


تهذيب النّفس في سطور
ال يخفــى أّن مســألة )تهذيب 
ــائل  ــن المس ــب م ــة القل ــّروح وتزكي ــة ال ــس( وتربي النف
ــائل  ــن المس ــا م ــن كونه ــاً ع ــة فض ــة والضروري العقلّي
الدينيــة والشــرعّية، فــإّن العقــل كمــا فــي الشــرع يحكــم 
بضــرورة تهذيــب النفــس وإّنــه مــن أوجــب الواجبــات 

فــي حيــاة اإلنســان.
ــه  ــه الل ــذي جعل ــليم ال ــل الّس ــك: إّن العق ــان ذل بي
مصباحــاً منيــرًا، وبــه يمتــاز اإلنســان عــن العجمــاوات، 
ويســتضيء بــه فــي طريــق حياتــه الفرديــة واإلجتماعيــة، 
ليكشــف أّن الصفــات الّذميمــة واألعمــال 

ــدوم،  ــة ال ت ــيئة زائل الس

كلمتنا:

اإلمام الحسين عليه السام وارث آدم في صفوته
 )السام على وارث آدم صفوة الله(

ــى  ــَه اْصَطَف ــم: ﴿إِنَّ اللَّ ــه الكري ــم كتاب ــي محك ــم ف ــه الحكي ــال الل ق
آَدَم﴾))(.

ــب أن  ــي: يج ــاء اإلله ــريفة: واإلصطف ــة الش ــير اآلي ــي تفس ــوا: ف قال
يكــون أولئــك الذيــن اصطفاهــم اللــه مطّهريــن معصوميــن عــن القبائــح 
والذنــوب والمنكــرات، ألّنــه ســبحانه ال يختــار وال يصطفــي إاّل مــن كان 
ــه فــي الطهــارة والعصمــة والنّزاهــة،  ــل باطن كذلــك، ويكــون ظاهــره مث

فعلــى هــذا يختــص اإلصطفاء بمــن كان معصومــاً مــن آل إبراهيم 

))) آل عمران: 33.

﴿َأَلــْم َيِجــْدَك َيتِيمــاً َفــآَوى، َوَوَجــَدَك َضــاالً َفَهــَدى، 
] ]الضحــى 8-6  َفَأْغنَــى﴾  َعائِــاً  َوَوَجــَدَك 

أوالً: بالنسبة لقوله تعالى: ﴿َأَلْم َيِجْدَك َيتِيماً َفآَوى﴾. 
نقول: إّن ظاهر هذه اآلية المباركة:

)- أّن الله تعالى قد وجد نبيه| يتيمًا.
2- أّنه بمجرد أن وجده كذلك آواه.

ــا  ــول: أم ــا، فنق ــن هن ــن األمري ــن هذي ــدث ع ــن نتح ونح
ــول:  ــا نق ــًا، فإنن ــي| يتيم ــى للنب ــه تعال ــدان الل ــبة لوج بالنس
إن مــن الواضــح أن وجــدان اللــه ســبحانه ألمــر، يختلــف عــن 

الوجــدان  فــإن  لــه.  نحــن  وجداننــا 
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قــام مجمــع التبليــغ واإلرشــاد اإلســامي العالمــي وبعــد جهــود دامــت فــي ســنين 

متواليــة، باإلعــان الرســمي عــن إفتتــاح موقــع )قنــاة الكاظميــن÷( )مصبــاح الهدايــة 

ونبــراس األخــاق( وهــو قنــاة إلكترونــي خــاّص وعلــی شــبكة الويــب وذلــك فــي اليــوم 

األول مــن شــهر محــرم الحــرام لســنة 433) هـــ  برعايــة ســماحة الســّيد عــادل العلــوي.

 حيث أّن برامج القناة تكون كاآلتي:

ــة  ــة وثقافّي ــة ـ دينّي ــوزة العلمي ــي الح ــل ف ــاء واألفاض ــع العلم ــة م ــج حواري * برام

ــد... ــّروح و الجس ــق بال ــا يتعّل ــة وم وأخاقّي

* برامج تثقيفية للشباب المؤمن.

* برامــج تتعّلــق بالشــيعة و بقيــة المســلمين مــن المذاهــب األخــری فــي كّل بقــاع 

األرض.

* تسجيل المحاضرات الدينية قدر المستطاع.

* برامــج خاّصــة بخطبــاء المنبــر الحســيني وبرامــج 

قرآنيــة وأدبّيــة وعرفانّيــة وإجتماعّيــة ثقافّيــة عاّمــة و...

ــد  ــو جدي ــا ه ــم بم ــل معك ــا للتواص ــه أن يوّفقن ــأل الل نس

ــاة ــام للقن ــر الع ــتعان.             المدي ــه المس ــس، والل ومؤن

                                              السيد محّمد علي العلوي
الموقع اإللكتروني:

w w w. A l k a z e m a i n . c o m

يحكــى أنــه كان هنــاك مزارعــًا صغيــرًا توقــف المطــر 
عــن الســقوط علــى أرضــه لفتــرة طويلــة، فــكان يخــرج كّل يــوم 
مــن بيتــه ويــرى األشــجار فــي مزرعتــه تذبــل وتتســاقط أوراقها.

ــرًا لغيمــة، فيجلــس  ــى الســماء وال يجــد فيهــا أث وكان ينظــر إل
ــرّدد  ــر ي ــزارع الصغي ــمس، كان الم ــب الش ــى تذه ــًا حّت حزين
دائمــًا: لمــاذا هربــت الغيــوم مــن أرضــي أنــي ســئ الحــّظ، ذات 
يــوم اقتــرب مــن المــزارع الصغيــر شــيخ كبيــر، فســمعه ينــدب 

حّظــه، ويــرّدد مــا إعتــاد عليــه مــن كلمــات اليــأس والتشــاءم.
ــال  ــاه ق ــد أن حي ــه، و بع ــًا من ــر قريب ــيخ الكبي ــف الش توق

ــن  ــت م ــّرب أن ــاذا تته ــت، فلم ــد هرب ــوم ق ــت الغي ــه: إذا كان ل
ــا ســمع، فتســاءل: ومــا  ــر مّم واجبــك؟ دهــش المــزارع الصغي

ــي؟ ــو واجب ه
ــًا  ــذا حزين ــس هك ــن أن تجل ــدالً م ــك ب ــل: واجب ــال الرج ق
تنــدب حضــك العاثــر، أن تشــّق لنفســك ترعــة مــن النهــر،  قــال 
المــزارع: ولكــّن النهــر يــا عّمــي، يبعــد كثيــرًا عــن المــكان، قال 
الرجــل: وإن كان، فــكّل يــوم تحفــر جــزءًا ولــو صغيــرًا، حًتــى 
ــزارع  ــر الم ــك، فك ــزرع أرض ــام، وت ــع األي ــة م ــل الترع تكتم
قليــًا ثــم قــال: الحــّق معــك يــا عمــي، فلــو أنــي فعلــت ذلــك 
مــن قبــل، لــكان حظــي اليــوم أفضــل مــا هــو اآلن فشــكرًا لــك 
علــى هــذه النصيحــة، وبعــد أن ذهــب الشــيخ، أســرع المــزارع 

الصغيــر، وشــرع بالعمــل فــي شــّق الترعــة، وإســتمر علــى ذلــك 
أيامــًا مواظبــًا علــى العمــل مــن الصبــاح حتــى غيــاب الشــمس.

ــجار،  ــن األش ــه بي ــي أرض ــري ف ــاء يج ــام كان الم ــد أّي  بع
ــاء،  ــوى بالم ــزرع يرت ــرى ال ــو ي ــا، وه ــرور والرض ــعر بالس فش
وبعــد أيــام أخــرى تحــّول لــون الــزرع إلــى اإلخضــرار، 
وإنتعشــت األشــجار، وظهــرت األزهــار، ذات يــوم مــر الشــيخ 
ــّول  ــد تح ــزرع األرض، وق ــر ي ــزارع الصغي ــرأى الم ــر ف الكبي
الــزرع إلــى الّلــون األخضــر الجميــل، ورأى الثمــار علــى 
ــب  ــه يرح ــرع إلي ــر، فأس ــيخ الكبي ــزارع الش ــجار، رأى الم األش
بــه ويدعــوه لرؤيــة أرضــه الجميلــة، ويشــكره فضحــك الشــيخ 

ــه. ــاج عمل ــد نت ــل، يحص ــن يعم ــال: م ــر وق الكبي
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ــار والعــذاب  وإّنهــا مــن الجهــل، ومصيرهــا ومآلهــا إلــى النّ
األليــم والُمهيــن، ولكــّن الصفــات الحميــدة واألعمــال 
ــود  ــدة بخل ــة، وخال ــوم القيام ــى ي ــة إل ــي باقي ــة فه الصالح
ــاء  ــن ج ــاق، فم ــه ب ــد الل ــا عن ــذ وم ــم ينف ــا عندك ــان م الجن
بالحســنة فــي صفاتــه وأفعالــه، فلــه عشــر أمثالهــا ويضاعــف 
اللــه لمــن يشــاء، كيفمــا يشــاء، بمــا شــاء مــن دون حســاب.

فالعقــل الســليم والفطــرة الموّحــدة يــرى أّن َمــن ســادته 
ــي  ــح ف ــم يفل ــه ل ــيئة، فإّن ــة والس ــات الذميم ــه الصف وَحَكمت
ــن  ــرعاً م ــًا وش ــب عق ــه، فيج ــي آخرت ــوز ف ــن يف ــاه ول دني
مجاهــدة النّفــس، وإزالــة الصفــات الرذيلــة، والتخّلــي 
ــى  ــال، حت ــح األعم ــاق وصال ــكارم األخ ــل وبم بالفضائ

ــْن  ــوَن * إاِلَّ َم ــاٌل َوال َبنُ ــُع َم ــْوَم ال َينَْف ينتفــع بهــا ﴿َي
ــعراء: 88: 89(. ــلِيٍم﴾ )الش ــٍب َس ــَه بَِقْل ــى اللَّ َأَت
الرذائــل  مــن  الســليم  فالقلــب 

ــي  ــع ف ــو الناف ــاق ه ــاوئ األخ ومس
ــا مزرعــة  ــإّن الدني ــا واآلخــرة، ف الدني

اللــه  أوليــاء  اآلخــرة، ومتجــر 
ــن  ــارة ل ــا بتج ــر فيه ــن يتاج لم

ــور. تب
صفــة  أّن  لــو  إعلــم:  ثــم 
ــب  ــت القل ــة حكم ــدة رذيل واح
وتغّلبــت عليــه، فقــد أفســدته، 
وخبــث ولــم يخــرج منــه إاّل نكدًا 

وفســادًا، فالكــوز والجــّرة التــي فيهــا 
ــح  ــا ينض ــإّن م ــر، ف ــن الخم ــرة م قط

منــه كان نجســًا وَدنســًا، وال يجــوز شــربه 
ــه  ــرًا، إاّل أن ــاً خم ــن موضوع ــم يك وإن ل

بحكــم الخمــر شــرعاً، فمــن كان عنــده صفــة 
ــي  ــتكون ف ــل س ــليمة، ب ــن س ــم تك ــس ل ــإن النّف ــة، ف رذيل
ــة  ــق ـ النتيج ــم المنط ــي عل ــا ف ــه ـ كم ــقيمة ألن ــة س النتيج
ــدم  ــٍذ ع ــك حينئ ــتوجب ذل ــات، ويس ــّس المقدم ــة ألخ تابع

ــه. ــه وعمل ــره وقول ــب فك ــه والطي ــة قلب ــاة ونظاف طه
﴿َوالَِّذي َخُبَث ال َيْخُرُج إاِلَّ َنكِدًا﴾ )األعراف: 58(.

وإذا األرض الّســبخة والمالحــة ذات األشــواك واألحجار 
إذا لــم ُتحــرث بتعــب ونصــب، وجهــود وجهــاد، ولــم 
يخــرج منهــا الصخــور واألحجــار واألشــواك، لمــا صلحــت 
للزراعــة وال ُأخــذ المحصــول والثمــار والمنافــع منهــا، ثــم 
كّل مــا يضمــره اإلنســان، فإّنــه يظهــر علــى صفحــات وجهــه 
وفلتــات لســانه، فمــن يضمــر صفــة رذيلــة، فإّنهــا تفضحــه 
ــان ﴿ ــلوك اإلنس ــى س ــا عل ــرج آثاره ــًا وتخ يوم

ــاكَِلتِِه﴾ )اإلســراء: 84(. ــى َش ــُل َعَل ــْل ُكلٌّ َيْعَم ُق

فمــن كان فــي قلبــه كبــرًا وعّلــوًا وإســتعاًء علــى 
ــرز  ــا يب ــرًا، كم ــه تكّب ــى جوارح ــر عل ــه يظه ــن، فإّن اآلخري

ذلــك فــي ســلوكه وفــي كّل مفاصــل حياتــه.
قانون المحاسبة:

وهنــا البــّد للمهاجــر إلــى اللــه ورســوله، والمجاهــد فــي 
ســبيل اللــه بالجهــاد األكبــر، أن يحاســب نفســه، فإّنــه كمــا 
ورد فــي الحديــث الشــريف عــن اإلمــام الكاظــم×: )ليــس 

منّــا مــن لــم يحاســب نفســه كّل يــوم(.
وعــن بعــض العارفيــن+: كان يتوضــأ قبــل نومــه 
ويســتقبل القبلــة، ويحاســب نفســه، فــإن أحســن شــكر رّبــه، 

ــه. ــاب إلي ــه وت ــتغفر الل ــاء إس وإن أس
الحذار الحذار:

والخطــر الّداهــم والدائــم عنــد محاســبة النّفــس لتهذيبها 
ــر  ــريك خطي ــده ش ــر عن ــه يحض ــا أّن ــا وإصاحه وتزكّيته
يوســوس لــه وُيشــغله عــن المحاســبة، بــل ويســّول أعمالــه 
الســيئة، فيزيــن الباطــل بلبــاس الحــق، حتــى يحســب المــرء 

أنــه ُيحســن ُصنعــًا.
ــن  ــارة م ــادر ت ــن والغ ــم الخائ ــريك الظال ــك الش وذل
داخلنــا وهــي النفــس األمــارة بالّســوء، فــإّن اإلنســان يعمــل 
الســوء والمنكــر حتــی يكــون ذلــك ملكــة لــه ويــراه معروفــًا 
ــود  ــة وج ــى مملك ــا عل ــه إلمارته ــس ب ــر النف ــناً، فيأم وحس

ــح  ــوارح والجوان ــانية والج ــوى النفس ــون الق ــان، فتك اإلنس
ــرة، وإّن  ــة والجائ ــا الجاهل ــا وحكومته ــة إمارته ــي خدم ف
النّفــس األمــارة بالّســوء أعــدى عــدوك التــي بيــن جنبيــك.

وأّمــا الشــريك مــن الخــارج فهــم شــياطين الجــن 
ــا. ــد الدني ــوى وعبي ــاع اله ــوء وأتب ــاء الّس ــس كأصدق واإلن

باإلخاص يكون الخاص:
ولكــن رحمــة رّبــك الواســعة شــملت مــن أخلــص فــي 
عبادتــه وحياتــه، فإّنــه يخلــص مــن إغــواء إبليــس ووســاوس 
ــا  ــه وكم ــن خارج ــان أو م ــل اإلنس ــن داخ ــواء م ــه، س حزب
ورد عــن أميــر المؤمنيــن علــي×: )باإلخــاص يكــون 

ــاص(. الخ
وقــال×: )أخلــص َتنــل( فمــن طلــب معالــي األخــاق 
ذلــك  يكــون  إّنمــا  ومحاســنها،  ومكارمهــا 

باإلخــاص.
وال ريــب أّن مقدمــة اإلخــاص التفكــر 
والتأّمــل والتدّبــر، ثــم التــوكل علــى اللــه 
ــه،  ــا بقضائ ــره والرض ــليم ألم والتس
ثــم اإلخــاص فــي القلــب وفــي 
ــاَء  ــوا لَِق ــْن َكاَن َيْرُج ــل ﴿َفَم العم
ــًا  ــاً َصالِح ــْل َعَم ــِه َفْلَيْعَم َربِّ
ــِه َأَحــدًا﴾  َوال ُيْشــِرْك بِِعَبــاَدةِ َربِّ
يوســف  ومثــل   )((0 )الكهــف: 

الصديــق يخلــص فــي عمله ﴿
ــَن﴾  ــا اْلُمْخَلِصي ــْن ِعَباِدَن ــُه ِم إِنَّ

)يوســف: 24(.

ومــن لــم ُيخلــص كان فــي ﴿
ــور:  ﴾ )الن ــيٍّ ــٍر ُلجِّ ــي َبْح ــاٍت فِ َأْو َكُظُلَم
40(، فــا خيــر فيــه ولــم يكــن لــه موقــع فــي 

النفــوس الطاهــرة، وال ريــب أّن مــن ُيخــرج 
مــن قلبــه شــياطين الّريــاء والُعجــب وحــّب 
ــن  ــة م ــد وكل رذيل ــر والحّس ــمعة والكب ــراء والس اإلط
ــة  ــول مائك ــال لدخ ــح المج ــه يفت ــة، فإّن ــل األخاقي الرذائ
ــه  ــه، وكان قلب ــه وكمال ــه وجمال ــه وجال ــاء الل ــة وبه الّرحم

ــًا. ــوزًا عظيم ــاز ف ــد ف ــن، وق ــرش الّرحم ــه وع ــرم الل ح
فمــن لــم يخلــص فــي نوايــاه وأعمالــه لــم يكــن مصــدر 
ــى  ــلوكه إل ــيره وس ــي س ــره ف ــه وال لغي ــاء ال لنفس ــور وضي ن
ــارك،  ــو وُيب ــه ينم ــا كان لل ــه م ــص، فإّن ــن إن أخل ــه، ولك رّب
ويكــون مّمــا ينفــع النّــاس، فيمكــث فــي األرض، ســواء فــي 
أقوالــه وأفعالــه وأعمالــه، ويخلــف اللــه في أســمائه الُحســنى 
وصفاتــه الُعلــى، ويصــل إلــى المقصــد فــي ﴿َجنَّــاٍت َوَنَهٍر﴾ 
ــَد َملِيــٍك ُمْقَتِدٍر﴾وذلــك  والمقصــود ﴿فِــي َمْقَعــِد ِصــْدٍق ِعنْ
هــو الفــوز العظيــم وآخــر دعواهــم أن الحمــد للــه رّب 

العالميــن.

ــرم  ــة الح ــت ذات لیل ــیرازي&: دخل ــّید الش ــال الس  ق
ــال  ــت قب ــا وصل ــاج فلم ــض الحج ــي بع ــريف، ومع الش
ــة  ــم بعمام ــخص معم ــي ش ــام قابلن ــه الس ــّي علی دار عل

ــم؟ ــكان أنت ــن أي م ــألني: م ــل فس ــه رج ــراء، ومع صف
قلت: من النجف.

قال: النجف من باد إيران؟
قلــت: ال، مــن بــاد العــراق، فیــه مرقــد أمیــر المؤمنیــن 
ــث  ــاء، حی ــن كرب ــرب م ــام بالق ــه الس ــي علی ــیدنا عل س

هنــاك مرقــد ااِلمــام الحســین علیــه الســام.
قــال الرجــل الــذي كان معــه: هــذا الســّید أحمــد عالــم 

وخطیــب بفلســطین.
ثــم قــال الخطیــب: لنــا حديــث مضبــوط حــول ســّیدنا 
ــون:  ــذا المضم ــث به ــرأ الحدي ــام فق ــه الس ــین علی الحس
أنــه إذا قامــت القیامــة نــادى منــاٍد مــن بطنــان العــرش: يــا 
ــوز  ــد أن تج ــا تري ــم فإّنه ــوا أبصارك ــر، ُغّض ــل المحش أه
فاطمــة بنــت محمــد صلــى اللــه علیــه وآلــه، فتأتــي فاطمــة. 
علیهــا الســام وعلــى رأســها ثــوب الحســین علیــه الســام 
مخّضــب بالدمــاء فتأخــذ بقائمــة العــرش، وتقــول: اللهــّم 
ــام،  ــه الس ــین علی ــدي الحس ــة ول ــن قتل ــي وبی ــم بین احك
ــار،  ــي الن ــام ف ــه الس ــین علی ــة الحس ــى قتل ــل تعال َفُیدِخ

ــا. ــّم دعــا للمســلمین، وتوادعن ضــع، ث
ــه  ــه وآل ــه علی ــى الل ــي صل ــر النب ــى قب ــت إل ــّم توّجه ث
ــرت  ــريف تذك ــر الش ــرب القب ــت ق ــا وصل ــارة ولّم للزي
ــرب  ــا يق ــل م ــداد قب ــي بغ ــث ف ــذا الحدي ــمعت ه ــي س أن
ــر  ــى المنب ــة عل ــاء العام ــد علم ــن أح ــنة م ــرين س ــن عش م
ــا عازمیــن مــع عــّدة مــن  بعــد صــاة الجماعــة، حیــث كنّ
الفضــاء والطــاب لزيــارة قبــر علــي بــن محمد الســمري، 
الــذي هــو أحــد النــّواب االَربــع لصاحــب العصــر ااِلمــام 
ــع  ــي الجام ــا ف ــا وردن ــه، فلّم ــه فرج ــل الل ــة عّج الحّج
الــذي كان القبــر فــي جانــب منــه رأينــا العالــم علــى المنبــر 
ــة، وكان  ــن أداء الفريض ــم م ــد فراغه ــظ بع ــغوالً بالوع مش
ــى  ــتماع حت ــنا لاس ــًا، فجلس ــه غالب ــرأ من ــًا يق ــده كّراس بی
نــزور القبــر بعــد تفــّرق الجماعــة وســهولة الطريــق، ففــي 
ــة  ــى أهمی ــكام إل ــّر ال ــر انج ــى المنب ــه عل ــن حديث ضم
مقــام الحســین علیــه الســام وذكــر شــیئًا كثیــرًا فــي حّقــه 
ــث المذكــور  ــى نقــل الحدي ــى وصــل إل ــه الســام حت علی
ــام  ــا الس ــة علیه ــي أن فاطم ــرى، وه ــة أخ ــر جمل ــع ذك م

بعــد ذلــك تقــول: اللهــّم اقبــل شــفاعتي فیمــن بكــى علــى 
ولــدي الحســین علیــه الســام فیقبــل اللــه شــفاعتها، 
وُيدِخــل الباكیــن علــى الحســین علیــه الســام فــي الجنّــة.
فتأّســفت نهايــة االَســف، أّنــي نســیت أن أســأل منــه أّنــه 

هــل يكــون للحديــث جــزء آخــر أم ال؟
فاشــتغلت بالزيــارة واالَعمــال المندوبــة، وفــي طريــق 
ــب  ــت الخطی ــي رأي خروجــي مــن الحــرم الشــريف وإذا ب
المذكــور مــع صاحبــه جالســین عنــد بیــت علــي وفاطمــة 
ــب  ــت قري ــة، والوق ــرف الروض ــن ط ــام م ــا الس علیهم
ــه  ــة من ــا صــرت علــى مقرب ــًا، فلّم ــة لی مــن الســاعة الثالث
ــل  ــه: ه ــأل من ــيَّ وأردت أن أس ــض إل ــه، ونه ــّلمت علی س

ــر؟ ــزء آخ ــث ج ــه للحدي أن
آخــر  جــزء  للحديــث  أن  نســیت  وقــال:  فســبقني 
ــن  ــة اآلمري ــراد هیئ ــد أف ــفاعة، وكان أح ــة الش ــرأ جمل فق
ــباك،  ــى الش ــًا عل ــر واقف ــن المنك ــن ع ــروف والناهی بالمع
فناديتــه فقلــت: إجلــس واســتمع وقلــت للســید الخطیــب: 
أِعــد الحديــث فأعــاده، فقلــت لــه: هــذا لیــس مــن الشــیعة، 

ــطین. ــي فلس ــذا ف ــذا وك ــو ك ــم، ه ــن علمائك ــل م ب
فلّمــا ســمعه ولــم يكــن قــادرًا علــى تكذيبــه، قــال: ولــو 
ُســّلم، لكــّن هــذه الشــفاعة والفضــل لیســت للمخالفیــن، 
وأشــار إلــى الشــیعة، يعنــي شــفاعة فاطمــة علیهــا الســام 

والدخــول للجنــة لیســت للشــیعة المخالفیــن.
ــا  ــم، دعن ــن أم أنت ــن نح ــن أّن المخالفی ــا ع ــت: دعن قل
عــن أنــه نحــن الباكــون علــى الحســین أم أنتــم، دعنــا عــن 
ــین  ــى الحس ــكاء عل ــة الب ــة ببرك ــل الجنّ ــن ندخ ــه نح أن
ــم؟  ــام أم أنت ــا الس ــة علیه ــفاعة فاطم ــام وش ــه الس علی
إن مقصــودي هــو أّن هــذا الحديــث يــدّل علــى أّن البــكاء 
ــه الســام لیــس بدعــة كمــا تزعمــون،  علــى الحســین علی

ــكت. فس
ثــّم جــاء عــّدة مــن النــاس لیخرجــوا مــن الحــرم 
ــرأ  ــث، فق ــرأ الحدي ــّیدنا إق ــت: س ــم، قل ــريف فناديته الش
مكــررًا حتــى اجتمــع حولــه مــا يقــرب مــن خمســین مــن 
المصرّيیــن وغیرهــم مــن الحّجــاج، بعضهــم ُمصــّدق 
ــن  ــض م ــه، وبع ــن فی ــن المتحّیري ــم م ــث، وبعضه للحدي

ــه! ــن مع المحاّجی
أّنــه قــال لهــم جمیعــًا: بــأّن هــذا  إالّ 

المســّلمة. االَحاديــث  مــن  الحديــث 

ــًا  ذهــب فــّاح لجــاره يطلــب منــه حب
لكــي يربــط حمــاره أمــام البیــت.

أجابــه الجــار بأنــه ال يملــك حبــًا 
ولكــن أعطــاه نصیحــة وقــال له:يمكنــك أن 
تقــوم بنفــس الحــركات حــول عنــق الحمار 
ــه. ــرح مكان ــن يب ــه ول ــك تربط ــر بأن وتظاه

ــي  ــار وف ــة الج ــّاح بنصیح ــل الف عم
ــي  ــاره ف ــاح حم ــد الف ــد وج ــاح الغ صب

ــًا. ــه تمام مكان
وأراد  حمــاره  علــى  الفــاح  ربَّــت 
الذهــاب بــه للحقــل ولكــن الحمــار رفــض 

ــه! ــن مكان ــزح م التزح
ــرك  ــه أن يح ــكل قوت ــل ب ــاول الرج ح
الحمــار ولكــن دون جــدوى، حتــى أصــاب 

ــار. ــرك الحم ــن تح ــأس م ــّاح الی الف
ــه  ــب النصیح ــار يطل ــاح للج ــاد الف فع
فســأله: »هــل تظاهــرت للحمــار بأنــك 

ــه؟« ــل رباط تح
فــرد علیــه الفــاح بـــ اســتغراب: »لیــس 

هنــاك ربــاط«.
أجابــه جــاره: »هــذا بالنســبة إلیــك أمــا 

بالنســبة إلــى الحمــار فالحبــل موجــود«.
يفــك  بأنــه  وتظاهــر  الرجــل  عــاد 
ــاح دون  ــل، فتحــرك الحمــار مــع الف الحب

أدنــى مقاومــة!
ــاس  ــار، فالن ــذا الحم ــن ه ــخر م ال تس
أيضــًا قــد يكونــون أســرى لعــادات أو 
لقناعــات وهمیــة تقیدهــم، ومــا علیهــم إال 
ــف  ــذي يلت ــي ال ــل الخف ــفوا الحب أن يكتش
ــدم  ــن التق ــم م ــم( ويمنعه ــول )عقوله ح

ــام. لألم
أي أمــة )تتــوارث أجیالهــا الحديــث 
والخــوف  والتخلــف  الضعــف  عــن 
والفقــر( ســتبقى متأخــرة حتــى تفــك حبلهــا 

الوهمــي!!
وقتهــا تســتطیع ان تنهــض وتمضــي مــن 

. يد جد

الهزيمة النفسیة  البكاء على الحسینتتمة:   كلمتنا:
مناظرة آية اهلل العظمى المرحوم السید عبداهلل الشیرازي مع بعض العلماء
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البشــري لهــذا الجســم، تحّكمــوا فــي مســیرة هــذا الجســم، 
ــا أن  ــدون، كم ــيء يري ــه كل ش ــوا من ــم أن يصنع و أمكنه
ــة،  ــري خارط ــم البش ــزًا وللجس ــًا ومرك ــرة صندوق للطائ
ــه  ــره ل ــود بأس ــذا الوج ــا، ه ــة أيًض ــون خارط ــذا الك فله
خارطة،لــه منطقــة معینــة، لــه مركــز معیــن، ذلــك المركــز 

ــره.  ــود بأس ــذا الوج ــن ه ــة ع ــق التفصیلی ــل الدقائ يحم
ــى الكــون،  مــن ســیطر علــى هــذا المركــز، ســیطر عل
ــتنفذ  ــتطاع أن يس ــیرته، و اس ــي مس ــم ف ــتطاع أن يتحك اس
ــاك مركــز لهــذا  ــه، هن ــوزه واســتطاع أن يســتخرج طاقات كن
الكــون، وهــذا المركــز هــو الــذي عبــرت عنــه النصــوص 
ــُن  ْحَم ــون، )الرَّ ــّي الك ــون، وبكرس ــرش الك ــريفة بع الش
ــَماَواِت  السَّ ُكْرِســیُُّه  )َوِســَع  اْســَتَوى(،  اْلَعــْرِش  َعَلــى 
َواألَْرَض(، عــرش الكــون، مركــز الكــون، كرســي الكــون، 
ــي  ــمیت ف ــي س ــي الت ــون، ه ــة الك ــون، خارط ــة الك خارط

ــاب.  ــم الكت ــة بعل ــات القرآنی ــض اآلي بع
ــوب  ــاب الوج ــو كت ــًا، وه ــون تدوينی ــد يك ــاب ق الكت
األحــكام  وجــوب  الكراهــة،  و  واإلباحــة  والحرمــة 
ــي،  ــاب التكوين ــي، الكت ــاب تكوين ــاك كت ــرعیة، وهن الش
ــات  ــه معلوم ــا فی ــون، م ــة الك ــون، خارط ــز الك ــي مرك يعن
يمكنــك  ال  إذن  وتفاصیلهــا،  دقائقهــا  بجمیــع  الكــون 
إقامــة الحضــارة الكونیــة إال بالوصــول إلــى مركــز الكــون 

ــك؟!. ــس كذل ــون، ألی ــرش الك وع
ــون؟  ــرش الك ــى ع ــل إل ــف نص ــع: كی ــر الراب العنص
ــه  ــل إلی ــات؟ أم نص ــات والكلی ــر الجامع ــه عب ــل إلی أنص
عبــر التجــارب البشــرية المختلفــة المتعــددة؟ كیــف نصــل 

ــز؟  ــذا المرك له
ــل  ــد أن تتدخ ــه، ال ب ــل إلی ــدك أن تص ــك وح ال يمكن
الیــد اإللهیــة لتأخــذك مــن عالــم الخلــق إلــى عالــم األمــر، 
ــط بــك  ــي تحی ــة والحواجــز الت لتأخــذك مــن هــذه األغطی
إلــى مــا وراءهــا، ال بــد أن تتدخــل الیــد اإللهیــة وإال أنــت 
ــز  ــون ومرك ــرش الك ــى ع ــل إل ــن أن تص ــردك ال يمك بمف
الكــون، ال بــد مــن تدخــل الیــد اإللهیــة فــي ذلــك لتنقلــك 

مــن عالــم إلــى عالــم. 
مثــا القــرآن الكريــم يتحــدث عــن آصــف بــن برخیــا 
يقــول  الســام-، مــاذا  النبــي ســلیمان -علیــه  وزيــر 
ــأُل  ــا اْلَم َه ــا َأيُّ ــاَل َي ــیته )َق ــب حاش ــلیمان يخاط ــرآن، س الق
ــي  ــِلِمیَن(، يعن ــي ُمْس ــَل َأْن َيْأُتونِ ــَها َقْب ــي بَِعْرِش ــْم َيْأتِینِ ُك َأيُّ
عــرش بلقیــس، )َقــاَل ِعْفِريــٌت ِمــَن اْلِجــنِّ َأَنــا آتِیــَك 
ــِه  ــي َعَلْی ــَك َوإِنِّ ــْن َمَقاِم ــوَم ِم ــَل َأْن َتُق ــِه َقْب بِ

ــرف  ــَن اْلِكَتاِب(ع ــٌم ِم ــَدُه ِعْل ــِذي ِعنْ ــاَل الَّ ــٌن َق ــِويٌّ َأِمی َلَق
ــرف كل  ــم يع ــون، ل ــة الك ــن خارط ــات ع ــض المعلوم بع
ــع  ــات، اّطل ــض المعلوم ــى بع ــع عل ــون، اطل ــة الك خارط

ــون. ــز الك ــون ومرك ــرش الك ــن ع ــزء م ــى ج عل
ــِه  ــَك بِ ــا آتِی ــاِب َأَن ــَن اْلِكَت ــٌم ِم ــَدُه ِعْل ــِذي ِعنْ ــاَل الَّ )َق
ــاَل  ــَدُه َق ا ِعنْ ــَتِقرًّ ــا َرآُه ُمْس ــَك َفَلمَّ ــَك َطْرُف ــدَّ إَِلْی ــَل َأْن َيْرَت َقْب
ــه،  ــه أعان ــا، الل ــن برخی ــف ب ــي(، آص ــِل َربِّ ــْن َفْض ــَذا ِم َه
هــو وحــده لــم يتوصــل إلــى ذلــك، اللــه جذبــه مــن عالــم 
الخلــق إلــى عالــم األمــر، أطلعــه علــى بعــض المعلومــات 
المرتبطــة بخارطــة الكــون، أمســك بیــده بعــض المفاتیــح، 
ــًا ثقیــا مــن الیمــن  اســتطاع أن ينقــل عرشــًا مزمــردًا مذّهب
ــذا  ــي ه ــم ف ــدة، تحك ــة واح ــال لحظ ــطین خ ــى فلس إل
ــة  ــات خارط ــض معلوم ــى بع ــع عل ــه اطل ــة أن ــيء نتیج الش

ــون.  الك
ويتحــدث القــرآن عــن النبــي داوود -علیــه وعلــى 
ــَع َداُوَد  ْرَنا َم ــه أفضــل الصــاة والســام- )َوَســخَّ ــا وآل نبین
ْرَنا  ـا َفاِعِلیــَن( )إِنَّــا َســخَّ ْیــَر َوُكنَـّ اْلِجَبــاَل ُيَســبِّْحَن َوالطَّ
اْلِجَبــاَل َمَعــُه ُيَســبِّْحَن بِاْلَعِشــيِّ َواإِلْشــَراِق( ويتحــدث أيضــا 
ــَن اْلِجــنِّ  ــوُدُه ِم ــَلْیَماَن ُجنُ عــن النبــي ســلیمان )َوُحِشــَر لُِس

ــوَن(. ــْم ُيوَزُع ــِر َفُه ْی ــِس َوالطَّ َواإِلْن
ــَح  ي ــُه الرِّ ْرَنا َل ــخَّ ــول )َفَس ــلیمان يق ــن س ــدث ع يتح
َتْجــِري بَِأْمــِرِه ُرَخــاًء َحْیــُث َأَصــاَب(، كیــف وصل ســلیمان 
إلــى هــذا الملــك؟ الذي تحــدث عنــه ســلیمان وقــال: )َقاَل 
َربِّ اْغِفــْر لـِـي َوَهــْب لـِـي ُمْلــًكا ال َينَْبِغــي ألََحــٍد ِمــْن َبْعــِدي 
ــاُب( إلــى يومنــا هــذا، اإلنســان صعــد على  ــَك َأْنــَت اْلَوهَّ إِنَّ
ســطح القمــر ووضــع األقمــار الفضائیــة ولكنــه لــم يســیطر 
ــرين  ــرن العش ــان ق ــذا، إنس ــا ه ــى يومن ــح، إل ــى الري عل
ــن  ــزء م ــى ج ــیطر عل ــرين س ــد والعش ــرن الواح ــان ق وإنس
الفضــاء لكنــه إلــى اآلن لــم يســیطر علــى الريــح وســلیمان 
ــاًء  ــِرِه ُرَخ ــِري بَِأْم ــَح َتْج ي ــُه الرِّ ْرَنا َل ــخَّ ــا، )َفَس ــیطر علیه س

ــُث َأَصــاَب( َحْی
خارطــة  عــن  معلومــات  يملــك  كان  ســلیمان  إذن 
الكــون، كان يملــك معلومــات عــن مركــز الكــون وعــرش 
ــح،  ــي الري ــم ف ــتطاع أن يتحك ــلمان اس ــك س ــون، لذل الك
ــي  ــم ف ــتطاع أن يتحك ــن، اس ــي الج ــم ف ــتطاع أن يتحك اس
ــِس  ــنِّ َواإِلْن ــَن اْلِج ــوُدُه ِم ــَلْیَماَن ُجنُ ــَر لُِس ــر، )َوُحِش الطی
ــه أن  ــده ال يمكن ــان وح ــوَن(، فاإلنس ــْم ُيوَزُع ــِر َفُه ْی َوالطَّ

ــات.  ــذه المعلوم ــى ه ــل إل يص
إذن نتیجــة هــذه العناصــر األربعــة أّن الهــدف مــن 
وجــود الكــون، إقامــة الحضــارة الكونیــة ولیــس الحضــارة 
األرضیــة، ال يمكــن لإلنســان أن يصــل إلــى الحضــارة 

الكونیــة إال إذا وصــل إلــى مركــز الكــون، وال يمكــن 
لإلنســان أن يصــل إلــى مركــز الكــون إال بتدخــل إلهــي، مــا 

ــي؟.  ــل إله ــى تدخ معن
أي أن يوجــد اللــه لــه شــخًصا وذلــك الشــخص يحمــل 
ــك  ــوم ذل ــون، فیق ــة الك ــن خارط ــة ع ــات الكامل المعلوم
الشــخص الــذي يحمــل المعلومــات الكاملــة عــن خارطــة 
ــة  ــى إقام ــون وإل ــز الك ــى مرك ــان إل ــل اإلنس ــون لیوص الك
ــة  ــة القرآنی ــه اآلي ــد علی ــا تؤك ــذا م ــة وه ــارة الكونی الحض
ــْن  ــُذوا ِم ــَتَطْعُتْم َأْن َتنُْف ــِس إِِن اْس ــنِّ َواإِلْن ــَر اْلِج ــا َمْعَش )َي
أن  اســتطعتم  إذا  َفاْنُفــُذوا(  َواألَْرِض  ــَماَواِت  السَّ َأْقَطــاِر 
تقیمــوا الحضــارة الكونیــة فأقیمــوا، ولكــن! )ال َتنُْفــُذوَن إاِل 

ــلطان؟  ــو الس ــن ه ــْلَطاٍن(، وم بُِس
ــون،  ــة الك ــات خارط ــك معلوم ــذي يمل ــخص ال الش
الكــون،  عــرش  معلومــات  يملــك  الــذي  الشــخص 
ــون، إذن ال  ــز الك ــات مرك ــك معلوم ــذي يمل ــخص ال الش
بــد فــي يــوم مــن األيــام مــن ظهــور شــخص يحمــل هــذه 
المعلومــات بأســرها لیوقفنــا علــى مركــز الكــون، ولیطلعنــا 
علــى أســرار الكــون، لیقیــم لنــا الحضــارة الكونیــة العادلــة، 
ــدي  ــو المه ــذا ه ــرى، وه ــة الكب ــداف اإللهی ــق األه لیحق

ــج-.  ــر -ع المنتظ
ولكــن نحــن اآلن نخاطــب غیــر الشــیعة اإلمامیــة، 
نخاطــب مــن ال يعتقــد، إقامــة الحضــارة الكونیــة علــى يــد 
هــذا الشــخص المّطلــع علــى جمیــع المعلومــات والعــارف 

ــاعدين: ــن مس ــى عاملی ــف عل ــا، يتوق به
)- استعداد المجتمع البشري 

ــارة  ــذه الحض ــة ه ــه إلقام ــخص نفس ــتعداد الش 2- اس
ــة. الكونی

العامــل األول: مــن الطبیعــي أن المجتمــع البشــري 
ــوض  ــى يخ ــة حت ــات الدقیق ــذه المعوم ــا له ــس مؤّه لی
ــًأ  ــون كف ــه أن يك ــة، وإالّ ال يمكن ــة مختلف ــارب حضاري تج
لتلقــي هــذه المعلومــات، أنــت تأخــذ إنســان يــدرس رابــع 
ابتدائــي وتدخلــه مختبــر الطاقــة النوويــة وتطلــب منــه أيــن 
ــون  ــه أن يك ــان ال يمكن ــذا اإلنس ــا، ه ــا معّین ــع تفاع يصن
ــات  ــر بدراس ــى يم ــر حت ــذا المختب ــع ه ــل م ــا للتعام مؤّه
ــك  ــى أن يمل ــة إل ــارب مختلف ــوض تج ــى يخ ــة وحت مكثف
ألیــس  المختبــر،  هــذا  يدخــل  ألن  والكفــاءة  األهلیــة 

ــك؟!  كذل
للكام تتمة........

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

 )276) هـ / 355) هـ(
ــا  ــزدي،  أم ــر الی ــد جعف ــن محم ــم ب ــو عبدالكري ه
ــر  ــى الحائ ــد إل ــتهر، فعائ ــه اش ــذي ب ــري ـ ال ــه ـ الحائ لقب
ــن  ــّدة م ــاك م ــام هن ــث أق ــاء«، حی ــي »كرب ــیني ف الحس

ــن. الزم
ولــد الشــیخ عبدالكريــم فــي قرية تســمى مهرجــرد من 

قــرى يزد وســط إيــران، وذلــك فــي عــام 276)هجرية.
درس& المقّدمــات فــي مدينــة أردكان مــن توابــع 
يــزد، ثــّم ذهــب إلــى حــوزة يــزد إلكمــال دراســته هنــاك، 
ــا  ــار علمائه ــد كب ــذ عن ــامّراء، وتتلم ــى س ــافر إل ــّم س ث
ــیخ  ــاة الش ــد وف ــیرازي، وبع ــي الش ــد تق ــیخ محّم كالش
الشــیرازي ســافر إلــى النجــف األشــرف، وأكمــل دراســته 
ــكیل  ــام بتش ــة وق ــاء المقّدس ــى كرب ــب إل ــّم ذه ــا، ث فیه
حلقــة دراســیة فــي مدرســة حســن خــان، وظــّل مشــغوالً 

ــة. ــام 332)هجري ــى ع ــس حّت ــاك بالتدري هن
ــام  ــد اإلم ــارة مرق ــه لزي ــة توّج ــام 333)هجري ــي ع ف
الرضــا× فــي مشــهد المقّدســة، فراســله بعــض العلمــاء 
ــل  ــس فقب ــة أراك للتدري ــى مدين ــيء إل ــه المج ــوا من وطلب
دعوتهــم، وأخــذ ُيلقــي الــدروس فیهــا لمــّدة ثمانــي 

ــنوات. س
ســافر إلــى قــم المقّدســة لزيــارة مرقــد الســّیدة فاطمــة 
ــكان  ــى م ــّاب إل ــاء والط ــّب العلم ــة’، فه المعصوم
ــة  ــه اإلقام ــوا من ــه، وطلب ــه وتوجیهات ــماع آرائ ــه لس إقامت
فــي قــم المقّدســة، فقبــل دعوتهــم بعــد أن اســتخار 

ــم. ــرآن الكري بالق
قــام& عــام 340)هجريــة بوضــع الهیــكل األساســي 
ــي  ــك ف ــة، وكان ذل ــم المقّدس ــي ق ــة ف ــة الحوزوي للدراس
ــد أن  ــان، وبع ــا خ ــاه رض ــاب الش ــى النق ــام األُول األّي
اســتتّبت األُمــور لرضــا خــان ســعى وبشــّتى الطــرق 
ــّدي  ــل تص ــن بفض ــوزة، ولك ــان الح ــى كی ــاء عل للقض
ــاظ  ــتطاع الحف ــاوالت، اس ــك المح ــري لتل ــیخ الحائ الش
ــزًا  ــذا مرك ــا ه ــى يومن ــّل إل ــذي ظ ــان ال ــك الكی ــى ذل عل
ــاع  ــائر بق ــى س ــت^ إل ــوم آل البی ــه عل ــض من ــًا تفی مهّم

ــم. العال
ــة،  ــاق العالی ــي األخ ــه ف ــذى ب ــًا يحت كان& نموذج
ــرم  ــه، ويحت ــره كباطن ــل، ظاه ــي التعام ــدًا ف ــي أح اليرائ
أهــل العلــم ويتواضــع لهــم، كمــا يجلــس حیــث ينتهــي بــه 
المجلــس، وكانــت حیاتــه المعیشــیة بســیطة جــّدًا، يــأكل 

الطعــام العــادي، ويلبــس المابــس البســیطة، وكان يعتبــر 
ــوى،  ــد والتق ــًا للزه ــًا منافی ــور عم ــذه األُم ــام به االهتم

ــن.  ــراء والمحتاجی ــد الفق وكان يتفّق
القعــدة  ذي  مــن  عشــر  الســابع  فــي  ُتوّفــي& 
ــا درر  ــة أهمه ــات جلیل ــرك مؤلف ــد ت ــة، وق 355)هجري
ــوار  ــن بج ــاة، وُدف ــاب الص ــول، وكت ــي األص ــد ف الفرائ
مرقــد الســّیدة فاطمــة المعصومــة’ فــي قــم المقّدســة.

ــو  ــى نح ــام عل ــم تق ــي ق ــة ف ــدروس الدينی ــت ال كان
ــم  ــري أن ينّظ ــیخ الحائ ــرأى الش ــم، ف ــر منظ ــرق وغی متف

ــه. ــس ومناهج ــرق التدري ط
وأصبــح للشــیخ شــهرة ذائعــة الصیــت، وال ســیما بعــد 
ــي  ــي )رض ــد تق ــرزا محم ــة المی ــع العّام ــهادة المرج ش
اللــه عنــه( فیــه، فقــد كان يثــق بــه علمــًا وأخاقــًا وورعــًا، 
وكان يأمــر أهالــي إيــران مــن مقلديــه بالرجــوع إلى الشــیخ 
الحائــري فــي مــوارد االحتیــاط فــي فتــواه، فتدفــق طــاب 
العلــم فــي إيــران إلــى مدينــة قــم، فقــام الشــیخ الحائــري 
بأعبــاء تعلیمهــم وإعاشــتهم مســتعینًا بأســاتذة تشــهد 
ــم  ــي العل ــم ف ــم وإخاصه ــة بتفوقه ــاحة العلمی ــم الس له
والعمــل، وكانــت لــه طريقــة جديــدة فــي تقییــم الطــاب، 
ــة، إذ  ــة والخاص ــد العام ــول عن ــاب والقب ــازت اإلعج ح
ــدى  ــى م ــوف عل ــاب للوق ــات للط ــري االمتحان كان يج
ــوف  ــا، وللوق ــي أخذوه ــوم الت ــم العل ــتیعابهم وإتقانه اس
علــى مــدى مؤهاتهــم وكفاءاتهــم، ثــم يقــرر لــكل واحــد 
منهــم راتبــًا فــي كل شــهر علــى حســب درجتــه فــي العلــم 
ــة  ــارف اإللهی ــر المع ــك نش ــن ذل ــه م ــل، وغرض والعم

وبعــث العلــوم اإلســامیة وتعظیــم شــعائر اللــه.
ففــي عــام 353) هـــ 934)م بلــغ عــدد الطــاب فــي 

ــًا ُيجــري علــى أكثرهــم األرزاق. حوزتــه 90 طالب
المرجعية

إلــى جانــب التدريــس لــم يتوقــف الشــیخ عــن 
ــم  ــي ق ــري ف ــذ الحائ ــد تتلم ــوم، فق ــن العل ــتزادة م االس

علــى الســّید محمــد األصفهانــي.
ــى  ــاة عــدد مــن المراجــع مــن الطبقــة األول وبعــد وف
الشــريعة  وشــیخ  الشــیرازي  تقــي  محمــد  كالمیــرزا 
األصبهانــي، آلــت إلیــه المرجعیــة فــي إيــران، وكان 
الذيــن  بعــض  قــال  الخاصــة والعامــة،  ثقــة  موضــع 
ــًا  ــئ عق ــد ُمِل ــًا ق ــري رج ــیخ الحائ ــروه: »كان الش عاش
ــألة أو  ــن مس ــئل ع ــًا، وكان إذا س ــًا وفض ــة وعلم وكیاس

جــرى بحــث بحضرتــه فــي مســألة ال يتكلــم حتــى يفّكــر 
ــل. ويتأم

الحائري وهموم الناس االجتماعية
بنــى الشــیخ الحائــري مستشــفى فــي مدينــة قــم التــي 
ــوي  ــا بهل ــاه رض ــد كان الش ــان، فق ــي الحرم ــت تعان كان
ــه  ــزًا اهتمام ــراف ـ مرّك ــدات ـ األط ــرى والبل ــل الق يهم
ــن  ــیخ ع ــف الش ــك خّف ــز ـ وبذل ــة ـ المرك ــى العاصم عل
ــداواة  ــبیل م ــي س ــاء ف ــقة والعن ــة المش ــذه المدين ــل ه أه
ــة  ــة الفیضی ــي المدرس ــة ف ــس مكتب ــا أس ــم. كم مرضاه

ــة. ــدارس الخرب ــّدد الم وج
وعندمــا انحصــرت الرياســة العلمیــة فــي الشــیخ 
الحائــري، كانــت األمــوال تجبــى إلیــه مــن أقاصــي 
ــل كان  ــرة، ب ــا مباش ــرف به ــن يتص ــم يك ــه ل ــران، لكن إي
يضعهــا عنــد بعــض التجــار الثقــاة ويصرفهــا مــن خالهــم 
علــى الطلبــة والمحتاجیــن وعلــى المشــاريع الملحــة فــي 

ــم. ق
ــم  ــاح ســیل عظی ــام 353)هـــ 934)م، اجت ــل ع فُقَبی
ــة آالف دار،  ــدر بثاث ــرة تق ــف دورًا كثی ــم فأتل ــة ق مدين
ــًا  ــة طالب ــران كاف ــاء إي ــى أنح ــري إل ــیخ الحائ ــل الش فأرس
اإلعانــات ألهلهــا المنكوبیــن، فجاءتــه األمــوال مــن 
ــّكل  ــة، وش ــر ثق ــد تاج ــا عن ــوب فأودعه ــدب وص كل ح
الشــیخ لجنــة مــن حاكــم البلــدة وجماعــة مــن وجهائهــا، 
وكانــت هــذه اللجنــة تجتمــع كل لیلــة برئاســته للنظــر فــي 

ــوال. ــع األم ــة توزي كیفی
ــرًا  ــرّد فقی ــن ي ــم يك ــه ل ــیخ أن ــن الش ــروف ع والمع
ــا  ــرًا م ــي، فكثی ــال الكاف ــه الم ــن لدي ــم يك ــو ل ــى ول حت

ــن. ــاعدة اآلخري ــل مس ــه ألج ــن حول ــتدان مم اس
من مواقفه العامة

لــم ُيدخــل الشــیخ نفَســه فــي األمــور السیاســیة 
الفتّیــة  الحــوزة  المباشــرة، حیــث وجــد أن مصلحــة 

تقتضــي ذلــك.
وقــد اشــتدت وطــأة »رضــا شــاه« علــى علمــاء 
ــت  ــجون، وكان ــي الس ــم ف ــرًا منه ــددًا كبی ــزّج ع ــن ف الدي
ر  أبواقــه اإلعامیــة تنــال مــن ســمعة رجــال الديــن وُتصــوِّ
ــن  ــه وع ــن عن ــك والمدافعی ــاع الَمِل ــن أتب ــم م ــاس أنه للن
ــرعیة  ــوق الش ــض الحق ــیخ أن ال يقب ــرأى الش ــاته، ف سیاس
فــي آخــر أمــره، حّتــى يســد الطريــق أمــام المــال المرســل 
مــن قبــل الشــاه إلــى مدينــة قــم، وكان هــذا األخیــر يقــوم 

بذلــك لتضلیــل الــرأي العــام وإليهــام النــاس 
أن المرجعیــة والملكیــة علــى توافــق ووئــام.

  العلماء ورثة األنبیاء
الشیخ عبد الكريم الحائري الیزدي

تتمة:  حول غیبة اإلمام والحضارة الكونیة:
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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
ــي األَْرِض  ــُتْضِعُفوا فِ ــَن اْس ِذي ــى الَّ ــنَّ َعَل ــُد َأْن َنُم )َوُنِري

ــَن( ــُم اْلَواِرثِی ــًة َوَنْجَعَلُه ــْم َأِئمَّ َوَنْجَعَلُه
آمنّا بالله، صدق الله العلي العظیم

حديثنــا انطاقــا مــن اآليــة المباركــة حــول منقــذ 
العالــم اإلســامي المهــدي المنتظــر - عجــل اللــه تعالــى 

ــن: ــي نقطتی ــريف-، ف ــع الش فرج
)- الدلیل العقلي على ظهوره وغیبته. 

2- الدلیل النقلي على والدته وغیبته.
ــره  ــذي نذك ــي ال ــل العقل ــذا الدلی ــى: ه ــة األول النقط
اآلن لیــس دلیــا بالنســبة للشــیعي اإلمامــي، وإن الشــیعي 
اإلمامــي ال يحتــاج إلــى مثــل هــذا الدلیــل لقیــام النصــوص 
ــه  ــام وغیبت ــي والدة اإلم ــه ف ــرة لدي ــتفیضة والمتوات المس
ــي  ــل العقل ــذا الدلی ــوق ه ــن نس ــه، نح ــه وخصائص وصفات
لمــن لیــس بشــیعي أو لیــس بإمامــي أو حتــى لیس بمســلم، 

الدلیــل العقلــي يرتكــز علــى عــدة عناصــر:
العنصــر األول: مــا هــو الهــدف مــن وجــود هــذا 
بذراتــه  بفضائــه  بنجومــه  بأرضــه  بســمائه  الكــون؟ - 

 - بمجراتــه 
لــو لــم يكــن لوجــود هــذا الكــون هــدف لكــن خلقــه 
ــم،  ــن الحكی ــدر ع ــح ال يص ــح والقبی ــو قبی ــوا، واللغ لغ
فضــا عــن اللــه تبــارك وتعالــى، إذن هــذا الكــون بمختلف 
ــه؟  ــه لوجــوده هــدف، ومــا هــو الهــدف من ــه ومجّرات ذّرات
الهــدف منــه إقامــة الحضــارة الكونیــة، فــرق بیــن الحضارة 
ــه أن  ــان يمكن ــة، اإلنس ــارة الكونی ــن الحض ــة وبی األرضی
ــذه األرض(،  ــى ه ــارة عل ــة )الحض ــارة أرضی ــم حض يقی

ــة.  ــارة الكونی ــي الحض ــا ف ــن كامن ولك
أي أن اإلنســان يســتخرج جمیــع طاقــات الكــون، 
ويســتخرج جمیــع كنــوز الكــون، ويســتخرج جمیــع 
ــات  ــوز وطاق ــن كن ــي م ــاء الّامتناه ــذا الفض ــي ه ــا ف م
ــه  ــه وأرض ــود بفضائ ــذا الوج ــى ه ــیطر عل ــارف ويس ومع
ونجومــه ومجراتــه، فــإذا ســیطر علــى هــذا الوجــود بأكمله 
وســخر جمیــع طاقاتــه لــه، فقــد أقــام الحضــارة الكونیــة، 
ــة  ــیطرة والهیمن ــن الس ــارة ع ــي عب ــة ه ــارة الكونی الحض
علــى جمیــع ذّرات الكــون وعلــى جمیــع طاقــات الكــون 

ــون.  ــوز الك ــع كن ــى جمی وعل
ــا  ــت عنه ــي تحدث ــي الت ــة ه ــارة الكونی ــة الحض إقام
ــْم  ــى )َأَل ــه تعال ــا قول ــات، مث ــاركات القرآنی ــات المب اآلي
ــي  ــا فِ ــَماَواِت َوَم ــي السَّ ــا فِ ــْم َم َر َلُك ــخَّ ــَه َس ــَرْوا َأنَّ اللَّ َت

ــي  ــم، لك ــماوات واألرض لك ــي الس ــا ف األْرِض(، كل م
ــْم  ــَق َلُك ــِذي َخَل ــَو الَّ ــة، )ُه ــارة كونی ــه حض ــوا من تصنع
ــَماَواِت  ــَق السَّ ــِذي َخَل ــَو الَّ ــا(، )َوُه ــي األْرِض َجِمیًع ــا فِ َم
ــاٍم َوَكاَن َعْرُشــُه َعَلــى اْلَمــاِء لَِیْبُلَوُكــْم  َواألَْرَض فِــي ِســتَِّة َأيَّ
ُكــْم َأْحَســُن َعَمــًا( وأي عمــل أحســن مــن إقامــة  َأيُّ
حضــارة كونیــة عادلــة مهیمنــة علــى هــذا الوجــود بأســره 
ــق  ــود خل ــذا الوج ــرة، ه ــم مج ــى أعظ ــر ذرة إل ــن أصغ م
ــك  ــوال ذل ــة، ول ــك الكونی ــه حضارت ــم فی ــي تقی ــك، لك ل
ــرات  ــذه المج ــود ه ــماوات ووج ــذا الس ــود ه ــكان وج ل
ووجــود هــذه الطاقــات عبثــا ولغــوا، واللغــو ال يصــدر مــن 

ــى. ــم تعال الحكی
العنصــر الثانــي: كیــف يصــل اإلنســان لهــذا الهــدف؟، 
ــى  ــا عل ــیطر فیه ــة يس ــارة كونی ــان حض ــم اإلنس ــف يقی كی
ــدف  ــذا اله ــى ه ــل إل ــا يص ــره؟، طبع ــود بأس ــذا الوج ه

ــم؟  ــن أي عل ــم، ولك بالعل
العلم على قسمین:

أّوالً: العلــوم النظريــة والعلــوم الحقیقیــة، هنــاك فــرق 
بیــن العلــوم النظريــة وبیــن العلــوم الحقیقیــة، الفــرق 
بینهــا هــو الفــرق بیــن عالــم الخلــق وعالــم األمــر، هنــاك 
ــى  ــارك وتعال ــه تب ــر، الل ــم أم ــق وعال ــم خل ــان، عال عالم
ــاك عالــم خلــق وعــام  ــُر(، هن ــُق َواألَْم ــُه اْلَخْل يقــول )َأال َل
أمــر، مثــا الجســد مــن عالــم الخلــق ولكــن الــروح مــن 
ــْن  وُح ِم ــرُّ ــِل ال وِح ُق ــرُّ ــِن ال ــَأُلوَنَك َع ــر، )َوَيْس ــم األم عال
ــْم ِمــَن  ــي َوَمــا ُأوتِیُت َأْمــِر - ولــم يقــل مــن خلــق ربــي- َربِّ

ــا(.  ــِم إاِل َقِلی اْلِعْل
عالــم الخلــق هــو عالــم المــادة، جمیــع العلــوم 
ــة،  ــوم النظري ــم العل ــن قی ــي م ــادة ه ــم الم ــة بعال المتعلق
ــم  ــة ث ــان لنظري ــل اإلنس ــرى، يتوص ــن نظرية..ألخ أي م
ــتمر  ــم يس ــرى، ث ــة أخ ــول لنظري ــا فیتح ــف خطئه يكتش
ــول  ــا، فیتح ــف نقصه ــم يكتش ــدة ق ــور عدي ــا عص علیه
إطــار  فــي  اإلنســان  يعیــش  وهكــذا،  ثالثــة  لنظريــة 
النظريــات، يعیــش اإلنســان فــي إطــار التحــول مــن نظريــة 
ــم  ــم الخلــق، عال ألخــرى، ألن علومــه مؤّطــرة بإطــار عال

ــادة.  الم
إلــى  يصــل  اإلنســان  أن  الحقیقــة،  العلــوم  ثانیــًا: 
ــوم ال  ــى كمــال العل ــات، يصــل إل ــى النظري ــق ال إل الحقائ
إلــى نقصهــا، يصــل إلــى الحقائــق التامــة ال إلــى الحقائــق 
ــم  ــة بعال ــوم المرتبط ــي العل ــة ه ــوم الحقیقی ــة، العل الناقص
ــان  ــا اإلنس ــك أيه ــادة، ال يمكن ــذه الم ــا وراء ه ــر، بم األم

أن تصــل إلــى نهايــة العلــوم وإلــى تكامــل العلــوم بحیــث 
تصــل إلــى الحقائــق، إالّ إذا تجــاوزت عالــم الخلــق 
ووصلــت إلــى عالــم األمــر، ولذلــك يقــول القــرآن )َوَمــا 
ــة  ــي حلق ــدور ف ــت ت ــا(، أن ــِم إاِل َقِلی ــَن اْلِعْل ــْم ِم ُأوتِیُت
معینــة وهــي حلقــة عالــم المــادة، عالــم الخلــق، مــا 
دمــت فــي هــذه الحلقــة لــن تصــل إلــى العلــوم الحقیقــة، 
ــى  ــول إل ــك الوص ــات، ال يمكن ــار النظري ــي إط ــى ف تبق
ــر إلــى  ــة حتــى تتجــاوز هــذه الحَلقــة لتعب العلــوم الحقیقی
ــوم، إذا  ــوم وتكامــل العل ــق العل ــدرك حقائ ــم آخــر، فت عال

ــر. ــم األم ــى عال ــت إل وصل
العنصــر الثالــث: كیــف نصــل إلــى عالــم األمــر؟، أي 

كیــف نصــل إلــى حقائــق العلــوم؟ 
ــارة  ــو الحض ــي، وه ــدف اإلله ــم اله ــد أن نقی ــا نري إنن
وال  الوجــود،  علــى  نســیطر  أن  نريــد  إننــا  الكونیــة، 
ــأن نصــل إلــى الحقائــق، ولكــن كیــف  ــا ذلــك إال ب يمكنن
ــى هــذه  ــق نصــل إل ــق؟، وعــن أي طري ــى الحقائ نصــل إل
ــذ  ــق وتأخ ــى الحقائ ــل إل ــك أن تص ــق؟، ال يمكن الحقائ
ــاء  ــاز الفض ــون وألغ ــال الك ــا أقف ــك به ــي تف ــح الت المفاتی
وطاســم الطبیعــة، ال يمكنــك أن تمســك بهــذه المفاتیــح 
إالّ إذا وصلــت إلــى مركــز الكــون، مــا معنــى مركــز 

ــون؟  الك
لــكل شــيء مركــز، مثــا الطائــرة، هــذا الجهــاز 
الــذي يحلــق لــه صنــدوق أســود، ألیــس كذلــك؟!، هــذا 
ــة  ــات الدقیق ــع المعلوم ــل جمی ــود يحم ــدوق األس الصن
عــن هــذا الجهــاز، يحمــل خارطــة هــذا الجهــاز، يحمــل 
ــود  ــدوق األس ــاز، الصن ــذا الجه ــة ه ــر حرك ــع قط جمی
هــو مركزهــا، هــو مســتودع علومهــا وتفاصیلهــا الدقیقــة، 
اســود، علمــاء  فیــه صنــدوق  أيًضــا  اإلنســان  جســم 
ــه  ــا فی ــم أيض ــذا الجس ــّررون أن ه ــري يق ــوم( البش )الجین
صنــدوق أســود، فــي هــذا الجســم البشــري منطقــة معّینــة 
فیهــا خارطــة هــذا الجســم بأســره، فیهــا خارطــة )الجینوم( 

ــره.  ــم بأس ــذا الجس ــه ه ــث من ــذي انبع ــري ال البش
ــاء  ــا العلم ــل إلیه ــد إذا وص ــي الجس ــة ف ــاك منطق هن
وســیطروا علیهــا، ســیطروا علــى خارطــة جســم اإلنســان، 
ســیطروا علــى جمیــع التفاصیــل الدقیقــة فــي جســم 
اإلنســان، اســتطاعوا أن يستنســخوا اإلنســان، اســتطاعوا أن 
يتحكمــوا فــي لون اإلنســان، فــي لون بشــرته، اســتطاعوا أن 
يتحكمــوا فــي درجــة ذكائــه وفــي درجة فهمــه، إذا ســیطروا 

ــیطروا  ــم، س ــذا الجس ــي ه ــود ف ــدوق األس ــى الصن عل
علــى خارطــة هــذا الجســم، وســیطروا علــى 

)الجینــوم(  تفاصیــل 

يحكــي أّنــه كان هنــاك رجــًا يمشــي 

ــة  ــع بمنظرالطبیع ــازون يتمت ــال األم ــي أدغ ف

ــرى  ــم ي ــي ل ــة الت ــجار العالی ــة واألش الرائع

مثلهــا مــن قبــل واالزهــار الجمیلــة ذات 

مســتمتع  هــو  وبینمــا  العطريــة،  الروائــح 

بالمناظــر الخابــة ومســرور بالرحلــة، فجــأة 

ســمع مــن خلفــه صــوت عــدّو ســريع يقتــرب 

منــه شــیئًا فشــیئًا والصــوت يعلــو بوضــوح 

تــام، التفــت الرجــل إلــي الخلــف إذا بــه 

ــم  ــف وضخ ــدًا مخی ــه أس ــام أعین ــاهد أم يش

ــدة  ــن ش ــرق، وم ــرعة الب ــوه بس ــه نح يّتج

ضامــر  األســد  كان  الجــوع 

الخصــر بشــكل واضــح،  

أخــذ الرجــل يركــض 

واألســد  كبیــرة  بســرعة 

يطــارده وعندمــا  شــعر الرجــل 

بســرعة  منــه  يقتــرب  األســد  بــأّن 

ــت  ــوار بی ــم بج ــرًا قدي ــه بئ ــت إنتباه ــر، لف أكب

ــدون  ــور وب ــي الف ــل عل ــز الرج ــور، فقف مهج

ــذي  ــل ال ــك بالحب ــو متمس ــرّدد وه ت

ــاء. ــه الم ــحب ب يس

أخــذ الرجــل يتمرجــح 

ــت  ــّر وق ــر، م ــط البئ وس

قصیرهــدأ صــوت األســد 

ــه  ــل أنفاس ــت الرج ــا إلتقط عنده

ــا  ــرعان م ــن س ــه، ولك ــكن روع و س

ــرة  ــذه الم ــن ه ــر، لك ــوت آخ ــمع ص س

كان فحیــح ثعبــان كبیــر الــرأس وطويــل 

ــي  ــر ف ــذ يفك ــر، أخ ــفل البئ ــد أس ــدًا يوج ج

طريقــة مــا لیتخّلــص مــن الثعبــان داخــل 

فــي األعلــى،  البئــر واألســد 

ــا  ــن أحدهم ــرى فأري ــه ي ــإذا ب ف

ــفل  ــن أس ــدان م ــود يصع ــر أس ــض واآلخ أبی

البئــر عبــر الحبــل إلــي أعلــي الحبــل ويبــدءان 

ــذ  ــرًا وأخ ــل كثی ــع الرج ــل، هل ــرض الحب بق

يحــرك الحبــل بیديــه يمینــًا وشــماالً لتخويــف 

ــن  ــي الیمی ــح ف ــو يتأرج ــا ه ــن، وبینم الفأري

والشــمال إصطــدم بأحــد جوانــب البئر،وعنــد 

إصطدامــه بالجانــب، شــعر بشــئ رطــب لــزج 

ــف،  ــي الخل ــل إل ــت الرج ــره، إلتف ــي ضه ف

فــإذا بــه يجــد عســل نحــل، إصطــدم مــع 

ــوف  ــي الكه ــى ف ــي تبن ــل الت ــوت النح بی

قــام  األشــجار،  وعلــی  الجبــال  و 

الرجــل يتــذّوق مــن العســل، 

وأضــاف  لعقــة  فأخــذ 

شــدة  ومــن  الثانیــة، 

نســي   العســل،  حــاوة 

ــف  ــن مواق ــه م ــو فی ــل ماه الرج

ــه  ــه زوجت ــأة أيقظت ــة، وفج صعب

ــًا،  ــب عرق ــو يتصب ــه وه ــن نوم م

حینهــا عــرف أّن ذلــك كان مجــرد حلــم 

مزعــج.

ــی  ــب إل ــل أن يذه ــّرر الرج ــاح ق ــي الصب ف

مفّســر أحــام لیفّســر لــه مــا رأي، روي الحلم 

للشــیخ، فضحــك الشــیخ قائــًا: ألــم 

ــل:  ــال الرج ــیره؟ فق ــرف تفس تع

األســد  الشــیخ:  قــال  ال، 

خلفــك  يجــري  الــذي 

المــوت،  ملــك  هــو 

ــان  ــه الثعب ــذي ب ــر ال والبئ

هــو قبــرك، أّمــا الحبــل الــذي تتعّلــق 

بــه فهــو عمــرك، والفأريــن األســود واألبیــض 

ــرك،  ــن عم ــون م ــار ينقص ــل والنه ــا اللی هم

فقــال الرجــل: والعســل يــا شــیخ؟ فقــال 

الشــیخ: الدنیــا، فقــد أنســتك مــن حاوتهــا أن 

وراءك مــوت وحســاب.
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قــرر أحــد الملــوك منــع النســاء لبــس الذهــب والحلــي 
ــة!!! والزين

ــن  ــن ع ــث إمتنع ــرة حی ــاء كبی ــل النس ــت ردة فع  فكان
الطاعــة، وبــدأ التذمــر والســخط واإلحتجــاج.

وبالغت النساء في لبس الزينة والذهب والحلي!!!
إضطــرب الملــك وإحتــار!!! فأمــر بعمــل إجتمــاع 
ــن  ــع ع ــم التراج ــرح أحده ــاش وإقت ــدأ النق ــاريه وب لمستش

ــة. ــة العام ــرار للمصلح الق
وقــال آخــر: ال،  التراجــع مؤشــر لضعــف وخــوف، 

يجــب أن نظهــر قّوتنــا!!!
وانقسموا لمؤيدين ومعارضین.

ــر  ــث حض ــة، حی ــم المدين ــار حكی ــك إحض ــب المل طل
ــكلة. ــه المش ــت علی وُطرح

ــت  ــاس إذا كن ــك الن ــن يطیع ــك: ل ــم للمل ــال الحكی ق
ــم.  ــدون ه ــا يري ــت  ال فیم ــد أن ــا تري ــر فیم تفك

فقال له الملك: وما العمل؟ أتراجع إذن؟
ــع  ــي بمن ــرار إلحاق ــدر ق ــن أص ــم: ال  ولك ــال الحكی ق
لبــس الذهــب والحلــي والزينــة للجمیــات، لعــدم حاجتهــّن 

ــل. للتجم
وإســتثناًء القبیحــات وكبیــرات الســّن، بلبــس الزينــة 

والّذهــب لحاجتهــّن ســتر قبحهــّن ودمامــة وجوههــّن.
ــت  ــى خلع ــويعات حّت ــي إال س ــا ه ــرار، وم ــدر الق وص
ــها  ــر لنفس ــّن تنظ ــدة منه ــذت كّل واح ــة، وأخ ــاء الزين النس

ــّي. ــة والحل ــاج للّزين ــة، ال تحت ــا جمیل ــى أّنه عل
ــاس  ــك الن ــد أطاع ــك: لق ــم للمل ــال الحكی ــا ق عنده
ــذ  ــن نواف ــم م ــت إهتماماته ــم وأدرك ــرت بعقوله ــا فك عندم

ــعورهم. ش
الحكمة

إن صیاغــة الكلمــات فــّن  نحتــاج إلتقانــه  وعلــم نحتــاج 
 . لتعلمه

 لندعــوا النــاس إلــى مــا نريــد مــن خــال ربــط المطلوب 
ــل  ــم قب ــوض عنده ــاة المرف ــم  ومراع ــوب له ــم بالمرغ منه

طــرح المفــروض علیهــم.
يجــب أن يشــعر المتلقــي بمــدى الفائــدة الشــخصیة التــي 

ســیجنیها مــن خــال إتبــاع المطلــوب أو االمتنــاع عنــه.
وبــذل  العبــارة  كلطــف  القلــوب  يختــرق  شــيء  ال 

القصــد. وســامة  الخطــاب  ولیــن  اإلبتســامة 
ــوا  ــِب اَلنَفضُّ ــَظ اْلَقْل ــا َغِلی ــَت َفظًّ ــْو ُكن ــى: )َوَل ــال تعال ق

ــَك(. ــْن َحْولِ ِم

حول غیبة اإلمام والحضارة الكونیة الناس نیام...! صیاغة الكلمات
سماحة السید منیر الخباز

التتمة: صفحة 4)



الفهرست:
لشــیخ الطائفــة أبــي جعفــر محمــد بــن الحســن الطوســي 

علیــه الرحمــة، المتوفــی )460هـ(.
)ـ  محمد بن يعقوب الكلیني

ُيكنــي أبوجعفــر، ثقــة، عــارف باالخبــار، لــه كتــب، منها: 
كتــاب الكافــي... إلــی آخــره...

أخبرنــا بجمیــع كتبــه ورواياتــه الشــیخ المفیــد أبوعبداللــه 
ــر  ــم عف ــي القاس ــن أب ــان، ع ــن النعم ــد ب ــن محم ــد ب محم
بــن محمــد بــن قولويــه القمــي، عنــه، وأخبرنــا الحســین بــن 
عبیداللــه قرائــة علیــه اكثــر كتبــه مــن الكافــي عــن جماعــة...

الخ... 
توفــي محمــد بــن يعقــوب ســنة ثمــان وعشــرين وثاثمأة 
ببغــداد ودفــن ببــاب الكوفــة فــي مقبرتهــا، قــال ابــن عبــدون 
رأيــت قبــره فــي صــراة الطائــي))) وعلیــه لــوح مكتــوب فیــه ا 

ســمه واســم ابیــه.
النجاشي:

فهرســت اســماء مصنفــي الشــیعة: للشــیخ الجلیــل أبــي 
ــی  ــي المتوف ــاس النجاش ــن العب ــي ب ــن عل ــد ب ــاس احم العب

)450( ونحــن نرمــز عنــه بالعناويــن، بـــ )النجاشــي(.
محمد بن يعقوب بن اسحاق:

أبوجعفــر الكلینــيـ  وكان خالــه عــان الكلینــي الــرازيـ  
شــیخ أصحابنــا فــي وقته بالــري ووجههــم، وكان أوثــق الناس 
ــروف  ــر المع ــاب الكبی ــف الكت ــم، صن ــث وأثبته ــي الحدي ف
بالكلینــي، يســمی الكافــي فــي عشــرين ســنة، شــرح: كتــاب 

العقــل... إلــی آخــره...
كنــت اتــردد إلــی المســجد المعــروف بمســجد اللولوي، 
وهــو مســجد نفطويــه النحــوي، أقــرأ القــرآن علــی صاحــب 
ــي  ــاب الكاف ــرؤون كت ــا يق ــن أصحابن ــة م ــجد وجماع المس
علــی أبــي الحســین )الحســن خ ل( احمــد بــن احمــد الكوفي 

الكاتــب، حدثكــم محمــد بــن يعقــوب الكلینــي.
ورأيــت أبالحســن )الحســین خ ل( العقــراوي )العقرائــي 
خ ل( يرويــه عنــه، وروينــا كتبــه كلهــا عــن جماعــة شــیوخنا 
ــر  ــه أبوجعف ــه الل ــات رحم ــخ. وم ــد... ال ــن محم ــد ب محم
ــر  ــة، ســنة تناث الكلینــي ببغــداد ســنة تســع وعشــرين وثلثمائ
النجــوم، وصلــی علیه محمــد ابن جعفر الحســني )الحســیني 

ــاب الكوفــة. ــراط، ودفــن بب خ ل( أبوقی
ــا أحمــد بــن عبــدون: كنــت أعــرف قبــره وقــد  وقــال لن

ــة. ــع الحاج ــی موض ــه. انته ــه الل درس رحم
رجال الطوسي:

لشیخ الطائفة، ونحن نرمز عنه بالعناوين، بـ )الشیخ(.

ــاء:  ــف وه ــد أل ــة بع ــراء المهمل ــّم ال ــاد ث ــح الص ــراة: بفت ))) الص
نهــران ببغــداد، الصــراة الكبــری، والصــراة الصغــری )قالــه فــي 

المعجــم(.

محمد بن يعقوب الكلیني: 
يكنــي بأبــي جعفــر األعــور، جلیــل القــدر، عالــم 
ــروف  ــاب المع ــا كت ــتمل علیه ــات يش ــه مصنف ــار، ول باألخب
ــة فــي شــعبان  بالكافــي، مــات ســنة تســع وعشــرين وثلثمائ
فــي بغــداد، ودفــن ببــاب الكوفــة وذكرنا كتبــه في الفهرســت. 

ــی. انته
معالم العلماء

ــم  ــن منه ــماء المصنفی ــیعة وأس ــب الش ــت كت ــي فهرس ف
ــي،  ــیخ الطوس ــت للش ــاب الفهرس ــة كت ــًا تتم ــًا وحديث قديم
تألیــف الحافــظ الشــهیر محمــد بــن علــي بــن شــهر آشــوب 

المازندرانــي، المتوفــي )588هـــ(.
محمد بن يعقوب الكلیني:

ــاب الكافــي.  ــه كت ــار، ل ــم باألخب أبوجعفــر األعــور، عال
ــخ. هـ. ال

ابن داود:
كتــاب الرجــال: لتقــي الديــن الحســن بــن علــي بــن داود 

الحلــي ونحــن نرمــز عنــه بالعناوين، بـــ )ابــن داود(.
محمد بن يعقوب بن اسحاق:

أبوجعفــر الكلینــي، بالیــاء المثنــاة تحــت والنــون )لــم()2) 
)كــش، جــخ، ســت()3) شــیخ أصحابنــا فــي وقتــه ووجههــم، 
كان أوثــق النــاس فــي الحديــث واثبتهــم، صاحــب )الكافــي( 
صنفــة فــي عشــرين ســنة )جــخ( توفــي ببغــداد فــي ســنة ثمان 
وعشــرين وثلثمائــة )جــش: ســنه تســع وعشــرين، ســنة تناثــر 
النجــوم( ودفــن ببــاب الكوفــة بمقبرتهــا. )عــب()4): دفــن في 

صــراط الطائــي. انتهــی.
الخاصة: 

خاصــة األقــوال فــي معرفــة الرجــال: لرئیــس المتقدمین 
والمتأخريــن جمــال الملــة والديــن الحســن بــن يوســف بــن 
ــد  ــراه، المتول ــاب ث ــي ط ــة الحل ــتهر بالعام ــر المش المطه
ــن، بـــ  ــز بالعناوي ــن نرم ــي )762(، ونح )648هـــ( والمتوف

ــة(. )الخاص
محمد بن يعقوب بن اسحاق:

أبوجعفــر الكلینــي، بالنــون بعــد الیــاء، وكان خالــه عــان 
الكلینــي الــرازي، ومحمــد شــیخ أصحابنــا فــي وقتــه بالــري 
وجههــم، وكان أوثــق النــاس فــي الحديــث واثبتهــم، صنــف 
كتــاب الكافــي فــي عشــرين ســتة، ومــات ببغــداد ســنة تســع 
وعشــرين وثلثمائــة، ســنة تناثــر النجــوم، وصلــی علیــه 
محمــد بــن جعفــر الحســیني ابوقیــراط، ودفــن ببــاب الكوفــة 

)2) أي لم يروي عن امام.
ــه  ــّم أّن ــق. ث ــو الح ــول: وه ــف، اق ــش، مصح ــق: ك ــال المعل )3) ق
ــیخ، وبـــ  ــال الش ــخ( رج ــي، وبـــ )ج ــال الكش ــش( رج ــي، بـــ )ك يعن

ــیخ. ــت الش ــت( فهرس )س
)4) يقصد احمد بن عبدون.

بمقبرتهــا، قــال ابــن عبــدون زرت قبــره فــي صــراة الطائــي، 
وعلیــه لــوح مكتــوب علیــه اســمه واســم ابیــه. انتهــی.

مجمع الرجال:
ــة  ــول الخمس ــي االص ــون ف ــر المترجمی ــاوي لذك الح
الرجالیــة: )النجاشــي، الكشــي، الشــیخ، فهرســته، ابــن 

الغضائــري(.
ــة  ــی عناي ــن المول ــي، زكــي الدي ــة الرجال ــیخ العام للش

اللــه بــن علــي القهپائــي. 
 )لم(... أقول: وذكرما جاء في رجال الشیخ بعینه.

ــي  ــاء ف ــا ج ــر م ــول: وذك ــت(... أق ــًا: )س ــال أيض وق
ــه.  ــیخ بعین ــت الش الفهرس

وقــال أيضــًا: )جــش(... أقــول ونقــل مــا جــاء فــي رجال 
النجاشــي بعینــه. فراجع ان شــئت. 

منهج المقال: 
فــي تحقیــق احــوال الرجــال المعــروف بالرجــال الكبیــر 
لنحريــر األعظــم والمولــی األكــرم االغــا میــرزا محمــد طاب 

ثــراه، توفــي )306)).
محمد بن يعقوب:

ونقــل مــا جــاء فــي الخاصــة بلفظــه، إلــی ثمــان 
وعشــرين وثلثمائــة ـ ثــّم قــال صاحــب منهــج المقــال: قالــه 

ــه. ــه الل ــي رحم ــیخ الطوس الش
ــط  ــرين فق ــان وعش ــی ثم ــع ال ــبة ترج ــذه النس ــول: ه أق

ــرين. ــع وعش ــة تس ــي الخاص ــه ف ألن
ــّم قــال صاحــب المنهــج: وقــال النجاشــي: فــي ســنة  ث
تســع وعشــرين وثلثمائــة، ســنة تناثــر النجــوم، وصلــی علیــه 

محمــد بــن جعفــر.
ــال النجاشــي: فــي  ــال صاحــب المنهــج: وق ــال ق ــّم ق ث
ســنة تســع وعشــرين وثلثمائــة، ســنة تناثــر النجــوم، وصلــی 
علیــه محمــد بــن جعفــر الحســیني أبوقیــراط، ودفــن ببــاب 
ــي  ــره ف ــت قب ــدون: رأي ــن عب ــال اب ــا، ق ــي مقبرته ــة ف الكوف
صــراة الطائــي، وعلیــه لــوح مكتــوب علیــه اســمه واســم أبیه، 

ــر... الــخ. ــاب الكبی صــه)5) وفــي )جــش( صنــف الكت
وفي )ست(... أقول: نقل ما نقلناه فا نطیل. 

ــي  ــاء ف ــا ج ــم م ــن المعال ــل م ــول نق ــم)6)... أق ــي ل وف
ــی.  ــیخ. انته ــال الش رج

جامع الرواة:
وازاحــة الشــبهات عن الطــرق واالســناد للمولــی العامة 

محمــد بن علــي االردبیلــي الغــروي الحائــري قدس ســره.
محمد بن يعقوب: 

أقــول: وجمــع مــا فــي النجاشــي والخاصــة ورمزلهمــا، 
بـــ )صــه: جــش(. ثــّم قــال: ثقــة، عــارف باالخبــار )ســت(. 
أبوجعفــر االعــور جلیــل القــدر، عالــم باألخبــار )لــم(. مــات 
رحمــه اللــه فــي شــعبان ببغــداد )لــم(. ســنة تســع وعشــرين 

)5) يعني، بـ )صه( الخاصة.
)6) يعني، بـ )لم( معالم العلماء.

وقفــُت   علــى   الــدار  التــي  كنُتــمُ   بهــا      **       فمغناُكـــُم   مــن   َبعــد معناُكـــُم  فقــُر

و قد  ُدرســت  منها  الدروس  و طالما      **       و قد  ُدرســت  منها   الدروس  و طالما

وســالت   علیها   من  دموعي ســحائٌب      **       إلى  أن  ترّوى  الباُن   بالدمع  والســدر

َفــراق   فـِـراُق   الــروح  لــي  بعــد  ُبعدكم      **       و دار  برســم  الــدار  في  خاطري الفكر

وقــد  أقلعــْت  عنهــا  الســحاب  ولــم  ُيجــد      **       و ال  دّر   من  بعد  الحســین   لها  دّر

ــّوة  والــد  األئّمـــ      **       ة  رّب   النهــي  مولــًى لــه األمــر إمــام  الهــدى  ســبط النب

إمــاٌم   أبـــوه   المرتضــى   علــم  الهــدى      **       وصــّي   رســول   اللــه  والصنو والصهر

إمــاٌم   بكتــه   اإلنــس   و الجــّن  و الســما      **       و وحــش   الفــا والطیــر والبّر والبحر

لـــه  القّبــة  البیضــاء  بالطــّف  لــم  تــزل      **       تطــوف   بهــا  طوعــاً  مائكــه  ُغــّر )))

وفیـــه رســول   اللــه   قــال   وقولـــه      **       صحیــح   صريــح  لیــس  فــي   ذلكــم ذكــر

ُحبــي بثــاث مــا   أحــاط   بمثلهـــا      **       ولــّي   فمــن   زيــد  هنــاك  و مــن عمــرو

لـــه   تربـــة   فیهـــا  الشــفاء  و  قّبــة      **       يجــاب   بهـــا   الداعــي  إذا مّســه الضــّر

وذرّيـــة درّيـــة  منـــه   تسعـــة      **       أئّمـــة حــّق   ال  ثمــان  و  ال  عشــر

ــر ــه  بح ــن  أنامل ــو  م ــي   كّل  عض ــا      **       و   ف ــین  بكربـ ــا ً حس ــل  ظمآنـ أيقت

و  والــده  الســاقي علــى الحــوض فــي غــد      **       و  فاطمــٌة   مــاء   الفــرات  لهـــا  مهر

فوالهــف   نفســي   للحســین   و مــا جنــى      **       علیــه   غــداة  الطّف  في  حربه الشــمر

هــر ــه  الزُّ ــة  و  الِخرصــان   أنجمـ ــة  األ      **       هّلـ رمــاه بجیــش   كالظــام   ِقسّیـ

لراياتهـــم   نصــٌب   و أسیافهـــم  جــزم      **       و للنقــع   رفـــٌع   و   الرمــاح  لهــا جــّر

ــذر ــا  ع ــوم  لهـ ــدر   ال   يق ــة   غ ــة      **       عصاب ــاة  أمّیـ ــن   طغ ــا م ــع  فیهـ تجّم

و   أرســلها  الطاغــي  يزيــد  لیملــك الـــ      **       عــراق   و  مــا  أغنتــه شــام و ال مصــر

ــوزر ــم  ال ــر ّ أزره ــن  ش ــه  م ــّل بـ ــا      **       فح ــلیل  زيادهـ ــم أزرًا  س ــّد   له و   ش

و   أّمــر فیهــم   نجــل  ســعد  لنحســـه      **       فمــا   طــال  فــي  الــرّي  اللعیــُن  لــه ُعمــر

فلّمــا   التقــى  الجمعــان  فــي أرض كربــا      **       تباعــد   فعــل الخیــر  و اقترب  الشــّر

فحاطــوا   بــه  فــي  عشــر  شــهر   محــّرم      **       وبیض   المواضي  في األكّف لها َشــمر

فقــام   الفتــى لّمـــا   تشــاجرت   القنــا      **       وصــال   وقــد   أودى   بمهجتـــه  الَحــّر

وجــال   بطــرف   فــي   المجــال   كأنــّـه      **       ُدجــى   اللیــل  فــي   ألالء  ُغّرتــه  الفجــر

ــّر ــانه  الف ــا   ش ــرٌّ   و   م ــه   ك ــد زان ــع      **       لق ــّن   أرب ــح فیهـ ــع للري ــه   أرب لـ

ففــّرق جمــع القــوم   حّتــى   كأّنهـــم      **       طیــور   ُبغــاث  شــّت  شــملهم الصقر )2)

فأذكرهــم لیــَل   الهريــر   فأجمــع الــكا      **       ُب   علــى  اللیث  الهزبــر وقد هّروا )3)

هنــاك فدتـــه الصالحــون بأنفــس      **       ُيضاعــف   فــي  يــوم  الحســاب لهــا األجــر

وحادوا   عن   الكّفار   طوعًا  لنصره      **       وجاد له   بالنفس   ِمن  ســعده الُحّر

ومّدوا إلیــه  ُذّبًا سمهرّيـة      **       لطول   حیاة  السبط في مّدها جزر )4)

فغــادره   فــي   مــارق الحــرب  مــارٌق      **       بســهم لنحــر  الســبط   ِمــن  َوقعــه نحــر

فمــال  عــن   الطــرف  الجواد أخو النــدى      **       الجواد   قتیًا  حوله يصهل المهر )5)

َســنان   ِســنان  خارق   منه  في  الحشــا      **       وصارم  شــمر  في الوريد له َشــمر )6)

تجــّر علیـــه العاصفــات   ذيولهـــا      **       وِمــن  نســج أيــدي الصافنــات لــه ُطمــر )7)

فرّجــت   لــه   الســبع   الطبــاق  وُزلزلت      **       رواســي   جبــال  األرض والتطم  البحر

فیالــك مقتــوال  ً  بكتــه   الســماء  دمـــًا      **       فمغّبــر   وجـــه  األرض  بالــدم  محمــّر

مابســه  في   الحرب  حمر   من الدما      **       وهّن غداة الحشــر  من  ســندس  خضر

ــر ــه  أس ــّك   ل ــا ً   ال ُيف ــیرًا علی ــرى      **       أس ــد  س ــن  وق ــن العابدي ــي لزي ولهف

و آل   رســول اللــه   ُتســبى   نســاؤهم      **       ومــن  حولهــّن الســتر   ُيهتــك  والخــدر

ســبايا  بأكــوار   المطايـــا حواســرًا      **       ياحُظهــّن   العبــد   فــي   النــاس  والحــّر

ورملــة فــي   ظــّل   القصــور  مصونــة      **       ُينــاط  علــى أقراطهــا الــدّر  و  التِبــر )8)

فويــل يزيــد  ٍ مــن عــذاب  جهنّــم      **       إذا  أقبلــت  فــي  الحشــر  فاطمــة   الطهــر

مابسهـــا ثــوب   مــن   الســّم   أســود    **       و  آخــر   قــاٍن   مــن   دم  الســبط محمــّر

تنــادي   و   أبصــار األنــام  شــواخٌص    **       وفــي  كّل  قلــب   مــن  مهابتهــا  ذعــر )9)

ــر ــا  ظه ــّي له ــا   عل ــّي و موالن ــا    **       عل ــّي و صوته ــه العل ــى   الل ــكو إل وتش

فــا   ينطــق   الطاغــي   يزيــد  بمــا جنــى    **       و   أّنــى لــه   عــذر  و مــن شــأنه الغــدر

فیؤخــذ   منـــه  بالقصــاص  فیحــرم  الـــ     **       نعیم وُيخلى فــي الجحیم له قصر]حفر[

و  يشــدو  لـــه  الشــادي  فیطربـــه الِغنا    **       وُيســكب  في  الكأس النضار لـــه خمر

فــذاك   الِغنــا  فــي  البعــث  تصحیفه الَعنا    **       وتصحیــف  ذاك  الخمر  في قلبه الجمر

أُيقــرع جهـــًا ثغــر   ســبط   محّمــد    **       و صاحــب   ذاك  الثغــر يحمــى لــه الثغــر

فلیــس ألخـــذ الثـــار   إالّ خلیفـــة    **       يكــون   لكســر   الديــن   مــن عدلــه  جبــر

تحــّف   بــه   األمــاك   مــن   كل  جانــب    **       و   يقدمــه   اإلقبــال   و العــّز  و النصــر

عواملـــه   فــي   الــدار   عیــن شـــوارٌع    **       و  حاجبـــه   عیســى  و ناظــره الخضــر

ــر ــا  الجب ــد  ظّلله ــوك   الصی ــا   مل ــّده    **       إذا   م ــة   جـ ــًا عمامـ ــه حقـ تظـّللـ

محیــط علــى   علـــم   النبــّوة   صــدره    **       فطوبــى   لعلــم   ضمــّـه   ذلــك  الصــدر

هــو  ابــن اإلمــام العســكرّي محّمــد  الـــــ    **       تقــيٌّ  النقــّي  الطاهــر  العلــم  الَحبــر

ــر ــه   الكف ــام   أحدث ــى   اإلس ــة    **       ورزء   عل ــه  مصیبـ ــا   آل   طـ ــُم ي مصابُكـ

سأندبكـــم يــا   عّدتــي عنــد   شــّدتي    **       و  أبكیُكـــُم   حزنــًا   إذا   أقبــل   العشــر

و  أبكیُكـــُم   مــا دمــت  حّیــًا  فــإن   أمــت    **       ســتبكیُكُم   بعدي   المرانَي   و   الشــعر

عرائــس   فكــر   الصالــح   بــن  عرنــدس    **       قبولُكـــُم   يــا   آل   طـــه   لهـــا مهــر

وكیــف   يحیــط   الواصفــون  بمدحكــــم    **       وزمــزم   و  البیــت   المحّرم   والحجر

جعلتُكـــُم يــوم المعـــاد   وسیـــلتي    **       فطوبــى   لمــن   أمســى  و أنتــم  لــه ذخــر

ســُیبلي الجديــدان   الجديــَد   و حّبكـــم    **       جديــد   بقلبــي لیــس   ُيخلقـــه   الدهــر

علیكــم   ســام   اللـــه   مـــاالح   بــارق    **       و حّلــت  عقــود  الُحــزن  و انتشــر  القطر
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محمد بن يعقوب الكلیني في الكتب الرجالیة
آية اهلل المرحوم السید علي العلوي

التتمة: صفحة 6

 وقفُت على الدار التي كنُتُم بها
 )بن العرندس(



وثلثمائــة )ســت(. عنــه )صــه(. ســنة تناثــر النجــوم وصلــی 
ــه محمــد بــن جعفــر الحســنی ابوقیــراط، ودفــن يبــاب  علی
الكوفــة )جــش(. عنــه )صــه(. فــي مقربتها. قــال ابــن عبدون 
رأيــت قبــره فــي صــراة الطائــي، وعلیــه لــوح مكتــوب علیــه 
ــر  ــم جعف ــة: منه ــه جماع ــت(. عن ــه )س ــم أبی ــمه واس اس
ــاب  ــا كت ــب: منه ــه كت ــح()7). ل ــه )م ــن قولوي ــد ب ــن محم ب

الكافــي.. انتهــی موضــع الحاجــة.
المجلسي:

كتــاب الرجــال: للعامــة المجلســي أعلــی اللــه مقامــه 
الشــريف ونحــن نرمــز عنــه بالعناويــن، بـــ )المجلســي(.

ــه عــن  ــي، ثقــة االســام، جــزاه الل ــن يعقــوب الكلین اب
ــی. ــزاء. ا نته ــر الج ــل خی ــام واه االس

التعليقات:
تعلیقــات علــی منهــج المقــال: للنحريــر المحقــق 
ــة  ــا العام ــب باالغ ــی الملق ــف التق ــق كه ــتاد المدق واالس
ــراه،  ــاب ث ــل ط ــد أكم ــن محم ــر ب ــد باق ــي، محم البهبهان

ــات(. ــن، بـــ )التعلیق ــه بالعناوي ــن نرمزعن ونح
قولــه فــي محمــد بن يعقــوب بــن احســاق الكلینــي )اه(ـ  
أي إلــی آخــره ـ بضــم الــكاف وفتــح الــام، كــذا فــي )صــه( 
ــن  ــوس: كلی ــي القام ــم. وف ــن ابراهی ــد ب ــة أحم ــي ترجم ف
كأمیــر، قريــة بالــري، منهــا محمــد بــن يعقــوب الكلینــي مــن 
فقهــاء الشــیعة. انتهــی. وفــي حاشــیة البلغــة ضبطــه بعــض 

الفضــاء بكســر الــكاف وتشــديد الــام المكســورة.
ــن  ــد ب ــر محم ــول: ابوجعف ــع االص ــي جام ــی. ف انته
يعقــوب الكلینــي الــرازي، االمــام علــی مذهــب اهــل البیــت 
فــي مذهبهــم، كبیــر فاضــل، عندهــم مشــهور، هــذا كامــه. 
ــب  ــددي مذه ــن مج ــول م ــع االص ــي جام ــًا ف ــده أيض وع
ــه  ــة، بعــد أن عدالرضــا علی ــة علــی رأس المــأة الثالث االمامی
ــأة  ــی رأس الم ــة عل ــب االمامی ــددي مذه ــن مج ــام م الس
الثانیــة، وعــد الســید المرتضــی مــن مجــددي مذهــب 

ــی. ــة. انته ــأ ة الرابع ــی رأس الم ــة عل االمامی
بحرالعلوم:

رجــال الســید بحرالعلــوم: المعــروف بالفوائــد الرجالیة: 
ــدس  ــوم ق ــر العل ــدی بح ــد مه ــید محم ــة الس ــید الطائف لس

ســره، ونحــن نمرزعنــه بالعناويــن، )بحرالعلــوم(.
محمد بن يعقوب بن اسحاق. 

ابوجعفــر الــرازي الكلینــي: ثقة االســام وشــیخ مشــايخ 
االعــام ومــروج المذهــب فــي غیبــة االمــام علیــه الســام، 
ذكــره اصحابنــا والمخالفــون، واتقفــوا علــی فضلــه وعظــم 
منزلتــه. قــال الشــیخ رحمــه اللــه ثقــة جلیــل القــدر، عــارف 
ــا  ــیخ أصحابن ــة )ره( ش ــي والعام ــال النجاش ــار. وق باالخب
فــي وقتــه بالــري، ووجههــم، وكان اوثــق النــاس فــي 

)7) يعنــي المیــرزا محمــد االســترآبادي صاحــب 
)الرجــال الوســیط(.

الحديــث وأثبتهــم.
وذكــره المحّقــق رحمــه اللــه فــي )المعتبــر( فــي فضــاء 
أصحــاب الحديــث الذيــن اختــار النقــل عنهــم ممــن اشــتهر 
فضلــه وعــرف تقدمــه فــي نقــد األخبــار، وجــودة االعتبــار. 

وفــي )اجــازة المحقــق الكركــي للشــیخ احمــد بــن أبــي 
جامــع(: وأعظــم األشــیاخ فــي تلــك الطبقــةـ  يعنــي المتقدمة 
ــل  ــث اه ــع احادي ــل، جام ــیخ األج ــدوق ـ الش ــی الص عل
البیــت علیهــم الســام، محمــد بــن يعقــوب صاحــب كتــاب 
الكافــي فــي الحديــث الــذي لــم يعمل لاصحــاب مثلــه وقد 
تقدمــه فــي نعــت الكتــاب بنحــو ذلــك: الشــهید رحمــة ا للــه 

فــي أجازتــه إلبــن الخــازن. 
وفــي إجــازة الشــهید الثانــي للشــیخ حســین ابــن 
ــیخ  ــه )... الش ــه الل ــي رحم ــیخنا البهائ ــد ش ــد وال عبدالصم
االمــام شــیخ الطائفــة أبوجعفــر محمــد بــن يعقــوب( وفــي 
)الوجیــزة( )محمــد بــن يعقوب ثقــة االســام، جــزاه الله عن 
االســام واهلــه خیــر الجــزاء( وفــي )القامــوسـ  فــي كلیــن( 
)انهــا كأمیــر، قريــة بالــري، منهــا محمــد بــن يعقــوب الكلیني 

مــن فقهــاء الشــیعة(.
وفــي )تبصــرة المنتبــه بتحريــر المشــتبه( للشــیخ الحافظ 
أحمــد بــن حجــر العســقاني )الكلینــي: بالضــم وامالــة الام 
ــاء  ــن رؤس ــي م ــر الكلین ــون: ابوجعف ــّم ن ــاكنة ث ــاء س ــّم ي ث
فضــاء الشــیعة فــي ايــام المقتــدر وهــو منســوب إلــی )كلین 
مــن قــری العــراق(. وقــال ابــن األثیــر فــي )جامــع االصــول( 
)ابوجعفــر محمــد بــن يعقــوب الــرازي الفقیــه االمــام علــی 
ــم فــي مذهبهــم،  مذهــب أهــل البیــت علیهــم الســام، عال
ــون  ــروف الن ــي ح ــده ف ــهور( وع ــم مش ــل عنده ــر فاض كبی
مــن )كتــاب النبــوة( مــن المجدديــن لمذهــب االمامیــة علــی 

ــة. ــأة الثالث رأس الم
وكــذا الفاضــل الطیبــي، فــي )شــرح المشــكاة( ـ إلــی 
ــي  ــه ف ــه الل ــي ـ رحم ــوم توف ــر العل ــة بح ــال العام أن ق
ــنة  ــة، س ــرين وثلثمائ ــع وعش ــنة تس ــن س ــعبان م ــهر ش ش
ــر النجــوم وهــي الســنة التــي توفــي فیهــا: أبوالحســن  تناث
ــه  ــة )قال ــفراء االربع ــر الس ــمري آخ ــد الس ــن محم ــي ب عل
ــت  ــي الفهرس ــال وف ــاب الرج ــي كت ــیخ ف ــي والش النجاش
ــي  ــه توف ــاووس(: أّن ــن ط ــة الب ــف المحج ــاب كش وكت
ــن داود،  ــة، واب ــا العام ــرين، واحتمله ــان وعش ــنة ثم س
ــن  ــد ب ــه محم ــی علی ــداد، وصل ــي بغ ــه ف ــت وفات وكان
ــة(.  ــاب الكوف ــن بـــ )ب ــراط، ودف ــني، أبوقی ــر الحس جعف
قــال الشــیخ:.. قــال ابــن عبــدون: رايــت قبــره فــي صــراة 
الطائــي، علیــه لــوح مكتــوب علیــه اســمه واســم ابیــه. قــال 
النجاشــي.. وقــال ابــن عبــدون: كنــت أعــرف قبــره وقــد 

ــة. ــع الحاج ــی موض درس.. انته
تنقيح المقال:

ــیخ  ــر الش ــل الحب ــة الجلی ــال، للعام ــم الرج ــي عل  ف
ــريف. ــره الش ــدس س ــي ق ــه المامقان عبدالل

محمد بن يعقوب:

ــام  ــة االس ــروف، ثق ــرازي المع ــي ال ــر الكلین ابوجعف
ــة  ــي ترجم ــي ف ــط الكلین ــّر ضب ــد م ــی ق ــه تعال ــه الل رحم
خالــه احمــد بــن ابراهیــم المعــروف بعــان الكلینــي 
ــن  ــد ب ــي أحم ــرازي( ف ــط )ال ــی، وضب ــه تعال ــه الل رحم
ــه  ــم والفق ــي العل ــوب ف ــن يعق ــد ب ــر محم ــحاق، وأم اس
والحديــث والثقــة والــورع وجالــة الشــأن وعظــم القــدر 
ــه  ــط ب ــن أن يحی ــهر م ــة اش ــمو المرتب ــة وس ــو المنزل وعل
ــی  ــا عل ــات أصحابن ــن كلم ــطرًا م ــل ش ــا ننق ــم، ولكن قل

ــروا. ــا ذك ــتیفاء م ــن اس ــا م عادتن
أقــول وذكــر مــا جــاء فــي النجاشــي والفهرســت 

ورجــال الشــیخ.
ثــّم قــال: واقــول ال يخفــی علیــك أمــر أن مــن كامــه، 
ــه،  ــرد ب ــا تف ــه مم ــور، فان ــاه باالع ــه أي ــا: وصف أحدهم
ــل أن  ــر، ويحتم ــن وال أث ــه عی ــره من ــي كام غی ــس ف ولی
يكــون ذلــك مــن ســهو الكاتــب، ضــرورة عــدم كــون ذلك 
مشــهورًا فــي الرجــل، ثانیهمــا: منافــات تاريــخ الوفــاة فیــه، 
ــا  ــق لم ــه مواف ــي رجال ــا ف ــت، وم ــن الفهرس ــره ع ــا ذك لم
فــي كام النجاشــي وغیــره ممــن تعــرض لتاريــخ الوفــاة، 
فــان كلهــم أرخــوه بســنة التســع بعــد العشــرين والثلثمائــة 
يكــون المــدار علــی مــا ذكــره فــي رجالــه. وقــد ذكــر فــي 
الخاصــة ورجــال ابــن داود نحــو مــا فــي كام النجاشــي 
ــنة  ــی س ــه تعال ــه الل ــیخ رحم ــی الش ــبًا ال ــیخ، ونس والش
ــا  ــم يراجع ــا ل ــي، وكأّنهم ــول النجاش ــال ق ــي قب ــان ف الثم
رجــال الشــیخ، واقتصــرا علــی مراجعــة الفهرســت فصــدر 

منهمــا ذلــك.
أقــول: ولــه اعلــی اللــه مقامــه الشــريف بحــث واســع 
ممــا النصبــو الیــه ســوی مــا نقلــه عــن ابــن االثیــر، والیكه: 
قــال رحمــه اللــه تعالــی: وعلــی كل حــال كفــی للرجل 
ــول:  ــع االص ــی جام ــي محك ــر ف ــن االثی ــول اب ــة، ق جال
أبوجعفــر محمــد بــن يعقــوب الــرازي االمــام علــی مذهب 
أهــل البیــت^، عالــم فــي مذهبهــم، كبیــر فاضــل، 
ــة  ــب االمامی ــددي مذه ــن مج ــد م ــهور، وع ــم مش عنده

ــی. ــة. انته ــأة الثالث ــی رأس الم عل
قــال قــدس ســره فــي بعــض كامــه: ويقــال أن جامعــه 
الكافــي الــذي لــم يصنــف فــي االســام مثلــه عــرض علــی 

القائــم فاستحســنه وقــال )كاف لشــیعنا(. واللــه العالــم.
الخوئي:

الحــوزة  زعیــم  لامــام  الحديــث  رجــال  معجــم 
ــة، الســید أبــي القاســم الخوئــي دام ظلــه الــوارف،  العلمی

ــي(. ــن بـــ )الخوئ ــه بالعناوي ــز عن ــن نرم ونح
بعینــه، ونقــل مــا فــي  النجاشــي  نقلــه  نقــل مــا 
ــي: وعــده ـ أي  ــه الخوئ ــة الل ــال آي الفهرســت للشــیخ. وق
ــًا:  ــم^، قائ ــرو عنه ــم ي ــن ل ــه فیم ــي رجال ــیخ ـ ف الش

ــخ. ــوب. ال ــن يعق ــد ب محم
أقول: انظرما نقلناه عن الشیخ رحمه الله تعالی.

ــيء  ــون الش ــث يك ــدان. حي ــد الفق ــون بع ــا يك ــا إنم ــبة إلين بالنس
ــده.  ــم نج ــا، ث ــاً عن غائب

وأّمــا بالنســبة إليــواء اللــه تعالــى لــه بمجــّرد أن وجــده يتيمــًا، 
فإنــه تعالــى ال يغيــب عنــه شــيء، بــل كل شــيء حاضــر عنــده منــذ 
ــه  ــدان الل ــن وج ــيء، وبي ــود الش ــن وج ــل بي ــا فص ــده. ف أن أوج

تعالــى لــه.
ــدم  ــل تق ــن قبي ــون م ــارة يك ــدم ت ــرى: إن التق ــارة أخ وبعب
ــده. ــى والدة ول ــد عل ــدم والدة الوال ــاء، أو تق ــى المس ــاح عل الصب

وتــارة يكــون مــن قبيــل تقــدم حركة اليــد علــى حركــة المفتاح 
حينمــا يــدار فــي قفــل البــاب. فــإن التفريــق بيــن الحركتيــن فــي 

هــذه الصــورة، إنمــا هــو فــي الذهــن. وليــس زمانيــًا.
ــو  ــه ه ــى ل ــه تعال ــدان الل ــى وج ــيء عل ــود الش ــدم وج وتق
ــد  ــه وال ــد الل ــن أمــات عب ــى حي ــه تعال ــإن الل ــل، ف مــن هــذا القبي
الرســول، قــد وجــد رســول اللــه| يتيمــًا. ولــم يغــب عنــه فــي 

ــال.  ــرف أو ح أي ظ
فا يوجد أي فصل زماني بين هذين األمرين. 

فهــو علــى حــد قولــه تعالــى: ﴿ُثــمَّ َبَعْثنَاُهــْم لِنَْعَلــَم َأيُّ 
اْلِحْزَبْيــِن َأْحَصــى لَِمــا َلبُِثــوا َأَمــدًا﴾ ] الكهــف 2) [

ــَم اْلُمَجاِهِديــَن ِمنُْكــْم  ــى َنْعَل ُكــْم َحتَّ وقولــه تعالــى: ﴿َوَلنَْبُلَونَّ
ــد )3 [ ــْم﴾ ] محم ــَو َأْخَباَرُك ــَن َوَنْبُل ابِِري َوالصَّ

ــوده  ــون وج ــود، ليك ــة الوج ــى صفح ــك عل ــد ذل أي ليتجّس
العينــي عيــن وجــوده العلمــي.. وإن اختلفــا مــن حيــث التحليــل 

ــا. ــبة لن ــل بالنس ــاإلدراك والتعق ــط ب ــي، فيما.يرتب العقل
وكذلــك الحــال فــي اإليــواء فــي اآليــة الشــريفة: ﴿َأَلــْم َيِجْدَك 
ــآَوى﴾. فإنــه قــد جــاء مصاحبــاً لوجــدان اللــه تعالــى لــه  َيتِيمــاً َف

يتيمــاً. فلــم يتركــه ســبحانه، مــدة ثــم آواه.. 
وذلــك ألنــه تعالــى قــد عبــر هنــا بالفــاء الدالــة علــى التعقيــب 
بــا فصــل، فقــال: ﴿َفــآَوى﴾. ولــم يــأت بكلمــة )ثــم( الدالــة على 

التعقيــب مــع المهلــة.. فلــم يقــل »ثــم« )آَوى(.
ثانياً: بالنسبة لقوله تعالى: ﴿َوَوَجَدَك َعائًِا َفَأْغنَى﴾. 

ــدة..  ــر ج ــن غي ــة م ــر ذو العيل ــل: الفقي ــراد بالعائ ــول: الم نق
ــؤوليات  ــم المس ــى عظ ــات، وإل ــوع الحاج ــى تن ــارة إل ــي إش ف
الملقــاة علــى عاتقــه| ســواء فيمــا يرتبــط بنفســه، أو فيمــا يرتبــط 
باآلخريــن. وخصوصــاً مســؤوليات هدايــة البشــر منــذ خلــق اللــه 

ــه الصــاة والســام.. ــا وآل ــى نبين ــه وعل آدم علي
وقــد ذكــرت هــذه اآليــة المباركــة: أن اللــه تعالــى قــد وجــد 

نبيــه عائــاً محتاجــًا إلــى النعــم واأللطــاف، والعــون.
ــه..  ــن خال ــره م ــه أو لغي ــع لنفس ــا يرج ــك م ــي ذل ــواء ف س
ــا  ــدس. وم ــمى واألق ــه األس ــق بمقام ــا يلي ــا م ــه منه ــاض علي فأف
يناســب حاجتــه، وموقعــه، ومســؤولياته فــي جميــع مراحــل 

ــرش. ــاً بالع ــورًا معلق ــا كان ن ــى حينم ــوده، حت وج

ــده،  ــد وج ــى ق ــه تعال ــر بأن ــادة التذكي ــى إع ــة إل ــنا بحاج ولس
ــرد  ــًا، بمج ــه عائ ــى كون ــره عل ــى فق ــه وعل ــى حاجات ــع عل واطل

ــدة. ــة واح ــك لحظ ــه ذل ــب عن ــم يغ ــا، ول حدوثه
ثــم أفــاض تعالــى نعمــه عليــه بمجــرد وجدانــه كذلــك، ومــن 
دون أي فصــل زمانــي، أو مهلــة، وذلــك مــن خــال التعبيــر بالفــاء 
ــم  ــى﴾، ول ــه: ﴿َفَأْغنَ ــي قول ــل ف ــا فص ــب ب ــى التعقي ــة عل الدال
يــأت بـــ »ثــم« الدالــة علــى التعقيــب مــع المهلــة، فلــم يقــل: »ثــم« 

ــى(.. )َأْغنَ
ثالثًا: بالنسبة لقوله تعالى: ﴿َوَوَجَدَك َضاالً َفَهَدى﴾.

ــه: ﴿ ــراد بقول ــح الم ــبق يوض ــا س ــاه فيم ــا ذكرن ــول: إن م نق
ــه  ــق نبي ــرد أن خل ــى بمج ــه تعال ــَدى﴾. فإن ــاالً َفَه ــَدَك َض َوَوَج
روحــاً أوالً، ثــم روحــاً وجســدًا تاليــاً قــد وجــده فــي جميــع مراحل 
وجــوده محتاجــًا إلــى أنــواع الهدايــات، فأفاضهــا عليــه مباشــرة، 
ومنــذ اللحظــة األولــى، وبــا مهلــة، كمــا دل عليــه التعبيــر بالفــاء 

ــَدى(.. ــم« )َه ــل: »ث ــم يق ــث ل ــدى﴾ حي ــه: ﴿فه ــي قول ف
فأعطــاه الهدايــة التكوينيــة، بمجــرد ظهــور حاجتــه إلــى هــذه 

الهدايــة.
وأعطاه أيضاً هداية الفطرة.

وأعطاه هداية العقل.
وأعطاه هداية التشريع واإللهام والوحي.

ويتجلــى أثــر هــذه الهدايــات فــي موقــع الحاجــة فــي نطــاق 
ســعيه الدائــب، وتطلبــه المســتمر للوصــول إلــى مواضــع القــرب، 

والحصــول علــى مواقــع الزلفــى.
فــإذا كان اللــه تعالــى يجــد حاجــة نبيــه إلــى الهدايــة مــن دون 
حاجــة إلــى الزمــان، ألنــه ال يمكــن أن يغيــب عنــه تعالــى شــيء.. 
ــل وال  ــا فص ــاً وب ــرة أيض ــه مباش ــات علي ــض الهداي ــو يفي ــم ه ث
مهلــة. فذلــك يعنــي أن اللــه ســبحانه قــد منحــه هدايــة لــم يســبقها 

ضــال، ولــو للحظــة واحــدة.
ــدى، ال  ــال واله ــن الض ــي بي ــب البيان ــذا الترتي ــون ه ويك
ــد  ــى أن يتجس ــي، بمعن ــود الخارج ــي الوج ــدرج ف ــتبطن الت يس

ــه.. ــة فتزيل ــي الهداي ــم تأت ــال، ث ض
ــن  ــاس م ــن الن ــرة تمكي ــي دائ ــاء ف ــد ج ــب ق ــو ترتي ــل ه ب
إدراك معنــى الهدايــات، والنعــم، والتفضــات اإللهيــة علــى النبــي 

األقــدس|.. 
أي أنــه ترتيــب نشــأ عن الســعي إلــى التجزئــة بين المــدركات، 
ــل  ــى التحلي ــتناد إل ــا، باالس ــا بينه ــة فيم ــدود القائم ــس الح وتلمُّ

العقلــي، بهــدف تيســير إدراك الحقائــق بصــورة أعمــق وأتــم.
من نتائج ما تقدم:

ــا القــول  وهكــذا.. فإننــا نحســب بعــد هــذا البيــان أن بإمكانن
ــة الظاهــرة علــى أن  ــة المباركــة واحــدًا مــن األدل لتكــن هــذه اآلي
اللــه ســبحانه منــذ خلــق نبينــا األعظــم| كان قــد أعطــاه جميــع 

الهدايــات التــي يحتاجهــا، والتــي توصلــه إلــى الغايــات اإللهيــة.. 
وال بــد أن يكــون مــن بينهــا هدايــة اإللهــام والوحــي والتشــريع. 

وذلــك هــو مــا يفرضــه إطــاق قولــه تعالــى: ﴿َفَهــَدى﴾. 
ــًا  ــى، خطاب ــه تعال ــن قول ــًا م ــك أيض ــتفاد ذل ــا يس ــل ربم ب
ــِن  ــُق َع ــا َينْطِ ــَوى، َوَم ــا َغ ــْم َوَم ــلَّ َصاِحُبُك ــا َض ــركين ﴿َم للمش
ــة  ــث إن اآلي ــم 2-4 [ حي ــى﴾ ] النج ــٌي ُيوَح ــَو إاِلَ َوْح ــَوى، إِْن ُه اْلَه
ــاالت  ــف الح ــي مختل ــًا وف ــال مطلق ــه| الض ــت عن ــد نف ق

واألزمــان. 
وذلك كله يؤكد لنا: أنه| قد كان نبيًا منذ ولد 

بــل لقــد كان نبيــًا وآدم بيــن المــاء والطيــن كمــا دلــت عليــه 
الروايــات الشــريفة.

ــي  ــة، الت ــارة الخفي ــق اإلش ــم بعم ــتطيع أن نفه ــك نس وبذل
تضمنتهــا كلمــات أميــر المؤمنيــن× فــي نهــج الباغــة، حيــث 
ــدن  ــن ل ــه م ــه وآل ــه علي ــى الل ــه صل ــه ب ــرن الل ــد ق ــول: »ولق يق
ــق  ــه طري ــلك ب ــة، يس ــن مائك ــك م ــم مل ــًا، أعظ أن كان فطيم

ــاره!!. ــه ونه ــم، ليل ــاق العال ــن أخ ــكارم، ومحاس الم
وال بــد مــن لفــت النظــر إلــى التنصيــص علــى واقــع الملــك 
ــه×  ــث وصف ــوله حي ــى، برس ــبحانه وتعال ــه س ــه الل ــذي قرن ال
بأنــه أعظــم مائكتــه فــي إشــارة منــه× إلــى أن هــذه المهمــة قــد 
بلغــت فــي أهميتهــا وخطرهــا جــدًا جعلــت مــن هــذا االختيــار 

ضــرورة ال بــد منهــا.
ــر  ــت مبك ــي وق ــها ف ــت نفس ــد فرض ــرورة ق ــذه الض وأن ه

ــًا. ــذ كان× فطيم ــدًا، أي من ج
توضيح وبيان:

وبعــد مــا تقــدم نقــول: إن مــن يراجــع اآليــات القرآنيــة يجد: 
ــلوبًا  ــد أس ــة تعتم ــا الحساس ــض القضاي ــا لبع ــي بياناته ــا ف أنه
ــك  ــن تل ــث ع ــورد الحدي ــا ت ــث أنه ــن حي ــدًا، م ــزًا وفري ممي
القضايــا بطريقــة يصعــب معهــا نيــل تلــك المعانــي إال بالخــروج 
مــن حالــة الغفلــة واالســترخاء الفكــري، ألنهــا تواجــه اإلنســان 
بإشــارات قويــة تضطــره إلــى اســتنفار كل قــواه العقليــة، وتفرض 
عليــه مســتوى مــن المعرفــة، والتعمــق، واإلحاطــة الواعيــة بدقائق 
وحقائــق مختلفــة، ونيــل معــاٍن عاليــة ودقيقــة، تعطيــه درجــة مــن 
المناعــة والحصانــة عــن التأثــر بالشــبهات، التــي تجــد فرصتهــا 

فــي حــاالت الغفلــة والســطحية واالستســام البــريء.
إنــه تعالــى يريــد لإلنســان أن يأخــذ الفكــرة بوعــي، وبعمــق، 
وشــمولية، وبحساســية فائقــة، ولتخــرج -مــن ثــم- عــن مســتوى 
ــى  ــتند إل ــن المس ــق واليقي ــرة التصدي ــي دائ ــل ف ــور، لتدخ التص

البرهــان. 
ولتتغلغــل -مــن ثــم- فــي قلــب اإلنســان، وتصبــح فكــره، 
ــة  ــو الضمان ــك ه ــون ذل ــره. ويك ــه، وضمي ــه، ووجدان وعقيدت

ــن. ــن الحصي ــة، والحص القوي
والحمــد للــه، والصــاة والســام علــى عبــاده 

الذيــن اصطفــى محمــد وآلــه.
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عصمة االنبیاء
سماحة السید جعفر مرتضى العالملي

تتمة: محمد بن يعقوب الكلیني:



ولــدت الدكتــورة مونتســدات بمدينــة برشــلونة فــي 
أســبانیا، وترعرعــت فــي أحضــان عائلــة مســیحیة.

تشــّرفت باعتنــاق مذهــب أهــل البیــت^ خــال عقــد 
الثمانینیــات فــي بادهــا، وتســمت بإســم زينــب إلعجابهــا 

بالســیدة زينــب بنــت اإلمــام علــّي×.
مرحلة الضیاع الفكري والفراغ الديني:

ــدي لإلســام  ــل أن أهت ــورة مونتســدات: قب تقــول الدكت
ــس  ــت أح ــي، وكن ــا ينقصن ــیئًا م ــأّن ش ــًا ب ــعر دائم ــت أش كن
ــل،  ــدم والتكام ــن التق ــي م ــع تمنعن ــب وموان ــود حج بوج
وتعیقنــي مــن التقــرب إلــى اللــه الــذي كنــت أعتقــد بــه علــى 

ــیحیة. ــة المس ــوء الديان ض
ــب، ألّن  ــذه الحج ــن ه ــص م ــي أن أتخل ــت أمنیت وكان
النظــرة المســیحیة للــه تعالــى لــم تكــن مقنعــة بالنســبة لــي، 

ــى×! ــة عیس ــث، وربوبی ــألة التثلی ــل مس ــن أتقب ــم أك ول
ــي  ــر معتقدات ــن أم ــرة م ــي حی ــش ف ــًا أعی ــت دوم فكن
وأفــكاري، وكانــت هــذه الحیرة تحفزنــي للبحث والتســاؤل.

غموض عقيدة التثليث عند النصارى
ــمة  ــراب س ــد أّن اإلضط ــث يج ــة أّن الباح ــي الحقیق ف
ــث!  ــي التثلی ــم ف ــیحیین لعقیدته ــیر المس ــي تفس ــة ف واضح
واليخــرج المتأمــل فــي أقوالهــم بنتیجــة تذكــر، وإلیك بعض 

األمثلــة علــى ذلــك:
)ـ  يقــول إكلمینص مدير مدرســة الاهوت باالســكندرية 
ــر،  ــن اآلخ ــوم عی ــس كل أقن ــادي: لی ــي المی ــرن الثان ـ الق
ومــع ذلــك فــإّن األقانیــم لیســوا ثــاث ذوات، بــل هــم ذات 

ــوت. ــو الاه ــد وه ــم واح ــدة، ألّن جوهره واح
2 ـ يقــول آمــوري بیــن القــرن الثالــث عشــر المیــادي: 
األقانیــم الثاثــة لیســت هــي اللــه، بــل هــي كائنــات ســامیة 

خلقهــا اللــه أّوال، لتقــوم بتنفیــذ أغراضــه .
ــرن  ــكندرية ـ الق ــرك االس ــیوس بطري ــول ديونس 3 ـ يق
الرابــع المیــادي: األب واإلبــن والــروح القــدس هــم 
اللــه، ألّن اللــه الينقســم أو يتجــزأ علــى اإلطــاق... لذلــك 

ــوال . ــن األح ــال م ــأّي ح ــر ب ــن اآلخ ــوم ع ــل أقن الينفص
فهــذه آراء وتفاســیر بعــض أعــام النصــارى حــول عقیدة 
التثلیــث وطبیعــة األقانیــم، وتوجــد آراء أخــرى التتفــق معهــا 

بحــال مــن األحــوال، قــد خبطــوا فیهــا خبــط عشــواء.
وتقــول الدكتــورة مونتســدات: كانــت لي صديقة أســبانیة 
مثقفــة وواعیــة التجــأت إلیهــا لحــّل األســئلة واالستفســارات 
ــت  ــي، فكان ــة معتقدات ــي معرف ــا ف ــي منه ــت أعان ــي كن الت
تحدثنــي عــن اإلســام والمســلمین، وتشــرح لــي عقائدهــم 

ومزاياهــم وتســامحهم فــي التعامــل، ألّنهــا كانت قد أســلمت 
ــت  ــي كان ــة الت ــورة المشوش ــر الص ــا غّی ــذا م ــل، وه ــن قب م
عالقــة فــي ذهنــي عــن هــذا الديــن وأتباعــه، ألّن نشــأتي فــي 
األوســاط المســیحیة لــم تمكننــي مــن اإلطــاع التــام علــى 

التاريــخ الحافــل للمســلمین فــي هــذا البلــد ـ أســبانیا ـ .
آراء بعض النصارى حول تسامح المسلمين

ــماحة  ــیحیین بس ــاالت المس ــن رج ــدد م ــهد ع ــد ش ق
المســلمین وحســن تعاملهــم مــع غیرهــم مــن أهــل األديــان 

ــم: ــرى، وكان منه األخ
) ـ الكونــت هنــري دي كاســترو حیــث ذكــر فــي كتابــه 
)اإلســام ســوانح وخواطــر(: لقــد درســت تاريــخ النصــارى 
فــي بــاد اإلســام، فخرجــت منــه بحقیقــة مشــرقة، وهــي أّن 
معاملــة المســلمین للنصــارى تدّل علــى لطف في المعاشــرة، 
وترّفــع عــن الغلظــة، وعلــى حســن مســايرة، ورقــة ومجاملة، 
وهــذا إحســاس لــم يؤثــر عنــد غیــر المســلمین، فــإّن الشــفقة 
والحنــان كانــا يعتبــران لــدى األُوربییــن عنوانًا علــى الضعف، 

وهــذه ماحظــة ال أرى وجهــًا للطعــن فیهــا .
2ـ  المستشــرق أرنولــد الــذي قــال: مــن الحــق أن نقــول: 
ــامي  ــم اإلس ــل الحك ــي ظ ــوا ف ــلمین نعم ــر المس إّن غی
ــل  ــا قب ــي ُأورب ــا ف ــادال له ــد مع ــامح ال نج ــن التس ــة م بدرج

ــة . ــة الحديث األزمن
ــطى  ــیا الوس ــان آس ــه )أدي ــي كتاب ــو ف ــال غوبین 3 ـ وق
ــي  ــن يضاه ــأن الدي ــزم: ب ــّد الج ــى ح ــول إل ــفتها(: أق وفلس

ــامح . ــي التس ــام ف اإلس
ــوم  ــلمین ق ــدس: إن المس ــت المق ــرك بی ــال بطري 4 ـ وق

ــت . ــم أي أذى أو تعنّ ــى منه ــن النلق ــون، ونح عادل
تعامل المسیحیین مع المسلمین في القرون الوسطى:

ــیحیین  ــض المس ــل بع ــد تعام ــخ يج ــر للتاري إّن الناظ
ــانیة،  ــروح اإلنس ــًا ال ــف تمام ــن ويخال ــلمین يباي ــع المس م
ــیحي  ــوذ المس ــت للنف ــي خضع ــق الت ــي المناط ــًا ف خصوص
ــازر  ــیحیون مج ــب المس ــد ارتك ــطى، فق ــرون الوس ــي الق ف
رهیبــة مــع المســلمین، واســتخدموا أســالیب وحشــیة كانــت 
ومــا تــزال وصمة عــار وخــزي فــي تاريــخ الكنیســة وزعامتها 

ــة!. الدينی
ــوت  ــص الم ــجاته قص ــي س فقــد حفــظ التاريــخ ف
التــي يتحاشــاها أكثــر المؤرخیــن والباحثیــن  الرهیــب 
المســیحیین، ويمــرون بهــا مــرورًا عابــرًا وســريعًا بإعتبارهــا 
ــد ســّجل  ــك ق ــي تاريخهــم، ولكــن مــع ذل ــة ســوداء ف حقب
بعضهــم هــذه األحــداث الفظیعــة التــي جــرت علــى 

المســلمین، كان منهــم:
)« غوســتاف لوبــون ، حیــث يقــول: كان بطرس الناســك 
علــى رأس أهــم العصابــات الزاحفــة إلــى الشــرق، ولكــن لم 
تكــد تصــل إلــى بلغاريــا حتــى بــدأ أفرادهــا ينهبــون القــرى، 
ويذبحــون أهالیهــا، ويأتــون مــا يفــوق الوصــف مــن األعمال 
الوحشــیة، فــكان مــن أجــّن ضــروب اللهــو إلیهــم قتــل مــن 
ــًا  ــًا إرب ــم إرب ــلمین، وتقطیعه ــال المس ــن األطف ــم م ياقونه

وشــّیهم!! كمــا روت )آن كومنیــن( إبنــة قیصــر الــروم .
2ـ  الراهــب روبــرت ، حیث يقــول: ... أحضر )يوهیمند( 
جمیــع الذيــن أعتقلــوا في بــرج القصــر، فأمــر بضــرب رقاب 
عجائزهــم وشــیوخهم وضعافهم، وبســوق فتیانهــم وكهولهم 

إلــى إنطاكیــة لكــي يباعوا فیهــا! .
وأضــاف أيضــًا: حــدث قتــل المســلمین فــي يــوم األحــد 
المصــادف 6) ديســمبر، وإذا لــم يكــن إنجــاز كل شــيء فــي 
ــوم  ــي الی ــك ف ــن أولئ ــي م ــا بق ــا م ــل قومن ــوم، قت ــك الی ذل

التالــي! .
والجديــر بالذكــر: يقــّدر كثیــر مــن العلمــاء عــدد 
المســلمین الذيــن قتلوا وذبحــوا وأحرقــوا منذ دخــل فرديناند 
ــن مســلم،  ــة مايی ــر بثاث ــى أجاءهــم األخی غرناطــة، وحت
ــًا ـ يزعمــون أّنهــا مقدســة ـ باركهــا  ولقــد شــن هــؤالء حرب
ودعمهــا رجــال الكنیســة بشــتى الصــور! الســتئصال شــأفة 
اإلســام والمســلمین، ولكنهــم فشــلوا مــع ذلــك فــي تحقیق 

ــم. أغراضه
ــاب  ــد خ ــه: لق ــر بقول ــر غاردن ــك المبّش ــر بذل ــد أق وق
الصلیبیــون فــي إنتــزاع القــدس من أيــدي المســلمین، لیقیموا 
ــروب  ــامي، والح ــم اإلس ــب العال ــي قل ــیحیة ف ــة مس دول
ــت  ــا كان ــدر م ــة، بق ــذه المدين ــاذ ه ــن إلنق ــم تك ــة ل الصلیبی

ــام . ــر اإلس لتدمی
التحّرر من التيه المظلم

ــرة  ــل نظ ــت أحم ــد كن ــدات: لق ــورة مونتس ــول الدكت تق
ــة  ــأن بقی ــك ش ــي ذل ــأني ف ــلمین، ش ــن المس ــوهة ع مش
ــي  ــق وتعرف ــاف الحقائ ــام! إالّ أّن انكش ــكل ع ــن بش األوربیی
علــى بعــض الوقائــع التاريخیــة من قبــل صديقتــي، غّیــرا كل 

ــك. ذل
ــرور  ــي، وبم ــن صديقت ــي وبی ــاءات بین ــتمرت اللق وإس
الزمــان إزدادت معرفتــي باإلســام، وكانــت صديقتــي تحمل 
معهــا نســخة مــن القــرآن الكريــم، وكانــت تستشــهد بآياتــه 
أثنــاء الــكام، وأهدتنــي مصحفــًا وبعــض الكتب اإلســامیة، 
فبــدأت أقــارن بیــن القــرآن واإلنجیــل، فعرفــت خــال 

ــى  ــانیة عیس ــا إنس ــور، منه ــن األم ــة م ــك جمل ذل
ــه!  ــدم الوهیت ــیح× وع المس

ــم  ــن قدي ــان(  م ــم )جريش ــیخ الحكی ــا الش ــي لن يحك
ــم  ــي قدي ــاك ف ــكان، كان هن ــا م ــول: كان ي ــان، فیق الزم
ــان(  ــة )زم ــُمها قري ــة إس ــا الجمیل ــن قران ــة م ــان، قري الزم
ــوان،  ــكال وأل ــا أش ــور فیه ــن، الزه ــا الّرحم ــدع صنعه أب

ــا. ــر ُيرويه ــاء النه ــا وم ــمس فیه ــطع الش تس
 كانــت فــي الحقیقــة نعمــة مــن نعــم الخالــق، أحــس 
بهــا أهــل البــاد، فحمــدوا علیهــا رّب العبــاد، وكان 
ــا  ــرة، ومیزاته ــة الكثی ــرات القري ــعداء بخی ــاس س كّل الن
ــم  ــیما وأنه ــن، ال س ــم الرحم ــا له ــي وهبه ــرة، الت الكبی
كانــوا مــن أذكــی بنــي اإلنســان،  فــي ذلــك الزمــان، 

ــان. ــاوة اإليم ــم وح ــور العل ــون بن يتمتع
ــوم  ــي العل ــن ف ــن النَّابعی ــة م ــاء القري ــم أبن وكان ُمعظ
ومــن الُمتقّدمیــن فــى البحــث والــّدرس، ولذلــك تقّدمــت 
ــون.  ــة العلــوم والفن ــة »زمــان «، علــی غیرهــا فــي كاف قري
ولكــن مــا هــو الســبب فــي تقــّدم قريــة زمــان؟ أنــا أقــول 

ــا أوالدي. ــم ي لك
ــور  ــب ن ــى جان ــان، إل ــة زم ــة، قري ــكان القري  كان س
ــاق  ــماحة األخ ــون بس ــان، يتمتع ــاوة اإليم ــم وح العل
لذلــك عاشــو فــي وفــاق ولــم يعــرف أحدهــم يومــًا معنــى 
الكــذب أو النفــاق، وكان الّصغیــر فیهــم يطیــع الكبیــر، مــن 
الخفیــر إلــى األمیــر. وكان فــي القريــة ولــد صغیــر كســان 

ــام، وال  ــًا وين ــس دائم ــدان، ينع ــمه حم ــان، إس كس
ــام. ــح أو م ــه نص ــد فی ــكام، وال ُيفی ــمع ال يس

 ضــاق أبــوه مــن فعلــه وإشــتكى لــكّل مــن قابلــه 
ــی  ــس عل ــكین  يجل ــو المس ــا ه ــه، وه ــوء أحوال ــن س م
شــاطیء النهــر و هــو حزيــن... يفكــر فــي أفعــال حمــدان، 
الــذی قضــی علیــه بالــذل والهــوان. وبعــد قلیــل مــّر علیــه 
الحكیــم مــراد، كأنمــا كان معــه علــی میعــاد وفــی الحــال 
حكــی أبــو حمـــدان للحكیــم عــن أحــوال إبنــه الكســان، 
ــاح  ــرة، إلص ــه الكثی ــرة، ونصائح ــه المثی ــن ُمحاوالت و ع
أخطــاء إبنــه الخطیــرة، فهــو كســان، و عــن كل شــيء فــي 

الدنیــا غفــان.
 أقــول لــه: إذهــب إلــی االذكان، فیذهــب لیلعــب 
ــى  ــي إل ــاء وأتبعن ــل الم ــه: إحم ــول ل ــكان! أق ــي أي م ف
ــا  ــب ي ــان. اذه ــل الكس ــه الغاف ــا قلت ــى م ــتان، فینس البس
حمــدان وأتنــي بــاألكل، يرجــع إلــي والبیــض مكســور فــي 
يديــه، وباقــی األكل مســكوب والتــراب علیــه. أالتــری يــا 
حكیــم مــراد، مــا فیــه إبنــي مــن فســاد؟ ومــع ذلــك ال يهتــم 
بجلوســي طــول الیــوم، وأنــا حزيــن مهمــوم دون طعــام أو 

نــوم!
ــدان، إن  ــا حم ــا أب ــال: ي ــراد وق ــم م ــك الحكی  ضح
ــان، إن  ــذا كس ــیظّل هك ــان، س ــك الغف إبن
لــم يتحمــل المســئولیات، ويفكــر فــي 

ــاء  ــن الحكم ــراُد م ــم م ــات، كان الحكی ــب التصّرف عواق
الُمحترفیــن، فهــو أهــم بنــي اإلنســان فــي صناعــة األصبــاغ 
ــن  ــا م ــات وغیره ــة الكیماوي ــن صناع ــًا ع ــوان  فض واألل
األحمــاض والقلويــات لذلــك قــال الحكیــم مــراد: إســمع 
يــا أبــا حمــدان، فســألحق ولــدك الكســان، عنــدی بمعامل 
ــام  ــه بالتم ــوبًا علی ــال، محس ــیكون أي إهم ــوان، وس األل
والكمــال وأّي تصــرف تقــوم بــه يــداه دون أن تلحظــه 
ــو  ــه ال محــال. جــزع أب ــاه، ســینقلب فــي الحــال،  علی عین

ــان. ــده الغف ــى ول ــاف عل ــدان، وخ حم
ــه   ــه فلــن أؤذي ــال: ال تخــف علی ــم وق فضحــك الحكی
ــال،  ــزاء اإلهم ــه ج ــه و أعلم ــد أن أرّبی ــط أري ــي فق ولكنّ
ــات  ــل الكیماوي ــدان معم ــل حم ــن ودخ ــه م ــوم ب ــا يق فیم
واأللــوان، ونظــر حوالیــه فــرأى قواريــر الكیماويــات 
واألصبــاغ، الُمنتشــر فــي كّل مــكان، وســِمع الحكیــم ُمــراد 
ُيناديــه وعلــی العمــل يوصیــه ويوعیــه، إســمع يــا ولــدي يــا 
حمــدان؟ هــذا زمــان يختلــف عــن ســائر األزمــان فهنــا ال 
كســل وال تــوان. إفتــح عینیــك، وأنظــر حوالیــك، وحــاذر 

علــى يديــك ورجلیــك، ضحــك حمــدان، ذلك الكســان، 
فصــاح مــراد، ناولنــى القــارورة الحمــراء. تحــرك حمــدان 
ونظــر حولــه وهــو ســرحان و وضــع يــده فــي أي مــكان... 
ــارورة  ــزت الق ــا أن اهت ــراء وم ــارورة الخض ــك بالق فأمس
ــع  ــدوي المداف ــًا ك ــِمع دوي ــی س ــدان، حت ــدي حم ــي ي ف
فــي المیــدان، وتطلــع حوالیــه فأحــس بــدوار وســقط علــى 
األرض، ولمســُت يــداه الســائل المســكوب فأحســن بنــار 
تكويــه، وبكلمــات الحكیــم مــراد ترشــده و تهديــه: إســمع 
ــا  ــام، فعندم ــول بالّتم ــا أق ــم م ــكام، وإفه ــدان ال ــا حم ي
أطلــب اللــون األحمــر، أحضــر األحمــر ال األخضــر، 
اللــون األصفــر، أحضــر األصفــر ال  وعندمــا أطلــب 
األحمــر، وإن لــم ُتنفــذ مــا أطلبــه وتفتــح عینیــك فســتهلك 
ــم ُيفــق مــن  ــق وحمــدان ل نفســك بیديــك، ومــّرت الّدقائ
آالمــه بعــد. لكــن صــوت الحكیــم ُمــراد نــاداه  فنظــر إلیــه 

فــي غیــر إنتبــاه.
 قــال الحكیــم: واآلن ناولنــي القــارورة الطويلــة، ذات 
ــرحان،  ــو س ــرى وه ــرة أخ ــدان، م ــرك حم ــة، فتح الفتیل
وأحضــر القــارورة القصیــرة، بــدون فتیلــة. وفجــأة صــرخ 
وألقاهــا مــن يديــه، فســقطت فــوق قّدمیــه، وأحــس باأللــم 
ــد  ــه، وق ــه ورجلی ــه ويديـ ــى وجه ــر إل ــه، فنظ ــد علی يزي
ــك  ــكان، ضح ــي كل م ــت ف ــوان، واحترق ــت باألل اصطبغ
ــام  وال  ــل وين ــن يغف ــزاء م ــذا ج ــال: ه ــراد، وق ــم م الحكی
يفكــر فــي معنــي الــكام، إســمع أّيهــا الكســان، ال شــك 
أّنــك تريــد أن ُتزيــل أثــار الحــروق واأللــوان، أطعنــى إذن 

ــه. ــرًا إن شــاء الل ــاه وســتجد خی ــا أقــول بانتب وإســمع م
ــم:  ــه الحكی  هــّز حمــدان رأســه فــي تســلیم  فصــاح ب
ــع  ــرعة، ورج ــدان بس ــرى حم ــون، فج ــذا الل ــي ه أعطن
ــال، دون أي  ــي الح ــوب ف ــون المطل ــاء بالل ــرعة، وج بس
ــذه  ــى ه ــك عل ــد ذل ــتمّر بع ــال، وإس ــال أو إمه إهم
ــد  ــؤال، فق ــه أي س ــى توجی ــاج إل ــال، دون أن يحت الح
حّقــق الحكیــم مــراد الُمحــال، بأقــل األقــوال، و أخیرًا 
قــال الحكیــم: خــذ هــذا الســائل وضعــه علــى الحروق 
واأللــوان تــزول بــإذن اللــه الرحمــن ولكني أريــدك أن 
ــن  ــًا م ــق معصوم ــم يخل ــان ل ــدان  أّن اإلنس ــا حم ــم ي تفه
ــك  ــرك ل ــك أت ــده، لذل ــه وح ــال لل ــأ، فالكم الخط
ــرات،  ــس م ــأ خم ــة الخط ــدًا فرص ــن اآلن فصاع م
ــذا  ــا كان  فه ــّد مّم ــبك أش ــا أحاس ــان، وبعده ــك إنس فإّن
خیــر لــك يــا حمــدان، ومنــذ ذلــك الزمــان، وقعــت بعــض 
األخطــاء مــن حمــدان، ولكنــه لــم يتعــّد الحــد الــذی حدده 
ــرات،  ــن الم ــّرة م ــى م ــس ف ــم ين ــه  ول ــراد  ل ــم م الحكی
النصائــح والتعلیمــات، وظــّل يعمــل فــي معمــل األصبــاغ 
ــن  ــن، وم ــط العاملی ــن أنش ــح م ــل وأصب ــات، ب والكیماوي

ــن. ــاء المتفوقی ــن العلم ــن، وم ــه الُمخترعی أنب
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 المستبصرون في العالم
مونتسدات روفیرا - اسبانیا - مسیحیة

 الحمدان الكسالن



ــَمَواِت َواألَْرِض َوَأْعَلــُم َمــا ُتْبــُدوَن َوَمــا  ــي َأْعَلــُم َغْيــَب السَّ إِنِّ
ُكنُتــْم َتْكُتُمــوَن * َوإِْذ ُقْلنَــا لِْلَمائَِكــِة اْســُجُدوا آلَدَم َفَســَجُدوا 
إاِلَّ إِْبلِيــَس َأَبــى َواْســَتْكَبَر َوَكاَن ِمــْن اْلَكافِِريــَن﴾)6(. وكذلــك 
ــة )3  ــر )آي ــورة الحج ــة ))( وس ــراف )آي ــورة األع ــي س ف
ــة:  ــف )آي ــورة الكه ــة )6( وس ــراء )آي ــورة اإلس ـ 32( وس
ــة 74 ـ 75(،  ــورة ص: )آي ــة 6))( وس ــه )آي ــورة ط 50( وس
ــتخافه  ــبحانه، وإس ــه س ــم الل ــه عل ــاء آدم كان لحمل فإصطف
ــه  ــم ومقام ــة العل ــى عظم ــدّل عل ــا ي ــذا مّم ــي األرض، وه ف
الشــامخ، ألّن العلــم مــن الصفــات الثبوتيــة الذاتيــة، فهــو عين 
ــو، وإذا كان  ــو إاّل ه ــا ه ــب وم ــب الغي ــم غي ــذات، وال يعل ال
العلــم كانــت القــدرة، وإذا كانــت همــا معــاً كانــت الحيــاة، 
أي كل عالــم قــادر فهــو حــي، فاللــه ســبحانه واجــب الوجود 
لذاتــه، وإّنــه العالــم القــادر الحــّي القّيــوم، ليــس كمثلــه شــيء 

ــَو﴾ )7(. ــَه إاِلَّ ُه ــيُّ ال إَِل ــَو اْلَح ــه: ﴿ُه ــّل جال ج
وأّمــا تعليــم الله األســماء كّلهــا آلدم، فقد ذكر المفســّرون 
كمــا فــي الروايــات أقــوال وآراء عديــدة حــول ماهية األســماء 
التــي عّلمهــا اللــه آدم×، وأيــاً كان المــراد، فــإّن المقصود  هو 
اصطفــاء آدم كان بالعلم أوالً، وإن الله ســبحانه 
وتعالــى عّلمــه األســماء كّلهــا، فأفــاض عليــه 
العلــم، وهــذه أّول خصيصة عظيمــة إلصطفاء 
ــه  ــه لترك ــول توبت ــد قب ــاه بع ــا إجتب آدم، كم
ــاد  ــرى، وع ــّرة أخ ــة م ــكنه الجنّ ــى، فأس األول
إلــى وطنــه، فــإّن حــّب الوطــن مــن اإليمــان، 

ووطــن المؤمنيــن الجنــان.
)6) البقرة: 30 ـ 34.

)7) غافر: 65.

كمــا إصطفــاء األنبيــاء والمرســلين وأولــي العــزم بالعلــم 
اتية،  الّلدنــي )مــن لــدن حكيــم( كمــا إصطفاهــم بالعصمــة الذَّ
نيــة، فشــرطوا  هــد فــي هــذه الدنيــا الدَّ وأْن إشــترط عليهــم الزُّ

لــه ذلــك، وعلــم منهــم الوفــاء بــه.
تقــرء فــي بدايــة دعــاء النُّدبــة عــن صاحــب الزمــان×: 
)الحمــد للــه رّب العالميــن وصّلــى اللــه علــى ســيدنا محمــد 
ــا  ــى م ــد عل ــك الحم ــم ل ــليماً(، الّله ــّلم تس ــه وس ــه وآل نبّي
جــرى بــه قضائــك فــي أوليائــك الذين اســتخلصتهم لنفســك 
ودينــك، إذ إختــرت لهــم جزيــل مــا عندك، مــن النّعيــم المقيم 
ــم  ــرطت عليه ــد أن ش ــال، َبَع ــه وال إضمح ــذي ال زوال ل ال
هــد فــي درجــات هــذه الدنيــا الدنّيــة وزخرفهــا وزبرجهــا،  الزُّ
فشــرطوا لــك ذلــك، وعلمــت الوفــاء بــه، فقبلتهــم وقّربتهــم 
ــت  ــّي، وأهبط ــاء الجل ــّي، والثن ــر الَعل ــم الّذك ــت له وقّدم
عليهــم مائكتــك، وكّرمتهــم بوحيــك، ورفدتهــم بعلمــك، 

وجعلتهــم الذريعــة إليــك، والوســيلة إلــى رضوانــك()8(.
فــورث اإلمام الحســين× مقامــات األنبياء والمرســلين، 
وورث أبــاه آدم× فــي صفوتــه، أي فــي علمــه اّلــذي عّلمــه 
ــا  ــي الدني ــا ف ــار م ــذا بإعتب ــى أّن ه ــبحانه، وال يخف ــه س الل
وعالــم األجســام، وعالــم الخلــق وسلســلة العلــل والمعاليــل 
ــّر  ــا م ــات، وإاّل ـ كم ــم الممكن ــا وعال ــى الدني ــة عل الحاكم
ــدس   ــض األق ــطة الفي ــم آدم بواس ــإّن عل ــك ـ ف ــل ذل تفصي
فــي مقــام األحديــة والــذات، والفيــض المقــدس  فــي مقــام 
الواحديــة والصفــات واألســماء المتجلّيــة فــي أّول مــا خلــق 
اللــه ســبحانه، وهــو نــور حبيبــه المصطفــى محّمــد|، ثــم 
األئمــة المعصومــون^ )بكــم بــدء اللــه وبكــم يختــم( )9(.

)8) مفاتیح الجنان: دعاء الندبة: 532.
)9) مفاتیح الجنان: زيارة الجامعة الكبیرة.

ــراب  ــن الت ــاً وآدم بي ــت نبي ــه|: )كن ــول الل ــال رس وق
والطيــن( )0)(.

فاطمــة  فــي  المحّمديــة  الحقيقــة  تجّلــت  وهكــذا 
ــل  ــي أص ــم ف ــن^، فإّنه ــة المعصومي ــراء‘ واألئم الزه
ــر  ــه: )الظاه ــور بكون ــف النّ ــار تعري ــوري، وبإعتب ــق النّ الخل
بنفســه والمظهــر لغيــره( نــور واحــد، )أو لنــا محمــد، آخرنــا 
ــوار  ــوا أن ــد( )))(، فكان ــا محم ــد، كّلن ــطنا محم ــد أوس محّم
اللــه المحدقيــن بعرشــه جــّل جالــه: وفــي زيــارة الجامعــة 
الكبيــرة التــي يــزار بهــا كل إمــام معصــوم مــن األئمــة اإلثنــي 
عشــر^: )أشــهد أن هــذا ســابق لكــم فيمــا مضــى، وجــاٍر 
لكــم فيمــا َبِقــَي، وأّن أرواحكــم ونوركــم وطينتكــم واحــدة، 
ــوارًا  ــه أن طابــت وطهــرت بعضهــا مــن بعــض، خلقكــم الل
فجعلكــم بعرشــه محدقيــن، حّتى مــّن علينــا بكــم، فجعلكم 
فــي بيــوت أذن اللــه أن ترفــع ويذكــر فيهــا إســمه(، وجعــل 
صلواتنــا عليكــم ومــا خّصنــا بــه مــن واليتكــم طِيبــاً لخلقنــا، 
وطهــارًة ألنفســنا، وتزكيــًة لنــا، وكفــارًة لذنوبنــا، فكنـّـا عنــده 
مســّلمين بفضلكــم، ومعروفيــن بتصديقنــا إياكــم، فبلــغ اللــه 
ــن،  ــازل المقّربي ــى من ــن، وأعل ــّل المكّرمي ــرف مح ــم أش بك
ــق، وال  ــه الح ــث ال يحلق ــلين، حي ــات المرس ــع درج وأرف
ــه  ــي إدراك ــع ف ــابق، وال يطم ــبقه س ــق، وال يس ــه فائ يفوق

ــع...( )2)(. طام
ــه  ــد خلفائ ــو عن ــد|، فه ــه محم ــول الل ــد رس ــا عن فم
ــن،  ــق أجمعي ــادات الخل ــن وس ــة المؤمني ــر أئم ــي عش اإلثن
ــم  ــي عال ــوري األول، وف ــق الن ــي الخل ــم الحســين× ف فعل
األنــوار العليّيــن، إّنمــا هــو مــن جــّده رســول اللــه|، فقــد 
ورث العلــم منــه )حســين منــي وأنــا مــن حســين( إاّل أّنــه فــي 
ــداد،  ــاء واألج ــل واآلب ــل والمعالي ــلة العل ــي سلس ــا وف الدني
ــيد  ــده س ــى ول ــّدم آدم عل ــد تق ــاب، فق ــاب واألحس واألنس
ــه،  ــوة الل ــي صف ــه ف ــاً ل ــده وارث ــن بع ــكان م ــهداء×، ف الش
كمــا فــي الوراثــة الّشــرعية واألحــكام اإلســامية فــي اإلرث 
ــا  ــه، فيم ــن آدم صفوت ــين× ورث م ــاّدي، إاّل أّن الحس الم
عّلمــه اللــه مــن األســماء، كمــا ورثه فــي فضائلــه وخصائص 
النّبــوة إاّل الوحــي، كمــا جــاء فــي بدايــة )دعــاء الندبة( بــل زاد 
ــه ومعــروف  ــد، كمــا هــو ثابــت فــي محّل ــد علــى الوال الول

عنــد أهلــه.
وأخيــرًا وليــس بآخــر: )الســام عليــک يــا وارث آدم 
صفــوة اللــه( وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رّب العالمين 

وصّلــی اللــه علــی محمــد وآلــه الطاهريــن^.

ــرة:  ــة الكبی ــارة الجامع ــان: زي ــح الجن )0)) مفاتی
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)))) البحار: 
)2)) البحار: )): 00).

ــال:  ــاً، ويق ــاً أو إمام ــاً  أو وصي ــواء أكان نبّي ــران، س وآل عم
اإلصطفــاء علــى وجهيــن: أحدهمــا أّنــه إصطفاه لنفســه، أي 
جعلــه خالصــاً لــه يختــّص بــه، والثانــي: أّنــه إصطفــاه علــى 
ــذا ال  ــى ه ــره، وعل ــى غي ــل عل ــه بالتَّفضي ــره، أي إخّتص غي
ريــب أّن اإلمــام الحســين بــن علــي ســيد الشــهداء× قــد 
ورث آدم أبــو البشــر فــي وراثــة ملكوتيــة ومعنوّيــة، ال ُملكّيــة 

ــة، كوراثــة النّســب والحســب. ومادّي
 ثــم هنــاك وجوه شــبه كثيــرة وكبيــرة بيــن آدم صّفــي الله 
ــك  ــون تل ــن أن تك ــه÷، ويمك ــّي الل ــين ول ــام الحس واإلم
ــة  ــة اإللهي ــاق الوالي ــي نط ــة ف ــق الوراث ــن مصادي ــوه م الوج
الكبــرى، كمــا أشــار إليهــا العامــة المحقــق الشــيخ جعفــر 
التســتري+ فــي كتابــه القيــم )الخصائــص الحســينية( إلــى 
جملــة مــن هــذه الوجــوه والوراثيــات الملكوتّيــة أو األرض 
ــي  ــر باق ــا يذك ــوردًا، كم ــر م ــة عش ــي ثماني ــوي، وه المعن

األنبيــاء كنــوح وإبراهيــم ويعقــوب وغيرهــم^.
ــام  ــه اإلم ــّص الل ــا خ ــث: فيم ــد الثال ــي المقص ــال ف وق
الحســين× بــه مــن فضائــل األنبيــاء، وإبتاءآتهــم واحــدًا 
ــه أبــواب: إعلــم قــد خوطــب فــي زياراتــه×  واحــدًا، وفي
بكونــه وارثــًا لبعــض األنبيــاء مــع ذكــر أســمائهم، وكزيــارة 
الــوارث المشــهورة، وقــد ورد فــي بعــض زيارتــه: الســام 
علــى األنبيــاء بأســمائهم، وصفاتهــم الممتــازة، فــإذا شــرعنا 
ــوه  ــم وج ــي بعضه ــنذكر ف ــوان، فس ــذا العن ــل ه ــي تفصي ف
ــوان الّســام علــى  ــه، ونذكــر فــي بعــض عن اإلرث، وكيفيت
ذلــك النبــي الخــاص، ونبّيــن أّنه يمكــن أن يــراد بهذا اإلســم 
ذلــك النَّبــي، ويمكــن أن يقصــد بــه الحســين×، فإّنــه لكثرة 

مناســبته لــه صــار كأنــه ثــاٍن لــه، ويســّمى بإســمه.
مثــًا: إذا ســّلمت علــى أيــوب الّصابــر، يمكــن أن يــراد 
بــه ذلــك النَّبــّي المعهــود، ويمكــن أن ُيــراد بــه الحســين×، 

فإّنــه أيــوٌب صابــٌر، أيضــًا.
وإذا ســّلمت علــى يحيــى المظلــوم، فيمكــن أن تقصــده 
ــى  ــه يحي ــين×، فإّن ــد الحس ــن أن تقص ــه×، ويمك بنفس

المظلــوم أيضــاً، وهكــذا. 
فنقول: باب آدم×: 

آدم ســجد لــه المائكــة كّلهــم أجمعــون، يعنــي أنــه كان 
ــة،  ــه المائك ــت علي ــين×: صّل ــك ا لحس ــم، وكذل ِقبلته
ــره معراجهــم)2(. ـ كمــا ورد فــي  ــره، وقب وطافــت حــول قب
ــارات: 2))  ــل الزي ــاب كام ــع كت ــريفة راج ــث الش األحادي

ــار: 98: 60(. ــي البح ــي+ )ف ــة المجلس ــه العام ونقل
ــه  ــكان الل ــرى، كإس ــوارد األخ ــر الم ــم يذك ــي: ث الثان
ــة  ــوره الجنّ ــن ن ــق م ــين× خل ــة، والحس آدم الجنّ
)2) البحــار: )): )) ـ 2) عــن جمــع البیــان: 2: 
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ــة،  وُخلــق الحــور العيــن)3(. والثالــث: تزيــن آدم بزينــة الجنّ
ــة)4(. ــة الجنّ ــو زين ــين× ه والحس

 والرابــع: آدم قــد إجتبــاه اللــه ســبحانه والحســين× قــد 
ــاه الله. إصطف

الجنــة،  بفــراق  اللــه  إبتــاه  قــد  آدم  والخامــس:   
ــوارد  ــذا الم ــة)5(،  وهك ــراق األحّب ــي بف ــين× ابتل والحس
ــات  ــن واإلبتائ ــي الِمح ــه ف ــى أبي ــد عل ــرى، وزاد الول األخ

اإللهّيــة. والخصائــص  والكرامــات  والمقامــات 
الوراثة الحسينية اآلدمّية:

ولكــن العمــدة فــي وراثــة اإلمــام الحســين آلدم صفــوة 
اللــه ســبحانه هــو مــا ورد فــي نــّص الزيــارة )الســام علــى 

ــه(. ــوة الل وارث آدم صف
ــن  ــام المعاصري ــن اإلع ــه م ــول الفق ــم أص ــي عل وف
ــوم  ــي مفه ــم وف ــث المفاهي ــي بح ــي+ ف ــيدنا الخوئ كس
الوصــف، يذهــب إ لــى حجّيتــه، وإّن )تعليــق الحكــم 
بالوصــف مشــعر بالعّليــة( فعندمــا يقــال: أكــرم زيــد العالــم، 
فــإّن وجــوب اإلكــرام إّنمــا يترتب علــى زيــد بوصفــه عالمًا، 
فّعلــة وجــوب إلكــرام هــو عالميــة زيــد، بحيــث لــو إنتفــت 
ــرط إذا إنتفــى  إلنتفــى الحكــم، كمــا يقــال فــي مفهــوم الشَّ

ــل. ــروط، فتأم ــى المش ــرط إنتف الش
فلّمــا وصــف آدم بكونــه صفــوة اللــه في زيــارة الــوارث، 
ــام الحســين× مــن  ــه اإلم ــا ورث ــرز م ــى أن أب ــدّل إل ــا ي مّم
آدم× هــو اإلصطفــاء اإللهــي، وإثبــات شــيء ال ينافــي مــا 
ــرى،  ــة األخ ــه الفاضل ــي صفات ــه ف ــك ورث ــه كذل ــداه، فإّن ع
كمــا ورثــه فــي اإلبتــاءآت بــل زاد عليــه، إذ )ال يــوم كيومك 

يــا أبــا عبــد اللــه(.

)3) المنتخــب الطريحــي 
405 والبحــار: 25: 6).

الشــیخ  إرشــاد   (4(
المفیــد: 2: 27) والبحــار: 

3): 275 وكنــز 
 :(2 العمــال: 

.( 6

مقتــل   (5(
الخوارزمــي: 
 (30  :2

 : ر لبحــا ا و
.44  :45

السؤال المهم:
وهنــا يطــرح  الســؤال المهــم الّتالــي: بــأّن اللــه ســبحانه 

وتعالــى بــأّي شــيء إصطفــى آدم×؟
الجواب:

ــريفة  ــات الش ــة والرواي ــات الكريم ــن اآلي ــر م ــا يظه م
ــد وآل  ــوة محم ــالة والنب ــي والرس ــت الوح ــن بي ــادرة م الص
محمــد^، إّن أبــرز عامــٍل وصفــٍة، وأعظــم موهبــٍة وعطّيٍة، 
الّدالــة علــى اإلصطفــاء اإللهــي آلدم× إّنمــا هــو العلــم وما 

أدراك مــا العلــم.
فــإّن اللــه ســبحانه وتعالــى بعــد أن خلــق آدم فــي نشــأته 
األولــى: مــن تــراب ومــاء، وفــي نشــأته الثانيــة: نفــخ فيــه من 
روحــه، وأمــر المائكــة أن يســجدوا لــه، فســجدوا إاّل إبليس 
أبــى وإســتكبر وكان مــن الكافريــن، فعّلمــه األســماء كّلهــا، 
ــّر  ــٍذ  س ــة عندئ ــت المائك ــي األرض، وعلم ــتخلفه ف وإس
الســجود آلدم، فهــو قبلتهــم ويتشــّرف عليهــم، لحملــه علــم 

اللــه ســبحانه، ومــن وقــّر عالمــاً فقــد وقــّر رّبــه.
وأخبرنــا اللــه بهــذه المشــاهد الملكوتيــة والجبروتيــة فــي 
كتابــه المقــدس القــرآن الكريــم فــي ســورة البقــرة فــي قولــه 
ــي َجاِعــٌل فِــي األَْرِض  ــِة إِنِّ ــَك لِْلَمائَِك ــاَل َربُّ تعالــى: ﴿َوإِْذ َق
َمــاَء  َخلِيَفــًة َقاُلــوا َأَتْجَعــُل فِيَهــا َمــْن ُيْفِســُد فِيَهــا َوَيْســِفُك الدِّ
ــي َأْعَلــُم َمــا ال  ُس َلــَك َقــاَل إِنِّ َوَنْحــُن ُنَســبُِّح بَِحْمــِدَك َوُنَقــدِّ
ــى  ــْم َعَل ــمَّ َعَرَضُه ــا ُث َه ــَماَء ُكلَّ ــَم آَدَم األَْس ــوَن * َوَعلَّ َتْعَلُم

ئَِكــِة  ْلَما ــُؤالء إِْن ا ــَماِء َه ــي بِأَْس ــاَل َأْنبُِئونِ َفَق
َصادِِقيــَن * َقاُلــوا ُســْبَحاَنَك ال ِعْلــَم ُكنُتــْم 

ــا  ــا إاِلَّ َم ــُم َلنَ ــُم اْلَحكِي ــَت اْلَعلِي ــَك َأْن ــا إِنَّ ْمَتنَ َعلَّ
ــا  ــاَل َي ــْم * َق ــا َأْنَبأَُه ــَمائِِهْم َفَلمَّ ــْم بِأَْس آَدُم َأْنبِْئُه

بِأَْســَمائِِهْم َقــاَل َأَلــْم َأُقــْل َلُكْم 
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