــادق عليــه الســام عــن {بِسْـ ِم ا ِ
هلل الرَّحْمَـ ِ

ـك الل ِه
ـم ُم ْلـ ُ
اء اللـ ِه َوا ْل ِميـ ُ
سـن َ ُ
ـاء َب َهـ ُ
«ا ْل َبـ ُ
السـ ُ
ـاء اللـ ِه َو ِ ّ
ـين َ
ـم
ل َ
ـع َ
ـه إِ َلـ ُ
َواللـ ُ
ج ِميـ ِ
الر ْ
الر ِحيـ ُ
ـن ب ِ َ
ح َمـ ُ
خ ْل ِق ـ ِه َو َّ
ـي ٍء َو َّ
ـه ُك ِ ّ
شـ ْ
اصة»(.تفســير القمــي)28/1:
ِيــن َ
خ َّ
بِا ْل ُم ْؤ ِمن َ

وروى الصــدوق بإســناده عــن اإلمــام العســكري عليــه

الســام عــن آبائــه عــن أميــر المؤمنيــن عليهــم أفضــل

ــم
الصــاة والســام أنّــه قــال:
ح َم ِ
«(الر ْ
ح ُ
ــن) ا َّلــ ِذي َي ْر َ
َّ
س ِ
ق َع َل ْينَــا ...ال َ َيقْ َ
ــوا َّد ِر ْز ِقــ ِه،
ــط
ِّ
ط ُ
الــر ْز ِ
ــع َعنْ ُه ْ
ــم َم َ
ب ِ َب ْ
ن انْقَ َ
ــن َ
(الر ِح ِ
يــم) بِنَــا ِفــي أَ ْد َيانِنَــا
اعتِــه...
َوإِ ِ
ط َ
ط ُعــوا َع ْ
َّ

َو ُدن ْ َيانَــا َو ِ
ــه
ــف
خفَّ َ
آخ َرتِنَــاَ :
يــنَ ،و َج َع َل ُ
ُ
اللــه َع َل ْينَــا ال ِّد َ
ــن أَ ْع َدائِــ ِه».
ــهال ً َ
س ْ
خ ِفيفــاًَ ،و ُ
ــو َي ْر َ
ح ُمنَــا بِتَ ْميِي ِزنَــا ِم ْ
ه َ
َ
(تفســير اإلمــام العســكري عليــه الســام)32-28:
يفســر مــا روي عــن
مــن هنــا حــاول البعــض أن
ّ

أن «الرحمــن
أبــي عبــد اللــه الصــادق عليــه الســام ّ

ـام بصفــة
اســم خـ ّ
عامــة ،والرحيــم اســم عـ ّ
ـاص بصفــة ّ
إن المــراد مــن قولــه
ّ
خاصــة» ،بهــذا الوجــه حيــث قيــلّ :
خــاص» أي ال يطلــق
عليــه الســام« :الرحمــن اســم
ّ

علــى غيــره تعالــى ،والمقصــود مــن قولــه« :بصفــة

كل شــيء؛ و«الرحيــم
عامــة» ّ
ّ
ألن رحمتــه وســعت ّ
ـام» إلطالقــه علــى غيــره تعالــى أيضـاً ،والصفــة
ـ
ع
ـم
ـ
اس
ّ

الخاصــة يعنــي اختصاصهــا بالمؤمنيــن.
ّ

أهــم النتائــج المترتّبــة علــى هــذا الوجــه
ومــن
ّ

تختــص بالرضــا الــذي يقابــل
الرحيميــة
أن الرحمــة
ّ
ّ
ّ

الرحمانيـــة ،عبـــارة عن إفاضـــة الوجود
إن الرحمـــة
ّ
ّ

الرحمانيــة فإنّهــا تشــمل
الغضــب ،بخــاف الرحمــة
ّ

دنيوية كانت
عـــام لجميـــع األشـــياء
بفطرتهـــا ،وهذا
ّ
ّ

المحــل ،وهــو قــد يصيــر غضبــاً كمــا فــي
اســتعداد
ّ

علـــى األشـــياء وإبقائها وإكمالهـــا بالكمـــاالت الالئقة
أخرويـــة ،أناســـي كانـــت أو غيرهـــا ،ولذلـــك قـــال:
أو
ّ

ـن عَ َل ــى الْعَـ ـر ِْش
{الرَّحْم ـ ِ

اسْـ ـ َتوى}[.طه]5:

الرضــا والغضــب اإللهــي ،ألنّهــا إفاضــة الوجــود بحســب

اإلنســان العاصــي ،وقــد يكــون رض ـاً كمــا فــي المطيــع.

بقلم :جالل الحسيني
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نهج البالغة

حــــق الكبيــــر
توقيــره لسنّــه

تُع ّد التربية سلوكاً اجتماعياً أو ظاهرة فردية ذلك ألنه

ال يتم في فراغ أو دون وجود المجتمع إذ ال وجود لهذا

العالقات التي تربطهم يبعضهم البعض بحيث تنتج

فإن وجود اإلنسان الفرد المنعزل عن
وفضال ً عن ذلك
ّ

ويكون التفاعل الذي يكتسب من خالله األبناء أساليب

السلوك إال بوجود المجتمع.

مجتمعه أو جماعته ال يمكن تصوره إذ إنّه مستحيل بال
خرافه.

فالتربية في كل أحوالها ال تهتم بالفرد منعزال ً عن

المجتمع بل تهتم بالفرد والمجتمع معاً وفي وقت واحد
ومتزامن من خالل اتصال الفرد بمجتمعه وتفاعله معه

سلباً أو إيجاباً.

تقوم العالقة بين
فالتربية مجموعة ظواهر وسلوك
ّ

الفرد والمجتمع أو بين الفرد والفرد اآلخر ،سواء كانت هذه

الظاهرة بين أفراد األسرة الواحدة أو بين أفراد الجيران أو

المنطقة والمدينة أو البلد والبلدان األخرى.

فمن هنا تع ّد األسرة إحدى الوحدات األساسية لبنيان هذا

السلوك ،يمكن دراستها استناداً إلى األفعال االجتماعية
الصادرة عن أعضائها فهذه األفعال من شأنها أن تؤدي إلى
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عالقات زوجية ،أبوية وأخوية.

ومعايير السلوك والقيم المتعارف عليها في جماعة
األســرة ،بحيث يستطيعون العيش فيها والتعامل مع

أعضائها بقدر مناسب من التناسق والنجاح ،كما يتشرب

األبناء من البيئة األسرية بفعل التنشئة القيم والمعايير

قـــال اإلمـــام علـــي بـــن الحســـين عليهما
الســـام« :حق الكبير توقيره لسنّه ،وإجالله
لتقدمـــه في اإلســـام قبلك»

والقواعد الموجهة والضابطة لألفعال والسلوكات ،والجو
األسري يؤثر في نمو االبن وفي سلوكه واتجاهاته ،كما

هذا مرتبط أشد االرتباط باألنماط واألساليب التي يؤدي

نهج البالغة
بها الوالدان أدوارهما المنوطة بهما ،وقد نجد عدة أنماط

فنجد تنشئة قائمة على التخلف والمفاهيم الخاطئة،
وتنشئة سلبية ،وأخرى منحرفة وهي التي يسود فيها
الغش والخداع واالنتهازية والكذب ،وتنشئة متناقضة
فيما ينشأ عليه الولد وما يوجد عند بعض فئات المجتمع

والتناقض في القول والفعل لآلباء ،وتنشئة مبنية على
الثقافة الهدامة.

نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله

ليبين هذه المفاهيم التربوية للمجتمع ،فالمجتمع
ّ

المتكون من مجموعة أفراد يربطهم قانون
المسلم هو
ّ
إلهي سماوي بمعايير ثابتة ومن ّ
ظمة حفاظاً على حقوق

اآلخرين فيما بينهم.

فعن أمير المؤمنين علي عليه السالم في بيان تربية

عليه.
سابعاً :أن يتجاوز عما فعله الصغير من أخطاء في

حياته ،بسبب عدم التجربة والحكمة والخبرة الكاملة في
الحياة.

ثامناً :عليه أن يرحمه ويعطف عليه وأن ال يظلم

ـإن حق الصغير لصغر سنّه أن يتجاوز عن
الصغير فـ ّ

أخطائه وموبقاته.

تاسعاً :هناك بعض األمور ال يمكن لإلنسان أن يغض

النظر عنها ،كالخطوط الحمراء المرسومة في بعض

مواضيع الشريعة اإلسالمية.

فقد ورد عن اإلمــام زين العابدين علي بن الحسين

عليهما السالم قوله« :وحق الكبير :توقيره لسنّه ،وإجالله

لتقدمه في اإلسالم قبلك ،وترك مقابلته عند الخصام،

«ليتأس صغيركم بكبيركم ،وليرأف
األوالد جاء قوله:
ّ

وال تسبقه إلى طريق وال تتقدمه وال تستجهله ،وإن

أ ّكد عليه السالم على اقتداء الصغير بالكبير ،وقد يفهم

الصغير :رحمته في تعليمه ،والعفو عنه ،والستر عليه،

كبيركم بصغيركم»(.الخطبة)164،229:

من حديث اإلمام عليه السالم بعض األمور منها ما يلي:

حث اإلمام عليه السالم على اقتداء وحذو الصغير
أوال ً:
ّ

جهل عليك احتملته وأكرمته لحق اإلسالم وحرمته .وحق
والرفق به والمعونة له»(.رسالة الحقوق)342:

بالكبير.

ثانياً :ال يعني الكبير من حيث العمر والسن ،بل يفهم

أن الكبير بالعقل والفهم واإلدراك
من الحديث الشريف ّ

أن االقتداء بالمجنون والسفيه
والحكمة ،فمما ال
ّ
شك فيه ّ
غير مقبول شرعاً وعقال ً.

ثالثاً :هناك طبقات مختلفة في المجتمع على اإلنسان

أن يبدأ بها منها:
أ :العائلة.
ب :األرحام.
ج :األصدقاء.
د :المدرسة.
هـ :المجتمع.

رابعاً :المقصود من الكبير هو الكبير العاقل ذو الخبرة

والتجربة والحكمة.

خامساً :توقير الكبير من أجل التق ّدم في السن وذلك

لتقدمه في اإلســام ،ولد قبل أعوام ودخل في اإلسالم،

أن الدخول في اإلسالم له بعض
فيفهم من قول اإلمام ّ

الخصوصية والتمييز في الحقوق.

يحن ويشفق
أن
سادساً :أما حق الصغير على الكبير منه ْ
ّ
شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية
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األخالق

بالتواضع
تتمالنعم

فالتواضع :هو تخشع وتذلل عكسه تكبر وال يتكبر إال ّ

كل وضيع وال يتواضع إال ّ كل رفيع ،وتواضع الرجل أظهر

الحشمة من دون تكبر يتواضع مع الناس على رغم علمه

وماله(.معجم المعاني الجامع)

وهي إظهار التن ّزل عن المرتبة لمن يــراد تعظيمه

والتواضع صفه محمودة تدل على طهارة النفس وتدعو
ويحث على
إلى المودة والمحبة والمساواة بين الناس
ّ

قال اإلمام السجاد صلوات الله عليه« :اللهم ال ترفعني

نشر الترابط بينهم ويمحو الحسد والبغض والكراهية

لي عزة ظاهرةً إال ّ أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها».

الطبيعية في المجتمع بل يذكر أدنى منها تواضعاً منه

سن قوانين ملكوتية على البشر وحذّره
الله جل جالله
ّ

الرسول األكرم صلى الله عليه واله« :ما تواضع أحد لله إال ّ

تلك القوانين شخصيات ربانية سماوية من سنخية

فعلينا أن نتواضع تجاه الرب وال نتكبر وبذلك يرفعنا

في الناس درجه إال ّ حططتني عند نفسي مثلها وال تحدث

من قلوب الناس ،وهي صفة أن ال يذكر اإلنسان منزلته

(دعاء مكارم األخالق)

والتواضع على درجات األولى مع الله سبحانه وتعالى يقول

من تطبيق هذه القوانين بأحسن صور وأوكل على تنظيم

السماء ألنّه ع ّز وجل تن ّزه عن مجانسة مخلوقاته.
فهناك الئحتان أمام اإلنسان لذلك الملك

وهو محمد صلى الله عليه واله الئحة

يحبها ويأمرنا بالعمل بها واألخرى

ينهانا عن العمل بها فنحن
ســنــتــكــلــم عــــن إحــــدى
الصفات التي يحبها
الــــرب

ويأمرنا

30

بالعمل بها وهي صفه التواضع.

الجليل
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رفعه الله تعالى»( .بحار األنوار)75:

ن َأتَى غَ نِ ّياً
«م ْ
قال النبي صلى الله عليه وآلهَ :
ض ْع َ
َفتَ َ
ب ث ُ ُلثَا ِدينِه»
ض َع َل ُه َذ َه َ

الله سبحانه وتعالى إلى أعلى الدرجات.
وقال الشاعر:
تواضع لرب العرش تملك ترفع
فما خاب عبد للمهيمن يخضع

األخالق
والدرجة الثانية التواضع ألهل البيت صلوات الله عليهم

وخالي اليدين وكان يرتدي المالبس العتيقة المم ّزقة فكان

أن الفضل راجع لهم صلوات الله عليهم كما قال أمير
ّ

خارج المدرسة ويستمع إلى درس األستاذ وكان يكتب

أن ال ينسى
فمهما يصل اإلنسان بدرجات من العلم عليه ْ
المؤمنين علي عليه السالم« :بالتواضع تتم النعم».

(ميزان الحكمة)3318/4:

أي بالتواضع لهم صلوات الله عليهم تتم النعمة منهم

علينا وكلما كان اإلنسان أكثر خضوعاً وعبودية كلما

تمت النعمة عليه وزادت أكثر للتعرف عليهم وللطاعة

والتسليم لهم صلوات الله عليهم أجمعين.

يتوصل اإلنسان إلى هذه المرتبة العالية من
ولكي
ّ

أن
التواضع لهم صلوات الله عليهم ولله جل وعال عليه ْ

أقل رتبة صعوداً إليهم.
يبدأ بالتواضع من
ّ

وهنـــا هـــذه الدرجـــة الثالثة مـــن التواضـــع أال وهي

التواضـــع مـــع النّاس بـــدءاً مـــن الوالدين قـــال الله ع ّز

وجل{ :وَاخْفِضْ َلهُما جَناحَ ُّ
الذ ِّل مِنَ الرَّحْمَة}[.اإلســـراء]24:

وحياء بل كان يجلس
ال يشارك في مجلس الدرس خجال ً
ً

أن هذا
تحقيقاته على أوراق األشجار وقد ظن سائر الطالب ّ
الرجل شحاذ وفقير قد جاء ليستجدي وقد واجه األستاذ
خاصة في
المال محمد تقي المجلسي إشكاال ً في مسألة
ّ

أحد األيام فأحال حلها إلى اليوم التالي وفي اليوم الثاني لم
يتوصل إلى حل المسألة فأحيلت إلى اليوم الثالثـ ،في هذه

قـــال اإلمـــام علـــي بـــن الحســـين عليهمـــا
اس َد َر َج ًة
الســـام« :اللهم الَ ت َ ْر َف ْعنِي ِفـــي الن َّ ِ
ط ْ
ح َ
ـــد ن َ ْف ِ
ســـي ِمثْ َل َها»
طتَنِـــي ِعنْ َ
ِإال َّ َ

األثناء دخل أحد طالب المدرسة إلى المال صالح فوجد أمامه

أوراق الصفصاف فأخذ اثنتين أو ثالثاً من أوراق الصفصاف

أقل رتبة بالمجتمع ،وأن
ثم العلماء والفضالء ثم إلى
ّ

فوجد فيها حل المشكلة المعضلة فذهب إلى مجلس

إذن علينا أن نصل إلى درجة الذل مع الوالدين ونخضع

لها ثم بدا ذلك الطالب ببيان حل المسألة فتعجب المال

البيت صلوات الله عليهم ويكون علينا سهال ً ويسيراً ،يقول

ليس من عندك بل هو من شخص آخر تعلمته منه فمن

يتواضع اإلنسان للصغير والكبير ،وللشاب وذي الشيبة.

الدرس وطرحت المسألة ولم يتمكن أحد من إيجاد الحل

لهما لكي نتمكن من الخضوع والتذلل والتواضع ألهل

بأن هذا الجواب
محمد تقي المجلسي وأصر على القول ّ

اإلمام زين العابدين صلوات الله عليه« :اللهم ال َ ت َ ْر َف ْعنِي

هو؟ وأخيراً نقل ذلك الطالب قضيه المال محمد صالح

مهمـــا يصـــل اإلنســـان بدرجات مـــن العلم

أن الفضـــل راجـــع ألهل
عليـــه ْ
أن ال ينســـى ّ
البيـــت عليهم الســـام

ط ْ
ح َ
طتَنِي ِعنْ َد نَفْ ِ
سي ِمثْ َل َها» ،تواضعاً
ِفي الن َّ ِ
اس َد َر َجةً إِال َّ َ

التكبر والعجب ك ّلما ازددنا درجة علمية
منّا لكي ال يصيبنا
ّ

أو غيرها بين الناس ،كذلك علينا أن نطلب من الله تعالى
أن يحط لنا عند أنفسنا مثلها وأن يجعلنا نشعر بأنّنا
مقصرون في حقه.

ث ِلي ِع ّزاً َ
ظ ِ
ْت
ح ِد ْ
ح َدث َ
اهراً إِال َّ أَ ْ
«وال َ ت ُ ْ
وقال عليه السالمَ :

ِلي ِذ َّلــةً َب ِ
اطنَةً ِعنْ َد نَفْ ِ
ها» ،وذلك بقدر الع ّزة
سي بِقَ َد ِر َ

ربي أحدث لنا ذلة في باطننا لكي
الظاهرية التي تحدثّ ،

نكسر جماح األنا في داخلنا.

أن المال ّ محمد صالح المازندراني كان فقيراً جداً
روي ّ

ولما اطلع اآلخوند المجلسي على كيفيه حال المال محمد
صالح ورآه جالساً خارج معهد الدرس أرسل على الفور أن

يحضروا له المالبس وطلب منه أن يدخل معهم الدرس

واستمع منه حل هذا اإلشكال شفاهاً وبعد ذلك عين له
المجلسي حقوقاً شهرية وقربة واشتهر بالعلم والفضل.
(قصص وعبر للبحراني)125:

إن الــذي زاده تقرباً ومحبة هو تواضعه وثمرة هذا
ّ

التواضع نــال المحبة في قلب أستاذه وزمالئه كما

قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه «ثمره التواضع
المحبة»(.غرر الحكم)214:

وصــى به أهــل البيت عليهم
هــذا التواضع الــذي
ّ

نهى الدين عن التواضع من أجل المصلحة
السالم ،وقد ّ
أو المال والجاه.

قال النبي األكرم صلى الله عليه وآله في وصية ألمير

ض َع َل ُه
المؤمنين عليه السالم:
ض ْع َ
ـن أَتَى غَ ن ِّياً َفتَ َ
«...مـ ْ
َ
ب ث ُ ُلثَا ِدينِه(.»...تحف العقول)8:
ذ َ
َه َ

شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية
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األخالق

الظلم

أسبابه وعالجه

الظلم يعتبر أحد الذنوب العظيمة التي حذر منها

الله ع ّز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وآله
وسلم.

فالظلم هو أكثر ما يجلب القهر واأللــم لقلب

أن للمظلوم دعوة ال ت ُ َّرد.
المظلوم ،كما ّ

ً
لغة واصطالحاً
معنى الظلم

الظلم لغة معناه مجاوزة الحد والجور ،أما اصطالحاً

فيعرف بأنّه التعدي على الحق للباطل؛ أي الجور ،كما
يعرف بأنّه وضع الشيء في غير موضعه الخاص به

وإما بزيادة أو نقصان،
إما بعدول عن مكانه أو وقتهّ ،
ّ
ُّ
التصرف في ملك الغير.
وأيضاً يعرف بأنّه

وقيلُ :
اء بمعنى جور ،وعدم
ظ ْلم اسم جمعه ظ ْل َم ُ

اإلنصاف عدواناً وظلماً ،وانتهاك حق اآلخر عدواناً،

ومصدر ظلم :ظ َل َم.

من أنواع الظلم

هناك أنــواع مختلفة من الظلم ،فتارة قد يكون

ظلم اإلنسان فيما بينه وبين الله تعالى عندما يكفر

أو يشرك لذلك قال تعالى{ :إِ ّنَ الــ ّشِــر َ
ْك َلـ ُـظ ـ ْل ـمٌ عَـظِـيـمٌ}.

[لقمان]13:
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هلل عَلَى َّ
الظالِمِنيَ}.
و يقول البارئ عز وجل { َأ َال َلعْن َُة ا ِ

[هود]18:

وتارة يظلم اآلخرين ويعتدي على حقوقهم وربما

على حياتهم بكلمة أو فعل قد يصدر منه لذلك
ينهى البارئ عز وجل عباده عن الظلم واالقتراب منه

ويعدهم بعذاب أليم{ :إِ ّنَمَا ال ّسَبِ ُ
يل عَلَى ا َّلذِينَ ي َْظلِمُونَ
َق ُأوْ َلئِكَ َلهُم ع ََذابٌ
ال ّنَاسَ وَيَبْغُ ونَ فِي ا َألر ِ
ْض بِ َغيْ ِر الْح ّ ِ
َألِيمٌ}[.الشورى]42:

وفي النوع الثالث يظلم الشخص نفسه كما ورد في

القرآن الكريمَ { :فمِنْهُمْ َظالِمٌ ّلِنَ ْفسِهِ}[.فاطر]32:

الظلــم هــو مجــاوزة الحــد والجــور ،ويعــرف
بأنّــه التعــدي علــى الحــق للباطــل
من آثار الظلم

من آثــار الظلم هو االضــطــراب النفسي والقلق

ألن الظالم يعيش حياته في السيئات
المستمر؛
ّ
والمعاصي مما يفسد قلبه.

األخالق
كذلك الحرمان من التوفيق ،واالنتقام في الدنيا

واآلخرة ،فضال ً عن فقدان المعين والنصير والشفيع،

والندم والحسرة بعد أن يفوت األوان.

كيفية عالج الظلم

أوال ً :أن يتعلم اإلنــســان العلوم كي يخرج من

ظلمات الجهل ليعرف ماذا يحدث حوله ويكون حاذقاً
ألن الظالم بكياسة وذكاء
لكي يدرك خطوات اآلخرين ّ
يستولي على أموال اآلخرين ويظلمهم باتباع حيل

من عالج الظلم ما يلي:

ولكن عندما يتسلح اإلنسان بالذكاء والكياسة فإنّه

 .1التوبة إلى الله من خالل االبتعاد مباشرة عن

يفوت على الشخص الظالم الكثير وهناك قصص

 .2تربية النفس على عادة المراقبة لله في السر

على الظلم وظ ّلت أسماؤهم عالقة في مزبلة التاريخ.

 .3التقرب من الله ومعايشة القرآن الكريم وسيرة

الظلمة بأن يتكلم اإلنسان بوضوح ولغة فصيحة

 .4النظر إلى مصائر الظالمين ،والنظر في أحوال

عن حقه إذا وجد عجزاً في مجاراة من ظلمه.

 .5إعانة الظالم على التخلص من ظلمه.

ويكون حذرا في التعامل معهم ويسأل الله أن ال

الظلم ،ور ّد المظالم إلى أصحابها.
والعلن.

أهل البيت عليهم السالم.
األُمم التي تأبى الظلم.

 .6التذكير بآثار وعواقب الظلم ،وجاء قوله تعالى:

{وَإِ َذ قَا َلتْ ُأ ّمَ ـ ٌـة ّمِنْهُمْ لِـمَ تَع ُِظونَ َقوْمًا ُ
ِكهُمْ
اهلل مُهْل ُ
َأوْ مُعَ ّذِبُهُمْ ع ََذابًا شَدِيدًا قَا ُلواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَ ّبِ ُ
كمْ وَ َلعَ َّلهُمْ
يَ ّ َت ُقونَ}[.األعراف]164:
قال الشاعر:

ستعلم يا ظلوم إذا التقينا

غــداً عند اإللــه من الظلوم

هناك أنواع مختلفة من الظلم ،فتارة قد يكون
ظلم اإلنسان فيما بينه وبين الله تعالى عندما
يكفر أو يشرك ،وتارة يظلم اآلخرين ويعتدي
على حقوقهم ،وتارة يظلم الشخص نفسه

كثيرة تتكلم عن أناس أذكياء استطاعوا أن يقضوا
ثانياً :استخدام لغة واضحة في أخذ الحق من

ليدافع عن حقه لذلك هناك من يوكل محامياً للدفاع
ثالثاً :يبتعد اإلنسان عن الظالمين ومجاورتهم

ألن هناك فئات تقترب من الظالمين
يصبح منهم ّ

رغبة في ما عندهم من أموال أو شهرة أو جاه.

ثالثاً :االستعانة بالذكر واالستغفار كي يخرج اإلنسان

من الظلمات إلى النور ويجدد خاليا الرحمة في قلبه

قال تعالى {و ََّالذِينَ إِذا َفعَ ُلوا فاحِشَ ًة َأوْ َظ َلمُوا َأنْ ُفسَهُمْ
الذنُوبَ إِ َّال ُ
َكرُوا ا َ
هلل فَاسْ َت ْغ َفرُوا ل ُِذنُوبِ ِهمْ وَمَنْ يَ ْغفِرُ ُّ
اهلل
ذ َ
ى ما َفعَ ُلوا وَهُمْ يَعْ َلمُون}[.آل عمران]135:
وَ َلمْ يُصِرُّوا عَل 
رابعاً :النظر في سجل التاريخ ومعرفة سوء عاقبة

ى
ْكمْ إِ َّال وا ِردُهـ ــا كــانَ عَل 
الظالمين {وَإِنْ مِن ُ
رَبِّكَ حَ ْتم ًا مَ ْقضِيًّا * ُثمَّ ُننَجِّي َّالذِينَ َّات َقوْا وَنَ َذرُ َّ
الظالِمِنيَ
جثِيًّا}{.مريم]72-71:
فِيها ِ
وقــال أمير المؤمنين علي بن أبــي طالب عليه

ظ ُل ِ
وم َع َلى ال َّ
ـو ُم ا ْل َم ْ
ن َي ْو ِم
ظا ِل ِم أَ َ
«يـ ْ
ش ٌّد ِم ْ
السالمَ :
ال َّ
ظا ِل ِم َع َلى ا ْل َم ْ
ظ ُلوم»(.نهج البالغة)511:

بأن الصبح قريب
كلما اشتد ظالم الليل أخبرنا
ّ

وكلما فعل الظالم يجب أن يعرف نهايته اقتربت ألن

عمر الظلم قصير ،مهما طال الزمن.

أما والله إن الـ ُّ
شـؤم
ظـلـم
ٌ
َّ

وما زال المسيء هو ال َّ
ظلوم

بأن البارئ عز وجل منزه عن
إذن على العبد أن يدرك ّ

الظلم ويكره الظالمين {إِنَّ ا َ
هلل ال ي َْظلِمُ مِثْقالَ
[النساء ]40:وقال تعالى{ :وَمَا ُ
اهلل يُ ِريدُ ُظ ْلم ًا لِ ْلعا َلمِني}.
َذرَّةٍ}.

[آل عمران]108:

والله هو الكافل بأن يأخذ حق المظلومين ويرفع

من شأنهم وينصرهم ولو بعد حين يجب أن يتذكر

أن الله يمهل وال يهمل كما قال بعضهم
الجميع ّ

دعوة المظلوم رصاصة ال تخطئ إنّها كالرصاصة
القوية تسافر في سماء األيام بقوة ..لتستقر بإذن

ربها ..في أغلى ما يملك الظالم.

بقلم :أحمد عبد الحسن البحراني
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األخالق

الــصــبــر

مفتاح الفرج

الصبر هو حبس النفس عما تحب وترك الجزع عما تكره وهو تحمل

اإلنسان لحالة حدثت له تستدعي منه التحمل والهدوء ومعالجة
األمور بتعقل ولو طالت مدة هذه الحالة مثل تحمل المريض لمرضه
وصاحب المصيبة لمصيبته وأيضاً تحمله لترك الذنوب
وتحمل حصول اإلنسان على النعمة واالستمرار في
شكر الله وطاعته وعدم معصيته والصبر من فروع
الرضا بقضاء الله وقدره وهو من اإليمان بمنزلة

الرأس من الجسد قال تعالىَّ :
{الذِينَ إِذَا َأصَابَ ْتهُمْ
َاجـعُــونَ (ُ )156أو َلئِكَ
مُصِيب ٌَة قَا ُلوا إَِّنــا ِ
هلل وَإَِّنــا إِ َليْهِ ر ِ
عَ َليْ ِهمْ صَ ـ َل ـوَاتٌ مِ ـنْ رَبِّ ـ ِه ـمْ وَرَحْ ـمَـ ٌـة و َُأو َل ـئِ ـكَ هُمُ
الْمُهْ َتدُونَ}[.البقرة]157-156:
وقال تعالى:

[البقرة]155:

{...وَبَـ ـشِّـ ـ ِر

الصَّابِ ِرينَ}.

أنواع الصبر

أوالً :الصبر على الطاعة

صبــر علــى النعمــة التــي أنعــم اللــه بهــا

بــأن يصبــر علــى الشــكر
علــى اإلنســان
ْ
لصاحــب النعمــة وهــو اللــه فيســير فــي
طريــق االســتقامة وال ينحــرف بســبب

وجــود النعمــة وكثرتهــا فيبــذر مالــه مث ـا ً

أو تفســد أخالقــه فيصبــر علــى الطاعــة

كمــا يصبــر علــى ّ
أل يعصــي خالقــه.

عــن أميــر المؤمنيــن عليــه الســام قــال:

ــر
ــر ِ
ــر ُهَ ،و َص ْب ٌ
انَ :ص ْب ٌ
«الص َّ ْب ُ
ــر َع َلــى َمــا ت َ ْك َ
ــر َص ْب َ
َع َّمــا ت ُ ِ
حب»(.نهــج البالغــة)478:

أن هنــاك بعــض األمــور يكرههــا
مــن الواضــح ّ
اإلنســان ســواء كانــت إطاعــة ألوامــر
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األخالق
المولــى أم تجنبــاً عمــا نهــى عنــه الخالــق عــ ّز وجــل.
حينمــا يريــد العبــد أن يســتيقظ لصــاة الصبــح فــي

أيــام الشــتاء البــارد وهــو يقــوم ليتوضــأ ويتهيــأ للصالة،
فهــذا نــوع مــن أنــواع الصبــر علــى مــا أمــر اللــه بــه مــن
الطاعــة ،فهــذا صبــر علــى طاعــة الخالــق عـ ّز وجــل.

حينمــا يصبــر اإلنســان علــى الظلــم هــو صبــره علــى

مــا يكــره لمــا جــرى عليــه مــن المصاعــب واآلالم ،فهــذا
الصبــر أيضـاً نــوع مــن أنــواع المحمــود فــي الصبــر.

ــن َم َع ِ
َع َلــى َ
اصــي اللــ ِه َف ِإن َّ َمــا
اعــ ِة اللــ ِه َو ْ
ط َ
ــروا ِم ْ
اصب ِ ُ

ــه
ــاعةٌ َف َمــا َم َ
ــت ت َ ْع ِر ُف ُ
ُّ
س َ
س َ
ضــى ِمنْ َهــا َف َل ْ
الدن ْ َيــا َ
ـد
يهــا َوكَأَنَّـ َ
ـر َع َلــى تِ ْلـ َ
ـك َقـ ْ
ـاع ِة ا َّلتِــي أَنْـ َ
ـت ِف َ
َف ْ
السـ َ
اصبِـ ْ
ـك َّ

أُ ْع ِ
يت»(.الزهــد)46:
ط َ

فصبــر اإلنســان علــى عــدم ارتــكاب المعاصــي بح ـ ِّد

ألن غرائــز اإلنســان تميــل
ذاتــه يحتــاج إلــى إرادة قويــةّ ،
أن حصــول اللــذة فــي
إلــى المعاصــي مــع العلــم ّ

ـن
ارتــكاب المعصيــة هــي ثـ ٍ
ـوان أو جــزء مــن الثانيــة ،لكـ َّ

قــال أميــر المؤمنيــن عليــه الســام« :إِنَّــا َو َج ْدنَــا
ـر َع َلــى َ
َاب
ـن الص ْبـ ِر َع َلــى َعـذ ِ
ط َ
اعـ ِة اللـ ِه أَ ْهـ َ
ـو َ
ن ِمـ َ
الص َّ ْبـ َ
َّ
اللــ ِه َعــ َّز َو َجل»(.أمالــي الصــدوق)109:

وفــي المقابــل بعــد الحصــول علــى هــذه اللــذة

ألن عذابــه ال يطــاق ،ال يمكــن ألي موجــود
اللــه عـ ّز وجــل ّ

الجنــة مــن الثــواب واألجــر والجــزاء إزاء عــدم ارتــكاب

الصبــر علــى الطاعــة أســهل مــن الصبــر علــى عــذاب

يتحمــل العــذاب اإللهــي.
أن
ْ
ّ

أن اللــه تعالــى برحمتــه ومغفرتــه
هــذا فضــا ً عــن ّ

يغفــر الذنــوب ،ويصعــب علــى الخالــق أن يعــذّب

مخلوقــه ،لكــن المــرء يعــذّب بأفعالــه.

النفــس األمــارة بالســوء تخطــو الخطــوات لتصــل إلــى

هــذه اللــذة القليلــة.

شــيده اللــه تعالــى لــه فــي
ســيهدم البنــاء الــذي
ّ
هــذه المعصيــة.

فتحمــل اإلنســان وحبــس نفســه عــن ارتــكاب

المعاصــي يهيــئ لــه الفــوز باألجــر والجــزاء فــي

الجنــان ،وقــد وصــف اإلمــام الكاظــم عليــه الســام

وقــد أمــره اللــه ببعــض الواجــب ونهــاه عــن

يتدبــر فــي
هــذه الدنيــا بســاعة ،فعلــى المــرء أن
ّ

بالمحرمــات وتــرك الواجبــات ،فبهــذا
الشــهوات وعمــل
ّ

حرمــه
النفــس ومصيــدة الشــيطان ،ويتجنــب مــا ّ

المحرمــات ،لكنــه اتّبــع الشــيطان وأخــذ طريــق
ّ

اســتوجب العــذاب اإللهــي.

فــإن اإلنســان يصبــر علــى إطاعــة اللــه تعالــى وأن
ّ

يتحمــل الصعــاب فــي هــذه الطريــق أهــون وأســهل
ّ
يتحمــل العــذاب اإللهــي.
مــن أن
ّ

ثانياً :الصبر على عدم معصية الله

حياتــه وســلوكه فــي الدنيــا ،كــي ال يقــع فــي هفــوات
اللــه لــه ،ويعمــل بمــا أوجبــه بــه.

ثالثاً :الصبر على البالء والمصائب والمشاكل

فــإن أراد
كل إنســان يعانــي مــن هــذه األمــور
ْ

أن
الراحــة فــي الدنيــا والثــواب فــي اآلخــرة فعليــه ْ

س ـ ِّلم أمــره إلــى اللــه ويتــوكل عليــه ويرضــى
يصبــر ُ
وي َ

يتكبــر وال يكــذب
فمثـا ً يصبــر علــى أن ال يغتــاب وال
ّ

أن يعالــج األمــور بالصبــر
بقضــاء اللــه وقــدره ويحــاول ْ

علــي عليــه الســام قــال:
فعــن أميــر المؤمنيــن
ٍّ

ــن
«م ِ
فعــن اإلمــام الصــادق عليــه الســام قــالَ :

المحرمــات.
وال يرتكــب
ّ

ـروا
ـروا َع َلــى َع َمـ ٍ
ـن ث ََواب ِـ ِه َو ْ
ْ
ـل ال َ ِغنَــى َل ُكـ ْ
ـم َعـ ْ
اصبِـ ُ
«اصبِـ ُ

ط َ
ــل ال َ َ
ُــم َع َلــى ِعقَ ابِه»(.مســتدرك
ــن َع َم ٍ
اقــةَ َلك ْ
َع ْ
الوســائل)261/11:

إن الحصــول علــى الثــواب هــو مــا يطلبــه اإلنســان
ّ

والتعقــل والهــدوء.

ِ
ـل
َان َلـ ُ
ـر َع َل ْيـ ِه ك َ
ـن ا ْل ُم ْؤ ِمنِيـ َ
ـي ِمـ َ
ـن ب ِ َبـا ٍَء َفص َ َبـ َ
ـه ِمثْـ ُ
ْابتُلـ َ
ر أَ ْل ِ
ــهي ٍد»(.الكافي الشــريف)92/2:
ــف َ
أَ ْجــ ِ
ش ِ
فالصبــر علــى البــاء فيــه جوانــب كثيــرة ،باختــاف

االبتــاءات التــي قــد تصيــب اإلنســان.

فــي حياتــه ،فالمؤمــن المتّقــي يعمــل طــوال اليــوم

فهنــاك صبــر علــى بــاء قــد ينــزل علــى اإلنســان

وجنــان الخلــد فضـا ً عــن تحقّ ــق مــا يرضــي اللــه تعالى.

تجــاه هــذا البــاء ،لكــن اإلمــام الصــادق عليــه الســام

ليحصــل علــى أجــر عملــه وبذلــك يفــوز بالرضــوان
فمثـا ً عندمــا يقــوم فــي منتصــف الليــل ألداء صــاة

نفســه ،فهــذا قــد يؤثــر فــي نفســه شــيئاً مــن االنزعــاج

يوصــي بالصبــر والحكمــة ،وقــد حـ ّدد ســام اللــه عليــه
ّ

الليــل مــع علمــه بالثــواب واألجــر للمصلي ،واالســتمرار

أجــر هــذا الصبــر وهــو أجــر ألــف شــهيد.

يمكــن أن يســتغني عــن ثوابــه وأجــره مــن اللــه تعالــى.

نــزل بشــخص آخــر ،لكــن قــد يؤثــر فــي حياتــه بشــكل

فــي هــذه الصــاة ،يكــون مصداقـاً للصبــر علــى عمــل ال
ــروا
وعــن اإلمــام الكاظــم عليــه الســام قــال:
ْ
«اصب ِ ُ

أمــا الصبــر اآلخــر فهــو صبــر اإلنســان علــى بــاء

مباشــر ،كمــن توفــي لــه شــخص عزيــز.
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األخالق
جنَّــةُ
وعــن اإلمــام الباقــر عليــه الســام أنّــه قــال« :ا ْل َ

حفُ َ
ـر َع َلــى ا ْل َم ـكَا ِر ِه
َم ْ
وفــةٌ بِا ْل َم ـكَا ِر ِه َوالص َّ ْب ـ ِرَ ،ف َمـ ْ
ـن َص َبـ َ
حفُ َ
وفــةٌ بِال َّلــذ ِ
َّات
الدن ْ َيــاَ ،د َ
ِفــي ُّ
ــم َم ْ
جنَّــةَ ؛ َو َج َهن َّ ُ
ــل ا ْل َ
خ َ
اتَ ،ف َم ْ َ
ــه َو ِ
ــه َوت َ َها،
َو َّ
ــه َل َّذت َ َهــا َو َ
ش ْ
س ُ
الش َ
ــن أ ْعطــى نَفْ َ
ار»(.الكافــي الشــريف)231/3:
َد َ
ــل الن َّ َ
خ َ

فقســم اإلمــام الباقــر عليــه الســام الجنــة والنــار
ّ

إن صبــر اإلنســان علــى
بهــذه الطريقــة المثاليــة ،حيــث ّ

مــا يكرهــه فــي دار الدنيــا هــو الــذي ينجيــه ويصــل بــه

إلــى الجنــة والرضــوان.

فسالح المؤمن هو ضبط نفسه أوال ً عن المحارم.

التعبــد وحســن العبــادة مــن
ثانيـاً تربيــة الــروح علــى
ّ

أداء الواجبــات والمســتحبات ،وتــرك المحرمــات.

كذلــك صبــر اإلنســان فــي طاعــة اللــه وعــدم

معصيتــه واالســتمرار فــي شــكر النعمــة التــي

أنعــم بهــا اللــه عليــه يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة النعمــة
اإللهيــة لــه.

أفضل الصبر

أمــا بالنســبة للنــار فالنتيجــة بالعكــس تمامــاً،

أفضــل الصبــر هــو الصبــر علــى الطاعــة ثــم الصبــر

النفــس األمــارة بالســوء ســوف يدخــل النــار ،والســير

عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم قــال:

تتبعــه للــذات الدنيــا وشــهواتها ،أو
فـ ّ
ـإن اإلنســان فــي ّ

خلــف الشــهوات هــو عــدم تزكيــة النفــس عليهــا.

نتائج الصبر

إن كل واحــد منّــا بحاجــة إلــى الصبــر لكــي يســتطيع
ّ

أن يعيــش فــي هــذه الدنيــا القصيــرة المليئــة
ْ

بالمشــاكل واالختبــارات.

يقــول أميــر المؤمنيــن علــي عليــه الســام...« :

علــى البــاء والمصائــب.

ـل ا َ
ـت َع َل ْيـ ِه النٌّفُ وس»(.مســكن
«أَ ْف َ
أل ْع َمـ ِ
هـ ْ
ـال َمــا أُ ْك ِر َ
ضـ ُ

الفــؤاد عنــد فقــد األحبــة واألوالد)42:
يحــرص

اإلســام

وكبــح جماحهــا أمــام
مغريــات

الحيــاة

ومتاعهــا الزائــل ،فهنــاك

آيــات وردت للتذكيــر

ارتــكاب المعاصــي والســير خلــف الشــهوات ،يظهــر لنــا

أن تتوافــر فــي النفــس
ْ

أن الصبــر مــن األمــور المهمــة فــي حيــاة اإلنســان،
ّ

بــل كمــا وصفــه اإلمــام أميــر المؤمنيــن عليــه الســام
يعتبــر الصبــر (شــجاعة).

والشــجاعة هــو عــدم خــوف اإلنســان مــن شــيء مــا

علــى

تهذيــب النفــس اإلنســانية

اعة(.»...تحف العقــول)202:
ــر َ
ــج َ
ش َ
الص َّ ْب ُ
إذا نظرنــا إلــى اآلثــار التــي تتحقــق مــن الصبــر ســواء

كان الصبــر علــى العبــادة والطاعــة ،أو الصبــر على عدم

بصفــات حميــدة يجــب

المؤمنــة التــي تحــرص

علــى

فعــل

الخيــر

دائمــاً ،تلــك النفــس

التــي تبتعــد عــن كبائــر

أو شــخص مــا ،ســواء مــن اللــه تبــارك وتعالــى أو غيــره.

اإلثــم والفواحــش ،وتطيــع اللــه

المعاصــي ،بــل أكثــر مــن ذلــك االســتمرار والمداومــة

علــى فعــل الخيــر واإلنفــاق مــن رزق اللــهَ ،وتَت َّ ِ
ص ُ
ــف

فالشــجاع مــن اســتطاع ضبــط نفســه عــن

علــى إطاعــة اللــه فــي جميــع مــا أمــره وتجنــب
المعاصــي والمحــارم كلهــا.

ومــا بعــد الصبــر إال ّ الفــرج فصبــر اإلنســان علــى

قضــاء اللــه وقــدره وحبــس نفســه علــى البــاء يــؤدي
بــه إلــى الفــرج.

فعــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم أنّــه

ب
قــال:
َــر ِ
ــر َج َم َ
ــر َم َ
ــع الص َّ ْبــ ِر َو َّ
َّ
ــع ا ْلك ْ
إن ا ْلفَ َ
«إن النَّص ْ َ
ســراً»(.من ال
ن َم َ
إن َم َ
ســراً إِ َّ
َو َّ
ســ ِر ُي ْ
ــع ا ْل ُع ْ
ســ ِر ُي ْ
ــع ا ْل ُع ْ
يحضــره الفقيــه)413/4:
فصبــر اإلنســان أمــام الشــيطان والشــهوات

والملــذات الدنيويــة هــو نصــره الحقيقــي ،وال يحتــاج
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وتســتجيب ألوامــره ،وتقيــم الصــاة،

وتعمل

بالقــوة والعــزة واالنتصــار مــن الظالــم ،وأشــادت
اآليــات بالعفــو والصفــح عــن الســيئات التــي قــد تبــدر

مــن بعــض النــاس للبعــض اآلخــر ،كمــا اشــتملت علــى
الوعيــد الشــديد للظالميــن فــي األرض بغيــر الحــق،

إلــى جانــب التذكيــر بالصبــر علــى األذى وســتر الســيئة.
وعــن أميــر المؤمنيــن علــي عليــه الســام قــال...« :

خـ ِ
ـن ا ْل َع ِ
ـاء».
ـر َع َلــى ا ْل َبـا َِء أَ ْف َ
الر َ
اف َيـ ِة ِعنْـ َ
ـل ِمـ َ
ـد َّ
الص َّ ْبـ َ
ضـ ُ
(صفات الشــيعة)34:
فالصبــر علــى البــاء مــن المحاســن العظيمــة فيــه

اآلثــار والجوانــب الرفيعــة فــي حيــاة اإلنســان ،فضــا ً

عــن األجــر والثــواب فــي دار اآلخــرة.

األخالق
فهــذا النــوع مــن الصبــر هــو شــكر المنعــم ،وهــو

ممــا يكســبه مــن الــرزق القليــل ،بــل ويغتــم لمــا
ّ

إمــا لغفــران
علــى القضــاء والقــدر أو البــاء الــذي نــزل ّ

وقــد يظهــر هــذا الحــزن والقلــق علــى وجــوه النــاس،

مــن الصبــر الجميــل قــد يشــكر اإلنســان خالقــه بصبره

الذنــوب أو لرفــع الدرجــات.

وقيــل لإلمــام الباقــر عليــه الســام :يرحمــك اللــه

ــك
مــا الصبــر الجميــل؟ فقــال عليــه الســامَ « :ذ ِل َ
اس»(.الكافــي
ــس ِفيــ ِه َ
شــ ْك َوى إِ َلــى الن َّ ِ
َص ْب ٌ
ــر َل ْي َ
الشــريف)93 /2 :

أن يصبــر اإلنســان علــى
مــن أنــواع الصبــر هــو ْ

أن يجتنــب
مــا نــزل بــه بعــدم الشــكوى إلــى النــاسْ ،
الحديــث مــع النــاس حــول بالئــه أو قضائــه وقــدره،

بــل يشــكو همــه وغمــه إلــى اللــه تبــارك وتعالــى ،كمــا
وصفــه اإلمــام الباقــر عليــه الســام بالصبــر
الجميــل.

الصبـــر فـــي الدنيا من
مصلحة اإلنســـان

عــن أميــر المؤمنيــن

ـي عليــه الســام قــال:
علـ ٍ ّ

ــون
ح
ُــم تَفْ َر ُ
«...مــا َبا ُلك ْ
َ
َ
بِا ْل َي ِ
الدن ْ َيــا
ــن
ُ
ســي ِر ِم َ

ُــم
ت ُ ْد ِر ُكون َ ُ
ــه َوال َ َي ْ
ح ُزنُك ُ
ِ
ــر ِة
ــن
يــر
ِم َ
ا ْل َك ِث ُ
اآلخ َ
ُــم ا ْل َي ِ
ــير
ح َر ُمون َ ُ
تُ ْ
ــه َو ُيقْ ِلقُ ك ُ
س ُ
حتَّــى
ــن ُ
الدن ْ َيــا َيفُ وتُك ْ
ُــم َ
ِم َ

ج ِ
ُــم
ــن َذ ِل َ
ــك ِفــي ُو ُ
وهك ْ
َيتَ َب َّي َ
ي ِمنْ َهــا
َو ِق َّلـ ِة َص ْب ِر ُكـ ْ
ـم َع َّمــا ُز ِو َ

ار ُمقَ ِ
اع َهــا
ن َمتَ َ
ـم َوكَأَ َّ
ام ُكـ ْ
َعنْ ُكـ ْ
ـم كَأَن َّ َهــا َد ُ

ــاق َع َل ْيكُم(.»...نهــج البالغــة)168:
َب ٍ

فقلــة الصبــر فــي اإلنســان ينتــج عــن تع ّلقــه بــدار

أمــا الصابــر المجاهــد
الدنيــا ،وفرحــه بالبقــاء فيهــاّ ،
فــي ســبيل اللــه الــذي يصبــر علــى مــا نــزل ،يعلــم

أنّــه مفــارق هــذه الدنيــا الدنيــة ،فبصبــره يكســب
الراحــة فــي اآلخــرة.

علــي عليــه الســام حــال
يصــف أميــر المؤمنيــن
ٌ

النــاس ويستفســر منــه لمــاذا يفرحــون بالقليــل مــن

هــذه الدنيــا مــع علمــه بقلتــه وفنائــه ،وال يحزنــون
فــوات الكثيــر فــي اآلخــرة مــن األجــر والثــواب والجــزاء

والجنــة والرضــوان.

ويكــون اإلنســان فــي هــذه الدنيــا يقلــق ويحــزن

فاتــه مــن الــرزق أو لــم يحصــل علــى اآلفــات الدنيويــة،

وتخــرج فــي أخالقياتهــم.

فهــذا الحــزن والغــم وعــدم التف ّكــر بالنتائــج األخرويــة

وكأن هــذه الدنيــا
ســببه قلــة الصبــر عمــا زوي عنهــم،
ّ
دار مقامهــم وكأنَّهــم باقــون فــي هــذه الدنيــا الفانيــة.

ــم
وقــال اإلمــام الصــادق عليــه الســامَ « :ل ْ
ــو َي ْع َل ُ
ــن ا َ
أل ْجــ ِر َلتَ َمنَّــى أَ ْن
ــه ِفــي ا ْل َمصائِ ِ
ــن َمــا َل ُ
ا ْل ُم ْؤ ِم ُ
ــب ِم َ
َ
يض»(.المؤمــن)15:
ــر َض بِا ْل َمقَ ا ِر ِ
ُيقَ َّ
لــو علــم اإلنســان مــا يخصــه اللــه تعالــى لــه بعــد
ّ
الصبــر علــى المصائــب ،لتمنّــى أن يصبــح كقطــع

يقــرض بالمقاريــض،
لحــم منثــور ،بــل يتمنــى أن
ّ
والمقاريــض هــو ِ
الشــجر
ــم بــه
أغصــان ّ
كمقَ ُّ
ُ
ــص تُقَ َّل ُ

األظافــر.
تقــص بــه
أو
ّ
ُ

نبينــا وآلــه وعليــه الســام
ّ
إن إبراهيــم الخليــل علــى ّ

ســأل ربــه ،فقــال( :يــا رب مــا جــزاء مــن يصبــر الحزنــى

ابتغــاء وجهــك؟ قــال :أكســوه ثيابـاً مــن اإليمان يكســب
بهــا الجنــة ويتقــي بهــا النار(.)...مســكن الفــؤاد)32:

وفــي خطبــة ألميــر المؤمنيــن علــي عليــه الســام

ــن
يصــف فيهــا المتّقيــن يقــول...« :إِ َّ
َم ْ
ن للــ ِه ِع َبــاداً ك َ
َ
َ
ــروا
جنَّــ ِة ُم َ
جنَّــ ِة ِفــي ا ْل َ
ــل ا ْل َ
خ َّل ِديــنَ ...ص َب ُ
َرأى أ ْه َ

احــ ٍة َ
ط ِوي َلة»(.الكافــي
ــاروا ب ِ ُعقْ َبــى َر َ
أَ َّيامــاً َق ِلي َلــةً َفص َ ُ
الشــريف)132/2:

ـك إِ ْن
وعــن أميــر المؤمنيــن عليــه الســام قــال« :إِنَّـ َ
ـك ا ْل َمقَ ا ِديــر َوأَنْـ َ ْ
ت
ت َع َل ْيـ َ
ـر ْ
ـر َ
ـور َوإِ ْن َج ِز ْع َ
َص َبـ ْ
ُ
ـت َمأ ُجـ ٌ
ت َجـ َ
ـت َم ْأ ُزور»(.جامــع األخبــار)116:
ت َع َل ْيـ َ
ـر ْ
ـر َوأَنْـ َ
ـك ا ْل َمقَ ا ِديـ ُ
َجـ َ
أن
يتضــح مــن حديــث اإلمــام ســام اللــه عليــه ّ

المقاديــر والقضــاء يجــري علينــا شــئنا أم أبينــا.

فــإن صبرنــا علــى قضــاء اللــه وقــدره فإنّنــا نؤجــر
ّ

وقــد اكتســبنا الثــواب الجزيــل ،أمــا فــي حــال الجــزع

والكراهيــة لقضــاء اللــه وقــدره أو الشــكوى والهــم
كل األحــوال
والحــزن يســلب منّــا األجــر والثــواب ،ففــي ِ ّ
يقــع القضــاء والقــدر علــى اإلنســان.

تحملنــا المصيبــة وصبرنــا
نضيــع ثــواب
فلمــاذا
ّ
ّ

إن قــدرت فهــي واقعــة ال محالــة.
علــى التــي ْ

ـر
وعــن اإلمــام الباقــر عليــه الســام قــال:
«...مـ ْ
َ
ـن َص َبـ َ
ـل َفقَ ـ ْ ِ
ـع
ـي ب ِ َمــا َصنَـ َ
ـد اللـ َ
ح ِمـ َ
اسـتَ ْر َج َع َو َ
َو ْ
ـه َعـ َّز َو َجـ َّ
ـد َرضـ َ
ـرى
ـل َذ ِلـ َ
اللـ ُ
ـه َو َو َقـ َ
ـن َلـ ْ
ـر ُه َع َلــى اللـ ِه َو َمـ ْ
ـع أَ ْجـ ُ
ـك َجـ َ
ـم َيفْ َعـ ْ

َ
ح َبـ َ
ـر ُه».
َع َل ْيـ ِه ا ْلقَ َ
ط اللـ ُ
ـاء َو ُ
ـم َوأَ ْ
ـو ذ َِميـ ٌ
ضـ ُ
هـ َ
ـه ت َ َعا َلــى أ ْجـ َ
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األخالق
(الكافي الشــريف)223/3:

للصابــر أجــر ال يعلمــه إال ّ اللــه تعالــى ،فالمؤمــن

الصابــر إذا حمــد اللــه عــ ّز وجــل وشــكر الخالــق

فــي صبــره يعنــي رضــي بمــا قــ ّدر اللــه لــه وســ ّلم
بقضــاء اللــه تعالــى ،فهنــا أوجــب اللــه علــى نفســه

أن يعطــي أجــر عبــده ،كمــا ورد فــي حديــث اإلمــام
الباقــر عليــه الســام.

أمــا فــي الحالــة الثانيــة إذا لــم يصبــر اإلنســان علــى

البــاء ،يجــري اللــه تعالــى عليــه القضــاء والقــدر وهــو

مذمــوم لعــدم صبــره وضبــط نفســه ،وقــد يحبــط اللــه
عملــه وال يؤجــر علــى البــاء.

من هم الصابرون وما عالمتهم؟

عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم أنّــه

َ
ٍ َ
ــل،
«عال ََمــةُ الصابِــ ِر ِفــي ث
قــالَ :
َــاث :أ َّو ُل َهــا أ ْن ال َ َي ْك َ
س َ
َّ
ــن َر ّبِــ ِه
ــرَ ،والث َّا ِلثَــةُ أَ ْن ال َ َي ْ
شــك َُو ِم ْ
َوالث َّانِ َيــةُ أَ ْن ال َ َي ْض َ
ج َ
ت َ َعا َلــى؛ َ
ـه إِذَا ك ِ
ـم
حـ َّ
ـقَ ،وإِذَا َض ِ
ألنَّـ ُ
ـد َض َّيـ َ
ـل َفقَ ـ ْ
ـر َلـ ْ
ـع ا ْل َ
جـ َ
َسـ َ

ُيـ َ
ـد َعصــاه».
ـؤ ِّد ُ
الشـ ْك َرَ ،وإِذَا َ
ـل َفقَ ـ ْ
شـكَا ِمـ ْ
ـن َر ّب ِـ ِه َعـ َّز َو َجـ َّ
َ
(علــل الشــرائع)498/2:

ليــس فيهــا اعتــراض وال شــكوى ،فالشــكوى ينتــج
الخــروج عــن األمــر اإللهــي وهــذا دال علــى المعصيــة
والكفــران بالنعمــة.

ـر
فعــن اإلمــام الصــادق عليــه الســام قــال« :إِنَّــا ُص ُبـ ٌ
َو ِ
ــف
اك ك َْي َ
ــد َ
ج ِع ْل ُ
ــر ِمنَّــا»ُ ،ق ْل ُ
ــت ِف َ
ش َ
ــتُ :
ــيعتُنَا أَ ْص َب ُ

ـيعتُك ْ َ
ـالَ « :
ـار ِ
ـر َع َلــى
شـ َ
ـر ِمنْ ُكـ ْ
ألنَّــا نَصْبِـ ُ
ُم أ ْص َبـ َ
َصـ َ
ـم؟ َقـ َ
ــم َو ِ
ــون».
ش َ
َمــا ن َ ْع َل ُ
ون َع َلــى َمــا ال َ َي ْع َل ُم َ
ــر َ
ــيعتُنَا َيصْب ِ ُ

(الكافــي الشــريف)93/2:

ال يعنــي كلمــة (أصبــر منــا) األفضليــة بالنســبة

للنــاس علــى اإلمــام المعصــوم عليــه الســام.

فاإلمــام المعصــوم عليــه الســام هــو الكامــل

مــن جميــع الجوانــب والنواحــي ،ســواء كانــت ماديــة
أم معنويــة.

أن يعتلــي علــى اإلمــام بصفــة
فــا يمكــن للمأمــوم ْ

معينــة ولــو كانــت بمقــدار أنملــة ،وإال ّ للــزم النقــص

فــي اإلمــام ،وهــذا خــاف العقيــدة اإلســامية عنــد أئمــة
أهــل البيــت عليهــم الســام.

ـاون .وقيــل ك ِ
ن،
فالكســل هــوُ :فتُــور ،ت َ َهـ ُ
ـلُ :متَ َهــا ِو ٌ
َسـ ٌ

إن شــيعتنا أصبــر
إن قــول المعصــوم ّ
لكــن نقــولّ :

ـح أن يتثاقــل عنــه ،قصــر
عمــا ال يصـ ّ
وتوانــى ،أو تثاقــل ّ
ّ
فــي أداء عملــه ،عكســه ِ
نشــط ،وقيــل الكســل :هــو أن

المؤمــن مــن االبتــاءات والصبــر عليهــا وليــس

ُمتَقَ ِ
اخِ .
ــخص :فتَــر فــي أمــر
الش
كســل ّ
ــر ٍ
ُ
ــسُ ،متَ َ
اع ٌ

يستســلم مــن دون المقاومــة والصبــر والتحمــل.

وهــو ضعــف الهمــة والقــوة واإلرادة.

ـر:
جــر :هــو َّ
َ
الســأَ ُمَ .
الض ْيـ ُ
ـاب َض ِ
والض َ
جـ ٌ
شـ ٌ
ـلَّ ،
ـق ،ا ْل َم َلـ ُ
ـر با َ
أل ْم ـ ِر
ـقَ ،ض ّيِـ ُ
َق ِلـ ٌ
ـرمَ .ض ِ
ـسُ ،متضايِــقُ ،متبـ ّ ِ
ـق النَّفْ ـ ِ
جـ َ

ـكانَ :ضــاق بمــن فيــه.
ـر َمَ .ض ِ
ـر المـ ُ
ومنــهَ :ضــاق وت َ َبـ ْ
جـ َ

جــر ،ق ِلــقُ ،متضايــق.
ـر َّ
َّ
والض ُ
الض َ
ـور :الكثيـ ُ
جـ ُ

أن يتحملــه اإلنســان
منــاً ،باعتبــار مــا يســتطيع ْ

بالقيــاس مــع صبــر اإلمــام.

أن صبــر اإلمــام المعصــوم عليــه
ونحــن نعتقــد ّ

الســام أكثــر وأفضــل مــن صبــر المخلــوق فــي زمانــه.
أمــا صبــر اإلنســان بالنســبة لنفســه فهــذا صبــر
ّ

جميــل وقــد مدحــه اإلمــام الصــادق عليــه الســام
وعبــر عنــه بكلمــة (أصبــر).
ّ

وقــد ذكــر اإلمــام ســام اللــه عليــه ســبب ذلــك

يفهــم مــن حديــث الرســول صلــى اللــه عليــه وآلــه

بقولــه( :شــيعتنا يصبــرون علــى مــا ال يعلمــون) ،علــم

النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم جعــل
إن
أوال ًّ :
َّ

يختلــف عــن الشــيعي الموالــي.

وســلم بعــض النــكات المهمــة منهــا مــا يلــي:

أول عالمــة للصابــر باعتبــار فــي الكســل
عــدم الكســل ّ

ضيــع الحقيقــة فالتــزم
تضييــع للحقيقــة ،ومــن
ّ
بالباطــل ،وهــذا عيــن الخطــأ.

اإلمــام عليــه الســام بســبب الصبــر ونتائــج الصبــر
فالشــيعة ال يعلمــون علــى مــاذا يصبــرون ،بــل هــم

لكــن
يصبــرون علــى صبــر اإلمــام ســام اللــه عليــه،
َّ
اإلمــام المعصــوم يعلــم علــى مــاذا يصبــر ألنّــه عيــن

يمــل اإلنســان مــن الصبــر فهــذا خــاف
أن
ثانيــاًْ :
ّ

اإلمــام المك ّلــف مــن قبــل اللــه تعالــى ،وقــد أخبــره

صــرح بــه
الصبــر لــم يكــن مــن الشــاكرين ،وهــذا مــا
ّ

اختــاف كثيــر مــع صبــر اإلنســان الموالــي مــع عــدم

فــإن اإلنســان إذا تضايــق مــن كثــرة
الحمــد والشــكر،
ّ
الرســول األكــرم صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم.

أن يكــون الصابــر إلــى اللــه تعالى فيــه معصية،
ثالثـاًْ :

وهــو االعتــراض علــى أمــر الخالــق عـ ّز وجــل ،فالقضــاء
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اللــه عـ ّز وجــل بجميــع األمــور فصبــره مــع العلــم فيــه

العلــم ،وهــذا كمــا قلنــا ليــس مــن بــاب األفضليــة أو

القيــاس بيــن اإلمــام عليــه الســام وبيــن المأمــوم.

األخالق
ُ
ش َعب الصبر

علــي عليــه الســام أنّــه قــال:
عــن أميــر المؤمنيــن
ٍّ

اق
إل ْ
بَ :ع َلــى َّ
ــع ُ
ــع ٍ
شــفَ ِ
ــو ِ
ق َوا ِ
ــر َع َلــى أَ ْر َب ِ
ش َ
الش ْ
«الص َّ ْب ُ
ــن
ــن ْ
اشــتَ َ
َوال ُّز ْهــ ِد َوالت َّ َر ّق ِ
ســا َ َع ِ
ــبَ ،ف َم ِ
اق إِ َلــى ا ْل َ
جنَّــ ِة َ
ح َّر َم ِ
ـه َو ِ
ات،
ـن أَ ْ
َّ
ـع َعـ ِ
ـن النَّــا ِر َر َجـ َ
الشـ َ
ـن ا ْل ُم َ
اتَ ،و َمـ ْ
شــفَ َق ِمـ َ

ر َفتِــ ِه،
ــن َم ْع ِ
ُ
ــل ِفــي َق ْلبِــي ِم ْ
اللــه ِفــي َق ْلبِــ ِه َمــا َج َع َ

ه ِ
ــو
ــد َ
او َل ُ
ــال َل ُ
ــد ُه َفــ ِإذَا ُ
ــهَ :ص َد ْق َ
ــت َ
ــه َي َ
ــات َي َ
كَ ،فن َ َ
ه َ
َفقَ َ
ـه
ـاس َو ْجهـاً َوأَ ْف َ
ـن النَّـ ِ
ـب اللـ ُ
ه ْي َئــةً َقـ ْ
ـد أَذ َ
ـم َ
أَ ْ
ض ُل ُهـ ْ
سـ ُ
ح َ
ْهـ َ
َان ب ِـ ِه َفص ِ
ـد َم َعه(.مســكن
َعنْـ ُ
يســى َوت َ َع َّبـ َ
ـه َمــا ك َ
ـب ِع َ
حـ َ
َ
الفــؤاد عنــد فقــد األحبــة واألوالد)96:

من مصاديق الصبر

ن بِا ْل ُم ِ
يبـ ِ
ـن َز ِ
ـب
ـاتَ ،و َمـ ِ
ـد ِفــي ُ
هـ َ
َو َمـ ْ
الدن ْ َيــا ت َ َهـ َ
ـاو َ
ـن ْ
ص َ
ارتَقَ ـ َ
خ ْي َرات»(.الخصــال)231/1:
ــار َع ِفــي ا ْل َ
ــو َ
ا ْل َم ْ
س َ
ت َ

كان اإلمــام الحســين عليــه الســام قــد شــ ّد علــى

اإلنســان إلــى تحمــل االبتــاءات والبــاء ،ويصبــر علــى

فلمــا رأى النســاء يبكيــن عليــه ليلــة عاشــوراء وســمع

روحــه عــن األذى بالنــار.

اللــه) ع ّزاهــا وقــال لهــا« :يــا أختــاه تعــزي بعــزاء اللــه

إن نزعــة النفــس والولــه للوصــول إلــى الجنــة يدفــع
ّ

مــا يجــري عليــه ،كذلــك دفــع الضــرر عــن نفســه ،وإبعاد

قلــوب أهــل بيتــه بالصبــر والرضــى بقضــاء اللــه تعالــى
أختــه أم كلثــوم تنــادي (وا ضيعتنــا بعــدك يــا أبــا عبــد

وهــذا مــا يحكــم بــه العقــل ،فالقــوة الخارقــة التــي

ســكّان الســماوات يفنــون وأهــل األرض كلهــم
ّ
فــإن ُ

جميع ـاً يحكــم بدفــع الضــرر وكســب المنفعــة ،فبمــا

ـت يــا زينــب وأنــت يــا فاطمــة وأنـ ِ
يــا أم كلثــوم وأنـ ِ
ـت يــا

وأن نــدرك األمــور
يمكــن أن
نميــز بهــا الخيــر والشــر ْ
ّ

أن حصــول الجنــة ال يكــون إال ّ بالصبــر ودفــع الضــرر أي
ّ

دخــول النــار أيضــاً ال يكــون إال بعــدم ضبــط النفــس،

علــى اإلنســان أن يســتعين باللــه تعالــى ليكــون صابــراً

شــاكراً حامــداً للــه تعالــى.

فــإن صبــر اإلنســان و ابتعــاده عــن
َّ

المحرمــات هــو االبتعــاد عــن النــار وعــن

يموتــون وجميــع البريــة يهلكــن» ،ثــم قــال« :يــا أختــاه
ـي جيبـاً وال
ربــاب انظـ َ
ـرن إذا أنــا قتلــت فــا تشــقّ قن علـ ّ

ـن هجــراً».
ـي وجه ـاً وال تقلـ َ
تخمشــن علـ ّ
فــكان اإلمــام عليــه الســام يعطــي درسـاً فــي الصبــر

والعــ ّزة واإلبــاء أمــام أعــداء اللــه تعالى(.اللهــوف فــي
قتلــى الطفــوف)

غضــب اللــه تعالــى ،وعلــى اإلنســان أن

يحــذر غضــب الخالــق عــ ّز وجــل كذلــك

مــع االســتهانة بالحكــم اإللهــي.

أمــا الشــعبة األخيــرة بالنســبة

للصابــر هــو انتظــاره للمــوت

ّ
وترقبــه ليأتــي أجلــه فــي أي لحظــة

كانــت ،وال يكــون اإلنســان ينتظــر المــوت

أن تكــون صحيفتــه نظيفــة ،وال يكــون بذمتــه
إال ّ ْ

شــيء ســواء كان بينــه وبيــن النــاس أم بينــه وبيــن

أن يســارع اإلنســان
اللــه تعالــى ،وهــذا ال يتحقــق إال ّ ْ
ـإن الخيــر
بالخيــرات ،واألعمــال الحســنة والصالحــة ،فـ ّ
يأتــي باألجــر الكثيــر فضــا ً عــن تســاقط الذنــوب.

شافاه الله ببركة صبره

ـر
ي أَ َّ
نبينــا وآلــه وعليــه الســام َمـ َّ
يســى علــى ّ
ن ِع َ
ُر ِو َ
َ
َ
ـج
ـر ِ
جـ ٍ
جنْ َب ْيـ ِ
ب ِ َر ُ
وب ا ْل َ
ـن بِا ْلفَ ا ِلـ ِ
ـر َص ُمقْ َعـ ٍد َم ْضـ ُ
ـل أ ْع َمــى أ ْبـ َ

جـذ ِ
ـد للـ ِه
ح ُمـ ُ
َو َقـ ْ
َام َو ُ
ح ْمـ ُ
ـر َل ْ
ـن ا ْل ُ
ـول :ا ْل َ
هـ َ
ـه ِمـ َ
ـد تَنَاثَـ َ
ـو َيقُ ـ ُ

ا َّل ـ ِذي َع َ
ـال
ـن َ
افانِــي ِم َّمــا ْابتَ َلــى ب ِ ـ ِه َك ِثيــراً ِمـ ْ
خ ْل ِق ـ ِهَ ،فقَ ـ َ
َ
ـن ا ْل َبـا َِء أَ َرا ُه َمص ُروفـاً
ي َ
َلـ ُ
يســىَ :يــا َ
ـي ٍء ِمـ َ
ـه ِع َ
هـذَا َوأ ٌّ
شـ ْ
ْ
َ
ـل
وح الل ـ ِه أنَــا َ
َعنْـ َ
ج َعـ ِ
ـالَ :يــا ُر َ
ـم َي ْ
ـن َلـ ْ
ـر ِم َّمـ ْ
خ ْيـ ٌ
ـك!؟ َفقَ ـ َ
شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية
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اإللحاد..
ظاه ــرة تع ــاود الظهور
بعد أن ابتعد المسلمون عن القرآن وهديه ,وتركوا

عادت وتنكرت
ور َّدت في حينها ،إال ّ أن موظتها قد
ْ
ُفن َِد ْ
ت ُ

والشبهات ،وحاطتهم من كل الجهات ،حتى تاه منهم

أن اإلثارات المطروحة أو
َّ
إن المتتبع لهذا المجال يجد ّ

عث الرسول األكرم صلى الله عليه وآله كان
عندما ُب َ

واحــد ،وال تختلف أبــداً عن ما كان ُيطرح سابقاً ،ولكن

سيرة نبيهم ونهجه ,عصفت عليهم عواصف الجهل

قوم ،فارت َّدوا عن الم َّل ِة وتركوا األثر.
ٌ

ُ
واالنحراف الفكري متشبعاً
الجهل سائداً على القوم،
ُ

بأفكارهم كالنوم ،فقد كانوا يجهلون وال يتفكرون

التي تُطرح من قبل هؤالء الالدينيين تصب في مصب
االختالف طرأ على أسلوب الطرح وصياغة العبارة.

منشأ اإللحاد

رش ُدوا إلى سبيل
لي ُ
حتَّى ،بعظمة الخلق ودقة إيجادهَ ،

لقد كان في األزمان الماضية والتي سبقت ميالد نبي

نال بدليلين،
َّ
إن عظمة صنع الخالق وإدراك وجوده ،ت ُ ُ

كثيرة ومتنوعة خصوصاً في اليونان؛ النفتاح هذه البالد

الهداية والسداد.

نبينا وآله وعليه السالم مدارس فكرية
الله عيسى على ّ

أولهما الدليل العقلي أو ما ُيسمى بالبرهان ،وثانيهما

فكرياً وتطورها سياسياً وانتشار الحرية فيها آنذاك،

فاألول يطلب من اإلنسان التأمل والتفكير بعظمة

ترجمة للكلمة اإلغريقية ( )Atheosقاصدين بها( :عدم

الدليل النقلي وهو متمثل باآليات والروايات.

الموجد العظيم ،والثاني يتطلب من صاحب القلب
ِ

السليم والعقل الفهيم أن يوسع نطاقه الفكري

بالمطالعة وتتبع اآلثار.

اهتمت عموم األديان والرساالت السماوية بمبدأ
لقد
ْ

التوحيد أعظم اهتمام واجتهدت في إثباته ،حتى ُع َّد

أصل األصول؛ كونه ُيثبت علة مجيئها ،وقد كان في قبال
هذه الجهود مجاميع ممن ي َّدعون امتالكهم فكراً من

المالحدة والطبيعيين والالربوبيين وغيرهم ،يطرحون
ويثيرون التساؤالت حول وجود اإلله وعدمه؟
تشكيكاتهمُ ،
أو نفي قدرته وعدله ،أو ما هي آثاره؟ وغيرها.

فغاص في هذه التساؤالت وما نتج عنها من تشكيكات
َ

كثير من الناس ،وما زالت ت ُ َر َوج حتى يومنا هذا ،مع أنَّها
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فاستعمل اليونانيون القدماء كلمة (اإللحاد) والتي تُعد

اإليمان بإله).

معنى آخر
ففي القرن الخامس قبل الميالد تم إضافة
ً

لها هو( :إنكار فكرة اإلله الخالق األعظم) ،وقد القت هذه

الفكرة رواجاً في حينها واعتقد بها الكثير.

ثم تلت العصور ،وتجادلت المدارس الفكرية فيما

بينها ،األمر الذي أدى إلى زوال كثير منها إضافةً إلى

ظهور غيرها.

ثم جاء اإلســام ،الدين الخالد ،الذي رغم ما تعرض

ويتعرض له من هجمات فإنّه يأبى الزوال أو الخراب،

وقد وعد الله تعالى بحفظه عن طريق حفظ الثقل

األكبر منه بقوله{ :إَِّنــا نَـحْـنُ نَـزَّلْـنَــا الـ ِّـذ ْ
كـرَ وَإَِّن ــا َلهُ
لَحاف ُِظون}[الحجر]9:

الثورة الحسينية

بتعدد طرق الحفظ ووسائله ورأسها وأصلها هو

بوجود اإلمام المعصوم عليه السالم ولهذا الموضوع

استقاللية تُطرح في محلها إن شاء الله ،حيث واجه
الرسول األكرم محمد صلى الله عليه وآله الكثير من
هؤالء وقد كان ُيطلق عليهم في حينها اسم (الدهريين)
كونهم ينسبون أصل الخلق إلى الدهر (الزمن) وقد ذكر

القرآن الكريم محاججة بعضهم حيث أنكروا المعاد
بأن
والبعث ونسبوا الهالك إلى الدهر فيتبين أعتقادهم ّ

والموجد سواء ،وردت
المع ِدم
ِ
الموجد لهم هو الدهر كون ُ

هذه المحاججة في قوله تعالى{ :وَقا ُلوا ما هِيَ إِ َّال حَيا ُتنَا
ِكنا إِ َّال الدَّهْرُ وَما َلهُمْ بِذلِكَ
الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما يُهْل ُ
مِنْ عِ ْل ٍم إِنْ هُمْ إِ َّ
ال ي َُظنُّون}[الجاثية]25:

بأن
إن المتدبر في اآلية الكريمة يجد أنّهم مع قولهم ّ
ّ

الدهر هو مهلكهم فإنّهم ال يملكون يقيناً ودراية بذلك

بأن الحياة مرة
بل يظنون بحدوثه ،إضافةً إلى ادعائهم ّ

واحــدة فال حياة بعد الموت األمــر المخالف للفطرة
السليمة التي تؤمن وتُقر بلزوم الحساب والجزاء وإال

انتفت حكمة إيجاد الحياة.

ـأن المنكرين لوجود الخالق تعالى،
لقد أسلفت بـ ّ

هم ُكثُر ومتنوعو المسميات والمناهج ،إال أنَّهم

ويعد هذا
ُجمعوا تحت عنواناً واحداً هو (الالدينيين)ُ ،

المصطلح عــنــوان عريض تــنــدرج تحته الكثير من

القناعات والتوجهات الفكرية والفلسفية والعلمية

المرتبطة باألسئلة الجوهرية عن خلق الكون ومغزاه،

بشكل
وعن السياسة واألخالق ،ولكن تعريف (الالدينية)
ٍ

بأن أي دين هو من صنع االنسان
مبسط هو( :اإلعتقاد ّ

وليس من عند إله).

بعض تقسيمات اإللحاد

قسم البعض الالدينيين من حيث نظرتهم لآللهة إلى
ّ

ثالثة أنواع:

 .1الملحدون :وهم الذين يرفضون فكرة وجود قوى

فوق طبيعية كاآللهة رفضاً صريحاً.

 .2الالأدرية :وهم الذين ال يتخذون موقفاً معيناً من

قضية اآللهة باعتبارها كما يعتقدون مسألة علمية وال

تحمل أهمية جوهرية بالنسبة لإلنسان فهم ال يرفضون

وال يعتقدون بوجود اآللهة.

 .3الربوبيون :وهم الذين يعتقدون بوجود قوة مسيرة

للكون قد ال تكون بمفهوم اإلله الشخصي أو الخالق ،في

الوقت الذي ينضمرون فيه ضمن إطار الالدينية.

وبسبب التعريف السالف الذكر لإللحاد والذي ُيعد غير

واضح المعالم إضافةً إلى وجود تيارات عديدة تحمل
فكرة اإللحاد ،نشأت محاوالت لرسم حدود واضحة عن

معنى اإللحاد الحقيقي وأدت هذه المحاوالت بدورها إلى
تفريعات وتقسيمات ثانوية لمصطلح اإللحاد ،فأنتجت

بعض التصنيفات لإللحاد من أبرزها:

إلحاد قوي أو إلحاد موجب وهو نفي وجود إله.
إلحاد ضعيف أو إلحاد سالب وهو عدم االعتقاد
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بوجود إله.
والفرق بينهما هو أن الملحد الموجب ينفي وجود الله

وقد يستعين بنظريات علمية وفلسفية إلثبات ذلك،
بينما الملحد السالب يكتفي فقط بعدم االعتقاد بالله

الموحدون.
نظراً لعدم قناعته باألدلة التي يقدمها
ّ

ولو درسنا الواقع حللنا الظروف المعاصرة الكتشفنا

العديد من األسباب التي أدت إلى ظهور ظاهرة اإللحاد
ونموها في مجتمعاتنا ،كما حدث سابقاً في المجتمعات
الغربية وخصوصاً األوروبية منها قبل مئات السنين ،فقد

روت كارين أرمسترونغ في كتابها (تاريخ الخالق األعظم):

(منذ نهايات القرن السابع عشر وبــدايــات القرن

التاسع عشر ومع التطور العلمي والتكنولوجي الذي
شهده الغرب بدأت بوادر تيارات أعلنت استقاللها عن

فكرة وجود الخالق األعظم .وهذا العصر كان عصر كارل
ماركس وتشارلز داروين وفريدريك نيتشه وسيغموند

أساليبهم حرق المهرطقين وهم أحياء وكانت األساليب

األخرى المستعملة متطرفة وشديدة حتى بالنسبة
بناء على مرسوم
لمقاييس القرون الوسطى .وكانت
ً

من الناطق باسم البابا قيصر هيسترباخ (Caesar

 )of Heisterbachالــذي قال (اذبحوهم كلهم) وقد
شملت هذه الحملة أكثر من  10مدن في فرنسا .وتلت
هذه الحادثة خسائر بشرية كبيرة والتي وقعت أثناء

الحمالت الصليبية.

فإن اإللحاد لم يقف عند العلماء
ونتيجةً لكل ذلك
ّ

فقط بل حتى األدباء أعلنوا وفاة فكرة الدين والخالق،

ومن أبرز الشعراء في هذه الفترة هو وليم بليك (1757

إن
 )William Blake( )1827 -حيث قال في قصائده ّ

الدين أبعد اإلنسان من إنسانيته بفرضه قوانين

تعارض طبيعة البشر من ناحية الحرية والسعادة،
وأن الدين جعل اإلنسان يفقد حريته واعتماده على
ّ
نفسه في تغير واقعه.

غيض من فيض إن أردنا المرور سريعاً على
وهذا
ٌ

أسباب انتشار هذه الظاهرة ،ومن األسباب المضافة

في مجتمعاتنا هي مشكلة الجهل الذي غرقت فيه
أكثر هذه المجتمعات مما أدى إلى تراجعها وتأخرها،

فقلة اإلطالع على مفاهيم الدين األصيلة وترك العمل

بقيمه السامية ُيعد من األسباب الجوهرية لتولد هكذا

ردة فعل تهدم الدين في نفوس الناس ،أضف إلى كل
هذا تربص أعداء الدين الغتنام أبسط الفرص لمهاجمته

فرويد الذين بدأوا بتحليل الظواهر العلمية والنفسية

واالقتصادية ،واالجتماعية ،بطريقة لم يكن لفكرة الخالق
األعظم أي دور فيها .وقد أسهم في هذه الحركة الموقف
الهش للديانة المسيحية في القرون الوسطى وماتالها

نتيجة للحروب والجرائم واالنتهاكات لإلنسانية التي تمت
في أوروبا باسم الدين نتيجة تعامل الكنيسة الكاثوليكية

بما اعتبرته هرطقة أو خروجاً عن مبادئ الكنيسة حيث
قامت الكنيسة بتشكيل لجنة خاصة لمحاربة الهرطقة

والنيل منه ،األمور التي أدت إلى حصول فجوة واسعة

بين المجتمع والدين.

األمثلة كثيرة في اإللحاد سواء ما روي من مواقف

للرسول وأهل بيته عليه وعليهم السالم أو ما طرح من
أفكار ورؤى حديثة ،والخوض في غمارها ومناقشتها

يحتاج إلــى أجــزاء عــدة ال يسع هــذه السطور القالئل

إحتواءها أسأل من الله أن يوفقنا لذلك.

فهناك وصف للخالق ورد على لسان أمير المؤمنين

في عام  1184م وكانت هذه اللجنة نشيطة في العديد من

علي عليه السالم وهو يذكر ثماني صفات للحق تعالى
ٍّ
ريك َله،
بقوله:
ــد ُه ال َ
ش َ
أن ال َ
ُ
ح َ
إله إال ّ الله َو ْ
«وأشهد ْ

ـأن هناك قوتين أو خالقين
والوثنية هي اعتقاد بـ ّ

على ِ
صفَ ة ،وال تُعقَ ُد القُ
ناله
نه على كَيفيةَ ،وال ت َ ُ
لوب ِم ُ
ُ
التَج ِزئَةُ َوالتَبعيضَ ،وال تُحي ُ
األبصار َوالقُ لوب»[.نهج
ط ب ِ ِه
ُ

الدول األوروبية ،وقامت بشن الحرب على أتباع المعتقد

الوثني في غرب أوروبا.

يسيطران على الكون يمثل أحدهما الخير واآلخر الشر.
استمرت هذه الحملة من 1209م إلى 1229م ،وشملت

ا َ
يء َق ْب َلهَ ،و ِ
األوهام َل ُه
اآلخ ُر ال غايةَ َله ،ال تَقَ ُع
ل ال َ
ُ
ش َ
أل َو ُ

البالغة]121/1:
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الحوزات العلمية
والوعي الحضاري

ليس من العقالنية الوقوف على حالة ما من دون

النظر إلى الدوافع والمحفزات ،سواء كانت نفسية
نابعة من اإلدراك البشري ،أو عن طريق وحيانية

النص المحفز ،ولذا تقف أمام الباحث في شرعية

الحوزات العلمية ،والمحفزات لالنضمام إليها مدركات

خارجية وأخرى داخلية تتأطر ضمن إطارين الوحيانية
والعقالنية ،وأدل دليل على ذلك النصوص الشرعية

الدينية المتكثرة ســواء نصوص القرآن الكريم أو
اإلثرائية (الحديث الشريف) هذا من جانب ،ومن جانب

فإن األعم األغلب من البشر متفقون عقال ً على
آخر
َّ

أهمية المعرفة واإلشادة بأصحابها.

والبد من االنتباه إلى مسألة لها شأنية كبيرة وهي

أن النص الشرعي حينما دعا إلى المعرفة وحث على
ّ

العلم وإعمال العقل ،من خالل برنامج عملي تدريجي

يعمق في ذهنية المتلقين لخطابه ذلك األسلوب من
التعاطي مع المعرفة ،وفي مقدمة تلك النصوص
الوحيانية كما أكد كل مفكري اإلسالم قوله تعالى:

النْسانَ مِنْ
{ا ْقرَأْ بِاسْ ِم رَبِّكَ َّالذي خَ َلقَ * خَ َلقَ ْ ِ
َق * ا ْقرَأْ وَرَبُّكَ ْ َ
ال ْ
كرَمُ * َّالذي عََّلمَ بِالْ َق َل ِم * عََّلمَ
عَل ٍ

النْسانَ ما َلمْ يَعْ َلمْ}[.العلق]5-1:
ِْ

أوحي إلى
ومن خالل هذا النص الذي يعد أول نص
َ

النبي صلى الله عليه وآله تتضح قيمة المعرفة ،إذ
ثم أردفها بنعمة العلم،
ابتدأ بنعمة اإليجاد والخلقَّ ،

ثمة منة أو توجد نعمة بعد اإليجاد هي أعلى
فلو كان ّ

من العلم لما خصه الله تعالى بذلك ،وصدر به نور
ّ
الهداية ،وطريق الداللة على الصراط المستقيم ملفتاً
أن مدارج كمال هذا اإلنسان الذي خلق من
االنتباه إلى َّ
أخس األشياء (العلق) هو العلم الذي به يصير في

غاية الشرف والنفاسة.

وحصر الخشية في العلماء إذ قال{ :إِنَّما يَخْ شَى ا َ
هلل
مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماء}[.فاطر]28:

كرُ مَنْ
على شرط أن يكونوا من الذاكرين {سَي ََّذ َ
يَخْ شَى} ،والعلم هو من أبين أبواب الوصول إلى

الحكمة التي تعد خيراً كثيراً ،وقد آتاها ألنبيائه.

وكذا األحاديث الشريفة فهي كما اآليات المباركة

اهتمت بالبناء الفوقي للمعرفة ،إذ جاءت جميعها
لترسخ عقيدة اإليمان بقدرة العقل على الوصول إلى

الكمال ،والذي قرنت بعضها بينه وبين األنبياء في
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احتجاج الله سبحانه على خلقه ،ولذا ينبغي اإليمان

أسمى وهي البناء الفوقي لخلق حالة التكامل

ِ
يكتف ببيان األثر
بها ،ومن هذه النصوص من لم

المجتمعات لمحاربة حالة الجهل التي من أشد

أن إعمال العقل من خالل المعرفة ومن خالل العلم
َّ

الدنيوي بل ركز على األثر األخروي كما في قول النبي

ظ َر إِ َلى ُعتَقَ ِ
ب أَ ْن َينْ ُ
اء
ن أَ َ
«م ْ
صلى الله عليه وآلهَ :
ح َّ
ن النَّا ِر َف ْل َينْ ُ
ين َف َو ا َّل ِذي نَفْ ِ
سي
ظ ْر إِ َلى ا ْل ُمتَ َع ِّل ِم َ
الل ِه ِم َ
ن
ب ِ َي ِد ِه َما ِم ْ
ُل
ُ
الله َل ُه بِك ِ ّ

ب
ُمتَ َع ِّل ٍم َيخْ تَ ِل ُف إِ َلى َب ِ
اب ا ْل َعا ِل ِم إِ َّل َكتَ َ
سن َ ٍة َو َبنَى
ُل َق َد ٍم
ُ
الله َل ُه بِك ِ ّ
َق َد ٍم ِع َبا َدةَ َ

شي َع َلى ْ َ
ِ
جن َّ ِة َو َي ْم ِ
ستَ ْغ ِف ُر
ال ْر ِ
َم ِدينَةً ِفي ا ْل َ
ي تَ ْ
ض َوه َ
ش ِه َد ِ
َل ُه َو ُي ْم ِ
ت ا ْل َم َلئِكَةُ أَن َّ ُه ْم
ح َم ْغفُ وراً َل ُه َو َ
سي َو ُيصْب ِ ُ
ن النَّار»( .منية المريد)100:
ُعتَقَ ُ
اء الل ِه ِم َ

البشري مــن خــال زرع المعرفة وإنمائها في
الحاالت خطورة في المجتمعات.

فإن حالة التكامل البشري تظهر في أبرز صورها
إذن
ّ

من خالل المعرفة والتكامل المعرفي ،إضافة إلى
التغير السلوكي لطالب العلم
التناغم الوظيفي مع
َّ

والمعرفة من جهة ،ومن جهة أخرى التغير السلوكي

أن الساعي للتكامل ال يتوقف
المجتمعي ،ومن المؤكد ّ
عند ح ٍد ودرجة معينين ،بل يستمر في ذلك إلى آخر

لحظة من حياته ،وهذا ديدن الكثير من العلماء الكبار
الذين سجلوا أسماءهم في صفحات التاريخ فإنّهم لم

يعرف عنهم أنّهم توقفوا عن االستزادة المعرفية حتى

إن بعضهم كان يشكو من
آخر لحظة في حياتهم ،بل ّ
قلة الوقت لذلك حتى كأنّه يموت حسرة على لحظة

من لحظات عمره لم يغتنمها لزيادة معرفته.

وهنا ينبغي اإلشارة إلى حالة التراجع المعرفي التي

شهدتها حوزاتنا العلمية على الرغم من تطور وسائل
المعرفة ويسر تناولها من قبل الجميع ،فاليوم صار

بإمكان الجميع التعلم في البيوت وكثرت الجامعات
المفتوحة في كل البالد وكــذا الــحــوزات العلمية

ولكي ال يدنو الشك إلى أح ٍد مستغرباً من عظم هذا

أن حالة التراجع
كبيرة أمــام طالب المعرفة نجد ّ

ذلك إذ قالَ :
ين َد َر َجةً
س ْب ِع َ
«ف ْض ُ
ل ا ْل َعا ِل ِم َع َلى ا ْل َعاب ِ ِد ب ِ َ

العلمية ،فقديماً كنا نسمع بفالن البصري أو الكوفي

الثواب فإنّه صلى الله عليه وآله أوضح السبب في

تسجل في كل مكان بصورة ملحوظة في الحوزات

ك
ين َعاماً َو َذ ِل َ
ل َد َر َجتَ ْي ِ
ح ْض ُر ا ْلفَ َر ِ
ن ُ
س ْب ِع َ
َب ْي َ
ن ُك ِ ّ
س َ
اس َف ُي ْب ِ
الش ْي َ
ها ا ْل َعا ِل ُم
ن
َّ
ان َي َ
ض ُع ا ْلب ِ ْد َعةَ ِللن َّ ِ
ص ُر َ
أَ َّ
ط َ

مر على كل تلك الحواضر
أو البغدادي وغيره ،إذ
َّ

العلمية الستزادة من علمائها ومعارفهم ،أصبحنا

الواعظين)12/1:

وإن كانت بحسب الظاهر غير ظاهرة.

ل َع َلى ِع َبا َدتِه...»(.روضة
َف َينْ َهى َعنْ َها َوا ْل َعاب ِ ُد ُمقْ ب ِ ٌ

وهي العلة ذاتها التي ذكــرت مــراراً في الروايات

فليس المقصود بالعلم غير ما يترتب عليه من

وظائف ومهام.

وجميع هــذه النصوص الشرعية التي جاءت

محفزة لطلب العلم واالنــضــمــام إلــى المع ّلم
المتمث ّلة بالحوزات العلمية التي تمثل أحد أبرز

مظاهر السعي لذلك ،وقد جــاءت من وراء غاية
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اليوم ننظر إلى ظاهرة العزوف الحقيقي عن المعرفة،
لذا على الحوزات العلمية أوال ً أن تراجع برامجها

قال رســـول الله صلى الله عليه وآلهَ :
«ف ْ
ل
ض ُ
ا ْل َعا ِل ِ
ل
ين َد َر َجـــةً َب ْي َ
ـــب ِع َ
س ْ
ن ُك ِ ّ
ـــم َعلَى ا ْل َعاب ِ ِد ب ِ َ
ح ْ
ين َعاماً»
َد َر َجتَ ْي ِ
ض ُر ا ْلفَ َر ِ
ن ُ
ـــب ِع َ
س ْ
س َ

آراء وأقالم
التربوية والتعليمية.
ثانياً أن تهتم بتوعية األفراد الذين ينتمون إليها.
ثالثاً على طالب المعرفة أن يتعلموا كيف يبرمجون

فإن حالة الخواء المعرفي أصبحت ظاهرة
ذواتهم،
ّ
واضحة للجميع ،وليس بالمقدور تجاهلها والسكوت

عنها ،وال نخفي رؤوسنا بالتراب كما تفعل النعامة
عندما تداهمها األخطار ظناً منها إنّه ال يراها األعداء،
وهــذه الظاهرة لم تقتصر على جانب من جوانب
المعرفة.

وجميع الدراسات التي عنت بدراسة أسباب تنامي

أن أهم األسباب لتنامي
األمم وتطورها أكدت على َّ

هناك حالة تكثر في أيام التعطيل وهنا يأتي السؤال

هل باإلمكان أن يستمر الدرس في هذه األيام أم ال؟

من المؤكد أنّنا ال نريد أن نسير باتجاه طوباوي

أن حالة
يغلب عليه المثالية ولكن من المؤكد ّ

التكامل المعرفي بل حتى البحث الدرسي ليست

قاصرة على االلتزام بالدرس وإنَّما هناك الكثير

من األمثلة المتكررة في المجتمعات ومنها
الحوزات العلمية ،أنه كتب العديد من مفكري

الحوزات العلمية في مجاالت لم تكن معروفة
على مستوى الــدرس الــحــوزوي كمن كتب في
الفلسفة والفكر والعرفاني بل وحتى االقتصاد

المجتمعات وتطورها هو ازديــاد عالقة تلك األمم
والشعوب بمصادر المعرفة ،إذ أشارت بعض الدراسات
أن اليابان على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت
َّ

بها فإنَّها استطاعت أن تغزو العالم بصناعاتها والتي
باتت تتطور شيئاً فشيئاً حتى أصبحت الصناعات

اإللكترونية الدقيقة من أضخم صناعاتها التي تصدرها

للعالم ،ويعزا السبب في ذلك إلى تنامي حالة الوعي
أن واحــدة من
ألهمية المعرفة ،ويذكر المراقبون َّ
أكثر المظاهر شيوعاً هي العالقة اإليجابية بين تلك

الشعوب وبين الثقافة ،فتكاد ال تخلو المرافق العامة
من مشاهد القراءة والمطالعة التي كانت وراء تعزيز

ثقافة تلك المجتمعات.

وتعد حالة التراخي وعدم االلتزام الدرسي أو حاالت

التعطيل في الــحــوزات واحــدة من أكثر المظاهر

شيوعاً ،والتي البد أن تعالج عالجاً صحيحاً حتى ال

يضطر الطالب أن يتأخر سنين طويلة في قطع
المراحل الدراسية ،وواحدة من من تلك المدد الزمنية
التي تعطل فيها الحوزات هي أيام المواسم التبليغية
(شهر رمضان وشهر محرم) إذ تكثر مجالس الوعظ

واإلرشاد في هذين الشهرين ،من كل سنة مما تضطر
الحوزات العلمية أن تعطي فرصة للمبلغين لكي
يتصدون لتوجيه الناس وإرشــادهــم ،ولكن العادة

جرت أن يضاف إليهما جزء من الشهر السابق وجزء
من الشهر الالحق وباألخص في محرم حيث العادة

فإن
أن تعطل الحوزات في شهر صفر كذلك ،ومن ثم
َّ

اإلسالمي وغيرها من العلوم اإلنسانية التي لم

تكن حاضرة في الحوزات العلمية كمواد تدرس
بصورة منهجية ،ولكن حب المعرفة والسعي نحو
التكامل المعرفي لدى هؤالء المفكرين األفذاذ،
هي التي أسهمت في بناء الحضارة اإلسالمية

وبيان النقاط اإليجابية في التشريع اإلسالمي،
على أسس المنهج اإلسالمي القويم ،وهذا الذي

يدعونا إلى القول إنَّه ينبغي أن تكون حالة تفاعلية

بين األجواء التربوية التي تنشأ في هذه المواسم
التبليغية سيما في شهر رمضان ،وبين األجواء

المعرفية لتخلق حالة من التكامل المعرفي
التربوي السلوكي عند طالب المعرفة.

بقلم :الشيخ حيدر الشمري
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قصة وعبرة

حوار مع حديث الغدير

وحيداً في عالم ال يعرف للوحدة وجهاً إال ّ وجهي

فإن لي موسوعة كبيرة
يقول النص :أما مصدري
ّ

جعبتي كل الحقائق! نعم إنّه أنا (حديث الغدير)..

مصدري وعن هوية تعريفي كمسألة من يسأل عن

أنا ،فريداً ليس يرى مثلي أنا ،وموسوعياً اكتنف في

األصل الذي ال أصل مثله والفرع الذي ال فرع مثله
والدين الذي ال دين مثله إنّه ديننا ومعتقدنا ومبدأ

عملنا وأساس فكرنا ومحور تفكيرنا ،إنَّه المضمون

الذي يكشف عن كل المضامين!

إنَّه حديث الغدير ..واليوم سيكون حديثنا مع هذا

وأول ما نبدأ به حوارنا مع هذا النص
الصرح الشامخ ّ
الجوهري هو السؤال عن مصدره وعن هويته؟
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باسمي وهي موسوعة الغدير فمسألة السؤال عن

الشمس في وسط النهار.

ويستمر حديثنا مع هذا النص الشريف!
فقيل له :أخبرنا عن فحواك وعن مضمونك؟
قال :أنا باختصار ألخّ ص الدين ك ّله فمضموني

هو مضمون الدين كله! لذا سوف لن أتكلم عن

كل شيء بخصوصي بل سوف أتكلم عن مضموني

ضمن جهات محدودة!

قصة وعبرة
الجهة األولى :أصول الدين

فأنا أمث ّل أصــل هــذه األصــول وطبعاً لسبب

بسيط جــداً حيث إنّــي أتكلم عــن خليفة الله

وواسطته على الخلق!

ومعنى أنّي أتكلم عن خليفة الله هو أنّي أتكلم عن

الجهة التي منها يؤخذ دين الله ومن دونها ال وجود

لهذا الدين أبداً.

فإنِ ّي أتكلم عن ممثل الله في الخلق فمن هذه

الجهة أنا أكون أصل األصول باعتبار أَنَّني الجهة

التي تؤخذ منها األصول وبواسطتها نعرف مراد الله
أن أحد أوصاف
ونعرف إرادته وحكمه ومن هنا نجد ّ
خليفة الله أنّــه الجهة التي تنطق وتظهر فيها
مشيئة الله في الخلق وإلى الخلق.

الجهة الثانية :فروع الدين

فإن
في الواقع هذه الجهة من أوضح الواضحات
ّ

الذي يمثل الله في الخلق البد من أنَّه الجهة التي
تؤخذ منها أحكام الله ومن يمثل الله في أصوله

البد أن يمثله في فروعه ..فكلمة الخليفة هي كلمة

المستخلف حقاً وحقيقة.

الجهة الثالثة :منظومة اآلداب واألخالق
والسلوكيات العامة
أن
وهذه الجهة أصبحت واضحة بعدما عرفنا َّ

خليفة الله هو الناطق عن الله في فروعه وأصوله
فإن مسألة تبيان اآلداب واألخالق
وإرادته ومشيئته
َّ

مسألة يصبح الكالم حولها أمراً واضحاً فإنَّها أيضاً
لن تؤخذ إال من ولي الله.

الجهة الرابعة :منظومة التفسير

أن حديث الغدير قد بين منهج
ال يخفى على أحد ّ

التفسير كلياً حيث قال رسول الله صلى الله عليه
بأن التفسير
وآله بعد رفع يد األمير ما مضمونه
ّ

لن ولم وال يكون وال يؤخذ إال من أمير المؤمنين

عليه السالم وبغض النظر عن هذا المضمون

أن العقل قبل
الواضح جداً في حديث الغدير إال َّ
النقل يحكم بهذا!

فخليفة الله أول عمل له هو تفسير كالم الله وال

فإن هذه النقطة
تحتاج إلى كثير كالم حولها وحقيقة
َّ

بالذات هي النقطة األهم والمسألة األخطر واألكثر
حساسية بالقياس مع أي مضمون آخر ممكن أن

تجده في كل النصوص الدينية.

فقلنا له :وكيف ذلك أيها النص الشريف؟
قال :أنا من حيث التسلسل الزمني أعتبر من

أواخــر ما قاله الرسول لألمة بل ربما أنا األخير
وهذا يعني أنَّني أحمل المضمون األهم في رسالة

السماء فمن العادة آخر ما يقوله أي شخص هو

أهم ما يقوله فما بالك بحديث وصفه الله بأنّه
إن لم يقله الرسول صلى الله عليه وآله فكأنَّما لم
ْ
يبلغ رسالته أبداً!

فإن رسالة الرسول صلى الله عليه
وبعبارة أخرى
ّ

وآله ب ّلغها كلها في غدير خم ومن هنا يعتبر هذا

أن اإلمامة هي
النص هو أوضح الدالئل عن مسألة َّ
أصل األصول حيث بها يكون هنالك دين ومن دونها

ألي دين إطالقاً!
ال وجود
ّ

فيعتبر حديث الغدير في مسألة التفسير هو

المشروع اإللهي في مواجهة مشروع حسبنا كتاب

الله الذي أسس له إبليس! وهو خالصة مضمون
إن الدين والقرآن من
حديث الثقلين الشهير! حيث َّ

دون العترة لن يكون لهما وجود ،ومن هنا يكون
أعداء علي ملحدين فهم ألحدوا بمضامين حديث

الغدير والسيما مضمون التفسير واتبعوا منهج
حسبنا كتاب الله فعليهم غضب الله حيث شرعوا

في قبال تشريع الله وإرادته.

الخالصة

إذن حديث الغدير هو األصل الذي به تعرف األصول

ومنه يؤخذ منهجية التفسير وبه تؤسس منهجية
فإن مضمون الغدير
الحراك الفكري وفي زماننا هذا
ّ
ال مصداق له إال ّ ولي أمرنا الحجة بن الحسن روحي
وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.

وبيعة الغدير هي بيعة إلمام زماننا فهو ولي الله

وخليفته بعد آبائه األطهار صلوات الله وسالمه

عليهم أجمعين.

بقلم :حيدر الوائلي
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األسرة والمجتمع

بـــديـــهـــيـــة
اآلداب العامة

كسبية
تتراوح اآلداب الحميدة والذَّميمة ،بين كونها
َّ

بديهية.
ضرورية
نظرية ،أو
َّ
َّ
َّ

القسم األول

ن كي يتح َّلى بها
ر
فاألولى تحتاج إلى نظ ٍ
وتمع ٍ
ٌّ

ِ
الفرد ،بل وتحتاج للتع ٌّلم والقراءة في ِ
وتراجم
س َير

ظري في كتب األخالق
أهل الخُ ُلق واألدب ،والبحث الن َّ
ِّ

الباطنية التي
للوقوف على حقيقة ِع َّد ٍة من الصفات
َّ

حميدا كان أم ذميماً.
تتجسد فتكون خُ ُلقً ا؛
ً
َّ

أمير المؤمنين عليه السالم رجال ً يشتم
وقد سمع
ُ

أمير المؤمنين
قنبر أن ير َّد عليه ،فناداه
قنبرا ،وقد رام
ُ
ٌ
ً

ض
«م ْهال ً َيا َقنْ َب ُر َد ْع َ
شاتِ َم َ
ك ُم َهاناً ت ُ ْر ِ
عليه السالمَ :
خ ِ
ان َوت ُ َع ِ
س ِ
الش ْي َ
ك َف َو ا َّل ِذي
ط
َّ
ب َع ُد َّو َ
الر ْ
ط َ
ح َم َ
َّ
ن َوت ُ ْ
اق ْ
ح َّبةَ َو َبـ َ
س َمةَ َما أَ ْر َضى
َف َل َق ا ْل َ
َ
ـرأ الن َّ َ

ْل ا ْل ِ
ح ْل ِم َوال َ
ن َر َّب ُه ب ِ ِمث ِ
ا ْل ُم ْؤ ِم ُ
ـيـ َ
ــخــ َ
ـان
ط الـ َّ
أَ ْس َ
طـ َ
ـشـ ْ

ْل الص ْم ِ
ت
ب ِ ِمث ِ
َّ
َوال َ ُعـ ِ
ـب
ـوقـ َ
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ا َ
السك ِ
ُوت َعنْه»(.أمالي المفيد)118:
ح َم ُق ب ِ ِمث ِ
أل ْ
ْل ُّ
يظهر من الرواية بعض الفوائد منها ما يلي:

ـيـاً عليه السالم
.1
ّ
إن أمــيــر المؤمنين عــلـ ّ

يحث على التمسك برضى الله تعالى وسخط
ّ
أو ل ما ذكره عليه السالم لقنبر
الشيطان ،وهو ّ

في حصوله على رضا الله.

 .2من وسائل عقوبة العدو هو عدم االهتمام به ،بل

وهذا يكون عقوبة للشيطان ،وقد يسخط الشيطان

في حال ترك المتع ّدي بالشتم.

 .3من األمور التي ترضي الرب هو الحلم بالنسبة

للمؤمن وهــذا ما أ ّكــد عليه أمير المؤمنين عليه
السالم بقوله (ما أرضى المؤمن ربه بمثل
الحلم).

 .4والصمت في وجه األحمق فيه

سخط الشيطان فضال ً عن معاقبته
به وهذا أيضاً ما ورد في قوله عليه
السالم (وال أَسخط الشيطان

األسرة والمجتمع
بمثل الصمت وال عوقب األحمق بمثل السكوت عنه).
وقال اإلمام الصادق من آل محم ٍد عليه وعليهم
َّ
َ
ْ
ِ
ِ
ون
د
س
ل
ج
م
ل
ا
ب
ى
ض
ر
ت
ن
أ
ع
اض
و
السالم:
ُ
َ
ِ
ِ َ ْ
ـن الت َّ َ
ِ ُ َ
«مـ َ
ْ َْ
َّ
َ
َ
اء َوإِ ْن
ن ت َ ْلقَ ى َوأ ْن تَتْ ُر َ
ج ِل ِ
ا ْل َم ْ
س ِّل َم َع َلى َم ْ
ك ا ْل ِم َر َ
س َوأ ْن ت ُ َ
حقّ اً َوأَ ْن ال َ ت ُ ِ
ت ُم ِ
ح َم َد َع َلى التَّقْ َوى»(.الكافي
ُكنْ َ
ب أَ ْن ت ُ ْ
ح َّ
الشريف)123/2:

فالسالم من اآلداب المهمة بين عامة الناس ،أن

يس ّلم المرء على من يلقاه ،كذلك أن يترك الجدال

والمراء وإن كان محقاً في قوله ودعــواه ،إضافة
إلــى عــدم اإلعجاب بالنفس وحــب الحمد والثناء
لتقواه ،وهذه أيضاً من األمور الغير حميدة في آداب
المجتمع اإلسالمي.

ل ُم ِ
وس ٌر إِ َلى
اء َر ُ
وعنه عليه السالم أيضاً قالَ :
«ج َ
ج ٌ
ِ
ِ
س
ي الث َّْو ِ
سـ ِ
ب َف َ
َر ُ
ج َل َ
ـول الله صلى الله عليه وآله نَق ٌّ
ل ُم ْع ِ
س ٌر
س ِ
اء َر ُ
ول الل ِه صلى الله عليه وآله َف َ
ج َ
إِ َلى َر ُ
ج ٌ

وس ِر َفقَ َب َض ا ْل ُم ِ
ب ا ْل ُم ِ
وس ُر
س إِ َلى َجنْ ِ
ن الث َّْو ِ
َد ِر ُ
ب َف َ
ج َل َ
ت َف ِ
ح ِ
ول الل ِه صلى الله
ن تَ ْ
اب ُه ِم ْ
ثِ َي َ
س ُ
ال َل ُه َر ُ
خذ َْي ِه َفقَ َ
عليه وآله« :أَ ِخفْ  َ
ال :ال َ،
ن َفقْ ِر ِه َ
س َ
ك ِم ْ
ت أ ْن َي َم َّ
ي ٌء؟ َق َ
ش ْ

الَ :ف ِ
ت أَ ْن ُي ِ
ال:
اك َ
ن ِغن َ َ
خفْ َ
يب ُه ِم ْ
ص َ
ال :ال ََ ،ق َ
ي ٌء؟ َق َ
َق َ
ش ْ
خفْ َ َ
َف ِ
ك َع َلى
س َ
ح َم َل َ
اب َ
الَ :ف َما َ
خ ثِ َي َ
ت أ ْن ُي َو ِ ّ
ال :الَ ،ق َ
ك؟ َق َ

ل
َما َصن َ ْع َ
ول الل ِه إِ َّ
ن ِلي َق ِريناً ُي َز ّيِ ُ
ن ِلي ُك َّ
الَ :يا َر ُ
س َ
ت؟ َفقَ َ

قـــال اإلمـــام الصـــادق عليـــه الســـامِ :
ن
«م َ
الت َّ َو ُ
س
ج ِل
ِ
ج ِل ِ
اض ِ
ون ا ْل َم ْ
ـــع َأ ْن ت َ ْر َضى بِا ْل َم ْ
ـــس ُد َ

َ
اء َو ِإ ْن
ـــر َك ا ْل ِم َر َ
ســـ ِّل َم َع َلى َم ْن ت َ ْلقَ ى َو َأ ْن تَتْ ُ
َوأ ْن ت ُ َ

ح ّقـــاً َو َأ ْن الَ ت ُ ِ
ت ُم ِ
ح َم َد َع َلى الت َّ ْق َوى»
ُكنْ َ
ب َأ ْن ت ُ ْ
ح َّ
ت َل ُه نِص َف َما ِلي،
س ٍ
ن َو َق ْد َج َع ْل ُ
َقب ِ ٍ
يح َو ُيقَ ّب ِ ُ
ل َ
ح ِلي ُك َّ
ح َ
ْ
َ
ول الل ِه صلى الله عليه وآله ِل ْل ُم ْع ِ
ل؟
س ُ
ال َر ُ
س ِر :أتَقْ َب ُ
َفقَ َ
خ ُ
اف أَ ْن َي ْدخُ َلنِي َما
ال :أَ َ
الر ُ
ال َل ُه َّ
ج ُ
لَ :و ِل َم!؟ َق َ
ال :ال ََ ،فقَ َ
َق َ
ك»(.الكافي الشريف)262/2:
َد َ
خ َل َ

ينص حديث النبي صلى الله عليه وآله على عدم
ّ

االختالف بين الفقير والغني وبين الرئيس والمرؤوس
وبين الصغير والكبير ،إال ّ بالتقوى ،وهذا عين ما ورد في

القرآن الكريم قوله تعالى{ :إِنَّ َأ ْ
هلل
كرَم ُ
َكمْ عِنْدَ ا ِ
َأت ُ
ْقاكم}[.الحجرات]13:
ولده اإلمام
وكان
ح ِّد ُ
ث َ
أمير المؤمنين عليه السالم ُي َ
ُ

ك
ي أَال َ أُ َع ِّل ُم َ
الحسن ُ
َ
المجتَ َبى عليه السالم قائال ًَ :
«يا ُبن َ َّ

َ
ن ال ِ ّ
ير
أَ ْر َب َع ِخص ٍ
ستَ ْغنِي ب ِ َها َع ِ
الَ :ب َلى َيا أ ِم َ
ال ت َ ْ
ط ِّ
بَ ،فقَ َ
َ
ط َع ِ
س َع َلى ال َّ
ت َجائِ ٌع،
ام إِال َّ َوأَن ْ َ
ال :ال َ ت َ ْ
ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ج ِل ْ
ِينَ ،ق َ
ط َع ِ
ن ال َّ
شتَ ِهي ِهَ ،و َج ِّو ِد ا ْل َم ْض َغ،
ت تَ ْ
َوال َ تَقُ ْم َع ِ
ام إِال َّ َوأَن ْ َ
ت
ك َع َلى ا ْل َ
س َ
ت َف ْ
استَ ْع َم ْل َ
َوإِذَا نِ ْم َ
خال َِءَ ،ف ِإذَا ْ
اع ِر ْض نَفْ َ
ن ال ِ ّ
ب»(.الخصال)229/1:
ت َع ِ
استَ ْغن َ ْي َ
َ
هذَا ْ
ط ِّ

ر عليهما
وعن
بن جعف ٍ
سيِدنا وموالنا اإلمام موسى ِ
ّ

ح ِ
ل
ن َل ْم ُي َ
س ِمنَّا َم ْ
س ُه ُك َّ
اس ْ
ب نَفْ َ
السالم أنَّه قالَ « :ل ْي َ
سوءاً
ح ِم َد
ل َ
َ
خ ْيراً َ
الله َو ْ
ل ُ
استَ َزا َد ُه َوإِ ْن َع ِم َ
َي ْو ٍم َف ِإ ْن َع ِم َ
الله»(.عدة الداعي ونجاح الساعي)239:
استَ ْغفَ َر
َ
ْ

رحب وسيع ،أنَّى له االنقضاء ،وقد مألت
بابه
وهذا ُ
ٌ

آثاره األرضين والفضاء!
ُ

تتراوح اآلداب الحميدة وال َّذميمة ،بين كونها
بديهية
ضرورية
نظرية ،أو
كسبية
َّ
َّ
َّ
َّ
القسم الثاني

وأما ِ
اآلخر ،فهو ِم َّما ال ُيلَقَّ ن عادةً  ،وال ُيتلى من
سم
َ
َّ
الق ُ

وتدبر ،ال ألنَّه مفقود القيمة؛ بل ألنَّه
ن
الكتب تالوةَ
تمع ٍ
ٌّ
ٌّ

مستغن عن التعليم المباشر.
بدهي
ٍ
ُّ

ِ
الصغر ،نعم بيئتُه
فالعادةُ أن يتع َّلمه الفرد منذ
ّ
تربِيه عليه دون أن تشعر هي بذلك ،ودون
هي التي ّ

األمور الث َّابتةَ في أعراف أهل
ألن
أن
ُ
يشع َر هو بذلك؛ َّ
َ

ز من
األمن واإليمان قد جعلت عيالها في ِحــر ٍز حري ٍ
واالجتماعية ،ولوالها لتوغَّلت النٌّفوس
األدبية
اآلفات
َّ
َّ

بالمك ِّدرات ،و َلنأت عن الصفاء والخُ ُلوص الذي أراده لنا
َّ
جل في عاله وسادتُنا األطهار عليهم السالم.
ربنا
ٌّ
َّ
البدهيات
شأن
البدهية شأنُها
العامة
وهذه اآلداب
ُ
َّ
َّ
َّ

الكسبي ال يتحقَّ ُق إال برجوعه
أن العلم
األخرى ،فكما َّ
ّ
العامة ،فاألخبار
البدهي ،كذلك هي اآلداب
ومآله للعلم
َّ
ّ

التي ذكرناها سابقً ا عن أهل بيت العصمة عليهم

الكسبية ،ال تتأتَّى
السالم وغيرها التي تتح َّدث عن اآلداب
َّ

السنة التاسعة  /العدد 99

49

األسرة والمجتمع
بأن تكون له قاعدةٌ نظيفةٌ
عامة
تقبل طبيعةَ
ألي فر ٍد إال َّ ْ
َّ
ِّ
ُ

ِ
فترفع شأنه
التعاليم الجليل ِة التي تسمو باإلنسان
هذه
ُ

قدره.
وتُعلي
َ

باال ً ِل َمن دخل ما دام هو قد حصل على ما يريده من
مجلس تطيب له األبدان.
ٍ

كرسي
مترب ِ ٌع على
أن األب
واألدهى من ذلك أن نرى َّ
ّ
ٍّ

كثيرا في
ـرهــا
ولع َّله لهذه النٌّكتة لم يــ ِ
ر ْد ِذكـ ُ
ً

وأبناءه كذلك يملؤون األرائــك المحيطة به ،فيدخل
َ

يتشددون في تثبيتها؛ ألنَّها بطبيعة الحال ثابتةٌ في
َّ

نفسية
نحي فيزعل والده أو تتأث َّر
طفال ً من األطفال بالت َّ ِ ّ
َّ

أخبارهم عليهم السالم ،ولم يكن األئمة ال َّ
طاهرون

السلم
وية التي نشأت في بيئة
النَّفس النظيفة
الس َّ
َّ
ِّ
والسالم واالحترام.
َّ

علي عليه السالم في وصية
قال أمير المؤمنين ُّ

ل
ن َر َّب ُه ب ِ ِمثْ ِ
«ما َأ ْر َضى ا ْل ُم ْؤ ِم ُ
لغالمه قنبرَ :
الش ْي َ
ح ْل ِم َوالَ َأ ْسخَ َ
ا ْل ِ
ط َّ
الصم ِ
ت»
ل
ان ب ِ ِمثْ ِ
ْ
ط َ

ً
خوفا من أن يأمر
الكبار فيفترشون وسط المجلس

الطفل نفسه.

وكذلك بين الزمالء واألصحاب وأهل القرابة والمو َّدة،

كبير وهناك صغير ،وليست تلك مقتصرة على
هناك
ٌ

خاصة ال تختلف
عامة كانت أو
َّ
الغرباء والبعداء ،فاآلداب َّ

ضيِقة يفهمها أولو األلباب
باختالف األفراد إال َّ في موارد
ّ

في مضانها.

كبيرا ،والصديق الكبير يبقى
أخا
فاألخُ الكبير يبقى ً
ً
َّ
أمور ال
هو هو ،مهما تقاربوا وتالحمت الحواجز ،تبقى
ٌ
ب ِ
وحكمة.
كل ذي أ َد ٍ
يتنازل عنها ٌّ

رسول الله واألئمة ال َّ
طاهرون عليهم أفضل
يأم ْرنا
أ َل ْم ُ
ُ

السن ،فضال ً عن كونه
الصالة والسالم بتوقير الكبير في ِ ّ

ً
متعارفا
شأن ومنزلة ،ألم يكن هذا األدب متسا َل ًما
كبير
ٍ
أي فرق ،فلم نفتح
بين جميع طبقات المسلمين بال ِّ
أن الكبير له مكانته
أعيننا على هذه ٌّ
الدنيا إال َّ ونحن نرى َّ
س.
ومهابته المحفوظة التي ال ت ُ َم ٌّ

ث عن مثل هذه
العجيب في األمــر ،أنَّنا هنا نتح َّد ُ

العامة،
واحدا لهذا النَّوع من اآلداب
وأضرب مثاال ً
ً
َّ
ُ

يعي ما أرمي إليه في هذه المقالة:
وللقارئ ال َّلبيب أن
َ

بعض من يقرأ اآلن يصيبه
أن
َ
السن ..يبدو َّ
ُ
ح َ
رمة كبير ِ ّ

داعي للغرابة هذا اليوم ،فما أكثر
شيء من الغرابة! ،ال
ٌ
َ
السن.
َمن ن ُ ِز َع من قلبه توقير الكبير في ِ ّ

صادفت حالةً من هذه الحاالت المريضة،
البدهيات ،فلو
َ
َّ
أن ذلك
كيف ستعالجها ،هل تستنكر وتنصح؟ يبدو َّ

ل ،فأمثال هذه األمور تأبى التَّلقين كغيرها من
ُم ِ
خج ٌ

األمور الن َّ َ
اب وهو ال يعي
شب
السيما إذا
رية،
َّ
ظ َّ
َّ
الش ٌّ
َّ
قادر على تعليمه
هذه األمور ،ماذا تصنع معه؟ فال أنت
ٌ

الشأن
نحن في المقام ال نتح َّدث عن الكبير في
َّ

والمضي
قادر على اإلغضاء
األولويات ،وال أنت
هذه
َّ
ٌ
ّ
الفردية
تلوث النَّفس
السحيقة في ٌّ
َّ
لكونها من الدركات ِ ّ

ٍ
وتلقين الحترامهم وتوقيرهم،
تعليم
هؤالء بحاج ٍة إلى
ٍ

ل ال َّ
عام بتلك الطريقة،
اشرب الماء بهذه
الكيفية و ُك ِ
ط َ
َّ

والمنزلة ،وال نتح َّدث عن الكبير في قومه ،فربما يكون

يوما:
تتصور أنَّك ستقول ألحدهم
واالجتماعية ،فهل
َّ
ً
َّ

ر من الكماالت،
نحن نتح َّدث عن أولى ال َّلبِنات لبناء كثي ٍ
ُ

ئء للغاية.
َّ
سيِ ٌ
إن هذا األمر ّ

السن ،سواء بسنوات أو بسنين.
توقير الكبير في ِ ّ

السن إلى المساجد أو المآتم أو المجالس،
يدخل كبار ِ ّ

موضعا للجلوس ،وإذا بالمجالس
فال يجدون لهم
ً

المريحة فائضةٌ من ِ
أي أح ٍد منهم يدير
الص ّغار! وال نرى َّ

نقتحم
فهل بعد هذا وذاك نرمي أوال َدنــا وال
َ

ِ
ِ
جة أ نَّهم
وتعليمهم منذ
ساحةَ تأديبِهم
بح َّ
الص ّغر ُ
صغار وليفعلوا ما شاؤوا؟ فال أدب وال تأديب ،وال
منذر وال رقيب!
ٌ

بقلم :أحمد عبد الحسن نصيف
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تبين فكرة
قصة ّ

ســـطــور فــي
حواشــي مقام
اإلمامة األعظم

عــادة تكون القصص متكونة من مقدمة ومضمون

ألم تقل الموجودات األولى أنا أحيي وأميت وأنا األول وأنا

اآلخر وأنا وأنا.

فقال صاحب المغرب :ال شك أنَّك تريد أن تقتلني بهذه

تقض عليك الموجودات األولى
الرسالة وإنِ ّي أعجب لماذا لم
ِ
إلى هذه اللحظة مع أفكارك هذه؟

يا صاحب المشرق ألم تقرأ في زبور الوجود األول أن هذه

المخلوقات مخلوقات ال فرق بينها وبين الله فهم مثل
األعلى الذي ليس مثله شيء؟

وخاتمة وخالصة نأخذ منها العبرة والدروس ولكن في هذه

فهذه الموجودات هي الوحيدة التي تقول (أنا) ألنّها ال فرق

والخاتمة رمز وما بينهما من الكالم رموز وإشارات فيتيه

في ذات خالقها فال تقترب من تلك الذوات والموجودات

وكل شيء يذوب في بركان وهمه وبحر ظالله فال يكون

فهي مظهر المتكبر والجبار والقهار والمصور والجليل

بالشموس من كل األطراف ومن جميع الجهات فأي ظل

فهم الذات والموجودات التي مثلت وجسدت في عالم

القصة ال توجد مقدمة وال توجد خاتمة ألن المقدمة معنى

بينها وبين خالقها وعندما تقول (أنا) فإنَّها تشير إلى فنائها

الزمان في دوامة المكان ويختصر المكان في قالب الزمان

ألنّها ممسوسة في ذات الله.

أي وجود للخيال في ساحة كلها شمس وأيضاً محاطة

وغير ذلك.

سيبقى بين هذه الشموس يا ترى؟

وفي هكذا أجواء وإذا بصوت مالئكي من مغرب الوجود

ينادي يا ملك المشرق ما بال الخلق ال يفقهون حقيقتهم
وال يعرفون حدودهم؟

الوجود األسماء الحسنى لله! فهي بذلك الذوات التي ال فرق

بين أنانيتها وأنانية خالقها ألنّها أنا واحدة.

فجاء الصوت من المشرق ضاحكاً :أنــا أعــرف هذه

المعاني ولو شككت بها الحترقت كما تعرف ولكن أنا أحب

فجاء الصوت من المشرق ضاحكاً :ماذا سمعت منهم

أن أغيضك قليال ً.

فجاء الصوت من المغرب :لقد سمعت شخصين من

وأن األنا التي قالها فرعون (أنا ربكم األعلى)
(أنا خير منه)،
ّ

مجدداً حتى تقول هذا الكالم!

عالم الوهم والخيال وكان أحدهم يقول لآلخر أنا وأنا وأنا
وأنا.

فمن هم يا ترى حتى يقولوا نحن؟

بأن األنا التي جعلت إبليس رجيماً حين قال
فالكل يعلم ّ

وأن األنا التي جعلت النمرود أضحوكة
تلك األنا التي قهرته،
ّ
حين قال (أنا أحيي وأميت) إنّما هي أنا نازعت أصحاب األنا
سلطانهم الحقيقي! فمن هم هؤالء حتى يقولوا أنا؟

فجاء الصوت من المشرق :وأيــن إشكالك يا صاحب

فكل من يقول أنــا غير محمد وآل محمد األطيبين

فقال صاحب المغرب :ما هو إشكالي؟ هل تمزح معي أم

جعله الله لهم ونهايته ستكون نهاية إبليس وفرعون

أن الذي يقول أنا فقد نازع الحق سبحانه في
هل نسيت ّ

السيطرة على األنا فال تخرج عن عبودية خالقهم وأما

عال :وهل نسيت
فقال صاحب المشرق ضاحكاً بصوت
ٍ

تأتي الكارثة في منازعة آل الله سلطانهم.

المغرب؟

أنت جاد في سؤالك؟

تفرده فالموجود الوحيد الذي يقول أنا هو الله جل شأنه.
أن الموجودات الخالقة قالت وتقول مراراً أنا أنا أنا؟
ّ

األطهرين في عالم الخلق فقد نازع آل الله سلطانهم الذي
إن آل محمد فقط من يمكنهم
والنمرود بل ربما أكثر إذ ّ
فإن األنا عنده هي عبودية الهوى والنفس ومن هنا
غيرهم
ّ

نزار حيدر
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األدب

الــرصــاصــة
بعد

التيالتخطئ

يــوم شــاق

تحركــت المــرأة

نحــو غرفــة صاحبــة

المنــزل لتســتلم راتبهــا ،لــم

تكــن تعــرف مــاذا ينتظرهــا وراء الكواليــس،

األم

تلــك

األمنيــات التــي

ترغــب بهــا وتعددهــا

صغيرتهــا كل ليلــة قبــل أن

كأن ثقــل العالــم
تنــام ،فشــعرت المــرأة
َّ

فهــل هــذه المــرة كســابقتها أيضــاً؟! طرقــت البــاب

قــد ســقط علــى كاهلهــا ليقضــي عليهــا ،للحظــات

أن تســلمها راتبهــا ،لكنهــا فوجئــت بــرد صاحبــة

صاحبــة المنــزل وظلمهــا لهــا ،لكنَّهــا تذكــرت تلــك

ودخلــت إلــى الداخــل وطلبــت مــن صاحبــة العمــل
المنــزل عندمــا قالــت:

 -كنــا قــد اتفقنــا أن يكــون أجــرك الشــهري  200ألــف

دينــار أليــس كذلــك؟ أجابــت المــرأة :بــل  250ألف ـاً.

ولكــن صاحبــة المنــزل أجابتهــا بصــوت مشــحون

ـت األجــر فــي مذكرتــي 200
دونـ ُ
بالثقــة والقــوة :لكننــي ّ

ألــف!

طأطــأت المــرأة رأســها بحــزن ولــم تتفــوه بأيــة

كلمــة ،ورضخــت لألوامــر الحاســمة لصاحبــة البيــت
الــذي تعمــل فيــه مقابــل أجــر شــهري ،ثــم تذكــرت
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شــعرت بأنَّهــا تــكاد تفقــد صبرهــا وتثــور بوجــه

األمانــي الصغيــرة لطفلتهــا ،ووالدتهــا العجــوز التــي

ال ُّ
ـــم ثَالَث ٌَة ُ
ه َو ّ
ك
ظ ْل ٌم الَ َي ْغ ِف ُر ُه
ـــر ُ
ُ
الله َو ُ
ظ ْل ُ
الش ْ

ه َو ُ
بِاللـــهَ ،و ُ
ل
ـــر ُه
ج ِ
ُ
الله َو ُ
الر ُ
ظ ْل ُ
ـــم َّ
ظ ْل ٌم َي ْغ ِف ُ

ن الل ِهَ ،و ُ
ـــم الَ َي َد ُع ُه
س ُ
يما َب ْين َ ُ
ظ ْل ٌ
ـــه َو َب ْي َ
ـــه ِف َ
ن َ ْف َ
اين َ ُ
ن ا ْل ِع َبا ِد
ُ
اللـــه َو ُ
ـــة َب ْي َ
ه َو ا ْل ُم َد َ

وجههــا المهمــوم ،أخــذت زفيــراً كــي تســتعيد

توازنهــا مــن جديــد.

ثــم أكملــت صاحبــة المنــزل كالمهــا إلــى المــرأة

العاملــة لديهــا :لقــد طلبتــي إجــازة لمــدة خمســة
أيــام ومنحتـ ِ
ـإن أجــور هــذه األيــام
ـك مــا تريديــن ،لــذا فـ َّ
الخمســة يجــب أن تُق َ
طــع مــن راتبــك.

ثــم أكملــت :كان أحــد أطفالــي مريضـاً لمــدة ثمانيــة

أيــام وأنــت قمتــي برعايــة طفــل واحــد فقــط ودونــت
فــي دفتــري بأنَّــك أخذتــي مبلــغ  50ألفــاً مــن زوجــي

حســم مــن
وكســرتي إنــاء الضيــوف ،كل هــذه ســوف ت ُ َ

ـق منــه ســوى  100ألــف.
راتبــك ولــم يبـ َ

توشــح وجــه المــرأة باالحمــرار واغرورقــت عيناهــا

بالدمــوع وبصــوت مرتجــف مشــفوع بنبــرة مقهــورة
تتراكــم فــي حنجرتهــا أجابــت :كمــا تشــائين.

تســلمت المــرأة المبلــغ مــن صاحبــة المنــزل

وهــي تتمتــم( :يوجــد بيــن الظلــم والرحمــة خيــط
الرحمــة
رفيــع ال يســتطيع العبــور منــه إال أهــل َّ

وأصحــاب القلــوب البيضــاء).

ثــم قبيــل خروجهــا مــن الغرفــة ســمعت صــوت

صاحبة المنزل تقول لها:
المبلــغ.

ارجعــي وتســلمي باقــي

رجعــت وعلــى وجههــا آثار الدهشــة واالســتغراب،

وبختهــا صاحبــة المنــزل وســألتها ،كيــف لــم

تدافــع عــن حقهــا؟

لكنّهــا أجابــت قائلــة :كلمــا وددت أن أتكلــم قطعتــي

كالمــي بأنَّــك كتبتــي كل شــيء فــي مدونتــك ،وفــي

البيــوت األخــرى حرمونــي فعـا ً مــن هــذا المبلــغ أيضـاً
(مئــة ألــف).

تســلمت ثمــن تحقيــق أمانــي ابنتهــا الصغيــرة التــي

كانــت تختصــر حياتهــا البســيطة فــي (حــذاء وحقيبــة

مدرســية جديــدة).

خرجــت وهــذه المــرة ابتســامة جميلــة كانــت
ْ

تزيــن وجههــا المهمــوم ولكــن صاحبــة المنــزل

جلســت تفكــر مــع نفســها إلــى أي درجــة يســتطيع

اإلنســان أن يكــون رخيصــاً!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ال تســتطيع أن تفعــل شــيئاً ســوى التحديــق إلــى

استبيان
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ا�ستبيان

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

األدب

ي�سر جملتكم /جملة الوارث التي ت�صدر
عن �شعبة الدرا�سات والبحوث الإ�سالمية
يف ق�سم ال�ش�ؤون الفكرية والثقافية يف
العتبة احل�سينية املقد�سة � ْأن تدعوكم
للإ�ساهم اجلاد يف اال�ستبيان الذي تقيمه،
وذلك لغر�ض تقومي املجلة يف مظهرها
وجوهرها احلاليني ومن ثم �إحداث قفزة
نوعية يف م�ضمونها و�شكلها ،ولن يتم ذلك
�إ ّال من خالل �إ�سهامكم املهم يف اال�ستبيان
املذكور الذي نحاول عن طريق االعتماد
على نتائجه الو�صول �إىل �أرقى ما تتطلبه
املجلة يف جميع الأبواب ولذلك نقدم لكم
�شكرنا وتقديرنا م�سبق ًا على �إ�سهامكم يف
هذا اال�ستبيان.
ما هي املواد التي تهتم بها �أكرث يفاملجلة .........................:
ما هي طبيعة املواد التي حتب �أن تطلععليها �أكرث.....................:
هل ت�ستطيع �أن تقيم م�ضمون جملةالوارث ( :جيد  /الب�أ�س �/ضعيف )
ما هي جوانب ال�ضعف يف املجلة:..............................
ما هي اجلوانب التي تقرتح �أن تهتمبها املجلة �أكرث:
..............................
ما هي النقاط الإيجابية يف املجلة:..............................
هل تعتقد �أنّ حجم املجلة احلايل هومالئم :نعم  /ال
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بســهولة يســتطيع الظالــم أن يقضــي علــى كرامــة

اآلخريــن ويظلمهــم دون رحمــة ،ولكــن ظلــم النــاس

مــن الكبائــر وهــو ذنــب عظيــم ،قــال ســبحانه وتعالــى

ـوم وَ َق ـدْ
فــي وعيــد الظلمــة{ :وَعَنَ ـتِ الْوُجُــوهُ لِ ْلحَ ـيِّ الْ َقيُّـ ِ
خَــابَ مَ ـنْ حَمَــلَ ُظ ْلمًا}[.طــه]111:

عن االمام الســـجاد عليه الســـام في وصية
ـــاك َو ُ
ك
البنه قالِ ...« :إ َّي
ج ُد َع َل ْي َ
َ
ـــن الَ َي ِ
ظ ْل َم َم ْ
نَ ِ
الله»
اصراً ِإال َّ
َ

ك َّذب ُ
ُوكــم بِمَــا تَ ُقو ُلــونَ َفمَــا
وقــال تعالــىَ { :ف َق ـدْ َ
ِّنك ـمْ ُنذِ ْق ـهُ ع ََذابًــا
تَسْ ـ َتطِيعُونَ صَرْ ًفــا وَ َال نَصْ ـرًا وَمَــن ي َْظلِــم م ُ
كبِريًا} [.الفرقــان]19:
َ

الظلــم كمــا عرفــه البعــض هــو وضــع الشــيء فــي

غيــر موضعــه ،وهــو الجــور.

وقيــل :هــو التصــرف فــي ملــك الغيــر ومجــاوزة الحد،

ويطلــق علــى غيــاب العدالــة أو الحالة المناقضــة لها.

ويســتخدم هــذا المصطلــح لإلشــارة إلــى حــدث

أو فعــل معيــن ،أو اإلشــارة إلــى الوضــع الراهــن

األعــم واألكثــر شــموال ً.

ويشــير المصطلــح بصفــة عامــة إلــى إســاءة

المعاملــة أو التعســف أو اإلهمــال أو ارتــكاب جــرم دون

تصحيحــه أو توقيــع العقوبــة عليــه مــن قبــل النظــام
القانونــي وقــد تمثــل إســاءة المعاملــة والتعســف

فيمــا يتعلــق بحالــة أو ســياق معيــن إخفاق ـاً نظامي ـاً

فــي خدمــة قضيــة العدالــة (قــارن الفــراغ القانونــي).
ويقصــد بالظلــم (اإلجحــاف البيــن) ،ويجــوز تصنيــف

الظلــم كنظــام مختلــف مقارنــة بمفهــوم العدالــة

والظلــم فــي البلــدان المختلفــة.

فقــد يكــون الظلــم ناجم ـاً ببســاطة عــن اتخــاذ قــرار

بشــري خاطــئ ،وهــو أمــر مــن المفتــرض أن يحمــي
النظــام مــن التعــرض لــه ،وفــي الشــريعة عبــارة عــن
التعــدي عــن الحــق إلــى الباطــل.

فهيمة رضا

حديث الشهر
ورد فـــي المحاســـن عن النضـــر عـــن الحلبي عن

أبي بصير قال  :ســـألت أبـــا عبد الله عليه الســـام

عن قـــول الله تبـــارك وتعالى:

{وَمَنْ يُؤْتَ الْح ْ
ِكمَ َة َف َقدْ ُأوتِيَ خَيْر ًا َ
كثِري ًا}
[البقرة]269:

فقال عليه السالم« :هي طاعة الله ومعرفة اإلمام»
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�صدر حديث ًا
م���ن ���ش��ع��ب��ة ال���درا����س���ات وال��ب��ح��وث الإ���س�لام��ي��ة
ق�������س���م ال�����������ش������ؤون ال���ف���ك���ري���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة
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الن�س�خة
عل�ىالن�س�خة
للح�ص�ولعلى
للح�ص�ول
للمجلــــــة
الرقميـــــــــــــةللمجلــــــة
الرقميـــــــــــــة
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ام�ســــــ�حهذا
ام�ســــــ�ح

تعلن �إدارة جملة الوارث عن البدء يف ا�ستقبال البحوث واملقاالت العلمية
والإ�سالمية لن�شرها �ضمن �أعداد املجلة القادمة ،علم ًا �أنَّ املقاالت �ستخ�ضع
للتقييم العلمي.
يرجى �إر�سال الأعمال على الربيد الإلكرتوين التايل:

Email: dirasatislamia@gmail.com

