


من نصائح العلوي 
في علم النّفس

أيهــا القــارئ الكريــم ســام عليكــم: كــّرر 
ــوم،  ــي كّل ي ــدة ف ــّرات عدي ــارات ولم ــذه العب ه
إلــى أربعيــن يومــًا بــل زيــادة؟ ســترى آثارهــا 
ــر  ــة، وتتغّي ــك اليومّي ــي حيات ــي ف ــا اإليجاب وتأثيره
إلــى األفضــل وال ســيما لــو كانــت  نفســيتك 
ــق  ــش القل ــل واإلرادة أو تعي ــدة األم ــة أو فاق تعبان
ــاة  ــدء الحي ــق وإب ــك القل ــدع عن ــراب، ف واالضط
ــدة، بجمالهــا وكمالهــا وحيوّيتهــا،  الجدي

حتــى تكــون إمــرًء 

كلمتنا:

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

ــر خلقــه محمــد  الحمــد للــه رب العالميــن وصلــى اللــه علــى خي
ــن. ــه الطاهري وآل

أّمــا بعــد: فقــد قــال الحكيــم فــي محكــم كتابــه الكريــم: ﴿

))) هــذه محاضــرة مــن محاضــرات الســيد العلــوي فــي دروســه األخاقيــة لطاب 
الحــوزة العلميــة فــي قــم المقدســة بعــد نقلهــا مــن الشــريط عرضناهــا علــى ســماحته 

ــدة،  ــا فــي طبعــه ونشــره لّتعــم الفائ وبعــد التهذيــب والتعديــل مــن قبلــه، أذن لن
)المجمــع  والتســديد  التوفيــق  اللــه  ومــن 

ــاد(. ــغ واإلرش ــامي للتبلي ــي اإلس العالم

قــال الســيد عبداللــه الشــيرازي&: كنــت يومــًا جالســًا في 
الروضــة النبويــة المطهــرة بعــد الفــراغ مــن فريضــة الصبــح، 
قــرب المنبــر مشــغوالً بقــراءة القــرآن وكان المصحــف بيدي، 
ــاة،  ــر للص ــاري وكّب ــى يس ــف عل ــيعي ووق ــل ش ــاء رج فج
وكان علــى يمينــي رجــان مــن أهــل العلــم مصريــان ـ علــى 
ــده  ــي ي ــل الُمصّل ــطوانة، فأدخ ــى االس ــان عل ــر ـ متكئ الظاه
ــر  ــة أو الحج ــراج الترب ــرام اِلخ ــرة ااِلح ــد تكبي ــه بع ــي جيب ف

للســجود عليــه.
فقــال أحدهمــا لآلخــر: انظــر إلــى 

طالب العلم كيف يعرف مستقبله؟
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كان شــاب يحــب الفتــاة إلــى الجنــون وهــي 
ــر  ــي مختب ــد ف ــكان واح ــي م ــان ف ــك و يعم كذل
ــا  ــا مع ــار وهم ــة النه ــان طيل ــا ال يفترق ــي كان كيميائ
ــأكان معــا يمرحــان معــا ال يفرقهمــا  ــان معــا ي يذهب
إال النــوم، و فــي كل مــرة ينتهيــان مــن العمــل يذهبــان 
إال الســينما أو إلــى المطعــم المهــم أن يكونــا ســويا.

وفــي إحــدى األيــام ذهــب الشــاب إلــى عملــه و 
إنتهــى مبكــرا فذهــب إلــى بائــع المجوهــرات ليأخــذ 

خاتمــا ليفاجــئ حبيبتــه ويطلــب يدهــا للــزواج، و هي 
كذلــك ذهبــت ككل يــوم إلــى المختبــر لتقــوم بتحليل 
حمــض لكــن وقــع لهــا مشــكل ســقط الحمــض على 
األرض ثــم بــدأت بالصــرااخ فســمعوها األطبــاء 
الموجوديــن بالمختبــر فحملوهــا إلــى المستشــفى و 
كان الخبــر ســيئا بــأن الفتــاة ســتصاب بالعمــى نتيجــة 
ذلــك الحمــض ألنــه خطييــر فلمــا ســمع حبيبهــا هــذا 

الخبــر ذهــب مــن المستشــفى و لــم يعــد لــه أثــر. 
أعــادت  تجميليــة  و  جراحيــة  عمليــة  وبعــد 
الفتــاة بصرهــا و أصبحــت تــرى و زادت جمــاال 

ــم  ــا فل ــن حبيبه ــث ع ــر لتبح ــى المختب ــت إل فذهب
تجــده بحثــت فــي كل مــكان لكــن بــدون أي نتيجــة 
فتذكــرت مــكان يذهــب إليــه كل مــا كان حزيــن 
فوجدتــه هنــاك جالــس وحــده بيــن األشــجار ال 
يتحــرك مــن مكانــه، درفــت الدمــوع مــن عيــن الفتــاة 
ــف  ــوع لتكتش ــررة بالدم ــا مغ ــه و عيونه ــت إلي فذهب
ــرى  ــي ت ــه لك ــا بعيون ــرع له ــه تب ــرى ألن ــه ال ي أن

ــخص  ــع ش ــا م ــل  حياته ــد لتكم ــددا  و إبتع مج
ــي  ــب ف ــذا الح ــي ه ــو بق ــر.....  أه ل أخ

ــان. ــذا الزم ه

تقــول الحكايــة إّن هنــاك رجــًا أتــى مــن بلــدة 
ــال  ــّدة أعم ــي ع ــا ف ــل به ــّل يعم ــة وظ ــى مدين ــدة إل بعي
ــرة  ــترى بق ــال واش ــض الم ــه بع ــع ل ــى جم ــة حّت متنوع
ــذه  ــي ه ــه ف ــه ل ــارك الل ــا، وب ــع حليبه ــم يبي ــا ث يحلبه
ــى  ــرى، حت ــرة أخ ــم بق ــرى ث ــرة أخ ــترى بق ــرة واش البق
أصبــح عنــده مزرعــة وفيهــا أبقــار، ولكــن الرجــل 
أصابــه الطمــع والجشــع ووصــل بــه هــذا الشــيء 

ــه  ــاء ويبيع ــب بالم ــط الحلي ــح يخل ــش فأصب ــى الغ إل
ــه مــن الحــرام وأصبــح مــن  ــر مال إلــى النــاس حتــى كث

األغنيــاء...
تقــول  رســالة  وصلتــه  األيــام  مــن  يــوم  وفــي   
ــل أن  ــراك قب ــد أن ت ــك تري ــاالً، فوالدت ــر ح ــه: إحض ل
تمــوت، فخــاف هــذا الرجــل أن يســافر ويتــرك مزرعتــه 
ــافر  ــفينة وس ــب س ــة ورك ــاع المزرع ــا وب ــاره فباعه وأبق
ــفينة،  ــفر الس ــن س ــام م ــد أي ــده وبع ــى بل ــر إل ــي البح ف
ــًا  هبــت عاصفــة هوجــاء وأخــذت تقــذف بالســفينة يمين
وشــماالً، فــوق وتحــت حتــى غرقــت وأصبــح مــن فيهــا 

ــاء  ــطح الم ــوق س ــة ف ــع طافي ــاء وبضائ ــال ونس ــن رج م
ــه مثــل لــوح أو جــذع أو  فمنهــم مــن تعلــق بشــيء ينجي

ــات... ــرق وم ــن غ ــم م ــك ومنه ــابه ذل ــا ش م
 أمــا الّتاجــر فوجــد لوحــًا وتمســك بــه حتــى وصــل 
ــاة و  ــی النج ــده عل ــكرالله وحم ــان فش ــّر األم ــى ب إل
بعــد أن إســتراح أخــرج نقــوده يتفقّدهــا فوجدهــا أقــّل 
ــاء  ــال الم ــهورة: )م ــه المش ــال قولت ــف! فق ــن النص م
للمــاء( أي فلــوس المــاء التــي جمعهــا مــن خلــط 
ــوس  ــت فل ــاء و بقي ــى الم ــت إل ــاء ذهب ــب بالم الحلي

ــب! الحلي
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 مال الماء للماء

 قصة حب



إيجابيــًا بعيــد عــن البــؤس واليــأس والحيــاة 

وتتقــدم  فتزدهــر  الســلبّية،  أو  الروتينيــة 

ــا  ــوم م ــي كل ي ــّرر ف ــاز، فك ــاح وإمتي بنج

ــي: ـ يل

ــًا  ــة تمام ــاة الهادئ ــش الحي ــا أعي ) ـ أن

ــى  ــوكًا عل ــس، وت ــة بالنف ــة، وثق وبطمأنين

ــبحانه. ــه س الل

2 ـ أن قلبــي ملــيء مــن الحــّب والموّدة 

ــق بالحياة. والعش

3 ـ أحــّب أن أكــون علــى مــا أنــا عليــه 

ــع  ــًا م ــون أوالً صادق ــري، فأك ــت غي ولس

ــي. نفس

ــكان  ــي الم ــرًا ف ــون حاض ــًا أك 4 ـ دائم

ألنــي  المناســب،  والزمــان  المناســب 

المناســب. الّشــخص 

5 ـ ال أضيع الفرص والوقت الثمين

6ـ  أكــون أليفــًا مــع الحيــاة ومــع النـّـأس 

ــدق واإلخاص. بالص

7 ـ أوّفــر كل يــوم مــا أحتاجــه غــدًا 

المســتقبل. وفــي 

ــة  ــكار وآراء إيجابّي ــًا أف ــل دائم 8 ـ أحم

ــري. ــي ولغي ل

9 ـ ُاغيــر نقــاط الضعــف بالقــوة، وأزيــد 

فــي نقــاط القــّوة.

ــة  ــك طاق ــدر وأمل ــوي ومقت ــا ق 0) ـ أن

ــرة. ــارة وكبي ــة جب إيجابي

ــرور  ــة وس ــوق وبهج ــي ش ــا كّل )) ـ أن

ــّور. ــاث وتط وانبع

هــذا أحــد عشــر كوكــب ُدرّي فــي 

لــك  وتنيــر  وذهنــك،  وجــودك  ســماء 

الّدرب،وتضــيء طريــق النجــاح واإلزدهــار 

فــي يومــك وفــي مســتقبلك، جــّرب ذلــك 

ــن  ــر م ــك أبص ــى نفس ــك عل ــك، وإّن بنفس

ــرة  ــه بصي ــى نفس ــان عل ــإّن اإلنس ــرك، ف غي

ــب  ــره والحج ــى معاذي وألق

والّســتار...

ــي  ــروف الرصاف ــاعر مع ــام كان الش ــن األي ــوم م ــي ي ف
جالًســا فــي دكان صديقــه محمــد علــي الكائــن أمــام 
الرصافــي  كان  بينمــا  الحالــي  خانــة  الحيــدر  جامــع 
ــي وإذا  ــه التتنج ــع صديق ــث م ــراف الحدي ــاذب أط يتج
بامــرأة محجبــة، يوحــي منظرهــا العــام بأنهــا فقيــرة، 
وكانــت تحمــل صحنًــا )مــن الجينكــو( وطلبــت باإلشــارة 
مــن صاحبــه أن يعطيهــا بضعــة قــروش كثمــن لهــذا 
ــا  ــا وحدثه ــرج إليه ــدكان خ ــب ال ــن صاح ــن لك الصح

همًســا، فانصرفــت المــرأة الفقيــرة.
عامــات  يرســم  الرصافــي  جعــل  الحــدث  هــذا 
ــرة،  ــيدة الفقي ــرف الس ــره تص ــد حّي ــرة، وق ــتفهام كبي اس
ــن  ــر م ــا، فاستفس ــا همًس ــي معه ــه التتنج ــرف صاحب وتص
ــم  ــن وه ــل يتيمي ــة تعي ــا أرمل ــه: إنه ــال ل ــا فق ــه عنه صديق
اآلن جيــاع وتريــد أن ترهــن الصحــن بأربعــة قــروش 
ــي إال أن  ــن الرصاف ــا كان م ــًزا فم ــا خب ــتري لهم ــي تش ك
يلحــق بهــا ويعطيهــا اثنــي عشــر قرًشــا كان كل مــا يملكــه 
ــروش  ــة الق ــيدة األرمل ــذت الس ــه فأخ ــي جيب ــي ف الرصاف
وهــي فــي حالــة تــردد وحيــاء وســلمت الصحــن للرصافي 
وهــي تقــول: »اللــه يرضــى عليــك تفضــل وخــذ الصحــن 
ــه  ــى دكان صديق ــًدا إل ــا عائ ــي وغادره ــض الرصاف »فرف
وقلبــه يعتصــر مــن األلــم، عــاد الرصافــي إلــى بيتــه 
ــدة  ــذه القصي ــب ه ــا وراح يكت ــوم ليلته ــتطع الن ــم يس ول
والدمــوع تنهمــر مــن عينيــه كمــا أوضــح هــو بقلمــه وهــذا 
يعنــي أن قصيــدة األرملــة المرضعــة كتبــت بدمــوع عينــي 
ــا  ــيًدا صادًق ــاة تجس ــن المأس ــر ع ــاء التعبي ــي فج الرصاف
ــتأثرت  ــة اس ــكلة اجتماعي ــن مش ــر ع ــة التعبي ــة ورق لدق
ــد  ــا بع ــة فيم ــدارس االبتدائي ــي الم ــن ف ــام المعلمي باهتم
واعتبروهــا انموذًجــا، جســد معانــاة الرصافــي حيــث 

ــراء. ــر والفق ــوع الفق ــتأثر بموض اس
َلِقيُتها َلْيَتنِـــي َما ُكنُْت َأْلَقاَهـا 

 َتْمِشي َوَقْد َأْثَقَل اإلْماُق َمْمَشاَهـــا
ْجُل َحافَِيـٌة  ـٌة والرِّ َأْثَواُبـَها َرثَّ

ْمُع َتْذِرُفُه في الَخدِّ َعْينَاَهـــا  َوالدَّ
ْت َمَداِمُعَها  َبَكْت ِمَن الَفْقِر َفاْحَمرَّ

 َواْصَفرَّ َكالَوْرِس ِمْن ُجوٍع ُمَحيَّاَهـا
َماَت الذي َكاَن َيْحِميَها َوُيْسِعُدَها 

ْهُر ِمْن َبْعِدِه بِالَفْقِر َأْشَقاَهـــا  َفالدَّ
َأْوَجَعَها  َأْفَجَعَهـا َوالَفْقُر  الَمْوُت 

 َوالَهمُّ َأْنَحَلَها َوالَغمُّ َأْضنَاَهـا 

بَِمنَْظِرَهـا  َمْشُهوٌد  الُحْزِن  َفَمنَْظُر 
 َوالُبْؤُس َمْرآُه َمْقُروٌن بَِمْرآَهـا

َكرُّ الَجِديَدْيِن َقْد َأْبَلى َعَباَءَتَهـا 
 َفاْنَشقَّ َأْسَفُلَها َواْنَشقَّ َأْعَاَهـا

ْهِر، ِمْئَزَرَها  ْهُر، َوْيَل الدَّ َق الدَّ َوَمزَّ
 َحتَّى َبَدا ِمْن ُشُقوِق الثَّْوِب َجنَْباَهـــا

َيْلَسُعَهـا  َوالَبْرُد  بَِأْطَماِرَها  َتْمِشي 
ُه َعْقَرٌب َشاَلـْت ُزَباَناَهـا   َكَأنَّ

َحتَّى َغَدا ِجْسُمَها بِالَبْرِد ُمْرَتِجَفًا 
ْت َثنَاَياَها يِح َواْصَطكَّ  َكالُغْصــِن في الرِّ

َولِيَدَتَها  بِالُيْسَرى  َوَتْحِمُل  َتْمِشي 
ْدِر َمْدُعوَمًا بُِيْمنَاَهـــا  َحْمًا َعَلى الصَّ

َقـٍة  بَِأْهـَداٍم ُمَمزَّ َطْتَها  َقْد َقمَّ
 في الَعْيِن َمنَْشُرَها َسْمٌج َوَمْطَواَهـــا 

َما َأْنَس ال أْنَس َأنِّي ُكنُْت َأْســَمُعَها 
َها أْوَصاَب ُدْنَياَهـا  َتْشُكو إَِلى َربِّ

، ال َتْتُرْك بَِا َلَبٍن  َتُقــوُل َيا َربِّ
ِضيَعَة َواْرَحْمنِي َوإَياَهـا   َهِذي الرَّ

َمــا َتْصنَُع األُمُّ في َتْربِيِب طِْفَلتَِها 
رُّ َحتَّى َجفَّ َثْدَياَهـــا  َها الضُّ  إِْن َمسَّ

َيــا َربِّ َما ِحيَلتِي فِيَها َوَقْد َذُبَلْت 
ْوِض َفْقُد الَغْيِث َأْظَماَهـــا  َكَزْهَرِة الرَّ

ْيِل َباِكَيٌة  َمــا َباُلَها َوْهَي ُطوَل اللَّ
 َواألُمُّ َساِهَرٌة َتْبِكي لَِمْبَكاَهـا

َيَكاُد َينَْقدُّ َقْلبِي ِحيَن َأْنُظُرَهـا 
 َتْبِكي َوَتْفَتُح لِي ِمْن ُجوِعَها َفاَهـــا

َعـًة  ُمَروَّ َباَتـْت  َها طِْفَلـًة  َوْيُلمِّ
ْيِل َأْرَعاَهـــا   َوبِتُّ ِمْن َحْولَِها في اللَّ

َتْبِكي لَِتْشُكَو ِمْن َداٍء َأَلمَّ بَِهـــا 
 َوَلْسُت َأْفَهُم ِمنَْها ُكنَْه َشْكَواَهـــا

َقْد َفاَتَها النُّْطُق َكالَعْجَماِء، َأْرَحُمَهـــا 
ْقِم آَذاَهـا  َوَلْسُت َأْعَلُم َأيَّ السُّ

َعهـا  ْهِر َروَّ َوْيَح اْبنَتِي إِنَّ َرْيَب الدَّ
 بِالَفْقِر َوالُيْتِم، آَهـــًا ِمنُْهَما آَهـا 

بِالَفْقِر َواَحـَدًة  َكاَنْت ُمِصيَبُتَها 
 َوَمـْوُت َوالِِدَهـا بِالُيْتِم َثنَّاَهـا

َهَذا الذي في َطِريِقي ُكنُْت َأْسَمُعـــُه 
َر في َنْفِسي َوَأْشَجاَهـــا  ِمنَْها َفَأثَّ

َحتَّى َدَنْوُت إَلْيَهـا َوْهَي َماِشَيـٌة 
 َوَأْدُمِعي َأْوَسَعْت في الَخدِّ َمْجَراَهـا 

َوُقْلُت: َيا ُأْخُت َمْهًا إِنَّنِي َرُجٌل 
ًا في َبَاَياَهـا   ُأَشاِرُك النَّاَس ُطرَّ

َســِمْعُت َيا ُأْخُت َشْكَوى َتْهِمِسيَن بَِها 
 في َقاَلٍة َأْوَجَعْت َقْلبِي بَِفْحَواَهـــا 

َهْل َتْسَمُح األُْخُت لِي َأنِّي ُأَشاطُِرَها 
 َما في َيِدي اآلَن َأْسَتْرِضي بِـــِه اللَه

ُثــمَّ اْجَتَذْبُت َلَها ِمْن َجْيِب ِمْلَحَفتِي 
 َدَراِهَمًا ُكنْـُت َأْسَتْبِقي َبَقاَياَهـا 

َوُقْلُت َيا ُأْخُت َأْرُجو ِمنِْك َتْكِرَمتِي 
اَهـا   بَِأْخِذَهـا ُدوَن َما َمنٍّ َتَغشَّ

َفَأْرَسَلْت َنْظَرًة َرْعَشـاَء َراِجَفـًة 
َهاَم َوَقْلبِي ِمْن َرَماَياَهـــا   َتْرِمي السِّ

َوَأْخَرَجْت َزَفَراٍت ِمْن َجَوانِِحَهـا 
 َكالنَّاِر َتْصَعُد ِمْن َأْعَماِق َأْحَشاَهـــا 

َوَأْجَهَشْت ُثمَّ َقاَلْت َوْهَي َباِكَيـٌة 
ٍة َواَهـــا   َواَهًا لِِمْثِلَك ِمْن ِذي ِرقَّ

ــَك لِي  َلْو َعمَّ في النَّاِس ِحسٌّ ِمْثُل ِحسِّ
 َما َتاَه في َفَلَواِت الَفْقِر َمْن َتاَهـــا 

َأْو َكاَن في النَّاِس إِْنَصاٌف َوَمْرَحَمٌة 
 َلْم َتْشُك َأْرَمَلٌة َضنَْكًا بُِدْنَياَهـــا

َهِذي ِحَكاَيُة َحاٍل ِجْئُت َأْذُكُرَها 
 َوَلْيَس َيْخَفى َعَلى األَْحَراَر َفْحَواَهـــا 

َأْوَلى األََناِم بَِعْطِف النَّاِس َأْرَمَلـٌة 
 َوَأْشَرُف النَّاِس َمْن بِالَماِل َواَساَهـا

األرملة المرضعة

المعروف الرصافي
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ــة  ــداء، عاق ــة االهت ــم عاق ــك به ــل عاقت ــلوكية، اجع الس
ــات  ــز والكرام ــي المعاج ــتغراق ف ــة االس ــداء، ال عاق اإلقت
ــي،  ــر عل ــر فك ــاول أن تنش ــات، ح ــب والخصوصي والمناق
ــزه  ــا معاج ــي، أم ــادة عل ــر عب ــي، أن تنش ــد عل ــر زه أن تنش

ــلوك. ــا بالس ــط له ــا رب ــه ف وكرامات
االتجــاه الثالــث: االتجــاه الموضوعــي، وهــو االتجــاه 
الصحيــح بنظرنــا، االتجــاه الموضوعــي هــو أن تكــون 
ــية  ــة القدس ــن العاق ــًا م ــت^ مزيج ــل البي ــا بأه عاقتن
ــة  ــن، عاق ــن أمري ــب م ــا مرّك ــة، عاقتن ــة العملي والعاق
ــة، مــا معنــى عاقــة قدســية وعاقــة  قدســية وعاقــة عملي

ــة؟  عملي
ــم،  ــم، عطائه ــرأ فكره ــل وأن نق ــا أن نحل ــا أن علين كم
ننشــر  أن  أيضــا  علينــا  أخاقهــم،  ورعهــم،  زهدهــم، 
كراماتهــم، معاجزهــم، فضائلهــم، خصائصهــم الذاتيــة، 
ــا  ــوه بهــا، يجــب أن تكــون عاقتن ــروج لهــا ونن ننشــرها ون

ــم؟  ــداء، ل ــة اقت ــس وعاق ــة تقدي ــم عاق به
أذكر لك دليلين:

الدليل األول: مكون من أمور ثاثة: 
األمــر األول: علماؤنــا قســموا كام اللــه -عــز وجــل- 
ــرق  ــا الف ــي، م ــي وكام الذات ــكام اللفظ ــمين، ال ــى قس إل

ــي؟ ــكام الذات ــي وال ــكام اللفظ ــن ال بي
صــوت  وألفــاظ،  حــروف  هــو  اللفظــي:  الــكام 
ــه ال  ــه، الل ــى الل ــتحيل عل ــي مس ــكام اللفظ ــموع، ال مس
ــه كام  ــدر من ــن أي يص ــروف، ال يمك ــدر ح ــن أن يص يمك
ــى  ــُه ُموَس ــَم اللَّ ــى )َوَكلَّ ــول تعال ــى ق ــا معن ــي، إذن م لفظ
ــى  ــا معن ــروف، فم ــه ح ــدر من ــاء 64)؟ إذن ال تص َتْكِليًما(النس
ــوت ال  ــم، الص ــن جس ــدر إال م ــروف ال تص ــة؟، الح اآلي
يصــدر إال مــن جســم، واللــه ليــس بجســم، )َلْيــَس َكِمْثِلــِه 
ــُر( الشــورى )). إذن اللــه ال يتكلــم  ــِميُع اْلَبِصي ــَو السَّ َشــْيٌء َوُه

ــا. ــا لفظي كام
ــون  ــر أن يك ــن للبش ــن الممك ــل م ــي: ه ــر الثان األم
كلمــة مــن كلمــات اللــه؟ أي هــل يكــون البشــر كام اللــه؟ 
ــِت  ــول )إِْذ َقاَل ــرآن يق ــف؟ الق ــون، كي ــن أن يك ــم ممك نع
ــُمُه  ــُه اْس ــٍة ِمنْ ــُرِك بَِكِلَم ــَه ُيَبشِّ ــُم إِنَّ اللَّ ــا َمْرَي ــُة َي اْلَماِئَك
ــة؟  ــو الكلم ــن ه ــران 45، م ــَم(آل عم ــُن َمْرَي ــى اْب ــيُح ِعيَس اْلَمِس
يعنــي المســيح كلمــة مــن كلمــات اللــه، آيــة أخــرى 
ــِه  ــوُل اللَّ ــَم َرُس ــُن َمْرَي ــى اْب ــيُح ِعيَس ــا اْلَمِس َم ــة )إِنَّ صريح
َوَكِلَمُتــُه َأْلَقاَهــا إَِلــى َمْرَيــَم( النســاء )7)، المســيح كلمــة 
ــوا  ــه يقــول )َقاُل مــن كلمــات اللــه، لــم؟ ألن

ــُد  ــي َعْب ــاَل إِنِّ ــا * َق ــِد َصبِيًّ ــي اْلَمْه ــْن َكاَن فِ ــُم َم ــَف ُنَكلِّ َكْي
ــِه  ــُد اللَّ ــي َعْب ــاَل إِنِّ ــا * َق ــي َنبِيًّ ــاَب َوَجَعَلنِ ــَي اْلِكَت ــِه آَتانِ اللَّ
ــا  ــَن َم ــاَرًكا َأْي ــي ُمَب ــا *َوَجَعَلنِ ــي َنبِيًّ ــاَب َوَجَعَلنِ ــَي اْلِكَت آَتانِ
ا  ــرًّ ــا * َوَب ــُت َحيًّ ــا ُدْم َكاِة َم ــزَّ ــاِة َوال ــي بِالصَّ ــُت َوَأْوَصانِ ُكنْ

ــِقيًّا(مريم 32-29.  ــاًرا َش ــي َجبَّ ــْم َيْجَعْلنِ ــي َوَل بَِوالَِدتِ
المســيح كلمــة مــن كلماتــه تبــارك وتعالــى، إذن البشــر 
ــه، إذا كان  ــات الل ــن كلم ــة م ــون كلم ــن أن يك ــن الممك م
ــس  ــد| لي ــه، محم ــات الل ــن كلم ــة م ــيح× كمل المس
ــن  ــة م ــيح كلم ــه إذا كان المس ــي أن ــن الطبيع ــة؟!، م كلم

ــه. ــات الل ــن كلم ــة م ــه كلم ــد وآل ــه فمحم ــات الل كلم
ــه كلمــات،  ــا أّن محمــدا وأهــل بيت األمــر الثالــث: عرفن
ــو  ــا ه ــذا؟ م ــم هك ــه جعله ــاذا الل ــه، لم ــدرة الل ــر لق مظاه
ــو  ــا ه ــات؟  م ــه كلم ــل بيت ــي وأه ــل النب ــن جع ــدف م اله
الهــدف مــن جعــل الشــمس مظهــر لقدرتــه، لعظمتــه، 

ــدف؟  ــو اله ــا ه ــه، م إلبداع
الهــدف مــن جعــل الشــمس مظهــرا وكلمــة مــن كلماتــه 
تعالــى، هــو أن تصــل إلى اللــه عبــر الشــمس، )َســنُِريِهْم آَياتِنَا 
(فصلــت  ــُه اْلَحقُّ فِــي اآلَفــاِق َوفِــي َأْنُفِســِهْم َحتَّــى َيَتَبيَّــَن َلُهــْم َأنَّ
ــه، أنــت مــن خــال الشــمس تصــل  53، الشــمس كلمــة الل

ــدف  ــه، إذن اله ــة الل ــمس كلم ــل، الش ــز و ج ــه ع ــى الل إل
ــه كلمــات، مظاهــر؟  ــي وأهــل بيت اتضــح، لمــاذا جعــل النب
ألننــا إذا تعرفنــا علــى أهــل البيــت تعرفنــا علــى اللــه، فهــم 
مظاهــر قدرتــه، فهــم مظاهــر عظمتــه، فهــم مظاهــر إبداعــه، 
وإال إنســان يقتلــع بــاب خيبــر بكــف واحــدة!، طبيعــي مظهر 
لقــدرة اللــه، إنســان ُتــَردُّ لــه الشــمس!، طبيعــي مظهــر لقدرة 
اللــه، إنســان يصلــي فــي اليــوم والليلــة ألــف ركعــة!، طبيعي 
مظهــر لقــدرة اللــه، امــرأة -فاطمــة الزهــراء- تحدثهــا 
المائكــة!، طبيعــي مظهــر لقــدرة اللــه، إذن إنمــا جعــل أهــل 

البيــت مظاهــر لقدرتــه. 
ــرأت  ــم وق ــرأت مناقبه ــم وق ــرأت فضائله ــك إذا ق ألن
ــره  ــه ومظه ــم آيت ــه، فه ــى الل ــم إل ــت منه ــم انتقل خصائصه
ــا بأهــل البيــت يجــب  ــا نعــرف أن عاقتن ــه، مــن هن وكلمت
ــم  ــرأ فضائله ــب أن نق ــي يج ــية، يعن ــة قُدس ــون عاق أن تك
ــة  ــة الذاتي ــا الصفح ــا إذا قرأن ــم، ألنن ــم وكراماته ومعاجزه
ــم  ــا صفحته ــم، إذا قرأن ــن خاله ــه م ــا الل ــد قرأن ــم، فق له
الذاتيــة، تعرفنــا علــى اللــه مــن خــال تعرفنــا عليهــم، هــذه 
هــي العاقــة القدســية، هــذه هــي العاقــة التــي ننــادي بهــا.

النفــس  لعلــم  مقالــة  لــك  أذكــر  الثانــي:  الدليــل 
ــن  ــان كائ ــال، اإلنس ــى المق ــا عل ــتطيع أن تطبقه ــت تس وأن
إحساســي، يعنــي إنســان محــاط بالحــواس، ذوق، وســمع، 
ــي،  ــن إحساس ــان كائ ــره، اإلنس ــى آخ ــر وإل ــس وبص ولم

هــذا الكائــن اإلحساســي ال يمكــن إقناعــه بفكــره إال عــن 
طريــق المؤثــرات اإلحساســية، بمعنــى أنــه لــو تتكلــم مــع 
هــذا اإلنســان بمنطــق تجريــدي علمــي ال يتقبــل، اإلنســان 
ــا و ال  ــة، ال يتقبله ــة تجريدي ــرة علمي ــه فك ــت علي إذا طرح
يســتوعبها و ال يصدقهــا، لــم؟ ألنــه كائــن إحساســي، 
ــى  ــرة، حت ــن الفك ــرب م ــى يقت ــي حت ــن اإلحساس والكائ
ــم التطبيــق ال  ــة، حتــى يقتــرب مــن عال يقتــرب مــن المقال

ــية. ــل إحساس ــرات وعوام ــه مؤث ــرح علي ــد أن تط ب
ــه  ــا أن نســير علــى خــط المائكــة، الل لذلــك ال يمكنن
تبــارك وتعالــى أنــزل الديــن وأوجــد مــع الديــن نخبــة وهــم 
محمــد وأهــل بيتــه صلــوات اللــه عليهــم أجمعيــن وأعطــى 
ــاس  ــذب الن ــي تج ــية، لك ــرات إحساس ــة مؤث ــذه النخب ه
إلــى الديــن، بــدون المؤثــرات اإلحساســية ال يقتنــع النــاس 
بالديــن، ال يقتنــع النــاس بالفكــر، ال يقبلــون علــى التطبيــق، 
يحتــاج أهــل البيــت إلــى مؤثــرات إحساســية، رد الشــمس 
مؤثــر إحساســي، الواليــة التكوينيــة مؤثــر إحساســي، اقتاع 
البــاب بكفــه مؤثــر إحساســي، أهــل البيــت أعطــوا معاجــز، 

أعطــوا كرامــات، أعطــوا مواصفــات خارقــة للعــادة، لــم؟
مؤثــرات  للعــادة  الخارقــة  األمــور  هــذه  لتكــون 
ــن،  ــرة الدي ــى حظي ــي إل ــن الحس ــذب الكائ ــية، تج إحساس
ــل  ــط أه ــى خ ــوى، إل ــط التق ــى خ ــل، إل ــط العم ــى خ إل

البيــت صلــوات اللــه وســامه عليهــم أجمعيــن. 
ــت  ــل البي ــا بأه ــون عاقتن ــب أن تك ــه يج ــا أن إذن عرفن
عاقــة قدســية وعاقــة عمليــة، ولذلــك القــرآن جمــع بيــن 
العاقتيــن، القــرآن مثلمــا تحــدث عــن الجوانــب العمليــة 
ــْن  ــَرُبوَن ِم ــَراَر َيْش ــوب، )إِنَّ األَْب ــي أي ــر النب ــاء، كصب لألنبي
الطََّعــاَم  )َوُيْطِعُمــوَن   ،5 َكاُفوًرا(اإلنســان  ِمَزاُجَهــا  َكاَن  َكْأٍس 
َمــا ُنْطِعُمُكــْم لَِوْجــِه  ــِه ِمْســِكينًا َوَيتِيًمــا َوَأِســيًرا *إِنَّ َعَلــى ُحبِّ
ــدث  ــان 8-9، تح ــُكوًرا( اإلنس ــَزاًء َوال ُش ــْم َج ــُد ِمنُْك ــِه ال ُنِري اللَّ
القــرآن عــن الصفحــة الســلوكية لألنبيــاء واألبطــال، وأيضــا 

ــة وبإســهام.  تحــدث عــن الصفحــة الذاتي
إذن القــرآن مثلمــا تحــدث عــن الصفحــة العمليــة 
تحــدث عــن الصفحــة الذاتيــة وبإســهام أيضــا، لــم؟ 

ألجل تحقيق الهدفين الذين ذكرناهما:
)- أن التعــرف علــى الصفحــة الذاتيــة لألنبيــاء واألئمــة 

يوصلنــا إلــى اللــه عــز وجــل.
2- ألن هــذه القضايــا الذاتيــة مؤثــرات إحساســية 
تجــذب الكائــن الحســي إلــى خــط العمــل وخــط الهــدى.

ــل  ــا بأه ــي عاقتن ــح ف ــاه الصحي ــا أن االتج اذن عرفن
ــة  ــى العاق ــم عل ــي القائ ــاه الموضوع ــو االتج ــت ه البي

القدســية والعاقــة الســلوكية.

 )القرن التاسع / 993 هـ( 
ــق،  ــهور بـــ »المحّق ــد، المش ــن محّم ــد ب ــيخ أحم الش
والمقــّدس األردبيلــّي«، مــن أشــهر فقهــاء الشــيعة اإلمامّيــة 
ــكار  ــار أب ــاٌت وآث ــه تحقيق ــرّي. ل ــر الهج ــرن العاش ــي الق ف
فــي: الفقــه واألصــول والتفســير والحديــث والرجــال 

ــكام. وال
أمــره فــي الثقــة والجالــة، والفضــل والنبالــة، والزهــد 
والديانــة، والــورع واألمانــة، أشــهر مــن أن يحيــط بــه قلــم، 

أو يحويــه رقــم.
 كان متكّلمــًا فقيهــًا جليــل الشــأن رفيــع المنزلــة، 
ــك  ــي ذل ــى ف ــم، وكف ــم وأتقاه ــه وأعبده ــل زمان أورَع أه
ــّيد  ــن الس ــة ع ــي جماع ــّي: أخبرن ــيخ المجلس ــه الش ــا قال م
ــي  ــي ف ــض الليال ــي بع ــُت ف ــال: كن ــاّم ق ــر ع ــل أمي الفاض
ــرف(  ــف األش ــري )النج ــة بالغ ــة المقّدس ــن الروض صح
فها الســام، وقــد ذهــب كثيــر مــن الليــل، فبينــا  علــى مشــرِّ
ــة  ــو الروض ــًا نح ــخصًا مقب ــت ش ــا إذ رأي ــول فيه ــا أج أن
ــه  ــُت أّن ــه عرف ــُت من ــا قرب ــه، فلّم ــت إلي ــة، فأقبل المقّدس
ــّي  ــد األردبيل ــا أحم ــّي موالن ــم التق ــل العال ــتاذنا الفاض أس
قــّدس اللــه روحــه، فأخفيــُت نفســي عنــه حّتــى أتــى البــاَب 
وكان مغَلقــًا فانفتــح لــه عنــد وصولــه إليــه، ودخــل الروضة، 
ــق  ــرج وُأغل ــّم خ ــدًا، ث ــي أح ــه يناج ــم كأّن ــمعته يكّل فس
ــه  ــرّي وتوّج ــن الغ ــرج م ــى خ ــه حّت ــيُت خلف ــاب، فمش الب
نحــو مســجد الكوفــة، فكنــُت خلفــه بحيــث ال يرانــي، حّتى 
ــِهد  ــذي اسُتش ــراب ال ــى المح ــار إل ــجد وص ــل المس دخ
عنــده أميــر المؤمنيــن عليــه الّســام، ومكــث طويــاً.. ثــّم 
ــُت  رجــع وخــرج مــن المســجد وأقبــل نحــو الغــرّي، فكن
خلفــه، حّتــى قــرب الحنّانــة فأخذنــي ُســعال لــم أقــدر علــى 
ــاّم؟  ــر ع ــت أمي ــال: أن ــي وق ــّي فعرفن ــَت إل ــه، فالتف دفع
قلــت: نعــم، قــال: مــا تصنــع هــا هنــا؟ قلــت: كنــت معــك 
حيــث دخلــَت الروضــة المقّدســة إلــى اآلن، وأقســم عليــك 
بحــّق صاحــب القبــر أن ُتخبرنــي بمــا جــرى عليــك الليلــة 
مــن البدايــة إلــى النهايــة، فقــال: ُأخبــرك علــى أن ال تخبــر 

ــي قــال: ــق ذلــك منّ ــا توّث ــًا. فلّم ــه أحــدًا مــا دمــُت حّي ب
ــّي،  كنــُت أفّكــر فــي بعــض المســائل وقــد ُأغِلقــْت عَل
فوقــع فــي قلبــي أن آتــَي أميــر المؤمنين عليه الّســام وأســأله 
عــن ذلــك، فلّمــا وصلــُت إلــى البــاب ُفتــح لــي بغيــر مفتاٍح 
كمــا رأيــَت، فدخلــُت الروضــة وابتهلــُت إلــى اللــه تعالــى 
ــن  ــًا م ــمعُت صوت ــك، فس ــن ذل ــوالي ع ــي م ــي أن يجيبن ف
القبــر أن ائــِت مســجد الكوفــة وَســِل القائــم صلــوات اللــه 
ــه إمــاُم زمانــك، فأتيــُت عنــد المحــراب وســألته  عليــه؛ فإّن

عنهــا وُأِجبــت، وهــا أنــا أرجــع إلــى بيتــي.
مؤّلفاته

للمقّدس األردبيلي مؤّلفات جّيدة وعديدة، منها:
) ـ مجمــع الفائــدة والبرهــان: هــو شــرح )إرشــاد 

األذهــان( للعاّمــة الحّلــي.
2ـ  زبدة البيان: وهو شرح وتفسير آيات األحكام.

3ـ  حديقة الشيعة: باللغة الفارسّية.
4ـ  الخراجيــة.. ولــه رســائل وتعليقــات، وكتــب باللغــة 

الفارسّية.
دراسته

ــاء  ــي وفض ــهيد الثان ــذة الش ــض تام ــى بع ــرأ عل ق
ــو  ــغ ـ وه ــي الصائ ــّيد عل ــن الس ــة ع ــه الرواي ــن، ول العراَقي
ــن  ــٌة م ــه جمل ــرأ علي ــي. ق ــهيد الثان ــذة الش ــار تام ــن كب م

ــاّء. األج
وفاته

ــّدس  ــروّي المق ــهد الغ ــي المش ــه ف ــه الل ــي رحم ُتوّف
بالنجــف األشــرف فــي شــهر صفــر ســنة 993هـــ، وُدفن في 
الحجــرة المتصلــة بالمخــزن المتصــل بالــرواق الشــريف.

خصال تحقيقّية
ــة  ــيرة كريم ــدة وس ــل حمي ــي فضائ ــّدس األردبيل للمق
ــال  ــن خ ــتفاد م ــتنباط، ُتس ــد واالس ــق والنق ــي التحقي ف

ــا: ــه، منه ــه ومصنّفات بحوث
قوله في اإلخاص:

ــّح  ــه، وال تص ــّد من ــذي الب ــّم ال ــرورّي المه ــر الض األم
بدونــه العبــادة، هــو: اإلخــاص، الــذي هــو مــدار الصّحــة 
وبــه تتحّقــق العبوديــة والعبــادة، وهــو صعــٌب ونــادر 

ــدة ):99). ــع الفائ )مجم
ـ إّن المــدار علــى النّيــة واإلخــاص، وهــو أمــٌر قلبــّي ال 
يخــّص الجهــر واإلخفــاء، فقــد يقــع الريــاء َخفــاًء أكثــر مــن 

الجهــر )زبــدة البيــان 405).
وقوله في الظّن:

ـ ينبغــي االحتيــاط التــاّم؛ فــإّن الطريــق صعــب، وظنّــي 
ال ُيغنــي مــن جوعــي، فكيــف جــوع غيــري! )مجمــع 

الفائــدة ):83).
ـ لكــّن ظنّــي ال يغنــي مــن العلــم شــيئًا، فعليــك طلــَب 
الحــّق واالحتيــاط مــا اســتطعت )مجمــع الفائــدة 83:2)).
الفائــدة  )مجمــع  غلطــي  تجــد  لعّلــك  فتأّمــْل  ـ 

. (4 ( 6 : ( 4
وقوله في الدليل:

ـ بالجملــة ينبغــي حفــظ الضابــط وعــدم الخــروج عنــه 

إالّ بدليــل )مجمــع الفائــدة 434:9).
ــدة  ــع الفائ ــل )مجم ــألة بالدلي ــق المس ــدة تحقي ـ العم

.(302:(2
عدم الجرأة في الفتوى

ــْل، وال تقــل علــى اللــه مــا ال تعلــم، فــإّن الــذي  ـ فتأّم
ــًا..  ــًا واضح ــٌل بطان ــل.. باط ــان العق ــن استحس ــل م ُيتخّي
ــذه  ــل ه ــة بِمث ــكام اإللهّي ــي األح ــرأة ف ــن الج ــا يمك ف

ــان 35). ــدة البي ــياء )زب األش
ـ وبالجملــة، المســألة مجملــة، والُحْكــم علــى الوجــه 
اإلجمالــي مشــكل، فينبغــي التفّحــص والتأّمــل فــي ذلــك، 
ــان  ــدة والبره ــع الفائ ــتعجال )مجم ــرأة واالس ــدم الج وع

.(402:(3
ــع  ــوى )مجم ــرأي واله ــول بال ــن الق ــه م ــوذ بالل ـ نع

.(5(4:(2 الفائــدة 
قوله في االحتياط:

ــوِء والفحشــاِء وأن  ـ  إّنمــا يأمُرُكــم )أي الشــيطان( بالسُّ
ــوا.. أّن  ــى: أن تقول ــون. معن ــا ال تعلم ــِه م ــى الل ــوا عل تقول
الشــيطان يدعوكــم إلــى أن تقولــوا علــى اللــه مــا ال تعلمون. 
فُيفهــم )مــن اآليــة( حرمــة القــول علــى اللــه )زبــدة البيــان 

.(6(7
ـ كّل مــا ُيقــال أّنــه ِغنــاء فهــو حــرام.. فــإن ثبــت اعتبــار 
ــا  ــط، وم م فق ــرَّ ــو المح ــاء فه ــي الغن ــرب ف ــع والط الترجي
ــكّل  ــرك ال ــي ت ــاط ف ــكّل، واالحتي ــرم ال ــه، وإالّ فيح نعرف

ــان 3)4). ــدة البي )زب
ـ )وفــي مســألة النظــر إلــى األجنبّيــة قــال:( االجتنــاب 

أحــوط مهمــا أمكــن )زبــدة البيــان 524).
ـ فتأّمــل واحتــْط، فــا تخــرج )فــي الســفر( بعــد دخــول 
الوقــت مــن المنــزل حّتــى تصّلــي فيــه تمامــًا ال فــي خارجــه 

ــدة 440:3). )مجمع الفائ
ـ البــّد مــن االحتيــاط مهمــا أمكــن؛ فــإّن الدهــر خــاٍل 
ــه  ــة علي ــام الحّج ــة اإلم ــى غيب ــير إل ــه يش ــم )لعّل ــن العال ع
الّســام(، واألخــُذ مــن مــرّد الكتــب مــن غيــر ســماع عــن 
ــي  ــاُل ف ــة، واالحتم ــة البضاع ــع قّل ــه م ــُل ب ــاء والعم العلم
الــكام وســوء الفهــم والعمــل بــه خصوصــًا لغيــر الفاهــم، 
ُمشــِكل! واللــُه دليــل المتحّيريــن، وقابــل عــذر المضطّريــن 

ــدة 442:3). ــع الفائ ــن )مجم والمعذوري
ــن  ــو أمك ــَرك ل ــا ُيت ــامة، ف ــق الس ــاط طري ـ واالحتي

)مجمــع الفائــدة 7:6))).
هــذا.. وللمقــّدس األردبيلــّي أدٌب خــاّص فــي التعامــل 
ــاف  ــى خ ــتدّل عل ــم ويس ــاء، فيباحثه ــاوى العلم ــع فت م

ــم  ــه كاَمه ــا وّج ــع، ورّبم ــّذٍب رفي ــلوٍب مه ــم بأس رأيه
علــى ُحســن ظــنٍّ واحتيــاط ثــّم أدلــى بفتــواه 

رحمــه اللــه.

  العلماء ورثة األنبياء
الشيخ أحمد األردبيلي المعروف بالمقدس األردبيلي

تتمة:  عالقة المسلم بأهل البيت^:
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www.youtube.com/user/adelalawy  :تابعونا عبر قناة یوتوب علی العنوان التالي للتواصل عبر برنامج انستجرام یمكنكم اإلتصال بالعنوان التالي: 
www.instagram.com/altabliq_alershad 
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بسم الله الرحمن الرحيم
ــِت  ْجــَس َأْهــَل اْلَبْي ــُه لُِيْذِهــَب َعنُْكــُم الرِّ َمــا ُيِريــُد اللَّ )إِنَّ

ــزاب 33 ــْم َتْطِهيًرا(األح َرُك َوُيَطهِّ
انطاقــًا مــن اآليــة المباركــة نتحــدث عــن عاقــة 
ــن: ــن نقطتي ــث ضم ــت^، والحدي ــل البي ــلم بأه المس
)- بيــان االتجــاه الموضوعــي فــي عاقتنــا بأهــل 

البيــت^. 
2- اآلثــار الســلوكية المترتبــة علــى عاقتنــا بأهــل 

البيــت^.
النقطــة األولــى: عاقــة المســلم بأهــل البيــت تكلمــت 
فيهــا وتحدثــت عنهــا كثيــر مــن األقــام، تحدثــت األقــام 
هــن عاقــة المســلم بأهــل البيــت ضمــن اتجاهــات ثاثــة:

)- االتجاه التجريدي.
2- االتجاه التفصيلي.

3- االتجاه الموضوعي.
ــى  ــاج إل ــلم ال يحت ــررأن المس ــدي: يق ــاه التجري االتج
عاقــة بأهــل البيــت، المســلم يمكنــه أن يصــل إلــى أهدافــه 
ــن دون أن  ــت، وم ــل البي ــة بأه ــم أي عاق ــن دون أن يقي م
ــل  ــم مث ــت مثله ــل البي ــت، أه ــل البي ــة بأه ــّون أي عاق يك
باقــي المســلمين، ال موجــب لتكويــن عاقــة خاصــة بهــم، 
ــار  ــواء س ــان س ــى درب اإليم ــير عل ــان أن يس ــى اإلنس عل
عليــه أهــل البيــت أم ال، هــذا االتجــاه التجريــدي، مــا هــو 

مســتنده؟ ومــا هــو مدركــه؟ 
ــى  ــف عل ــامي ال يتوق ــدف اإلس ــو أن اله ــه ه مدرك
ــم  ــرآن الكري ــدف؟ الق ــو اله ــا ه ــت، م ــل البي ــة بأه عاق
ــل  ــو أن يص ــان وه ــود اإلنس ــن وج ــدف م ــا اله ــدد لن ح
إلــى كمالــه الروحــي، القــرآن الكريــم يقــول )َوَمــا َخَلْقــُت 
اْلِجــنَّ َواإِلْنــَس إاِل لَِيْعُبُدوِن(الذاريــات 56، ألن العبــادة توصلــك 
ــم  ــرآن الكري ــدف، الق ــادة ه ــي، العب ــال الروح ــى الكم إل
ــاَة  ــُه ال إَِلــَه إاِل َأَنــا َفاْعُبْدنـِـي َوَأِقــِم الصَّ نـِـي َأَنــا اللَّ يقــول )إِنَّ
لِِذْكِري(طــه 4)، المهــم الكمــال الروحــي، القــرآن الكريــم 
ــس  ــر 99، لي ــُن( الحج ــَك اْلَيِقي ــى َيْأتَِي ــَك َحتَّ ــْد َربَّ ــول )َواْعُب يق

ــوت. ــن الم ــود باليقي المقص
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 
ال يتوقــف علــى أن نقيــم عاقــة بأهــل البيــت، أي ربــط لهذا 
الهــدف بأهــل البيــت، يمكنــا أن نصــل إلــى هــذا الهــدف، 
وهــو الكمــال الروحــي، مــن دون أن تكــون عندنــا أي عاقة 

ــى  ــف عل ــدف ال يتوق ــى اله ــول إل ــت، فالوص ــل البي بأه
عاقــة بأهــل البيــت، ولذلــك القــرآن الكريــم ركــز علــى أن 

عاقتنــا بمــن مضــى هــي عاقــة تاريــخ ال أكثــر. 
هــذا االتجــاه يصطــدم بمجموعــة مــن النصــوص، 
ســواء كانــت مــن القــرآن أو مــن الســنة، مثــا قولــه تعالــى 
َة فِــي اْلُقْرَبــى( الشــورى  )ُقــْل ال َأْســَأُلُكْم َعَلْيــِه َأْجــًرا إاِل اْلَمــَودَّ
32، أي مطلــوب منــك أن تكــّون عاقــة وديــة بأهــل البيــت، 

الطبرانــي فــي معجمــه الكبيــر والحاكــم فــي مســتدركه رويا 
عــن رســول اللــه| قيــل مــا لقربــى؟ قــال »ذريتــي، علــي 
وفاطمــة وابناهمــا«، نأتــي آليــة أخــرى، اآليــة تقــول )النَّبـِـيُّ 
ــون  ــب أن تك ــِهْم(األحزاب 6، فيج ــْن َأْنُفِس ــَن ِم ــى بِاْلُمْؤِمنِي َأْوَل

عاقتــك بالنبــي أقــوى مــن عاقتــك بنفســك. 
ــض  ــى بع ــي -حت ــاه التفصيل ــي: االتج ــاه الثان االتج
األقــام الشــيعية تطرحــه -، مــا معنــى االتجــاه التفصيلــي؟ 

أهل البيت^ لهم صفحتان: 
صفحــة ذاتيــة: مثــًا علــي× اقتلــع بــاب خيبــر وهــذا 
ــمس،  ــه الش ــي ردت ل ــي، عل ــام عل ــخصي باإلم ــيء ش ش
ــي  ــي ف ــي كان يصل ــة، عل ــة تكويني ــه والي ــت ل ــي كان عل
اليــوم والليلــة ألــف ركعــة، كل هــذه المواصفــات تعبــر عــن 

ــي×.  ــام عل ــخصية لإلم ــة والش ــة الذاتي الصفح
ــاق  ــي، أخ ــادة عل ــي، عب ــد عل ــلوكية: زه ــة س صفح
علــي، جهــاد علــي، فقــه علــي، إذن الصفحــة الثانيــة تعنــي 
إنجــازات اإلمــام علــي×، وهــذه نســميها الصفحــة 

ــلوكية. الس
عندنــا صفحتــان، الصفحة الذاتيــة والصفحة الســلوكية، 
أصحــاب هــذا االتجــاه مــاذا يقولــون؟ يقولــون أنــه ينبغــي 
ــة  ــار الصفح ــي إط ــت^ ف ــل البي ــا بأه ــون عاقتن أن تك
ــًا أن  ــس مهم ــة، لي ــة الذاتي ــار الصفح ــي إط ــلوكية، ال ف الس
ــي،  ــز عل ــة، معاج ــة الذاتي ــي الصفح ــتغرق ف ــس و نس نجل
فضائــل علــي، واليــة علــي التكوينيــة، شــخصية علــي، هــذا 
ليــس مهمــًا، االســتغراق واالرتبــاط بالصفحــة الذاتيــة ليس 
ــرأ  ــم أن نق ــلوكية، المه ــة الس ــم الصفح ــًا، المه ــرًا مهم أم
أخــاق علــي، أن نقــرأ زهــد علــي، أن نقــرأ جهــاد علــي، أن 
نقــرأ عبــادة علــي أن نقــرأ الصفحــة الســلوكية ألهــل البيــت 
هــذا هــو المهــم، ليــس أن نقــرأ الصفحــة الذاتيــة، لمــاذا؟ 

أصحاب هذا االتجاه يذكرون وجهين: 
ــل  ــد وأه ــاد محم ــن إيج ــدف م ــه األول: أن اله الوج
بيتــه^ هــو أن يكونــوا قــدوة، القــرآن الكريــم يقــول )َلَقــْد 
ــنٌَة(األحزاب )2، ويقــول  ــَوٌة َحَس ــِه ُأْس ــي َرُســوِل اللَّ ــْم فِ َكاَن َلُك

ــه  ــاب الل ــن، كت ــم الثقلي ــف فيك ــي مخل ــول| »إن الرس
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 

ــط؟  ــو الراب ــا ه ــة، م ــة الذاتي ــدده الصفح تح
ــول،  ــم نق ــة أم ل ــا المائك ــراء تحدثه ــا الزه ــًا، قلن مث
ــا  ــًا، كان له ــراء مث ــلوكنا؟ الزه ــى س ــذا عل ــر ه ــو أث ــا ه م
مصحــف أو لــم يكــن، مــا هــو أثــره علــى ســلوكنا؟ األئمــة 
ــلوكنا؟  ــى س ــره عل ــو أث ــا ه ــاء أو ال، م ــن األنبي ــل م أفض
ــم،  ــن مري ــل م ــراء أفض ــراء أو الزه ــن الزه ــل م ــم أفض مري
مــا هــو أثــره علــى ســلوكنا؟ الصفحــة الذاتيــة ألهــل البيــت 
ــي  ــا ه ــا، م ــل فيه ــا وأن نتأم ــنا به ــغل أنفس ــي أن نش ال ينبغ
الخصائــص الذاتيــة للزهــراء؟ ومــا هــي الخصائــص الذاتيــة 
ــذي ال  ــري ال ــرف الفك ــل الت ــن قبي ــر م ــذا أم ــي؟ ه لعل
ينعكــس علــى ســلوكنا وال علــى خطنــا العملــي، إذا علينــا 

ــلوكية. ــة الس ــار الصفح ــي إط ــا ف ــر عاقتن أن نؤّط
ــم  ــم ل ــرآن الكري ــم، الق ــرآن الكري ــي: الق ــه الثان الوج
ــا  ــال وإنم ــاء واألبط ــة لألنبي ــة الذاتي ــى الصفح ــز عل يرك
ركــز علــى الصفحــة الســلوكية، القــرآن الكريــم يركــز علــى 
ــْن  ــوا َل ــول )َوَقاُل ــم؟ يق ــرآن الكري ــول الق ــاذا يق ــل، م العم
ُنْؤِمــَن َلــَك َحتَّــى َتْفُجــَر َلنـَـا ِمــَن األَْرِض َينُْبوًعــا - يخاطبون 
ــَر  ــٍب َفُتَفجِّ ــٌة ِمــْن َنِخيــٍل َوِعنَ النبــي| -َأْو َتُكــوَن َلــَك َجنَّ
ــَماَء َكَمــا َزَعْمــَت  األَْنَهــاَر ِخاَلَهــا َتْفِجيــًرا * َأْو ُتْســِقَط السَّ
ــِه َواْلَماِئَكــِة َقبِيــا *َأْو َيُكــوَن َلَك  َعَلْينـَـا ِكَســًفا َأْو َتْأتـِـَي بِاللَّ
ــَماِء َوَلــْن ُنْؤِمــَن لُِرِقيِّــَك  َبْيــٌت ِمــْن ُزْخــُرٍف َأْو َتْرَقــى فـِـي السَّ
َل َعَلْينـَـا ِكَتاًبــا َنْقــَرُؤُه ُقــْل ُســْبَحاَن َربِّــي َهــْل ُكنُْت  َحتَّــى ُتنَـــزِّ

ــراء 93-90.  ــوال( اإلس ــًرا َرُس إاِل َبَش
ــول  ــة الرس ــي عاق ــة، يعن ــح العاق ــة توض ــذه اآلي ه
ــب أن  ــي يج ــا بالنب ــط، عاقتن ــول فق ــة رس ــي عاق ــا ه بن
ــار  ــي إط ــدوة، ف ــار الق ــي إط ــالة، ف ــار الرس ــي إط ــون ف تك
الصفحــة الســلوكية، ال تهمنــا الصفحــة الذاتيــة، النبــي كان 
آبــاؤه طاهريــن أو مــا كانــوا؟ النبــي كان نــور قبــل أن يخلــق 
الكــون أو مــا كان؟ال تهمنــا الصفحــة الذاتيــة، بــل الصفحــة 
َمــا َأَنا َبَشــٌر  الســلوكية )َهــْل ُكنـْـُت إاِل َبَشــًرا َرُســوال(، )ُقــْل إِنَّ
ــا  ــات عندم ــن اآلي ــا م ــف 0))، أيض ( الكه ــيَّ ــى إَِل ــْم ُيوَح ِمْثُلُك
تتحــدث عــن األنبيــاء )َواْجَتَبْينَاُهــْم َوَهَدْينَاُهــْم إَِلــى ِصــَراٍط 
ــْن  ــاُء ِم ــْن َيَش ــِه َم ــِدي بِ ــِه َيْه ــَدى اللَّ ــَك ُه ــَتِقيٍم * َذلِ ُمْس
ــوا َيْعَمُلوَن(األنعــام  ــا َكاُن ــْم َم ــَط َعنُْه ــَرُكوا َلَحبِ ــْو َأْش ــاِدِه َوَل ِعَب

ــُه َفبُِهَداُهــُم اْقَتــِدِه( ِذيــَن َهــَدى اللَّ 87-88، وأيضــا )ُأوَلِئــَك الَّ

ــداء،  ــة اإلقت ــى قضي ــز عل ــي رك ــام 90، يعن األنع

الصفحــة  علــى  ركــز 

ــرًا  ــّم كثي ــب، وال يهت ــوم واللع ــي النّ ــه ف ــي كّل وقت ــر يقض ــه الصغي ــظ األب أّن إبن الح
ــة،  ــه الصيفّي ــن عطلت ــتفيد م ــاج األّم أن يس ــن إحتج ــم  م ــى رغ ــّرر األب عل ــذا ق ــه، له بدروس
أن يرســله إلــى مصلــح األدوات الكهربائّيــة، بحيــث ســيتعلم هنــاك علــى كيفيــة تصليــح هــذه 
األدوات الكهربائّيــة، حيــث يطلــع فيــه علــى عمليــات تصليــح األدوات، فيتعّلــم كيــف يتعــب 

ــي قــوت يومــه، ويعــرف قيمــة العمــل ويقدرهــا. اإلنســان ليجن
وهكــذا إنتظــر األب حلــول العطلــة الصيفّيــة، فأخــذ إبنــه إلــى مصلــح األدوات الكهربائّية، 
وطلــب منــه أن يتيــح إلبنــه أن يعمــل معــه، ثــم أخــذه جانبــًا وقــال لــه: خــذ إليــك هــذا المبلــغ، 
ــوم األول  ــة الي ــي نهاي ــي ف ــاد الصب ــره.. ع ــل أج ــوم عم ــة كّل ي ــي نهاي ــه ف ــي من ــي إبن تعط
فاســتقبلته أّمــه 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: يــا حبيبــي، ال شــك أّنــك تعبــت؟! أجــاب الصبــي: جــدًا يــا أّمــي، أنــا أضيــع 
وقتــي بــدالً مــن أن أمضيــه فــي الّلعــب، قالــت لــه أّمــه: مــن اآلن وصاعــدًا، لــن تذهــب الــى 

العمــل، وســأعطيك أنــا القطعــة النقديــة أجــرة لــك فتريهــا ألبيــك اذا طلبهــا منــك.
فلــم يذهــب الصبــي إلــى العمــل، ولكــن األب كان يســأله يوميــًا: مــاذا قبضــت اليــوم يــا 

بنــي؟ فيريــه القطعــة النقديــة، وكان األب يأخذهــا منــه ويقــذف بهــا فــي البئــر.
 إســتمَر األب بفعــل ذلــك يومــًا بعــد يــوم إلــى ســالته زوجتــه، لمــاذا تقــذف بأجــرة الصبــي 

فــي البئــر؟ فأجــاب األب: هــذه طريقتي.
وســأل الولــد أمــه قائــًا: لمــاذا يقــذف أبــي بالقطــع النقديــة فــي البئــر، قالــت األم: رّبمــا 
يريــد أن ُيبرهــن لــك أنــه ال يحتــاج إلــى مالــك والحقيقــة يــا ولــدي أنــه لــم يعــد لــدي مــن 
مــال أعطيــك إّيــاُه، وعليــك أن تذهــب إلــى العمــل فــي مــا تبقــى مــن العطلــة الصيفيــة قبــل ان 

يكتشــف والــدك الحقيقــة.
ذهــب الصغيــر إلــى العمــل ُمرغمــًا، وتعــب كثيــرًا خــال العمــل، و فــي آخــر النهــار قــال 
لــه والــده: هــات إعطنــي أجرتــك ومــا ات، هــّم الوالــد بقــذف القطعــة النقديــة فــي البئــر حتــى 
صــرخ الصبــي: ال يــا أبــي أرجــوك، فقــد تعبــت كثيــرًا ألكســب هــذا المــال، فــا ترمــه، إنــه 

مــن تعبــي وعــرق جبينــي. 
ــي  ــل ل ــن ق ــال. لك ــب والم ــل والتع ــة العم ــت قيم ــّي عرف ــال: اآلن يابن ــم األب وق إبتس
لمــاذا لــم تهتــّم فــي الســابق عندمــا كنــت أرمــي المــال 
ــة االمــر  ــي بحقيق ــراف الصب ــر؟ عندهــا إعت ــي البئ ف
ــه لــم يكــن يتعــب بكســبه، بــل كان  وأخبــره بأّن
أجــاب  والدتــه.  مــن  يأخــذه 
منــذ  ذلــك  عرفــت  والــده: 
ــح  ــن الُمصّل ــر م ــاِديء األم ب
ــد  ــون ق ــى أن تك ــه، وعس ذات
ــا  ــدي م ــا ول ــوم ي ــت الي تعّلم
معنــى العمــل، ومــا معنــى 
وعــرق  العمــل  أجــرة 
ــة  ــي قيم ــا ه ــن، وم الجبي

المــال والوقــت.
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 *الفائدة األولى*
فــي  لعنكبــوت  ا  ُذِكــَر  لمــاذا 
القــرآن بصيغــة أنثــى علــى الرغــم 

مــن أنــه ذكــر؟
ِذيــَن   الَّ )َمَثــُل  اآليــة:  تقــول 
َأْولَِيــاَء  اللَّــِه  ُدوِن  ِمــْن  اتََّخــُذوا 
َبْيًتــا(  اتََّخــَذْت  اْلَعنَْكُبــوِت  َكَمَثــِل 

]4( ]العنكبــوت: 
ــي  ــث ف ــاء التأني ــم ت ــل الحظت ه

كلمــة اتخــذت؟
»العنكبــوت« مذكــر أم مؤنــث؟ 
أم  عنكبــوت«،  »هــذه  تقــول  هــل 

عنكبــوت«؟ »هــذا 
ــوت«،  ــذا عنكب ــو »ه ــح ه الصحي
ــث  ــاء التأني ــاء بت ــَم ج ــر. َفِل ــه مذك ألن
وقــال:  العنكبــوت  كلمــة  مــع 

»إتخــذت«؟ 
ــه،  ــن الل ــي دي ــون ف ــاب الطاعن ع
ــي  ــأ ف ــذا خط ــوا ه ــككين، فقال والمش
القــرآن، والعيــاذ باللــه، فقالــوا نحويــًا 
ولغويــًا الصحيــح أن يقــال فــي اآليــة: 
ــًا« ألن  ــذ بيت ــوت اتخ ــل العنكب »كمث

ــر ــوت مذك ــة العنكب كلم
لكــن شــاء الخالــق ســبحانه أن 
يتــرك لنــا معجــزة، حجــة لتزيدنــا 
ــة.  ــًا، وتزيــد الكافريــن ذلــة ومهان يقين
أن  ليثبــت  الحديــث  العلــم  فجــاء 
الوحيــدة  هــي  العنكبــوت  أنثــى 
ــبكة  ــت والش ــاء البي ــى بن ــادرة عل الق
العنكبــوت  ذكــر  أمــا  العنكبوتيــة 
ــوط  ــط خي ــرج فق ــه يخ ــة ل ــا حيل ف
ــط  ــرك فق ــال والتح ــتعملها لانتق يس

وال قــدرة لــه علــى بنــاء بيــت
ــال:  ــا ق ــل وع ــه ج ــو كان الل  فل
كمثــل العنكبــوت إتخــذ بيتــًا، لكانــت 
اآليــة خاطئــة علميــًا وبيولوجيــًا ؛ لكن 
ســبحان اللــه جــاءت تــاء التأنيــث 
ــم  ــا ولنعل ــي قلوبن ــان ف ــر اإليم لتوق

ــق. ــه الح أن

*أما الفائدة الثانية*
بقتــل  العنكبــوت  ُأنثــى  تقــوم 
الذكــر بعــد أن تنجــب األوالد وتلقيــه 
خــارج البيــت. وبعــد أن يكبــر األوالد 
ــارج  ــا خ ــل األم وإلقائه ــون بقت يقوم

ــزل. المن
ــوت  ــوأ البي ــن أس ــب م ــت عجي بي
ــرآن  ــا الق ــد وصفه ــاق لق ــى اإلط عل

ــدة: ــة واح بآي
لبيــت  البيــوت  أوهــن  )وإّن   
يعلمــون( كانــوا  لــو  العنكبــوت 

الله!!! سبحان 
يعلمــون  النــاس  كان  لقــد 
مــدى الوهــن فــي البيــت الحســي 
يدركــوا   لــم  لكنهــم  للعنكبــوت 
هــذا  فــي  إال  المعنــوي  الوهــن 
العصــر!! وبالتالــي جــاءت اآليــة: لــو 

يعلمــون!! كانــوا 
ــى  ــه تعال ــمي الل ــك يس ــع ذل وم
ــيئة  ــرة الس ــذه الحش ــم ه ــورة بإس س
الصيــت ويتكلــم عنهــا فــي آيــة مــع أّن 
الســورة تتحــدث مــن أولهــا آلخرهــا 

ــن؟ ــن الفت ع
ــاس  ــب الن ــت )أحس ــة كان البداي
أن يتركــوا أن يقولــوا آمنــا وهــم ال 
ــول  ــن يق ــاس م ــن الن ــون( و )وم يفتن
آمنــا باللــه فــإذا أوذي فــي اللــه جعــل 

ــه( ــذاب الل ــاس كع ــة الن فتن
قــد يتبــادر للذهــن مــا عاقــة 

بالعنكبــوت؟  الفتــن 
الجــواب: إّن تداخــل الفتــن يشــبه 
ــابكة  ــن متش ــوت، فالفت ــوط العنكب خي
أن  المــرء  يســتطيع  فــا  ومتداخلــة 
بينهــا وهــي كثيــرة ومعقــدة  يميــز 
ولكنهــا هشــة وضعيفــة إذا اســتعنا 

ــه. بالل
»اللهــم جنبنــا الفتــن مــا ظهــر 

منهــا ومــا بطــن«
وفرج عن األمة هذه الغمة.

عالقة المسلم بأهل البيت^ االبن الصغير فائدتان جميلتان من سورة العنكبوت
سماحة السيد منير الخباز

التتمة: صفحة 4)



ــي ومــن علــي وفاطمــة الحســن والحســين، فدعاهمــا  من
ــه  ــمائه: الل ــن أس ــماء م ــة األس ــمانا بالخمس ــاه، فس فأطاع
ــي،  ــذا عل ــي وه ــه العل ــد|، والل ــا محم ــود وأن المحم
ــذا  ــان وه ــه ذو اإلحس ــة، والل ــذه فاطم ــر وه ــه الفاط والل
الحســن، واللــه المحســن وهــذا الحســين، ثــم خلــق منــا 
مــن صلــب الحســين تســعة أئمــة، فدعاهــم فأطاعــوه قبــل 
ــواء أو  ــة أو ه ــا مدحي ــة وأرض ــماء مبني ــه س ــق الل أن يخل
مــاء أو ملــكا أو بشــرا، وكنــا بعلمــه نــورا نســبحه ونســمع 

ــر.  ــع.. الخب ونطي
فنــور النبــي ونــور األميــر÷ كان واحــدا وفــي درجــة 
ومقــام واحــد، ونــور الحســنين أدنــى منهمــا، ونــور فاطمة 
ــدة  ــة واح ــرى، نقط ــى واألخ ــة األول ــن الدرج ــردا بي منف
بيــن الخطيــن، ينتهــي إليهــا الخــط العالــي وينتمــي إليهــا 
ــا  ــان * بينهم ــن يلتقي ــرج البحري ــى: )م ــال تعال ــي، ق الدان

ــؤ والمرجــان(.  ــان * يخــرج منهمــا اللؤل ــرزخ ال يبغي ب
ــب  ــة القل ــراء بمنزل ــة الزه ــرى: إن فاطم ــارة أخ وبعب
مــن األركان األربعــة لعالــم اإلمــكان، والقطــب والقلــب 

ــدن.  واحــد فــي مملكــة الب
ــة إال  ــدن زوجي ــاء الب ــب أعض ــاء: أغل ــال العرف وق
ــان  ــان ترجم ــرد، واللس ــرد ف ــي ف ــان فه ــب واللس القل
ــن  ــا وتمك ــى أحدهم ــر إل ــك أن تنظ ــي علي ــب، يعن القل
ــر  ــري اآلخ ــا وتج ــرأ أحدهم ــب، وتق ــي القل ــر ف اآلخ

ــان.  ــى اللس عل
األركان  يمثلــون  مقامهــم  فــي  األربعــة  كان  فــإذا 
ــة  ــراء’ بمثاب ــة الزه ــم، ففاطم ــذا العال ــي ه ــى ف العظم
المقدســة  وذاتهــا  لهــم،  والــروح  والفــؤاد  القلــب 

مجهولــة بــا عنــوان. 
وبعبــارة أخــرى: إن اســمها وذاتهــا وأصلهــا وفرعهــا 
وزوجهــا وذريتهــا الطاهــرة وشــيعتها الباهــرة كلهــم 
ــل  ــور، ب ــي الن ــتغرقوا ف ــور، واس ــم الن ــن عال ــاؤوا م ج

ــور.  ــى ن ــور عل ــم ن ه
وإذا كان أبوهــا نــور األنــوار، فهــي أم األنــوار، وهــذا 
ــه تعالــى )واتبعــوا الرســول والنــور  هــو المــراد مــن قول

الــذي أنــزل معــه(. 
ــراد، أو  ــا باإلنف ــة’ مخلوق ــور فاطم ــواء كان ن وس
ــن  ــن×، أو م ــر المؤمني ــور أمي ــي| ون ــور النب ــن ن م
نــور الــرب، فهــو علــى كل حــال مــن نــوع واحــد ومــن 
ــه  ــد، ولكن ــأ واح ــدأ ومنش ــن مب ــد وم ــدر واح مص
ــت  ــب الوق ــه حس ــي تجليات ــف ف كان يختل

والزمــان والحكمــة المعلومــة واســتعداد القبــول فــي تلك 
المســتورة، أم الفضائــل، فهــي بذاتهــا وحقيقتهــا تتجلــى 
ــات خاصــة، وتتســمى فــي  فــي الملكــوت األعلــى تجلي
ــي  ــك ف ــا ذل ــا ذكرن ــاص، كم ــب خ ــم ولق ــل باس كل تج

ــة.  ــورة والنوري ــراء والمنص ــى الزه ــن معن ــكام ع ال
األســرار  وعيبــة  األنــوار  أم  تجليــات  آخــر  وكان 
ــوة  ــي الكس ــي ف ــت وه ــث تجل ــهود، حي ــم الش ــي عال ف

البشــرية الحســية. 
ــع  ــح وأوس ــة أفس ــم العلوي ــوم أن العوال ــن المعل وم
ــة  ــتعداد والقابلي ــف االس ــفلية، ويختل ــم الس ــن العوال م
فــي كل واحــد منهمــا بالنســبة إلــى اآلخــر حســب العلــو 
والدنــو، ولــذا تكــون الجلــوة الوجوديــة واألنــوار الحقــة 

ــاك أظهــر وأجلــى.  لفاطمــة الزهــراء هن
ــت  ــوي، فكان ــق الدني ــاء الضي ــذا الفض ــي ه ــا ف أم
تبــدو لســلطان الواليــة شمســا مــرة وقمــرا مــرة وكوكبــا 
ــرى  ــوار أخ ــوار وأط ــه بأن ــى ل ــرى، وتتجل ــرة أخ ــا م دري
أحيانــا، وتتجلــى لآلخريــن حســب قابلياتهــم ولياقاتهــم، 
وتتجلــى ألهــل الســماء كلمــا وقفــت فــي محــراب 
شــيعتها  لقلــوب  وتتجلــى  خــاص،  بنحــو  عبادتهــا 

ــة..  ــوم القيام ــى ي ــا إل ــور إيمانه ــة بن الصافي
األعيــان  حقائــق  كشــف  القيامــة  يــوم  كان  فــإذا 
ــا  ــار أنواره ــه بإظه ــر الل ــة، أم ــوم الحاق ــخاص ي واألش
تامــة، فتتجلــى بنورهــا البهيــج فتحيــط كل مــن فــي 
المحشــر مــن األوليــن واآلخريــن، بــل تعــم بــه المائكــة 
الكامليــن  واألوليــاء  المرســلين  واألنبيــاء  المقربيــن 
المؤمنيــن،  مــن  والصديقيــن  والصالحيــن  والشــهداء 
فتدهــش األبصــار وتولــه القلــوب، حتــى يتمنــى كل 
ــن،  ــي الفاطميي ــب ف ــا وأن يحس ــون فاطمي ــد أن يك واح
ــل  ــرائع والمل ــع الش ــة، وجمي ــة فاطمي ــة القيام وكأن قب
ــر وال  ــى ذك ــا يبق ــامية، ف ــة اإلس ــت الراي ــة تح منضوي
فكــر وال همــة إال انحصــر فــي النظــر إلــى أنوارهــا 
الجماليــة وآثارهــا الجاليــة، ولتشــبت الجميــع باألذيــال 

الفاطميــة. 
وال يبعــد أن يتوســل بهــا حتــى األنبيــاء العظــام، وكل 
ــدون  ــا، فيم ــوار أبيه ــار أن ــرات بح ــن قط ــرة م ــم قط منه
يــد الحاجــة إلــى شــفيعة يــوم الجــزاء، ويلتجــأون إليهــا 

ــوا مــن أهــوال القيامــة وفزعهــا.  ليأمن
»غضــوا  أن  المحشــر  أهــل  فــي  ينــادى  ولــذا 
أبصاركــم ونكســوا رؤوســكم« وطأطئــوا رؤوســكم، فــا 
ــم  أحــد يقــوى علــى مشــاهدة جلــوات أنوارهــا فــي عال
ــم ألن  ــوا أبصارك ــة، وغض ــات القيام ــوت وعرص الملك

أهــل المحشــر ال قابليــة لهــم لمشــاهدة األنــوار الزاهــرة 
ــن.  ــى الناظري ــا يفن ــار لئ ــوا األبص ــرة، فغض الباه

وال يــدري أحــد كيــف ستشــرق أنوارهــا وكيــف 
تتجلــى ســيدة نســاء األوليــن واآلخريــن فــي أعلــى 
علييــن وفــي الخلــد وهــي )فــي مقعــد صــدق عنــد 
ــوم األول،  ــذ الي ــت من ــوار كان ــدر( فتلــك األن ــك مقت ملي
وظهــرت وتــألألت فــي اليــوم اآلخــر، فمنــذ مبــدأ 
المبــادي إلــى يــوم ينــادي المنــادي تتقلــب أنوارهــا 
ــرت  ــا نش ــت عالم ــا دخل ــم، وكلم ــى عال ــم إل ــن عال م
ــاد  ــوم المع ــي ي ــطع ف ــى تس ــرور، حت ــور والس ــه الن في
القيامــة فــي  بيانــه فــي بحــث  والميقــات، وســيأتي 

خصيصــة الشــفاعة إن شــاء اللــه تعالــى. 
وبعــد هــذه المقدمــة الموجــزة أرى لزامــا أن أتعــرض 
فــي هــذه الخصيصــة إلــى مــا خلــق اللــه مــن نــور 

فاطمــة’. 
ففــي ريــاض الجنــان والبحــار عــن أنــس بــن مالــك 
ــول  ــال رس ــث، ق ــي حدي ــب ف ــد المطل ــن عب ــاس ب والعب
اللــه| مخاطبــا عمــه العبــاس: »يــا عــم! لمــا أراد 
ــم  ــورا، ث ــا ن ــق منه ــة خل ــم بكلم ــا تكل ــه أن يخلقن الل
ــزج  ــم م ــا، ث ــا روح ــق منه ــرى فخل ــة أخ ــم بكلم تكل
ــا وفاطمــة والحســن  ــروح فخلقنــي وخلــق علي ــور بال الن
والحســين، فكنــا نســبحه حيــن ال تســبيح، ونقدســه حيــن 

ــس.  ال تقدي
ــوري  ــق ن ــه فت ــئ خلق ــى أن ينش ــه تعال ــا أراد الل فلم
فخلــق منــه العــرش، فالعــرش مــن نــوري، ونــوري مــن 

ــرش. ــن الع ــل م ــوري أفض ــه، ون ــور الل ن
ــة،  ــه المائك ــق من ــي فخل ــي عل ــور أخ ــق ن ــم فت ث
ــه،  ــور الل ــن ن ــي م ــور عل ــي، ون ــور عل ــن ن ــة م فالمائك

ــة.  ــن المائك ــل م ــي أفض وعل
ثــم فتــق نــور ابنتــي فخلــق منــه الســماوات واألرض، 
فالســماوات واألرض مــن نــور ابنتــي فاطمــة، ونــور 
ابنتــي فاطمــة مــن نــور اللــه، وابنتــي فاطمــة أفضــل مــن 

ــماوات واألرض.  الس
ــمس  ــه الش ــق من ــن فخل ــدي الحس ــور ول ــق ن ــم فت ث
ــن،  ــدي الحس ــور ول ــن ن ــر م ــمس والقم ــر، فالش والقم
ــن  ــل م ــن أفض ــه، والحس ــور الل ــن ن ــن م ــور الحس ون

ــر.  ــمس والقم الش
ــة  ــه الجن ــق من ــين فخل ــدي الحس ــور ول ــق ن ــم فت ث
والحــور العيــن، فالجنــة والحــور العيــن مــن نــور ولــدي 
الحســين، ونــور ولــدي الحســين مــن نــور اللــه، وولــدي 

ــن...«. ــور العي ــة والح ــن الجن ــل م ــين أفض الحس

أصحاب االجماع
أجمعت العصابة -أي علماء الشيعة وأصحابنا اإلمامية- 

علی تصحيح ما يصح عن هؤالء وتصديقهم لما يقولون، 
وأقروا لهم بالفقه.
الطبقة االولی:

هم من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبدالله الصادق 
عليهما السام.
) ـ زرارة.

2 ـ بريد.
3 ـ محمد بن مسلم الطائفي.

4 ـ ابوبصير األسدي )وقيل ابوبصير المرادي: ليث ابن 
البختري(.

5 ـ الفضيل بن يسار.
6 ـ معروف بن خربوذ.

قالوا: وأفقه الستة زرارة رضوان الله تعالی عليه.
الطبقة الثانية:

هم من أصحاب اإلمام الصادق عليه الصاة والسام
) ـ جميل بن دراج. قيل 

هو أفقه جماعته بزعم ثعلبة بن 
ميمون.

2 ـ أبان بن عثمان.
3 ـ عبدالله بن مسكان.

4 ـ عبدالله بن بكير.

5 ـ حماد بن عيسی.

6 ـ حماد بن عثمان.
الطبقة الثالثة:

هم من أصحاب االمامين 
الكاظم والرضا عليهما السام

) ـ يونس بن عبدالرحمان. 
هو وصفوان أفقه جماعتهما.

2 ـ صفوان بن يحيی )بياع  السابري(.
3 ـ الحسن بن محبوب )وقيل الحسن بن علي بن فضال 
المتوفی 224( )وقيل فضالة بن ايوب( )وقال بعضهم مكان 

فضالة، عثمان بن عيسی(.
4 ـ محمد بن أبي عمير.
5 ـ عبدالله بن المغيرة.

6 ـ احمد بن محمد بن أبي 
نصر زيد البزنطي المتوفی )22.

ولقد أجاد الحبر العامة 
والعليم الفهامة السيد السند 

االوحدي السيد مهدي بحر العلوم 

حيث نظمهم بقوله:
قد اجمع الكل علی تصحيح ما  

 يصح عن جماعة فليعلما
وهم أولوا نجابة ورفعة  

أربعة وخمسة وتسعة
فستة منهم من األمجاد 

أربعة منهم من األوتاد
زرارة كذا بريد قد أتی 

ثّم محمد وليث يا فتی
كذا فضيل بعده معروف  

وهو الذي ما بيننا معروف 
والستة الوسطی أولو الفضائل 

رتبتهم ادنی من األوائل
جميل الجميل مع أبان  

والعبد الن ثّم حماد ان
والستة األخری هم صفوان  

ويونس عليهم الرضوان 

ثّم ابن محبوب كذا محمد  
كذا عبدالله ثّم احمد

وما ذكرناه األصح عندنا  
وشذ قول من به خالفنا

اوصاف الحديث 
اعلــم أّن الحديــث ـ بالقســمة االوليــة ـ يتصــف باحدی 
الصفــات األربــع: الصحيــح، الحســن، الموثــق، الضعيف.

ــوم  ــی معص ــنده إل ــل س ــا اتص ــو م ــح: ه ــا الصحي أّم
عليــه الســام بنقــل العــدل االمامــي عــن مثلــه فــي جميــع 

ــددة. ــون متع ــث تك ــات حي الطبق
ــوم  ــی المعص ــنده إل ــل س ــا اّتص ــو م ــن: ه ــا الحس وأّم
عليــه الســام بامامــي ممــدوح، ومــن المــدح أّنــه راٍو عــن 
امــام أو أّنــه صاحــب اصــل مــن عبــارات الحجــج عليهــم 
ــر، أو  ــن معتب ــروي ع ــة، أو ي ــيخ الرواي ــه ش ــام، أو أّن الس
لــه إجــازة عــن معتبــر، أو أجــاز معتبــرًا وغيــر ذلــك، ممــا 
ــدح  ــم يم ــی إذا ل ــاده، حّت ــه واعتق ــامة نفس ــی س ــدل عل ي
بعبــارات  المــدح، ويكفــي أّنــه غيــر مذمــوم مــن غيــر نــص 
ــب رواة  ــع مرات ــي جمي ــك ف ــق ذل ــع تحق ــه، م ــی عدالت عل
طريقــه وإن كان فيهــم واحــد امامــي ممــدوح غيــر موثــق، 
ــف  ــه يوص ــح فان ــال الصحي ــن رج ــي م ــون الباق ــع ك م
بالحســن حينئــٍذ ألجــل 
فانــه  الواحــد،  ذلــك 
ــن  ــه م ــا في ــس م ــع أخ يتب
ــدد. ــث يتع ــات حي الصف

وأّما الموثق:
هــو أن يكــون الــراوي 
موثــق  ولكنــه  مخالفــًا، 
ــن  ــا م ــل أصحابن ــن قب م

نقلــة الحديــث.
ــي  ــابقه: يعن ــذا كس وه
إن كان الطريــق مــن رجــال 
الحســن  أو  الصحيــح 
ولكــن فيــه واحــد مــن 
ــه  ــق، ألّن ــث بالموث ــف الحدي ــن يتص ــن الموثقي المخالفي

ــس. ــع االخ يتب
وأّما الضعيف:

فهــو مــا ال يجتمــع فيــه الشــروط المتقدمــة، بــأن يكــون 
فــي الطريــق مجــروح أو مجهــول أو كــذاب أو وضاع، 
أو غيــر ذلــك ممــا يــدل علــی 

ــة))). ــة أو كناي ــذم صراح ال

الدرايــة  راجــع   (((
الثانــي  للشــهيد 
ومجمــع الرجــال 
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 أصحاب االجماع واوصاف الحديث 
آية اهلل المرحوم السيد علي العلوي

تتمة: ابتداء خلقها وإبداع نور المخدرة:



ــى  ــن ف ــم كهاتي ــل اليتي ــا وكاف ــه|: )أن ــول الل ــال رس ق
الجنــة وأشــاربإصبعيه الســبابة واليمنــى(.

وقدوتنــا فــى هــذا الكــون الفســيح ســيدنا محمــد| الــذى 
ــز أو  ــم يهت ــر، ول ــة البش ــوق طاق ــرة ف ــّحمل آالم كثي ــد وتـ صم
يتزعــزع أمــام محنــة اليتــم عندمــا فقــد أبيــه وهــو مــا زال غضــًا 
صغيــرًا لــم تمتحنــه تجــارب الحيــاة وحكايــات البشــر، ثــم فقــد 
ــه  ــأواه رب ــال أب وأم ف ــدًا ب ــح وحي ــرة فأصب ــرة قصي ــد فت ــه بع أم
ــس  ــم لي ــرًا، فاليتي ــرًا ونذي ــًا ومبش ــكان هادي ــه ف ــه وأطعم وأكرم
ــة  ــم الثق ــاة، يتي ــم الحي ــم يتي ــل اليتي ــه ب ــاه وأم ــد أب ــذى يفق ال
ــوط  ــم القن ــم يتي ــول، اليتي ــن المجه ــًا م ــوف دائم ــس والخ بالنف

ــاده اليتامــى والمســاكين. ــى عب ــه وعطفــه عل مــن رحمــة الل
ــد  ــل وق ــاذا يفع ــألنى م ــعد يس ــى أس ــوم الفت ــى ذات ي جاءن
صــار هــو وأخيــه أكــرم وحيديــن فــى الحيــاة ال ســند لهــم وال 

ــن. ــر رب العالمي ــن غي معي
ــم  ــاب ل ــا ش ــعد: أن ــول أس ــا، يق ــن بدايته ــة م ــدأ القص ولنب
أكمــل بعــد الثامنــة عشــرة مــن عمــرى، نشــأت فــى بيــت ســعيد 
ــر  ــقيق صغي ــى ش ــى ول ــى وأم ــن أب ــًا م ــاًل محبوب ــت طف وكن

ــرم. ــو أك ــك ه ــن ذل ــى بعامي يصغرن
كنــت أنــا وشــقيقى نعيــش معــًا وحيديــن فــى شــقتنا 
إلنشــغال أبــى وأمــى بالســعى وراء لقمــة العيــش، فأبــى موظــف 
ــا  ــام، فكان ــاع ع ــركة قط ــة بش ــى موظف ــات وأم ــدى الهيئ بإح
ــا  ــا كل م ــن ايدين ــدا ع ــاح ويبع ــقة بالمفت ــاب الش ــا ب ــا علين يغلق
ــل  ــن العم ــى م ــود أم ــا تع ــنا، وعندم ــه أنفس ــؤذى ب ــن أن ن يمك
تأتــى إلينــا ملهوفــة فتجدنــى ألعــب مــع أخــى أكــرم فــى أمــان، 
أمــا أبــى فقــد كان حنانــه يفيــض علينــا جميعــًا أنــا وأخــى وأمــى 
وعندمــا يعــود مــن عملــه بعــد الظهــر يســألنا عمــا فعلنــا خــالل 
ــى  ــه إل ــا مع ــم يصطحبن ــاًل ث ــتريح قلي ــا ويس ــه وأكل معن غياب

ــرة. ــا الك ــب معن ــا ليلع ــن بيتن ــة م ــالء قريب ــة أرض خ قطع
ــًا  ــا جميع ــى يصطحبن ــد كان أب ــبات فلق ــى المناس ــا ف  أم
ــة  ــيارته القديم ــه س ــب مع ــق ونرك ــات والحدائ ــى األهرام إل
جــدًا، وصدقنــى يــا أخــى أن أبــى لــم يضربنــا مــرة واحــدة فــى 
حياتــه، فقــد كان يكفيــه أن ينظــر إلينــا غاضبــًا أو فــى عتــاب حتى 
نعتــرف بالخطــأ ونطلــب صفحــه، أمــا أمــى فلقــد كانــت تضربنا 
برفــق أحيانــًا إذا أخطأنــا فــإذا بكينــا أســرعت بالبــكاء أكثــر منّــا 

ــا بعــد قليــل. وصالحتن
ــرم  ــى أك ــا وأخ ــأت أن ــع نش ــرى الرائ ــو األس ــذا الج ــى ه ف
ــّز  ــى وتعت ــى، أب ــب أم ــم تح ــنى ك ــر س ــم صغ ــت رغ وأدرك
ــن  ــا وحيدي ــًا إنن ــت أيض ــا وأدرك ــى ويقّدره ــا أب ــم يحبه ــه وك ب
وســط المجتمــع الــذى نعيــش فيــه، فليــس لنــا أوالد أعمــام أو 
خــاالت نزورهــم ويزوروننــا، وســألت عــن الســبب فعرفــت أن 
ــاق  ــى أعم ــا ف ــدًا عنّ ــدًا ج ــون بعي ــى يعيش ــل أم ــى وأه ــل أب أه

ــد! ــاق الصعي أعم
ومضــت الحيــاة بنــا وادعــة جميلــة وإلتحــق شــقيقى أكــرم 
ــاًل ونهــارًا، ولكنــى  ــا لي بنفــس المدرســة التــى دخلتهــا وتالزمن
ــام  ــرة أن أمــى مرهقــة دائمــًا وتعجــز عــن القي الحظــت بعــد فت
ــوف  ــًا س ــه قريب ــك بأن ــى ذل ــر أب ــة وفّس ــا المنزلي بواجباته
يكـــون لنــا شــقيق ثالــث أو شــقيقة تشــاركنا 

ــاة. ــب والحي اللع

ــاق  ــت، وزاد اإلره ــال البي ــى أعم ــى ف ــاعد أم ــدأت أس وب
ــه، وبــدأت أرى أبــى وهــو  ــرًا عليهــا بســبب الحمــل ومتاعب كثي
يغســل لنــا المالبــس ويطهــو الطعــام ويقــوم بــكل أعبــاء المنزل، 
ثــم اقتــرب موعــد الــوالدة ودخلــت أمــى المستشــفى والزمهــا 
ــت  ــد بلغ ــرم وق ــقيقى أك ــا وش ــى أن ــدت نفس ــا، ووج ــى فيه أب
ــال  ــقة، وط ــل الش ــك داخ ــل ذل ــا قب ــا كن ــن كم ــرة وحيدي العاش
ــة  ــاب للمدرس ــن الذه ــا ع ــفى وتوقفن ــى المستش ــى ف ــاب أم غي
يوميــن متتالييــن لــم نغــادر الشــقة خاللهمــا، وفجــأة دخــل علينــا 
أبــى مكفّهــر الوجــه حزيــن وعرفــت علــى الفــور مــن منظــره أن 
ــا  ــرة منه ــقتنا الصغي ــت ش ــه وخل ــة الل ــى رحم ــت إل ــى إنتقل أم
ومــن حنانهــا ومــن صوتهــا الجميــل، وعشــنا أيامــًا فــى ذهــول 
ــاة وتعلمــت  ــا الحي وصدمــة كبيــرة حتــى تماســكنا، ومضــت بن
وأنــا فــى الثانيــة عشــرة تنظيــف البيــت ومســاعدة أبــى فــى غســل 

المالبــس وطهــو الطعــام.
ــى  ــح ف ــاة وأن ننج ــن الحي ــد لمح ــأن نصم ــى ب ــا أب وطالبن
ــى  ــا ف ــر فتقدمن ــم اآلخ ــى العال ــا ف ــعد أمن ــى نس ــتنا لك دراس
دراســتنا عامــًا بعــد عــام وبغيــر دروس خصوصـــية إال مســاعدة 
أبــى لنــا، وفــى الصيــف كان يصطحبنــا أبــى لزيــارة األهــل فــى 
ــى  ــرًا ك ــه كثي ــدى مع ــاول ج ــد ح ــد، وق ــوب الصعي ــى جن أقص
ــاء  ــدة وف ــك بش ــض ذل ــه رف ــا لكن ــى رعايتن ــانة تتول ــزوج إنس يت
لذكــرى أمنــا الغاليــة! وقــال لــه أنــه لــن ُيدخــل علــى أوالده مــن 
ــا  ــا وُمره ــا حلوه ــام بن ــرت األي ــم، وم ــا عليه ــن حنوه ال يضم
والحظــت علــى أبــى أنــه قليــل الضحــك كثيــر الصمــت ورأيتــه 
ــى  ــرج إل ــه أن يخ ــى فرجوت ــو يصل ــى وه ــرة يبك ــن م ــر م أكث
ــس  ــه لي ــض قائاًل:إن ــه رف ــه لكن ــن نفس ــرّوح ع ــى ي ــاؤه ك أصدق
متضايقــًا مــن بقائــه فــى البيــت معنــا، وأنــه يريــد أن يتفــرغ لنــا 
ــة  ــى الثانوي ــل عل ــى أحص ــة حت ــة القادم ــنوات القليل ــذه الس ه
ــر  العامــه وألتحــق بالجامعــة ويطمئــن أيضــًا علــى أخــى الصغي
ــى أول  ــن عل ــا أقدام ــد وضعن ــا ق ــعر بأنن ــذ سيش ــرم وحينئ أك
الطريــق وســوف يلتفــت بعــض الشــىء إلــى حياتــه بغيــر خــوف 
ــؤدى  ــان ون ــه متدين ــد لل ــا والحم ــراف ألنن ــن اإلنح ــا م علين
ــا  ــى عهدن ــه عل ــل الل ــا بفض ــد حافظن ــا، وق ــى وقته ــض ف الفرائ
ألبينــا فواصلنــا التقــدم فــى الدراســة وعّلمنــا أبــى حــب النــاس 
ــة،  ــباتهم المختلف ــى مناس ــم ف ــاعرهم ومجاملته ــرام مش وإحت
ــه كان  ــل أن ــزاء، ب ــب الع ــه ألداء واج ــا مع ــا اصطحبن ــرًا م وكثي
ــا  ــكن فيه ــى نس ــارة الت ــى العم ــاة ف ــة وف ــت حال ــا إذا حدث يأمرن
أو فــى العمــارات المجــاورة أن نقــف طــوال النهــار فــى خدمــة 
ــا  ــب منّ ــب ُيطل ــى أى طل ــى ونّلب ــل الكراس ــى نحم ــل المتوف أه
حتــى ينتهــى العــزاء ويعــود آخــر الليــل معنــا راضيــًا عنــا، وفــى 
كل عــام حيــن تأتــى ذكــرى رحيــل أمنــا كنــا نقــف جميعــًا فــى 
المطبــخ لنطهــو اللحــم واألرز ونحشــو بهمــا األرغفــة ونوزعهــا 
ــران  ــعيدة للجي ــبات الس ــى المناس ــا ف ــى، أم ــراء الح ــى فق عل
ــاه  ــق المي ــا نحمــل إليهــم زجاجــات الشــربات وصنادي فقــد كن
ــة  ــأداء أى خدم ــب ب ــن ونّرح ــى المدعوي ــا عل ــة ونّوزعه الغازي
ــم  ــا وه ــع أصحابه ــبة م ــاء المناس ــد إنته ــقة بع ــس الش ونكن
يشــكروننا ويثنــون علــى شــهامتنا وأبــى فخــور بنــا ويحثنــا علــى 
بــذل المزيــد مــن الجهــد ألن المــرء يجــب أن يكــون فــى عــون 
ــة  ــت للثانوي ــا وصل ــف، وعندم ــا الحني ــا دينن ــا عّلمن ــه كم أخي

ــه  ــى بحب العامــه وضاعفــت مــن ســاعات مذاكرتــى أحاطنــى أب
ــن  ــهران م ــى ش ــت، ومض ــال البي ــن أعم ــى م ــه وأعفان واهتمامـ
بدايــة العــام الدراســى ثــم صحــوت مــن النــوم فلــم أجــد أبيفــى 
ــده  ــى أج ــإذا ب ــوم ف ــة الن ــه غرف ــت علي ــادة ودخل ــة كالع الصال
جالســًا علــى علــى قعــده بجــوار الســرير يمســك بالصحيفــة فــى 

ــاة!! ــه الحي ــت روح ــوراء وفارق ــى ال ــه إل ــال رأس ــد م ــده وق ي
ــرم،  ــكين أك ــى المس ــى أخ ــّى وعل ــًا عل ــف رهيب كان الموق
ــد  ــاة، وق ــى الحي ــد ف ــندنا الوحي ــا وس ــأة أبان ــا فج ــد فقدن لق
ــد زاد  ــرم فق ــقيقى أك ــا ش ــك أم ــر والتماس ــى الصب ــى رب ألهمن
عويلــه وإنهــار وولــول كثيــرًا فإلتمســت لــه العــذر لصغــر 
ســنه، وقتهــا تجمــع حولنــا جميــع الجيــران واألصدقــاء، 
ــا لبيوتهــم  الــكل يعــرض خدماتــه وأقســم الجميــع علــى دعوتن
ــرة  ــا فت ــاش معن ــد وع ــى الصعي ــن أقص ــّدى م ــاء ج ــى أن ج إل
ــتمرارمعنا  ــن اإلس ــزًا ع ــا عاج ــه بعده ــد نفس ــت، وج ــن الوق م
وعاجــزًا عــن ضمنــا إليــه بســبب مدارســنا، ولكنــى هّونــت عليــه 
ــل  ــى الراح ــا أب ــد عّودن ــا فق ــق علين ــه أال يقل ــت من ــر وطلب األم
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 
ــم  ــن ل ــا الذي ــن لن ــا المقابلي ــقة جيرانن ــاب ش ــام ب ــف أم ــه يتوق ب

ــا،  ــاة أبين ــذ وف ــة من ــا لحظ يتركون
وطــرق بابهــم فخــرج إليــه جارنــا وزوجتــه الفاضلــة وقــال 
ــن  ــى هذي ــا عل ــان قلبيهم ــى حن ــرًا عل ــكرهما كثي ــه يش ــم أن له
ــم  ــر الجزاء،ث ــة وخي ــا بالصح ــو لهم ــن ويدع ــن اليتيمي الولدي
ــا كل حيــن وبكــى  يطالبهمــا بــأن يكمــال جميلهمــا بالســؤال عنّ
جــدى وهــو يقــول ذلــك فســالت دمــوع جارتنــا الطيبــة وتــوارت 
خلــف البــاب وأكــد لــه جارنــا الطيــب أننــا أمانــة فــى عنقــه أمــام 
اللــه وطمأنــه كثيــرًا، 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!!

ــول  ــذان أق ــرم الل ــعد وأك ــن أس ــة اليتيمي ــت قص ــك كان تل
ــوق  ــه ف ــيئة الل ــأن مش ــدا ب ــه معكماوتأك ــا إن الل ــا ال تحزن لهم
كل شــىء وأن بــذرة الخيــر التــى بذرهــا فيكمــا أبيكمــا الراحــل 
ســتؤتى ثمارهــا فــى حــب النــاس لكمــا وإحاطتكــم برعايتهــم، 
ــا  ــبة لكم ــس بالنس ــوم أو األم ــن الي ــوء م ــد أس ــن الغ ــن يك فل
ــة  ــا ضريب ــد أديتم ــه، فلق ــإذن الل ــوال ب ــن األح ــال م ــأى ح ب
ــعد  ــا أس ــوك ي ــر، وأدع ــا الصغي ــالل عمركم ــة خ ــم مضاعف األل
إللتمــاس العــذر ألخيــك الصغيــر أكــرم فقــد أكســبته الظــروف 
األليمــة التــى واجهتماهــا نظــرة تشــاؤمية تجــاه المســتقبل 
ــة  ــات مكثف ــه جرع ــاول أن تعطي ــول، فح ــن المجه ــوف م والخ
ــل  ــة أفض ــترجاع قص ــه بإس ــاول إقناع ــس وح ــة بالنف ــن الثق م
ــم  ــك اليتي ــه|، ذل ــول الل ــد رس ــيدنا محم ــن س ــق أجمعي الخل
ــه يتيمــًا فــآوى  ــر مجــرى التاريــخ ووجــده رب ــم الــذى غّي العظي
ووجــده عائــاًل فأغنــى ووجــده ضــاالً فهــدى وهــدى بــه البشــرية 

ــاء. جمع
وعلينــا جميعــًا أن نصمــد إلبتــالءات الحيــاة ونصبــر صبــر 
األنبيــاء وأولــى العــزم مــن الرســل )وبّشــر الصابريــن الذيــن إذا 
ــك  ــون ـ أولئ ــه راجع ــا إلي ــه وإن ــا لل ــوا إن ــة قال ــم مصيب أصابته
ــدون( عليهــم صلــوات مــن ربهــم ورحمــة وأولئــك هــم المهت

ــب  ــا ذه ــة، وم ــا النوراني ــى خلقته ــة عل ــار الدال األخب
إليــه الفريقــان مــن العقيــدة الراســخة الثابتــة للشــيعة 

ــاء.  ــة العمي ــه العام ــب إلي ــا ذه ــة، وم اإلمامي
وقــد اتفــق الفريقــان علــى أن نــور الرســول| الموفور 
الســرور كان فــي أول اإليجــاد، لــم يســبقه ســابق وال تقدمــه 

 . م متقد
ــق  ــا خل ــث »أول م ــة حدي ــى رواي ــان عل ــق الفريق واتف
ــوار  ــة األن ــلت بقي ــدس انس ــوره المق ــن ن ــوري«; وم ــه ن الل

ــوار.  ــور األن ــو| أن ــود، فه ــة الوج ــي عرص ــرت ف وظه
بالمشــيئة«،  األشــياء  اللــه  »خلــق  الحديــث  وفــي 
ــبوقا  ــون مس ــم يك ــوده ل ــي أن وج ــها تعن ــيئة بنفس والمش
الموجــودات معلولــة لوجــوده  بوجــود آخــر، وأن كل 
المبــارك »لــوالك لمــا خلقــت األفــاك« والــذات المقدســة 

ــول.  ــن المعل ــرف م ــبق وأش ــه أس ــا والعل ــة له عل
وفــي حديــث »أول مــا خلــق اللــه نــوري« إشــارة إلــى 
ــدأ  ــوري مشــتق مــن مب أن وجــودي مــن الحــق تعالــى، ون
الربوبيــة، ولــي خالــق أوجدنــي مــن العــدم وألبســني 

ــاة. ــي الحي ــاض عل ــود وأف ــت الوج خلع
ــرة  ــار المتكاث ــرة واآلث ــار المتوات ــن األخب ــن م ــد تبي وق
ــو  ــرى، فه ــم األخ ــن العوال ــف ع ــوار يختل ــم األن أن عال
ــوار  ــب األن ــاف مرات ــا أن اخت ــة، كم ــى رتب ــل وأعل أفض
أيضــا مطلــب فــي غايــة الوضــوح، وال ضيــر فــي اختــاف 
ــنين،  ــوام والس ــر األع ــي ذك ــة ف ــداء الخلق ــي ابت ــار ف األخب
مثــل األربعــة آالف ســنة، ومائــة وأربعــة وعشــرين، وألــف 
ألــف دهــر، وأربعيــن ألــف، وألفــي عــام وغيرهــا، إلمــكان 

ــا.  ــع بينه الجم
ــات المــراد وصحــة المقصــود بحديــث  ــدأ فــي إثب ونب
ــري  ــن البك ــو الحس ــه أب ــذي أخرج ــن× ال ــر المؤمني أمي
ــة،  ــه كفاي ــوار، وفي ــاب األن ــي كت ــي ف ــهيد الثان ــيخ الش ش
ــأول  ــه، ف ــئ مع ــه وال ش ــث: »كان الل ــي أول الحدي ــال ف ق
ــرش  ــق الع ــل خل ــد قب ــه محم ــور حبيب ــه ن ــق الل ــا خل م
ــة  والكرســي والســماوات واألرض واللــوح والقلــم والجن
والنــار والمائكــة وآدم وحــواء بأربعــة وعشــرين وأربعمائــة 

ــة«. ــبيحات الخاص ــه تس ــت ل ــام« وكان ــف ع أل
فــأول مــا خلــق، وأول مــا صــدر، وأول مــا ظهــر نــور 

ــا|.  نبين
ــا  ــك ي ــور نبي ــه ن ــق الل ــئ خل ــر »أول ش ــث جاب وحدي

ــر«.  ــه كل خي ــق من ــم خل ــر ث جاب
وأيضــا عــن جابــر بــن عبــد اللــه ] قــال: [ قــال 

ــور  ــه ن ــق من ــوري، ففت ــه ن ــق الل ــا خل ــي|: »أول م النب
الــخ«.  علــي×.. 

وفــي حديــث جابــر بــن يزيــد الجعفــي عــن الباقــر×: 
ــأول  ــول، ف ــوم وال مجه ــره، وال معل ــئ غي ــه وال ش كان الل
ــن  ــاءه م ــدا| وخلف ــق محم ــه أن خل ــن خلق ــدأ م ــا ابت م

ــه«.  ــه معــه مــن نــوره وعظمت أهــل بيت
ــع  ــراد، م ــراء’ باإلنف ــة الزه ــور فاطم ــاد ن ــا إيج وأم
قــدم نــور النبــوة والواليــة، فالمســتفاد مــن بعــض األخبــار 
ــن  ــوق باالســتقال، وم ــدم ومخل ــا مق ــار أن نوره واآلث
ــن  ــر م ــي|، ويظه ــور النب ــن ن ــت م ــا خلق ــا أنه بعضه
ــرة أنهــا خلقــت مــن نــور النبــي|  ــار المعتب بعــض األخب

ــن×.  ــر المؤمني ــور أمي ون
وفــي حديــث الخصــال ومعانــي األخبــار والعلــل 
عــن معــاذ بــن جبــل، أن نــور النبــي| واألميــر× 
والحســنين÷ خلــق جميعــا قبــل ســبعة آالف ســنة، 

وليــس فيــه ترتــب بيــن أنوارهــم^. 
ــف  ــة طوائ ــي أربع ــور الفاطم ــداع الن ــي إب ــه فف وعلي
ــي  ــر وأب ــث جاب ــا حدي ــا وأوضحه ــار، أرجحه ــن األخب م

ــري.  ــن البك الحس
ــا وعلــي  ــة بمفــاد »أن ــوة والوالي ــور النب وروي اتحــاد ن

مــن نــور واحــد«.
ــوي،  ــور النب ــن، الن ــى جزئي ــور إل ــذا الن ــم ه ــم انقس ث
والنــور العلــوي، فخلــق النــور الفاطمــي مــن نــور النبــوة، 
ونــور الحســنين÷ مــن نــور فاطمــة أو مــن نــور الواليــة. 
نعــم ; يســتفاد مــن الحديــث الــذي أخرجه المجلســي& 
ــاب  ــن كت ــار، ع ــن البح ــر م ــابع والعاش ــد الس ــي المجل ف
ريــاض الجنــان لفضــل اللــه بــن محمــود الفارســي بحــذف 
ــه|  ــول الل ــن رس ــك، ع ــن مال ــس ب ــن أن ــناد، ع االس
ــم  ــه عليه ــم الل ــن أنع ــع الذي ــك م ــى )أولئ ــه تعال ــل قول ذي
ــي أول  ــق ف ــة خل ــور فاطم ــن(: أن ن ــن والصديقي ــن النبيي م
ــداع باإلنفــراد دون االشــتراك ; قــال| فــي  اإليجــاد واإلب
آخــر الحديــث: ثــم إن اللــه خلــق الظلمــة بالقدرة، فأرســلها 
ــدوس  ــبوح ق ــة: س ــت المائك ــر، فقال ــحائب البص ــي س ف
ربنــا، مــذ عرفنــا هــذه األشــباح مــا رأينــا ســوء ; فبحرمتهــم 
إال كشــفت مــا نــزل بنــا، فهنالــك خلــق اللــه تعالــى قناديــل 
الرحمــة وعلقهــا علــى ســرادق العــرش، فقالــت المائكــة: 
ــذا  ــال: ه ــوار؟! فق ــذه األن ــة وه ــذه الفضيل ــن ه ــا لم إلهن
ــي  ــميت أمت ــك س ــراء’، فلذل ــة الزه ــي فاطم ــور أمت ن
الزهــراء ألن الســماوات واألرضيــن بنورهــا زهــرت، وهــي 

ــه.  ــة نبيــي وزوجــة وصي آني
ــي  ــدرة ف ــك المخ ــور تل ــور ن ــن ظه ــارض بي وال تع
ــه،  ــدس وقدم ــوي المق ــور النب ــبق الن ــن س ــماوات وبي الس
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 
ــا عــن اإلمــام موســى بــن جعفــر، قــال:  بــن شــاذان معنعن
ــه  ــن اختراع ــد م ــور محم ــق ن ــى خل ــارك وتعال ــه تب »إن الل
ــذي  ــه ال ــور الهوتيت ــو ن ــه، وه ــه وجال ــور عظمت ــن ن م
تبــدى وتجلــى لموســى× فــي طــور ســيناء، فمــا اســتقر 
ــر  ــى خ ــه حت ــت ل ــه وال ثب ــى لرؤيت ــاق موس ــه وال أط ل
ــد|،  ــور محم ــور ن ــك الن ــه، وكان ذل ــيا علي ــا مغش صعق
ــور  ــك الن ــم ذل ــه، قس ــدا| من ــق محم ــا أراد أن يخل فلم
ومــن  محمــدا،  األول  الشــطر  مــن  فخلــق  شــطرين: 
ــن  ــق م ــم يخل ــب، ول ــي طال ــن أب ــي ب ــر عل ــطر اآلخ الش
ذلــك النــور غيرهمــا، خلقهمــا بيــده، ونفــخ فيهمــا بنفســه 
ــه  ــاء ل لنفســه، وصورهمــا علــى صورتهمــا، وجعلهمــا أمن
ــه  ــا ل ــه، وعين ــى خليقت ــاء عل ــه، وخلف ــى خلق ــهداء عل وش
ــه،  ــا علم ــتودع فيهم ــد اس ــم، ق ــه إليه ــانا ل ــم، ولس عليه
ــح  ــا فت ــه، وبهم ــى غيب ــتطلعهما عل ــان، واس ــا البي وعلمهم
ــل  ــر ] فجع ــك المقادي ــم المل ــا يخت ــق، وبهم ــدء الخائ ب
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 
ــوا مــن ظهــر إلــى ظهــر، ومــن صلــب  ــوار وانتقل مــن األن
ــا  ــة العلي ــي الطبق ــم ف ــى رح ــم إل ــن رح ــب، وم ــى صل إل
ــر نجاســة، بــل نقــل بعــد نقــل، ال مــن مــاء مهيــن  مــن غي
ــن  ــوا م ــوار انتقل ــل أن ــه، ب ــائر خلق ــرة كس ــة خش وال نطف
أصــاب الطاهريــن إلــى أرحــام الطاهــرات، ألنهــم صفــوة 

ــوة...«  الصف
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، 

نــوري عليــا فدعــاه فأطاعــه، وخلــق  وخلــق مــن 
ــا  ــة، فدعاه ــي فاطم ــور عل ــوري ون ــن ن م

وخلــق  فأطاعتــه، 
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ابتداء خلقها وإبداع نور المخدرة الطاهرة
سماحة السيد جعفر مرتضى العاملي

 قصة اليتيمان
ليست مجرد قصــة!!

التتمة: صفحة 2)



هــذا العجمــي يريــد أن يســجد علــى الحجــر، فلّمــا هــوى 
ــا  ــه أحدهم ــل علي ــه، حم ــد ركوع ــجود بع ــي للس المصّل
ــل  ــده قب ــى ي ــكت عل ــي أمس ــده، لكنّ ــي ي ــا ف ــف م ليختط
وصولهــا إلــى المصّلــي، وقلــت: لمــاذا تبطــل صــاة الرجل 

ــي|؟ ــر النب ــل قب ــي مقاب ــو يصّل ــلم، وه المس
قال: يريد أن يسجد على الحجر.

قلــت: وأّي بــأس فــي ذلــك؟ وأنــا أيضــًا أســجد علــى 
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.
ــا، ويقــول ال يجــوز الســجود  قلــت: هــو رئيــس مذهبن
علــى الفــراش أو الســجاد، ويقــول: ال بــّد أن يكون الســجود 

علــى أجــزاء االَرض ))).
ــاة  ــد، والص ــن واح ــال: الدي ــم ق ــًا، ث ــكت قلي فس

واحــدة.
ــف  ــدة فكي ــاة واح ــدًا والص ــن واح ــت: إذا كان الدي قل
ــة  ــى أربع ــام عل ــال القي ــي ح ــنّة ف ــل الس ــم أه ــون أنت ُتصّل
ــلين  ــون مرس ــة يصّل ــف، فالمالكّي ــة التكت ــن جه ــكال م أش
االَيــادي، والحنفّيــة يتكتفــون، والشــافعية نحــوًا ثالثــًا، 
ــاة  ــد، والص ــن واح ــع أنَّ الدي ــًا، م ــوًا رابع ــة نح والحنبلي
التــي صّاهــا رســول اللــه| كانــت نحــوًا واحــدًا، ولّقنتــه 
الجــواب، وقلــت: غيــر أنكــم تقولــون إن أبــا حنيفــة هكــذا 
قــال، والشــافعي هكــذا، والمالكــي هكــذا، والحنبلــي 

ــع. ــاالت االَرب ــور الح ــدي ص ــه بي ــّورت ل ــذا، وص هك
قال: نعم.

ــا  ــس مذهبن ــد الصــادق× رئي ــن محم ــر ب قلــت: جعف
الــذي اعترفــت بأنــه مــن أهــل البيــت، وأهــل البيــت أدرى 
ــن  ــة، وم ــي حنيف ــن أب ــّل م ــن أق ــم يك ــت، ل ــي البي ــا ف بم
ــزاء  ــى أج ــجود عل ــون الس ــّد أن يك ــه ال ب ــا أّن ــؤالء َعلمن ه
االَرض، وال يجــوز الســجود علــى الصــوف والقطــن )2(، 
وهــذا االختــاف بيننــا وبينكــم ال يكــون إالّ مثــل االختاف 
بيــن أنفســكم فــي كيفّيــة الصــاة مــن جهــة التكّتــف وغيرها 
ــط  ــروع وال يرتب ــي الف ــم ف ــات بينك ــائر االختاف ــن س م

ــاً. ــرك أص ــًا بالش ــون مربوط ــول، وال يك باالُص
فصّدقنــي الجالســون مــن أهــل الســنّة، حتــى صاحــب 

هــذا الشــخص الــذي كان جالســًا إلــى جانبــه، ولّمــا وجدُت 
الجــو مناســبًا بعــد تصديقــه كامــي حملــت عليــه بالــكام 
ــل  ــه| تبط ــول الل ــن رس ــتحي م ــا تس ــت: أم ــاد، وقل الح
صــاة رجــل مســلم يصّلــي عنــد قبــرهـ  صلــوات اللــه عليــه 
وآلــه ـ بمقتضــى مذهبــه، وهــو مذهــب أهــل بيــت صاحــب 
ــم  رُه ــَس َوَطهَّ ْج ــُم الرِّ ــُه َعنُْه ــَب الل ــَن أذه ــر، الذي ــذا القب ه
َتطهيــرا، وال يكــون قولهــم ومذهبهــم إالّ قــول رســول 

ــه. اللــه| ومذهب
فحمــل الجالســون عليــه أيضــًا بالــكام الخشــن، 
واعتــذروا منـّـي مــن اعتقادهــم بــأن الســجود علــى التربــة أو 

ــيعة. ــن الش ــرك م ــر ش الحج
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 
شــرك باللــه )3(، مــع أّنــه فــي حــال الســجود يذكــرون اللــه 
ــجود  ــال الس ــي ح ــا ف ــرًا م ــو، وكثي ــد والعل ــى بالتحمي تعال
ــى  ــجود عل ــس الس ــه، ألي ــه إالّ الل ــون: ال إل ــا، يقول عليه
الحجــر الــذي هــو جــزءـ  مــنـ  االَرض مثــل الســجدة علــى 
ــر أو  ــراش، أو الحصي ــى الف ــجدة عل ــس االَرض، أو الس نف
الســجاد؟ فــإذا ســجد علــى االَرض أو الحصيــر أو الســجاد، 
هــل يكــون ذلــك بمعنــى أّنــه عبدهــا؟ فليكــن الســجود على 

الحجــر مثــل الســجود عليهــا!
وأعجــب من أصــل الموضــوع أّن لســان أكثرهــم عربي، 
وهــم أعــرف بمعانــي اللغــة وخصوصيــات معانــي االَلفاظ، 
فكيــف غفلــوا أو تجاهلــوا عــن الفــرق بيــن الســجود عليــه، 
والســجود لــه؟ والســجدة علــى شــيء ســواء كان أرضــًا أو 
حجــرًا أو فراشــًا يحتــاج تحقــق العبــادة معــه إلــى شــيء آخر 
حتــى يكــون هــو المعبــود، وال يكــون نفــس المســجود عليه 
معبــودًا، وهــل رأى أحــد وثنّيــًا أو صنمّيــًا فــي مقــام العبــادة 
ــل  ــه، ب ــه؟ ال والل ــجد علي ــى االَرض ويس ــم عل ــع الصن يض
ــام فــي مقابلهــم ويســجدون علــى االَرض  ــون االَصن يجعل
ــود  ــذ المعب ــا، فحينئ ــعًا له ــًا وتخّش ــا تخّضع ــّرون عليه ويخ
هــل هــو الصنــم أو مــا ســجد عليــه مــن االَرض أو الحجر أو 
الشــيء الــذي ســجد عليــه ووقــع تحــت جبهتــه بــا اختيــار 

وال التفــات أو معهمــا؟ 
ــم  ــة يحك ــارف باللغ ــث ع ــن ثال ــي البي ــت كان ف ــا لي في
ــزاء االَرض  ــى أج ــه عل ــجود لل ــل الس ــن، ه ــن الفريقي بي
عبــادة لهــا وشــرك باللــه، أويكــون مثــل الســجدة علــى نفس 
ــه الواحــد؟ وإن كان  ــود فــي كليهمــا هــو الل االَرض والمعب

ــه الحاكــم موجــودًا وهــو اللغــة. بحمــد الل
ــه العلمــاء والفضــاء منهــم  فنرجــو ـ مــن اللــه ـ أن يتنّب
إلــى هــذه النقطــة، إن لــم يكــن تجاهــاً، وينّبهــوا عوامهــم 
ــى  ــجودهم عل ــيعة، لس ــى الش ــرك إل ــبة الش ــدم نس ــى ع إل
أجــزاء االَرض مــن التربــة الحســينية أو الحجــر أو الخشــب.

-----------------------
ــي  ــال الَب ــه ق ــم أّن ــن الحك ــام ب ــة هش ــي رواي ــا ف  ))( كم
ــا ال  ــه وعّم ــجود علي ــوز الس ــا يج ــي عّم ــه×: أخبرن عبدالل
ــا  ــى م ــال: الســجود ال يجــوز إالّ علــى االَرض أو عل يجــوز؟ ق
ــداك  ــت ف ــه: جعل ــال ل ــس، فق ــا ُاكل أو لب ــت االَرض، إالّ م أنبت
مــا العّلــة فــي ذلــك؟ قــال: الَن الســجود خضــوع للــه عــّز وجــّل 
فــا ينبغــي أن يكــون علــى مــا يــؤكل وُيلبــس، الَّن أبنــاء الدنيــا 
عبيــد مــا يأكلــون ويلبســون، والســاجد فــي ســجوده فــي عبــادة 
اللــه عــّز وجــّل، فــا ينبغــي أن يضــع جبهتــه فــي ســجوده علــى 
ــى  ــجود عل ــا، والس ــّروا بغروره ــن أغت ــا الذي ــاء الدني ــود أبن معب
ــّز  ــه ع ــوع لل ــع والخض ــي التواض ــغ ف ــه أبل ــل الَّن االَرض أفض
وجــّل. راجــع: علــل الشــرايع للصــدوق: ج 2 ص )34 ب 42، 
ــجد  ــا يس ــواب م ــن أب ــيعة: ج 3 ص )59 )ب ) م ــائل الش وس

ــه( ح ). علي
 )2( كمــا فــي خبــر االَعمــش، عــن جعفــر بــن محمــد× قال: 
ــول  ــت االَرض إال المأك ــا أنبت ــى االَرض أو م ــجد إال عل ال يس
والقطــن والكتــان. وخبــر الفضــل بــن عبــد الملــك قــال: قــال 
أبــو عبداللــه×: ال يســجد إال علــى االَرض أو مــا أنبتت االَرض 
إال القطــن والكتــان. وخبــر زرارة عــن أبــي جعفــر× قــال: قلت 
ــى  ــال: ال، وال عل ــر؟ فق ــي القي ــت يعن ــى الزف ــجد عل ــه: أس ل
ــن  ــيء م ــى ش ــوف، وال عل ــى الص ــف، وال عل ــوب الكرس الث
الحيــوان، وال علــى طعــام، وال علــى شــيء مــن ثمــار االَرض، 
وال علــى شــيء مــن الّريــاش. راجــع: وســائل الشــيعة: ج 3 ص 
592 ـ 594 )ب) مــن أبــواب مــا يســجد عليــه( ح 3 و 6 و )ب 

2 مــن أبــواب مــا يســجد عليــه( ح ).
ــًا  ــم أيض ــن طريقه ــت م ــد ثب ــه ق ــك أن ــى ذل ــف إل  )3( أض
ــزاء  ــى أج ــجدون عل ــوا يس ــة كان ــه| والصحاب ــول الل أن رس
ــجدوا  ــره س ــٍر أو غي ــك لح ــن ذل ــتطيعوا م ــم يس االَرض، وإذا ل
علــى أطــراف أثوابهــم، فقــد ورد فــي كتــاب التــاج الجامــع ص 
ــي  ــد االَول ف ــي المجل ــت ف ــاح الس ــث الصح 92) واالَحادي
ــّي|  ــع النب ــي م ــا نصّل ــال: كنّ ــس ق ــن أن ــجود ع ــواب الس أب
فيضــع أحُدنــا 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 أيضــًا 
ــه|  ــول الل ــى رس ــل عل ــه دخ ــدري أن ــعيد الخ ــي س ــن أب ع
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 

ــدم  ــى ع ــل عل ــل الدلي ــا، ب ــجود عليهم ــواز الس ج
ــرورة. ــد الض ــواز إال عن الج

ــراط  ــى الص ــال، وإل ــر األفع ــال وخي ــواب األعم ــى ص إل
ــم. ــه القوي ــبيل الل ــتقيم وس المس

ــاء  ــد العلم ــي بي ــا ه ــة إّنم ــيادة الصالح ــادة والس فالقي
الصالحيــن والفقهــاء المرضيّيــن، والمطلــوب مــن كل 
ــتوى  ــون بالمس ــة، أن يك ــا العلمّي ــي حوزاتن ــم ف ــب عل طال
ــم  ــن ال تأخذه ــن الّلذي ــاء الّربانيي ــن العلم ــوب، وم المطل
ــن، كامهــم  ــم، عليهــم ســيما الصّديقي ــه لومــة الئ فــي الل
ــار، متمســكون  ــار النّه كام األبــرار، عّمــار فــي الليــل ومن
ــه  ــنن الل ــون س ــار^ يحي ــرة األطه ــرآن والعت ــل الق بحب
ــي  ــادهم ف ــان وأجس ــي الجن ــم ف ــوله، قلوبه ــنن رس وس

ــل. العم
ــة  ــن الهمجي ــرج أوالً م ــم أن يخ ــب العل ــير طال فمس
والحيوانيــة، ويتحّكــم بقوتــي الغضب والشــهوة فــي مملكة 
ــًا  ــون متعّلم ــم يك ــة، ث ــة وحكم ــة وعدال ــوده، بعقاني وج
ــاة،  ــفن النج ــب س ــاة، يرك ــبيل النج ــى س ــه عل ــوم الل عل
ُســفن محّمــد وآل محمــد^، فــإّن مثــل أهــل بيــت النَّبــي 
ــف  ــن تخّل ــا، وم ــا نج ــن ركبه ــوح م ــفينة ن ــم كس األعظ
ــار  ــره الشــقاء والن عنهــا غــرق وهلــك وهــوى، وكان مصي
ــاء  ــن العلم ــون م ــة يك ــة الثالث ــي المرحل ــم ف ــذاب. ث والع
الربانييــن يقــود النــاس إلــى ســاحل األمــن واألمــان وإلــى 

ــان. ــم والجن النّعي
وهنــا أســأل وتســأل ويســأل ونســأل، لمــرات وكــّرات: 
ــتقبلي،  ــن مس ــف أضم ــي، وكي ــم الّربان ــون العال ــف أك كي

ــتقبل مجهــول؟!  والمس
الخوف والرجاء:

ــوف  ــاء، والخ ــوف ورج ــن خ ــن بي ــب أّن المؤم ال ري
ــى  ــذا عل ــو وزن ه ــن ل ــب المؤم ــي قل ــوران ف ــاء ن ج والرَّ
هــذا لــم يــزداد عــن هــذا وال ُيــدرى مصيــر طالــب العلــم  
منــذ أن يدخــل الحــوزات العلمّيــة، فربمــا يكــون فــي 
المســتقبل كميــرزا علــي محمــد بــاب الــذي إّدعــى البابيــة 
ــرب  ــرة لض ــة المعاص ــة البهائي ــج الفرق ــّل وأضل، وانت فض
التشــيع  أو يكــون كالشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب 
ــث  ــري، حي ــي التكفي ــب الوهاب ــس المذه ــدي مؤس النج
يكّفــر كل مــن لــم يكــن علــى مذهبــه ســواء مــن الشــيعة أو 

ــة. ــاعرة والصوفي ــنّة كاألش الس
وكان محمــد بــن عبــد الوهــاب فــي أســرة علميــة فوالده 
مــن المشــايخ، وكذلــك أخــوه، وحتــى أّول مــن أنكــر عليــه 
ــد  ــن عب ــلمان ب ــوه س ــّل، أخ ــال والمض ــه الضَّ مذهب

الوهــاب كمــا هــو ثابــت فــي محّلــه.

ــة  ــؤالء الطلب ــل ه ــتغّل مث ــتعمار يس ــى إّن اإلس واليخف
فــي الحــوزات، إلضــال النّــاس ولتهديــم الديــن والمذهب 
بإســم الديــن والمذهــب، وإّنمــا يكســبهم مــن خــال 
األمــوال الطائلــة أو النســاء أو الجــاه والمقــام، لمــا فيهــم من 
ضعــف الشــخصّية، ومــن اإلنحــراف الفكــري المبّطــن فــي 

ــم. داخله
ــتعمار  ــتعمار )كاإلس ــخ اإلس ــه بنف ــرى أّن ــة الكب والطاّم
ــوة  ــكل دع ــال، أّن ل ــن والض ــب الفت ــي لهي ــي( ف البريطان
ــار  ــاس كالنَّ ــي الن ــرى ف ــا، ويس ــتجيب له ــن يس ــال م ض
ــرى ال  ــث ن ــر حي ــت الحاض ــي الوق ــا ف ــيم، كم ــي الهش ف
تــزال الوهابيــة الســنّية، والبهائيــة الشــيعية، تلعــب دورًا فــي 
الضــال واإلضــال، وأســاس المذهبيــن الباطليــن إنمــا هــو 
ــر  ــي الحواض ــه ف ــاف علي ــا يخ ــذا م ــم، وه ــب عل ــن طال م
ــًا  ــس مذهب ــن يؤس ــم الدي ــه بإس ــة، فإّن ــوزات العلمي والح
جديــدًا، ُيفــّرق بيــن األّمــة اإلســامية، ويــزرع الفتــن والنّفاق 
ــلمين،  ــن المس ــاء بي ــداء والبغض ــام والع ــقاق الخص والّش
ــي،  ــتعمار العالم ــن واإلس ــداء الدي ــة أع ــة أمني ــذا غاي وه
إنطاقــًا مــن سياســتهم المقيتــة )فــّرق َتُســد( فيتعلبــون علــى 
ــاق  ــقاق والنّف ــث روح الّش ــم، وب ــامية بتمزيقه ــاد اإلس الب
والّصــراع الدمــوي بينهــم، ليتســّلطوا عليهم، وعلــى ثرواتهم 
وبترولهــم وعندئــٍذ أنــا طالــب علــم كيــف آمــُن علــى 
نفســي وعلــى مســتقبلي، فكيــف أصونهــا وأضمــن نجاتهــا 

ــتقبل. ــي المس ــة ف ــا الطيب ــعادتها وحياته وس
البــّد أوالً مــن الفكــر الواعــي والحــذر، وثانيــًا: ان 
ــه  ــرة(، فإّن ــرة الطاه ــه والعت ــاب الل ــن )كت ــك بالثقلي نتمس
ــول  ــر رس ــا أخب ــدًا ـ كم ــل أب ــن تض ــا ل ــكنا بهم ــا إن تمس م

ــن. ــد الفريقي ــر عن ــن المتوات ــث الثقلي ــي حدي ــه| ف الل
البيــت  أهــل  إلــى  الصــادق  الرجــوع  عــن  البــّد 
المعصوميــن^، فــإن كامهــم نــور، وأمرهــم رشــد، 
ــان. ــم اإلحس ــر، وعادته ــم الخي ــوى، وفعله ــم التق ووصيته

ــة  ــوء مدرس ــى ض ــتقبلي عل ــرف مس ــإذا اردت أن أع ف
ــن  ــر ا لمؤمني ــن أمي ــا ورد ع ــك م ــت^، فيكفي ــل البي أه
ــور  ــم األم ــتبهت عليك ــه: )إذا إش ــج باغت ــي نه ــي× ف عل

ــا(. ــياء بأوائله ــر األش ــرف أواخ فيع
وهــذا مــن أروع مــا يقــال فــي معرفــة المســتقبل 
المجهــول والمشــتبه، فإّنــه كمــا فــي علــم المنطــق )النتيجــة 
تابعــة ألخــّس المقدمــات( ومتــى مــا َســُلمت جميــع 
المقدمــات مــن الصغريــات والكبريــات، عنــد ذلــك تكــون 
النتيجــة ســالمة وصحيحــة ومنتجــة، يعتمــد عليهــا، ويركــن 

ــاج. ــة واإلحتج ــام الحّج ــي مق ــا ف ــّج به ــا، ويحت إليه
ــوم  ــه للعل ــته وطلب ــر دراس ــرف أواخ ــن أراد أن يع فم

ــون  ــم ليك ــاة، ث ــق النج ــى طري ــم عل ــه متعّل ــامّية، وأن اإلس
عالمــًا ربانيــًا، يهــدي العبــاد، فإّنمــا يعــرف ذلــك منــذ اليــوم 

ــة. ــوزة العلمّي ــه الح األول لدخول
فلمــاذا تــرك األوطــان وجــاء من بــاد نائيــة وبعيــدة طلبًا 
للعلــم، ولمــاذا إختــار دراســة الحــوزات العلميــة المباركــة، 
ومــاذا يبغــي مــن درســه وتدريســه وتأليفــه وتبليغــه، وكل مــا 
ــن فــي المجتمــع، فهــل جعــل  هــو مــن شــؤون رجــل الدي
ــه  ــا إلي ــه وإن ــا لل ــبحانه )إّن ــه س ــو الل ــد ه ــدء والمقص المب
ــام  ــاه والمق ــا والج ــا وماّذه ــا وحطامه ــون( أم الدني راجع

والمــراء والتَّفاخــر.
وال يخفــى أن أكثــر طــاب الحــوزات العلميــة إنمــا هــم 
مــن بــاد بعيــدة قــد تركــوا األهــل والعيــال، ورضــوا بالغربة 
ــون  ــك ليك ــزان، كل ذل ــوم واألح ــاآلالم والهم ــر وب والفق
عالمــًا، ويرجــع إلــى قومــه لينذرهــم لعّلهــم يحــذرون، كمــا 

قــال ســبحانه وتعالــى فــي محكــم كتابــه الكريــم:
وحيــث كان المســلمون فــي صــدر اإلســام وف يعصــر 
النبــي األكــرم| ينفــرون جميعــًا إلــى الجهــاد حّبــًا بالجهــاد 
ــوَن  ــا َكاَن اْلُمْؤِمنُ ــى: ﴿َوَم ــبحانه وتعال ــال س ــهادة، فق والش
ُهوا  ــًة َفَلــْوال َنَفــَر ِمــْن ُكلِّ فِْرَقــٍة ِمنُْهــْم َطاِئَفــٌة لَِيَتَفقَّ لَِينِفــُروا َكافَّ
يــِن َولُِينــِذُروا َقْوَمُهــْم إَِذا َرَجُعــوا إَِلْيِهــْم َلَعلَُّهــْم  فِــي الدِّ

ــَذُروَن﴾)5). َيْح
ــد  ــه وع ــه، فإّن ــّل جال ــه ج ــو الل ــود ه ــإن كان المقص ف
الذيــن يجاهــدون فــي ســبيله ليهديهــم إلــى صراطــه 
ِذيــَن َجاَهــُدوا فِينَــا  المســتقيم، وليثبــت اقدامهــم ﴿َوالَّ

َلنَْهِدَينَُّهــْم ُســُبَلنَا َوإِنَّ اللَّــَه َلَمــَع اْلُمْحِســنِيَن﴾)6).
فــإن كانــت النوايــا صادقــة وخالصــة، والمقصــود بطلب 
العلــم هــو الّتقــرب إلــى اللــه ســبحانه، وأن يكــون داعيــًا إلى 
ســبيل رّبه بالحكمــة والموعظــة الحســنة، ويجــادل الخصوم 
ــرف  ــه تع ــة، ألّن ــون العاقب ــذا مضم ــن، فه ــي أحس ــي ه بالت

أواخــر األشــياء بأوائلهــا.
فمــن كان واقيــًا إلــى اللــه كمــا كان إبراهيــم الخليــل× 
ــا كان  ــج( وكم ــى الح ــوا إل ــج )هّلم ــى الح ــه إل ــي دعوت ف
ــن  ــل م ــه )ه ــي دعوت ــوراء ف ــوم عاش ــي ي ــهداء ف ــيد الش س
عــوة اإللهيــة  ناصــر ينصرنــي( فــإّن دعوتهمــا مــن الدَّ
لمــا  دعاكــم  إذا  وللرســول  للــه  فأســتجيبوا  والنّبويــة، 

ــم. يحييك
للكالم تتمة........

تنبيه هام: يمكن للقارئ الكريم، متابعة الموضوع 
وقرائة التتمة، في موقع )التبليغ.كوم( وشكرًا.

)5) التوبة: 22).
)6) العنكبوت: 69.
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 السجود على التربة الحسينية
مناظرة آية اهلل العظمى المرحوم السيد عبداهلل الشيرازي& مع بعض العلماء

تتمة: طالب العلم كيف يعرف مستقبله؟:



فكــم فــرق بيــن اإلنقابــي الثــوري المؤمــن، والمؤمــن 
اإلنقابــي الثــوري، فــإّن األّول إن اقتضــت الضــرورة مــن 
ــرب  ــه يض ــه وخياالت ــه بأوهام ــه، فإّن ــن إيمان ــي ع التخّل
ــك  ــن بذل ــه يحس ــب أن ــدار، ويحس ــرض الج ــان ع اإليم
ُصنعــًا، ألّن المقيــاس والمــاك عنــده هــو الثــورة، فيقيــس 
ويــوزن نفســه واآلخريــن بميــزان الثــورة، فــإن كان الديــن 
والمذهــب والعلــم والفــن يخــدم ثورتــه، فإّنــه يتخــذه آلــة 
ــب  ــن والمذه ــادم الدي ــه، وإذا تص ــح ثورت ــيلة الصال ووس
مــع الثــورة، فإّنــه ُيبــرز نفاقــه، ويتخّلــى عــن الديــن 

ــا. ــل العلي ــة والُمث ــم األخاقي ــب والقي والمذه
طالب العلم واإليمان:

وإذا أردت أن تعــرف مســتقبلك المجهــول وذلــك 
ــا  ــف م ــل، فكي ــام العق ــر إم ــر، إذ أّن الفك ــر والتفّك بالفك
تفّكــر ســيكون عقلــك، إن ســلبًا فســلب، وإن إيجابــًا 
ــي  ــر ف ــا يخط ــب، فم ــام القل ــل إم ــا أّن العق ــاب، كم فإيج
ــم القلــب ســلطان  القلــب إّنمــا هــو مــن وحــي العقــل، ث
ــيته  ــب ومش ــع إرادة القل ــح تتب ــوارح والجوان ــدن، فالج الب

ــه. ــره ونواهي وأوام
فمــن أراد أن يعــرف مســتقبله المجهــول، إذ أّنــه ال 
ــه،  ــر إيمان ــف مصي ــته، وكي ــره ودراس ــة أم ــا عاقب ــدري م ي
إذ مــن اإليمــان مــا هــو ثابــت ومســتقر إلــى يــوم القيامــة، 
ومنــه مــا هــو مســتودع يســلب منــه عنــد االحتضــار 

ــه. ــوت أو قبل والم
ــة  ــان كوديع ــد اإلنس ــل عن ــتودع يجع ــان المس فاإليم
لبرهــة مــن الزمــن، فيظهــر عليــه آثــار وعامــات اإليمــان 
ــه  ــة، أال أن ــه الدينّي ــه والتزامات ــه وصيام ــن كصات والمؤم
ــه،  ــه، فينقلــب علــى عقب ــه إيمان فــي المســتقبل يســلب من
ــّل  ــاالً، وإن أض ــون ض ــال، فيك ــرة الض ــي دائ ــل ف ويدخ
اآلخريــن كان ُمّضــًا، وهــذا مــن الشــقاء األبــدي ومصيــره 

ــذاب. ــار والع الن
ــه ال  ــرار، فإّن ــوم الق ــى ي ــتقرًا إل ــه مس ــن كان إيمان وم
ــامخ، ثابــت القــدم،  تحّركــه العواصــف، فهــو كالجبــل الشَّ
قــوّي القلــب ُصلــب اإليمــان، ال تغــّره مظاهــر الدنيــا، وال 

حــاوات السياســة والجــاه والمقــام.
وكذلــك األمــر لطالــب العلــم فــي الحــوزات العلمّيــة، 
ــون  ــل يك ــه، فه ــه وعلم ــتقبل حيات ــا مس ــدري م ــه ال ي فإّن
ــب  ــرة، يوج ــا واآلخ ــن والدني ــي الدي ــع ف ــم الناف ــن العل م
رفــع درجاتــه وقربــه مــن الحــي القّيــوم، فــإّن اللــه ســبحانه 
ــص  ــح والخال ــل الصال ــب والعم ــم الطي ــه الكل ــد إلي يصع

يرفعــه، ورفــع العمــل برفــع العامــل، فــإّن العمــل معلــول 
وعلتــه عاملــه وفاعلــه، وإذا يرفــع العمــل فــا ريــب يرفــع 
عاملــه، فيكــون فــي جنّــات وَنهــر، فــي مقعــد صــدٍق عنــد 

مليــك مقتــدر.
ــب  ــي قل ــه ف ــه الل ــي يقذف ــم النوران ــذا العل ــل ه ومث
ــه،  ــع درجات ــب رف ــه، ويوج ــاء أن يهدي ــن يش ــن وم المؤم
ــوا  ــدة، ليفتح ــة واح ــوا درج ــن آمن ــع الذي ــه يرف ــإّن الل ف
بذلــك بــاب َجنانهــم، ثــم يرفــع الذيــن أوتــوا العلــم 
ــي  ــور ف ــن الن ــبه م ــا كس ــك بم ــرأ وأرَق( وذل ــات )إق درج
ــا،  ــتقبل حياتن ــي مس ــا ف ــم ينفعن ــذا العل ــل ه ــه، ومث حيات
ــي  ــر وف ــوم المحش ــرزخ وي ــر والب ــي القب ــا، ف ــد مماتن وبع
القيامــة وفــي الجنــان، فإّنــه مــن النــور الــذي يجعلــه اللــه 
ــه  ــن يدي ــعى بي ــه يس ــا أّن ــه، كم ــي ب ــه ليمش ــي حيات ــه ف ل
ــان.  ــان الجن ــى بطن ــذه إل ــة، لياخ ــوم القيام ــه ي ــن أيمان وع

ــات-. ــار واآلي ــن األخب ــة م ــي جمل ــا ورد ف -كم
ـوري المبــارك، يجعــل قبــر  ثــّم إّن هــذا العلــم النُـّ

العالــم فــي الســماء روضــة مــن ريــاض الجنّــة.
ــن وراءه  ــن م ــم يك ــه ول ــن لل ــم يك ــم إذا ل ــا العل وأّم
العمــل، كان الحجــاب األكبــر، ويوجــب الشــقاء فــي الدنيا 

واآلخــرة، كمــا يجعــل القبــر حفــرة مــن حفــر النيــران.
فمــن طلــب العلــم للــه وفــي اللــه وباللــه وإلــى اللــه، 
ومــع اللــه جــّل جالــه، فإّنــه قــد ســلك بذلــك طريقــًا إلــى 
ــماوات واألرض،  ــي الس ــن ف ــه م ــتغفر ل ــه ليس ــة، وإن الجنّ

حتــى الحيتــان فــي البحــر، وُيدعــى فــي الســماء عظيمــًا.
وهنــا يطــرح الســؤال التالــي والضــروري، وهــو كيــف 
أعــرف مســتقبل علمــي، وهــل هــو مــن العلــم النافــع، أو 
ــوذ  ــي أع ــم إن ــرم| )الّله ــي األك ــه النب ــّوذ من ــذي يتع ال
بــك مــن علــم ال ينفــع( كمــا فــي تعقيبــات صــاة العصــر 
ــوم يبتلــى اإلنســان  ــر، فُرّبمــا فــي كل ي ــوم، فتدّب فــي كل ي
وطالــب العلــم بالعلــم الــذي ال ينفعــه، بــل يضــّر ويكــون 
ــه،  ــى الل ــول إل ــن الوص ــع م ــذي يمن ــر ال ــاب األكب الحج
ــع  ــم ناف ــا عل ــوح أن لن ــر بوض ــه، فظه ــه ونعيم ــى جنان وإل
ــاض  ــن ري ــة م ــره روض ــون مصي ــم يك ــاّر، عل ــم ض وعل
ــران،  ــر الني ــن ُحف ــرة م ــره حف ــر مصي ــم آخ ــة، وعل الجن
فعلــم يوجــب الســعادة فــي الداريــن، وعلــم يوجــب 

ــرة. ــا واآلخ ــي الدني ــقاء ف الش
علــم يفــرح بــه أهــل الجنــة  مــن حاملــه، وعلــم يتــأذى 
منــه أهــل النــار مــن رائحتــه النتنــة!! والكريهــة ـ كمــا فــي 

الخبــر ـ
فــأي علــم هــذا حيــث يتــأذى منــه أهــل النــار، فضــًا 
ــبحانه أن  ــه س ــن الل ــألون م ــى يس ــة، حت ــل الجن ــن أه ع

ــه  ــم لراحت ــور معه ــم المحش ــذا العال ــن ه ــم م يخّلصه
ــم  ــل جهن ــم أله ــذاب جهن ــن ع ــد م ــا أش ــة، فإنه الكريه
ومــا أعظــم مثــل هــذا العــذاب الّروحــي والجســدي 
ــم يعمــل بعلمــه، وهــذا مــا  ــم ل ــأن يكــون بجــواري عال ب
ــن  ــرآن، فم ــان والق ــان والعرف ــدان والبره ــه الوج يصّدق
فتــح اللــه مشــاهده البرزخيــة فــي الدنيــا، فإّنــه يتــأذى مــن 
العالــم الفاســق والفاســد، ويشــّم منــه رائحــة كريهــة عنــد 

ــته. مجالس
فطوبــى لعالــم رّبانــي، تعّلــم للــه، وعمــل للــه، وعّلــم 
ــا  ــًا، كم ــماوات عظيم ــوت الس ــي ملك ــي ف ــه ُدع ــه، فإّن لل
ورد عــن اإلمــام الصــادق×، وبئــس العلــم والعالــم 
ــي  ــوم ف ــّدس العل ــل ك ــه، ب ــن علم ــع م ــم ينتف ــذي ل ال
ــيارة، وكالحمــار يحمــل  ــة الّس ــى صــار كالمكتب ــه حت ذهن

ــر. ــه األكب ــه حجاب ــفارًا، وكان علم أس
ــي  ــري ف ــة أم ــي وعاقب ــتقبل علم ــرف مس ــف أع فكي
دنيــاي وآخرتــي، ومــاذا يكــون مصيــري، ومــن أيــن 
وإلــى أيــن وفــي أيــن، ومــاذا يــراد منّــي، ومــا هــي فلســفة 
ــم الــذي بصــق  خلقتــي وحياتــي، وكيــف ال أكــون كالعال
فــي القــرآن الكريــم عنــد إحتضــاره، أو أكــون مــن العالــم 
ــا  ــار^، كم ــه األطه ــه وأئمت ــى أوليائ ــّلم عل ــذي يس ال

ــه. ــض روح ــروا بقب ــن ُأم ــة الذي ــى المائك ــّلم عل ُس
فكثيــر مــن علمائنــا األعــام مــن كان يســّلم علــى مــن 
يحضــره مــن المائكــة واألئمــة^ عنــد إحتضــاره، وكان 
يراهــم وإن كان مــن كان مــن حولــه ال يرونهــم وذلــك عنــد 

ســاعة المعاينــة -كمــا ورد فــي األخبــار-.
ــن  ــأكون م ــف س ــن أي صن ــتقبل؟! وم ــف المس فكي
األصنــاف الثاثــة الّلذيــن ذكرهــم أميــر المؤمنيــن علي× 
ــه،  ــى علي ــه تعال ــوان الل ــي رض ــاد النخع ــن زي ــل ب لكمي
فمنهــم عالــم ربانــي، ومنهــم متعّلــم علــى ســبيل النجــاة، 
ــق  ــع كل ناع ــون م ــاع، ينعق ــج رع ــاف هم ــث األصن وثال

ــح. ــع كل ري ــون م ويميل
العالميــن،  رّب  إلــى  المنســوب  الربانــي  فالعالــم 
ــاه،  ــي دني ــد ف ــد زه ــة، ق ــة وملكوتّي ــة إلهي ــرٍب بتربي ومت
ــبيل  ــى س ــًا عل ــأكون أوالً متعّلم ــه، فـ ــي عمل ــص ف وأخل
النَّجــاة، ثــم عالمــًا رّبانيــًا أهــدي العبــاد إلــى طريــق 
ــاء  ــة األنبي ــم وورث ــادة األم ــون ق الرشــاد، فالعلمــاء الرباني
واألخــاق  العلــم  عنهــم  ورثــوا  واألوصيــاء^، 
ِذيــَن ُيَبلُِّغــوَن  ومســؤولية تبليــغ رســاالت الســماء ﴿الَّ

ِرَســاالِت اللَّــِه َوَيْخَشــْوَنُه َوال َيْخَشــْوَن َأَحــدًا﴾ )4).
ــم  ــاس يهدونه ــادة الن ــاء س ــا أّن الفقه كم

)4) األحزاب: 39.

ــَم  ــوا اْلِعْل ــَن ُأوُت ِذي ــْم َوالَّ ــوا ِمنُْك ــَن آَمنُ ِذي ــُه الَّ ــْع اللَّ َيْرَف
َدَرَجــاٍت﴾)2).

ــّمو  ــوه وس ــه وعّل ــان وعظمت ــرف اإلنس ــب إّن ش ال ري
مقامــه، إّنمــا هــو بعلمــه النافــع، وعملــه الصالــح، المتقــّوم 
ــدق واإلخــاص والوفــاء، وكّلمــا إزداد المــرء علمــًا  بالصَّ
ــى  ــي األعل ــن العل ــًا م ــّموًا وُقرب ــة وس ــًا، إزداد رفع وعم
جــّل جالــه، وإّن اللــه يرفعــه فــي اآلخــرة درجــات 
بقرائتــه العلميــة والعملّيــة )إقــرء وإرق( وال شــّك أن 
ــات  ــن درج ــف ع ــان تختل ــي الجن ــرة وف ــات اآلخ درج

ــرزخ. ــات الب ــا ودرج الدني
ــم  ــى قم ــوده إل ــان وصع ــاء اإلنس ــّلم إلرتق ــم ُس فالعل
ــي  ــه ف ــه الل ــا أودع ــى م ــانيته، وإل ــة إنس ــال، وقم الكم
ــر  ــال والخي ــّب الجم ــن ح ــدة م ــليمة والموح ــه الس فطرت

ــال. والكم
إّن اللــه ســبحانه ُيحــّب بغــاة العلــم.. الذيــن يخرجــون 
ــا  ــار، وإّنم ــل والنّه ــي اللي ــم ف ــب العل ــم لطل ــن دياره م
ــه  ــه وصفات ــي ذات ــم ف ــو العل ــبحانه ُه ــه س ــم ألّن الل أحّبه
ــم العليــم وعــّام الغيــوب، يعلــم مــا  ــه، فهــو العال وأفعال
فــي الســماوات ومــا فــي األرض، ويعلــم الّســر وأخفــى، 
ــموات واألرض،  ال يعــزب عــن علمــه مثقــال ذّرٍة فــي السَّ
ــة  ــم خائن ــر، ويعل ــوس والضمائ ــي النُّف ــا ُتخف ــم م ويعل
األعيــن، فاللــه عــّز وجــل هــو العلــم المطلــق، وال يعلــم 
مــا هــو إاّل هــو، وإذا أحــّب عبــدًا أعطــاه مــن علمــه وفهّمــه 

ــاة. الحي
ــس  ــيء نفي ــل وكل ش ــي ب ــم اإلله ــذا العل ــن ه ولك
وعزيــز وقّيــم، هنــاك مــا يضــاده فــي عالــم اإلمــكان 
والممكنــات، وبمــا يخالفــه بشــيء مزيــٍف وغيــر مرغــوب 
فيــه، إاّل أنــه يبــدو متلبســًا بلبــاس الحــّق ومتزينــًا بالحقيقة، 
وهــذا مــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم كمــا فــي قولــه تعالى: 
ــا َمــا َينَفــُع النَّــاَس َفَيْمُكُث  َبــُد َفَيْذَهــُب ُجَفــاًء َوَأمَّ ــا الزَّ ﴿َفَأمَّ
فِــي األَْرِض﴾)3)، فــإّن البحــر عنــد تاطمــه بالمــوج يظهــر 
ــن  ــا م ــل أّنه ــة يتخي ــاب زبدّي ــات وحب ــطحه فقاع ــى س عل
ــن  ــا م ــواء، وإذا فيه ــن اله ــارغ وم ــا ف ــاء، إاّل أّن جوفه الم

ــه يمكــث فــي البحــر. المــاء، فإّن
ــل  ــًا، كتقاب ــان دائم ــان يتقاب ــا صنف ــي الدني ــاك ف فهن
الليــل والنهــار، وهمــا العلمــاء والجهــاء، لتقابــل العلــم 
ــه  ــاء، إاّل أّن ــاس العلم ــس بلب ــل يتلب ــل، ورّب جاه والجه

ــف. ــد المزّي ــن الزب م

)2) المجادلة: )).
)3) الرعد: 7).

ــاس األمــر  ــاط األوراق وإلتب ــر إلخت ــذا أمــر خطي وه
ــي  ــًا ف ــن عالم ــم يك ــا ل ــون م ــاس، فيّتبع ــة النّ ــى عام عل
الحقيقــة والواقــع، إاّل أّنــه يتظاهــر بالعلــم، وهــذا االلتبــاس 
يجــري فــي كثيــر مــن المتزاحمــات والمتضــادات فــي كل 

مصــر وعصــر.
وكــم لنــا مــن المفاهيــم اإلجتماعيــة والسياســية التــي 
يلتبــس فيهــا األمــر بيــن الحقيقــة والّتزيــف، وبيــن الحــق 

والباطــل.
ــورة، فربمــا  ــم والسياســة والفــن والث كاإلســام والعل
يكــون مســلمًا سياســيًا، وسياســيًا مســلمًا، وكذلــك يكــون 
ــًا  ــًا، ومؤمن ــًا مؤمن ــًا، أو ثوري ــلمًا فنان ــلمًا ومس ــًا مس فنان

ــًا. ــًا جوهري ــا فرق ــرق بينهم ــم ف ــًا، وك ثورّي
السياســي  المســلم  بيــن  الفــرق  مــا  ذلــك:  بيــان 
الّســاحة  فــي  مطــروح  ســؤال  المســلم؟  والسياســي 

والّســاعة.
لكــي نصــل إلــى مــا نبغيــه مــن البيــان المختصــر فــي 
ــة  ــون بمنزل ــاالً ليك ــك مث ــرب لذل ــم نض ــر المه ــذا األم ه
المقدمــة للدخــول فــي صلــب الموضــوع، ومــن الواضــح 
ــي  ــا ف ــد كم ــم ومقاص ــن وراءه حك ــل م ــرب المث أن ض
ــُروَن﴾ ﴿َوَمــا َيْعِقُلَهــا إاِلَّ  ُهــْم َيَتَفكَّ القــرآن الكريــم:  ﴿َوَلَعلَّ

ــُروَن﴾. ــْم َيَتَذكَّ ُه ــوَن﴾ ﴿َلَعلَّ اْلَعالُِم
ــي  ــن اب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــن أمي ــارق بي ــو الف ــا ه فم
ــة،  ــه الهاوي ــي ســفيان علي ــن أب ــة ب ــن معاوي طالــب× وبي
ــة  ــان لخاف ــلمين يّتصف ــن المس ــع م ــد جم ــا عن فكاهم
رســول اللــه|، فــإّن أميــر المؤمنيــن الخليفــة الرابــع عنــد 
القــوم وعنــد أصحابنــا اإلماميــة الخليفــة األول وبــا فصل 
ــة  ــم الخاف ــز إس ــة ابت ــا أن معاوي ــه|: كم ــول الل لرس
ظلمــًا وجــورًا علــى نفســه، فصــار كّل واحــد منهمــا خليفــة 
ــهدان  ــان ويش ــان ويصوم ــا يصلي ــه| وكاهم ــول الل رس
الشــهادتين، إاّل أّن أحدهما مســلم سياســي واآلخر سياســي 
ــام،  ــل وظ ــر باط ــور، واآلخ ــّق ون ــا ح ــلم، فأحدهم مس
فكيــف نمّيــز بينهمــا، فكاهمــا مســلمان سياســّيان، إاّل أن 

أحدهمــا مســلم سياســي واآلخــر سياســي مســلم؟
ــه  ــوع، فإّن ــذا الموض ــخيص ه ــورة تش ــى خط وال يخف
ــون  ــى تك ــليمة حت ــات س ــن مقدم ــه م ــي توضيح ــّد ف الب
الصغريــات  مــن  مقدماتهــا  بســامة  ســالمة  النتيجــة 

ــق-. ــم المنط ــي عل ــا ف ــات -كم والكبري
السياســي  اّن  بينهمــا،  الفــرق  إّن  إجمــاالً:  ونقــول 
ــي  ــج ف ــاة والح ــه كالص ــن وأحكام ــل الدي ــلم يجع المس
ــة،  ــة أو الخاص ــه العام ــي مصالح ــواء ف ــته س ــة سياس خدم
ــي  ــام ف ــن اإلس ــّيس دي ــه يس ــلمًا إاّل أن ــه وإن كان مس فإّن

صالحــه، ويجعــل الديــن فــي خدمــة سياســته، فــإذا 
ــه  ــته، فإّن ــع سياس ــه م ــام دين ــن األي ــوم م ــي ي ــارب ف تض
يقــّدم السياســة علــى الّديــن، فينخــرج عــن الديــن فينافــق 
ويتظاهــر باإلســام، كمــا قــال ســيد الشــهداء× )والديــن 
ــهم(،  ــا دّرت معائش ــه أينم ــنتهم يحوطون ــى ألس ــق عل لع
ــلمًا،  ــيًا مس ــون سياس ــة أن يك ــي السياس ــاق ف ــن النف فم
وهــو مــن يجعــل الديــن فــي خدمــة سياســته، فمــا دام لــم 
ــية  ــخصّية والسياس ــه الش ــع مصالح ــام م ــارب اإلس يتض
فهــو مســلم ويتظاهــر باإلســام والصــاة، وإذا كان الديــن 
يضــّر بسياســته، فإّنــه ســرعان مــا ينقلــب ويظهــر مــا يخفيــه 
ــن  ــدار، وكان م ــرض الج ــن ع ــرب الدي ــاق ويض ــن النف م
ــر،  ــن الكف ــام ويبط ــر اإلس ــه يظه ــق، فإّن ــلم المناف المس
ــه فــي  ــي، إاّل أّن فيشــهد الشــهادتين فــي الظاهــر كمــا يصّل
باطنــه يضمــر الكفــر، كمــا قــال يزيــد بــن معاويــة عليهمــا 
ــين×  ــام الحس ــهداء اإلم ــيد الش ــل س ــد قت ــة بع الهاوي
)لعبــت هاشــم بالملــك فــا خبــر جــاء وال وحــي نــزل(، 
ــة  ــان )ال جن ــة عثم ــي خاف ــفيان ف ــو س ــّده أب ــال ج ــل ق ب
وال نــار( تاقفوهــا يــا بنــي أمّيــة كتاقــف الكــرة، فظاهــره 
مــن المســلمين وباطنــه مــن الكافريــن، وهــذا هــو النفــاق 
فــي العقيــدة والعمــل، وهــذا فــي الّتصنيــف السياســي يعــّد 
ــة  ــي خدم ــن ف ــل الدي ــن يجع ــو م ــلم( وه ــي مس )سياس

ــده. ــه ومقاص ــه ومآرب مصالح
وأّمــا )المســلم السياســي( كأميــر المؤمنيــن علــي×، 
فإّنــه قــال× )ليــس معاويــة بأدهــى منــي( ألّنــه إشــتهر عند 
العــرب أنــذاك أّن أربعــة مــن دهــاة العــرب منهــم معاويــة 
ــام  ــع اإلم ــذي يمن ــوى ال ــو التق ــا ه ــة، وإّنم ــه الهاوي علي
علــي× أن يرتكــب مــا إرتكبــه معاويــة، فــكان أميــر 
هــد والــورع والّتقــوى، ممــا يوجــب  المؤمنيــن يّتصــف بالزُّ
جعــل السياســة فــي خدمــة دينــه وال عكــس، فــإّن الــورع  
والتقــوى يمنعــان مــن جعــل الديــن فــي خدمــة المصالــح 
والسياســة، بــل يجعــل السياســة فــي مصلحــة الديــن فــي 
تثبيتــه وإنتشــاره، فمــا دامــت السياســة تخــدم دينــي، فإّنــه 
اتخذهــا آلــة للوصــول إلــى اللــه ســبحانه وتعالــى، وبهــذا 

يكــون مســلمًا سياســيًا، وليــس سياســيًا مســلمًا.
المــوارد  مــن  كثيــر  فــي  يجــري  المعنــى  وهــذا 
المتشــابهة، فمثــًا فنـّـان مســلم يجعــل اإلســام فــي خدمــة 
ــامه،  ــة إس ــي خدم ــن ف ــل الف ــان يجع ــلم فن ــه، ومس فنّ
ــن  ــاعر، والمؤم ــلم الش ــلم والمس ــاعر المس ــك الش وكذل
الثــوري، والثــوري المؤمــن، فــإّن المؤمــن الثــوري يجعــل 
الثــورة فــي خدمــة إيمانــه، بينمــا الثــوري المؤمــن يجعــل 

ــر. ــل وتدّب ــه، فتأم ــه وثورت ــة ثورّيت ــي مصلح ــه ف إيمان
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