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إسالميّة .ثقافيّة .شهر ّية .السنة السابعة والعشرون

مال الماء للماء

إلــى الغــش فأصبــح يخلــط الحليــب بالمــاء ويبيعــه مــن رجــال ونســاء وبضائــع طافيــة فــوق ســطح المــاء

إلــى النــاس حتــى كثــر مالــه مــن الحــرام وأصبــح مــن فمنهــم مــن تعلــق بشــيء ينجيــه مثــل لــوح أو جــذع أو

تقــول الحكايــة ّ
ا أتــى مــن بلــدة األغنيــاء...
إن هنــاك رجــ ً

ّ
وظــل يعمــل بهــا فــي عــدّ ة أعمــال
بعيــدة إلــى مدينــة

وفــي يــوم مــن األيــام وصلتــه رســالة تقــول

مــا شــابه ذلــك ومنهــم مــن غــرق ومــات...

أمــا التّاجــر فوجــد لوحـ ًا وتمســك بــه حتــى وصــل

بــر األمــان فشــکرالله وحمــده علــی النجــاة و
متنوعــة حتّــى جمــع لــه بعــض المــال واشــترى بقــرة لــه :إحضــر حــاالً ،فوالدتــك تريــد أن تــراك قبــل أن إلــى ّ
يحلبهــا ثــم يبيــع حليبهــا ،وبــارك اللــه لــه فــي هــذه تمــوت ،فخــاف هــذا الرجــل أن يســافر ويتــرك مزرعتــه بعــد أن إســتراح أخــرج نقــوده یتفقدّ هــا فوجدهــا أقـ ّـل
البقــرة واشــترى بقــرة أخــرى ثــم بقــرة أخــرى ،حتــى وأبقــاره فباعهــا وبــاع المزرعــة وركــب ســفينة وســافر مــن النصــف! فقــال قولتــه المشــهورة( :مــال المــاء

أصبــح عنــده مزرعــة وفيهــا أبقــار ،ولكــن الرجــل فــي البحــر إلــى بلــده وبعــد أيــام مــن ســفر الســفينة ،للمــاء) أي فلــوس المــاء التــي جمعهــا مــن خلــط
أصابــه الطمــع والجشــع ووصــل بــه هــذا الشــيء هبــت عاصفــة هوجــاء وأخــذت تقــذف بالســفينة يمين ـ ًا الحليــب بالمــاء ذهبــت إلــى المــاء و بقيــت فلــوس
وشــماالً ،فــوق وتحــت حتــى غرقــت وأصبــح مــن فيهــا الحليــب!

قصة حب

خاتمــا ليفاجــئ حبيبتــه ويطلــب يدهــا للــزواج ،و هي

فذهبــت إلــى المختبــر لتبحــث عــن حبيبهــا فلــم

كان شــاب يحــب الفتــاة إلــى الجنــون وهــي

حمــض لكــن وقــع لهــا مشــكل ســقط الحمــض على

فتذكــرت مــكان يذهــب إليــه كل مــا كان حزيــن

كيميائــي كانــا ال يفترقــان طيلــة النهــار وهمــا معــا

الموجوديــن بالمختبــر فحملوهــا إلــى المستشــفى و

كذلــك و يعمــان فــي مــكان واحــد فــي مختبــر

كذلــك ذهبــت ككل يــوم إلــى المختبــر لتقــوم بتحليل
األرض ثــم بــدأت بالصــرااخ فســمعوها األطبــاء

يذهبــان معــا يــأكالن معــا يمرحــان معــا ال يفرقهمــا كان الخبــر ســيئا بــأن الفتــاة ســتصاب بالعمــى نتيجــة
إال النــوم ،و فــي كل مــرة ينتهيــان مــن العمــل يذهبــان ذلــك الحمــض ألنــه خطييــر فلمــا ســمع حبيبهــا هــذا
إال الســينما أو إلــى المطعــم المهــم أن يكونــا ســويا .الخبــر ذهــب مــن المستشــفى و لــم يعــد لــه أثــر.
وبعــد عمليــة جراحيــة و تجميليــة أعــادت
وفــي إحــدى األيــام ذهــب الشــاب إلــى عملــه و

إنتهــى مبكــرا فذهــب إلــى بائــع المجوهــرات ليأخــذ الفتــاة بصرهــا و أصبحــت تــرى و زادت جمــاال

اجملمع اإلسالمي العاملي للتبليغ و اإلرشاد

كلمتنا:

تجــده بحثــت فــي كل مــكان لكــن بــدون أي نتيجــة
فوجدتــه هنــاك جالــس وحــده بيــن األشــجار ال

يتحــرك مــن مكانــه ،درفــت الدمــوع مــن عيــن الفتــاة
فذهبــت إليــه و عيونهــا مغــررة بالدمــوع لتكتشــف

أنــه ال يــرى ألنــه تبــرع لهــا بعيونــه لكــي تــرى
مجــددا و إبتعــد لتكمــل حياتهــا مــع شــخص
أخــر .....أه لــو بقــي هــذا الحــب فــي

هــذا الزمــان.
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من نصائح العلوي
في علم النّفس

السید عادل العلوي

.املدیر املسئول.
السید حممد عيل العلوي
.

املراسالت علی برید

إلــى أربعيــن يومــ ًا بــل زيــادة؟ ســترى آثارهــا

قــرب المنبــر مشــغوالً بقــراءة القــرآن وكان المصحــف بيدي،

وتأثيرهــا اإليجابــي فــي حياتــك اليوم ّيــة ،وتتغ ّيــر

نفســيتك إلــى األفضــل وال ســيما لــو كانــت

تعبانــة أو فاقــدة األمــل واإلرادة أو تعيــش القلــق
واالضطــراب ،فــدع عنــك القلــق وإبــدء الحيــاة
الجديــدة ،بجمالهــا وكمالهــا وحيو ّيتهــا،
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حتــى تكــون إمــر ًء

التتمة :صفحة 2

طالب العلم كيف يعرف مستقبله؟

مناظرة للسيد عبداهلل الشيرازي&

كــرر
أيهــا القــارئ الكريــم ســام عليكــمّ :

صحیفة صوت الكاظمنی
Al-Kazemain@Altabliq.com

السجود على التربة
قــال الســيد عبداللــه الشــيرازي& :كنــت يومـ ًا جالسـ ًا في

ولمــرات عديــدة فــي ّ
كل يــوم،
هــذه العبــارات
ّ

.تأسیس و إرشاف.
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الروضــة النبويــة المطهــرة بعــد الفــراغ مــن فريضــة الصبــح،

فجــاء رجــل شــيعي ووقــف علــى يســاري وك ّبــر للصــاة،
وكان علــى يمينــي رجــان مــن أهــل العلــم مصريــان ـ علــى

المص ّلــي يــده
الظاهــر ـ متكئــان علــى االســطوانة ،فأدخــل ُ
فــي جيبــه بعــد تكبيــرة ِ
االحــرام ِالخــراج التربــة أو الحجــر
للســجود عليــه.

فقــال أحدهمــا لآلخــر :انظــر إلــى
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بقلم :سماحة السید عادل العلوي

بسم الله الرحمن الرحيم
طالب العلم كيف يعرف مستقبله(((؟

الحمــد للــه رب العالميــن وصلــى اللــه علــى خيــر خلقــه محمــد

وآلــه الطاهريــن.

أ ّمــا بعــد :فقــد قــال الحكيــم فــي محكــم كتابــه الكريــم﴿ :

((( هــذه محاضــرة مــن محاضــرات الســيد العلــوي فــي دروســه األخالقيــة لطالب

الحــوزة العلميــة فــي قــم المقدســة بعــد نقلهــا مــن الشــريط عرضناهــا علــى ســماحته
وبعــد التهذيــب والتعديــل مــن قبلــه ،أذن لنــا فــي طبعــه ونشــره لتّعــم الفائــدة،

التتمة :صفحة 8

ومــن اللــه التوفيــق والتســديد (المجمــع

العالمــي اإلســامي للتبليــغ واإلرشــاد).

التتمة :صفحة 8

علی جمیع األخوة واألخوات في إیران الراغبین باإلنضمام لعضویة مجمع التبلیغ واإلرشاد للحصول علی نشاطات اجملمع ،إرسال اإلسم وعنوان السكن
برسالة قصیرة إلی الرقم التالي:

3000 474747 0047
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األرملة المرضعة

تتمة :كلمتنا:

إيجابيـ ًا بعيــد عــن البــؤس واليــأس والحيــاة

الروتينيــة أو الســلب ّية ،فتزدهــر وتتقــدم

المعروف الرصافي

فــي يــوم مــن األيــام كان الشــاعر معــروف الرصافــي

جالســا فــي دكان صديقــه محمــد علــي الكائــن أمــام
ً

 1ـ أنــا أعيــش الحيــاة الهادئــة تمامــ ًا

بامــرأة محجبــة ،يوحــي منظرهــا العــام بأنهــا فقيــرة،

يلــي :ـ

يتجــاذب أطــراف الحديــث مــع صديقــه التتنجــي وإذا
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وبطمأنينــة ،وثقــة بالنفــس ،وتــوك ً
ال علــى

وكانــت تحمــل صحنًــا (مــن الجينكــو) وطلبــت باإلشــارة

ـب والمو ّدة
 2ـ أن قلبــي ملــيء مــن الحـ ّ

الصحــن لكــن صاحــب الــدكان خــرج إليهــا وحدثهــا

اللــه ســبحانه.

والعشــق بالحياة.

ـب أن أكــون علــى مــا أنــا عليــه
 3ـ أحـ ّ

ولســت غيــري ،فأكــون أوالً صادقــ ًا مــع

نفســي.

 4ـ دائمــ ًا أكــون حاضــر ًا فــي المــكان

المناســب والزمــان المناســب ،ألنــي
ّ
الشــخص المناســب.

 5ـ ال أضيع الفرص والوقت الثمين

مــن صاحبــه أن يعطيهــا بضعــة قــروش كثمــن لهــذا
همســا ،فانصرفــت المــرأة الفقيــرة.
ً

هــذا الحــدث جعــل الرصافــي يرســم عالمــات

اســتفهام كبيــرة ،وقــد ح ّيــره تصــرف الســيدة الفقيــرة،
همســا ،فاستفســر مــن
وتصــرف صاحبــه التتنجــي معهــا ً
صديقــه عنهــا فقــال لــه :إنهــا أرملــة تعيــل يتيميــن وهــم

اآلن جيــاع وتريــد أن ترهــن الصحــن بأربعــة قــروش

خبــزا فمــا كان مــن الرصافــي إال أن
كــي تشــتري لهمــا
ً
يلحــق بهــا ويعطيهــا اثنــي عشــر ً
قرشــا كان كل مــا يملكــه
الرصافــي فــي جيبــه فأخــذت الســيدة األرملــة القــروش

 6ـ أكــون أليفـ ًا مــع الحيــاة ومــع النّــأس

وهــي فــي حالــة تــردد وحيــاء وســلمت الصحــن للرصافي

 7ـ أو ّفــر كل يــوم مــا أحتاجــه غــد ًا

«فرفــض الرصافــي وغادرهــا عائــدً ا إلــى دكان صديقــه

بالصــدق واإلخالص.
وفــي المســتقبل.

 8ـ أحمــل دائمــ ًا أفــكار وآراء إيجاب ّيــة

لــي ولغيــري.

 9ـ ُاغيــر نقــاط الضعــف بالقــوة ،وأزيــد

ـوة.
فــي نقــاط القـ ّ

وهــي تقــول« :اللــه يرضــى عليــك تفضــل وخــذ الصحــن
وقلبــه يعتصــر مــن األلــم ،عــاد الرصافــي إلــى بيتــه

ولــم يســتطع النــوم ليلتهــا وراح يكتــب هــذه القصيــدة
والدمــوع تنهمــر مــن عينيــه كمــا أوضــح هــو بقلمــه وهــذا

يعنــي أن قصيــدة األرملــة المرضعــة كتبــت بدمــوع عينــي
الرصافــي فجــاء التعبيــر عــن المأســاة تجســيدً ا صاد ًقــا

الدّ رب،وتضــيء طريــق النجــاح واإلزدهــار

فــي يومــك وفــي مســتقبلك ،جـ ّـرب ذلــك

بنفســك ،وإنّــك علــى نفســك أبصــر مــن

غيــركّ ،
فــإن اإلنســان علــى نفســه بصيــرة
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وألقــى معاذيــره والحجــب

والســتار...
ّ

نحتاج الی ﻣﺳﺎهماتكم ﻟذلك اﻟرﺟﺎء إرﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻتكم وأﻓكاركم علی اﻟﻌﻧوان اﻟﺑرﯾدي اﻟﺗﺎﻟﻲ:
Al-kazemain@Altabliq.Com

َح ْم ً
َاهـــا
الصدْ ِر َمدْ ُعو َم ًا بِ ُي ْمن َ
ال َع َلى َّ
َقدْ َقم َطتْها بِ َأهـدَ ا ٍم مم َّز َق ٍ
ـة
َّ َ ْ
َُ
في ال َع ْي ِن َمن َْش ُر َها َس ْم ٌج َو َم ْط َو َاهـــا
ـم ُع َها
َما َأن َْس ال أن َْس َأنِّي ُكن ُْت َأ ْسـ َ

اهـا
اب ُد ْن َي َ
ت َْشكُو إِ َلى َر ِّب َها ْأو َص َ
َت ُقـ ُ
ـول َيا َر ِّب ،ال َتت ُْر ْك بِ َ
ال َل َب ٍن
ِ
ِ
اهـا
الر ِضي َع َة َو ْار َح ْمني َوإ َي َ
َهذي َّ
َمــا ت َْصن َُع األُ ُّم في ت َْربِ ِ
يب طِ ْف َلتِ َها
اهـــا
الض ُّر َحتَّى َج َّ
إِ ْن َم َّس َها ُّ
ف َثدْ َي َ

َيــا َر ِّب َما ِحي َلتِي فِ َيها َو َقدْ َذ ُب َل ْت
ِ
ِ
الر ْو ِ
اهـــا
ض َف ْقدُ ال َغ ْيث َأ ْظ َم َ
ك ََز ْه َرة َّ
ول ال َّلي ِل ب ِ
اك َي ٌة
َمــا َبا ُل َها َو ْه َي ُط َ ْ َ
ِ ِ
واألُم س ِ
َاهـا
اه َر ٌة َت ْبكي ل َم ْبك َ
َ ُّ َ
َيكَا ُد َينْ َقدُّ َق ْلبِي ِحي َن َأ ْن ُظ ُر َهـا
ِ
ِ ِ
ِ
اهـــا
َت ْبكي َو َت ْفت َُح لي م ْن ُجوع َها َف َ

َـت ُم َر َّو َعـ ًة
َو ْي ُل ِّم َها طِ ْف َلـ ًة َبات ْ

انموذجــا ،جســد معانــاة الرصافــي حيــث
واعتبروهــا
ً

 11ـ أنــا ك ّلــي شــوق وبهجــة وســرور

ســماء وجــودك وذهنــك ،وتنيــر لــك

َاهـا
ك ََأ َّن ُه َع ْق َر ٌب َشا َل ْ
ـت ُز َبان َ
َحتَّى َغدَ ا ِجسم َها بِال َبر ِد مرت ِ
َج َف ًا
ْ ُْ
ْ ُ
كَال ُغ ْصـ ِ
الر ِ
اها
اص َطك ْ
َّت َثنَا َي َ
يح َو ْ
ـن في ِّ
ِ
َح ِم ُل بِال ُي ْس َرى َولِيدَ ت ََها
ت َْمشي َوت ْ

َو َل ْس ُت َأ ْف َه ُم ِمن َْها ُكنْ َه َشك َْو َاهـــا

اســتأثر بموضــوع الفقــر والفقــراء.
ِ
ِ
اهـا
َلقيتُها َل ْيتَنـــي َما ُكن ُْت َأ ْل َق َ
ت َْم ِشي َو َقدْ َأ ْث َق َل اإل ْم ُ
اهـــا
الق َم ْم َش َ
والر ْج ُل َحافِ َيـ ٌة
َأ ْث َوا ُب َ
ـها َر َّثـ ٌة ِّ

ري فــي
هــذا أحــد عشــر كوكــب ُد ّ

َفان َْش َّق َأ ْس َف ُل َها َوان َْش َّق َأ ْعال ََهـا
َو َم َّز َق الدَّ ْه ُرَ ،و ْي َل الدَّ ْه ِرِ ،م ْئ َز َر َها
َحتَّى َبدَ ا ِم ْن ُش ُق ِ
وق ال َّث ْو ِ
اهـــا
ب َجنْ َب َ
ت َْم ِشي بِ َأ ْط َم ِ
ار َها َوال َب ْر ُد َي ْل َس ُع َهـا

لدقــة ورقــة التعبيــر عــن مشــكلة اجتماعيــة اســتأثرت

 10ـ أنــا قــوي ومقتــدر وأملــك طاقــة

وتطــور.
وانبعــاث
ّ

الج ِديدَ ْي ِن َقدْ َأ ْب َلى َع َبا َءت ََهـا
ك َُّر َ

ِ
ِ
اهـــا
َوبِ ُّت م ْن َح ْول َها في ال َّل ْي ِل َأ ْر َع َ

باهتمــام المعلميــن فــي المــدارس االبتدائيــة فيمــا بعــد

إيجابيــة جبــارة وكبيــرة.

َوال ُب ْؤ ُس َم ْرآ ُه َم ْق ُر ٌ
آهـا
ون بِ َم ْر َ

َوالدَّ ْم ُع ت َْذ ِر ُف ُه في َ
َاهـــا
الخدِّ َع ْين َ
بك ْ ِ
اح َم َّر ْت َمدَ ِام ُع َها
َت م َن ال َف ْق ِر َف ْ
َ
ِ
َالو ْر ِ
اهـا
س م ْن ُجو ٍع ُم َح َّي َ
اص َف َّر ك َ
َو ْ
ات الذي ك َ
َان َي ْح ِم َيها َو ُي ْس ِعدُ َها
َم َ
ِ ِ
ِ
اهـــا
َفالدَّ ْه ُر م ْن َب ْعده بِال َف ْق ِر َأ ْش َق َ

الم ْو ُت َأ ْف َج َع َهـا َوال َف ْق ُر َأ ْو َج َع َها
َ

َاهـا
اله ُّم َأن َْح َل َها َوال َغ ُّم َأ ْضن َ
َو َ

َت ْب ِكي لِت َْشك َُو ِم ْن َد ٍاء َأ َل َّم بِ َهـــا

َقدْ َفاتَها النُّ ْط ُق كَالعجم ِ
اءَ ،أ ْر َح ُم َهـــا
َ
َ ْ َ

الس ْق ِم آ َذ َاهـا
َو َل ْس ُت َأ ْع َل ُم َأ َّي ُّ

ِ
ب الدَّ ْه ِر َر َّو َعهـا
َو ْي َح ا ْبنَتي إِ َّن َر ْي َ

ِ
آهـا
آهــ ًا من ُْه َما َ
بِال َف ْق ِر َوال ُي ْت ِمَ ،

كَان ْ ِ
احـدَ ًة
َت ُمصي َبت َُها بِال َف ْق ِر َو َ

ِِ
َّاهـا
ـو ُت َوالد َهـا بِال ُي ْت ِم َثن َ
َو َم ْ

َه َذا الذي في َط ِر ِيقي ُكن ُْت َأ ْس َم ُعــ ُه
ِ
ِ
اهـــا
من َْها َف َأ َّث َر في َن ْفسي َو َأ ْش َج َ
حتَّى دنَو ُت إ َليهـا وهي م ِ
اش َيـ ٌة
َ َ ْ
َْ َ ْ َ َ
ِ
َو َأ ْد ُمعي َأ ْو َس َع ْت في َ
الخدِّ َم ْج َر َاهـا

َو ُق ْل ُتَ :يا ُأ ْخ ُت َم ْه ً
ال إِنَّنِي َر ُج ٌل
ُأ َش ِ
َّاس ُط َّر ًا في َب َ
اهـا
ال َي َ
ار ُك الن َ
سـ ِ
ـم ْع ُت َيا ُأ ْخ ُت َشك َْوى ت َْه ِم ِسي َن بِ َها
َ
ٍ
في َقا َلة َأ ْو َج َع ْت َق ْلبِي بِ َف ْح َو َاهـــا
َه ْل ت َْس َم ُح األُ ْخ ُت لِي َأنِّي ُأ َشاطِ ُر َها
اآلن َأستَر ِضي بِــ ِ
ِ
ـه الل َه
َما في َيدي َ ْ ْ
اجت ََذ ْب ُت َل َها ِم ْن َج ْي ِ
ب ِم ْل َح َفتِي
ـم ْ
ُثـ َّ
ِ
در ِ
اهـا
اه َم ًا ُكن ُ
ْـت َأ ْس َت ْبقي َب َقا َي َ
ََ
ِ
َو ُق ْل ُت َيا ُأ ْخ ُت َأ ْر ُجو ِمن ِْك َتك ِْر َمتي
بِ َأ ْخ ِذ َهـا ُد َ
اهـا
ون َما َم ٍّن َت َغ َّش َ
َف َأرس َل ْت َن ْظر ًة ر ْع َشـاء ر ِ
اج َفـ ًة
َ َ
َ َ
ْ َ
ِ
ِ
اهـــا
الس َها َم َو َق ْلبِي م ْن َر َما َي َ
ت َْرمي ِّ
و َأ ْخرج ْت َز َفر ٍ
ات ِم ْن َج َوانِ ِح َهـا
َ َ َ
َ
ِ
َّار ت َْص َعدُ م ْن َأ ْعم ِ
كَالن ِ
اهـــا
اق َأ ْح َش َ
َ
و َأجه َش ْت ُثم َقا َل ْت وهي ب ِ
اك َيـ ٌة
َ ْ َ َ
َ ْ َ
َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َاه ًا لم ْث ِل َك م ْن ذي ِر َّقة َو َاهـــا
َل ْو َع َّم في الن ِ
َّاس ِح ٌّس ِم ْث ُل ِح ِّسـ َ
ـك لِي
ِ
َاهـــا
َما تَا َه في َف َل َوات ال َف ْق ِر َم ْن ت َ
َان في الن ِ
َأ ْو ك َ
اف َو َم ْر َح َم ٌة
َّاس إِن َْص ٌ
اهـــا
َل ْم ت َْش ُك َأ ْر َم َل ٌة َضنْ َك ًا بِدُ ْن َي َ
َه ِذي ِحكَا َي ُة َح ٍ
ال ِج ْئ ُت َأ ْذك ُُر َها
َو َل ْي َس َي ْخ َفى َع َلى األَ ْح َر َار َف ْح َو َاهـــا
َأو َلى األَنَا ِم بِع ْط ِ
ف الن ِ
َّاس َأ ْر َم َلـ ٌة
َ
ْ
ِ
ف الن ِ
اهـا
َو َأ ْش َر ُ
اس َ
المال َو َ
َّاس َم ْن بِ َ
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فكــرر فــي كل يــوم مــا
بنجــاح وإمتيــاز،
ّ

جامــع الحيــدر خانــة الحالــي بينمــا كان الرصافــي

الح ْز ِن َم ْش ُهو ٌد بِ َمنْ َظ ِر َهـا
َف َمنْ َظ ُر ُ
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طريــق المؤثــرات اإلحساســية ،بمعنــى أنــه لــو تتكلــم مــع

الشيخ أحمد األردبيلي المعروف بالمقدس األردبيلي

هــذا اإلنســان بمنطــق تجريــدي علمــي ال يتقبــل ،اإلنســان
إذا طرحــت عليــه فكــرة علميــة تجريديــة ،ال يتقبلهــا و ال

يســتوعبها و ال يصدقهــا ،لــم؟ ألنــه كائــن إحساســي،
والكائــن اإلحساســي حتــى يقتــرب مــن الفكــرة ،حتــى

يقتــرب مــن المقالــة ،حتــى يقتــرب مــن عالــم التطبيــق ال

بــد أن تطــرح عليــه مؤثــرات وعوامــل إحساســية.

لذلــك ال يمكننــا أن نســير علــى خــط المالئكــة ،اللــه

تبــارك وتعالــى أنــزل الديــن وأوجــد مــع الديــن نخبــة وهــم

(القرن التاسع  993 /هـ)

محمــد ،المشــهور بـــ «المح ّقــق،
الشــيخ أحمــد بــن ّ

ـي» ،مــن أشــهر فقهــاء الشــيعة اإلمام ّيــة
والمقــدّ س األردبيلـ ّ

عنهــا و ُأ ِجبــت ،وهــا أنــا أرجــع إلــى بيتــي.

مؤ ّلفاته

للمقدّ س األردبيلي مؤ ّلفات ج ّيدة وعديدة ،منها:

ـات وآثــار أبــكار
ـري .لــه تحقيقـ ٌ
فــي القــرن العاشــر الهجـ ّ

 1ـ مجمــع الفائــدة والبرهــان :هــو شــرح (إرشــاد

والــكالم.

 2ـ زبدة البيان :وهو شرح وتفسير آيات األحكام.

فــي :الفقــه واألصــول والتفســير والحديــث والرجــال
أمــره فــي الثقــة والجاللــة ،والفضــل والنبالــة ،والزهــد

والديانــة ،والــورع واألمانــة ،أشــهر مــن أن يحيــط بــه قلــم،

األذهــان) للعالّمــة الح ّلــي.

 3ـ حديقة الشيعة :باللغة الفارس ّية.

 4ـ الخراجيــة ..ولــه رســائل وتعليقــات ،وكتــب باللغــة

محمــد وأهــل بيتــه صلــوات اللــه عليهــم أجمعيــن وأعطــى

أو يحويــه رقــم.

إلــى الديــن ،بــدون المؤثــرات اإلحساســية ال يقتنــع النــاس

أورع أهــل زمانــه وأعبدهــم وأتقاهــم ،وكفــى فــي ذلــك
َ

يحتــاج أهــل البيــت إلــى مؤثــرات إحساســية ،رد الشــمس

ـت فــي بعــض الليالــي فــي مــن كبــار تالمــذة الشــهيد الثانــي .قــرأ عليــه جملــ ٌة مــن
الفاضــل أميــر ع ـاّم قــال :كنـ ُ
صحــن الروضــة المقدّ ســة بالغــري (النجــف األشــرف) األجــاّء.

هــذه النخبــة مؤثــرات إحساســية ،لكــي تجــذب النــاس

كان متك ّلمــ ًا فقيهــ ًا جليــل الشــأن رفيــع المنزلــة،

بالديــن ،ال يقتنــع النــاس بالفكــر ،ال يقبلــون علــى التطبيــق،

ـي :أخبرنــي جماعــة عــن الس ـ ّيد
مــا قالــه الشــيخ المجلسـ ّ

مؤثــر إحساســي ،الواليــة التكوينيــة مؤثــر إحساســي ،اقتالع
البــاب بكفــه مؤثــر إحساســي ،أهــل البيــت أعطــوا معاجــز،

أعطــوا كرامــات ،أعطــوا مواصفــات خارقــة للعــادة ،لــم؟

لتكــون هــذه األمــور الخارقــة للعــادة مؤثــرات

إحساســية ،تجــذب الكائــن الحســي إلــى حظيــرة الديــن،
إلــى خــط العمــل ،إلــى خــط التقــوى ،إلــى خــط أهــل

البيــت صلــوات اللــه وســامه عليهــم أجمعيــن.

إذن عرفنــا أنــه يجــب أن تكــون عالقتنــا بأهــل البيــت

عالقــة قدســية وعالقــة عمليــة ،ولذلــك القــرآن جمــع بيــن

العالقتيــن ،القــرآن مثلمــا تحــدث عــن الجوانــب العمليــة
ــر ُب َ
ون ِمــ ْن
ــر َار َي ْش َ
لألنبيــاء ،كصبــر النبــي أيــوب( ،إِ َّن األَ ْب َ
سك َ ِ
ك َْأ ٍ
(و ُي ْط ِع ُم َ
ــون ال َّط َعــا َم
َان م َز ُ
ورا)اإلنســان َ ،5
اج َهــا كَا ُف ً
ـكينًا ويتِيمــا و َأ ِســيرا *إِنَّمــا ُن ْط ِعم ُكــم لِوجـ ِ
ـه ِمسـ ِ
ِ
ـه
ُ ْ َ ْ
ََ ً َ
َ
ً
َع َلــى ُح ِّبـ ْ
ِ
ِ
ُورا) اإلنســان  ،9-8تحــدث
ـم َجـ َـزا ًء َوال ُش ـك ً
ال َّلــه ال ن ُِريــدُ منْ ُكـ ْ
القــرآن عــن الصفحــة الســلوكية لألنبيــاء واألبطــال ،وأيضــا
تحــدث عــن الصفحــة الذاتيــة وبإســهام.

إذن القــرآن مثلمــا تحــدث عــن الصفحــة العمليــة

تحــدث عــن الصفحــة الذاتيــة وبإســهام أيضــا ،لــم؟
ألجل تحقيق الهدفين الذين ذكرناهما:

 -1أن التعــرف علــى الصفحــة الذاتيــة لألنبيــاء واألئمــة

يوصلنــا إلــى اللــه عــز وجــل.

 -2ألن هــذه القضايــا الذاتيــة مؤثــرات إحساســية

تجــذب الكائــن الحســي إلــى خــط العمــل وخــط الهــدى.
اذن عرفنــا أن االتجــاه الصحيــح فــي عالقتنــا بأهــل

البيــت هــو االتجــاه الموضوعــي القائــم علــى العالقــة
القدســية والعالقــة الســلوكية.

للتواصل عبر برنامج انستجرام یمكنكم اإلتصال بالعنوان التالي:
www.instagram.com/altabliq_alershad

علــى مشـ ِّـرفها الســام ،وقــد ذهــب كثيــر مــن الليــل ،فبينــا

أنــا أجــول فيهــا إذ رأيــت شــخص ًا مقبــ ً
ا نحــو الروضــة

الفارس ّية.

دراسته

قــرأ علــى بعــض تالمــذة الشــهيد الثانــي وفضــاء

العرا َقيــن ،ولــه الروايــة عــن الســ ّيد علــي الصائــغ ـ وهــو

وفاته

الغــروي المقــدّ س
تُو ّفــي رحمــه اللــه فــي المشــهد
ّ

عرفــت أنّــه بالنجــف األشــرف فــي شــهر صفــر ســنة 993هـــ ،و ُدفن في
قربــت منــه
فلمــا
ُ
ُ
المقدّ ســة ،فأقبلــت إليــهّ ،
األردبيلــي الحجــرة المتصلــة بالمخــزن المتصــل بالــرواق الشــريف.
التقــي موالنــا أحمــد
أســتاذنا الفاضــل العالــم
ّ
ّ

خصال تحقيق ّية

ـاب
قــدّ س اللــه روحــه ،فأخفيـ ُ
ـت نفســي عنــه ح ّتــى أتــى البـ َ
للمقــدّ س األردبيلــي فضائــل حميــدة وســيرة كريمــة
وكان مغ َلقـ ًا فانفتــح لــه عنــد وصولــه إليــه ،ودخــل الروضة،
ثــم خــرج و ُأغلــق فــي التحقيــق والنقــد واالســتنباط ،تُســتفاد مــن خــال
فســمعته يك ّلــم كأنّــه يناجــي أحــد ًاّ ،

وتوجــه بحوثــه ومصنّفاتــه ،منهــا:
ـري
البــاب،
ُ
ّ
فمشــيت خلفــه ح ّتــى خــرج مــن الغـ ّ
قوله في اإلخالص:
ـت خلفــه بحيــث ال يرانــي ،حتّى
نحــو مســجد الكوفــة ،فكنـ ُ
دخــل المســجد وصــار إلــى المحــراب الــذي است ِ
ـح
األمــر الضـ
ُشــهد
ـم الــذي البــدّ منــه ،وال تصـ ّ
ّ
ـروري المهـ ّ

بدونــه العبــادة ،هــو :اإلخــاص ،الــذي هــو مــدار
الصحــة
ّ

ـم
الســام ،ومكــث طوي ـاً ..ثـ ّ
عنــده أميــر المؤمنيــن عليــه ّ
صعــب ونــادر
ـت وبــه تتح ّقــق العبوديــة والعبــادة ،وهــو
ٌ
ـري ،فكنـ ُ
رجــع وخــرج مــن المســجد وأقبــل نحــو الغـ ّ
خلفــه ،ح ّتــى قــرب الحنّانــة فأخذنــي ُســعال لــم أقــدر علــى (مجمــع الفائــدة .)99:1
إلــي فعرفنــي وقــال :أنــت أميــر عــاّم؟
دفعــه،
َ
فالتفــت ّ

ـ ّ
ـي ال
إن المــدار علــى الن ّيــة واإلخــاص ،وهــو أمـ ٌـر قلبـ ّ

ـص الجهــر واإلخفــاء ،فقــد يقــع الريــاء َخفــا ًء أكثــر مــن
قلــت :نعــم ،قــال :مــا تصنــع هــا هنــا؟ قلــت :كنــت معــك يخـ ّ
ـت الروضــة المقدّ ســة إلــى اآلن ،وأقســم عليــك الجهــر (زبــدة البيــان .)405
حيــث دخلـ َ
ـق صاحــب القبــر أن تُخبرنــي بمــا جــرى عليــك الليلــة
بحـ ّ
مــن البدايــة إلــى النهايــة ،فقــالُ :أخبــرك علــى أن ال تخبــر

وقوله في الظ ّن:

ـ ينبغــي االحتيــاط التــا ّم؛ فـ ّ
ـإن الطريــق صعــب ،وظنّــي

ال ُيغنــي مــن جوعــي ،فكيــف جــوع غيــري! (مجمــع

فلمــا تو ّثــق ذلــك منّــي قــال:
بــه أحــد ًا مــا دمـ ُ
ـت ح ّي ـ ًاّ .
ِ
ـي ،الفائــدة .)83:1
ـت أف ّكــر فــي بعــض المســائل وقــد ُأغلقـ ْ
كنـ ُ
ـت ع َلـ ّ
ـب
الســام وأســأله
ـ لك ـ ّن ظنّــي ال يغنــي مــن العلــم شــيئ ًا ،فعليــك طلـ َ
ـي أميــر المؤمنين عليه ّ
فوقــع فــي قلبــي أن آتـ َ
ـق واالحتيــاط مــا اســتطعت (مجمــع الفائــدة .)183:2
مفتاح الحـ ّ
ٍ
ـت إلــى البــاب ُفتــح لــي بغيــر
فلمــا وصلـ ُ
عــن ذلــكّ ،
ـ فتأ ّم ْ
ــل لع ّلــك تجــد غلطــي (مجمــع الفائــدة
ـت إلــى اللــه تعالــى
ـت الروضــة وابتهلـ ُ
ـت ،فدخلـ ُ
كمــا رأيـ َ
ـمعت صوت ـ ًا مــن . )4 1 6 : 1 4
فــي أن يجيبنــي مــوالي عــن ذلــك ،فسـ ُ
ِ
وسـ ِ
وقوله في الدليل:
ـل القائــم صلــوات اللــه
القبــر أن ائــت مســجد الكوفــة َ
ـت عنــد المحــراب وســألته
عليــه؛ فإ ّنــه إمــا ُم زمانــك ،فأتيـ ُ

ـ بالجملــة ينبغــي حفــظ الضابــط وعــدم الخــروج عنــه

ـ العمــدة تحقيــق المســألة بالدليــل (مجمــع الفائــدة

.)302:12

عدم الجرأة في الفتوى

ـ فتأ ّمـ ْـل ،وال تقــل علــى اللــه مــا ال تعلــم ،فـ ّ
ـإن الــذي

ُيتخ ّيــل مــن استحســان العقــل ..باطـ ٌـل بطالن ـ ًا واضح ـ ًا..
فــا يمكــن الجــرأة فــي األحــكام اإللهيــة ِ
بمثــل هــذه
ّ
األشــياء (زبــدة البيــان .)35

والح ْكــم علــى الوجــه
ـ وبالجملــة ،المســألة مجملــةُ ،

التفحــص والتأ ّمــل فــي ذلــك،
اإلجمالــي مشــكل ،فينبغــي
ّ
وعــدم الجــرأة واالســتعجال (مجمــع الفائــدة والبرهــان

.)402:13

ـ نعــوذ باللــه مــن القــول بالــرأي والهــوى (مجمــع

الفائــدة .)514:12

قوله في االحتياط:

ـوء والفحشـ ِ
ـ إنّمــا يأمر ُكــم (أي الشــيطان) بالسـ ِ
ـاء وأن
ُّ
ُ
ِ
تقولــوا علــى اللــه مــا ال تعلمــون .معنــى :أن تقولــواّ ..
أن

الشــيطان يدعوكــم إلــى أن تقولــوا علــى اللــه مــا ال تعلمون.
ف ُيفهــم (مــن اآليــة) حرمــة القــول علــى اللــه (زبــدة البيــان

.)617

ـ ّ
كل مــا ُيقــال أ ّنــه ِغنــاء فهــو حــرام ..فــإن ثبــت اعتبــار

المحــرم فقــط ،ومــا
الترجيــع والطــرب فــي الغنــاء فهــو
َّ
ّ
ّ
الــكل
الــكل ،واالحتيــاط فــي تــرك
نعرفــه ،وإالّ فيحــرم

(زبــدة البيــان .)413

ـ (وفــي مســألة النظــر إلــى األجنب ّيــة قــال ):االجتنــاب

أحــوط مهمــا أمكــن (زبــدة البيــان .)524

ـ فتأ ّمــل واحتـ ْ
ـط ،فــا تخــرج (فــي الســفر) بعــد دخــول

الوقــت مــن المنــزل ح ّتــى تص ّلــي فيــه تمامـ ًا ال فــي خارجــه
(مجمع الفائــدة .)440:3

ـإن الدهــر خـ ٍ
ـ البــدّ مــن االحتيــاط مهمــا أمكــن؛ فـ ّ
ـال

الحجــة عليــه
عــن العالــم (لع ّلــه يشــير إلــى غيبــة اإلمــام
ّ
الســام) ،واألخـ ُ
ـذ مــن مــر ّد الكتــب مــن غيــر ســماع عــن
ّ

ُ
ُ
واالحتمــال فــي
والعمــل بــه مــع ق ّلــة البضاعــة،
العلمــاء

الــكالم وســوء الفهــم والعمــل بــه خصوصـ ًا لغيــر الفاهــم،
مشـ ِ
المضطريــن
ـكل! واللـ ُه دليــل المتح ّيريــن ،وقابــل عــذر
ّ
ُ
والمعذوريــن (مجمــع الفائــدة .)442:3

تــرك لــو أمكــن
ـ واالحتيــاط طريــق الســامة ،فــا ُي َ

(مجمــع الفائــدة .)117:6

ـاص فــي التعامــل
أدب خـ ّ
ـي ٌ
هــذا ..وللمقــدّ س األردبيلـ ّ

ّ
ويســتدل علــى خــاف
مــع فتــاوى العلمــاء ،فيباحثهــم
مهــذ ٍ
ٍ
ّ
وجــه كال َمهــم
بأســلوب
رأيهــم
ب رفيــع ،ور ّبمــا ّ
ـم أدلــى بفتــواه
علــى ُحســن ظ ـ ٍّن واحتيــاط ثـ ّ

رحمــه اللــه.

تابعونا عبر قناة یوتوب علی العنوان التاليwww.youtube.com/user/adelalawy :
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َان فِــي ا ْلمهـ ِ
ـد َصبِ ًّيــا * َقـ َ
ـم َم ـ ْن ك َ
َك ْيـ َ
تتمة :عالقة المسلم بأهل البيت^:
ـال إِ ِّنــي َع ْبــدُ
َْ
ـف ُن َك ِّلـ ُ
ــال إِنِّــي َعبــدُ ال َّل ِ
ِ
ِ ِ
َــاب َو َج َع َلنِــي نَبِ ًّيــا * َق َ
ــه
ْ
ــي ا ْلكت َ
ال َّلــه آتَان َ
الســلوكية ،اجعــل عالقتــك بهــم عالقــة االهتــداء ،عالقــة
ِ
ِ
ِ
ِ
ــاركًا َأ ْيــ َن َمــا
َــاب َو َج َع َلنــي نَبِ ًّيــا َ
ــي ا ْلكت َ
*و َج َع َلنــي ُم َب َ
آتَان َ
اإلقتــداء ،ال عالقــة االســتغراق فــي المعاجــز والكرامــات
ـاة والـ َّـزك ِ
ِ
ِ
ـت َح ًّيــا * َو َبـ ًّـرا
َاة َمــا ُد ْمـ ُ
ُكنْـ ُ
الصـ َ
ـت َو َأ ْو َصانــي بِ َّ
والمناقــب والخصوصيــات ،حــاول أن تنشــر فكــر علــي ،بِوالِدَ تِــي و َلــم يجع ْلنِــي جبــارا َش ِ
ــق ًّيا)مريم .32-29
َ ْ َ ْ َ
َ
َ َّ ً
أن تنشــر زهــد علــي ،أن تنشــر عبــادة علــي ،أمــا معاجــزه
المســيح كلمــة مــن كلماتــه تبــارك وتعالــى ،إذن البشــر
وكراماتــه فــا ربــط لهــا بالســلوك.
مــن الممكــن أن يكــون كلمــة مــن كلمــات اللــه ،إذا كان
االتجــاه الثالــث :االتجــاه الموضوعــي ،وهــو االتجــاه
المســيح× كملــة مــن كلمــات اللــه ،محمــد| ليــس
الصحيــح بنظرنــا ،االتجــاه الموضوعــي هــو أن تكــون
كلمــة؟! ،مــن الطبيعــي أنــه إذا كان المســيح كلمــة مــن
عالقتنــا بأهــل البيــت^ مزيجــ ًا مــن العالقــة القدســية
كلمــات اللــه فمحمــد وآلــه كلمــة مــن كلمــات اللــه.
والعالقــة العمليــة ،عالقتنــا مركّــب مــن أمريــن ،عالقــة
األمــر الثالــث :عرفنــا ّ
أن محمــدا وأهــل بيتــه كلمــات،
قدســية وعالقــة عمليــة ،مــا معنــى عالقــة قدســية وعالقــة
مظاهــر لقــدرة اللــه ،لمــاذا اللــه جعلهــم هكــذا؟ مــا هــو
عمليــة؟
الهــدف مــن جعــل النبــي وأهــل بيتــه كلمــات؟ مــا هــو
كمــا أن علينــا أن نحلــل وأن نقــرأ فكرهــم ،عطائهــم،
الهــدف مــن جعــل الشــمس مظهــر لقدرتــه ،لعظمتــه،
زهدهــم ،ورعهــم ،أخالقهــم ،علينــا أيضــا أن ننشــر
إلبداعــه ،مــا هــو الهــدف؟
كراماتهــم ،معاجزهــم ،فضائلهــم ،خصائصهــم الذاتيــة،
الهــدف مــن جعــل الشــمس مظهــرا وكلمــة مــن كلماتــه
ننشــرها ونــروج لهــا وننــوه بهــا ،يجــب أن تكــون عالقتنــا
(سـن ُِر ِيه ْم آ َياتِنَا
تعالــى ،هــو أن تصــل إلى اللــه عبــر الشــمسَ ،
بهــم عالقــة تقديــس وعالقــة اقتــداء ،لــم؟
فِــي اآل َفـ ِ
فصلــت
ـاق َوفِــي َأ ْن ُف ِسـ ِ
ـم َأ َّنـ ُه ا ْل َح ُّق)
ـه ْم َح َّتــى َي َت َب َّيـ َن َل ُهـ ْ
أذكر لك دليلين:
 ،53الشــمس كلمــة اللــه ،أنــت مــن خــال الشــمس تصــل
الدليل األول :مكون من أمور ثالثة:
إلــى اللــه عــز و جــل ،الشــمس كلمــة اللــه ،إذن الهــدف
األمــر األول :علماؤنــا قســموا كالم اللــه -عــز وجــل-
اتضــح ،لمــاذا جعــل النبــي وأهــل بيتــه كلمــات ،مظاهــر؟
إلــى قســمين ،الــكالم اللفظــي وكالم الذاتــي ،مــا الفــرق
ألننــا إذا تعرفنــا علــى أهــل البيــت تعرفنــا علــى اللــه ،فهــم
بيــن الــكالم اللفظــي والــكالم الذاتــي؟
مظاهــر قدرتــه ،فهــم مظاهــر عظمتــه ،فهــم مظاهــر إبداعــه،
الــكالم اللفظــي :هــو حــروف وألفــاظ ،صــوت
وإال إنســان يقتلــع بــاب خيبــر بكــف واحــدة! ،طبيعــي مظهر
مســموع ،الــكالم اللفظــي مســتحيل علــى اللــه ،اللــه ال
لقــدرة اللــه ،إنســان ُتـ َـر ُّد لــه الشــمس! ،طبيعــي مظهــر لقدرة
يمكــن أن يصــدر حــروف ،ال يمكــن أي يصــدر منــه كالم
اللــه ،إنســان يصلــي فــي اليــوم والليلــة ألــف ركعــة! ،طبيعي
وســى
لفظــي ،إذن مــا معنــى قــول تعالــى َ
ــم ال َّلــ ُه ُم َ
(و َك َّل َ
مظهــر لقــدرة اللــه ،امــرأة -فاطمــة الزهــراء -تحدثهــا
ِ
يما)النســاء 164؟ إذن ال تصــدر منــه حــروف ،فمــا معنــى
َتكْل ً
المالئكــة! ،طبيعــي مظهــر لقــدرة اللــه ،إذن إنمــا جعــل أهــل
اآليــة؟ ،الحــروف ال تصــدر إال مــن جســم ،الصــوت ال
البيــت مظاهــر لقدرتــه.
يصــدر إال مــن جســم ،واللــه ليــس بجســمَ ( ،ليــس ك َِم ْث ِلـ ِ
ـه
ْ َ
ألنــك إذا قــرأت فضائلهــم وقــرأت مناقبهــم وقــرأت
ِ
يع ا ْل َب ِصيـ ُـر) الشــورى  .11إذن اللــه ال يتكلــم
الســم ُ
ـي ٌء َو ُهـ َ
ـو َّ
َشـ ْ
خصائصهــم انتقلــت منهــم إلــى اللــه ،فهــم آيتــه ومظهــره
كالمــا لفظيــا.
وكلمتــه ،مــن هنــا نعــرف أن عالقتنــا بأهــل البيــت يجــب
األمــر الثانــي :هــل مــن الممكــن للبشــر أن يكــون
أن تكــون عالقــة قدُ ســية ،يعنــي يجــب أن نقــرأ فضائلهــم
كلمــة مــن كلمــات اللــه؟ أي هــل يكــون البشــر كالم اللــه؟
ومعاجزهــم وكراماتهــم ،ألننــا إذا قرأنــا الصفحــة الذاتيــة
نعــم ممكــن أن يكــون ،كيــف؟ القــرآن يقــول (إِ ْذ َقا َل ِ
ــت
لهــم ،فقــد قرأنــا اللــه مــن خاللهــم ،إذا قرأنــا صفحتهــم
الئكَــ ُة يــا مريــم إِ َّن ال َّلــه يب ِّشــر ِك بِك َِلم ٍ
ا ْلم ِ
ــة ِمنْــ ُه اســم ُه
َ
َ َُ ُ
َ ََْ ُ
َ
ْ ُ الذاتيــة ،تعرفنــا علــى اللــه مــن خــال تعرفنــا عليهــم ،هــذه
ِ
ِ
آل عمــران 45
ــم)
 ،مــن هــو الكلمــة؟
ا ْل َمس ُ
يســى ا ْبــ ُن َم ْر َي َ
ــيح ع َ
هــي العالقــة القدســية ،هــذه هــي العالقــة التــي ننــادي بهــا.
يعنــي المســيح كلمــة مــن كلمــات اللــه ،آيــة أخــرى
الدليــل الثانــي :أذكــر لــك مقالــة لعلــم النفــس
ــول ال َّل ِ
ِ
ِ
ــم َر ُس ُ
ــه
صريحــة (إِن ََّمــا ا ْل َمس ُ
يســى ا ْبــ ُن َم ْر َي َ
ــيح ع َ
وأنــت تســتطيع أن تطبقهــا علــى المقــال ،اإلنســان كائــن
ـم) النســاء  ،171المســيح كلمــة
َوك َِل َم ُتـ ُه َأ ْل َق َ
اهــا إِ َلــى َم ْر َيـ َ
إحساســي ،يعنــي إنســان محــاط بالحــواس ،ذوق ،وســمع،
مــن كلمــات اللــه ،لــم؟ ألنــه يقــول ( َقا ُلــوا
ولمــس وبصــر وإلــى آخــره ،اإلنســان كائــن إحساســي،

هــذا الكائــن اإلحساســي ال يمكــن إقناعــه بفكــره إال عــن

العلماء ورثة األنبياء

إالّ بدليــل (مجمــع الفائــدة .)434:9

فائدتان جميلتان من سورة العنكبوت

االبن الصغير
أن إبنــه الصغيــر يقضــي ّ
الحــظ األب ّ
يهتــم كثيــر ًا
كل وقتــه فــي النّــوم واللعــب ،وال
ّ

بدروســه ،لهــذا قـ ّـرر األب علــى رغــم مــن إحتجــاج األ ّم أن يســتفيد مــن عطلتــه الصيف ّيــة،

أن يرســله إلــى مصلــح األدوات الكهربائ ّيــة ،بحيــث ســيتعلم هنــاك علــى كيفيــة تصليــح هــذه

األدوات الكهربائ ّيــة ،حيــث يطلــع فيــه علــى عمليــات تصليــح األدوات ،فيتع ّلــم كيــف يتعــب

صوت الكاظمني.إسالمية .ثقافية .شهرية .السنة السابعة والعرشون .العدد.225-226 :

وهكــذا إنتظــر األب حلــول العطلــة الصيف ّيــة ،فأخــذ إبنــه إلــى مصلــح األدوات الكهربائ ّية،

وطلــب منــه أن يتيــح إلبنــه أن يعمــل معــه ،ثــم أخــذه جانبـ ًا وقــال لــه :خــذ إليــك هــذا المبلــغ،

تعطــي إبنــي منــه فــي نهايــة ّ
كل يــوم عمــل أجــره ..عــاد الصبــي فــي نهايــة اليــوم األول
فاســتقبلته أ ّمــه بالســؤال :كيــف كان العمــل ياحبيبــي؟ فأجــاب اإلبــن :مــا هــذا العمــل؟ طــوال

الوقــت يقــول لــي المعلــم ،أعطنــي هــذا الغــرض ،خــذ هــذا الغــرض ،أذهــب وعــد ،وفــي

آخــر النهــار دفــع لــي هــذه القطعــة النقديــة مــن المعــدن.

قالــت األم :یــا حبیبــي ،ال شــك أ ّنــك تعبــت؟! أجــاب الصبــي :جــد ًا يــا أ ّمــي ،أنــا أضيــع

وقتــي بــدالً مــن أن أمضيــه فــي ال ّلعــب ،قالــت لــه أ ّمــه :مــن اآلن وصاعــد ًا ،لــن تذهــب الــى
العمــل ،وســأعطيك أنــا القطعــة النقديــة أجــرة لــك فتريهــا ألبيــك اذا طلبهــا منــك.

فلــم يذهــب الصبــي إلــى العمــل ،ولكــن األب كان يســأله يومي ـ ًا :مــاذا قبضــت اليــوم يــا

بنــي؟ فيريــه القطعــة النقديــة ،وكان األب يأخذهــا منــه ويقــذف بهــا فــي البئــر.

ِ
ــر ا لعنكبــوت فــي
لمــاذا ُذك َ
القــرآن بصيغــة أنثــى علــى الرغــم

مــن أنــه ذكــر؟

ا َّل ِذيــ َن
َأ ْولِ َيــا َء

[العنكبــوت:

يقومــون بقتــل اﻷم وإلقائهــا خــارج

المســلم بأهــل البيــت^ ،والحديــث ضمــن نقطتيــن:

الذكــر بعــد أن تنجــب األوالد وتلقيــه
خــارج البيــت .وبعــد أن يكبــر األوالد

علــى اﻹطــاق لقــد وصفهــا القــرآن

هــل الحظتــم تــاء التأنيــث فــي بآيــة واحــدة:

كلمــة اتخــذت؟

ّ
(وإن أوهــن البيــوت لبيــت

«العنكبــوت» مذكــر أم مؤنــث؟ العنكبــوت لــو كانــوا يعلمــون)

هــل تقــول «هــذه عنكبــوت» ،أم

«هــذا عنكبــوت»؟

سبحان الله!!!

لقــد كان النــاس يعلمــون

الصحيــح هــو «هــذا عنكبــوت» ،مــدى الوهــن فــي البيــت الحســي
ِ
ـم جــاء بتــاء التأنيــث للعنكبــوت لكنهــم لــم يدركــوا
ألنــه مذكــرَ .فلـ َ
مــع كلمــة العنكبــوت وقــال :الوهــن المعنــوي إال فــي هــذا

ـتمر األب بفعــل ذلــك يومـ ًا بعــد يــوم إلــى ســالته زوجتــه ،لمــاذا تقــذف بأجــرة الصبــي
إسـ َ

«إتخــذت»؟

وســأل الولــد أمــه قائـاً :لمــاذا يقــذف أبــي بالقطــع النقديــة فــي البئــر ،قالــت األم :ر ّبمــا

والمشــككين ،فقالــوا هــذا خطــأ فــي

فــي البئــر؟ فأجــاب األب :هــذه طريقتي.

تقــوم ُأنثــى العنكبــوت بقتــل

(إِ َّنمــا ي ِريــدُ ال َّل ـه لِي ْذ ِهــب َعنْ ُكــم الرجــس َأهـ َـل ا ْلبيـ ِ
ـت
ُ ِّ ْ َ ْ
َْ
َ
ُ ُ
َ ُ
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ُــم َت ْط ِه ًيرا)
َو ُي َط ِّه َرك ْ

تقــول اآليــةَ ( :م َث ُ
ــل
ون ال َّل ِ
ــذوا ِمــن د ِ
َّخ ُ
ات َ
ــه
المنــزل.
ْ ُ
ِ
ك ََم َث ِ
َّخ َ
ــوت ات َ
ــذ ْت َب ْيتًــا)
ــل ا ْل َعنْ َك ُب
بيــت عجيــب مــن أســوأ البيــوت
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العصــر!! وبالتالــي جــاءت اآليــة :لــو

عــاب الطاعنــون فــي ديــن اللــه ،كانــوا يعلمــون!!

مــن تعبــي وعــرق جبينــي.

يابنــي عرفــت قيمــة العمــل والتعــب والمــال .لكــن قــل لــي
إبتســم األب وقــال :اآلن
ّ

ـم فــي الســابق عندمــا كنــت أرمــي المــال
لمــاذا لــم تهتـ ّ
فــي البئــر؟ عندهــا إعتــراف الصبــي بحقیقــة االمــر
وأخبــره بأ ّنــه لــم یکــن یتعــب بکســبه ،بــل کان
یأخــذه مــن والدتــه .أجــاب
والــده :عرفــت ذلــك منــذ
ِ
المص ّلــح
بــاديء األمــر مــن ُ
ذاتــه ،وعســى أن تكــون قــد
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تع ّلمــت اليــوم يــا ولــدي مــا
معنــى العمــل ،ومــا معنــى
أجــرة العمــل وعــرق
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الجبيــن ،ومــا هــي قيمــة
المــال والوقــت.

 -2اآلثــار الســلوكية المترتبــة علــى عالقتنــا بأهــل

البيــت^.

النقطــة األولــى :عالقــة المســلم بأهــل البيــت تكلمــت

فيهــا وتحدثــت عنهــا كثيــر مــن األقــام ،تحدثــت األقــام

هــن عالقــة المســلم بأهــل البيــت ضمــن اتجاهــات ثالثــة:
 -1االتجاه التجريدي.

 -2االتجاه التفصيلي.

 -3االتجاه الموضوعي.

االتجــاه التجريــدي :يقــررأن المســلم ال يحتــاج إلــى

عالقــة بأهــل البيــت ،المســلم يمكنــه أن يصــل إلــى أهدافــه
مــن دون أن يقيــم أي عالقــة بأهــل البيــت ،ومــن دون أن

ولغويـ ًا الصحيــح أن يقــال فــي اآليــة :الصيــت ويتكلــم عنهــا فــي آيــة مــع ّ
أن

يكتشــف والــدك الحقيقــة.

صــرخ الصبــي :ال يــا أبــي أرجــوك ،فقــد تعبــت كثيــر ًا ألكســب هــذا المــال ،فــا ترمــه ،إنــه

البيــت^.

علــى اإلنســان أن يســير علــى درب اإليمــان ســواء ســار

«كمثــل العنكبــوت اتخــذ بيتــ ًا» ألن الســورة تتحــدث مــن أولهــا آلخرهــا

ـم الوالــد بقــذف القطعــة النقديــة فــي البئــر حتــى
لــه والــده :هــات إعطنــي أجرتــك ومــا ات ،هـ ّ

 -1بيــان االتجــاه الموضوعــي فــي عالقتنــا بأهــل

ومــع ذلــك يســمي اللــه تعالــى

يريــد أن ُيبرهــن لــك أنــه ال يحتــاج إلــى مالــك والحقيقــة يــا ولــدي أنــه لــم يعــد لــدي مــن

ذهــب الصغيــر إلــى العمــل ُمرغمـ ًا ،وتعــب کثیــر ًا خــال العمــل ،و فــي آخــر النهــار قــال

انطالقــ ًا مــن اآليــة المباركــة نتحــدث عــن عالقــة

ـون أي عالقــة بأهــل البيــت ،أهــل البيــت مثلهــم مثــل
يكـ ّ

القــرآن ،والعيــاذ باللــه ،فقالــوا نحويـ ًا ســورة بإســم هــذه الحشــرة الســيئة

مــال أعطيــك إ ّيــا ُه ،وعليــك أن تذهــب إلــى العمــل فــي مــا تبقــى مــن العطلــة الصيفيــة قبــل ان

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمــة العنكبــوت مذكــر

عــن الفتــن؟

باقــي المســلمين ،ال موجــب لتكويــن عالقــة خاصــة بهــم،
عليــه أهــل البيــت أم ال ،هــذا االتجــاه التجريــدي ،مــا هــو

مســتنده؟ ومــا هــو مدركــه؟

البدايــة كانــت (أحســب النــاس

مدركــه هــو أن الهــدف اإلســامي ال يتوقــف علــى

يقين ـ ًا ،وتزيــد الكافريــن ذلــة ومهانــة .يفتنــون) و (ومــن النــاس مــن يقــول

حــدد لنــا الهــدف مــن وجــود اإلنســان وهــو أن يصــل

لكــن شــاء الخالــق ســبحانه أن

يتــرك لنــا معجــزة ،حجــة لتزيدنــا أن يتركــوا أن يقولــوا آمنــا وهــم ال
فجــاء العلــم الحديــث ليثبــت أن آمنــا باللــه فــإذا أوذي فــي اللــه جعــل

أنثــى العنكبــوت هــي الوحيــدة فتنــة النــاس كعــذاب اللــه)
القــادرة علــى بنــاء البيــت والشــبكة

قــد يتبــادر للذهــن مــا عالقــة

فــا حيلــة لــه يخــرج فقــط خيــوط

الجــوابّ :
إن تداخــل الفتــن يشــبه

العنكبوتيــة أمــا ذكــر العنكبــوت الفتــن بالعنكبــوت؟

يســتعملها لالنتقــال والتحــرك فقــط خيــوط العنكبــوت ،فالفتــن متشــابكة

وال قــدرة لــه علــى بنــاء بيــت

ومتداخلــة فــا يســتطيع المــرء أن

فلــو كان اللــه جــل وعــا قــال :يميــز بينهــا وهــي كثيــرة ومعقــدة

كمثــل العنكبــوت إتخــذ بيتـ ًا ،لكانــت ولكنهــا هشــة وضعيفــة إذا اســتعنا
اآليــة خاطئــة علميـ ًا وبيولوجيـ ًا ؛ لكن باللــه.

عالقــة بأهــل البيــت ،مــا هــو الهــدف؟ القــرآن الكريــم
ـت
(و َمــا َخ َل ْقـ ُ
إلــى كمالــه الروحــي ،القــرآن الكريــم يقــول َ
اإل ْنــس إِال لِيعبدُ ِ
ون)الذاريــات  ،56ألن العبــادة توصلــك
َُْ
ا ْل ِجـ َّن َو ِ َ

عالقــة بأهــل البيــت ،ولذلــك القــرآن الكريــم ركــز علــى أن
عالقتنــا بمــن مضــى هــي عالقــة تاريــخ ال أكثــر.

هــذا االتجــاه يصطــدم بمجموعــة مــن النصــوص،

ســواء كانــت مــن القــرآن أو مــن الســنة ،مثــا قولــه تعالــى
ِ
الشــورى
( ُقـ ْـل ال َأ ْسـ َ
ـو َّد َة فِــي ا ْل ُق ْر َبــى)
ـأ ُلك ُْم َع َل ْيــه َأ ْجـ ًـرا إِال ا ْل َمـ َ

ـون عالقــة وديــة بأهــل البيــت،
 ،32أي مطلــوب منــك أن تكـ ّ
الطبرانــي فــي معجمــه الكبيــر والحاكــم فــي مســتدركه رويا

عــن رســول اللــه| قيــل مــا لقربــى؟ قــال «ذريتــي ،علــي
ـي
وفاطمــة وابناهمــا» ،نأتــي آليــة أخــرى ،اآليــة تقــول (النَّبِـ ُّ
َأ ْو َلــى بِا ْل ُم ْؤ ِمنِيــ َن ِمــ ْن َأ ْن ُف ِس ِ
ــه ْم)األحزاب  ،6فيجــب أن تكــون
عالقتــك بالنبــي أقــوى مــن عالقتــك بنفســك.
االتجــاه الثانــي :االتجــاه التفصيلــي -حتــى بعــض

األقــام الشــيعية تطرحــه  ،-مــا معنــى االتجــاه التفصيلــي؟
أهل البيت^ لهم صفحتان:

صفحــة ذاتيــة :مث ـ ً
ا علــي× اقتلــع بــاب خيبــر وهــذا

شــيء شــخصي باإلمــام علــي ،علــي ردت لــه الشــمس،
علــي كانــت لــه واليــة تكوينيــة ،علــي كان يصلــي فــي
اليــوم والليلــة ألــف ركعــة ،كل هــذه المواصفــات تعبــر عــن

الصفحــة الذاتيــة والشــخصية لإلمــام علــي×.

صفحــة ســلوكية :زهــد علــي ،عبــادة علــي ،أخــاق

علــي ،جهــاد علــي ،فقــه علــي ،إذن الصفحــة الثانيــة تعنــي
إنجــازات اإلمــام علــي× ،وهــذه نســميها الصفحــة
الســلوكية.

عندنــا صفحتــان ،الصفحة الذاتيــة والصفحة الســلوكية،

أصحــاب هــذا االتجــاه مــاذا يقولــون؟ يقولــون أنــه ينبغــي

أن تكــون عالقتنــا بأهــل البيــت^ فــي إطــار الصفحــة

الســلوكية ،ال فــي إطــار الصفحــة الذاتيــة ،ليــس مهم ـ ًا أن
نجلــس و نســتغرق فــي الصفحــة الذاتيــة ،معاجــز علــي،

ليــس مهمـ ًا ،االســتغراق واالرتبــاط بالصفحــة الذاتيــة ليس

المقصــود باليقيــن المــوت.

أخــاق علــي ،أن نقــرأ زهــد علــي ،أن نقــرأ جهــاد علــي ،أن

ــك َح َّتــى َي ْأتِ َي َ
(وا ْع ُبــدْ َر َّب َ
ــك ا ْل َي ِقيــ ُن) الحجــر  ،99ليــس
يقــول َ
المقصــود باليقيــن أن تصــل إلى درجــة اليقيــن ،أن تصل

إلــى درجــة الكمــال الروحــي ،فالهــدف هــو الوصــول إلــى

الكمــال الروحــي ،ومــن الواضــح أن الوصــول لهــذا الهدف

ســبحان اللــه جــاءت تــاء التأنيــث

«اللهــم جنبنــا الفتــن مــا ظهــر

أنــه الحــق.

وفرج عن األمة هذه الغمة.

وهــو الكمــال الروحــي ،مــن دون أن تكــون عندنــا أي عالقة

للتواصل عبر برنامج انستجرام یمكنكم اإلتصال بالعنوان التالي:
www.instagram.com/altabliq_alershad

بأهــل البيــت ،فالوصــول إلــى الهــدف ال يتوقــف علــى

إلــى الكمــال الروحــي ،العبــادة هــدف ،القــرآن الكريــم
ِ
ِ
ِ
الصــا َة
يقــول (إِ َّننــي َأ َنــا ال َّلـ ُه ال إِ َلـ َه إِال َأ َنــا َفا ْع ُبدْ نــي َو َأقـ ِم َّ
لِ ِذك ِْري)طــه  ،14المهــم الكمــال الروحــي ،القــرآن الكريــم

ال يتوقــف علــى أن نقيــم عالقــة بأهــل البيــت ،أي ربــط لهذا

لتوقــر اإليمــان فــي قلوبنــا ولنعلــم منهــا ومــا بطــن»

سماحة السيد منیر الخباز

الهــدف بأهــل البيــت ،يمكنــا أن نصــل إلــى هــذا الهــدف،

فضائــل علــي ،واليــة علــي التكوينيــة ،شــخصية علــي ،هــذا
أمــر ًا مهمــ ًا ،المهــم الصفحــة الســلوكية ،المهــم أن نقــرأ
نقــرأ عبــادة علــي أن نقــرأ الصفحــة الســلوكية ألهــل البيــت
هــذا هــو المهــم ،ليــس أن نقــرأ الصفحــة الذاتيــة ،لمــاذا؟
أصحاب هذا االتجاه يذكرون وجهين:

الوجــه األول :أن الهــدف مــن إيجــاد محمــد وأهــل

بيتــه^ هــو أن يكونــوا قــدوة ،القــرآن الكريــم يقــول ( َل َقــدْ
ِ
َان َل ُكــم فِــي رسـ ِ
ك َ
ـو ٌة َح َس ـنَ ٌة)األحزاب  ،21ويقــول
ـول ال َّلــه ُأ ْسـ َ
َ ُ
ْ

وعترتــي أهــل بيتــي ،مــا إن تمســكتم بهمــا «يعنــي المســألة
مســألة اقتــداء ،الهــدف مــن وجــود النبــي وآلــه أن يكونــوا

قــدوة ،وهــذا الهــدف تحــدده الصفحــة الســلوكية وال
تحــدده الصفحــة الذاتيــة ،مــا هــو الرابــط؟

مثــاً ،قلنــا الزهــراء تحدثهــا المالئكــة أم لــم نقــول،

مــا هــو أثــر هــذا علــى ســلوكنا؟ الزهــراء مث ـاً ،كان لهــا

مصحــف أو لــم يكــن ،مــا هــو أثــره علــى ســلوكنا؟ األئمــة

أفضــل مــن األنبيــاء أو ال ،مــا هــو أثــره علــى ســلوكنا؟
مريــم أفضــل مــن الزهــراء أو الزهــراء أفضــل مــن مريــم،

مــا هــو أثــره علــى ســلوكنا؟ الصفحــة الذاتيــة ألهــل البيــت
ال ينبغــي أن نشــغل أنفســنا بهــا وأن نتأمــل فيهــا ،مــا هــي
الخصائــص الذاتيــة للزهــراء؟ ومــا هــي الخصائــص الذاتيــة
لعلــي؟ هــذا أمــر مــن قبيــل التــرف الفكــري الــذي ال

ينعكــس علــى ســلوكنا وال علــى خطنــا العملــي ،إذا علينــا

أن نؤ ّطــر عالقتنــا فــي إطــار الصفحــة الســلوكية.

الوجــه الثانــي :القــرآن الكريــم ،القــرآن الكريــم لــم

يركــز علــى الصفحــة الذاتيــة لألنبيــاء واألبطــال وإنمــا

ركــز علــى الصفحــة الســلوكية ،القــرآن الكريــم يركــز علــى
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إِال َب َش ً
هــذه اآليــة توضــح العالقــة ،يعنــي عالقــة الرســول

بنــا هــي عالقــة رســول فقــط ،عالقتنــا بالنبــي يجــب أن
تكــون فــي إطــار الرســالة ،فــي إطــار القــدوة ،فــي إطــار

الصفحــة الســلوكية ،ال تهمنــا الصفحــة الذاتيــة ،النبــي كان

آبــاؤه طاهريــن أو مــا كانــوا؟ النبــي كان نــور قبــل أن يخلــق
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 ،يعنــي ركــز علــى قضيــة اإلقتــداء،

األنعــام 90

ركــز علــى الصفحــة

التتمة :صفحة 14

تابعونا عبر قناة یوتوب علی العنوان التاليwww.youtube.com/user/adelalawy :
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اإلنســان ليجنــي قــوت يومــه ،ويعــرف قيمــة العمــل ويقدرهــا.

*الفائدة األولى*

*أما الفائدة الثانية*

عالقة المسلم بأهل البيت^

الرســول| «إنــي مخلــف فيكــم الثقليــن ،كتــاب اللــه
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تتمة :ابتداء خلقها وإبداع نور المخدرة:

منــي ومــن علــي وفاطمــة الحســن والحســين ،فدعاهمــا

فأطاعــاه ،فســمانا بالخمســة األســماء مــن أســمائه :اللــه

المحمــود وأنــا محمــد| ،واللــه العلــي وهــذا علــي،
واللــه الفاطــر وهــذه فاطمــة ،واللــه ذو اإلحســان وهــذا

الحســن ،واللــه المحســن وهــذا الحســين ،ثــم خلــق منــا

صوت الكاظمني.إسالمية .ثقافية .شهرية .السنة السابعة والعرشون .العدد .225-226 :جامدی األولی والثانية  1439هـ  2017م.

أن يخلــق اللــه ســماء مبنيــة وأرضــا مدحيــة أو هــواء أو

مــاء أو ملــكا أو بشــرا ،وكنــا بعلمــه نــورا نســبحه ونســمع
ونطيــع ..الخبــر.

فنــور النبــي ونــور األميــر÷ كان واحــدا وفــي درجــة

ومقــام واحــد ،ونــور الحســنين أدنــى منهمــا ،ونــور فاطمة

منفــردا بيــن الدرجــة األولــى واألخــرى ،نقطــة واحــدة
بيــن الخطيــن ،ينتهــي إليهــا الخــط العالــي وينتمــي إليهــا
الدانــي ،قــال تعالــى( :مــرج البحريــن يلتقيــان * بينهمــا

بــرزخ ال يبغيــان * يخــرج منهمــا اللؤلــؤ والمرجــان).

وبعبــارة أخــرى :إن فاطمــة الزهــراء بمنزلــة القلــب

مــن األركان األربعــة لعالــم اإلمــكان ،والقطــب والقلــب
واحــد فــي مملكــة البــدن.

وقــال العرفــاء :أغلــب أعضــاء البــدن زوجيــة إال

القلــب واللســان فهــي فــرد فــرد ،واللســان ترجمــان

القلــب ،يعنــي عليــك أن تنظــر إلــى أحدهمــا وتمكــن
اآلخــر فــي القلــب ،وتقــرأ أحدهمــا وتجــري اآلخــر

علــى اللســان.

فــإذا كان األربعــة فــي مقامهــم يمثلــون األركان

العظمــى فــي هــذا العالــم ،ففاطمــة الزهــراء’ بمثابــة
القلــب والفــؤاد والــروح لهــم ،وذاتهــا المقدســة

مجهولــة بــا عنــوان.

وبعبــارة أخــرى :إن اســمها وذاتهــا وأصلهــا وفرعهــا

وزوجهــا وذريتهــا الطاهــرة وشــيعتها الباهــرة كلهــم
جــاؤوا مــن عالــم النــور ،واســتغرقوا فــي النــور ،بــل

هــم نــور علــى نــور.

وإذا كان أبوهــا نــور األنــوار ،فهــي أم األنــوار ،وهــذا

هــو المــراد مــن قولــه تعالــى (واتبعــوا الرســول والنــور

الــذي أنــزل معــه).

وســواء كان نــور فاطمــة’ مخلوقــا باإلنفــراد ،أو

مــن نــور النبــي| ونــور أميــر المؤمنيــن× ،أو مــن
نــور الــرب ،فهــو علــى كل حــال مــن نــوع واحــد ومــن
مصــدر واحــد ومــن مبــدأ ومنشــأ واحــد ،ولكنــه
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كان يختلــف فــي تجلياتــه حســب الوقــت

فــي الملكــوت األعلــى تجليــات خاصــة ،وتتســمى فــي

وال يــدري أحــد كيــف ستشــرق أنوارهــا وكيــف

المســتورة ،أم الفضائــل ،فهــي بذاتهــا وحقيقتهــا تتجلــى الباهــرة ،فغضــوا األبصــار لئــا يفنــى الناظريــن.

كل تجــل باســم ولقــب خــاص ،كمــا ذكرنــا ذلــك فــي تتجلــى ســيدة نســاء األوليــن واآلخريــن فــي أعلــى
الــكالم عــن معنــى الزهــراء والمنصــورة والنوريــة.

وكان آخــر تجليــات أم األنــوار وعيبــة األســرار

فــي عالــم الشــهود ،حيــث تجلــت وهــي فــي الكســوة
البشــرية الحســية.

علييــن وفــي الخلــد وهــي (فــي مقعــد صــدق عنــد
مليــك مقتــدر) فتلــك األنــوار كانــت منــذ اليــوم األول،

وظهــرت وتــأألت فــي اليــوم اآلخــر ،فمنــذ مبــدأ
المبــادي إلــى يــوم ينــادي المنــادي تتقلــب أنوارهــا

ومــن المعلــوم أن العوالــم العلويــة أفســح وأوســع مــن عالــم إلــى عالــم ،وكلمــا دخلــت عالمــا نشــرت

مــن العوالــم الســفلية ،ويختلــف االســتعداد والقابليــة فيــه النــور والســرور ،حتــى تســطع فــي يــوم المعــاد
فــي كل واحــد منهمــا بالنســبة إلــى اآلخــر حســب العلــو والميقــات ،وســيأتي بيانــه فــي بحــث القيامــة فــي
والدنــو ،ولــذا تكــون الجلــوة الوجوديــة واألنــوار الحقــة

لفاطمــة الزهــراء هنــاك أظهــر وأجلــى.

خصيصــة الشــفاعة إن شــاء اللــه تعالــى.

وبعــد هــذه المقدمــة الموجــزة أرى لزامــا أن أتعــرض

أمــا فــي هــذا الفضــاء الضيــق الدنيــوي ،فكانــت فــي هــذه الخصيصــة إلــى مــا خلــق اللــه مــن نــور

تبــدو لســلطان الواليــة شمســا مــرة وقمــرا مــرة وكوكبــا

فاطمــة’.

أحيانــا ،وتتجلــى لآلخريــن حســب قابلياتهــم ولياقاتهــم،

والعبــاس بــن عبــد المطلــب فــي حديــث ،قــال رســول

دريــا مــرة أخــرى ،وتتجلــى لــه بأنــوار وأطــوار أخــرى

وتتجلــى ألهــل الســماء كلمــا وقفــت فــي محــراب

ففــي ريــاض الجنــان والبحــار عــن أنــس بــن مالــك

اللــه| مخاطبــا عمــه العبــاس« :يــا عــم! لمــا أراد

عبادتهــا بنحــو خــاص ،وتتجلــى لقلــوب شــيعتها اللــه أن يخلقنــا تكلــم بكلمــة خلــق منهــا نــورا ،ثــم
الصافيــة بنــور إيمانهــا إلــى يــوم القيامــة..

تكلــم بكلمــة أخــرى فخلــق منهــا روحــا ،ثــم مــزج

فــإذا كان يــوم القيامــة كشــف حقائــق األعيــان النــور بالــروح فخلقنــي وخلــق عليــا وفاطمــة والحســن

واألشــخاص يــوم الحاقــة ،أمــر اللــه بإظهــار أنوارهــا والحســين ،فكنــا نســبحه حيــن ال تســبيح ،ونقدســه حيــن

تامــة ،فتتجلــى بنورهــا البهيــج فتحيــط كل مــن فــي ال تقديــس.
المحشــر مــن األوليــن واآلخريــن ،بــل تعــم بــه المالئكــة

المقربيــن واألنبيــاء المرســلين واألوليــاء الكامليــن

والشــهداء والصالحيــن والصديقيــن مــن المؤمنيــن،

فتدهــش األبصــار وتولــه القلــوب ،حتــى يتمنــى كل

فلمــا أراد اللــه تعالــى أن ينشــئ خلقــه فتــق نــوري

فخلــق منــه العــرش ،فالعــرش مــن نــوري ،ونــوري مــن

نــور اللــه ،ونــوري أفضــل مــن العــرش.

ثــم فتــق نــور أخــي علــي فخلــق منــه المالئكــة،

واحــد أن يكــون فاطميــا وأن يحســب فــي الفاطمييــن ،فالمالئكــة مــن نــور علــي ،ونــور علــي مــن نــور اللــه،

وكأن قبــة القيامــة فاطميــة ،وجميــع الشــرائع والملــل

وعلــي أفضــل مــن المالئكــة.

فكــر وال همــة إال انحصــر فــي النظــر إلــى أنوارهــا

فالســماوات واألرض مــن نــور ابنتــي فاطمــة ،ونــور

منضويــة تحــت الرايــة اإلســامية ،فــا يبقــى ذكــر وال

الجماليــة وآثارهــا الجالليــة ،ولتشــبت الجميــع باألذيــال

الفاطميــة.

ثــم فتــق نــور ابنتــي فخلــق منــه الســماوات واألرض،

ابنتــي فاطمــة مــن نــور اللــه ،وابنتــي فاطمــة أفضــل مــن
الســماوات واألرض.

وال يبعــد أن يتوســل بهــا حتــى األنبيــاء العظــام ،وكل

ثــم فتــق نــور ولــدي الحســن فخلــق منــه الشــمس

يــد الحاجــة إلــى شــفيعة يــوم الجــزاء ،ويلتجــأون إليهــا

ونــور الحســن مــن نــور اللــه ،والحســن أفضــل مــن

منهــم قطــرة مــن قطــرات بحــار أنــوار أبيهــا ،فيمــدون
ليأمنــوا مــن أهــوال القيامــة وفزعهــا.

والقمــر ،فالشــمس والقمــر مــن نــور ولــدي الحســن،

الشــمس والقمــر.

ولــذا ينــادى فــي أهــل المحشــر أن «غضــوا

ثــم فتــق نــور ولــدي الحســين فخلــق منــه الجنــة

أحــد يقــوى علــى مشــاهدة جلــوات أنوارهــا فــي عالــم

الحســين ،ونــور ولــدي الحســين مــن نــور اللــه ،وولــدي

أبصاركــم ونكســوا رؤوســكم» وطأطئــوا رؤوســكم ،فــا

الملكــوت وعرصــات القيامــة ،وغضــوا أبصاركــم ألن

والحــور العيــن ،فالجنــة والحــور العيــن مــن نــور ولــدي
الحســين أفضــل مــن الجنــة والحــور العيــن.»...

للتواصل عبر برنامج واتس اًب ارسل كلمة (إشتراك) إلی الرقم التالي00989196913442 :

أصحاب االجماع

أجمعت العصابة -أي علماء الشيعة وأصحابنا اإلمامية-

علی تصحیح ما یصح عن هؤالء وتصدیقهم لما یقولون،
وأقروا لهم بالفقه.

الطبقة االولی:

آية اهلل المرحوم السيد علي العلوي

حیث نظمهم بقوله:

قد اجمع الكل علی تصحیح ما

وهم أولوا نجابة ورفعة

هم من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبدالله الصادق

فستة منهم من األمجاد

 1ـ زرارة.

زرارة كذا برید قد أتی

علیهما السالم.
 2ـ برید.

 3ـ محمد بن مسلم الطائفي.

 4ـ ابوبصیر األسدي (وقیل ابوبصیر المرادي :لیث ابن

البختري).

 5ـ الفضیل بن یسار.

 6ـ معروف بن خربوذ.

قالوا :وأفقه الستة زرارة رضوان الله تعالی علیه.
الطبقة الثانیة:

هم من أصحاب اإلمام الصادق علیه الصالة والسالم
 1ـ جمیل بن دراج .قیل

هو أفقه جماعته بزعم ثعلبة بن

كذا فضیل بعده معروف
والستة الوسطی أولو الفضائل
جمیل الجمیل مع أبان
والستة األخری هم صفوان

یصح عن جماعة فلیعلما
أربعة وخمسة وتسعة
أربعة منهم من األوتاد
ثم محمد ولیث یا فتی
ّ

وهو الذي ما بیننا معروف
رتبتهم ادنی من األوائل
ثم حماد ان
والعبد الن ّ
ویونس علیهم الرضوان

ثم احمد
كذا عبدالله ّ

وما ذكرناه األصح عندنا

وشذ قول من به خالفنا

اوصاف الحدیث

اعلــم ّ
أن الحدیــث ـ بالقســمة االولیــة ـ یتصــف باحدی

الصفــات األربــع :الصحیــح ،الحســن ،الموثــق ،الضعیف.

أ ّمــا الصحیــح :هــو مــا اتصــل ســنده إلــی معصــوم

علیــه الســام بنقــل العــدل االمامــي عــن مثلــه فــي جمیــع

الطبقــات حیــث تكــون متعــددة.

وأ ّمــا الحســن :هــو مــا اتّصــل ســنده إلــی المعصــوم
علیــه الســام بامامــي ممــدوح ،ومــن المــدح أ ّنــه ٍ
راو عــن
امــام أو أ ّنــه صاحــب اصــل مــن عبــارات الحجــج علیهــم

الســام ،أو أنّــه شــیخ الروایــة ،أو یــروي عــن معتبــر ،أو

لــه إجــازة عــن معتبــر ،أو أجــاز معتبــر ًا وغیــر ذلــك ،ممــا

یــدل علــی ســامة نفســه واعتقــاده ،حتّــی إذا لــم یمــدح

بعبــارات المــدح ،ویكفــي أ ّنــه غیــر مذمــوم مــن غیــر نــص

علــی عدالتــه ،مــع تحقــق ذلــك فــي جمیــع مراتــب رواة
طریقــه وإن كان فیهــم واحــد امامــي ممــدوح غیــر موثــق،
مــع كــون الباقــي مــن رجــال الصحیــح فانــه یوصــف
ٍ
حینئــذ ألجــل
بالحســن
ذلــك الواحــد ،فانــه

میمون.

یتبــع أخــس مــا فیــه مــن

 2ـ أبان بن عثمان.

الصفــات حیــث یتعــدد.

 3ـ عبدالله بن مسكان.

وأ ّما الموثق:

 4ـ عبدالله بن بكیر.

هــو أن یكــون الــراوي

 5ـ حماد بن عیسی.

مخالفــ ًا ،ولكنــه موثــق

 6ـ حماد بن عثمان.

مــن قبــل أصحابنــا مــن

الطبقة الثالثة:

نقلــة الحدیــث.

هم من أصحاب االمامین

وهــذا كســابقه :یعنــي

الكاظم والرضا علیهما السالم

إن كان الطریــق مــن رجــال

 1ـ یونس بن عبدالرحمان.

الصحیــح أو الحســن

هو وصفوان أفقه جماعتهما.

 2ـ صفوان بن یحیی (بیاع السابري).

 3ـ الحسن بن محبوب (وقیل الحسن بن علي بن فضال

المتوفی ( )224وقیل فضالة بن ایوب) (وقال بعضهم مكان

فضالة ،عثمان بن عیسی).

 4ـ محمد بن أبي عمیر.
 5ـ عبدالله بن المغیرة.

 6ـ احمد بن محمد بن أبي

نصر زید البزنطي المتوفی .221
ولقد أجاد الحبر العالمة

والعلیم الفهامة السید السند

االوحدي السید مهدي بحر العلوم

ولكــن فیــه واحــد مــن

المخالفیــن الموثقیــن یتصــف الحدیــث بالموثــق ،ألنّــه
یتبــع االخــس.

وأ ّما الضعیف:

فهــو مــا ال یجتمــع فیــه الشــروط المتقدمــة ،بــأن یكــون
فــي الطریــق مجــروح أو مجهــول أو كــذاب أو وضاع،
أو غیــر ذلــك ممــا یــدل علــی
الــذم صراحــة أو كنایــة(((.
(((

راجــع

للشــهید الثانــي
ومجمــع الرجــال

للقهپا ئــي .

متابعتنا عبر موقع فیسبوك علی العنوان التاليwww.facebook.com/s.adel.alawyadelalawy :

الدرایــة
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مــن صلــب الحســين تســعة أئمــة ،فدعاهــم فأطاعــوه قبــل

والزمــان والحكمــة المعلومــة واســتعداد القبــول فــي تلك

أهــل المحشــر ال قابليــة لهــم لمشــاهدة األنــوار الزاهــرة

أصحاب االجماع واوصاف الحدیث

		
ثم ابن محبوب كذا محمد
ّ

قصة اليتيمان
ليست مجرد قصــة!!
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للتواصل عبر برنامج واتس اًب ارسل كلمة (إشتراك) إلی الرقم التالي00989196913442 :

سماحة السيد جعفر مرتضى العاملي

األخبــار الدالــة علــى خلقتهــا النورانيــة ،ومــا ذهــب

النبــي|« :أول مــا خلــق اللــه نــوري ،ففتــق منــه نــور

إليــه الفريقــان مــن العقيــدة الراســخة الثابتــة للشــيعة علــي× ..الــخ».
اإلماميــة ،ومــا ذهــب إليــه العامــة العميــاء.

وفــي حديــث جابــر بــن يزيــد الجعفــي عــن الباقــر×:

وقــد اتفــق الفريقــان علــى أن نــور الرســول| الموفور كان اللــه وال شــئ غيــره ،وال معلــوم وال مجهــول ،فــأول

الســرور كان فــي أول اإليجــاد ،لــم يســبقه ســابق وال تقدمــه

مــا ابتــدأ مــن خلقــه أن خلــق محمــدا| وخلفــاءه مــن

واتفــق الفريقــان علــى روايــة حديــث «أول مــا خلــق

وأمــا إيجــاد نــور فاطمــة الزهــراء’ باإلنفــراد ،مــع

متقد م .

أهــل بيتــه معــه مــن نــوره وعظمتــه».

اللــه نــوري»; ومــن نــوره المقــدس انســلت بقيــة األنــوار قــدم نــور النبــوة والواليــة ،فالمســتفاد مــن بعــض األخبــار

وظهــرت فــي عرصــة الوجــود ،فهــو| أنــور األنــوار.

واآلثــار أن نورهــا مقــدم ومخلــوق باالســتقالل ،ومــن

وفــي الحديــث «خلــق اللــه األشــياء بالمشــيئة» ،بعضهــا أنهــا خلقــت مــن نــور النبــي| ،ويظهــر مــن

والمشــيئة بنفســها تعنــي أن وجــوده لــم يكــون مســبوقا بعــض األخبــار المعتبــرة أنهــا خلقــت مــن نــور النبــي|

بوجــود آخــر ،وأن كل الموجــودات معلولــة لوجــوده

ونــور أميــر المؤمنيــن×.

علــة لهــا والعلــه أســبق وأشــرف مــن المعلــول.

عــن معــاذ بــن جبــل ،أن نــور النبــي| واألميــر×

المبــارك «لــوالك لمــا خلقــت األفــاك» والــذات المقدســة

وفــي حديــث الخصــال ومعانــي األخبــار والعلــل

وفــي حديــث «أول مــا خلــق اللــه نــوري» إشــارة إلــى

والحســنين÷ خلــق جميعــا قبــل ســبعة آالف ســنة،

الربوبيــة ،ولــي خالــق أوجدنــي مــن العــدم وألبســني

وعليــه ففــي إبــداع النــور الفاطمــي أربعــة طوائــف

أن وجــودي مــن الحــق تعالــى ،ونــوري مشــتق مــن مبــدأ
خلعــت الوجــود وأفــاض علــي الحيــاة.

وليــس فيــه ترتــب بيــن أنوارهــم^.

مــن األخبــار ،أرجحهــا وأوضحهــا حديــث جابــر وأبــي

وقــد تبيــن مــن األخبــار المتواتــرة واآلثــار المتكاثــرة

الحســن البكــري.

أفضــل وأعلــى رتبــة ،كمــا أن اختــاف مراتــب األنــوار

مــن نــور واحــد».

أن عالــم األنــوار يختلــف عــن العوالــم األخــرى ،فهــو
أيضــا مطلــب فــي غايــة الوضــوح ،وال ضيــر فــي اختــاف
األخبــار فــي ابتــداء الخلقــة فــي ذكــر األعــوام والســنين،

مثــل األربعــة آالف ســنة ،ومائــة وأربعــة وعشــرين ،وألــف

ألــف دهــر ،وأربعيــن ألــف ،وألفــي عــام وغيرهــا ،إلمــكان
الجمــع بينهــا.

وروي اتحــاد نــور النبــوة والواليــة بمفــاد «أنــا وعلــي

ثــم انقســم هــذا النــور إلــى جزئيــن ،النــور النبــوي،

والنــور العلــوي ،فخلــق النــور الفاطمــي مــن نــور النبــوة،

ونــور الحســنين÷ مــن نــور فاطمــة أو مــن نــور الواليــة.
نعــم ; يســتفاد مــن الحديــث الــذي أخرجه المجلســي&

فــي المجلــد الســابع والعاشــر مــن البحــار ،عــن كتــاب

ونبــدأ فــي إثبــات المــراد وصحــة المقصــود بحديــث ريــاض الجنــان لفضــل اللــه بــن محمــود الفارســي بحــذف

أميــر المؤمنيــن× الــذي أخرجــه أبــو الحســن البكــري

االســناد ،عــن أنــس بــن مالــك ،عــن رســول اللــه|

قــال فــي أول الحديــث« :كان اللــه وال شــئ معــه ،فــأول

مــن النبييــن والصديقيــن) :أن نــور فاطمــة خلــق فــي أول

شــيخ الشــهيد الثانــي فــي كتــاب األنــوار ،وفيــه كفايــة،
مــا خلــق اللــه نــور حبيبــه محمــد قبــل خلــق العــرش
والكرســي والســماوات واألرض واللــوح والقلــم والجنــة
والنــار والمالئكــة وآدم وحــواء بأربعــة وعشــرين وأربعمائــة

ألــف عــام» وكانــت لــه تســبيحات الخاصــة».

ذيــل قولــه تعالــى (أولئــك مــع الذيــن أنعــم اللــه عليهــم
اإليجــاد واإلبــداع باإلنفــراد دون االشــتراك ; قــال| فــي

آخــر الحديــث :ثــم إن اللــه خلــق الظلمــة بالقدرة ،فأرســلها
فــي ســحائب البصــر ،فقالــت المالئكــة :ســبوح قــدوس

ربنــا ،مــذ عرفنــا هــذه األشــباح مــا رأينــا ســوء ; فبحرمتهــم

فــأول مــا خلــق ،وأول مــا صــدر ،وأول مــا ظهــر نــور

إال كشــفت مــا نــزل بنــا ،فهنالــك خلــق اللــه تعالــى قناديــل

وحديــث جابــر «أول شــئ خلــق اللــه نــور نبيــك يــا

إلهنــا لمــن هــذه الفضيلــة وهــذه األنــوار؟! فقــال :هــذا

وأيضــا عــن جابــر بــن عبــد اللــه [ قــال ] :قــال

الزهــراء ألن الســماوات واألرضيــن بنورهــا زهــرت ،وهــي

نبينــا|.

جابــر ثــم خلــق منــه كل خيــر».

الرحمــة وعلقهــا علــى ســرادق العــرش ،فقالــت المالئكــة:

نــور أمتــي فاطمــة الزهــراء’ ،فلذلــك ســميت أمتــي

وال تعــارض بيــن ظهــور نــور تلــك المخــدرة فــي

الســماوات وبيــن ســبق النــور النبــوي المقــدس وقدمــه،
فهــذا اإلظهــار واألزهــار جلــوة مــن جلــوات ســيدة

الكائنــات ،كمــا أن الوجــود الفاطمــي المقــدس جلــوة مــن
الجلــوات المحمديــة|.

روى الشــيخ المفيــد والشــيخ الطوســي والطبرســي

وصاحــب كشــف الغمــة رضــوان اللــه عليهــم عــن الفضــل

بــن شــاذان معنعنــا عــن اإلمــام موســى بــن جعفــر ،قــال:
«إن اللــه تبــارك وتعالــى خلــق نــور محمــد مــن اختراعــه

مــن نــور عظمتــه وجاللــه ،وهــو نــور الهوتيتــه الــذي

تبــدى وتجلــى لموســى× فــي طــور ســيناء ،فمــا اســتقر

لــه وال أطــاق موســى لرؤيتــه وال ثبــت لــه حتــى خــر
صعقــا مغشــيا عليــه ،وكان ذلــك النــور نــور محمــد|،
فلمــا أراد أن يخلــق محمــدا| منــه ،قســم ذلــك النــور

شــطرين :فخلــق مــن الشــطر األول محمــدا ،ومــن
الشــطر اآلخــر علــي بــن أبــي طالــب ،ولــم يخلــق مــن
ذلــك النــور غيرهمــا ،خلقهمــا بيــده ،ونفــخ فيهمــا بنفســه

لنفســه ،وصورهمــا علــى صورتهمــا ،وجعلهمــا أمنــاء لــه

وشــهداء علــى خلقــه ،وخلفــاء علــى خليقتــه ،وعينــا لــه
عليهــم ،ولســانا لــه إليهــم ،قــد اســتودع فيهمــا علمــه،

وعلمهمــا البيــان ،واســتطلعهما علــى غيبــه ،وبهمــا فتــح
بــدء الخالئــق ،وبهمــا يختــم الملــك المقاديــر [ فجعــل
أحدهــم بمنزلــة النفــس واآلخــر بمنزلــة الــروح ،فــا يقــوم
أحدهــم إال باآلخــر ،ظاهرهــم بشــري وباطنهــم الهوتــي،

فجعــل ظاهرهــم بــري ،ليطيــق النــاس النظــر إلــى شمســهم
المشــرقة وبدرهــم الســاطع ] ثــم اقتبــس مــن نــور محمــد

فاطمــة ابنتــه كمــا اقتبــس نــوره مــن المصابيــح ،هــم خلقــوا
مــن األنــوار وانتقلــوا مــن ظهــر إلــى ظهــر ،ومــن صلــب
إلــى صلــب ،ومــن رحــم إلــى رحــم فــي الطبقــة العليــا

مــن غيــر نجاســة ،بــل نقــل بعــد نقــل ،ال مــن مــاء مهيــن
وال نطفــة خشــرة كســائر خلقــه ،بــل أنــوار انتقلــوا مــن

أصــاب الطاهريــن إلــى أرحــام الطاهــرات ،ألنهــم صفــوة
الصفــوة»...

صلــوات اللــه عليهــم أجمعيــن .وفــي كتــاب مقتضــب

األثــر فــي النــص علــى األئمــة اإلثنــا عشــر ،عــن ســلمان،

عــن النبــي| فــي حديــث طويــل:

« ..خلقنــي اللــه مــن صفــوة نــوره ،ودعانــي فأطعــت،

وخلــق مــن نــوري عليــا فدعــاه فأطاعــه ،وخلــق

مــن نــوري ونــور علــي فاطمــة ،فدعاهــا

فأطاعتــه،

وخلــق

التتمة :صفحة 12
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قــال رســول اللــه|( :أنــا وكافــل اليتيــم كهاتيــن فــى
الجنــة وأشــاربإصبعيه الســبابة واليمنــى).
وقدوتنــا فــى هــذا الكــون الفســيح ســيدنا محمــد| الــذى
وتـــحمل آالم كثيــرة فــوق طاقــة البشــر ،ولــم يهتــز أو
صمــد
ّ
يتزعــزع أمــام محنــة اليتــم عندمــا فقــد أبيــه وهــو مــا زال غض ـ ًا
صغيــر ًا لــم تمتحنــه تجــارب الحيــاة وحكايــات البشــر ،ثــم فقــد
أمــه بعــد فتــرة قصيــرة فأصبــح وحيــد ًا بــا أب وأم فــأواه ربــه
وأكرمــه وأطعمــه فــكان هادي ـ ًا ومبشــر ًا ونذيــر ًا ،فاليتيــم ليــس
الــذى يفقــد أبــاه وأمــه بــل اليتيــم يتيــم الحيــاة ،يتيــم الثقــة
بالنفــس والخــوف دائم ـ ًا مــن المجهــول ،اليتيــم يتيــم القنــوط
مــن رحمــة اللــه وعطفــه علــى عبــاده اليتامــى والمســاكين.
جاءنــى ذات يــوم الفتــى أســعد يســألنى مــاذا يفعــل وقــد
صــار هــو وأخيــه أكــرم وحيديــن فــى الحيــاة ال ســند لهــم وال
معيــن غيــر رب العالميــن.
ولنبــدأ القصــة مــن بدايتهــا ،يقــول أســعد :أنــا شــاب لــم
أكمــل بعــد الثامنــة عشــرة مــن عمــرى ،نشــأت فــى بيــت ســعيد
وكنــت طفــ ً
ا محبوبــ ًا مــن أبــى وأمــى ولــى شــقيق صغيــر
يصغرنــى بعاميــن ذلــك هــو أكــرم.
كنــت أنــا وشــقيقى نعيــش معــ ًا وحيديــن فــى شــقتنا
إلنشــغال أبــى وأمــى بالســعى وراء لقمــة العيــش ،فأبــى موظــف
بإحــدى الهيئــات وأمــى موظفــة بشــركة قطــاع عــام ،فكانــا
يغلقــا علينــا بــاب الشــقة بالمفتــاح ويبعــدا عــن ايدينــا كل مــا
يمكــن أن نــؤذى بــه أنفســنا ،وعندمــا تعــود أمــى مــن العمــل
تأتــى إلينــا ملهوفــة فتجدنــى ألعــب مــع أخــى أكــرم فــى أمــان،
أمــا أبــى فقــد كان حنانــه يفيــض علينــا جميعـ ًا أنــا وأخــى وأمــى
وعندمــا يعــود مــن عملــه بعــد الظهــر يســألنا عمــا فعلنــا خــال
غيابــه وأكل معنــا ويســتريح قليــ ً
ا ثــم يصطحبنــا معــه إلــى
قطعــة أرض خــاء قريبــة مــن بيتنــا ليلعــب معنــا الكــرة.
أمــا فــى المناســبات فلقــد كان أبــى يصطحبنــا جميعــ ًا
إلــى األهرامــات والحدائــق ونركــب معــه ســيارته القديمــة
جــد ًا ،وصدقنــى يــا أخــى أن أبــى لــم يضربنــا مــرة واحــدة فــى
حياتــه ،فقــد كان يكفيــه أن ينظــر إلينــا غاضبـ ًا أو فــى عتــاب حتى
نعتــرف بالخطــأ ونطلــب صفحــه ،أمــا أمــى فلقــد كانــت تضربنا
برفــق أحيانـ ًا إذا أخطأنــا فــإذا بكينــا أســرعت بالبــكاء أكثــر منّــا
وصالحتنــا بعــد قليــل.
فــى هــذا الجــو األســرى الرائــع نشــأت أنــا وأخــى أكــرم
وأدركــت رغــم صغــر ســنى كــم تحــب أمــى ،أبــى وتعتــ ّز
بــه وكــم يحبهــا أبــى ويقدّ رهــا وأدركــت أيض ـ ًا إننــا وحيديــن
وســط المجتمــع الــذى نعيــش فيــه ،فليــس لنــا أوالد أعمــام أو
خــاالت نزورهــم ويزوروننــا ،وســألت عــن الســبب فعرفــت أن
أهــل أبــى وأهــل أمــى يعيشــون بعيــد ًا جــد ًا عنّــا فــى أعمــاق
أعمــاق الصعيــد!
ومضــت الحيــاة بنــا وادعــة جميلــة وإلتحــق شــقيقى أكــرم
بنفــس المدرســة التــى دخلتهــا وتالزمنــا لي ـ ً
ا ونهــار ًا ،ولكنــى
الحظــت بعــد فتــرة أن أمــى مرهقــة دائم ـ ًا وتعجــز عــن القيــام
وفســر أبــى ذلــك بأنــه قريبــ ًا ســوف
بواجباتهــا المنزليــة ّ
يكـــون لنــا شــقيق ثالــث أو شــقيقة تشــاركنا
اللعــب والحيــاة.

وبــدأت أســاعد أمــى فــى أعمــال البيــت ،وزاد اإلرهــاق
كثيــر ًا عليهــا بســبب الحمــل ومتاعبــه ،وبــدأت أرى أبــى وهــو
يغســل لنــا المالبــس ويطهــو الطعــام ويقــوم بــكل أعبــاء المنزل،
ثــم اقتــرب موعــد الــوالدة ودخلــت أمــى المستشــفى والزمهــا
أبــى فيهــا ،ووجــدت نفســى أنــا وشــقيقى أكــرم وقــد بلغــت
العاشــرة وحيديــن كمــا كنــا قبــل ذلــك داخــل الشــقة ،وطــال
غيــاب أمــى فــى المستشــفى وتوقفنــا عــن الذهــاب للمدرســة
يوميــن متتالييــن لــم نغــادر الشــقة خاللهمــا ،وفجــأة دخــل علينــا
مكفهــر الوجــه حزيــن وعرفــت علــى الفــور مــن منظــره أن
أبــى
ّ
أمــى إنتقلــت إلــى رحمــة اللــه وخلــت شــقتنا الصغيــرة منهــا
ومــن حنانهــا ومــن صوتهــا الجميــل ،وعشــنا أيام ـ ًا فــى ذهــول
وصدمــة كبيــرة حتــى تماســكنا ،ومضــت بنــا الحيــاة وتعلمــت
وأنــا فــى الثانيــة عشــرة تنظيــف البيــت ومســاعدة أبــى فــى غســل
المالبــس وطهــو الطعــام.
وطالبنــا أبــى بــأن نصمــد لمحــن الحيــاة وأن ننجــح فــى
دراســتنا لكــى نســعد أمنــا فــى العالــم اآلخــر فتقدمنــا فــى
دراســتنا عام ـ ًا بعــد عــام وبغيــر دروس خصوصـــية إال مســاعدة
أبــى لنــا ،وفــى الصيــف كان يصطحبنــا أبــى لزيــارة األهــل فــى
أقصــى جنــوب الصعيــد ،وقــد حــاول جــدى معــه كثيــر ًا كــى
يتــزوج إنســانة تتولــى رعايتنــا لكنــه رفــض ذلــك بشــدة وفــاء
لذكــرى أمنــا الغاليــة! وقــال لــه أنــه لــن ُيدخــل علــى أوالده مــن
ومرهــا
ال يضمــن حنوهــا عليهــم ،ومــرت األيــام بنــا حلوهــا ُ
والحظــت علــى أبــى أنــه قليــل الضحــك كثيــر الصمــت ورأيتــه
أكثــر مــن مــرة يبكــى وهــو يصلــى فرجوتــه أن يخــرج إلــى
ـروح عــن نفســه لكنــه رفــض قائالً:إنــه ليــس
أصدقــاؤه كــى يـ ّ
متضايق ـ ًا مــن بقائــه فــى البيــت معنــا ،وأنــه يريــد أن يتفــرغ لنــا
هــذه الســنوات القليلــة القادمــة حتــى أحصــل علــى الثانويــة
العامــه وألتحــق بالجامعــة ويطمئــن أيض ـ ًا علــى أخــى الصغيــر
أكــرم وحينئــذ سيشــعر بأننــا قــد وضعنــا أقدامــن علــى أول
الطريــق وســوف يلتفــت بعــض الشــىء إلــى حياتــه بغيــر خــوف
علينــا مــن اإلنحــراف ألننــا والحمــد للــه متدينــان ونــؤدى
الفرائــض فــى وقتهــا ،وقــد حافظنــا بفضــل اللــه علــى عهدنــا
ألبينــا فواصلنــا التقــدم فــى الدراســة وع ّلمنــا أبــى حــب النــاس
وإحتــرام مشــاعرهم ومجاملتهــم فــى مناســباتهم المختلفــة،
وكثيــر ًا مــا اصطحبنــا معــه ألداء واجــب العــزاء ،بــل أنــه كان
يأمرنــا إذا حدثــت حالــة وفــاة فــى العمــارة التــى نســكن فيهــا
أو فــى العمــارات المجــاورة أن نقــف طــوال النهــار فــى خدمــة
أهــل المتوفــى نحمــل الكراســى ون ّلبــى أى طلــب ُيطلــب منّــا
حتــى ينتهــى العــزاء ويعــود آخــر الليــل معنــا راضيـ ًا عنــا ،وفــى
كل عــام حيــن تأتــى ذكــرى رحيــل أمنــا كنــا نقــف جميع ـ ًا فــى
المطبــخ لنطهــو اللحــم واألرز ونحشــو بهمــا األرغفــة ونوزعهــا
علــى فقــراء الحــى ،أمــا فــى المناســبات الســعيدة للجيــران
فقــد كنــا نحمــل إليهــم زجاجــات الشــربات وصناديــق الميــاه
ونرحــب بــأداء أى خدمــة
الغازيــة ّ
ونوزعهــا علــى المدعويــن ّ
ونكنــس الشــقة بعــد إنتهــاء المناســبة مــع أصحابهــا وهــم
يشــكروننا ويثنــون علــى شــهامتنا وأبــى فخــور بنــا ويحثنــا علــى
بــذل المزيــد مــن الجهــد ألن المــرء يجــب أن يكــون فــى عــون
أخيــه كمــا ع ّلمنــا ديننــا الحنيــف ،وعندمــا وصلــت للثانويــة

العامــه وضاعفــت مــن ســاعات مذاكرتــى أحاطنــى أبــى بحبــه
واهتمامـــه وأعفانــى مــن أعمــال البيــت ،ومضــى شــهران مــن
بدايــة العــام الدراســى ثــم صحــوت مــن النــوم فلــم أجــد أبىفــى
الصالــة كالعــادة ودخلــت عليــه غرفــة النــوم فــإذا بــى أجــده
جالسـ ًا علــى علــى قعــده بجــوار الســرير يمســك بالصحيفــة فــى
يــده وقــد مــال رأســه إلــى الــوراء وفارقــت روحــه الحيــاة!!
علــى وعلــى أخــى المســكين أكــرم،
كان الموقــف رهيبــ ًا
ّ
لقــد فقدنــا فجــأة أبانــا وســندنا الوحيــد فــى الحيــاة ،وقــد
ألهمنــى ربــى الصبــر والتماســك أمــا شــقيقى أكــرم فقــد زاد
عويلــه وإنهــار وولــول كثيــر ًا فإلتمســت لــه العــذر لصغــر
ســنه ،وقتهــا تجمــع حولنــا جميــع الجيــران واألصدقــاء،
الــكل يعــرض خدماتــه وأقســم الجميــع علــى دعوتنــا لبيوتهــم
إلــى أن جــاء جــدّ ى مــن أقصــى الصعيــد وعــاش معنــا فتــرة
مــن الوقــت ،وجــد نفســه بعدهــا عاجــز ًا عــن اإلســتمرارمعنا
هونــت عليــه
وعاجــز ًا عــن ضمنــا إليــه بســبب مدارســنا ،ولكنــى ّ
عودنــا أبــى الراحــل
األمــر وطلبــت منــه أال يقلــق علينــا فقــد ّ
اإلعتمــاد علــى أنفســنا فــى كل شــىء وأحاطنــا بســياج منيــع مــن
حــب النــاس والمعاملــة الطيبــة مــع الجميــع ،وإنصــرف جــدى
وخرجــت ألوصلــه إلــى محطــة الســكة الحديــد ففوجئــت
بــه يتوقــف أمــام بــاب شــقة جيراننــا المقابليــن لنــا الذيــن لــم
يتركونــا لحظــة منــذ وفــاة أبينــا،
وطــرق بابهــم فخــرج إليــه جارنــا وزوجتــه الفاضلــة وقــال
لهــم أنــه يشــكرهما كثيــر ًا علــى حنــان قلبيهمــا علــى هذيــن
الولديــن اليتيميــن ويدعــو لهمــا بالصحــة وخيــر الجزاء،ثــم
يطالبهمــا بــأن يكمــا جميلهمــا بالســؤال عنّــا كل حيــن وبكــى
جــدى وهــو يقــول ذلــك فســالت دمــوع جارتنــا الطيبــة وتــوارت
خلــف البــاب وأكــد لــه جارنــا الطيــب أننــا أمانــة فــى عنقــه أمــام
اللــه وطمأنــه كثيــر ًا ،وســافر جــدى وامتثلنــا لمــا جــرت بــه إرادة
اللــه وواجهنــا حياتنــا الجديــدة ،ولكــن المشــكلة الوحيــدة التــى
تؤرقنــى هــى خــوف أخــى أكــرم الدائــم ،فهــو يخــاف مــن كل
شــىء ،يخــاف مــن المســتقبل،
يخاف من الوحدة ،يخاف حتى من الناس!!
تلــك كانــت قصــة اليتيميــن أســعد وأكــرم اللــذان أقــول
لهمــا ال تحزنــا إن اللــه معكماوتأكــدا بــأن مشــيئة اللــه فــوق
كل شــىء وأن بــذرة الخيــر التــى بذرهــا فيكمــا أبيكمــا الراحــل
ســتؤتى ثمارهــا فــى حــب النــاس لكمــا وإحاطتكــم برعايتهــم،
فلــن يكــن الغــد أســوء مــن اليــوم أو األمــس بالنســبة لكمــا
بــأى حــال مــن األحــوال بــإذن اللــه ،فلقــد أديتمــا ضريبــة
األلــم مضاعفــة خــال عمركمــا الصغيــر ،وأدعــوك يــا أســعد
إللتمــاس العــذر ألخيــك الصغيــر أكــرم فقــد أكســبته الظــروف
األليمــة التــى واجهتماهــا نظــرة تشــاؤمية تجــاه المســتقبل
والخــوف مــن المجهــول ،فحــاول أن تعطيــه جرعــات مكثفــة
مــن الثقــة بالنفــس وحــاول إقناعــه بإســترجاع قصــة أفضــل
الخلــق أجمعيــن ســيدنا محمــد رســول اللــه| ،ذلــك اليتيــم
العظيــم الــذى غ ّيــر مجــرى التاريــخ ووجــده ربــه يتيم ـ ًا فــآوى
ووجــده عائـ ً
ا فأغنــى ووجــده ضــاالً فهــدى وهــدى بــه البشــرية
جمعــاء.
ً
وعلينــا جميع ـا أن نصمــد إلبتــاءات الحيــاة ونصبــر صبــر
األنبيــاء وأولــى العــزم مــن الرســل ّ
(وبشــر الصابريــن الذيــن إذا
أصابتهــم مصيبــة قالــوا إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون ـ أولئــك
عليهــم صلــوات مــن ربهــم ورحمــة وأولئــك هــم المهتــدون)

ابتداء خلقها وإبداع نور المخدرة الطاهرة

آنيــة نبيــي وزوجــة وصيــه.
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تتمة :طالب العلم كيف يعرف مستقبله؟:

إلــى صــواب األعمــال وخيــر األفعــال ،وإلــى الصــراط
المســتقيم وســبيل اللــه القويــم.

فالقيــادة والســيادة الصالحــة إنّمــا هــي بيــد العلمــاء

الصالحيــن والفقهــاء المرضي ّيــن ،والمطلــوب مــن كل
طالــب علــم فــي حوزاتنــا العلم ّيــة ،أن يكــون بالمســتوى

صوت الكاظمني.إسالمية .ثقافية .شهرية .السنة السابعة والعرشون .العدد .225-226 :جامدی األولی والثانية  1439هـ  2017م.

فــي اللــه لومــة الئــم ،عليهــم ســيما الصدّ يقيــن ،كالمهــم

عمــار فــي الليــل ومنــار النّهــار ،متمســكون
كالم األبــرارّ ،

بحبــل القــرآن والعتــرة األطهــار^ يحيــون ســنن اللــه
وســنن رســوله ،قلوبهــم فــي الجنــان وأجســادهم فــي

العمــل.

فمســير طالــب العلــم أن يخــرج أوالً مــن الهمجيــة

والحيوانيــة ،ويتح ّكــم بقوتــي الغضب والشــهوة فــي مملكة
وجــوده ،بعقالنيــة وعدالــة وحكمــة ،ثــم يكــون متع ّلمــ ًا

علــوم اللــه علــى ســبيل النجــاة ،يركــب ســفن النجــاة،

محمــد وآل محمــد^ ،فـ ّ
ـإن مثــل أهــل بيــت النَّبــي
ُســفن ّ

األعظــم كســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــا ،ومــن تخ ّلــف

فــي الحــوزات ،إلضــال النّــاس ولتهديــم الديــن والمذهب عالمـ ًا ربانيـ ًا ،يهــدي العبــاد ،فإنّمــا يعــرف ذلــك منــذ اليــوم

بإســم الديــن والمذهــب ،وإنّمــا يكســبهم مــن خــال األول لدخولــه الحــوزة العلم ّيــة.
األمــوال الطائلــة أو النســاء أو الجــاه والمقــام ،لمــا فيهــم من

ضعــف الشــخص ّية ،ومــن اإلنحــراف الفكــري المب ّطــن فــي للعلــم ،ولمــاذا إختــار دراســة الحــوزات العلميــة المباركــة،
داخلهــم.

ومــاذا يبغــي مــن درســه وتدريســه وتأليفــه وتبليغــه ،وكل مــا

والطا ّمــة الكبــرى أنّــه بنفــخ اإلســتعمار (كاإلســتعمار هــو مــن شــؤون رجــل الديــن فــي المجتمــع ،فهــل جعــل

البريطانــي) فــي لهيــب الفتــن والضــالّ ،
أن لــكل دعــوة المبــدء والمقصــد هــو اللــه ســبحانه (إنّــا للــه وإنــا إليــه

ضــال مــن يســتجيب لهــا ،ويســرى فــي النــاس كالنَّــار راجعــون) أم الدنيــا وحطامهــا ومال ّذهــا والجــاه والمقــام

فــي الهشــيم ،كمــا فــي الوقــت الحاضــر حيــث نــرى ال والمــراء والتَّفاخــر.

تــزال الوهابيــة الســن ّية ،والبهائيــة الشــيعية ،تلعــب دور ًا فــي

وال يخفــى أن أكثــر طــاب الحــوزات العلميــة إنمــا هــم

الضــال واإلضــال ،وأســاس المذهبيــن الباطليــن إنمــا هــو مــن بــاد بعيــدة قــد تركــوا األهــل والعيــال ،ورضــوا بالغربة

مــن طالــب علــم ،وهــذا مــا يخــاف عليــه فــي الحواضــر والفقــر وبــاآلالم والهمــوم واألحــزان ،كل ذلــك ليكــون
والحــوزات العلميــة ،فإنّــه بإســم الديــن يؤســس مذهبــ ًا عالمـ ًا ،ويرجــع إلــى قومــه لينذرهــم لع ّلهــم يحــذرون ،كمــا

جديــد ًاُ ،يفـ ّـرق بيــن األ ّمــة اإلســامية ،ويــزرع الفتــن والنّفاق قــال ســبحانه وتعالــى فــي محكــم كتابــه الكريــم:

ّ
والشــقاق الخصــام والعــداء والبغضــاء بيــن المســلمين،
وهــذا غايــة أمنيــة أعــداء الديــن واإلســتعمار العالمــي،

إنطالقـ ًا مــن سياســتهم المقيتــة (فـ ّـرق ت َُســد) فيتعلبــون علــى

البــاد اإلســامية بتمزيقهــم ،وبــث روح ّ
الشــقاق والنّفــاق

عنهــا غــرق وهلــك وهــوى ،وكان مصيــره الشــقاء والنــار
والصــراع الدمــوي بينهــم ،ليتسـ ّلطوا عليهم ،وعلــى ثرواتهم
ّ
والعــذاب .ثــم فــي المرحلــة الثالثــة يكــون مــن العلمــاء
ٍ
وعندئــذ أنــا طالــب علــم کیــف آمــ ُن علــى
وبترولهــم
الربانييــن يقــود النــاس إلــى ســاحل األمــن واألمــان وإلــى
نفســي وعلــى مســتقبلي ،فكيــف أصونهــا وأضمــن نجاتهــا
النّعيــم والجنــان.
وســعادتها وحياتهــا الطيبــة فــي المســتقبل.
وهنــا أســأل وتســأل ويســأل ونســأل ،لمــرات وكـ ّـرات:
البــدّ أوالً مــن الفكــر الواعــي والحــذر ،وثانيــ ًا :ان
الربانــي ،وكيــف أضمــن مســتقبلي،
كيــف أكــون العالــم ّ
نتمســك بالثقليــن (كتــاب اللــه والعتــرة الطاهــرة) ،فإنّــه
والمســتقبل مجهــول؟!
مــا إن تمســكنا بهمــا لــن تضــل أبــد ًا ـ كمــا أخبــر رســول
الخوف والرجاء:
اللــه| فــي حديــث الثقليــن المتواتــر عنــد الفريقيــن.
ال ريــب ّ
أن المؤمــن بيــن خــوف ورجــاء ،والخــوف
البــدّ عــن الرجــوع الصــادق إلــى أهــل البيــت
والرجــاء نــوران فــي قلــب المؤمــن لــو وزن هــذا علــى
َّ
المعصوميــن^ ،فــإن كالمهــم نــور ،وأمرهــم رشــد،
هــذا لــم يــزداد عــن هــذا وال ُيــدرى مصيــر طالــب العلــم
ووصيتهــم التقــوى ،وفعلهــم الخيــر ،وعادتهــم اإلحســان.
منــذ أن يدخــل الحــوزات العلم ّيــة ،فربمــا يكــون فــي
فــإذا اردت أن أعــرف مســتقبلي علــى ضــوء مدرســة
المســتقبل كميــرزا علــي محمــد بــاب الــذي إ ّدعــى البابيــة
أهــل البيــت^ ،فيكفيــك مــا ورد عــن أميــر ا لمؤمنيــن
فضـ ّـل وأضل ،وانتــج الفرقــة البهائيــة المعاصــرة لضــرب
علــي× فــي نهــج بالغتــه( :إذا إشــتبهت عليكــم األمــور
التشــيع أو يكــون كالشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب
فيعــرف أواخــر األشــياء بأوائلهــا).
النجــدي مؤســس المذهــب الوهابــي التكفيــري ،حيــث
وهــذا مــن أروع مــا يقــال فــي معرفــة المســتقبل
يك ّفــر كل مــن لــم يكــن علــى مذهبــه ســواء مــن الشــيعة أو
المجهــول والمشــتبه ،فإ ّنــه كمــا فــي علــم المنطــق (النتيجــة
الســنّة كاألشــاعرة والصوفيــة.
ألخــس المقدمــات) ومتــى مــا َســ ُلمت جميــع
تابعــة
ّ
وكان محمــد بــن عبــد الوهــاب فــي أســرة علميــة فوالده
المقدمــات مــن الصغريــات والكبريــات ،عنــد ذلــك تكــون
مــن المشــايخ ،وكذلــك أخــوه ،وحتــى ّأول مــن أنكــر عليــه
النتيجــة ســالمة وصحيحــة ومنتجــة ،يعتمــد عليهــا ،ويركــن
الضــال والمضـ ّـل ،أخــوه ســلمان بــن عبــد
مذهبــه َّ
الحجــة واإلحتجــاج.
ويحتــج بهــا فــي مقــام
إليهــا،
ّ
ّ
الوهــاب كمــا هــو ثابــت فــي مح ّلــه.
فمــن أراد أن يعــرف أواخــر دراســته وطلبــه للعلــوم
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فلمــاذا تــرك األوطــان وجــاء من بــاد نائيــة وبعيــدة طلب ًا

وحيــث كان المســلمون فــي صــدر اإلســام وف يعصــر

النبــي األكــرم| ينفــرون جميعـ ًا إلــى الجهــاد ح ّبـ ًا بالجهــاد
َان ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
﴿و َمــا ك َ
ُــون
والشــهادة ،فقــال ســبحانه وتعالــىَ :
ِ ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ـم َط ِائ َفـ ٌة لِ َي َت َف َّق ُهوا
ل َينفـ ُـروا كَا َّفـ ًة َف َلـ ْ
ـوال َن َفـ َـر مـ ْن ك ُِّل ف ْر َقــة من ُْهـ ْ
فِــي الدِّ ِ ِ ِ
ــم
ــم َل َع َّل ُه ْ
ــم إِ َذا َر َج ُعــوا إِ َل ْي ِه ْ
يــن َول ُينــذ ُروا َق ْو َم ُه ْ
ــذ ُر َ
َي ْح َ
ون﴾(((.

فــإن كان المقصــود هــو اللــه ّ
جــل جاللــه ،فإنّــه وعــد

الذيــن يجاهــدون فــي ســبيله ليهديهــم إلــى صراطــه
ِ
اهــدُ وا فِينَــا
﴿وا َّلذيــ َن َج َ
المســتقيم ،وليثبــت اقدامهــم َ
ِ
ــع ا ْل ُم ْح ِســنِي َن﴾(((.
ــم ُســ ُب َلنَا َوإِ َّن ال َّلــ َه َل َم َ
َلن َْهد َين َُّه ْ
فــإن كانــت النوايــا صادقــة وخالصــة ،والمقصــود بطلب

العلــم هــو التّقــرب إلــى اللــه ســبحانه ،وأن يكــون داعيـ ًا إلى

ســبيل ر ّبه بالحكمــة والموعظــة الحســنة ،ويجــادل الخصوم
بالتــي هــي أحســن ،فهــذا مضمــون العاقبــة ،ألنّــه تعــرف

أواخــر األشــياء بأوائلهــا.

فمــن كان واقيـ ًا إلــى اللــه كمــا كان إبراهيــم الخليــل×

فــي دعوتــه إلــى الحــج (ه ّلمــوا إلــى الحــج) وكمــا كان

ســيد الشــهداء فــي يــوم عاشــوراء فــي دعوتــه (هــل مــن
ّ
فــإن دعوتهمــا مــن الدَّ عــوة اإللهيــة
ناصــر ينصرنــي)
والن ّبويــة ،فأســتجيبوا للــه وللرســول إذا دعاكــم لمــا

يحييكــم.

للکالم تتمة........

تنبيه هام :يمکن للقارئ الکريم ،متابعة الموضوع
وقرائة التتمة ،في موقع (التبليغ.کوم) وشکر ًا.

((( التوبة.122 :

((( العنكبوت.69 :

للتواصل عبر برنامج انستجرام یمكنكم اإلتصال بالعنوان التالي:
www.instagram.com/altabliq_alershad

مناظرة آية اهلل العظمى المرحوم السيد عبداهلل الشيرازي& مع بعض العلماء

فلمــا هــوى
هــذا العجمــي يريــد أن يســجد علــى الحجــرّ ،
المص ّلــي للســجود بعــد ركوعــه ،حمــل عليــه أحدهمــا

وجدت
ولمــا
ُ
هــذا الشــخص الــذي كان جالسـ ًا إلــى جانبــهّ ،
الجــو مناســب ًا بعــد تصديقــه كالمــي حملــت عليــه بالــكالم

ليختطــف مــا فــي يــده ،لكنّــي أمســكت علــى يــده قبــل الحــاد ،وقلــت :أمــا تســتحي مــن رســول اللــه| تبطــل
وصولهــا إلــى المص ّلــي ،وقلــت :لمــاذا تبطــل صــاة الرجل صــاة رجــل مســلم يص ّلــي عنــد قبــره ـ صلــوات اللــه عليــه

المســلم ،وهــو يص ّلــي مقابــل قبــر النبــي|؟
قال :يريد أن يسجد على الحجر.

وآلــه ـ بمقتضــى مذهبــه ،وهــو مذهــب أهــل بيــت صاحــب
رهــم
ـس َو َط َّه ُ
الر ْجـ َ
هــذا القبــر ،الذي ـ َن أذهـ َ
ـم ِّ
ـب الل ـ ُه َعن ُْهـ ُ

وأي بــأس فــي ذلــك؟ وأنــا أيض ـ ًا أســجد علــى تَطهيــرا ،وال يكــون قولهــم ومذهبهــم إالّ قــول رســول
قلــتّ :

الحجــر.

قال :كيف؟

قلــت :هــو جعفــري وأنــا جعفــري ،وهــذا هــو الصحيح

علــى مذهبنــا ،ثــم قلــت :هل تعــرف جعفــر بــن محمد×؟
قال :نعم.

قلت :هو من أهل البيت؟
قال :نعم.

اللــه| ومذهبــه.

فحمــل الجالســون عليــه أيضــ ًا بالــكالم الخشــن،

واعتــذروا منّــي مــن اعتقادهــم بــأن الســجود علــى التربــة أو
الحجــر شــرك مــن الشــيعة.

أقــول :ال يــكاد ينقضــي تعجبــي مــن أن علماءهــم

كيــف أشــربوا فــي قلــوب عوامهــم أن الســجود علــى التربــة
الحســينية أو الحجــر أو الخشــب مــن ســائر أجــزاء االَرض

قلــت :هــو رئيــس مذهبنــا ،ويقــول ال يجــوز الســجود شــرك باللــه ( ،)3مــع أ ّنــه فــي حــال الســجود يذكــرون اللــه

علــى الفــراش أو الســجاد ،ويقــول :ال بــدّ أن يكون الســجود تعالــى بالتحميــد والعلــو ،وكثيــر ًا مــا فــي حــال الســجود

علــى أجــزاء االَرض (.)1

فنرجــو ـ مــن اللــه ـ أن يتن ّبــه العلمــاء والفضــاء منهــم

إلــى هــذه النقطــة ،إن لــم يكــن تجاه ـاً ،وين ّبهــوا عوامهــم

إلــى عــدم نســبة الشــرك إلــى الشــيعة ،لســجودهم علــى

أجــزاء االَرض مــن التربــة الحســينية أو الحجــر أو الخشــب.

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

( )1كمــا فــي روايــة هشــام بــن الحكــم أنّــه قــال الَبــي

وعمــا ال
عمــا يجــوز الســجود عليــه ّ
عبداللــه× :أخبرنــي ّ
يجــوز؟ قــال :الســجود ال يجــوز إالّ علــى االَرض أو علــى مــا

أنبتــت االَرض ،إالّ مــا ُاكل أو لبــس ،فقــال لــه :جعلــت فــداك
مــا الع ّلــة فــي ذلــك؟ قــال :الَن الســجود خضــوع للــه عــزّ وجـ ّـل

فــا ينبغــي أن يكــون علــى مــا يــؤكل و ُيلبــس ،الَ ّن أبنــاء الدنيــا
عبيــد مــا يأكلــون ويلبســون ،والســاجد فــي ســجوده فــي عبــادة
اللــه عــزّ وجـ ّـل ،فــا ينبغــي أن يضــع جبهتــه فــي ســجوده علــى

معبــود أبنــاء الدنيــا الذيــن أغتـ ّـروا بغرورهــا ،والســجود علــى
االَرض أفضــل الَنّــه أبلــغ فــي التواضــع والخضــوع للــه عــزّ
وجـ ّـل .راجــع :علــل الشــرايع للصــدوق :ج  2ص  341ب ،42

وســائل الشــيعة :ج  3ص ( 591ب  1مــن أبــواب مــا يســجد
عليــه) ح .1

( )2كمــا فــي خبــر االَعمــش ،عــن جعفــر بــن محمــد× قال:
ال يســجد إال علــى االَرض أو مــا أنبتــت االَرض إال المأكــول

عليهــا ،يقولــون :ال إلــه إالّ اللــه ،أليــس الســجود علــى

والقطــن والكتــان .وخبــر الفضــل بــن عبــد الملــك قــال :قــال
أبــو عبداللــه× :ال يســجد إال علــى االَرض أو مــا أنبتت االَرض

قلــت :إذا كان الديــن واحــد ًا والصــاة واحــدة فكيــف الســجاد؟ فــإذا ســجد علــى االَرض أو الحصيــر أو الســجاد،

لــه :أســجد علــى الزفــت يعنــي القيــر؟ فقــال :ال ،وال علــى

فســكت قليــاً ،ثــم قــال :الديــن واحــد ،والصــاة الحجــر الــذي هــو جــزء ـ مــن ـ االَرض مثــل الســجدة علــى

واحــدة.

نفــس االَرض ،أو الســجدة علــى الفــراش ،أو الحصيــر أو

تُص ّلــون أنتــم أهــل الســنّة فــي حــال القيــام علــى أربعــة هــل يكــون ذلــك بمعنــى أ ّنــه عبدهــا؟ فليكــن الســجود على
أشــكال مــن جهــة التكتــف ،فالمالك ّيــة يص ّلــون مرســلين الحجــر مثــل الســجود عليهــا!
االَيــادي ،والحنف ّيــة يتكتفــون ،والشــافعية نحــو ًا ثالثــ ًا،

إال القطــن والكتــان .وخبــر زرارة عــن أبــي جعفــر× قــال :قلت

الثــوب الكرســف ،وال علــى الصــوف ،وال علــى شــيء مــن
الحيــوان ،وال علــى طعــام ،وال علــى شــيء مــن ثمــار االَرض،
الريــاش .راجــع :وســائل الشــيعة :ج  3ص
وال علــى شــيء مــن ّ

وأعجــب من أصــل الموضــوع ّ
أن لســان أكثرهــم عربي،

 592ـ ( 594ب 1مــن أبــواب مــا يســجد عليــه) ح  3و  6و (ب

التــي صالّهــا رســول اللــه| كانــت نحــو ًا واحــد ًا ،ول ّقنتــه فكيــف غفلــوا أو تجاهلــوا عــن الفــرق بيــن الســجود عليــه،

( )3أضــف إلــى ذلــك أنــه قــد ثبــت مــن طريقهــم أيضــ ًا

والحنبليــة نحــو ًا رابعــ ًا ،مــع َّ
أن الديــن واحــد ،والصــاة وهــم أعــرف بمعانــي اللغــة وخصوصيــات معانــي االَلفاظ،
الجــواب ،وقلــت :غيــر أنكــم تقولــون إن أبــا حنيفــة هكــذا والســجود لــه؟ والســجدة علــى شــيء ســواء كان أرض ـ ًا أو

قــال ،والشــافعي هكــذا ،والمالكــي هكــذا ،والحنبلــي حجــر ًا أو فراشـ ًا يحتــاج تحقــق العبــادة معــه إلــى شــيء آخر
وصــورت لــه بيــدي صــور الحــاالت االَربــع.
هكــذا،
ّ
قال :نعم.

حتــى يكــون هــو المعبــود ،وال يكــون نفــس المســجود عليه
معبــود ًا ،وهــل رأى أحــد وثن ّيـ ًا أو صنم ّيـ ًا فــي مقــام العبــادة

قلــت :جعفــر بــن محمــد الصــادق× رئيــس مذهبنــا يضــع الصنــم علــى االَرض ويســجد عليــه؟ ال واللــه ،بــل

الــذي اعترفــت بأنــه مــن أهــل البيــت ،وأهــل البيــت أدرى يجعلــون االَصنــام فــي مقابلهــم ويســجدون علــى االَرض

بمــا فــي البيــت ،لــم يكــن ّ
ّ
وتخشــع ًا لهــا ،فحينئــذ المعبــود
تخضع ـ ًا
أقــل مــن أبــي حنيفــة ،ومــن ويخـ ّـرون عليهــا ّ
هــؤالء َعلمنــا أنّــه ال بــدّ أن يكــون الســجود علــى أجــزاء هــل هــو الصنــم أو مــا ســجد عليــه مــن االَرض أو الحجر أو

االَرض ،وال يجــوز الســجود علــى الصــوف والقطــن ( ،)2الشــيء الــذي ســجد عليــه ووقــع تحــت جبهتــه بــا اختيــار

وهــذا االختــاف بيننــا وبينكــم ال يكــون إالّ مثــل االختالف وال التفــات أو معهمــا؟
بيــن أنفســكم فــي كيف ّيــة الصــاة مــن جهــة التك ّتــف وغيرها

فيــا ليــت كان فــي البيــن ثالــث عــارف باللغــة يحكــم

مــن ســائر االختالفــات بينكــم فــي الفــروع وال يرتبــط بيــن الفريقيــن ،هــل الســجود للــه علــى أجــزاء االَرض

باالُصــول ،وال يكــون مربوطــ ًا بالشــرك أصــاً.

عبــادة لهــا وشــرك باللــه ،أويكــون مثــل الســجدة علــى نفس

فصدّ قنــي الجالســون مــن أهــل الس ـنّة ،حتــى صاحــب االَرض والمعبــود فــي كليهمــا هــو اللــه الواحــد؟ وإن كان

 2مــن أبــواب مــا يســجد عليــه) ح .1

أن رســول اللــه| والصحابــة كانــوا يســجدون علــى أجــزاء
ٍ
لحــر أو غيــره ســجدوا
االَرض ،وإذا لــم يســتطيعوا مــن ذلــك
علــى أطــراف أثوابهــم ،فقــد ورد فــي كتــاب التــاج الجامــع ص
 192واالَحاديــث الصحــاح الســت فــي المجلــد االَول فــي

النبــي|
أبــواب الســجود عــن أنــس قــال :كنّــا نص ّلــي مــع
ّ
فيضــع أحدُ نــا طــرف الثــوب مــن شــدة الحــر فــي مــكان

الســجود ،وفــي روايــة :فــإذا لــم يســتطع أن يضــع جبهتــه فــوق
االَرض بســط ثوبــه فســجد عليــه .فيســتفاد مــن الروايــة أن

الصحابــة كانــوا يســجدون علــى االَرض إال فــي مقــام الضــرورة
فإنهــم يســجدون علــى طــرف الثــوب ،كمــا ورد عندهــم أيض ـ ًا

عــن أبــي ســعيد الخــدري أنــه دخــل علــى رســول اللــه|
قــال :فرأيتــه يصلــي علــى حصيــر يســجد عليــه ،فيســتفاد منهــا
جــواز الســجود علــى الحصيــر ،وعلــى أجــزاء االَرض ،بخــاف

الســجود علــى مــا يــؤكل أو مــا يلبــس فليــس هنــاك دليــل علــى

جــواز الســجود عليهمــا ،بــل الدليــل علــى عــدم

الجــواز إال عنــد الضــرورة.

تابعونا عبر قناة یوتوب علی العنوان التاليwww.youtube.com/user/adelalawy :

7

صوت الكاظمني.إسالمية .ثقافية .شهرية .السنة السابعة والعرشون .العدد .225-226 :جامدی األولی والثانية  1439هـ  2017م.

الربانييــن ال ّلذيــن ال تأخذهــم
المطلــوب ،ومــن العلمــاء ّ

ّ
واليخفــى ّ
إن اإلســتعمار
يســتغل مثــل هــؤالء الطلبــة اإلســام ّية ،وأنــه متع ّلــم علــى طريــق النجــاة ،ثــم ليكــون

السجود على التربة الحسينية

بحمــد اللــه الحاكــم موجــود ًا وهــو اللغــة.

تتمة :طالب العلم كيف يعرف مستقبله؟

وهــذا أمــر خطيــر إلختــاط األوراق وإلتبــاس األمــر صالحــه ،ويجعــل الديــن فــي خدمــة سياســته ،فــإذا

ِ
ِ
ِ
ِ
ــم
َ:ي ْر َف ْ
ُــم َوا َّلذيــ َن ُأوتُــوا ا ْلع ْل َ
ــع ال َّلــ ُه ا َّلذيــ َن آ َمنُــوا منْك ْ
درج ٍ
ــات ﴾ (((.
ََ َ

الحقيقــة والواقــعّ ،إل أ ّنــه يتظاهــر بالعلــم ،وهــذا االلتبــاس يقــدّ م السياســة علــى الدّ يــن ،فينخــرج عــن الديــن فينافــق

ال ريــب ّ
ـمو
إن شــرف اإلنســان وعظمتــه وع ّلــوه وسـ ّ

ـوم
مقامــه ،إنّمــا هــو بعلمــه النافــع ،وعملــه الصالــح ،المتقـ ّ

بالصــدق واإلخــاص والوفــاء ،وك ّلمــا إزداد المــرء علمـ ًا
َّ
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ّ
جــل جاللــهّ ،
وإن اللــه يرفعــه فــي اآلخــرة درجــات
ّ
شــك أن
بقرائتــه العلميــة والعمل ّيــة (إقــرء وإرق) وال

درجــات اآلخــرة وفــي الجنــان تختلــف عــن درجــات
الدنيــا ودرجــات البــرزخ.

فالعلــم ُســ ّلم إلرتقــاء اإلنســان وصعــوده إلــى قمــم

الكمــال ،وقمــة إنســانيته ،وإلــى مــا أودعــه اللــه فــي
حــب الجمــال والخيــر
فطرتــه الســليمة والموحــدة مــن
ّ

والكمــال.

ّ
ـب بغــاة العلــم ..الذيــن يخرجــون
إن اللــه ســبحانه ُيحـ ّ

مــن ديارهــم لطلــب العلــم فــي الليــل والنّهــار ،وإنّمــا

يجــري فــي كثيــر مــن المتزاحمــات والمتضــادات فــي كل ويتظاهــر باإلســام ،كمــا قــال ســيد الشــهداء× (والديــن
مصــر وعصــر.

درت معائشــهم)،
لعــق علــى ألســنتهم يحوطونــه أينمــا ّ

وكــم لنــا مــن المفاهيــم اإلجتماعيــة والسياســية التــي فمــن النفــاق فــي السياســة أن يكــون سياســي ًا مســلم ًا،

يلتبــس فيهــا األمــر بيــن الحقيقــة والتّزيــف ،وبيــن الحــق وهــو مــن يجعــل الديــن فــي خدمــة سياســته ،فمــا دام لــم

والباطــل.

يتضــارب اإلســام مــع مصالحــه الشــخص ّية والسياســية

كاإلســام والعلــم والسياســة والفــن والثــورة ،فربمــا فهــو مســلم ويتظاهــر باإلســام والصــاة ،وإذا كان الديــن

يكــون مســلم ًا سياســي ًا ،وسياســي ًا مســلم ًا ،وكذلــك يكــون يضـ ّـر بسياســته ،فإ ّنــه ســرعان مــا ينقلــب ويظهــر مــا يخفيــه
فنانــ ًا مســلم ًا ومســلم ًا فنانــ ًا ،أو ثوريــ ًا مؤمنــ ًا ،ومؤمنــ ًا مــن النفــاق ويضــرب الديــن عــرض الجــدار ،وكان مــن

ثور ّي ـ ًا ،وكــم فــرق بينهمــا فرق ـ ًا جوهري ـ ًا.

المســلم المنافــق ،فإنّــه يظهــر اإلســام ويبطــن الكفــر،

بيــان ذلــك :مــا الفــرق بيــن المســلم السياســي فيشــهد الشــهادتين فــي الظاهــر كمــا يص ّلــيّ ،إل أ ّنــه فــي

الســاحة باطنــه يضمــر الكفــر ،كمــا قــال يزيــد بــن معاويــة عليهمــا
والسياســي المســلم؟ ســؤال مطــروح فــي ّ
والســاعة.
الهاويــة بعــد قتــل ســيد الشــهداء اإلمــام الحســين×
ّ
لكــي نصــل إلــى مــا نبغيــه مــن البيــان المختصــر فــي (لعبــت هاشــم بالملــك فــا خبــر جــاء وال وحــي نــزل)،

هــذا األمــر المهــم نضــرب لذلــك مثــاالً ليكــون بمنزلــة بــل قــال جــدّ ه أبــو ســفيان فــي خالفــة عثمــان (ال جنــة
المقدمــة للدخــول فــي صلــب الموضــوع ،ومــن الواضــح وال نــار) تالقفوهــا يــا بنــي أم ّيــة كتالقــف الكــرة ،فظاهــره

أح ّبهــم ّ
ألن اللــه ســبحانه ُهــو العلــم فــي ذاتــه وصفاتــه
أن ضــرب المثــل مــن وراءه حكــم ومقاصــد كمــا فــي مــن المســلمين وباطنــه مــن الكافريــن ،وهــذا هــو النفــاق
وأفعالــه ،فهــو العالــم العليــم وعـ ّ
ـام الغيــوب ،يعلــم مــا
ـم َي َت َف َّكـ ُـر َ
﴿و َمــا َي ْع ِق ُل َهــا إِالَّ فــي العقيــدة والعمــل ،وهــذا فــي التّصنيــف السياســي يعــدّ
ون﴾ َ
القــرآن الكريــمَ :
﴿و َل َع َّل ُهـ ْ
الســر وأخفــى،
فــي الســماوات ومــا فــي األرض ،ويعلــم ّ
َّــر َ
ا ْل َعالِ ُم َ
ون﴾.
(سياســي مســلم) وهــو مــن يجعــل الديــن فــي خدمــة
ــم َيت ََذك ُ
ــون﴾ ﴿ َل َع َّل ُه ْ
ال يعــزب عــن علمــه مثقــال ٍ
الســموات واألرض،
ذرة فــي َّ
ّ
فمــا هــو الفــارق بيــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن ابــي مصالحــه ومآربــه ومقاصــده.
ويعلــم مــا تُخفــي النُّفــوس والضمائــر ،ويعلــم خائنــة
طالــب× وبيــن معاويــة بــن أبــي ســفيان عليــه الهاويــة،
وأ ّمــا (المســلم السياســي) كأميــر المؤمنيــن علــي×،
األعيــن ،فاللــه عـ ّـز وجــل هــو العلــم المطلــق ،وال يعلــم
فكالهمــا عنــد جمــع مــن المســلمين يتّصفــان لخالفــة فإ ّنــه قــال× (ليــس معاويــة بأدهــى منــي) أل ّنــه إشــتهر عند
وفهمــه
ـب عبــد ًا أعطــاه مــن علمــه
مــا هــو ّإل هــو ،وإذا أحـ ّ
ّ
رســول اللــه| ،فـ ّ
ـإن أميــر المؤمنيــن الخليفــة الرابــع عنــد العــرب أنــذاك ّ
أن أربعــة مــن دهــاة العــرب منهــم معاويــة
الحيــاة.
القــوم وعنــد أصحابنــا اإلماميــة الخليفــة األول وبــا فصل عليــه الهاويــة ،وإنّمــا هــو التقــوى الــذي يمنــع اإلمــام
ولكــن هــذا العلــم اإللهــي بــل وكل شــيء نفيــس
لرســول اللــه| :كمــا أن معاويــة ابتــز إســم الخالفــة علــي× أن يرتكــب مــا إرتكبــه معاويــة ،فــكان أميــر
وعزيــز وق ّيــم ،هنــاك مــا يضــاده فــي عالــم اإلمــكان
ظلمـ ًا وجــور ًا علــى نفســه ،فصــار ّ
بالزهــد والــورع والتّقــوى ،ممــا يوجــب
كل واحــد منهمــا خليفــة المؤمنيــن يتّصــف ُّ
والممكنــات ،وبمــا يخالفــه بشــيء مزيـ ٍ
ـف وغيــر مرغــوب
رســول اللــه| وكالهمــا يصليــان ويصومــان ويشــهدان جعــل السياســة فــي خدمــة دينــه وال عكــس ،فـ ّ
ـإن الــورع
ـق ومتزينـ ًا بالحقيقة،
فيــهّ ،إل أنــه يبــدو متلبسـ ًا بلبــاس الحـ ّ
الشــهادتينّ ،إل ّ
أن أحدهما مســلم سياســي واآلخر سياســي والتقــوى يمنعــان مــن جعــل الديــن فــي خدمــة المصالــح
وهــذا مــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم كمــا فــي قولــه تعالى:
مســلم ،فأحدهمــا ّ
حــق ونــور ،واآلخــر باطــل وظــام ،والسياســة ،بــل يجعــل السياســة فــي مصلحــة الديــن فــي
ـاس َف َي ْمك ُ
ُث
﴿ َف َأ َّمــا َّ
ـع النَّـ َ
ـب ُج َفــا ًء َو َأ َّمــا َمــا َين َفـ ُ
الز َبــدُ َف َي ْذ َهـ ُ
فكيــف نم ّيــز بينهمــا ،فكالهمــا مســلمان سياس ـ ّيانّ ،إل أن تثبيتــه وإنتشــاره ،فمــا دامــت السياســة تخــدم دينــي ،فإ ّنــه
فِــي األَ ْر ِ
ض﴾((( ،فـ ّ
ـإن البحــر عنــد تالطمــه بالمــوج يظهــر
أحدهمــا مســلم سياســي واآلخــر سياســي مســلم؟
اتخذهــا آلــة للوصــول إلــى اللــه ســبحانه وتعالــى ،وبهــذا
علــى ســطحه فقاعــات وحبــاب زبد ّيــة يتخيــل أنّهــا مــن
وال يخفــى خطــورة تشــخيص هــذا الموضــوع ،فإنّــه يكــون مســلم ًا سياســي ًا ،وليــس سياســي ًا مســلم ًا.
المــاءّ ،إل ّ
أن جوفهــا فــارغ ومــن الهــواء ،وإذا فيهــا مــن
البــدّ فــي توضيحــه مــن مقدمــات ســليمة حتــى تكــون
وهــذا المعنــى يجــري فــي كثيــر مــن المــوارد
المــاء ،فإ ّنــه يمكــث فــي البحــر.
النتيجــة ســالمة بســامة مقدماتهــا مــن الصغريــات المتشــابهة ،فمثـ ً
ا فنّــان مســلم يجعــل اإلســام فــي خدمــة
فهنــاك فــي الدنيــا صنفــان يتقابــان دائمــ ًا ،كتقابــل
والكبريــات -كمــا فــي علــم المنطــق.-
فنّــه ،ومســلم فنــان يجعــل الفــن فــي خدمــة إســامه،
الليــل والنهــار ،وهمــا العلمــاء والجهــاء ،لتقابــل العلــم
إن الفــرق بينهمــاّ ،
ونقــول إجمــاالًّ :
ان السياســي وكذلــك الشــاعر المســلم والمســلم الشــاعر ،والمؤمــن
ورب جاهــل يتلبــس بلبــاس العلمــاءّ ،إل أنّــه
والجهــلّ ،
المســلم يجعــل الديــن وأحكامــه كالصــاة والحــج فــي الثــوري ،والثــوري المؤمــن ،فـ ّ
ـإن المؤمــن الثــوري يجعــل
مــن الزبــد المز ّيــف.
خدمــة سياســته ســواء فــي مصالحــه العامــة أو الخاصــة ،الثــورة فــي خدمــة إيمانــه ،بينمــا الثــوري المؤمــن يجعــل
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((( الرعد.17 :

فإنّــه وإن كان مســلم ًا ّإل أنــه يســ ّيس ديــن اإلســام فــي

إيمانــه فــي مصلحــة ثور ّيتــه وثورتــه ،فتأمــل وتد ّبــر.

للتواصل عبر برنامج واتس اًب ارسل كلمة (إشتراك) إلی الرقم التالي00989196913442 :

وعلتــه عاملــه وفاعلــه ،وإذا يرفــع العمــل فــا ريــب يرفــع
فكــم فــرق بيــن اإلنقالبــي الثــوري المؤمــن ،والمؤمــن عاملــه ،فيكــون فــي جنّــات ونَهــر ،فــي مقعــد صـ ٍ
ـدق عنــد
اإلنقالبــي الثــوري ،فـ ّ
األول إن اقتضــت الضــرورة مــن
ـإن ّ
مليــك مقتــدر.
التخ ّلــي عــن إيمانــه ،فإنّــه بأوهامــه وخياالتــه يضــرب
ومثــل هــذا العلــم النورانــي يقذفــه اللــه فــي قلــب
اإليمــان عــرض الجــدار ،ويحســب أنــه يحســن بذلــك
المؤمــن ومــن يشــاء أن يهديــه ،ويوجــب رفــع درجاتــه،
ُصنعـ ًاّ ،
ألن المقيــاس والمــاك عنــده هــو الثــورة ،فيقيــس
ّ
فــإن اللــه يرفــع الذيــن آمنــوا درجــة واحــدة ،ليفتحــوا
ويــوزن نفســه واآلخريــن بميــزان الثــورة ،فــإن كان الديــن
بذلــك بــاب َجنانهــم ،ثــم يرفــع الذيــن أوتــوا العلــم
والمذهــب والعلــم والفــن يخــدم ثورتــه ،فإ ّنــه يتخــذه آلــة
درجــات (إقــرأ َ
وأرق) وذلــك بمــا كســبه مــن النــور فــي
ووســيلة الصالــح ثورتــه ،وإذا تصــادم الديــن والمذهــب
حياتــه ،ومثــل هــذا العلــم ينفعنــا فــي مســتقبل حياتنــا،
مــع الثــورة ،فإنّــه ُيبــرز نفاقــه ،ويتخ ّلــى عــن الديــن
وبعــد مماتنــا ،فــي القبــر والبــرزخ ويــوم المحشــر وفــي
والمثــل العليــا.
والمذهــب والقيــم األخالقيــة ُ
القيامــة وفــي الجنــان ،فإ ّنــه مــن النــور الــذي يجعلــه اللــه
طالب العلم واإليمان:
لــه فــي حياتــه ليمشــي بــه ،كمــا أنّــه يســعى بيــن يديــه
وإذا أردت أن تعــرف مســتقبلك المجهــول وذلــك
وعــن أيمانــه يــوم القيامــة ،لياخــذه إلــى بطنــان الجنــان.
بالفكــر والتفكّــر ،إذ ّ
أن الفكــر إمــام العقــل ،فكيــف مــا
كمــا ورد فــي جملــة مــن األخبــار واآليــات.-تفكّــر ســيكون عقلــك ،إن ســلب ًا فســلب ،وإن إيجابــ ًا
ثــم ّ
إن هــذا العلــم النُّــوري المبــارك ،يجعــل قبــر
ّ
فإيجــاب ،كمــا ّ
أن العقــل إمــام القلــب ،فمــا يخطــر فــي
العالــم فــي الســماء روضــة مــن ريــاض الجنّــة.
القلــب إنّمــا هــو مــن وحــي العقــل ،ثــم القلــب ســلطان
وأ ّمــا العلــم إذا لــم يكــن للــه ولــم يكــن مــن وراءه
البــدن ،فالجــوارح والجوانــح تتبــع إرادة القلــب ومشــيته
العمــل ،كان الحجــاب األكبــر ،ويوجــب الشــقاء فــي الدنيا
وأوامــره ونواهيــه.
واآلخــرة ،كمــا يجعــل القبــر حفــرة مــن حفــر النيــران.
فمــن أراد أن يعــرف مســتقبله المجهــول ،إذ أنّــه ال
فمــن طلــب العلــم للــه وفــي اللــه وباللــه وإلــى اللــه،
يــدري مــا عاقبــة أمــره ودراســته ،وكيــف مصيــر إيمانــه،
ومــع اللــه جـ ّـل جاللــه ،فإ ّنــه قــد ســلك بذلــك طريقـ ًا إلــى
إذ مــن اإليمــان مــا هــو ثابــت ومســتقر إلــى يــوم القيامــة،
الجنّــة ،وإنــه ليســتغفر لــه مــن فــي الســماوات واألرض،
ومنــه مــا هــو مســتودع يســلب منــه عنــد االحتضــار
حتــى الحيتــان فــي البحــر ،و ُيدعــى فــي الســماء عظيم ـ ًا.
والمــوت أو قبلــه.
وهنــا يطــرح الســؤال التالــي والضــروري ،وهــو كيــف
فاإليمــان المســتودع يجعــل عنــد اإلنســان كوديعــة
أعــرف مســتقبل علمــي ،وهــل هــو مــن العلــم النافــع ،أو
لبرهــة مــن الزمــن ،فيظهــر عليــه آثــار وعالمــات اإليمــان
يتعــوذ منــه النبــي األکــرم| (ال ّلهــم إنــي أعــوذ
الــذي
ّ
والمؤمــن كصالتــه وصيامــه والتزاماتــه الدين ّيــة ،أال أنــه
بــك مــن علــم ال ينفــع) كمــا فــي تعقيبــات صــاة العصــر
فــي المســتقبل يســلب منــه إيمانــه ،فينقلــب علــى عقبــه،
فــي كل يــوم ،فتد ّبــرُ ،فر ّبمــا فــي كل يــوم يبتلــى اإلنســان
ّ
أضــل
ويدخــل فــي دائــرة الضــال ،فيكــون ضــاالً ،وإن
وطالــب العلــم بالعلــم الــذي ال ينفعــه ،بــل يضـ ّـر ويكــون
اآلخريــن كان ُم ّضـاً ،وهــذا مــن الشــقاء األبــدي ومصيــره
الحجــاب األكبــر الــذي يمنــع مــن الوصــول إلــى اللــه،
النــار والعــذاب.
وإلــى جنانــه ونعيمــه ،فظهــر بوضــوح أن لنــا علــم نافــع
ومــن كان إيمانــه مســتقر ًا إلــى يــوم القــرار ،فإنّــه ال
ضــار ،علــم يكــون مصيــره روضــة مــن ريــاض
وعلــم
ّ
تحركــه العواصــف ،فهــو كالجبــل َّ
الشــامخ ،ثابــت القــدم،
ّ
الجنــة ،وعلــم آخــر مصيــره حفــرة مــن ُحفــر النيــران،
ـوي القلــب ُصلــب اإليمــان ،ال تغـ ّـره مظاهــر الدنيــا ،وال
قـ ّ
فعلــم يوجــب الســعادة فــي الداريــن ،وعلــم يوجــب
حــاوات السياســة والجــاه والمقــام.
الشــقاء فــي الدنيــا واآلخــرة.
وكذلــك األمــر لطالــب العلــم فــي الحــوزات العلم ّيــة،
علــم يفــرح بــه أهــل الجنــة مــن حاملــه ،وعلــم يتــأذى
فإنّــه ال يــدري مــا مســتقبل حياتــه وعلمــه ،فهــل يكــون
منــه أهــل النــار مــن رائحتــه النتنــة!! والكريهــة ـ كمــا فــي
مــن العلــم النافــع فــي الديــن والدنيــا واآلخــرة ،يوجــب
الخبــر ـ
رفــع درجاتــه وقربــه مــن الحــي الق ّيــوم ،فـ ّ
ـإن اللــه ســبحانه
فــأي علــم هــذا حيــث يتــأذى منــه أهــل النــار ،فض ـ ً
ا
يصعــد إليــه الكلــم الطيــب والعمــل الصالــح والخالــص
عــن أهــل الجنــة ،حتــى يســألون مــن اللــه ســبحانه أن

الكريهــة ،فإنهــا أشــد مــن عــذاب جهنــم ألهــل جهنــم

الروحــي والجســدي
ومــا أعظــم مثــل هــذا العــذاب ّ

بــأن يكــون بجــواري عالــم لــم يعمــل بعلمــه ،وهــذا مــا
يصدّ قــه الوجــدان والبرهــان والعرفــان والقــرآن ،فمــن

فتــح اللــه مشــاهده البرزخيــة فــي الدنيــا ،فإ ّنــه يتــأذى مــن

ـم منــه رائحــة كريهــة عنــد
العالــم الفاســق والفاســد ،ويشـ ّ
مجالســته.

فطوبــى لعالــم ر ّبانــي ،تع ّلــم للــه ،وعمــل للــه ،وع ّلــم

للــه ،فإنّــه ُدعــي فــي ملكــوت الســماوات عظيمــ ًا ،كمــا
ورد عــن اإلمــام الصــادق× ،وبئــس العلــم والعالــم

الــذي لــم ينتفــع مــن علمــه ،بــل كــدّ س العلــوم فــي
الســيارة ،وكالحمــار يحمــل
ذهنــه حتــى صــار كالمكتبــة ّ

أســفار ًا ،وكان علمــه حجابــه األكبــر.

فكيــف أعــرف مســتقبل علمــي وعاقبــة أمــري فــي

دنيــاي وآخرتــي ،ومــاذا يكــون مصيــري ،ومــن أيــن
وإلــى أيــن وفــي أيــن ،ومــاذا يــراد منّــي ،ومــا هــي فلســفة
خلقتــي وحياتــي ،وكيــف ال أكــون كالعالــم الــذي بصــق

فــي القــرآن الكريــم عنــد إحتضــاره ،أو أکــون مــن العالــم

الــذي يســ ّلم علــى أوليائــه وأئمتــه األطهــار^ ،كمــا
ُســ ّلم علــى المالئكــة الذيــن ُأمــروا بقبــض روحــه.
فكثيــر مــن علمائنــا األعــام مــن كان يسـ ّلم علــى مــن

يحضــره مــن المالئكــة واألئمــة^ عنــد إحتضــاره ،وكان
يراهــم وإن كان مــن كان مــن حولــه ال يرونهــم وذلــك عنــد

ســاعة المعاينــة -كمــا ورد فــي األخبــار.-

فكيــف المســتقبل؟! ومــن أي صنــف ســأكون مــن

األصنــاف الثالثــة ال ّلذيــن ذكرهــم أميــر المؤمنيــن علي×

لكميــل بــن زيــاد النخعــي رضــوان اللــه تعالــى عليــه،
فمنهــم عالــم ربانــي ،ومنهــم متع ّلــم علــى ســبيل النجــاة،

وثالــث األصنــاف همــج رعــاع ،ينعقــون مــع كل ناعــق
ويميلــون مــع كل ريــح.

رب العالميــن،
فالعالــم الربانــي المنســوب إلــى ّ
ٍ
ومتــرب بتربيــة إلهيــة وملكوت ّيــة ،قــد زهــد فــي دنيــاه،

وأخلــص فــي عملــه ،فـــأكون أوالً متع ّلمــ ًا علــى ســبيل

النَّجــاة ،ثــم عالمــ ًا ر ّبانيــ ًا أهــدي العبــاد إلــى طريــق
الرشــاد ،فالعلمــاء الربانيــون قــادة األمــم وورثــة األنبيــاء
واألوصيــاء^ ،ورثــوا عنهــم العلــم واألخــاق
ومســؤولية تبليــغ رســاالت الســماء ﴿ا َّل ِذيــ َن ُي َب ِّل ُغ َ
ــون
ِ
ِ
ــو َن َأ َحــد ًا﴾ (((.
ــو َن ُه َوال َي ْخ َش ْ
ِر َســاالت ال َّلــه َو َي ْخ َش ْ
كمــا ّ
أن الفقهــاء ســادة النــاس يهدونهــم

((( األحزاب.39 :
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وســمو ًا و ُقربــ ًا مــن العلــي األعلــى
وعمــاً ،إزداد رفعــة
ّ

علــى عامــة النّــاس ،فيتّبعــون مــا لــم يكــن عالمــ ًا فــي تضــارب فــي يــوم مــن األيــام دينــه مــع سياســته ،فإنّــه

تتمة :طالب العلم كيف يعرف مستقبله؟ :يرفعــه ،ورفــع العمــل برفــع العامــل ،فـ ّ
ـإن العمــل معلــول

يخ ّلصهــم مــن هــذا العالــم المحشــور معهــم لراحتــه

