


بين الفارق 
والعارف العالم   

بســم الله الرحمن الرحيم
ــمان  ــا ينقس ــل فإنهم ــان كالعق ــم والعرف إّن العل

ــري  ــان نظ ــي، وعرف ــم عمل ــري وعل ــم نظ ــى عل إل

ــان  ــه العرف ــل ب ــن تمث ــي م ــي والثان ــان عمل وعرف

والمعــارف الحّقــة التوحيديــة والشــهودية حتــى 

كان فــي تطبيــق وتحقــّق المعرفــة والــذوق فيــه 

كّل  وكمــال  الكامــل،  اإلنســان  مصاديــق  مــن 

مــا  بحســب  واحــد 

كلمتنا:

بسم الله الرحمن الرحيم
ــب  ــة: الطي ــم ثالث ــن دنياك ــّب م ــد|: أح ــه محم ــول الل ــال رس ق

ــالة. ــي الص ــّرة عين ــاء وق والنس
ــليط  ــو تس ــزة ه ــة الموج ــذه المقال ــن ه ــود م ــى أّن المقص ال يخف
ــّب  ــريف: )ح ــث الش ــذا الحدي ــن ه ــة م ــرة الثاني ــى الفق ــوء عل الض
ــدء  ــذي ب ــه ال ــق الل ــرف خل ــف أش ــك، وكي ــير ذل ــا تفس ــاء( فم النس
ــالك  ــه األف ــق الل ــا خل ــواله لم ــن، ول ــًة للعالمي ــه رحم ــق ب ــه الخل الل

بحــّب النســاء، وجعــل هــذا الحــّب قرينــًا للصــالة التــي 
ــا  ــن، كم ــود الدي ــه وعم ــّرة عين ــي ق ّن ه أ

بسم الله الرحمن الرحيم 
موضــوع البحــث هــو بيــان الســّر فــي إطــالق )أميــر 
ــب× ال  ــي طال ــن أب ــي ب ــخص عل ــى ش ــن( عل المؤمني
غيــر حّتــى األنبيــاء واألوليــاء عليهــم الســالم ! وهــذا مــا 
يتطّلــب اإلثبــات مــن خــالل القــرآن الكريــم وأحاديــث 
الرســول األكــرم| و أهــل البيــت عليهــم الســالم وقبــل 
ــث  ــض األحادي ــى بع ــّرق إل ــق نتط ــي العم ــوض ف الخ

ــب: ــي طال ــن أب ــي ب ــب عل ــا لق ــى أّنه ــة عل الدال
الحســن  أبــي  عــن  *األول: 

حّب النساء في الحديث الّنبوي
بقلم: سماحة السید عادل العلوي

السّر في إطالق أمیر المؤمنین

الشیخ ابراهیم االنصاري البحراني
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صدر حديثًا:
ــائل  ــّم المس ــن أه ــار م ــة والن ــألة الجن مس
المعــارف  دائــرة  فــي  المطروحــة  والقضايــا 
والمفاهيــم اإلســالمّية، التــي ترتبــط بالرؤيــة 
الكونيــة، وتتعّلــق بمعرفــة اإلنســان ومعرفــة 

الديــن واإليمــان بالمعــاد.
ثــم بنظــرة القــرآن الكريــم ومــن زاويــة 
الغائيــة  الحكمــة  أن  الســماوي  الوحــي 

ــق  ــمى لخل ــرض األس ــى والغ ــدف األقص واله
الكــون وخلــق اإلنســان إّنمــا الرجــوع إلــى 
ــور،  ــر األم ــق ومدّب ــق الخل ــبحانه خال ــه س الل
ربــك  إلــى  فإّنــه  وجــل،  عــز  لقائــه  وإلــى 
إليــه  وإّنــا  األمــور  تصيــر  وإليــه  المنتهــى، 
ــوال  ــه، ول ــًا فمالقي ــك كادح كدح ــون وإن راجع
ــان  ــق اإلنس ــكان خل ــدس ل ــدف المق ــذا اله ه

وباطــاًل... عبثــًا 

 إلی أين؟ ماذا تعرف عن الجنة والنار؟
 بقلم: سماحة السید عادل العلوي

ُيحكــى أّن رجــًا عجــوزًا كان جالســًا فــي القطــار مــع ابــن لــه يبلــغ مــن العمر 
25 ســنًة. الكثيــر مــن البهجــة والفضــول كانــت باديــًة علــى مامــح الّشــاب الــذي 

كان يجلــس بجانــب النّافذة.
ــرى كّل  ــي، أت ــواء، وصرخ:)أب ــرور اله ــعر بم ــذة وش ــن النّاف ــه م ــرج يدي  أخ
هــذه األشــجار تســير وراءنــا!( فتبّســم الّرجــل العجــوز متماشــيًا مــع فرحــة ابنــه.
 وبجانبهــم كان هنــاك زوجــان يســتمعان إلــى مــا يــدور مــن حديــث بيــن األّب 

بنه. وا
 وشــعروا بقليــل مــن اإلحــراج، فكيــف يتصــّرف شــاب فــي هــذا العمــر مثــل 

الّطفــل! فجــأًة صــرخ الّشــاب مــرًة أخرى:)أبــي، انظــر إلــى البركــة ومــا فيهــا مــن 
حيوانــات، انظــر إلــى الغيــوم كيــف تســير مــع القطــار(.

 واستمّر تعّجب الّزوجين من حديث الّشاب مرًة أخرى.
 ثــّم بــدأ هطــول األمطــار، وقطــرات المــاء تتســاقط علــى يــد الّشــاب، الــذي 
ــس  ــاء لم ــر، والم ــا تمط ــي إّنه ــرًة أخرى:)أب ــرخ م ــعادة، وص ــه بالّس ــأ وجه امت
ــكوت،  ــان الّس ــتطع الّزوج ــم يس ــة ل ــذه اللحظ ــي ه ــي(.  وف ــا أب ــر ي ــدي، انظ ي
وســأال الّرجــل العجوز:)لمــاذا ال تقــوم بزيــارة الّطبيــب، والحصــول علــى عــاج 

ــا قادمــون مــن المستشــفى، حيــث أّن  ــال الّرجــل العجوز:)إّنن ــا ق البنــك؟( هن
ابنــي قــد أصبــح بصيــرًا ألّول مــّرة فــي حياتــه !«. 

تذّكر دائمًا:)ال تستخلص النّتائج حّتى تعرف كّل الحقائق(.

.تأسيس و إرشاف.
السيد عادل العلوي
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 الشاب والعجوز



الحكــم والعبــارات واألقــوال كثيــرة وعلينــا األخــذ بهــا 
ــاء،  ــاه القدم ــذي تخط ــح ال ــق الصحي ــا الطري ــا تعطين ألنه

وهنــا إليكــم فــي مقالــي هــذا حكــم علمــاء.
* ليــس خطــأك أن تولــد فقيــرًا، ولكنــه خطــأك أن 

ــس(. ــل جيت ــرًا )ب ــوت فقي تم
ــد  ــاكل، تأك ــة مش ــه أي ــه في ــذي ال تواج ــوم ال ــي الي * ف
ــدا(. ــوامي فيفيكانان ــح )س ــر صحي ــق الغي ــي الطري ــك ف أن

ــن  ــاح: ك ــق النج ــول لتحقي ــارات للحص ــة عب * ثالث
أعلــم مــن غيــرك، أعمــل أكثــر مــن األخريــن، توقــع أقــل 

ــبير(. ــم شكس ــرون )ويلي ــه األخ ــل علي ــا يحص مم
ــرر  ــك أن تب ــًا من ــس مطلوب ــر فلي ــت النص * إذا حقق
ذلــك ولكنــك إن هزمــت فمــن األفضــل إن ال تكــون 

موجــودًا لتبــرر ذلــك )ادولــف هتلــر(.
ــم، أن  ــي العال ــخص ف ــع أي ش ــك م ــارن نفس * ال تق

ــترايك(. ــن س ــك )أل ــن نفس ــك تهي ــك فأن ــت ذل فعل
* الفــوز ال يعنــي دائمــًا أنــك األول، ولكنــه يعنــي أنــك 

أفضــل مــن قبــل )بوننــي بليــر(.
ــد  ــن ال أح ــم، ولك ــر العال ــي تغيي ــر ف ــع يفك * الجمي

ــتوي(. ــو تولس ــه )لي ــر نفس ــي تغيي ــر ف يفك
ــر  ــم غي ــي أنه ــن، يعن ــع خطري ــد إن الجمي * أن تعتق

خطيريــن جــدًا )ابراهــام لينكولــن(.
ــه،  ــي حيات ــدًا ف ــأ أب ــم يخط ــه ل ــد أن ــس أح * إذا أح
فهــذا يعنــي أنــه لــم يجــرب أي جديــد فــي حياتــه )البــرت 

ــتاين(. اينش
ــث  ــة ونك ــد الثق ــا فق ــك ال تفعله ــي حيات ــياء ف * أش
الوعــد وتحطيــم العالقــات وكســر القلــب ألنهــا ال تحــدث 

ــارلز(. ــم )ش ــن األل ــر م ــدث الكثي ــا تح ــًا ولكنه صوت
ــت  ــد الوق ــن تج ــك ل ــاس، فان ــم الن ــدأت بتقيي * إذا ب

ــزا(. ــم )االم تري لتحبه
* المهــزوم إذا أبتســم، أفقــد المنتصــر لــذة الفــوز 

)شكســبير(.
ــاس  ــي لب ــة ف ــون رحم ــا تك ــرًا م ــب كثي * إن المصائ

ــبير(. ــذاب )شكس ع
* شــق طريقــك بإبتســامتك خيــر لــك مــن أن تشــقها 

ــبير(. ــيفك )شكس بس
ــن  ــر م ــه، والفقي ــى نفقت ــه عل ــن زاد دخل ــي م * الغن

ــرت(. ــه )هلب ــى دخل ــه عل زادت نفقت
ــه.. أو ال شــيء  ــاة إمــا أن تكــون مغامــرة جرئي * الحي

ــر(. ــن كيل )هيلي

* ليــس هنــاك مــن هــو أكثــر بؤســًا مــن المــرء الــذي 
أصبــح الــال قــرار هــو عادتــه الوحيــدة )وليــام جيمــس(.

* إذا لــم تحــأول أن تفعــل شــيء أبعــد ممــا قــد 
اســبورت(. أبــدًا )رونالــد  تتقــدم  فأنــك ال  أتقنتــه.. 

ــن  ــًا ع ــث دائم ــي أبح ــق فأن ــاء فري ــوم ببن ــا أق * عندم
أنــاس يحبــون الفــوز، وإذا لــم أعثــر علــى أي منهــم فأننــي 

أبحــث عــن أنــاس يكرهــون الهزيمــة )روس بــروت(.
* إن أعظــم اكتشــاف لجيلــي، هــو أن اإلنســان يمكــن 
أن يغيــر حياتــه، إذا مــا أســتطاع أن يغيــر إتجاهاتــه العقليــة 

)وليــام جيمــس(.
* إن المرء هو أصل كل ما يفعل )ارســطو(.

ــى الهزيمــة هــي األنتصــار  ــدة عل ــة الوحي * إن اإلجاب
ــل(. ــتون تشرش )ونس

ــت كل  ــك إذا رفض ــاة، إن ــب الحي ــن عجائ ــه م * لعل
ــا  ــل إليه ــًا تص ــك دائم ــة، فإن ــتوى القم ــو دون مس ــا ه م

ــوم(. ــت م )سومرس
ــي  ــن ف ــامي يكم ــان الس ــه اإلنس ــعى إلي ــا يس * إن م
ذاتــه هــو، أمــا الدنــيء فيســعى لمــا لــدى اآلخريــن 

)كونفويشــيوس(.
* قــد يتقبــل الكثيــرون النصــح، لكــن الحكمــاء فقــط 

هــم الذيــن يســتفيدون منــه )بابليليــوس ســيرس(.
ــس  ــه لي ــد أن ــي تعتق ــياء الت ــل األش ــك أن تفع * علي

بأســتطاعتك أن تفعلهــا )روزفلــت(.
* مــن يعــش فــي خــوف لــن يكــون حــرًا أبــدًا 

)هــوراس(.
* الرجــل العظيــم يكــون مطمئنــًا، يتحــرر مــن القلــق، 
بينمــا الرجــل ضيــق األفــق فعــادة مــا يكــون متوتــرًا 

)كونفويشــيوس(.
ــكارك )د.  ــًا ألف ــوى أنعكاس ــت س ــك ليس * إن عيني

ــي(. ــم الفق إبراهي
يتشــابه  اإلنســانية  العالقــات  فــي  االتصــال  إن   *
بالتنفــس لإلنســان، كالهمــا يهــدف إلــى اســتمرار الحيــاة 

ــاتير(. ــا س )فرجيني
ــل  ــوف يجع ــك س ــأن ذل ــح ف ــيء الصحي ــل الش * أفع

ــن(. ــارك توي ــون )م ــش الباق ــا ينده ــًا بينم ــض ممتن البع
* أن العالــم يفســح الطريــق للمــرء الــذي يعــرف إلــى 

أيــن هــو ذاهــب )رالــف وأمرســون(.
ــا  ــة كالهم ــدون دف ــفينة ب ــدف كس ــدون ه ــان ب * إنس
)تومــاس  الصخــور  علــى  األمــر  بــه  ينتهــي  ســوف 

كارليــل(. 
ــل  ــب، ب ــا فحس ــة لتحفيزن ــداف ضروري ــت األه *ليس

ــرت  ــاة )روب ــد الحي ــى قي ــا عل ــاًل لبقائن ــية فع ــي أساس ه
ــولر(. ش

* إن الســعادة تكمــن فــي متعــة اإلنجــاز ونشــوه 
)روزفلــت(. المبــدع  المجهــود 

ســوف  التعلــم  مــع  يبــدأ  الــذي  االتجــاه  إن   *
ــتقبل  ــي المس ــرء ف ــاه الم ــدد حي ــأنه أن يح ــن ش ــون م يك

)أفالطــون(.
أنــه  مــن  أعظــم  للقائــد  وصفــًا  هنــاك  ليــس   *
ــة  ــوة والفعالي ــى الق ــب عل ــى التدري ــه عل ــاعد رجال يس

. ) س منســيو ( ثير لتأ ا و
ــن  ــؤالء الذي ــف ه ــاح حلي ــون النج ــا يك ــا م * غالب
أولئــك  يكــون حليــف  مــا  ونــادرًا  بجــرأة،  يعملــون 
ــر  ــا )جواه ــف ونتائجه ــون المواق ــذي يتهيب ــن ال المترددي

الل نهــرو(.
ــي المعــارك  ــقط لكــي ننهــض.. ونهــزم ف * نحــن نس
لنحــرر نصــرًا أروع.. تمامــًا كمــا ننــام لكــي نصحــوا أكثــر 

قــوًة ونشــاطًا )بروانبــخ(.
* ينقســم الفاشــلون إلــى نصفيــن: هــؤالء الذيــن 
وال  يعملــون  الذيــن  وهــؤالء  يعملــون،  وال  يفكــرون 

يفكــرون أبــدًا )جــون تشــارلز ســاالك(.
* إننــا ندفــع ثمنــا غاليــًا مــن جــراء خوفنــا مــن 
الفشــل إنــه عائــق كبيــر للتطــور يعمــل علــى تضييــق أفــق 
الشــخصية ويحــد مــن اإلستكشــاف والتجريــب، فــال 
ــأ  ــن الخط ــة م ــة وتجرب ــن صعوب ــو م ــة تخل ــد معرف توج
ــك  ــة علي ــي المعرف ــتمرار ف ــواب.. وإذا أردت األس والص
لمواجهــة خطــورة  تكــون مســتعدًا طيلــة حياتــك  أن 

ــر(. ــون جاردين ــل )ج الفش
* يلــوم النــاس ظروفهــم علــى مــا هــم فيــه مــن 
حــال.. ولكنــي ال أؤمــن بالظــروف فالناجحــون فــي هــذه 
ــإذا  ــا ف ــي يريدونه ــروف الت ــن الظ ــوا ع ــاس بحث ــا أن الدني

ــو(. ــارد ش ــهم )برن ــا بأنفس ــا وضعوه ــم يجدوه ل
حــدوث  قبــل  التنبــؤ  قــوه  هــو  اإلدارة  جوهــر   *

فابــول(. )هنــري  االشــياء 
ــم  ــب )ولي ــن الح ــم ع ــا تتكل ــًا عندم ــم هامس * تكل

شكســبير(.
ــًا، ولكــن الحــب ال  * قــد تنمــو الصداقــة لتصبــح حب

يتراجــع ليصبــح صداقــة )بيــرون(.
* الحــب تجربــة حيــة ال يعانيهــا إال مــن يعيشــها 

برافــو(. دى  )ســيمون 
* الحــب جــزء مــن وجــود الرجــل، 
)بيــرون(.  بأكملــه  المــرأة  ولكنــه وجــود 

تتمة:   كلمتنا:  من كل عالم حكمة : 

ــرب  ــالص والق ــة واإلخ ــارف العملي ــن المع ــده م عن

ــى. ــه تعال ــن الل م

فاإلنســان الكامــل األّول هــو أشــرف الخلــق ســيد 

المحمــود  النبييــن،  وخاتــم  والمرســلين،  األنبيــاء 

ــه  ــده نفس ــن بع ــد’ وم ــم محم ــو القاس ــد أب األحم

الموحديــن  وســيد  المتقيــن  إمــام  وولّيــه،  ووصيــه 

اللــه  أســد  المؤمنيــن،  وأميــر  العارفيــن  ومولــى 

ــا  ــم موالتن ــي طالــب× ث ــن أب ــي ب الغالــب اإلمــام عل

ــة  ســيدة نســاء العالميــن مــن األوليــن واآلخريــن الزكّي

ــم  ــراء‘ ث ــة الزه ــية فاطم ــوراء اإلنس ــة الح المرضي

ــم  ــاء وأوصيائه ــم األنبي ــون، ث ــداة المعصوم ــة اله األئم

وورثتهــم مــن العلمــاء الصالحيــن ثــم األمثــل فاألمثــل 

ــات. ــن والمؤمن ــن المؤمني م

ــرآن  ــّدس الق ــه المق ــي كتاب ــالم ف ــر اإلس ــد ذك وق

الكريــم وفــي ُســنّة نبّيــه، ومنهــاج األئمــة الطاهريــن^ 

شــواخص العــارف باللــه واإلنســان الكامــل، إاّل أّن 

مراحــل الســير والســلوك تبــدء مــن عالــم الخلــق 

ومــن تطبيــق أحــكام الشــريعة المقّدســة 

والصحيحــة   المشــروعة  والعبــادات 

ــره،  ــاد وغي ــام والجه ــالة والصي كالص

يــزداد معرفــًة وســّموًا  بذلــك  وإّنــه 

وصعــودًا فــي مــدارج الكمــاالت حتــى 

ــه  ــق وصفات ــاف الح ــه أوص ــى في يتجّل

ــا  ــه، كم ــّل جالل ــنى ج ــمائه الحس وأس

ــي  ــا فِ ــنُِريِهْم آَياتِنَ ــى: ﴿َس ــه تعال ــي قول ف

ــْم  ــَن َلُه ــى َيَتَبيَّ ــِهْم َحتَّ ــي َأْنُفِس ــاِق َوفِ اآلَف

. ﴾ ــقُّ ــُه اْلَح َأنَّ

والشــهود  والكشــف  والتبيــان  البيــان  وهــذا 

ــق. ــّم فــي مرحلــة الــذوق وفــي عالــم الّتحّق إّنمــا يت

فمــن بــدء فــي ســيره وســلوكه مــن الخلــق 

ــليمة  ــد الس ــة والعقائ ــريعة المقّدس ــادات والش والعب

واألخــالق الفاضلــة ســواء الرجــل أو المــرأة، إذ 

ــه  ــن يطلب ــع، فم ــوح للجمي ــان مفت ــة العرف ــاب مدين ب

ســفره  فــي  فإّنــه  وصراطــه،  ســبيله  فــي  ويســير 

ــّور  ــا ص ــة كم ــفاره األربع ــن أس األّول م

ــن  ــدر الدي ــم ص ــك الحكي ــا ذل لن

ــن  ــون م ــا يك ــة، إّنم ــه المتعالي ــي حكمت ــيرازي ف الش

ــر  ــاد األكب ــد الجه ــم بع ــّق. ث ــق بالح ــى الح ــق إل الخل

مــرورًا بالجهــاد األصغــر واألوســط، يصــل إلــى الحــّق 

ــي  ــّق ف ــّق بالح ــى الح ــّق إل ــن الح ــير م ــبحانه، فيس س

ــي،  ــد الذات ــد التوحي ــه بع ــه وأفعال ــات الل ــة صف معرف

فيعــرف اللــه فــي صفاتــه وأســمائه الحســنى، وتتحقــق 

فيــه األســماء وتتجّلــى حتــى يكــون مجلــى ومــرآة 

ــان  ــن اإلنس ــون م ــه، فيك ــّل جالل ــمائه ج ــه وأس لصفات

العالــم  ودونــه  ســبحانه،  باللــه  العــارف  الكامــل 

العلــم  فــإّن  وبأســمائه باللــه،  بــه 

ــر تحققهــا فــي نفســه ووجــوده  ــه عــّز وجــل غي وصفات

الملكوتــي وفــي عروجــه إلــى رّبــه.

العلــم  بيــن  والفــارق  المعنــى  هــذا  ويتضــح 

ــالث  ــب الث ــي المرات ــارف ف ــم والع ــة والعال والمعرف

. لليقيــن

ــه  ــد فإّن ــًا مــن بعي ــرى دّخان ــإّن مــن ي ــان ذلــك: ف بي

يعلــم بعلــم اليقيــن أّن ذلــك معلــول للنّــار، وهــذا 

ــرب  ــار أو إقت ــه الن ــت من ــن( وإذا إقترب ــم اليقي ــن )عل م

بالعيــن،  ورآهــا  بحرارتهــا  وأحــّس  وأحّســها  منهــا 

فإّنــه يكــون مــن )عيــن اليقيــن( وإذا إقتــرب منهــا 

ــت  ــا وتحقق ــا وحرارته ــا وذاق لهيبه ــرق به ــى إحت حت

ــن  ــذا م ــن( وه ــّق اليقي ــن )ح ــك م ــك، كان ذل ــه ذل في

المحسوســة  النــار  فــي  الحّســي  والشــهود  الــّذوق 

ــي  ــر ف ــك األم ــي ، وكذل ــق الخارج ــم التحّق ــي عال وف

األفعالــي،  والتوحيــد  الصفاتــي  والتوحيــد  المعرفــة 

ــت  ــت وتجّل ــن تحّقق ــن م ــن الواصلي ــن العارفي فم

فيهــم صفــات البــاري وأســمائه الحســنى جــّل 

ــه. جالل

اإلنســان  حقيقــة  يكمــن  وهنــا 

المتقيــن  إمــام  ويكــون  الكامــل، 

المؤمنيــن  كأميــر  والعارفيــن 

علــي×، فإّنــه قــال: )لــو ُكشــف 

ــًا( إاّل  ــا إزدت يقين ــاء م ــي الغط ل

ســأل  الخليــل×  إبراهيــم  أّن 

ــه أن يحيــي العظــام، فقــال ســبحانه  رّب

فقــال  ﴾ ُتْؤِمــْن  ﴿َأَوَلــْم 

ــون  ــي﴾ ويك ــنَّ َقْلبِ ــْن لَِيْطَمِئ ــى َوَلِك ﴿َبَل

ــن. ــن الموقني م

ــق  ــى الخل ــق إل ــن الح ــث م ــفر الثال ــم الّس ث

بالحــق والرابــع مــن الخلــق إلــى الخلــق بالحــق 

كمــا هــو مذكــور فــي محّلــه ومعــروف 

ــى  ــادي إل ــتعان واله ــه المس ــه والل ــد أهل عن

﴿اْهِدَنــا  المســتقيم  والصــراط  الصــواب 

ِذيــَن  الَّ ِصــَراَط   * اْلُمْســَتِقيَم  ــَراَط  الصِّ

ــْم  ــوِب َعَلْيِه ــِر اْلَمْغُض ــْم َغْي ــَت َعَلْيِه َأْنَعْم

أن  دعوانــا  وآخــر  يــَن﴾،  الِّ الضَّ َوال 

الحمــد للــه رّب العالميــن.
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هــو الســّيد أبــو الحســن ابــن الســّيد محّمــد ابــن 
ــام  ــد ع ــي، ول ــوي اإلصفهان ــد الموس ــد الحمي ــّيد عب الس
1284هجريــة  فــي إحــدى القــرى التابعــة لمدينــة فالورجان 
التابعــة لمحافظــة أصفهــان اإليرانيــة، وينتمــي ألســرة 
متدينــة، وينتهــي نســب عائلتــه بواســطة اثنيــن وثالثيــن عقبــًا 

إلــى االمــام موســى بــن جعفــر 
الكاظــم×.

ابتــدأ دراســته الدينيــة فــي مدينــة 
ــه،  ــقط رأس ــث مس ــان حي فالورج
ــن  ــرة م ــة عش ــغ الرابع ــا بل وعندم
ــان  ــة أصفه ــى مدين ــب إل ــره ذه عم
ــن  ــال الدي ــض رج ــد بع ودرس عن
النحــوي،  مهــدي  أمثــال  هنــاك 
ومحمــد باقــر الدرجئــي، واآلخونــد 
ــل  ــة المراح ــدأ دراس ــي، وابت الكاش
األوليــة مــن »البحــث الخــارج« عند 
آيــة اللــه الجهــار ســوقي، وآيــة اللــه 
أبوالمعالــي، وآيــة اللــه محمــد باقــر 
الدرجئــي والحكيــم جهانكيــر خــان 

ــي. ــد الكاش واآلخون
ــن  ــو الحس ــّيد أب ــر الس ــجرية هاج ــام 1307 هـ ــي ع ف
مدينــة  إلــى  ســره(  )قــدس  اإلصفهانــي  الموســوي 
ــع  ــن والمراج ــال الدي ــد رج ــذ عن ــرف، وتتلم ــف االش النج
ــد  ــتي، ومحم ــه الرش ــب الل ــال حبي ــذاك أمث ــن آن الموجودي
ــزدي -  ــي الي ــم الطباطبائ ــد كاظ ــاني، ومحم ــم الخراس كاظ
صاحــب كتــاب »العــروة الوثقــى« -، تّســلم المرجعيــة بعــد 
ــار  ــن كب ــار م ــي، فص ــين النائين ــد حس ــة محم ــاة العالم وف
ــم،  ــة والسياســية فــي العال مراجــع الشــيعة وقياداتهــم الديني
ــراق. ــى الع ــكًا عل ــل األول مل ــب فيص ــارض تنصي ــد ع وق
ــق  ــّب العمي ــة، والح ــماحة والفطن ــه& الس ــن صفات وم
لألصدقــاء، والعفــو عنــد المقــدرة، والحلــم عّمن أســاء إليه، 

واالهتمــام بُأمــور طلبــة العلــم.
ــرة  ــرح ذخي ــي ش ــن ف ــرة الصالحي ــه ذخي ــن مؤّلفات م
ــة  ــن )باللغ ــس المقّلدي ــية(، أني ــة الفارس ــن )باللغ المتعّلمي
الفارســية(، مناســك الحــج )باللغــة الفارســية(، ذخيــرة العباد 
ليــوم المعــاد، حاشــية علــى نجــاة العبــاد، حاشــية منتخــب 
ــة األُصــول،  الرســائل، حاشــية العــروة الوثقــى، شــرح كفاي

ــاة. ــيلة النج وس
ــة  ــة 1365هجري ــن ذي الحّج ــع م ــي التاس ــي& ف ُتوّف
ــة المقّدســة بالعــراق، وُدفــن فــي الصحــن  ــة الكاظمي بمدين

ــرف. ــف األش ــي النج ــي× ف ــام عل ــدري لإلم الحي
من صفاته وأخاقه

ــوالً  ــه مقت ــه رأى نجل ــه أّن ــل عن ــه: ُينق ــره وتحّمل 1ـ صب
شــهيدًا علــى يــد أحــد األشــرار فلــم يتكّلــم بشــيء ســوى أّنه 
قــال: »ال إلــه إاّل اللــه« ثــالث مــّرات، ولــم تخــرج مــن عينيــه 

وال دمعــة واحــدة.
ــه  ــه أّن ــروى عن ــة: ُي 2ـ توظيفــه لألمــوال إلشــاعة المحّب
ــي  ــاد ف ــغ واإلرش ــرض التبلي ــه لغ ــل عن ــال ممّث ــام بإرس ق
إحــدى قــرى شــمال العــراق، وعندمــا وصــل هــذا المندوب 
ــن أداء  ــه م ــة ومنع ــس القبيل ــه رئي ــة اعترض ــك القري ــى تل إل
ــز  ــى مرك ــاب إل ــى الذه ــغ إل ــّر المبّل ــا اضط ــه، مّم وظيفت
ــكلة. ــذه المش ــّل ه ــة لح ــك القري ــن تل ــب م ــرطة القري الش

فقــال لــه مديــر المركــز: إّن الحــّل الوحيــد لهــذه 
المشــكلة هــو أن تعــود إلــى النجــف األشــرف، وتبّلغ الســّيد 
اإلصفهانــي أن يّتصــل بوزيــر الداخليــة لكــي يعطينــا الوزيــر 
بــدوره األوامــر للوقــوف بوجــه رئيــس القبيلــة، فعــاد ممّثــل 
ــّيد:  ــه الس ــال ل ــرى، فق ــا ج ــه بم ــف وأبلغ ــى النج ــّيد إل الس
ــغ  ــع مبل ــة م ــس القبيل ــى رئي ــالة إل ــأكتب رس ــأس، س ال ب

ــار. ــمئة دين خمس
أخــذ ممّثــل الســّيد الرســالة مــع المبلــغ وذهــب بهــا إلى 
شــيخ العشــيرة، فلّمــا اســتلمها وفتحهــا ووجــد فيهــا المبلــغ 
المذكــور دخــل الســرور والفــرح علــى قلبــه، فصافــح حامل 
الرســالة ورّحــب به أشــّد الترحيــب، وأشــار ألفــراده بحضور 
مجلســه والصــالة خلفــه، ومنــذ هــذه الحادثــة أصبحــت هذه 
العشــيرة ورئيســها مــن أنصــار الســّيد ومحّبيــه، ثــّم بعــد ذلك 
عــاد المنــدوب إلــى النجــف ونقــل للســّيد النتائــج اإليجابيــة 

التــي ترّتبــت على أثــر الرســالة.
ــر  ــل بوزي ــن أن نّتص ــل م ــة أفض ــذه الطريق ــال&: ه ق
ــا  ــق لن ــه يخل ــا ب ــّل اّتصالن ــكلة، ولع ــّل المش ــة لح الداخلي

ــا. ــى عنه ــي غن ــن ف ــاكل نح مش
3ـ محافظتــه علــى ســمعة اآلخريــن: عندمــا كان)قــدس 
ســره( يعطــي وكالــة شــرعية ألحد األشــخاص، ثــّم يتبّيــن أّن 
ذلــك الشــخص غيــر جديــر بتلــك الوكالــة لــم يكن يســحب 

ــك الوكالة. ــه تل من
وكان يــرّد علــى المعترضيــن 
ــي كان  ــه وكالت ــل أن أمنح ــالً: قب قائ
هــذا الشــخص يمتلــك منزلــة لــدى 
النــاس، وعندمــا منحتــه الوكالــة 
ازدادت منزلتــه لديهــم، ولكــن عندما 
ــد كّل  ــد فق ــون ق ــه يك ــل وكالت أبط
ــدّي  ــس ل ــًا، ولي ــة تمام ــك المنزل تل
ــة  ــي إراق ــاهم ف ــتعداد ألن ُأس االس
ــاره  ــه العتب ــد وفقدان ــه أح ــاء وج م

ــاس. ــاط الن ــن أوس بي
األُخــرى:  صفاتــه  ومــن 
الســماحة والفطنــة، والحــّب العميق 
ــد المقــدرة،  ــاء، والعفــو عن لألصدق
ــاّلب. ــور الط ــام بُأم ــه، واالهتم ــاء إلي ــن أس ــم عّم والحل

يــروى عــن المرحــوم آيــة اللــه العظمــى الســيد عبــد الله 
الشــيرازي رحمــه اللــه: إن شــابًا مــن طلبــة العلــوم الدينية في 
ــي  ــيد أب ــى الس ــى المرجــع األعل النجــف األشــرف جــاء إل
ــاعدًة  ــه مس ــب من ــره، وطل ــدس س ــي ق ــن األصفهان الحس

ماليــًة للــزواج،
 فأمــره الســيد أن يأتيــه بعد يــوم، وحصــل أن ُفجع الســيد 
ــى  ــد إل ــن الوري ــح م ــث ُذب ــن حي ــيد حس ــده الس ــل ول بمقت
الوريــد علــى يــد مجــرم خبيــث حينمــا كان يصلــي خلــف 

والــده.
فبينمــا كان الســيد األصفهانــي حاضــرًا فــي تشــييع جنازة 
ــه  ــه أن ــرب من ــن بالق ــض الحاضري ــظ بع ــز الح ــده العزي ول
يلتفــت يســارًا ويمينــًا، وكأنــه يبحــث عــن شــخص مــا، ولما 
كثــرت نظــرات الســيد وكاد أولئــك يظنــون أن الســيد قــد فقد 
ــه رأى الــذي كان  ــة االليمــة، وإذا ب ــه فــي هــذه المصيب توازن

يبحــث عنــه فأشــار إليــه!..
ــيد أن  ــه الس ــار إلي ــذي أش ــذا ال ــون ه ــرى يك ــا ُت ــن ي َم
يأتيــه؟! نعــم، إنــه الشــاب الــذي كان قــد طلــب منه مســاعدًة 
للــزواج، فأعطــاه األصفهانــي ظرفــًا فيــه )40( ســّكة ذهبيــة، 

فتعجــب الحاضــرون كيــف لــم ينــس الســيد وعــده 
اإلنســاني مــع ذلــك المحتــاج وقــد ألّمــت بــه 

ــة؟!.. ــك المصيب تل

  العلماء ورثة األنبیاء
آية اهلل العظمي السید ابوالحسن الموسوي  االصفهاني

  وحاسٍد إذا حسد!
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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
ــى  ــْت * َوإَِل ــَف ُخِلَق ــِل َكْي بِ ــى اإْلِ ــُروَن إَِل ــاَل َينُظ )َأَف
ــَماِء َكْيــَف ُرفَِعْت * َوإَِلــى اْلِجَبــاِل َكْيــَف ُنِصَبــْت  السَّ

* َوإَِلــى اأْلَْرِض َكْيــَف ُســطَِحْت(
ما هو وجه التشبيه باإلبل؟

ــه  ــى وج ــل عل ــى اإلب ــر إل ــه أن ننظ ــد الل ــاذا يري ولم
ــة؟  ــة المبارك ــذه اآلي ــي ه ــد ف التحدي

ــن  ــن بي ــه م ــة خلق ــي كيفي ــر ف ــه للتدّب ــو الوج ــا ه وم
ــات؟ ــع الحيوان جمي

ــال واالرض  ــماء والجب ــع الس ــره م ــة ذك ــع مالحظ م
ــات؟ ــائر الحيوان ــق بس ــا يتعل ــر م ــم ذك ــم يت ول

أقول والله العالم:
ــه  ــيرهم أوج ــي تفاس ــروا ف ــير، ذك ــاء التفس ــر علم أكث
ــان و  ــذا الزم ــي ه ــی ف ــل، حّت ــی اإلب ــبة إل ــة بالنس األهمي

ــزول  ــن ن ــنة م ــة س ــع مئ ــف و أرب ــي أل ــد مض بع
ــه،  ــّل جالل ــه ج ــر الل ــذا ذك ــرآن، فله الق
اإلبــل بالخصــوص فــي القــرآن الكريــم، 

األزمنــة  لجميــع  معجــزة  القــرآن  ليكــون 
ــراد،  ــع األف ــًا لجمي ــة وتحّدي ــوم القيام ــی ي حت
ــن  ــة م ــع جمل ــوه م ــذه الوج ــض ه ــم بع فإليك

التعليقــات، عســی أن نصــل إلــی اإلجابــة 
ــاب: ــذا الب ــي ه ــه ف ــاء الل ــة إن ش المقنع

1- اإلبــل أوالبعيــر الحيــوان الوحيــد 
الــذي يــأكل األكل القليــل ويفعــل الفعــل 
الكثيــر، فهــذا مــن العجائــب حتــی فــي زماننــا 
هــذا ألّنــه ال يمكــن فــي يومنــا هــذا أن نصنــع 

ــا. ــذي فيه ــن ال ــن البانزي ــر م ــي أكث ــيارة تمش ــاًل س مث
ــوب  ــن الرك ــذي يمك ــد ال ــوان الوحي ــل الحي 2- اإلب
عليــه و أكل لحمــه وشــرب حليبــه ويفيــد جلــده و شــعره 
اإلبــل  فــي  إاّل  الخصوصيــات ال تجتمــع  و... وهــذه 
مضافــًا إلــی أّنــه فــي يومنــا هــذا ال يمكــن أن نصنــع مثــاًل 
ســيارة يمكــن الركــوب عليهــا وفــي نفــس الحــال يمكــن 

ــا!!! أكله
3- اإلبــل الحيــوان الوحيــد الــذي يقــدر علــی الصبــر 
علــی العطــش فجميــع الحيوانــات يموتــون مــن العطــش 
بعــد أيــام معــدودات ولكــّن اإلبــل مقــاوم علــی العطــش 
وفــي يومنــا هــذا بعــد جميــع التطــورات العلميــة ال 
يمكــن لإلنســان أن يحافــظ علــی حيــاة حيــوان أو إنســان 

مــن دون المــاء.

ــير  ــدر أن يس ــذي يق ــد ال ــوان الوحي ــل الحي 4- اإلب
فــي الصحــاری والجبــال والمــدن و.... وفــي زماننــا 
ــر  ــن للبش ــة ال يمك ــورات العلمي ــع التط ــد جمي ــذا بع ه
أن يصنــع ســيارة تناســب مــع المــدن وفــي نفــس الحــال 
تتناســب مــع الســير فــي الجبــال والســير فــي الصحــاری 

ــاء و... ــي الم ــير ف والس
ــی  ــأكل أدن ــذي ي ــد ال ــوان الوحي ــو الحي ــل ه 5- اإلب
المؤكــوالت و يعمــل أحســن العمــل وبعبــارة أخــری مــا 
ــزات  ــن معج ــذا م ــه وه ــا يفعل ــع م ــب م ــه ال يتناس يأكل

اللــه الواضحــة وحتــی فــي 
ــان  ــدر اإلنس ــذا ال يق ــا ه يومن
يــأكل  ال  مــا  يصنــع  أن 

المقّويــة  الفيتامينــات 

ــي  ــو أّن ف ــر ه ــل، واألظه ــل اإلب ــل عم ــل مث ــن يعم ولك
خلــق اإلبــل مــا ال يتناســب مــع برهــان العلّيــة!

6- اإلبــل الحيــوان الوحيــد الــذي مــع عظمــة جثتــه، 
يمكــن للطفــل أو أصغــر منــه أن يقــوده وهــذا ال يتناســب 
ــا كان  ــذا كّل م ــا ه ــي يومن ــا ف ــة كم ــن الكونّي ــع القواني م
ــر  ــده أكب ــون قائ ــزم أن يك ــوی، يل ــر وأق ــوع أكب المصن
وأقــوی، وال يمكــن أن نصنــع مصنــوع مثــل اإلبــل الــذي 
بعظمتــه وقوتــه، يطيــع حتــی مــن مثــل الفــأرة إذا أخــذت 

ــي الكــون. ــوده! وهــذا أيضــًا مــن خــوارق العــادة ف بقي
7- اإلبــل الحيــوان الوحيــد الــذي مــع عظمتــه يقعــد 
للمركــوب عنــد الركــوب عليــه، فنحــن فــي زماننــا 
ــزل  ــاًل، تن ــة مث ــيارة مرتفع ــة س ــی صناع ــدر عل ــذا ال نق ه

ــا! ــوب عليه ــن الرك ــي حي ــوب ف للمرك
ــا  ــن ذكره ــي يمك ــرة الت ــری الكثي ــات األخ والصف

ــال. ــذا المج ــي ه ف
هــذا كّلــه مضافــًا إلــی أّن العــرب فــي ذلــک 
الزمــان، ال يملكــون أعــّز مــن اإلبــل وألهميــة اإلبــل 
ــا  ــل كم ــي اإلب ــر ف ــر النظ ــرآن بذك ــدء الق ــم ب عنده
ــي  ــن نب ــوا م ــذي طلب ــح ال ــوم صال ــي ق ــال ف كان الح
ــل  ــن الجب ــن بط ــم م ــرج له ــح× أن يخ ــه صال الل
ناقــة، وهــذه األهمّيــة ناشــئة مــن األوصــاف التــي 

ــّرت. م
عــن  النظــر  غــض  مــع  هــذا 
العجائــب والغرائــب الموجــودة فــي 
ــه  ــه و رأس ــه و عين ــي أذن ــل ف ــق اإلب خل
وشــرايينه  معدتــه  و  أنفــه  و  ورجلــه 
و.... و مــع عــدم ذكــر الفوائــد والمنافــع 
ــعره  ــه وش ــه ولحم ــي حليب ــودة ف الموج
فــي  وحّتــی  وشــحمه  وعظمــه  وجلــده 
ــًا  ــل حيوان ــل اإلب ــي تجع ــه الت ــه وعذرت بول
ــائر  ــن س ــن بي ــرة م ــات منحص ــه خصوصّي ل

والبحرّيــة. البرّيــة  الحيوانــات 
ــذه  ــح ه ــن وتوضي ــی تبيي ــرض إل وال نتع
الخصائــص، طلبــًا لإلختصــار فــي هــذه المقالة 
ولكــن علــی المحقــق المدقــق، التحقيــق والتدقيق 
ــل  ــي اإلب ــا وف ــر فيه ــاف والنظ ــذه األوص ــي ه ف

ــت. ــف ُخِلَق كي
.سبحان الله عّما يصفون.

بسم الله الرحمن الرحيم
إن عصرنــا هــذا أســوأ عصــر فــي تاريــخ البشــرية، مــن 
حيــث اإلغــراءات والســهام الشــيطانية، وعليــه، ال بــد مــن 
ــن  ــه م ــا في ــر، وم ــذا العص ــي ه ــال ف ــًا متأم ــف موقف أن نق

صــور اإلغــراء.
االنحرافــات فــي التعامــل مــع الجنــس اآلخــر: إن 
المــرأة التــي ال تريــد أن تكــون مقاومــة فــي حركــة الحيــاة، 
ــل  ــي مقاب ــون ف ــا يك ــف م ــا أضع ــل؛ هم ــك الرج وكذل
موجــة الشــهوات العارمــة، فمســألة الشــهوات ليســت 
ــام ُتصنــف الشــهوات  ــة محضــة، وهــذه األي ــة أخالقي قضي

المعاصــرة فــي خانــة اإلدمــان، فدوليــًا وعالميــًا صنفــوا 
الجلــوس أمــام التلفــاز، وأمــام اإلنترنــت لفتــرات 

غيــر متعارفــة، بأنــه داء ويحتــاج إلــى عــالج 
ــون الجلــوس  ــن يدمن نفســي، وكذلــك الذي

علــى الجهــاز، فكيــف إذا كان الجلــوس 
ــًا؟!، محرم

النظريــة  االنحرافــات  هــذه  إن 
مــن  ُتغيــر  والســمعية،  والصوريــة 

الباطنيــة،  اإلنســان  تركيبــة 
ــره،  ــب نظ ــذي ال ُيراق ــان ال فاإلنس
ُيراقــب  ُيراقــب ســمعه، وال  وال 
خيالــه، هــذا اإلنســان لــه حالــة مــن 
ــذات،  ــي ال ــالب ف ــاالت االنق ح

ــن  ــروج ع ــاالت الخ ــن ح ــة م وحال
الحالــة الســوية، والفــرد الــذي ال 
ــذا  ــي ه ــة ف ــدود اإللهي ــي الح ُيراع
المجــال، يصــل إلــى درجــة أنــه 

عــن  وُينهــى  بالمعــروف  ُيؤمــر  عندمــا 
ــدي. ــس بي ــر لي ــأن األم ــول: ب ــر، يق المنك

منافذ الشيطان إلى قلب بني آدم
أوال: مسألة النظر

  لقــد صنــف القــرآن الكريــم مســألة النظــر إلــى 
شــعب: هنالــك نظــرة للحقيقــة الخارجيــة: كنظــرة الرجــل 
بريبــة إلــى امــرأة ال تحــل لــه، وهنالــك نظــرة إلــى الصــور 
المنعكســة: ســواء فــي الفضائيــات، أو فــي األقــراص 

ــت. ــات اإلنترن ــى صفح ــة، أو عل الُمدمج
 إن النظــرة ليســت عمليــة كاميــرا تلتقــط الصــور 
ــى  ــر إل ــد أن النظ ــض يعتق ــب!، فالبع فحس
هــذه الصــور المحرمــة إلنســان متــزوج 

ــس  ــة، لي ــود الزوج ــع وج ــة إذا كان م ــن، وخاص ومتحص
جريمــة، فهــو معــه زوجتــه وال ُيخــاف عليــه مــن الحــرام؛ 
ألنــه ليــس شــابًا مراهقــًا أعزبــًا، ولكــن القضيــة أعمــق مــن 

ــيطة: ــاذجة البس ــرة الس ــذه النظ ه
النظــرة هــي صــور فــي الخاليــا الحساســة فــي المــخ، 
إن هنالــك -حســب التحقيقــات الطبيــة- خاليــا فــي الذهن 
ــات  ــام بالملف ــؤوليتها االهتم ــا مس ــذه الخالي ــري، وه البش
ــذا  ــال- ه ــات –مث ــع المباري ــذي يتاب ــاب ال ــاخنة، فالش الس
ــاغل  ــر الش ــذا األم ــع ه ــم م ــه متأقل ــاب، ذهن ــان ش اإلنس

لــه، وبالتالــي، فإنــه يبــدع فــي التكهــن والمتابعــة، ويذهــب 
ــة  ــو الرياض ــه ه ــى ذهن ــم عل ــف الحاك ــوادي؛ ألن المل للن
مثــاًل، واإلنســان الشــهواني الــذي ينظــر إلــى هــذه الصــور 
ــبكية  ــي ش ــور ف ــة ص ــت قضي ــة ليس ــة -فالقضي المحرم
العيــن، إنمــا هــي صــور فــي هــذه الخاليــا الحساســة فــي 
المــخ- فهــذا الرجــل يتحــول إلــى موجــود بهيمــي، ينظــر 
ــرعيا،  ــوزا ش ــه مج ــأن ل ــد ب ــو يعتق ــر، وه ــاء الغي ــى نس إل

ــي  ــاء ف ــى النس ــر إل ــراف، وينظ ــن االنح ــٍن م ــي أم ــه ف وأن
ــق  ــة الصدي ــى زوج ــر إل ــات، وينظ ــن عاري ــارع وكأنه الش
ــل-  ــز وج ــه -ع ــدي الل ــن ي ــي بي ــه، فيصل ــا لنفس فيتمناه
وهــو يفكــر فــي خطــة مــن الخطــط، للوصــول إلــى مآربــه.

 النظــرة تغيــر التكويــن الباطنــي للفــرد، إن المــرأة التــي 
تجــد زوجهــا عاكفــًا علــى هــذا الحــرام، البــد وأن تلتفــت 
ــي،  ــها الزوج ــى عش ــل إل ــوف تص ــار س ــذه الن ــى أن ه إل
ــل  ــى أجم ــر إل ــذي ينظ ــة، وال ــذه الطريق ــر به ــذي يفك فال
الوجــوه فــي األرض، وإلــى هــذا الكــم الهائــل مــن الصــور 
المحرمــة -فالذهــن البشــري هبــة إلهيــة فالــذي يكثــر مــن 
ــذه  ــجل ه ــوده، ُيس ــل وج ــي داخ ــوم ف ــك ألب ــر، هنال النظ
ــا  ــه، فيجعله ــى زوجت ــر إل ــك ينظ ــد ذل ــور أوال- وبع الص
صــورة مــن هــذه الصــور، وإذا بــه يراهــا باهتــة جــدًا، عندما 
يقيــس هــذه الزوجــة المؤمنــة العاديــة، إلــى ملــكات جمــال 
العالــم التــي رآهــا بأيــة كيفيــة مــن خــالل المواقــع 
ــي  ــن الطبيع ــه م ــي، فإن ــات، وبالتال والفضائي
أن هــذا اإلنســان، ســوف لــن ينظــر إلــى هــذه 
الزوجــة بوصفهــا اإليمانــي، بــل بوصفهــا 
ــن أن  ــي ال يمك ــدي، والت ــادي والجس الم

تدخــل فــي ســباق مــع هــذه الوجــوه.
هــذا  فــي  األولــى  الخطــوة  إن   
مــن  الفســاد  نقطــع  أن  هــو  المجــال، 
الحبــر  مــن  الجــدول  فهــذا  مادتــه، 
حــوض  فــي  صــب  عندمــا  األســود، 
ــرئ  ــُزالل الب ــوض ال ــذا الح ــس، ه النف
الهــادئ النقــي، مــن الصعــب جــدًا إرجــاع 
ــد  ــق، بع ــاء المطل ــى الم ــوض إل ــاء الح م
ــرة  ــة صغي ــه، فزجاج ــكل أجزائ ــدر ب أن تك
ــوض  ــوث ح ــا أن تل ــود، بإمكانه ــر األس ــن الحب م
ــة،  ــون صعب ــك تك ــد ذل ــة بع ــر، والتنقي ــباحة كبي س
ــة  ــر التركيب ــا تغي ــور، فإنه ــذه الص ــن به ــوث الذه وإذا تل
ورب  اإلنســان،  لهــذا  والســيكولوجية  الفســيولوجية 
ــرآن  ــي الق ــال، فف ــذا المج ــي ه ــات ف ــه عقوب ــن ل العالمي
الكريــم وروايــات أهــل البيــت -عليهــم الســالم- هنالــك 
ــا  ــك دني ــة، هنال ــا مذموم ــاك دني ــا، فهن ــل للدني ــبيه جمي تش
ــَة  َم ِزينَ ــرَّ ــْن َح ــْل َم ــول: )ُق ــم يق ــرآن الكري ــودة، فالق محم
ْزِق(، وكذلــك  يَِّبــاِت ِمــَن الــرِّ ــِه اَلتِــي َأْخــَرَج لِِعَبــاِدِه َوالطَّ اللَّ
ــَهَواِت(، وعــن اإلمــام  ـاِس ُحــبُّ الشَّ ــَن لِلنَـّ قــال: )ُزيِّ
ــر،  ــاء البح ــل م ــا مث ــل الدني ــالم(: )مث ــه الس ــم )علي الكاظ
ــه(،  ــى يقتل ــا حت ــان؛ ازداد عطش ــه العطش ــرب من ــا ش كلم

فالذيــن يدمنــون النظــر إلــى الحــرام، 

م.
 2

01
9 

هـ 
 1

44
0 

ين
لثا

 وا
ول

األ
ي 

امد
 ج

.2
37

 - 
23

8 
د:

عد
 ال

ن.
رشو

لع
 وا

نة
ام

الث
ة 

سن
. ال

ية
هر

 ش
ة.

في
قا

. ث
ية

الم
إس

ني.
ظم

كا
 ال

وت
ص

م.
 2

01
9 

هـ 
 1

44
0 

ين
لثا

 وا
ول

األ
ي 

امد
 ج

.2
37

 - 
23

8 
د:

عد
 ال

ن.
رشو

لع
 وا

نة
ام

الث
ة 

سن
. ال

ية
هر

 ش
ة.

في
قا

. ث
ية

الم
إس

ني.
ظم

كا
 ال

وت
ص

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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 منافذ الشیطان إلی قلب بني آدم
سماحة الشیخ حبیب الكاظمي

 )أََفاَل َينُظُروَن إَِلی اإْلِبِِل َكْیَف ُخلَِقْت( ما هو وجه التشبیه باإلبل؟
السید محمد العلوي

التتمة: صفحة  5



ينتقلــون مــن حــراٍم إلــى حــرام، ويصلــون إلــى مرحلــة ال 
ــدًا. ــرام أب ــي الح ــذة ف ــدون ل يج

ــاء واألمهــات -هــذه األيــام- يقتلــون بأيديهــم   إن اآلب
فلــذات أكبادهــم، ويلقونهــم فــي غيابــات الجــب، وذلــك 
الحديثــة  بشــراء أجهــزة االتصــاالت  يقومــون  عندمــا 
ــا  ــن ليس ــا أن الوالدي ــة، وبم ــوات الفضائي ــريعة، والقن والس
فــي المنــزل دائمــًا، واألحــداث هــذه األيــام تعلمــوا طرقــًا 
ــوان  ــل، واألب ــوف اللي ــي ج ــًا، وإذا ف ــفرة أيض ــاوز الش لتج
نائمــان، وقــد يكــون األب مشــغوال فــي صــالة الليــل، وإذا 
ــوص،  ــن فراشــه كاللص ــلل م ــق، يتس ــاب المراه ــذا الش به
ليفتــح الجهــاز إلــى مــا يشــيب الــرأس مــن الصــور، التــي 

ــة. ــل ســنوات ماضي ــال أحــد قب ــم تكــن تخطــر علــى ب ل
ثانيا: مسألة الهروب

 إن قضايــا الهــروب مــن المنــزل، والعقــد خــارج 
البــالد، ثــم الرجــوع بالعريــس رغــم أنــف األبويــن، هــذه 
ــي  ــوان اجتماع ــألب عن ــون ل ــد يك ــررة، وق ــا متك قضاي
ــد  ــريعة، وق ــن والش ــة الدي ــي خدم ــخ ف ــه تاري ــالي، ول رس
ــم عــزاء أهــل البيــت، وإذا بهمــا فــي  تكــون األم ممــن تقي
ليلــة واحــدة، يســقطا فــي المجتمــع، ويقــول النــاس: 
ــا  ــًا، لم ــل مربي ــو كان الرج ــة، ول ــذه األم مربي ــت ه ــو كان ل
ــا،  ــي الدني ــقوط ف ــه س ــة، إن ــذه الكيفي ــه به ــت ابنت خرج
ــى  ــكل معن ــيطان ب ــيطان ش ــرة، والش ــي اآلخ ــقوط ف وس
ــرى،  ــة الكب ــي الرذيل ــان ف ــع اإلنس ــة، إذا أراد أن يوق الكلم
فإنــه مــن الطبيعــي أن ال يأتيــه بعنــوان تلــك الرذيلــة، وإنمــا 

ــال. ــذا المج ــي ه ــة ف ــل المتدرج ــك المراح هنال
ــة  ــدارك البقي ــة، فتت ــون واقعي ــة أن تك ــى الزوج إن عل
الباقيــة فــي العــش الزوجــي، هــب أن الــزوج ال أمــل فيــه، 
وأنــه بنــى علــى أن يســتمر فــي طريــق المنكــر، فــإن علــى 
ــذا  ــن ه ــا م ــن أوالده ــة م ــة الباقي ــي البقي ــت أن ُتبق األخ
العــش الزوجــي، الــذي انهــار نصفــه، مثــال: لــو أن هنالــك 
ــزل،  ــرف المن ــض غ ــارت بع ــت، وانه ــرب البي ــزاال ض زل
فــإذا كان هنــاك بديــل، فــإن المــرأة تنتقــل إلــى منــزل آخــر، 
وإذا لــم يكــن هنــاك بديــل، تلملــم أثاثهــا وأوالدها للســكن 
فــي الجانــب المبنــي مــن المنــزل، وكذلــك فلــو أن الرجــل 
ــي،  ــي، وبالتال ــو ح ــات وه ــره م ــرف، فلتعتب ــار وانج انه
ــا أن  ــل، وعليه ــذا الرج ــة ه ــها أرمل ــر نفس ــا أن تعتب عليه
ــا  ــأرد م ــد، ف ــا تري ــن م ــم يك ــع )إذا ل ــر الواق ــى باألم ترض

ــون(!، يك
ثالثا: مسألة الحجاب

ــة  ــزع حجابي ــل ن ــا ألج إن هنالــك انحســارا تدريجي
ــاتر  ــع س ــاب وض ــن الحج ــراد م ــس الم ــاب، إذ لي الحج
ــذي  ــاتر ال ــع الس ــو وض ــراد ه ــل الم ــط، ب ــدن فق ــى الب عل
ــا  ــب، وإال فم ــر المري ــن النظ ــن م ــي أم ــرأة ف ــل الم يجع
ــى  ــاب إل ــول الحج ــاب، إذا تح ــع الحج ــن وض ــدة م الفائ
ــه أن  ــراد من ــذي ي ــة فــي حــد نفســه، أو أن الحجــاب ال زين
يكــون حائــاًل، وإذا بالحائــل يكــون جاذبــًا؟!، وهــذه األيــام 
المحــالت والشــركات تتفنــن في هــذا المجــال، والحجاب 
الــذي يفصــل الجســم تفصيــاًل، ال يعــد حجابــًا بــكل معنــى 
الكلمــة، والمــرأة الســافرة هــل تريــد أن تعــرض هــذا 
الجمــال فــي األســواق؟، فــإذا كانــت متزوجــة، فــإن هــذا 
ــزوج(، وإال  ــرم )لل ــة للمح ــن خاص ــذه المفات ــال وه الجم
فإنــه ينطبــق عليــه مبــدأ االشــتراكية والشــيوعية لــكل أحــد، 
فــإذن، مــا وزن الــزوج، ومــا قيمــة محرميتــه، إذا كان لــكل 
النــاس؟، فالبنــت التــي تبــرز للشــارع بهــذا الشــكل الفاتــن، 
كأنهــا تريــد أن تقــول للمؤمنيــن بلســان الحــال: أنــا لســت 
ــذي  ــا ال ــي أن ــوا إل ــاس!، هلم ــقة الن ــا فس ــم، وي ــؤًا لك كف
أصلــح لكــم!، والمــرأة التــي تخــرج إلــى بعــض األماكــن 
ــذه  ــين، فه ــباب المعاكس ــد الش ــن تواج ــبوهة، وأماك المش
المــرأة بلســان الحــال تقــول: أننــي أنــا صيــد لكــم، هلمــوا 

ــول. ــكالم المعس ــام ال ــدًا أم ــة ج ــرأة ضعيف ــي!، والم إل
 إن اإلنســان عليــه أن يكــون هادفــًا فــي حجابــه، 
أو  المســجد،  وإلمــام  ولألبويــن،  للنــاس،  إرضــاًء:  ال 
ــال،  ــون كام ــب أن يك ــاب يج ــي، فالحج ــرف اجتماع لع
واالختــالف فقــط فــي الوجــه والكفيــن: بيــن مانــع، 
ومجيــز، أمــا الرجــل فإنهــا ُتســتر بشــكل كامــل، وكشــفها 
يكــون فــي الصــالة فقــط، لــذا علــى المــرأة أن ال تســتهين 
ــة،  ــدود الدول ــدى ح ــذي يتع ــعرها، فال ــن ش ــة م بخصل
ويخطــو خطــوة واحــدة خــالف الخطــوط المرســومة، فإنــه 
ُيرمــى وُيقتــل بعنــوان المتســلل، والمــرأة التــي تكشــف عن 
قســم مــن صدرهــا، أو مــن شــعرها، أو مــن يديهــا؛ تكــون 
ــك  ــم، وبذل ــت الحك ــة وانتهك ــدود اإللهي ــدت الح ــد تع ق
يكــون الُحكــم ُانتهــك جزئيــًا فــي الحجــاب غيــر الشــرعي، 
ــًا فــي مســألة الســفور، )ال تنظــر إلــى صغــر  أو ُانتهــك ُكلي

ــت(!، ــن عصي ــى م ــر إل ــن انظ ــة، ولك الخطيئ
رابعا: مسألة المحادثة عبر اإلنترنت:

ــب، أو  ــل، أو أن يكت ــن إذا أراد أن ُيراس أوالً: إن المؤم
أن يتكلــم، ال بــد أن ُيعيــن الهــدف مــن ذلــك، فنحــن عبيــد 
ــت  ــرعي، إذا كن ــف الش ــى التكلي ــر إل ــل، انظ ــز وج ــه ع لل
لســت مأمــورًا، بــل منهيــًا فــي هــذا األمــر، فلمــاذا الدخــول 

فــي هــذا المجــال؟،

ــر  ــل عب ــب برج ــا ُتعج ــرأة عندم ــة الم ــًا: إن طبيع ثاني
ــة،  ــه األدبي ــر مــن خــالل: شــعره، ومــن خــالل كتابات األثي
ومــن خــالل نصائحــه، فــإن الخطــوة األولــى أنهــا تحــب 
أن تــرى هــذا الرجــل الــذي ُأعجبــت بــه، وهــي لــن تكتفــي 
بهــذا المقــدار مــن المشــاعر، التــي قــد تكتمهــا عن البشــر، 
ولكــن اللــه -عــز وجــل- مطلــع علــى الســرائر، بعــد ذلــك 
ــال،  ــذا المحت ــة له ــع فريس ــاء وتق ــم اللق ــج، يت وبالتدري
وأغلــب الزواجــات التــي تتــم عبــر هــذه المحادثــات، هــي 
فــي معــرض االنهــدام، ألن الرجــل يبقــى شــاكًا فــي هــذه 
ــره،  ــن غي ــلت الكثيري ــا راس ــلته، ولعله ــي راس ــة الت الزوج
وبعــد أن شــبعت مــن هــذا الرجــل مــن الممكــن أن تعيــد 
االتصــاالت القديمــة التــي لديهــا، وعليــه، فلنذكــر أنفســنا 
ــل وال  ــن يمه ــرب العالمي ــة، ف ــة اإللهي ــألة الفضيح بمس
ــم  ــت )ع(: )الله ــل البي ــة أه ــي أدعي ــا ف ــم قرأن ــل!، ك يهم
اغفــر لــي الذنــوب التــي تهتــك العصــم(!، فــرب العالميــن 
رؤوف بعبــده، ال يهتــك عصمتــه، ويبقيــه فــي غــالف بينــه 
ــإن رب  ــر، ف ــادي بالمنك ــد التم ــن عن ــاس، ولك ــن الن وبي
ــي!،  ــة )إله ــذه العصم ــك ه ــف يهت ــرف كي ــن يع العالمي
ــى  ــوج إل ــا أح ــا، وأن ــي الدني ــًا ف ــي ذنوب ــترت عل ــد س ق
ســترها علــي منــك فــي األخــرى،(، فسياســة الدفــع أولــى 
ــة  ــن سياس ــر م ــة خي ــة الوقاي ــع، وسياس ــة الرف ــن سياس م
العــالج، ومــن نــوت بينهــا وبيــن ربهــا أن تكــون مســتقيمة 
ِذيــَن َجاَهُدوا  فــي ســلوكها، ينطبــق عليهــا قولــه تعالــى: )َوالَّ

ــنِيَن(. ــَع الُمْحِس ــَه َلَم ــُبَلنَا َوإِنَّ اللَّ ــْم ُس ــا َلنَْهِدَينَُّه فِينَ
 إن علــى الزوجــة أن ال تصلــح نفســها بنحــو المقايضــة 
ــه،  ــزوج نفس ــح ال ــي يصل ــها ك ــح نفس ــة، أي تصل والمبادل
ــن  ــه م ــت علي ــا كان ــى م ــع إل ــه، ترج ــح نفس ــا أصل ــإذا م ف
ليكــن  بــل  االنفصــال،  وطلــب  والمواجهــة  العصبيــة 
ــة  ــون أم ــا أن تك ــل؛ أي عليه ــز وج ــه ع ــه الل ــر لوج التغيي
ــت  ــإذا كان ــدًا!، ف ــس عب ــًا لي ــل عاصي ــن الرج ــه، وليك لل
ــن  ــوم م ــي ي ــل ف ــيحول الرج ــن س ــإن رب العالمي ــة، ف أم
ــرب  ــو المج ــذا ه ــا، وه ــي أصبعه ــم ف ــى خات ــام إل األي
وليــس شــعارًا، فالقــرآن الكريــم فــي آيــة صريحــة، يعــد بأن 
ِذيــَن  يجعــل فــي قلــوب النــاس الــود لهــذا اإلنســان )إِنَّ الَّ
ــُن ُوداًًّ(،  ْحَم ــُم الرَّ ــَيْجَعُل َلُه ــاِت َس الَِح ــوا الصَّ ــوا َوَعِمُل آَمنُ
ولليائســات مــن حياتهــن الزوجيــة نقــول: بــأن اللــه -عــز 
ــا َقنَُطــوا(،  ــِد َم ــْن َبْع ــَث ِم ُل الَغْي ــزِّ ــِذي ُينَ ــَو الَّ وجــل- )َوُه
وفــي الحديــث الشــريف: )أن قلــوب العبــاد بيــن أصبعيــن 

مــن أصابــع الرحمــن(، فهــو تعالــى يحيــي العظــام وهــي 
ــم. رمي

ــا  ــي فضلن ــوا ف ــون، وقول ــد مربوب ــا عبي ــوا: إّن ــا، قول فين
مــا شــئتم ( بحــار األنــوار.274 / 25 

قــال أميــر المؤمنيــن× )ال تتجــاوزوا بنــا العبوديــة، 
ثــّم قولــوا مــا شــئتم، ولــن تبلغــوا، وإّياكــم والغلــّو 
كغلــّو النصــارى، فإّنــي بــريء مــن الغاليــن ( بحــار 

25  / األنــوار.274 
ــاء  ــه أبن ــاذ بالل ــم و العي ــي أّنه ــا ال ندع ــك أنن وال ش
ــا  ــم م ــول فيه ــا أن نق ــاري، فلن ــي النص ــا تّدع ــه كم الل
شــئنا ومــا ضــرورة إطــالق )أميــر المؤمنيــن( علــى علــي 

ــك ؟ ــي ذل ــّر ف ــة معرفةالس ــا أهمّي ــب و م ــي طال ــن أب ب
أقول في الجواب:  

إّن معرفــة الســّر فــي ذلــك لهــا دور كبيــر فــي إيماننــا 
نحــن العبيــد ولهــا تأثيــر عظيــم فــي مواقفنــا خصوصــًا و 
ــرى، كذلــك لهــا آثارهــا  ــة الكب نحــن نعيــش عصــر الغيب
ــة،  ــة والقيام ــرزخ و الرجع ــأة والب ــا و نش ــأة الدني ــي نش ف
بحيــث لــو لــم نعــرف حقيقــة هــذه الكلمــة أعنــي )أميــر 
ــن  ــا م ــا تمكنّ ــأة، لم ــذه النش ــي ه ــن ف ــن( و نح المؤمني
ــه  ــي ظّل ــش ف ــا للعي ــا وفقن ــه×   و لم ــاب فضائل اكتس

ــاك. هن
ولكــي نحــّس باألهميــة نذكــر مثــاال مقّربــًا، لــو 
ــغ السادســة  ــاه وبعــد أن بل ــد افتقــد أب فــرض أّن طفــال ق
ــي  ــو ف ــاه و ه ــي و تبنّ ــل أجنب ــه رج ــر احتض ــي العم ف
الحقيقــة ليــس أجنبــي هــو أبــوه و يعلــم بــأّن هــذا 
ولــده ولكــن الولــد يعتقــد بــأّن الرجــل أجنبــي عنــه فــال 
ــن  ــاه، ولك ــد تبن ــر ق ــان خّي ــل كانس ــه كأب ب ــل مع يتعام
ــل كان  ــه بالفع ــد بأّن ــروا الول ــل أخب ــات الرج ــد أن م بع
ــب نفســه  ــد  و يعات ــاه ! تصــّور كــم ســيتأَذى هــذا الول أب
و يتأســف علــى مواقفــه تجاهــه و علــى عــدم احترامــه و 
تعظيمــه كأب، فمهمــا كان الولــد يكــن اإلحتــرام للرجــل 

ــك. ــى ذل ال يكف
ــو  ــا ه ــا بم ــى إمامن ــّرف عل ــص إال  أن نتع ــال محي ف
ــه  ــّد أن نعــرف الســّر فــي ذلــك ألّن أميــر المؤمنيــن و ال ب
ــوره  ــن ن ــس م ــرى و نقب ــرة أخ ــه نظ ــننظر إلي ــك س بذل
ــتقبلية  ــه المس ــننتظر فيوضات ــا س ــا أنن ــر، كم ــعاعًا آخ ش
ــيفيضه  ــا س ــى م ــنقف عل ــٍذ س ــا حينئ ــر، ألنن ــتياق أكب باش
ــاد  ــه و اإلنقي ــّم اإلســتعداد لنصرت ــا وســنكون فــي أت علين
ــه.  ــه علي ــوات الل ــه صل ــى إرادت ــتباق إل ــره واإلس ألوام
ــر  ــوى كثي ــا محت ــف لن ــًا سينكش ــه نظري ــا أن كم
ــا  ــة، وي ــث الغامض ــات و األحادي ــن اآلي م

ــم. ــاز عظي ــن انج ــه م ل
الملك و األمير:

ــي  ــود ف ــك الوج ــو َمل ــرم ه ــي األك ــك أّن النب ال ش
جميــع األكــوان وقــد ورد عنــه| ) كنــت نبيــًا و آدم 
بيــن المــاء و الطيــن ( وقــد رواه الشــيعة و الســنة بألفــاظ 
ــابوري ج 2  ــم النيس ــتدرك - الحاك ــع المس ــددة راج متع
ص 608: وعــن ميســرة العجــر قــال قلــت يارســول اللــه 
متــى كتبــت نبيــا قــال )وآدم بيــن الــروح والجســد ( الــدر 
ــد  ــيوطي ج 5 ص 184 وق ــن الس ــالل الدي ــور - ج المنث
ــة  ــن حذيف ــن ع ــر المؤمني ــأن أمي ــي ش ــث ف ــّر الحدي م
ــى  ــاس مت ــم الن ــو يعل ــه|:    ) ل ــول الل ــال رس ــال: ق ق
ســمي علــي أميــر المؤمنيــن لمــا أنكــروا فضائلــه، ســمي 
بذلــك وآدم بيــن الــروح والجســد..( فكالهمــا كانــا قبــل 

ــي آدم ــق النب أن يخل
الحمد: لواء 

  وروى ابــن حســنََويه ) ت 680 هـــ ( فــي ) دّر بحــر 
المناقــب:78 ـ مــن المخطوطــة ( باإلســناد إلــى أبــي ذّر 
ــّلم  ــه| أن نس ــول الل ــا رس ــال: أَمَرن ــه ق ــه عن ــي الل رض
ــٍب رضــي اللــه  ــي طال ــن أب ــر المؤمنيــن علــيِّ ب علــى أمي
عنــه وقــال: » َســلِّموا عليــه بإمــرة المؤمنيــن، وأّنــه 
ــو  ــرض. ول ــوم الع ــى ي ــكن األرض إل ــن يس ــيُّ كلِّ َم ول
ــرُم  ــه أك ــا؛ فإّن ــُم األرض بركاتِه ــت لك ــوه ألخَرَج قّدمتم

ــا «. ــن أهله ــا ِم ــن عليه َم
قــال أبــو ذّر: فرأيــت ) فالنــًا ( وقــد تغّيــر لونــه وقــال: 
أَحــقٌّ مــن اللــه يــا رســول اللــه ؟! قــال: » حــقٌّ مــن اللــه 
أَمَرنــي بــه، وبذلــك أَمرُتكــم «. فقــام وســّلم عليــه بإمــرة 

ــن. المؤمني
 و لهــذا الملــك أميــر وقائــد قــد أعطــاه لــواء الحمــد، 
ــب: ص  ــي  المناق ــًا ف ــي وأيض ــي الحنف روى الخوارزم
221  بســنده إلــى جابــر األنصــاري، قــال: ســمعُت 
ــن  ــة ِم ــل الجنّ ــن يدخ ــول: ) أّوُل َم ــه| يق ــول الل رس
النبّييــن والصّديقيــن: علــيُّ بــن أبــي طالــب (، فقــام إليــه 
ــه  ــى أّن ــه تعال ــا عــن الل ــم ُتخبِرن ــه: أل ــة فقــال ل ــو ُدجان أب
ــا  ــى َتدخله ــاء حّت ــل األنبي ــٌة ع ــة محّرم ــرك أّن الجنّ أخب
أنــت، وعلــى األمــم حّتــى تدخــل أّمُتــك ؟ قــال: ) بلــى، 
ــم ؟  ــِد أماَمه ــواء الحم ــل ل ــَت أّن حام ــا علم ــْن أَم ولك
وعلــيُّ بــن أبــي طالــٍب حامــل لــواء الحمــد يــوم القيامــة 
ــام  ــره، فق ــى أث ــا عل ــَة وأن ــه الجنّ ــل ب ــَدّي، يدخ ــن َي بي
ــُد  ــول: الحم ــرورًا ويق ــه س ــرق وجه ــد أش × وق ــيٌّ عل
َفنا بــك يــا رســول اللــه ( ) رواه ابــن شــاذان  للــِه الذيشــرَّ
ــن×:81 / ح 49  ــر المؤمني ــة ألمي ــة منقب ــي: مئ ــًا ف أيض

ــي  ــن أب ــي ب ــو عل ــالق ه ــى اإلط ــن عل ــر المؤمني (  فأمي
ــب×. طال

إبليس: حسد 
كمــا  ظاهــرًا  إمارتــه×  تتجّلــى  أن  المفــروض 
دون  حالــت  مشــكلة  هنــاك  أن  إال  الباطــن  فــي  هــي 
آدم  إلــى  وســوس  إبليــس  أّن  وهــي  اإلمــارة  ظهــور 
ــوم  ــى ي ــة إل ــّم أراد المهل ــة ث ــن الجنّ ــرج م ــط و أخ فهب
ــْن  ــيَّ َلِئ ــَت َعَل ْم ــِذي َكرَّ ــَذا الَّ ــَك َه ــاَل َأَرَأْيَت ــة: )َق القيام
ــاًل( ــُه إِالَّ َقِلي َت يَّ ــنَّ ُذرِّ ــِة أَلَْحَتنَِك ــْوِم اْلِقَياَم ــى َي ــي إَِل ْرَتنِ َأخَّ

ــي  ــاَل َأنظِْرنِ ــة أخــرى يقــول )َق )اإلســراء/62(. وفــي آي
ســبحانه  واللــه  ُيْبَعُثوَن()األعــراف/14(.   َيــْوِم  إَِلــى 
ــراف/15(.  ــْن اْلُمنَظِريَن()األع ــَك ِم ــاَل إِنَّ ــك )َق ــل ذل قب
ــَتِقيَم( ــَك اْلُمْس ــُهْم ِصَراَط ــَدنَّ َل ــي أَلَْقُع ــا َأْغَوْيَتنِ ــاَل َفبَِم )َق

ــي  ــن أعن ــد إال للمؤمني ــو ال يترص ــراف/16(. فه )األع
ــد  ــك القائ ــود ذل ــم جن ــم ه ــث أّنه ــي× حي ــيعة عل ش
اللعيــن  إبليــس  ضــّد  حربــه  أعلــن  الــذي  العظيــم 
َيــْوِم  إَِلــى  َفَأْنظِْرنِــي  َربِّ  )َقــاَل  أخــرى  آيــة  وفــي 
ــَن( ــْن اْلُمنَْظِري ــَك ِم ــاَل َفإِنَّ ــر/36(.  )َق ُيْبَعُثوَن()الحج

ــة انتهــاء األمــد  ــه نهاي )الحجــر/37(.  ولكــن حــّدد الل
اْلَمْعُلوِم()الحجــر/38(.  اْلَوْقــِت  َيــْوِم  )إَِلــى  بقولــه 
ــنَّ َلُهــْم فِــي األَْرِض  نَ فقــال )َقــاَل َربِّ بَِمــا َأْغَوْيَتنِــي أَلَُزيِّ
ِعَبــاَدَك  )إِالَّ  َأْجَمِعيَن()الحجــر/39(.  َوأَلُْغِوَينَُّهــْم 
ــؤالء؟  ــم ه ــن ه ــر/40(. فم ــُم اْلُمْخَلِصيَن()الحج ِمنُْه
قــد بّيــن اللــه رؤيتهــم و ســبيلهم بقولــه )َقــاَل َهــَذا 
ــراط  ــذا الص ــَتِقيٌم()الحجر/41(. وه ــيَّ ُمْس ــَراٌط َعَل ِص
)َقــاَل  أخــرى  آيــة  وفــي  المســتولي.  العالــي  هــو 
)َقــاَل  ُيْبَعُثــوَن()ص/79(.  َيــْوِم  إَِلــى  َفَأنظِْرنِــي  َربِّ 
ــِت  ــْوِم اْلَوْق ــى َي ــَن()ص/80(. )إَِل ــْن اْلُمنَظِري ــَك ِم َفإِنَّ
ــَد  ــَأُه َبْع ــنَّ َنَب ــال )َوَلَتْعَلُم ــى أن ق ــوِم()ص/81(. إل اْلَمْعُل
ــٍن()ص/88(.  متــى هــو هــذا الحيــن ؟ هــو الوقــت  ِحي
المعلــوم ففــي حديــث قــال االمــام الباقــر×: )هــو أميــر 
المؤمنيــن×. » ولتعلمــن نبــأه » بعــد حيــن » قــال: عنــد 

البرهــان: ج 2، ص 441، ح 1. القائــم×(  خــروج 
ــداك  ــت ف ــه: جعل ــت ل ــال: قل ــر× ق ــي جعف ــن أب ع
ان الشــيعة يســألونك عــن تفســير هــذه اآليــة )) عــم 
ــي ان  ــك ال ــال.. ذل ــم (( ق ــأ العظي ــن النب ــاءلون ع يتس
شــئت اخبرتهــم وان شــئت لــم اخبرهــم، ثــم قــال: لكنــي 
ــال:  ــال فق ــاءلون( ق ــم يتس ــت )ع ــيرها قل ــرك بتفس اخب
هــي فــي اميــر المؤمنيــن× كان اميــر المؤمنيــن× 
ــر منــي وال للــه مــن  ــة هــي اكب يقــول: ماللــه عزوجــل آي

ــي ج1 ص161( ــي. )الكاف ــم من ــأ اعظ نب
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 تتمة:السّر في إطالق أمیر المؤمنین: تتمة: منافذ الشیطان إلی قلب بني آدم:



فــي قديــم الّزمــان، كان شــيٌخ عجــوز 
يجلــس مــع ابنــه، وأثنــاء حديثهمــا ُطــرق 
ــح  ــاب ليفت ــب الّش ــأًة، فذه ــاب فج الب
يدخــل  غريــب  برجــٍل  وإذا  البــاب، 
مّتجهــًا  حّتــى،  يســّلم  أن  دون  البيــت 
ــِق  ــاًل له:)اّت ــوز، قائ ــل العج ــو الّرج نح
اللــه وســّدد مــا عليــك مــن الّديــون فقــد 
صبــرت عليــك أكثــر مــن الــالزم، ونفــد 

صبــري اآلن(.
فــي  أبيــه  لرؤيــة  الّشــاب  حــزن   
وأخــذت  الســّيء،  الموقــف  هــذا 
ــأل  ــّم س ــه، ث ــي عيني ــرق ف ــوع تترق الّدم
الّرجل:)كــم علــى والــدي لــك مــن 
الّديــون؟(، أجــاب الّرجل:)أكثــر مــن 
تســعين ألــف دينــار(، فقــال الّشــاب:)دع 
ــاء  ــر إن ش ــر بالخي ــأنه، وأبش ــدي وش وال

ــه(. الل
ــر  ــه ليحض ــى غرفت ــاب إل ــه الّش  اّتج
المبلــغ للّرجــل، فقــد كان بحوزتــه ســبعة 
مــن  دينــار، جمعهــا  ألــف  وعشــرين 
رواتبــه أثنــاء عملــه، وقــام باّدخارهــا ليــوم 
زواجــه الــذي ينتظــره بفــارغ الّصبــر، 
ــده. ــة وال ــه ضائق ــّك ب ــر أن يف ــه آث ولكنّ

 دخــل الّشــاب إلــى المجلــس، وقــال 
ــدي،  ــن وال ــن دي ــة م ــذه دفع للّرجل:)ه
وأبشــر بالخيــر، ونســّدد لــك الباقــي عّمــا 

قريــب إن شــاء اللــه(.
ــًا  ــديدًا طالب ــكاًء ش ــيخ ب ــى الّش  بك
مــن الّرجــل أن يقــوم بإعــادة المبلــغ 
ــه  ــب ل ــه، وال ذن ــو يحتاج ــه؛ فه ــى ابن إل
أن  رفــض  الرجــل  أّن  إاّل  ذلــك،  فــي 
ــب  ــاب وطل ــل الش ــه، فتدّخ ــي طلب يلّب
ــه، وأن  ــال مع ــي الم ــل أن ُيبق ــن الّرج م
يطالبــه هــو بالّديــون، وأن ال يتوّجــه إلــى 
ــى  ــاب إل ــاد الّش ــم ع ــا، ث ــده لطلبه وال
ــدي  ــا وال ــه قائاًل:)ي ــل جبين ــده وقّب وال
ــغ، وكّل  ــك المبل ــن ذل ــر م ــدرك أكب ق
وقتــه،  فــي  يأتــي  شــيٍء 
حينهــا احتضــن الّشــيخ ابنــه 

ــي  ــكاء، قائاًل:)رض ــش بالب ــه، وأجه وقّبل
ــّدد  ــك، وس ــّي، ووّفق ــا بن ــك ي ــه عن الل

خطــاك(.
 فــي اليــوم الّتالــي وبينمــا كان الّشــاب 
ــًا، زاره أحــد  ــه منهمــكًا ومتعب فــي وظيفت
ــّدة،  ــذ م ــم من ــم يره ــن ل ــه الذي أصدقائ
ــق  ــه الّصدي ــال ل ــاب ق ــالم وعت ــد س وبع
ــع  ــس م ــي األم ــت ف ــي كن ــا أخ الّزائر:)ي
أحــد كبــار رجــال األعمــال، وطلــب منّي 
أن أبحــث لــه عــن رجــٍل أميــن وأخالقــه 
عاليــة، ومخلــص، ولديــه طمــوح وقــدرة 
ــد  ــم أج ــاح، فل ــل بنج ــى إدارة العم عل
ــات  ــذه الّصف ــع به ــه يتمّت ــخصًا أعرف ش
غيــرك، فمــا رأيــك فــي اســتالم العمــل، 
لنذهــب  فــورًا،  اســتقالتك  وتقديــم 

ــاء(. ــي المس ــل ف ــة الّرج لمقابل
بالبشــرى  الّشــاب  وجــه  امتــأل   
قــد  هــا  والــدي،  دعــوة  قائاًل:)إّنهــا 
ــه  أجابهــا اللــه، فحمــدًا للــه علــى أفضال

الكثيــرة(.
 وفــي المســاء كان الموعــد المرتقــب 
ــاح  ــاب، وارت ــال والّش ــل األعم ــن رج بي
ــه،  ــن راتب ــأله ع ــرًا، وس ــه كثي ــل ل الّرج
ــار(،  ــارة عــن 4970 دين فقال:)راتبــي عب
ــد،  ــاح غ ــب صب ــل عليه:)اذه ــرّد الّرج ف
ــن  ــره م ــك اعتب ــتقالتك، وراتب ــّدم اس وق
إلــى  باإلضافــة  دينــار،   15000 اآلن 
عمولــة علــى األربــاح تصــل إلــى %10، 
ــّيارة  ــب، وس ــة روات ــكن ثالث ــدل س وب
أشــهر  ســّتة  وراتــب  طــراز،  أحــدث 
تصــرف لــك لتحســين أوضاعــك(، فمــا 
أن ســمع الّشــاب هــذا الــكالم حّتــى 
ــر  ــو يقول:)ابش ــديدًا، وه ــكاًء ش ــى ب بك

ــدي(. ــا وال ــر ي بالخي
ــبب  ــن الّس ــال ع ــل األعم ــأله رج  س
الــذي يبكيــه، فــروى لــه مــا حصــل 
قبــل يوميــن، فأمــر رجــل األعمــال فــورًا 
بتســديد ديــون والــده، وهــذه هــي ثمــرة 

ــه. ــّر والدي ــن يب م

ــال  ــال: ق ــالم ق ــم الس ــي عليه ــن عل ــه ع ــن آبائ ــث ع الثال
ــت  ــماء كن ــى الس ــي إل ــرى ب ــا اس ــه|: )لم ــول الل رس
مــن ربــي كقــاب قوســين أو أدنــى، فأوحــى إلــي ربــي مــا 
أوحــى، ثــم قــال: يــا محمــد، اقــرء )علــي بــن أبــي طالــب 
ــمى  ــه وال أس ــدا قبل ــه أح ــميت ب ــا س ــن( فم ــر المؤمني أمي
ــي  ــن أمال ــار: ج 37 ص 290 ع ــده( البح ــدا بع ــذًا أح به

الشــيخ ص 185.
*الثانــي: قــال رســول اللــه| فــي خطبــة حجــة 
ــه:  ــي أقــول عــن الل ــال وإن ــى ق ــه تعال ــوداع: )اال وان الل ال
ــرة  ــل إم ــي وال تح ــر أخ ــن غي ــر المؤمني ــس أمي ــه لي )ان

المؤمنيــن الحــد بعــدي غيــره( اليقيــن: البــاب 127.
*الثالــث: عــن أبــي جعفــر الباقــر× فــي حديــث: )...
ــر  ــن إال مفت ــر المؤمني ــي أمي ــد عل ــه بع ــا والل ــم به ــم يس ل

كــذاب إلــى يــوم النــاس هــذا( اليقيــن: البــاب 110
*الرابــع: عــن أبــي عبــد اللــه الصــادق× فــي حديــث 
ذكــر أنــه| أمــر قومــا - منهــم أبــو بكــر وعمــر وعثمــان - 
أن يســلموا علــى علــي× بامــرة المؤمنيــن، ثــم قــال لهــم 
رســول اللــه|: )ان هــذا اســم نحلــه اللــه عليــا× ليــس 

هــو إال لــه( اليقيــن: البــاب 117
ــا  ــد عليهم ــن محم ــر ب ــل لجعف ــال رج ــس: ق *الخام
ــال: ال،  ــن ؟ ق ــرة المؤمني ــم بإم ــى القائ ــلم عل ــالم: تس الس
ذلــك إســم ســماه اللــه أميــر المؤمنيــن، ال يســمي بــه أحــد 
ــه،  ــلم علي ــف نس ــال: وكي ــر. ق ــده إال كاف ــه وال بع قبل
قــال: تقــول )الســالم عليــك يــا بقيــة اللــه.] تفســير 

فــرات: ص 64 [.
ــاكر]  ــن عس ــخ اب ــي تاري ــاء ف ــادس: ج *الس

ــه )  ــن مالــك قــال: قــال رســول الل عــن أنــس ب
صلــى اللــه عليــه وســلم (« أســكب إلــي مــاء 

ــى  ــام فصل ــم ق ــأ ث ــوءا« فتوض أو وض
ــس أول  ــا أن ــال: ) ي ــم ق ــن ث ركعتي

مــن يدخــل مــن هــذا البــاب 
الغــر  وقائــد  المؤمنيــن  أميــر 

المحجليــن ســيد المؤمنيــن 
ــي(. عل

متى سمي 
علي× بأمير 

المؤمنين؟
ــا  ــف هن ــد أن نق ال ب

ــن: ــى الحديثي ــز عل ــاًل و نرّك قلي

*األول: قــال النبــي|: لمــا أســري بــي إلــى الســماء 
ثــم مــن الســماء إلــى ســدرة المنتهــي قــال اللــه تعالــى: )قد 
اختــرت لــك عليــا فاتخــذه لنفســك خليفــة ووصيــًا ونحلتــه 
علمــي وحلمــي وهــو أميــر المؤمنيــن حقــًا لــم ينلهــا أحــد 

قبلــه وليســت ألحــد بعــده( اليقيــن: البــاب 22.
ــع  ــا م ــا جلوس ــال: كن ــاس ق ــن عب ــن إب ــي: ع *الثان
النبــي| إذ دخــل علــي بــن أبــي طالــب× فقــال: الســالم 
ــر  ــا أمي ــالم ي ــك الس ــال: وعلي ــه. فق ــول الل ــا رس ــك ي علي
المؤمنيــن ورحمــة اللــه وبركاتــه ! فقــال علــي×: تدعونــي 
بأميــر المؤمنيــن وأنــت حــي يــا رســول اللــه ؟ ! (  ثــّم نقــل 
قّصــة جبرئيــل األميــن أّنــه ســماه أميــر المؤمنيــن فقــال| 
ــال: كان  ــن ؟ فق ــر المؤمني ــميته أمي ــف س ــل، كي ــا جبرئي ) ي
ــى  ــط إل ــدر )أن أهب ــزوة ب ــي غ ــى ف ــى إل ــى أوح ــه تعال الل
محمــد ومــره أن يأمــر أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب 
أن يجــول بيــن الصفيــن، فــإن المالئكــة يحبــون أن ينظــروا 
إليــه وهــو يجــول بيــن الصفيــن(. فســماه اللــه تعالــى مــن 
ــي -  ــا عل ــت - ي ــوم. فأن ــك الي ــن ذل ــر المؤمني ــماء أمي الس
ــر مــن  ــر مــن فــي األرض وأمي ــر مــن فــي الســماء وأمي أمي
مضــى وأميــر مــن بقــي. فــال أميــر قبلــك وال أميــر بعــدك، 
ألنــه ال يجــوز أن يســمى بهــذا اإلســم مــن لــم يســمه اللــه 

ــة منقبــة البــن شــاذان: المنقبــة 26 [. تعالــى بــه. ] مائ
ــن  ــدوزي الحنفــي عــن محمــد ب *الثالــث: وروى القن
ــي  رفعــه:) إن  ــه عــن جــده  عل ــن علــي عــن أبي الحســن ب
ــن  ــي ب ــا عل ــرش مكتوب ــت الع ــوظ تح ــوح المحف ــي الل ف

ــن( ــر المؤمني ــب أمي ــي طال أب

تساؤالت:
لــم أطلــق عليــه أميــر المؤمنيــن و لــم يطلــق عليــه أميــر 
المؤمنيــن ؟ فليكــن ملــك المؤمنيــن أو خليفتهــم ؟ و مــاذا 
هــو المقصــود مــن كلمــة أميــر؟ أقــول فــي الجــواب: إّنهــا 
ــادة  فــي الحــرب، وهــل كان هنــاك حــرٌب  تشــير إلــى القي
× أميــرًا قائــدًا  أو ســيكون فــي المســتقبل ؟ ثــّم كــون علــيٍّ
ــقين و  ــود الفاس ــر يق ــر آخ ــود أمي ــب وج ــن يتطّل للمؤمني
ــن  ــن ! م ــس اللعي ــو إبلي ــم ه ــركين ؟ نع ــن و المش الكافري
ــوده  ــش يق ــن، جي ــين متقابلي ــاك جيش ــتنتج أّن هن ــا نس هن
علــّي وهــو حــزب متناســق فــي الباطــن أطلــق عليــه القــرآن 
حــزب اللــه و جيــش متشــتت فــي الباطــن يقــوده الشــيطان 
وأطلــق عليــه حــزب الشــيطان، فبالنســبة إلــى حــزب اللــه 
ــوا  ــَن آَمنُ ِذي ــُه َوَرُســوُلُه َوالَّ ــْم اللَّ ــا َولِيُُّك َم و قائدهــم قال:)إِنَّ
ــوَن،  ــْم َراِكُع َكاَة َوُه ــزَّ ــوَن ال ــاَلَة َوُيْؤُت ــوَن الصَّ ــَن ُيِقيُم ِذي الَّ
ــِه  ــإِنَّ ِحــْزَب اللَّ ــوا َف ِذيــَن آَمنُ ــَه َوَرُســوَلُه َوالَّ َوَمــْن َيَتــَولَّ اللَّ
ــزب  ــى ح ــبة إل ــدة/55 و56(. وبالنس ــْم اْلَغالُِبوَن()المائ ُه
ــْيَطاُن  الشــيطان و قائدهــم قــال )اْســَتْحَوَذ َعَلْيِهــْم الشَّ
ــْيَطاِن َأالَ إِنَّ ِحــْزَب  ــَك ِحــْزُب الشَّ ــِه ُأْوَلِئ ــَر اللَّ َفَأنَســاُهْم ِذْك

ــُروَن()المجادلة/19(. ــْم اْلَخاِس ــْيَطاِن ُه الشَّ
وهنــا ســؤال يطــرح نفســه وهــو: متــى ســيعرج حــزب 
اللــه إلــى قّمــة الغلبــة و متــى ســينحدر حــزب الشــيطان فــي 
ــد إن  ــا بع ــك فيم ــيتضح ل ــا س ــذا م ــران ؟ ه ــة الخس هاوي

شــاء اللــه تعالــى.
أهمّية الموضوع:

ــل أن يقــول مــا مــدى ضــرورة هــذا  لقائ
البحــث فــي الزمــن الحالــي وهــل لهــذا الموضــوع 
تأثيــر إيجابــي فــي األّمــة، أال يكفــي حــّب أميــر المؤمنيــن 
ــم  ــادام ل ــة م ــى الغاي ــه إل ــده وتعظيم ووالءه وتمجي
نمنــع مــن ذلــك حيــث بــل األحاديــث تؤّكــد 
ــن  ــال ع ــار نق ــي البح ــك فف ــى ذل عل
الصــدوق  للشــيخ  الخصــال 
أميــر  قــال  معتبــر:  بســند 
ــّو  ــم والغل ــن×: ) إّياك المؤمني
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تتمة: السر في إطالق أمیر المؤمنین:

التتمة: صفحة  12

 قّصة قصیرة واقعّیة

خالفــة  زمــن  فــي  امــرأة  ادعــت 
بنــت  زينــب  بانهــا  العباســي  المتــوكل 
اميرالمؤمنيــن علــي× فاخــذت تجمــع 
الــى  فاحضروهــا  النــاس  مــن  امــواالً 

المتــوكل: لهــا  فقــال  المتــوكل 
انــت امــراة شــابة وقــد مضــى مــن 
وقــت رســول اللــه× مــا مضــى مــن 

الســنين.
مســح  اللــه×  رســول  ان  فقالــت: 
علــى رأســي وســأل اللــه أن يــرّد علــي 
ــر  ــم اظه ــنة ول ــن س ــي كل اربعي ــبابي ف ش
ــة  ــن الحاج ــة ولك ــذه الغاي ــى ه ــاس ال للن

ــك. ــى ذل ــي ال دعتن
مشــايخ  بعــض  المتــوكل  فاحضــر 
آل ابــي طالــب وولــد العبــاس وقريــش 

بعضهــم: فقــال  حالهــا  وعرفهــم 
ــت  ــي× توفي ــت عل ــب بن روي ان زين

فــي ســنة كــذا.
ــي  ــن ف ــا تقولي ــوكل: م ــا المت ــال له فق

ــة؟ ــذه الرواي ه
ــري  ــان ام ــذب وزور ف ــا ك ــت: انه قال
ــي  ــرف ل ــا يع ــاس فم ــن الن ــتورًا ع كان مس

ــوت. ــاة والم حي
فقــال لهــم المتــوكل: هــل عندكــم 
هــذه  غيــر  المــرأة  هــذه  علــى  حجــة 

الروايــة؟
قالــوا: ال دليــل عندنــا ولكــن االفضــل 
ان تحضــر ابــن الرضــا× فلعــل عنــده 

ــا. ــا عندن ــر م ــة غي ــن الحج ــيئًا م ش
فحضــر  االمــام×  الــى  فارســلوا 

المــرأة. ماتدعيــه  لــه  وقالــوا 
ــب  ــان زين ــت ف ــام×: كذب ــال االم فق
توفيــت فــي ســنة كــذا فــي شــهر كــذا فــي 

ــوم كــذا. ي
ــك  ــا ذل ــوا له ــد قال ــوكل: لق ــال المت ق
ــمت ان  ــا أقس ــة وان ــل الرواي ــم تقب ــا ل لكنه

ــا. ــة تلزمه ــا االّ بحج ال انزله
فقــال االمــام×: فــال عليــك منهــا هنــا 

حجــة تلزمهــا وتلــزم غيرهــا.

قال المتوكل: وماهي؟
ــة  ــي فاطم ــوم بن ــام×: لح ــال االم ق
محرمــة علــى الســباع فانزلهــا الــى الســباع 
فــان كانــت مــن ولــد فاطمــة فــال تضرهــا.

فقال المتوكل للمرأة: ماذا تقولين؟
قالت: انه يريد قتلي.

قــال: هــا هنــا جماعــة مــن ولد الحســن 
والحســين× فانــزل مــن شــئت منهم.

وجــوه  تغيــرت  لقــد  واللــه  قــال: 
ــام×:  ــداء االم ــض اع ــال بع ــع فق الجمي
ــو  ــباع فه ــى الس ــه عل ــل بنفس ــاذا اليدخ لم

ــره؟ ــى غي ــل عل يحي
ــه  ــرأي الن ــذا ال ــوكل ه ــن المت استحس
ــام×  ــن االم ــص م ــي التخل ــب ف كان يرغ
ــال  ــك! فق ــي ذل ــد ف ــه ي ــون ل دون أن تك

ــك؟ ــل بنفس ــاذا ال تدخ ــام×: لم لالم
قال االمام×: ذاك اليك.

فقال المتوكل: فافعل.
ــت  ــود وكان ــى االس ــام عل ــل االم دخ
االســود  والتّفــت  امامهــا  فوقــف  ســتة 
االرض  علــى  ايديهــا  ووضعــت  حولــه 
ورأســها فــوق ايديهــا واخــذ االمــام× 
ــا ان  ــار عليه ــها واش ــى رؤوس ــح عل يمس

تقــف جانبــًا فوقفــت جانبــًا.
قــال احــد وزراء المتــوكل لـــه: مــا 
ــاك  ــن هن ــه م ــادر باخراج ــًا فب ــذا صواب ه
قبــل أن ينتشــر خبــره. فطلــب المتــوكل 
مــن االمــام× ان يخــرج واعتــذر مــن 
ــا  ــه وانم ــوءًا ب ــد س ــه اليري ــام× بان االم
اراد  فلمــا  المــرأة.  كالم  ابطــال  يريــد 
ــه االســود  االمــام× ان يخــرج أحاطــت ب
ــع  ــه فوض ــها بثياب ــح رؤوس ــذت تمس واخ
االمــام× قدمــه علــى اول درجــة مــن 
ــلم وامرهــا ان ترجــع فرجعــت وخــرج  السُّ

االمــام×. فقــال المتــوكل: أنزلــي!
ــل  ــت الباط ــه! ادعي ــه! الل ــت: الل قال
ــا  ــى م ــر عل ــي الض ــالن حملن ــت ف ــا بن وان
قلــت. قــال المتــوكل: القوهــا الــى الســباع 

ــه. ــتوهبتها والدت فاس

 االمام الهادي× وسط األسود



ــالمّية  ــارة اإلس ــرت الَحض ــالمّية زخ ــارة اإلس الَحض
وكانــت  العصــور،  مــدار  علــى  العلمّيــة  باإلنجــازات 
الحضــارة التــي قــادت الَحضــارات اإلنســانّية نحــو التقــّدم 
واالزدهــار، فــي وقــٍت كانــت فيــه البــالد األوروبّيــة تغــطُّ 
ــر  ــل والفق ــم والجه ــث كان الظُّل ــٍق؛ حي ــباٍت عمي ــي س ف
أبــرز ســماِت دول أوروبــا، ومــا زالــت أغلــب االبتــكارات 
الُمســلمين،  بالعلمــاء  الخاصــة  العلمّيــة  واإلنجــازات 
س فــي الجامعــات األوروبّيــة والعربّيــة؛ إذ ُتمّثــل  ُتــدرَّ
مصــادر معرفّيــًة مهمــًة، ســاهمت فــي نهــوض الحضــارات 
التــي اســتخدمتها ودرســتها، وتحقيــق العديــد مــن الفوائــد 

لهــا.
والعلمــّي  والمعرفــّي،  الفكــرّي،  التاريــخ  فــي   
ــن  ــلمين الذي ــاء الُمس ــن العلم ــد م ــر العدي ــالمّي ظه اإلس
ســاهموا فــي تطــّور الحضــارة اإلســالمّية، فانتشــرت 
علومهــم فــي مختلــف أنحــاء العالــم؛ مّمــا أّدى إلى انتشــار 
أســمائهم، وتعزيــز شــهرتهم، وفيمــا يأتــي معلومــات عــن 

ــلمين: ــاء المس ــهر العلم أش
  أبو بكر الّرازي

ــفة  ــاء والفالس ــد العلم ــو أح ــا، ه ــن زكري ــد ب  محم
مــن  العديــد  قــّدم  حيــث  المشــهورين؛  المســلمين 
ــال  ــي مج ــدًا ف ــوم؛ تحدي ــي العل ــة ف ــازات المهم اإلنج
ــام  ــن ع ــّدة م ــة الممت ــرة الزمنّي ــي الفت ــاش ف ــّب، وع الط
865م إلــى عــام 923م، وتعــود والدتــه إلــى مدينــة الــري، 
أّمــا وفاتــه فكانــت فــي مدينــة بغــداد. درس الــرازّي الطــّب 
ــّم بدراســة  بعــد أن تجــاوز العقــد الرابــع مــن عمــره، فاهت
ــا  ــى فهمه ــرص عل ــاء، وح ــد القدم ــة عن ــات الطبّي الُمؤّلف
ــه لــم يعتمــد عليهــا، بــل اجتهــد  وإدراك محتوياتهــا، ولكنّ
أثنــاء مواجهتــه للمشــكالت الطبّيــة، كمــا كان يعتمــد 
علــى شــرح آراء األطبــاء اآلخريــن فــي دروســه، ومــن ثــّم 
يوّضــح رأيــه الشــخصّي حــول المســألة الطبّيــة أو الــدرس 

ــرحه. ــذي يش ال
 محمد بن موسى الخوارزمي

ــلم،  ــم مس ــو عال ــي ه ــى الخوارزم ــن موس ــد ب  محم
ــوم،  ــواع العل ــن أن ــد م ــته العدي ــه ودراس ــُتهر بمعرفت اش
ــّد  ــة، وُيع ــات، والهندس ــر، والرياضي ــك، والجب ــل: الفل مث
الخوارزمــي مــن العلمــاء الذيــن ســاهموا فــي علــم 
الرياضيــات إســهامًا كبيــرًا؛ حيــث نقــل علــم األرقــام إلــى 
دول أوروبــا، وُيعــّد الــرازّي العالــم األول الــذي اســتخدم 
ــة  ــى دراس ــرص عل ــر، وح ــم الجب ــث لعل ــوم الحدي المفه

ــتخدام  ــق اس ــن طري ــة؛ ع ــة الثاني ــادالت ذات الدرج الُمع
جذورهــا، كمــا اســتخدم علــم الجبــر فــي قضايــا الوصايــا 

ــراث. والمي
 الفارابي

 الفارابــي هــو أبــو نصــر بــن محمــد، ُولِــد فــي 
كازاخســتان، فــي مدينــة فــاراب ســنة 872م، وُعــِرَف 
بلقــِب المعلــم الثانــي فــي العالــم العربــّي بعــد الفيلســوف 
ــداد؛  ــة بغ ــى مدين ــي إل ــه الفاراب ــطو. توّج ــر أرس والُمفّك
ــة، وأّلــف أثنــاء وجــوده هنــاك العديــد  لتعّلــم اللغــة العربّي
ــن  ــن األماك ــد م ــى العدي ــل إل ــّم انتق ــن ث ــب، وم ــن الُكت م
مثــل: حــران، ومصــر، ومدينة دمشــق، وتــرك إنتاجًا فلســفّيًا 
مهمــًا، فهــو ُيعــّد أبــًا لألفالطونّيــة اإلســالمّية الحديثــة، كما 
ــاب  ــع كت ــاَرن م ــة؛ ُيق ــة الفاضل ــوان المدين ــًا بعن ــف كتاب أّل

ــة. ــون الفاضل ــة أفالط جمهوري

ابن سينا
 أبــو علــي الحســين بــن ســينا هــو أحــد علمــاء 
ــفة  ــي الفلس ــزه ف ــه تمّي ــِرَف عن ــهورين، ُع ــلمين المش المس
فــي  )ُبخــارى  أوزبكســتان  إلــى  وينتمــي  والطــّب، 
ــَب  الماضــي(، ُولـِـد عــام 980م، وتوّفــي عــام 1037م، وُلقِّ
بالشــيخ الرئيــس، وأطلــق عليــه الغــرب لقــب أبــي الطــّب 
الحديــث، وأميــر األطّبــاء، وســاهم ابــن ســينا فــي تأليــف 
ــن الموضوعــات؛  حوالــي مئتــي كتــاب فــي العديــد م
خاّصــًة المهتّمــة بالطــّب والفلســفة، ومــن ُكتبــه المشــهورة 

ــّب. ــي الط ــون ف ــاب القان كت
 الكندي

 الكنــدي هــو أبــو يوســف يعقــوب القحطانــي، ويعــود 
ــخ  ــول تاري ــاق ح ــد اتف ــدة، وال يوج ــّكام كن ــى ُح ــبه إل نس
ــي  ــي ف ــة وتوف ــة الكوف ــي مدين ــَد ف ــه، ُولِ ــالده أو وفات مي
مدينــة بغــداد، وُيتوّقــع أّنــه عــاش فــي الفتــرة الزمنّيــة بيــن 
ســنَتي 801-873م. ُيعــّد الكنــدي مــن العلمــاء المســلمين 
ــل:  ــوم، مث ــن العل ــد م ــة العدي ــّم بدراس ــهورين، واهت المش
ــفة،  ــّب، والفلس ــاء، والط ــق، والكيمي ــا، والمنط الجغرافّي
ــّي؛  ــث العلم ــج للبح ــداد منه ــّم بإع ــن اهت ــّد أّول م وُيع

عــن طريــق اســتخدام االســتدالل والُمقّدمــات باالعتمــاد 
علــى رأيــه بــأّن العلــم ُيمّثــل كاّلً واحــدًا، وينتــج عــن ذلــك 

تطــّور العلــوم مــع بعضهــا بعضــًا.
 ابن النّفيس

 أبــو الحســن بــن أبــي الحــزم المعــروف بابــن النفيس، 
ــام  ــي ع ــام 1210م، وتوّف ــد ع ــهور، ُولِ ــلم مش ــم مس عال
ــه  ــبب انتمائ ــّي؛ بس ــم القرش ــه اس ــق علي 1288م، وُيطَل
إلــى قــرش الموجــودة ُقــرب مدينــة دمشــق. ابــن النفيــس 
ــن  ــة م ــّدَم مجموع ــث ق ــاء؛ حي ــاء والعلم ــّم األطب ــن أه م
الُمؤلفــات فــي الطــّب، والفلســفة، واللغــة، وُيصنَّــف ابــن 
النفيــس كذلــك ضمــن أهــّم العلمــاء الذيــن درســوا علــم 
ــاء. ــف األعض ــم وظائ ــم عل ــروف باس ــا المع الفيزيولوجي

ابن ُرشد
 ابــن رشــد هــو محمــد بــن أحمــد بــن رشــد، وُيكنّــى 
بأبــي الوليــد، وهــو عالــم مســلم مشــهور، عــاش فــي الفترة 
ــة  ــى مدين ــي إل ــام 1126م-1198م، وينتم ــن ع ــة م الزمنّي
قرطبــة، واهتــّم بدراســة الفلســفة، والطــّب، والرياضيــات، 
واألصــول، والفقــه، وكان قاضيــًا عــّدة ســنوات فــي 
مدينــة إشــبيلية، ومــن ثــّم فــي مدينــة قرطبــة. ُصنِّــف ابــن 
ــز بقدرتــه علــى  ــاء عصــره، وتمّي ــه مــن أهــّم أطب رشــد بأّن

ــّي. ــرأي الذك ــي، وال ــودة المعان ــف، وج التصني
جابر بن حّيان

المســلمين  العلمــاء  بــن حّيــان مــن  ُيعــّد جابــر   
العلــوم،  مــن  العديــد  بدراســة  واهتــّم  المشــهورين، 
ــيس  ــى تأس ــرص عل ــذي ح ــاء، ال ــم الكيمي ــدًا عل وتحدي
ــالت  ــم بالتفاع ــى يتحّك ــه؛ حّت ــة ب ــد خاص ــول وقواع أص
ــارب  ــن التج ــد م ــذه العدي ــالل تنفي ــن خ ــة؛ م الكيميائّي
الكيميائّيــة الحديثــة، كمــا اســتطاع اكتشــاف مجموعــة مــن 
ــق علــى  االكتشــافات غيــر المعروفــة فــي الماضــي، وُأطِل
ــي  ــه ف ــدد مؤلفات ــل ع ــر، ووص ــة جاب ــم صنع ــه اس صناعت
علــم الكيميــاء إلــى مــا يقــارب ثمانيــن كتابــًا؛ لذلــك ُيعــّد 

ــم. ــذا العل ــن رّواد ه ــد م أّول رائ
ابن الهيثم

ــلم  ــم مس ــو عال ــم، ه ــن الهيث ــن ب ــي الحس ــو عل  أب
ــنة  ر س ــدَّ ــراق، وُتق ــي الع ــرة ف ــى البص ــي إل ــهور ينتم مش
والدتــه بعــام 965م، ودرس فــي مجالــس شــيوخ البصــرة، 
ومــن ثــّم رحــل إلــى القاهــرة، ودرس مجموعــًة مــن 
العلــوم، مثــل: الطــّب، والفلــك، والفيزيــاء، والبصرّيــات، 
ــوم،  ــن العل ــث ع ــافر للبح ــا س ــا، كم ــداد، وغيره واألع

ــم. ــاء وحياته ــار العلم ــة أخب ومعرف

فــي بحــر أزرق هــادئ، كانــت تعيــش ســمكة كبيــرة مــع 
ابنتهــا الصغيــرة،وذات يــوم شــاهدت الســمكتان ثالث ســفن 
ــم  ــا: إنه ــرة البنته ــمكة الكبي ــت الس ــد، قال ــي البعي ــر ف تبح
البشــر، صرخــت الســمكة الصغيــرة منفعلــة: لطالمــا حلمت 

أن أعــرف إلــى أيــن هــم ذاهبــون! 
دائمــًا أتمنــى أن أقــوم برحلــة معهــم ألتعــرف علــى بحار 
ــن فــي  ومحيطــات أخــرى، فأجابتهــا أمهــا: ســأدعك تذهبي
يــوم مــا، ولكــن ليــس اآلن يــا بنيتــي، فأنــِت مــا زلــت صغيرة 
علــى ذلــك ردت عليهــا الطفلــة: أنــا لســت صغيــرة يــا أمــي.

 قالــت األم:أقصــد عندمــا تكبريــن أكثــر يــا ابنتي،حينهــا 
تكتشــفين فيــه مــا تشــائين، فأجابــت الصغيــرة متذمــرة: كيف 
يكــون ذلــك، وأنــا لــم أجــد مــن يســاعدني حتــى اآلن، ســمع 
الســرطان حديــث الســمكة الصغيــرة مــع أمهــا، فســألها: مــا 

بالــك تتذمريــن؟
 أجابت الصغيرة:اللهو؟ في رأيك، غلطة َمن هذه؟

 ودار الحــوار التالــي: ال أعــرف، فأنــا أرغــب فــي القيــام 
ــى  ــار حت ــّي االنتظ ــول أن عل ــي تق ــافية، وأم ــة استكش برحل
أكبــر. جــاء طائــر النــورس وشــاركهم فــي الحديــث قائــالً: 

أمــك علــى حــق.

  أراك أنــت أيضــًا أيهــا النــورس تقــف أمــام رغبتــي، وال 
ــن  ــن أو تضلي ــد تتوهي ــك ق ــك، فإن ــًا علي ــاعدني.  خوف تس
طريقــك وتضيعيــن لــن أضــل طريقــي ولــن أضيــع، لمــاذا ال 
تســتطيعون أن تــروا أنــي كبيــرة بمــا يكفــي، ألقــوم بالمغامــرة 

التــي أريــد؟
  أصــّرت الســمكة علــى رأيهــا، ومــن غيــر أن تعلــم أحــد، 
ــدة  ــت واح ــه، فلمح ــاه تجهل ــج باتج ــارج الخلي ــلت خ انس
مــن ســفن البحــر المبحــرة، ســبحت مســرعة لتصــل إليهــا 

وصاحــت: انتظرينــي أيتهــا الســفينة!
ــي  ــا، وف ــارة نداءه ــن البح ــد م ــمع أح ــم يس ــع، ل  بالطب
لحظــات غابت الســفينة وراء األفق، شــعرت الســمكة الصغيرة 
ــا  ــا، لكنه ــى موطنه ــود إل ــررت أن تع ــب، فق ــة والتع بالخيب
وجــدت نفســها ضائعــة، وال تعلــم كيــف تصــل إلــى أســرتها 
ــمكة  ــذت الس ــاً، أخ ــا كان غريب ــا حوله ــكل م ــا، ف وأصدقائه
ــا  ــي طريقه ــت ف ــى أن صادف ــرة قلقة،إل ــبح حائ ــرة تس الصغي

ــي؟ ــى بيت ــق إل ــن الطري ــرف أي ــل تع ــألته: ه ــاً، فس أخطبوط
ــض  ــو بع ــرعت نح ــؤال، فأس ــوط الس ــل األخطب   تجاه
المحــار النائــم، وقالــت لهــم أنهــا قــد أضاعــت الطريــق إلــى 

بيتهــا، وســألتهم:هل يمكــن أن تســاعدوني ألجــده؟
 وأيضــًا لــم تلــق جوابــًا، لجــأت الســمكة بعــد ذلــك إلــى 
قنديــل بحــر متوســلة إليــه:  ليتــك تدلني إلــى طريــق يوصلني 

ــى بيتي؟ إل
  وأيضــًا لــم تلــق الســمكة الصغيــرة جوابــًا، ولــم تجد من 
يســاعدها للوصــول إلــى موطنهــا، حزنــت الســمكة ومضــت 
قائــل: مــاذا أفعــل اآلن، ومــا هــو مصيــري؟  الــكل كان علــى 
حــق، كانــت أمــي وأصدقائــي علــى صــواب، عندمــا قالــوا 

إننــي صغيــرة علــى القيــام بمغامــرة وحــدي.
ــي  ــماك الت ــرة أن األس ــمكة الصغي ــت الس ــأة الحظ   فج
حولهــا تســبح بســرعة مذهلــة، وقبــل أن تســأل عمــا يجــري 
ــاه  ــكون المي ــعرت بس ــر، فش ــل كبي ــا ظ ــقط عليه ــا، س هن

ــرش. ــمك الق ــو س ــادم ه ــت أن الق ــا، وعرف وبرودته
 حــاول ســمك القــرش، أن يمســك بالســمكة الصغيــرة، 
ويبتلعهــا، لكنهــا اســتطاعت أن تحشــر نفســها بيــن صخــور 
ــا،   ــول إليه ــر الدخ ــم الكبي ــب الحج ــى صاح ــب عل يصع
ــا،  ــن مكمنه ــت م ــر خرج ــزوال الخط ــت ب ــا أحّس وحينم
ــدًا،  ــا بعي ــكل قوته ــبحت ب ــا س ــت وراءه ــر أن تلتف ــن غي وم
وفجــأة وجــدت الســمكة الصغيــرة نفســها فــي موطنهــا وبين 
أهلهــا وأصدقائهــا، فــي الحقيقــة، لــم تعــرف الســمكة كيــف 
ــود  ــن تع ــا ل ــو أنه ــه ه ــت تعرف ــا كان ــن كل م ــت، لك وصل
للمغامــرة مــن جديــد وهــي فــي هــذه الســن الصغيــرة،  هكذا 
قالــت ألمهــا وألصدقائهــا، الذيــن رحبــوا بهــا وفرحــوا كثيــرًا 

بعودتهــا ســالمة إليهــم.

القصــص  تلــك  أّن  العربــّي  المثّقــف  عــرف  لقــد 
ــا  ــح إليه ــي يطم ــدة الت ــم الفائ ــال ال تهبه ــة لألطف المترجم
األهــل ويرجــون أن يحصــل عليهــا طفلهــم، فالّطفــل 
العربــّي يحتــاج إلــى القصــص التــي تتحــّدث عــن عالمــه، 
القريبــة مــن بيئتــه، والتــي تتكّلــم بلغتــه وعــن شــعبه ودينــه، 
فتؤّكــد علــى عــادات أهلــه وتقاليــد بلــده، ولذلــك لــن تفلح 
القصــص المترجمــة فــي إثــراء معرفتــه عــن هــذه الجوانب، 
علــى الّرغــم مــن نجاحهــا فــي حــّث الّطفــل علــى الّتصّرف 
الّســليم، فاألخــالق الحميــدة ســمٌة مشــتركٌة ألهــداف 

ــات. ــي كّل اّللغ ــال ف ــص األطف قص
عناصر كتابة قصص األطفال الّشخصّيات

ــه  ــل بطبع ــا، فالّطف ــم أبطاله ــة ه ــر القّص ــّم عناص أه
يبحــث عــن أبطــال يقّلدهــم، فالبــّد أن تمتلك الّشــخصيات 
ــاز بصفــات متنّوعــة، فمــن  ــة الّطفــل، وتمت أســماء مــن بيئ
ــاء  ــض، أصّح ــن بي ــمر وآخري ــال س ــود أطف ــة وج الحكم
ــالف،  ــل االخت ــل تقّب ــم الّطف ــى، ليتعّل ومرض
ويجــب أن ترتقــي شــخصّية مــن شــخّصيات 

القّصــة إلــى درجــة البطــل، ليترّكــز اهتمــام القــاّص والّطفــل 
ــذا  ــع ه ــب أن يتمّت ــا يج ــراءة، كم ــة والق ــد الكتاب ــا عن عليه
ــون  ــل أاّل يك ــا يفّض ــًا م ــن غالب ــزة لك ــات ممّي ــل بصف البط
أّن األخــالق  يتعّلــم  أن  الّطفــل  فعلــى  البطــل خارقــًا، 
الحميــدة فــي متنــاول الجميــع، كمــا يفــرح األطفــال عندمــا 
ــون  ــرطًا أن يك ــس ش ــوان فلي ــم الحي ــي قصصه ــّدث ف يتح
ــل  ــه ب ــوع بطل ــّم بن ــل ال يهت ــانًا، فالّطف ــالً أو إنس ــل طف البط

ــه. ــّم بأفعال يهت
الحبكة

ــا  ــود به ــس المقص ــة ولي ــداث القّص ــي أح ــة ه الحبك
العقــدة كمــا يظــّن البعــض، أي أّنهــا ترتيــب أحــداث القّصــة 

ــة القــاص؛ وكمــا يقرأهــا القــارئ. حســب رؤي
الّسرد والحوار

ــوار  ــى الح ــار إل ــا الكب ــال كم ــص األطف ــاج قص  تحت
ــص  ــي قص ــر ف ــزال أكث ــاز واالخت ــل االيج ــرد، ويفّض والّس
األطفــال، فهــم ســريعو الملــل، وسيســاعد الحــوار الّطفــل 
علــى فهــم األحــداث والّتعايــش معهــا. وهذا يختلف حســب 
ــة التــي ســتتوّجه لهــا القّصــة، فــإن كان الّســرد  ــة العمرّي الفئ
لألطفــال فوق ســبع ســنوات وجــب االيجــاز، وعلــى القاص 

االعتمــاد علــى الحــوار المباشــر، أّمــا قصص األطفــال تحت 
ــاص  ــى الق ــارئ فعل ــى ق ــل إل ــاج الّطف ــة يحت ــّن الخامس س
ــرأ األب أو  ــه. وإن ق ــّص وكلمات ــم النّ ــر بحج ــار أكث االختص
ــة  ــويق بطريق ــد الّتش ــه أن يعتم ــر فعلي ــخص آخ األّم أو أّي ش
القــراءة، ويمكــن أن يختصــر ويتكّلــم بلغتــه أحيانــًا، فالّطفــل 
ســيحّب أن يقــرأ لــه القــارئ بالعامّيــة لكــن األفضــل أن ُيقــرأ 
النــّص كمــا هــو، فمــن البدايــة يجــب أن ينجــح القــاّص فــي 

الكتابــة بلغــة ســليمة يدركهــا األطفــال بــال جهــد.
المغزى والفكرة

ــن  ــورًة ضم ــة محص ــون القّص ــا تك ــًا م ــة دائم  والقيم
ــر  ــن أم ــل ع ــر الّطف ــب أن يخب ــاّص يرغ ــا، فالق ــدٍف م ه
ــل  ــع الّطف ــب أن يقن ــرة يرغ ــة، أو فك ــة، أو حكم ــّم، ثيم مه
بمــدى أهمّيتهــا فــي هــذه الحيــاة، لكــن مــن أهــّم أســاليب 
ــل أو  ــن الّطف ــّم تلقي ــام أاّل يت ــكل ع ــة بش ــس أو الّتربي الّتدري
ــّرر  ــاّص أن يم ــاول الق ــك يح ــه، ولذل ــر علي ــرض األوام ف
ــة  ــد نهاي ــل بع ــئل الّطف ــو ُس ــّص، فل ــر الق ــه عب ــل غايت للّطف
القّصــة عــن هدفهــا ورأيــه بتصــّرف أبطالهــا ســيخبر الّســائل 
ــه  ــَرض علي ــح، دون أن ُيف ــو الّصحي ــّي ه ــل اإليجاب أّن الفع
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 أشهر علماء المسلمین السمكة مع ابنتها

  كیف أكتب قصة لألطفال



الوثيــق، ويقــوم بشــؤونها الفرديــة واإلجتماعيــة، فجعــل لــه 
الواليــة التشــريعية المطابقــة مــع الخلقــة التكوينّيــة لتمشــية 
أمورهــا وبلــوغ مقاصدهــا، ويتجّلــى ذلــك مــن جهــة القضايا 
ــة، ال ســيما المحّسوســات ومــا  ــة والمعنوي واألمــور المادّي
ــات  ــة ومتطلب ــن المؤن ــية م ــاة المعاش ــق بالحي يتعل
األســروي  شــأنه  بحســب  كّل  الحيــاة، 
واإلجتماعــي فــي مســؤوليات الّرجل، 
ــة  ــة مبالغ ــّوام ـ صيغ ــو ق فه
مــن قائــم، أي كثيــر 
القيــام بشــؤونها 

فــي كّل أدوارهــا العمــري 
ــن حياتها،  واإلجتماعي،وتأمي
فإّنــه ليــل نهــار قائــم ألداء مســؤولياته 
ــه،  ــى أمــر بنت تجــاه المــرأة، فــاألب يتوّل
فإّنــه ولــي أمرهــا، وقائــم بتربيتهــا وتعليمهــا، 
ــة  ــة المادي ــن الناحي ــتها م ــي معيش ــه ف ــا تحتاج ــن م وتأمي

والمعنويــة مــن العواطــف واألحاســيس األبويــة والحنونــة، 
فمؤنــة البنــت علــى والدهــا ســواء فــي مســكنها أو ملبســها 
أو أكلهــا وشــربها وغيــر ذلــك مــن النفقــات الواجبــة عليــه، 

ــّزوج. ــت ال ــى بي ــه إل ــن بيت ــرج م ــك إاّل أن تخ ودوام ذل
ــة  ــؤون ونفق ــًا ـ بش ــوم ـ قّوام ــزوج يق ــل ال ــم الّرج ث
زوجتــه، كمــا ُقــرر ذلــك فــي الشــريعة وفــي الفقــه 

اإلســالمي.
ــر  ــه دور كبي ــاألخ ل ــزوج ف ــن األب وال ال ــم يك وإن ل
ــرف  ــه ع ــا علي ــا، كم ــا وخدمته ــه وصيانته ــة ُأخت ــي حماي ف

ــرعة. المتش
اُمــوَن َعَلــى  َجــاُل َقوَّ وإذا قــال ســبحانه وتعالــى: الرِّ
النَِّســاِء﴾ فــال يعنــي ذلــك التجّبــر والدكتاتوريــة والّتعســف، 
بــل المــراد الخدمــة الصادقــة والمتواصلــة مــن دون 
مــنٍّ وأذًى، بــل بــكل إحتــرام وتقديــر وكرامــة 
ووّد وســالم وحنــان وعطوفــة، والــدور 
األخيــر للّرجــل عندمــا تفقــد المــرأة أبوهــا 
ــب  ــا، فيج ــى ولده ــن إل ــا ترك ــا، فإّنه وبعله
ــي  ــه ف ــة أبي ــه نفق ــب علي ــا يج ــه، كم ــة أم ــد نفق ــى الول عل
كبــره وعجــزه بــل فــي فقــره، وعلــى الولــد أن يســعى فــي 
خدمــة وبــّر والديــه بهرولــة، كمــا يســعى الحــاج والحاّجــة 

ــا. ــا وعمرتهم ــي حّجهم ــروة ف ــا والم ــن الصف بي
ــرعًا  ــا ش ــا وطبقاته ــكل أدواره ــرأة ب ــى الم ــة عل والنفق
ــور  ــو مذك ــا ه ــتحّبًا، كم ــرى مس ــًا، وأخ ــون واجب ــارة يك ت

ــالمية. ــريعة اإلس ــي الش ــل ف بالتفصي
ثــم كّل هــذه الخدمــات الماديــة والمعنويــة، ومــا 
يتعلــق بالــّروح وبالجســد، إّنمــا تبتنــى علــى الحــّب 
والمــودة، وأداء المســؤولية والواجــب بالمســتوى 

ــة. ــي النّافل ــادة ف ــل زي ــوب ب المطل
ــي  ــة النب ــرار مقول ــن أس ــّر م ــى س ــف عل ــا نق وهن
ــا  ــن دنيان ــّب م ــه يح ــّب بأّن ــانية والح ــول اإلنس ــرم رس األك
ــو  ــه ه ــم مصاديق ــك أت ــاء والش ــّب النس ــا: ح ــة: منه ثالث
حــّب بنتــه وروحــه التــي بيــن جنبيــه وبضعتــه وقلبــه وقــّرة 

ــراء’. ــة الزه ــه فاطم عين
ــرة  ــب الطاه ــت وه ــة بن ــيدة آمن ــه الس ــّب أّم ــا يح كم
المطهــرة والقدســية ســالم اللــه عليهــا، كمــا يحــّب زوجتــه 
الوفيــة والصادقــة األمينــة والتــي أّول مــن آمنــت بــه الســيدة 
ــن  ــا ال يمك ــذا م ــا، وه ــه عليه ــالم الل ــرى س ــة الكب خديج
ــن  ــاء، فإنه ــه للنس ــه بحّب ــذون علي ــي أن يؤخ ــداء النب ألع
ــث  ــبحانه بحي ــه س ــد الل ــة عن ــة والكرام ــن العظم ــام م بمق
ــا  ــي الدني ــد| ف ــى محم ــي المصطف ــّب النب ــتحقّن ح يس

ــرة. ــي اآلخ وف

لطيفة عرشية في حّب البنت
وهنا لطيفة عرشية في حّب البنت وهي:

أنــه كمــا ورد فــي األخبــار: الولــد نعمــة والبنت حســنة، 
ــوالً  ــكرها ق ــب بش ــة، ويطال ــن النّعم ــأل ع ــه ليس وأّن الل
ُكــْم َوَلِئــْن َكَفْرُتــْم إِنَّ َعَذابِــي  وعمــاًل ﴿َلِئــْن َشــَكْرُتْم ألَِزيَدنَّ
َلَشــِديٌد﴾، فالبــّد مــن شــكر نعمــة الولــد بتعليمــه وتربيتــه 

ــره. ليكــون صالحــًا نافعــًا لنفســه ولغي
ــا،  ــاب عليه ــا يث ــنة مّم ــنة، والحس ــت حس ــن البن ولك
والثــواب أجــر جميــل وعطــاء جزيــل، يصــون المــرء مــن 
دخولــه النـّـار، ويدخلــه الجنــة، فيفــوز فــوزًا عظيمــًا ﴿َفَمــْن 

ــاَز﴾. ــْد َف ــَة َفَق ــَل اْلَجنَّ ــاِر َوُأْدِخ ــْن النَّ ــِزَح َع ُزْح
ــود  ــى وج ــظ عل ــا تحاف ــا وبركته ــي وجوده ــت ف فالبن
ــا  ــّن عليه ــه ويح ــدم بنت ــن يخ ــعادته، فم ــه وس األب وكيان
يعــرف معنــى الحــّب، وفــاز بثــواب عظيــم، وســعادة قلبيــة، 
ــى  ــق عل ــة، وتغل ــن الّرحم ــت م ــن، فالبن ــن الفائزي وكان م
ــات،  ــبع بن ــه س ــد ل ــار، وإن ول ــواب النّ ــن أب ــاب م ــا ب أبيه
ــن  ــم، وكان م ــواب جهنّ ــبعة أب ــه س ــى نفس ــق عل ــد غل فق
أهــل الجنـّـة، فطوبــى لمــن رزقهــا اللــه بنتــًا صالحة وحســن 

ــآب. م
تنبيه:

ــة  ــهادة آي ــًا بش ــت أيض ــى البن ــاء عل ــق النس ــا يطل إنم
المباهلــة فــي قولــه تعالــى: ﴿َونَِســاَءَنا َونَِســاَءُكْم﴾ وكان مع 

ــراء’. ــة الزه ــية فاطم ــوراء اإلنس ــه الح ــي| بنت النب
ــدرك،  ــف وال ُي ــا ال ُيوص ــه بم ــول الل ــا رس ــد أحّبه وق
فــكان ُيقّبــل يدهــا وصدرهــا ويقــول: أشــّم رائحــة الجنــة، 
ــا  ــًا، وكلم ــالالً وتعظيم ــت إج ــا دخل ــا كّلم ــوم له وكان يق
ــر  ــا أكث ــا، وم ــم به ــا ويخت ــدء بلقائه ــع كان يب ــافر ورج س

ــا. ــا ومناقبه ــي فضائله ــوص ف النص
ــدرة،  ــد الق ــده ي ــه بي ــا الل ــى صنعه ــجرة طوب ــا ش فإنه
ــن  ــا م ــا، فإّنه ــد| بتربيته ــه محم ــول الل ــا رس وصاغه
الخلــق عــن  ُفطــم  األعلــى، وقــد  الفــردوس  تفاحــة 
ــوال  ــى، ول ــرون األول ــا دارت الق ــى معرفته ــا، وعل معرفته
ــن  ــٌو آدم وم ــة كف ــا كان لفاطم ــي× لم ــن عل ــر المؤمني أمي
دونــه، ومــن ولدهــا اإلمــام المهــدي القائــم الموعــود الــذي 
يمــأل األرض قســطًا وعــدالً بعدمــا ملئــت ظلمــًا وجــورًا.

الّلهــم صــّل عــن فاطمــة وأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا والّســر 
ــاه  ــك وأحص ــه علم ــاط ب ــا أح ــدد م ــا بع ــتودع فيه المس
كتابــك، وإجعلنــا مــن العارفيــن بهــا وبأبيهــا وبعلهــا وبنيها، 
وأّدبنــا بآدابهــم وخّلقنــا بأخالقهــم، وأمتنــا علــى واليتهــم، 
واحشــرنا فــي زمرتهــم فــي جنــات ونهر،فــي مقعــد صــدٍق 

عنــد مليــك مقتــدر، آميــن وآخــر دعوانــا أن الحمــد 
للــه رّب العالميــن.

فاطمــة الزهــراء’ فــي حديــث آخــر هــي قــّرة عينــه، فمــا 
معنــى ذلــك وأي ســّر فــي حــّب النســاء، فما هــو تفســيره في 

الظاهــر وتأويلــه فــي الباطــن؟!
ــام،  ــذا المق ــي ه ــًا ف ــالم وجوه ــض األع ــر بع ــد ذك لق
وخطــر فــي الذهــن وجهــًا آخــر وددت اإلشــارة إليــه، إاّل أّنــه 
قبــل الدخــول فــي ُصلــب الموضــوع، ال بــأس مــن اإلشــارة 

إلــى بعــض النّقــاط وهــي كمــا يلــي:
األولــى: إعلــم أّن العمــدة فــي نقــل الحديــث وروايته هو 
فّقــه الحديــث، وفتــح بــاب فهــم مــا فــي متنــه مــن دالالت 
ــة  ــرة وجلّي ــا ظاه ــة، منه ــة وعملّي ــد علمي ــي ومقاص ومعان
ــة للخــواص،  ــاس، ومنهــا باطنــه وخفّي يحّتــج بهــا عامــة النّ
واألول وهــو كشــف القنــاع عنــه يكــون مــن التفســير والثاني 
كشــف القنــاع عــن باطنــه يكــون مــن التأويــل، وهــذا كمــا 
يجــري فــي القــرآن الكريــم يجــري فــي عدلــه وشــريكه فــي 

األحاديــث الشــريفة المعتبــرة أيضــًا.
ــى  ــرآن عل ــريف أّن الق ــث الش ــي الحدي ــة: ورد ف الثاني
أربعــة: األلفــاظ والعبــرات وهــي لعامــة النــاس، والمعانــي، 
ــاء^،  ــق لألنبي ــاء والحقائ ــف لألولي ــواص، واللطائ للخ
وكذلــك الحديــث الشــريف طابــق القــذة بالقــذة في أقســامه 

ــة. األربع
الثالثــة: كمــا أّن القــرآن غــّض جديــٌد ال يبلــى، يتماشــى 
مــع كل عصــر ومصــٍر، وإّنــه كالشــمس الجاريــة فــي كل يوم، 

فكذلــك الحديــث الشــريف.
غــّض جديــد، يســتخرج منــه المعانــي النافعــة والمفيــدة 
فــي الفــرد والمجتمــع المطابقــة للزمــان والــكان ولمقتضــى 

الحــال.
ــة  الرابعــة: كمــا ورد فــي أحاديــث أهــل البيت^:رواي
تدريــه خيــر مــن ألــف روايــة ترويــه، فالمقصــود فقــه 
ــه،  الحديــث، وورده رّب حامــل فقــه إلــى مــن هــو أفقــه من
والفقــه بمعنــى الفهــم الدقيــق  ومــا وراء الظاهــر مــن الحكمة 

ــرار. ــفة واألس والفلس
ــي  ــيأتي ف ــجاد×: س ــام الس ــن اإلم ــة: ورد ع الخامس
آخــر الزمــان أقــوام يتعّممــون، فأنــزل اللــه ســورة التوحيــد 
ــة  ــوم الصناعّي ــا أّن العل ــد، وكم ــورة الحدي ــن س ــات م وآي
تتقــّدم وتتطــور حتــى صــار العالــم فــي العصــر الراهــن مــن 
ــي  ــك ف ــرة، كذل ــة صغي ــي كقري ــل اإلجتماع ــالل التَّواص خ
ــاء  ــذاذ وعلم ــال أف ــاك رج ــة، فهن ــوم اإللهّي ــارف والعل المع
عباقــرة يتّعمقــون في بحــار أنــوار األحاديث الشــريفة، 

ــا. ــا وجواهره ــتخراج درره إلس

بمــا يتناســب مــع عنصــري الّزمــان والمــكان ﴿َوُقــْل َربِّ 
ــي ِعْلما﴾. ِزْدنِ

فإنطالقــًا مــن هــذه الوجــوه وغيرهــا ، البــّد لنــا مــن زيادة 
العلــم والمعرفــة فــي كل أنــات حياتنــا ومنهومــان اليشــبعان 
هــم المحمــود، وطالــب دنيــا وهــو  طالــب علــم وهــو مــن الفَّ
هــم المذمــوم، كمــا مــن ســاوى يومــاه فهــو مغبــون،  مــن الفَّ
ــن  ــد ع ــون وبعي ــو ملع ــه فه ــن يوم ــر م ــه خي ــن كان أمس وم
ــن  ــر م ــه خي ــن كان يوم ــى لم ــبحانه، وطوب ــه س ــة الل رحم

أمســه.
ــة  ــوم القيام ــل ي ــنه، وأن الفض ــا ُيحس ــرٍء م ــة كل إم قيم

بالمعرفــة )إقــرأ وارَق(.
وفــي ســياق هــذه الوجــوه المقبولــة والثابتــة فــي محّلهــا 

ــريف  ــوي الش ــث النب ــاب الحدي ــرق ب ــا نط ــد أهله وعن
ــاه فــي  المطــروح وفقــرة )حــّب النســاء( ومــا معن

المنطــق النبــوي الشــريف واللــه ولــي التوفيــق 
ــديد. والتس

لقــد أشــار بعــض األعــالم  إلــي جملــة مــن 
الوجــوه فــي مــراد النبــي ‘ مــن حــّب النّســاء، وأّنــه يتعلــق 
بحــب الزوجــات وحســب، فــإّن حّبهــا مــن اإليمــان، وكمــا 
ورد فــي األخبــار الشــريفة: كّلمــا إزداد المــرء إيمانــًا إزداد حّبًا 
للنســاء أي لزوجتــه، فهنــاك عالقــة تكوينيــة بيــن إيمــان المرء 
ــن  ــزواج م ــي ال ــا ف ــك لم ــع تل ــا ترج ــه، وربم ــه لزوجت وحّب
الفوائــد العظيمة،والتــي منهــا )مــن تــّزوج فقــد أحــرز نصــف 
دينــه، فليّتــق اللــه فــي النّصــف اآلخــر( وإّنــه فيــه إحيــاء ُســنة 
ــنتي  ــن س ــب ع ــن رغ ــنتي فم ــكاح س ــه| )الن ــول الل رس

فليــس منـّـي( وغيرهــا مــن العوائــد والثمــار المترتبة 
علــى شــجرة الــزواج الميمــون والمبــارك وأّن الله 
جعــل مــن آياتــه الــزواج الســكونة وراحــة البــال، 

ــري  ــي وتقدي ــل تكوين ــن بجع وجي ــن الزَّ ــل بي وجع
المــوّدة وهــي الحــّب القلبــي مــع إبــرازه قــوالً وعمــالً مــع 
الطاعــة ، وجعــل الرحمــة التــي فيها تعــادل الحّب وإســتقامته 

وفضيلتــه مــن دون إفــراط وتفريــط.
ــاء  ــن النس ــراد م ــم أّن الم ــه العال ــي والل ــدو ل ــن يب ولك
ليــس الزوجــة وحســب، بــل مــا هــو أعــم، فيشــمل كّل مــن 

ــرأة. ــة والم ــوة واألنوث ــوان النّس ــه عن ــق علي يطل
بيــان ذلــك: الشــّك أّن المــرأة كالرجــل فــي ســنين العمر 
ــوالدة  ــذ ال ــا أدوار من ــإّن لهم ــدة، ف ــس واح ــن نف ــا م وُخلق
وإلــى العجــز والمــوت، وأمهــات االدوار: الطفولة والشــبابية 
ــل،  ــى الرج ــابها إل ــرى بإنتس ــرأة أدوار ُأخ ــيخوخة، للم والش
ــًة،  ــة: زوج ــًا، وثالث ــرى اخت ــه ، وأخ ــت ل ــون بن ــارة تك فت
ــة  ــن القراب ــى م ــة األول ــار الطبق ــذا باعتب ــًا، ه ــة: أّم ورابع

ــّدة  ــًة وج ــًة وخال ــون عّم ــا تك ــببًا كم ــبًا أو س ــم نس والرح
ــم. ــال وغيره ــم وخ ــات ع وبن

كما في الطبقات األخرى من اإلنتساب والّرحم.
ويطلــق علــى الجميــع عنــوان النســاء، فإّنــه مــن الجمــع 

الــذي ال مفــرد لــه.
وال يخفــى أن طبيعــة المــرأة وخلقتهــا األُنوثــي وأّنهــا 

مــن الجنــس الّلطيف بالنســبة إلى الّرجــل والجنس 
ــتضعفة،  ــة وال مس ــّد ضعيف ــن تع الخش

ــؤولية  ــل مس ــل لتحّم ــإّن الرج ف
وحفــظ  المــرأة  صيانــة 

والقيــام  ُأنوثتهــا 
ــا  ــا وإدارته بواجباته

ــوب، كان  ــتوى المطل بالمس
ــوَن  اُم ــاُل َقوَّ َج ــا ﴿الرِّ ــًا عليه قّوام

ــْم  ــُه َبْعَضُه ــَل اللَّ ــا َفضَّ ــاِء بَِم ــى النَِّس َعَل
َعَلــى َبْعــٍض﴾.

ــا  ــر ضعفه ــل ويجب ــبحانه أن يكم ــه س ــأراد الل ف
ــا  ــون ركنه ــأن يك ــل ب ج ــر الرَّ ــا م ــف، كم ــي الّلطي األنوث
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