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مسؤوليتنا جتاه ثورة اإلمام احلسني عليه السالم 
ويوم عاشوراء

هاهي أيام حمرم احلرام قد وصلت لتعلن جتدد موسم احلزن واألمل واملصيبة ، والفاجعة اليت أدمت وأبكت أهل 
الس���موات واألرضني... وها هي ذكرى أخرى من ذكرياته قد أقبلت تس���تدر الدموع من األعماق، وتعتصر القلوب حزنا 
على الش���هيد املقتول بأرض كربالء... الش���هيد الذي رأى دينا ال يس���تقيم إاّل ببذل مهجته ودمه الطاهر، ورأى ُأّمة أشّد 
م���ا تك���ون احتياجًا لإلص���الح... فتحرك ركبه من مدينة جّده النيّب صلى اهلل عليه وآله وس���لم متوجهًا إىل مّكة ومنها 
إىل كربالء، كربالء اليت استقبلت أقدامه الكرمية، واستقر فيها دمه ودماء أهل بيته املظلومني فأصبحت قبلة تهش 

إليها األرواح وتهوي إليها القلوب.
واإلم���ام احلس���ني عليه الس���الم ضمن بدمه بقاء اإلس���الم واس���تمرار أحكام���ه، فلواله ولوال دمه ودم���اء أهل بيته 
وأصحابه عليه وعليهم الس���الم ملا بقي اليوم على وجه البس���يطة مس���لم يقول »ال اله إال اهلل«، وعليه فلإلمام احلسني 
عليه الس���الم وليوم عاش���وراء حق يف رقبة كل مس���لم، وكل واحد منا حنن العارفني حبق سيد الشهداء توجد يف رقبته 

مسؤولية جتاه سيد الشهداء وجتاه ثورته العظيمة، ونستطيع ان نلخص بعض هذه املسؤوليات فيما يلي:
1: إحياء ش���عائر يوم عاش���وراء بكل ما للش���عائر من معنى ومفهوم ومصداق، الن املش���اركة يف اس���تمرارية الثورة 

وإحيائها دائما فيه إحياء للدين، فحياة عاشوراء حياة الدين.

2: إيصال صوت اإلمام احلسني عليه السالم وصوت ثورته ومبادئها وأهدافها واجنازاتها إىل العامل أمجع بشتى 
الوسائل وخمتلف الطرق املمكنة.

3: إقام���ة اجملال���س احلس���ينية عل���ى وج���ه اخلصوص، ومن ال يس���تطع إقامتها يف احلس���ينيات واحملاف���ل العامة 
فليقمها يف بيته وسريى بركاتها وآثارها واضحة بينة.

4: مش���اركة اإلمام احلس���ني عليه الس���الم باألموال، عن طريق إنفاقها على جمالس���ه وش���عائره، وطباعة الكتب، 
وإقامة برامج القنوات الفضائية الدينية، وغري ذلك من الطرق اليت هلا ارتباط بيوم عاش���وراء وثورة اإلمام احلس���ني 

عليه السالم لينال املؤمن اخلري الوفري واألجر اجلزيل يف الدنيا واآلخرة.

5: واالهم من ذلك كله االلتزام بتكاليف الشرع املقدس من الصالة والعفة ومراعاة احلجاب بالنسبة للنساء وان 
خيلص���وا نواياه���م ويراعي بعضهم بعضا ويش���عروا قلوبهم الرمحة والش���فقة جلميع املوالني لتن���زل عليهم بركات اهلل 

سبحانه ويرمحهم الن اهلل يرحم الرمحاء ويتقبل من األتقياء املخلصني.



قطوف دانية من السيرة الحسينية
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عزيزي القارئ الكريم تناولنا يف العدد 
السابق خروج اإلمام احلسني عليه السالم 
ذي  من  الثامن  الرتوية  يوم  يف  مكة  من 
احلجة احلرام متوّجها إىل العراق وذكرنا 
املنازل اليت مّر فيها املوكب احلسيين حتى 

وصل إىل منزل ذات عرق.
السالم  عليه  احلسني  اإلمام  سار  ثم 
من الصفاح إىل العقيق، وسار من العقيق 
حتى إذا بلغ ذات عرق فلقيه رجل من بين 
عليه  فقال  غالب،  بن  بشر  له  يقال  أسد 

السالم: )مّمن الرجل؟(.
قال: رجل من بين اسد.

يا  أْقَبْلَت  أيَن  قال عليه السالم: »فِمْن 
أخا َبين أَسْد«.

قال: من العراق.
أْهَل  َخلَّْفَت  »َكْيَف  السالم:  عليه  فقال 

الِعراِق؟«.
خّلفت  اهلل  رسول  بنت  ابن  يا  قال: 

القلوب معك والسيوف مع بين أمية!
فقال له احلسني عليه السالم: »َصَدْقَت 
يا أخا الَعَرِب! إنَّ اهلَل َتباَرَك َوَتعاىل َيْفَعُل 

ما َيشاُء، َوَيُْكُم ما ُيريُد«.
رسول  بنت  ابن  يا  األسدي:  له  فقال 

اهلل! أخربني عن قول اهلل تعاىل:
))ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ((.)1(

فقال اإلمام عليه السالم: »َنَعْم يا أخا 
َبين أَسَد! ُهْم إماماِن: إماُم ُهدًى َدعا إىل 
َضالَلٍة،  إىل  َدعا  َضالَلٍة  َوإماُم  ُهدًى، 
أجاَبُه  َوَمْن  اجَلنَِّة،  إىل  أجاَبُه  َمْن  َفَهدى 

الَلِة َدَخَل الّناَر«. إىل الضَّ
وروى الصدوق رمحه اهلل باسناده إىل 
 �� سأل  قال:  السالم  عليه  اهلل  عبد  أبي 
رجل يقال له بشر بن غالب �� أبا عبد اهلل 

رسول  بن  يا  فقال:  السالم  عليه  احلسني 
)يوم  اهلل أخربني عن قول اهلل عّز وجل: 

ندعو كل أناس بإمامهم(.
إىل  َدعا  »إماُم  السالم:  عليه  قال 
ُهدًى فأجاُبوُه إَلْيِه، َوإماٌم َدعا إىل َضالَلٍة 
فأجاُبوُه إَلْيها، هُؤالِء يف اجَلنَِّة َوهُؤالِء يف 

الّناِر«، وهو قوله عّز وجل: 
))ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ((.)2(

منزل الحاجز
إذا  حتى  السالم  عليه  احلسني  وأقبل 
بلغ احلاجز من بطن الرّمة بعث قيس بن 
الكوفة، وكتب  مسهر الصيداوي إىل أهل 

معه إليهم:
ِمَن  الرَّحيِم،  الرَّمْحِن  اهلِل  »ِبْسِم 
امُلْؤِمننَي  ِمَن  إْخواِنِه  َعلّي إىل  ْبِن  احُلَسنْيِ 
ُد إَلْيُكُم  َواملُْْسِلِمنَي، َسالٌم َعَلْيُكْم، َفإّني أمْحَ
َفإنَّ  َبْعد،  أّما  ُهَو،  إاّل  إلَه  ال  الَّذي  اهلَل 
ْبِن َعقيٍل جاَءني خُيْرِبُني فيِه  ِكتاَب ُمْسِلِم 
ْسِن َرأِيُكْم، َواْجِتماِع َمَلِئُكْم َعلى َنْصِرنا،  حِبُ
قِّنا، َفَسَأْلُت اهلَل أْن ُيِْسَن َلنا  َلِب حِبَ َوالطَّ
نَع، َوأْن ُيثيَبُكْم َعلى ذِلَك أْعَظَم األْجِر،  الصُّْ
الثُّالثاِء  َيْوَم  َة  َمكَّ ِمْن  إَلْيُكْم  َشَخْصُت  َوَقْد 
ِْوَيِة،  َيْوَم الرتَّ ِة  ِلَثماٍن َمضنَي ِمْن ِذي احِلجَّ
أْمَرُكْم  َفاْكِمُشوا  َرُسولي  َعَلْيُكْم  َقِدَم  َفإذا 
هِذِه  أّيامي  يف  َعَلْيُكْم  قاِدٌم  َفإّني  وا،  َوِجدُّ
اهلِل  ُة  َوَرمْحَ َعَلْيُكْم  الُم  َوالسَّ اهلُل،  شاَء  إْن 

َوَبَركاُتُه«.
الصيداوي إىل  وأقبل قيس بن مسهر 
حتى  السالم،  عليه  اإلمام  بكتاب  الكوفة 
احلصني  أخذه  القادسية  إىل  انتهى  إذا 
ابن متيم، فبعث به إىل عبيد اهلل بن زياد، 
القصر  إىل  اصعد  اهلل:  عبيد  له  فقال 

فسّب احلسني بن علي وأباه!

هذا  إّن  الناس!  أيها  قال:  ثم  فصعد 
ابن   �� اهلل  خلق  خري   �� علي  بن  احلسني 
فاطمة بنت رسول اهلل، وأنا رسوله إليكم، 
لعن  ثم  فأجيبوه،  باحلاجز،  فارقته  وقد 
عبيد اهلل بن زياد وأباه، واستغفر لعلّي بن 

أبي طالب.
فأمر به عبيد اهلل بن زياد أن يرمى به 
فمات  فتقّطع  به  فُرمي  القصر،  فوق  من 

رمحه اهلل.

ماء من مياه العرب
ثم أقبل اإلمام احلسني عليه السالم من 
احلاجز يسري حنو الكوفة، فانتهى إىل ماء 
احلاجز،  بعد  وافاه  الذي  العرب  مياه  من 
فإذا عليه عبد اهلل بن مطيع العدوي، وهو 
نازل به فلّما رأى احلسني عليه السالم قام 
رسول  بن  يا  وأمي  أنت  بأبي  فقال:  إليه، 
فقال  وأنزله،  واحتمله  أقدمك؟  ما  اهلل 
َمْوِت  ِمْن  »كاَن  السالم:  عليه  احلسني  له 
ُمعاِوَيَة ما َقْد َبَلَغَك، َوَكَتَب إَليَّ أْهُل الِعراِق 

َيْدُعوَنين إىل أْنُفِسِهْم«.
فقال له عبد اهلل بن مطيع: أذّكرك اهلل 
يا بن رسول اهلل وحرمة اإلسالم أن تنتهك، 
أنشدك اهلل يف حرمة قريش، أنشدك اهلل 
يف حرمة العرب، فو اهلل لئن طلبت ما يف 
ال  قتلوك  ولئن  ليقتلّنك،  أمية  بين  أيدي 
يهابوا بعدك أحدًا أبدًا، واهلل إّنها حلرمة 
وحرمة  قريش  وحرمة  تنتهك،  اإلسالم 
وال  الكوفة،  تأت  وال  تفعل  فال  العرب، 
احلسني  فأبى  أمّية،  لبين  نفسك  تعّرض 

عليه السالم إاّل أْن ميضي.
عليه  احلسني  وسار  الدينوري:  وقال 
السالم من بطن الّرمة فلقيه عبد اهلل بن 
مطيع وهو منصرف من العراق، فسّلم على 

اإلمام الحسين عليه السالم في طريقه إلى كربالء
الحلقة الثانية
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احلسني عليه السالم، قال له: بأبي أنت يا 
ابن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، 

ما أخرجك من حرم اهلل وحرم جدك؟
أْهَل  »إنَّ  السالم:  عليه  احلسني  فقال 
الُكوَفِة َكَتُبوا إَليَّ َيْسأُلوَنين أْن أْقِدَم َعَلْيِهْم 
َوإماَتِة  احَلقِّ  َمعاملِ  إْحياِء  ِمْن  َرُجوا  ملا 

الِبَدِع«.
ال  أن  اهلل  أنشدك  مطيع:  ابن  له  قال 

تأتي الكوفة، فو اهلل لئن أتيتها لتقتلن.
إاّل  ُيصيَبنا  »َلْن  السالم:  عليه  فقال 
وسار  ومضى  ودعه  ثم  َلنا«،  اهلُل  َكَتَب  ما 
قاصدًا إىل توز، وأقبل من توز بركبه إىل 
فيد، ثم رحل من فيد وقصد االجفر، وسار 
بها  وأقام  نزل اخلزميية  االجفر حتى  من 

يومًا وليلة.

منزل الخزيمية
فلما أصبح أقبلت إليه أخته زينب بنت 
»يا أخي! أال  علي عليهما السالم فقالت: 

أخربك بشيء مسعته البارحة؟«.
»َوما  السالم:  عليه  احلسني  فقال 

ذاَك؟«.
وهو  يهتف  هاتفًا  مسعت  فقالت: 

يقول:
جبهد  فاحتفلي  عني  يا  أال 

ومن يبكي على الشهداء بعدي
املنايا تسوقهم  قوم  على 

وعدي إجناز  إىل  مبقدار 
»يا  السالم:  عليه  احلسني  هلا  فقال 

أْختاُه! امَلْقِضيُّ ُهَو كاِئٌن«.

منزل زرود
وسار اإلمام احلسني عليه السالم من 
طريقه  يف  فمّر  الثعلبية،  يريد  اخلزميية 
بزرود، فنظر إىل فسطاط مضروب فسأل 
عنه، فقيل له: هو لزهري بن القني، وكان 
الكوفة، فأرسل  حاّجًا أقبل من مكة يريد 
أْلِقين  »أْن  السالم:  عليه  احلسني  إليه 
زهري  مع  وكانت  يلقاه،  أن  فأبى  أَكلُِّمَك«، 
يبعث  اهلل،  سبحان  له:  فقالت  زوجته 
إليك ابن رسول اهلل فال جتيبه! فقام إىل 
احلسني عليه السالم فلم يلبث أن إنصرف، 
فقلع،  بفسطاطه  فأمر  وجهه  أشرق  وقد 
عليه  احلسني  فسطاط  ِلزق  إىل  وضرب 

السالم وحلق باحلسني عليه السالم.
جناب  أبو  حدثين  خمنف:  أبو  قال 
الكليب عن عدي بن حرملة األسدي، عن 
املشمعل  بن  واملذري  سليم  بن  اهلل  عبد 
األسدّيني قاال: مّلا قضينا حّجنا مل يكن لنا 
هّمة إال اللحاق باحلسني عليه السالم يف 
لننظر ما يكون من أمره وشأنه،  الطريق، 
حتى  مسرعني  ناقتانا  بنا  ترقل  فأقبلنا 
حلقنا بزرود، فلّما دنونا منه إذا حنن برجل 
من أهل الكوفة قد عدل عن الطريق حني 
اإلمام  فوقف  السالم،  عليه  احلسني  رأى 
عليه السالم كأنه يريده، ثم تركه ومضى، 
إىل  بنا  اذهب  لصاحبه،  أحدنا  فقال 
الكوفة  هذا فلنسأله، فإن كان عنده خرب 
فقلنا:  إليه  انتهينا  حتى  فمضينا  علمناه، 

السالم عليك.
اهلل  ورمحة  السالم  وعليكم  قال: 
قال:  الرجل؟  فمن  قلنا:  ثم  وبركاته، 
أنت؟  فمن  أسديان،  فنحن  فقلنا:  أسدي، 
قال: أنا بكري ابن املثعبة، فانتسبنا له، ثم 

قلنا: أخربنا عن الناس وراءك؟
قال: نعم، مل أخرج من الكوفة حتى قتل 
مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة، فرأيتهما 

جيّران بأرجلهما يف السوق!
باحلسني  حلقنا  حتى  فأقبلنا  قاال: 
الثعلبية  نزل  حتى  فسايرناه  السالم  عليه 

ممسيا.

منزل الثعلبية
فرّد  عليه،  فسّلمنا  نزل،  حني  فجئناه 
عندنا  إّن  اهلل،  يرمحك  له:  فقلنا  علينا، 
خربًا، فإن شئت حّدثنا عالنية، وإن شئت 
ُدوَن  »ما  وقال:  أصحابه  إىل  فنظر  سّرًا، 

هُؤالِء ِسرٌّ«.
فقلنا له: أرأيت الراكب الذي استقبلك 

عشاء أمس؟
فقلنا  َمْسأَلَتُه«،  أَرْدُت  َوَقْد  »َنَعْم،  قال: 
مسألته،  وكفيناك  لك خربه  استربأنا  قد 
وصدق  رأي  ذو  مّنا  أسد  من  امرؤ  وهو 
وفضل وعقل، إّنه حّدثنا: أنه مل خيرج من 
وهانئ  عقيل  بن  مسلم  قتل  حتى  الكوفة 
ابن عروة، وحتى رآهما جيّران يف السوق 

بأرجلهما!
ُة  فقال: »إنًّا هلِل َوإّنا إَلْيِه راَجُعوَن! َرمْحَ

اهلِل َعَلْيِهما«، فرّدد ذلك مرارًا.
وأهل  نفسك  يف  اهلل  ننشدك  فقلنا: 
فإنه  هذا،  مكانك  من  انصرفت  إاّل  بيتك 
بل  شيعة،  وال  ناصر  بالكوفة  لك  ليس 
نتخّوف أن تكون عليك! فوثب عند ذلك بنو 
عقيل بن أبي طالب وقالوا: ال واهلل ال نربح 

حتى ندرك ثارنا، أو نذوق ما ذاق أخونا!
قاال: فنظر إلينا احلسني عليه السالم 
هُؤالِء«،  َبْعَد  الَعْيِش  يِف  خرْيَ  »ال  فقال: 

فعلمنا أنه قد عزم له رأيه على املسري.
ُكَما اهلُل«. فقال: »َرمِحَ

قال  السحر  كان  إذا  حتى  انتظر  ثم 
لفتيانه وغلمانه: »أْكِثرُوا ِمَن املْاِء، فاستقوا 

وأكثروا«.
عليه  وقال اخلوارزمي: وسار احلسني 
الثعلبية، وذلك يف وقت  السالم حتى نزل 
فوضع  أصحابه،  ونزل  فنزل  الظهرية، 
ثم  فأغفى،  رأسه  السالم  عليه  احلسني 
انتبه من نومه باكيًا، فقال له ابنه على بن 
أبكى اهلل  أبت ال  يا  تبكي  احلسني: مالك 

لك عينا؟
ُبيَنَّ  »يا  السالم:  عليه  احلسني  فقال 
إنَّها ساَعٌة ال ُتْكَذُب فيها الرُّْؤيا، فأَعلُِّمَك 
فاِرسًا  َفَرأْيُت  َخَفْقًة  ِبَرأسي  َخَفْقُت  إنِّي 
َعلى َفَرٍس َوَقَف َعَليَّ َفقاَل: يا ُحَسنْيُ إنَُّكْم 
إىَل  َتْسَرُع  ِبُكْم  َواملَْنايا  املَْسرَي  َتْسَرُعوَن 

اجَلنَِّة؛ َفَعِلْمُت أنَّ أْنُفَسنا ُنِعَيْت إَلْينا«.
فقال له ابنه علي: يا أبت أفلسنا على 

احلق؟
َمْرَجُع  إَلْيِه  َوالَّذي  ُبيَنَّ  يا  »َبلى  قال: 

الِعباُد«!
ال  إذًا  السالم:  عليه  علي  ابنه  فقال 

نبالي املوت.
»َجزاَك  السالم:  عليه  احلسني  فقال 
اهلُل َعيّن يا ُبيَنَّ َخرْيَ ما َجزى ِبِه َوَلٍد َعْن 

واِلٍد«.
ورحل احلسني عليه السالم من الثعلبية 
اجتاز  وقد  بطان،  إىل  سريه  وواصل 
احلسني عليه السالم من بطان وسار إىل 

الشقوق.)3(
���������������������

)1( سورة اإلسراء، اآلية: 71.
)2( سورة الشورى، اآلية: 7.

عليه  احلسني  اإلمام  كلمات  موسوعة   )3(
السالم: ص337 �� 347.
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)يوّحد(  )وّحد(  من  مصدر  )التوحيد( 
ومعناه عّد الشيء واحدًا مثل التعظيم، أي 
عّده عظيمًا، وقد يأتي مبعنى إجياد الوحدة 

مثل )توحيد األمة(.
وحاولت بعض الفئات واملنظمات تطعيم 
األوربية  باألفكار  اإلسالمية  الثقافة  روح 
فّسروا  ما  ذلك  مجلة  ومن  عنها،  الغربية 
املعنى  أخذوا  فهم  اإلسالمي،  التوحيد  به 
الثاني للتوحيد )وهو إجياد الوحدة( وقالوا 
إذن  هلل،  بالنسبة  الوحدة  إلجياد  معنى  ال 
اإلسالم  يف  التوحيد  معنى  يكون  أن  البّد 
أصل  فأول  اجملتمع،  الوحدة يف  إجياد  هو 
جيب أن نسعى لتحقيقه هو إجياد اجملتمع 
الطبقات،  تتحد مجيع  أن  البد  الالطبقي، 

وال عالقة هلذا التوحيد باهلل.
وزعم بعضهم: أنه يف الرؤية اإلسالمية 
تتجه األشياء حنو الوحدة وهذا هو التوحيد، 
مثل  اإلسالمية  األصول  لسائر  واخرتعوا 
مل  وإذا  الثكلى،  تضحك  اليت  املعاني  هذه 
أو  يكتب  اإلنسان مقيدًا بضابطة فهو  يكن 
ويتالعب  خياله  يف  يدور  شيء  كّل  يقول 
بألفاظ القرآن أو أي نّص أدبي آخر، ولكننا 

نتساءل:
أول  هو  الذي  التوحيد  معنى  هو  ما 

الكونية  الرؤية  أصول  من  أصل 
اإلسالمية؟

واالجّتاه  اجملتمع  توحيد  معناه  هل 
وإظهار  واحدًا  اهلل  عّد  معناه  أم  املوحد، 

الوحدانية له؟
كلمة  الكريم  القرآن  يف  تستعمل  مل 
�� يوّحد �� فهو  التوحيد وال مشتقاتها )وّحد 
القرآن  طرح  أسلوب  بأّي  إذن  موّحد(، 

الكريم هذا األصل األساسي؟
حتى  التوحيد  كلمة  يستعمل  مل  إنه 
نتصارع على أن التوحيد يف القرآن ما هو 

معناه، وإمنا هو يطرح هذا املوضوع وهو:
البّد أن نعتقد أنه ال إله سوى إله واحد، 

ويبّينه مبثل هذه األساليب:
))جت  حت    خت       ))ٱ  ٻ  ٻ  ٻ((، 

مت((، ))ڳ  ڳ  ڳ  ڱ((.
قال  اهلل،  إاّل  نعبد  أاّل  أيضًا  والبد 

تعاىل:
ڄ((،  ڦ    ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ))ڤ  

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ))ڄ  
چ  چ   چ  ڇ((.

فعبادة اهلل واجتناب الطاغوت على رأس 
التوحيد  إذن ال يعين  األنبياء،  دعوة مجيع 

اإلسالمي شيئًا سوى توحيد اهلل.
وإظهار  واحدًا  اهلل  عّد  مبعنى  وهو 
الوحدانية له، وهو بهذا املعنى يف أّي نص 
أم  البالغة  نهج  أكان  سواء  ورد  إسالمي 
األحاديث اإلسالمية أم أّي مصدر إسالمي 

معترب آخر.
وتفسري التوحيد بأّي معنى آخر إمنا هو 
جهل أو احنراف مغرض، وهو ال يعين سوى 
عّد اهلل واحدًا، وال عالقة له باألمور األخرى 

سواء أكانت على حق أم على باطل.
يدعو  اإلسالم  أن  فرضنا  لو  وحتى 
إىل اجملتمع ذي الطبقة الواحدة فإن ذلك 
من  أصل  هو  الذي  بالتوحيد  له  عالقة  ال 

األصول العقائدية لإلسالم.
وحتى إذا أثبتنا كون اإلسالم داعيًا إىل 
فلن  الالطبقي  اجملتمع  اجملتمع حنو  اجتاه 
يكون لذلك عالقة بالتوحيد الذي معناه عّد 

اهلل واحدًا.
أن  فذلك يف  واحدًا  اهلل  نعّد  كيف  أما 
نعّد وجود مجيع املوجودات ما عدا اهلل ليس 
فنقول:  فلسفيًا  هذا  عن  ونعرّب  ذاتها،  من 
اهلل  وجود  أي  الوجود،  وجوب  التوحيد يف 
تبارك وتعاىل فقط ضروري بصورة ذاتية، 
مكتسب  فوجودها  املوجودات  سائر  وأما 
منه، وهذه هي املسألة األوىل من التوحيد 

)التوحيد يف وجوب الوجود(.
وجود  ال  أنه  هي  منه  الثانية  املسألة 
طبيعية  نتيجة  وهي  اهلل،  سوى  خلالق 
)التوحيد  عليها  ويطلق  السابقة،  للمسألة 

يف اخلالقية(.
املسألة الثالثة هي )التوحيد يف التدبري 
بأن  التسليم  بعد  أي  التكوينية(  والربوبية 
املدّبر للعامل هو اهلل فهل يوجد غريه حبيث 
يكون له دخل يف تدبري العامل من دون إذن 

اهلل وإرادته؟
إذا قال أحد بأن اهلل خلق العامل ثم ترك 
أمر تدبريه إىل آخرين، أو أّن اهلل ال دخل له 
يف إدارة العامل، أو أنه يتدّخل ولكن له شركاء 
يف ذلك فإّن هذا يعّد شركًا يف الربوبية أو 
فهو  املعنى  بهذا  املوّحد  أما  التدبري،  يف 
يطلق على من يعتقد بأن اهلل غري حمتاج 



Đ

مل  كما  وإدارته،  العامل  تدبري  أحد يف  إىل 
وربوبيته  خلقه،  يف  أحد  إىل  يكن حمتاجًا 

التكوينية منحصرة به تعاىل.
يف  )التوحيد  هي  األخرى  املسألة 
اعتقدنا  أن  بعد  أي  التشريعية(  الربوبية 
بأن اهلل هو خالقنا، ووجودنا بيده، وتدبري 
حياتنا منه البّد أن نعتقد بأنه ال يّق ألحد 
لنا،  األوامر  وإصدار  القوانني  وضع  غريه 
وكل من يريد أن يأمر أحدًا فالبّد أن يكون 
تتوقف  قانون  أّي  اهلل، فشرعية  بإذن  ذلك 
على اإلمضاء اإلهلي، وليس ألّي إنسان أن 
يضع قانونًا للناس، وال يق له أن يأمر أو 
ينهي، إّن الوجود كله منه تعاىل وهو الذي 
يضع القوانني، هذا هو التوحيد يف الربوبية 

التشريعية.
وهناك مرحلة أخرىمن مراتب التوحيد 
أي  واملعبودية(  األلوهية  )التوحيد يف  وهي 
أيضًا  وهذا  اهلل،  سوى  معبود  لدينا  ليس 
وهو  السابقة،  للمعتقدات  طبيعية  نتيجة 
بأن  نعتقد  فعندما  اهلل(  إال  إله  )ال  مفاد 
وال  بيده،  وجودنا  واختيار  اهلل  من  وجودنا 
يؤّثر يف العامل شيء بصورة مستقلة إاّل هو، 
وحق وضع القوانني منحصر به فإنه ال يبقى 

حينئٍذ جمال لعبادة غريه.
والبّد أن نعبده هو فقط ألن العبادة يف 
الواقع إظهار للعبودية، وجعل النفس حتت 
تصرف املعبود من دون شرط، وإظهار أنين 
ملك لك، وال يليق هذا إاّل إذا كان هذا مالكًا 
األلوهية  يف  التوحيد  أخرى:  وبعبارة  حقًا 
فاإلنسان  الربوبية،  يف  التوحيد  نتيجة  هو 
وقد  عليه،  سيادة  له  بأّن  يعتقد  من  يعبد 
عرفنا معنى الربوبية التكوينية والتشريعية، 
والنتيجة الطبيعية هلا هي أن ال يعبد أحد 
اإلنسان  أن  التوحيد  مظاهر  فمن  سواه، 

عمليًا ال يعبد سوى اهلل.
فهناك أمران: أحدهما يرجع إىل القلب 
الالئق  هو  تعاىل  اهلل  بأن  االعتقاد  وهو 
العمل  إىل  يعود  وثانيهما  وحده،  للعبادة 
سبحانه،  اهلل  غري  عمليًا  يعبد  ال  أن  وهو 
والثاني من مظاهر األول ويسمى ب�)التوحيد 

يف العبادة(.
الشرك  تعّد  اآليات  أن  تالحظون  وأنتم 
يعّدون  وعندما  الذنوب،  من  العبادة  يف 

الشرك  أوهلا  يقولون  فهم  الكبرية  الذنوب 
باهلل، ويقصدون الشرك يف العبادة، أي أن 
يقوم اإلنسان بعبادة غري اهلل يف مقام العمل 
للعبادة  بأهليته  معتقدًا  يكن  مل  ولو  حتى 
أجل مصاحله،  من  األمر  بهذا  يقوم  ولكنه 

هذا هو الشرك يف العبادة.
هو  التوحيد  من  آخر  بعد  ويوجد 
أن ال يطلب  التوحيد يف االستعانة، ومعناه 
اهلل،  سوى  أحد  أي  من  مساعدة  اإلنسان 
احلقيقي  املؤثر  هو  اهلل  تعّد  عندما  فنحن 
يف الوجود، ومعنى هذا أنه ال ينالنا خري وال 
يصيبنا ضّر إاّل بإرادته فال معنى ألن نطلب 
املساعدة من أّي أحد غريه، هواملالك لكل 
شيء، وغريه حمتاج إليه مثلنا، وكل مسلم 

يقول:
))ٿ  ٿ  ٿ  ٿ((.)1(

وإذا تكامل هذا األمر لدى اإلنسان فإّنه 
يتحول إىل صفة نفسية ُيسمى يف األخالق 
االعتماد  وهو  اهلل  على  بالتوّكل  اإلسالمية 
عليه، وكثري من اآليات بعد األمر بعبادة اهلل 

تأمر بالتوّكل عليه:
))ی  ی  ی  جئ  حئ مئ(()2(

خياف  ال  أن  التوحيد  مظاهر  ومن 
أحدًا  خنشى  فلماذا  اهلل،  من  إاّل  اإلنسان 
غريه ما دام هو املؤثر احلقيقي يف الوجود، 
كل من عداه ال قدرة له حتى خيشى جانبه، 
واآلخرون  منه،  باألصالة  فهو  تأثري  وكل 
إىل  اإلنسان  يصل  وال  للتنفيذ،  وسائل 
التوحيد اخلالص إاّل إذا مل خيش غري اهلل، 
ولدينا آيات كثرية تدعو الناس إىل اخلوف 

من اهلل وعدم اخلوف من غريه:
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ))ۇ   

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅۉ  ۉ   ې  ې((.)3(
ٹ   ٹ     ٿ   ٿ     ٿ   ))ٿ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤ((.)4(
ومن مظاهر التوحيد أيضًا أن ال يكون 
النتائج  من  أيضًا  وهذا  باهلل،  إاّل  أمل  لنا 
التكوينية،  بالربوبية  لالعتقاد  الطبيعية 
يف  احلقيقي  املؤثر  بأن  معتقدين  كنا  فإذا 
العامل هو اهلل فحسب فال معنى ألن يكون 
أملنا متعلقًا بغريه، ألّن ما سواه ال تأثري له 

باألصالة، إذن البّد أن ينحصر األمر به.
أيضًا  التوحيد  فإّن من مظاهر  وأخريًا 

أّن  يعتقد  من  فكل  احملبة،  يف  التوحيد 
اجلمال والكمال كله هلل باألصالة، فهو البد 
أن يعترب احملبة متعلقة به باألصالة أيضًا، 
آخر  ألّي شيء  أو  ألّي شخص  أما حمبتنا 
فهي للكمال أو اجلمال الكامن فيه، وكمال 
الكمال  ألن  مستعار،  األشياء  هذه  ومجال 
واجلمال الذاتي هلل فقط، هلذا ال ينبغي أن 
حنّب شيئًا أو أحدًا غريه باألصالة، واملوحد 
باهلل،  إاّل  قلبه  يتعلق  ال  الذي  هو  اخلالص 
وإذا أحّب شخصًا آخر فذلك من خالل حبه 
هلل ومن أجل اهلل، وهذا أمر طبيعي فعندما 
يّب اإلنسان أحدًا فإن ذلك احلب يسري 
إىل متعلقاته، انظر إىل نفسك إذا أحببت 
صديقًا فإنك ستحب كتابه وبيته ومالبسه، 
وكذا احلب هلل فهو يلزم منه احلب ملا ينتسب 

إليه من ناحية أنه منتسب إليه.
ملا  يلزم منه احلب  وكذا احلب هلل فهو 
ينتسب إليه من ناحية أنه منتسب إليه، ويف 
النتيجة يصل اإلنسان يف التوحيد إىل حّد 
شؤونه  ومجيع  الوجود  أن  عيانًا  فيه  يرى 
بل ال وجود لشيء غري  حمتاجة إىل اهلل، 

االحتياج.
واآلن نتساءل:

هل جيب على من يريد أن يصبح موّحدًا 
من مجلة  ويعبد   �� اإلسالم  نظر  وجهة  من 
ويدخل  اآلخرة  يف  السعادة  لينال  املسلمني 
جبميع  يظفر  أن  عليه  جيب  هل   �� اجلنة 
املرتبة  تكفيه  أم  التوحيد  من  املراتب  هذه 
يعترب  آخر  نصاب  لذلك  أم  منه،  األوىل 
احلّد األدنى لقبوله ضمن املسلمني ولفوزه 

بالسعادة األبدية يف اآلخرة؟
من  األخرية  الدرجة  هذه  كانت  إذا 
إىل  يصل  أن  والبّد  املطلوبة  هي  التوحيد 
األمر  هذا  فيها  يشاهد  اليت  املنزلة  هذه 
بالعلم احلضوري فلن يكون لدينا إاّل أفراد 
ظفروا  قد  التاريخ  مّر  على  جدًا  معدودون 
بهذه املنزلة، والبّد عندئٍذ من إسقاط البقية 

من احلساب.)5(
���������������������������

)1( سورة الفاحتة، اآلية: 5.

)2( سورة املائدة، اآلية: 23.
)3( سورة األحزاب، اآلية: 39.

)4( سورة آل عمران، اآلية: 175.
تقي  حممد  لألستاذ  القرآن  معارف   )5(

املصباح: ص57 �� 62.



على ضفاف نهج البالغة

أوال: تأمالت في خلق آدم )عليه السالم(
نفه���م م���ن العب���ارات اليت تضمنته���ا خطبة 
اإلمام)عليه السالم( أّن خلق آدم)عليه السالم( 
قد مّت بصورة مستقلة متكاملة على هذه الصورة 
ال���يت حن���ن عليها الي���وم دون أن يط���وي مراحل 
النشوء واالرتقاء من الكائنات احلية املتسافلة; 
األمر الذي أكده القرآن كرارًا على لس���ان آياته 
الش���ريفة. طبع���ًا كلنا نعلم بأن »الق���رآن الكريم« 
وكذلك »نهج البالغة« ليسا من قبيل كتب العلوم 
الطبيعية، بل هما كتابان تكفال بهداية اإلنس���ان 
وتهذيبه بالدرجة األس���اس إىل جانب اإلش���ارة 

حسب املقام وما 
يتناس���ب وأحباثه العقائدي���ة والرتبوية إىل 
بع���ض مس���ائل العل���وم الطبيعي���ة. اّم���ا النظرية 
الس���ائدة اليوم يف األوس���اط العلمية بشأن خلق 
اإلنس���ان فه���ى نظري���ة »تكام���ل األن���واع«. ويرى 
أنص���ار ه���ذه النظري���ة أّن كافة أن���واع الكائنات 
احلي���ة مل تكن س���ابقًا كم���ا هى علي���ه اليوم، بل 
كان���ت موج���ودات بس���يطة أحادي���ة اخللي���ة ث���م 
تكامل���ت بع���د أن س���بحت يف مي���اه احمليط���ات 
وغاص���ت يف أعم���اق البح���ار لتتكام���ل تدرجييًا 
فتغ���ريت من ن���وع إىل آخر من خ���الل تغيريها 

ألشكاهلا فانتقلت من البحار إىل الصحارى.
واإلنسان هو أحد هذه الكائنات الذي قطع 
مس���ريته التكاملي���ة بعد أن اجتاز تل���ك املرحلة 
اليت كان فيها قردًا بش���كل إنس���ان، وعليه فقد 
احن���در اإلنس���ان من تل���ك الكائنات املتس���افلة. 
وبالطبع فان أنصار هذه الفرضية قد انقس���موا 
»الم���ارك«  اتب���اع  فمنه���ا  طوائ���ف،  ع���ّدة  إىل 
وطائف���ة  احلديث���ة«  و»الدارويني���ة  و»داروي���ن« 
»موتاس���يون« )نظرية الطفرة( وما إىل ذلك من 
الطوائ���ف اليت تقدم كل منها أدلتها على صحة 

نظريتها بهذا الشأن.
ويق���ف مقابل ه���ؤالء، أتب���اع ثب���وت األنواع 

أن���واع  ب���أّن  يقول���ون  حي���ث 
الكائن���ات احلي���ة ق���د ظهر كل 
من���ذ  منفصل���ة  بص���ورة  منه���ا 
البداي���ة بهذه اهليئ���ة احلاضرة، 
كم���ا أقام���وا أدلته���م وبراهينه���م 
ال���يت تع���رض بالنق���د لألدلة اليت 
اعتمدتها نظري���ة التطور والتكامل، 
وال يس���عنا اخل���وض يف تفاصيل ه���ذه النظرية. 
ونكتفي هنا باإلشارة بصورة مقتضبة للمواضيع     

التالية:
1 � يس���تفاد م���ن الق���رآن الكري���م وكذل���ك 
خط���ب نهج البالغة مس���ألة ثب���وت األنواع على 
األقل بالنس���بة لإلنسان، بينما مل ترد مثل هذه 
التصريات بش���أن س���ائر أنواع الكائنات � رغم 
أّن بعض أنص���ار فرضية التطور والتكامل اليت 
تش���مل اإلنسان بش���كل عام يصرون على توجيه 
اآلي���ات القرآني���ة وعبارات خطب نه���ج البالغة 
حبيث تنس���جم ونظرية النش���وء واالرتقاء، حتى 
ذهب���وا إىل أّن ه���ذه اآلي���ات واخلطب أدلة على 
مزاعمه���م. إاّل أّن املتتبع احملايد يذعن بأّن هذه 
املزاع���م تنط���وي عل���ى تكلفات وح���رج ال ميكن 

قبوهلا إاّل من خالله.
2 � إّن قضي���ة التكام���ل واالرتق���اء أو ثب���وت 
األن���واع ليس���ت م���ن قبي���ل القضاي���ا اليت ميكن 
إثباته���ا م���ن خ���الل التجرب���ة واألدل���ة احلس���ية 
والعقلي���ة، وذلك ألّن جذورها قد امتدت ملاليني 
السنني السابقة، وعليه فان كل ما يورده أنصارها 
أو خمالفوها إمّنا هى فرضيات وأدلتها ليس���ت 
س���وى أدلة ظنية، وبناًء على ماتقدم فانه يتعذر 
الق���ول بنفي آيات خلقة اإلنس���ان وعبارات نهج 

البالغة وفقًا ألقوال هؤالء.

ثانيا: تأمالت التركيب المزدوج 
للجسم والروح

يس���تفاد مّم���ا م���ّر معن���ا يف ه���ذه اخلطب���ة 
املنس���جمة واآلي���ات القرآني���ة أّن اإلنس���ان خلق 
م���ن عنصري���ن: العنصر املادي املرك���ب من املاء 
والرتاب )أبس���ط مواد الع���امل( والعنصر اآلخر 
هو الروح اإلهلية السامية، وهذا هو سر التضاد 

الباطين لإلنسان حيث تتنازعه الدوافع اليت
تس���وقه إىل العامل املادي وتلك اليت تدفعه 

الع���امل  إىل 
املالئكي. فه���و يتصف باخللق 

م���ن جان���ب ويتحل���ى  والطبيع���ة احليواني���ة 
بالطبيعة امللكوتية والروحانية من جانب آخر.

وهل���ذا أيض���ًا فه���و يتمت���ع بق���وس صعودي 
ونزول���ي تكامل���ي غاي���ة يف العظم���ة حبي���ث زود 
باملل���كات واالس���تعدادات اليت تبل���غ به يف قوس 
الصع���ود درج���ة »أعل���ى عليني« بينم���ا يهبط يف 
النزول واالحنطاط إىل »أسفل السافلني« وليس 
هناك مثل هذه امليزة يف الكائنات إال لإلنس���ان 
وال متن���ح إال للمطهري���ن من األفراد فتكس���بهم 
قيم���ة ومنزل���ة رفيع���ة، وال غ���رو فق���د متاس���ك 
وحف���ظ نفس���ه مقابل مجيع عوام���ل االحنطاط 
وعناصر التس���افل واالنسياق حنو املادة واملادية 

وقد اجتاز كافة العقبات واملطبات.
 ولعل املالئكة عجزت عن إدراك ذلك األمر 
قبل خلق آدم فظنت التكرار يف هذا اخللق دون 
حصول جديد، فحسبوا أّن هذه اخللقة حتصيل 
حاصل من خالل تس���بيحهم وتقديس���هم. واملهم 
يف األم���ر ه���و أّن اهلل س���بحانه قد نس���ب الروح 
اليت نفخها يف آدم إليه سبحانه فقال: )َوَنَفْخُت 
ِف�ي���ِه ِمْن ُروِحي(. ونع���رف على حنو البداهة أن 
لي���س هلل م���ن جس���م وال روح، وأّن���ه يهدف إىل 
بي���ان عظمة األش���ياء اليت يضيفها إىل نفس���ه 
من قبيل »بيت اهلل« و»شهر اهلل« فاهلدف هو أن 
هذه ال���روح اآلدمية تتمتع بآثار من صفات اهلل 

كالعلم والقدرة واخلالقية واالبداع.
 والواقع هو أّن اهلل قد نفخ يف آدم أش���رف 
وأفضل روح، ولذلك نعت نفسه سبحانه بأحسن 
اخلالقني فقال: )ُثمَّ َأْنَش�ْأناُه َخ�ْلقًا آَخَر َفَتباَرَك 
اهلّلُ َأْح�َسُن اخلاِلِق�نَي( وياهلا من مصيبة أليمة 
ومفجعة أن يث اإلنسان اخلطى حنو السقوط 
حبي���ث يتحول إىل ما جيعله أس���وأ م���ن االنعام 
)ُأول�ِئ���كَ  َكاأَلْنع���اِم َبْل ُهْم َأَضلُّ( يف حني ميتلك 
مثل هذه االس���تعدادات والق���درات واإلمكانات 
اليت تبلغ به الكمال واملقام الذي ينتظره ويؤهله 
ألن يتمي���ز على كافة املخلوق���ات فريتدي التاج 
ْمنا  العظيم الذي يكرمه على من سواه )َوَلَقْد َكرَّ
لْناُه���ْم يف الرَبِّ َوالَبْح���ِر َوَرَزْقناُهْم  َب���ين آَدْم َومَحَ
ْن َخَلْقنا  لْناُه���ْم َعَلى َكثرٍي مِمّ ِيباِت َوَفضَّ ِم���َن الطَّ

َتْفضياًل(.

الحلقة الثانية



احلسني  اإلمام  مصيبة  تقتصر  مل   
األنبياء  على  عليه  وسالمه  اهلل  صلوات 
عليه  آدم  أبناء  من  واملؤمنني  واألئمة 
السالم، بل تعدى أثر مصيبته وجلل رزيته 
الكون  وتأثر  الوجود،  أجزاء  سائر  إىل 
والنصوص  الروايات  يتتبع  ومن  برمته، 
التارخيية اليت ذكرت هذا التفاعل الكوني 
اهلل  صلوات  الشهداء  سيد  مصيبة  مع 
وسالمه عليه جيد بعد عظيم مصيبة سيد 
الشهداء صلوات اهلل وسالمه عليه وجليل 
واضح  كوني  تغيري  هنالك  أصبح  رزيته 
وقد امتد هذا التغيري إىل يومنا احلاضر 
وسيستمر إىل يوم القيامة ليحكي لألجيال 
عظيم ما وقع وجليل ما ارتكب، وفيما يلي 

تفصيل ذلك:
أوال: تصريح السيدة زينب 

ببكاء السماء دما يوم 
عاشوراء 

  إن أول من أشار وبكل صراحة إىل 
الشهداء  سيد  مصيبة  مع  السماء  تفاعل 
بالبكاء عليه دمًا هي السيدة زينب العقيلة 
بنت علي صلوات اهلل وسالمه عليه، فقد 
اليت  خطبتها  يف  احلقيقة  بهذه  جهرت 
إىل  أحضرهم  أن  بعد  الكوفة  يف  ألقتها 
لعنه  زياد  بن  اهلل  عبيد  اهلل  الكوفة عدو 
اهلل، فعن إمساعيل بن راشد، عن حذمل 
ابن ستري قال: )قدمت الكوفة يف احملرم 
علي  منصرف  عند  وستني  إحدى  سنة 
من  بالنسوة  السالم  عليهما  احلسني  ابن 
كربالء ومعهم األجناد حميطون بهم وقد 
بهم  أقبل  فلما  إليهم،  للنظر  الناس  خرج 
أهل  نساء  جعل  وطاء  بغري  اجلمال  على 
زينب  ورأيت  وينتدبن...قال:  يبكني  الكوفة 
بنت علي عليهما السالم ومل أر خفرة قط 
أمري  لسان  عن  تفرغ  كأنها  منها  أنطق 
أومأت  وقد  قال:  السالم.  عليه  املؤمنني 

األنفاس  فارتدت  اسكتوا،  أن  الناس  إىل 
هلل  احلمد  فقالت:  األصوات  وسكتت 
والصالة على أبي رسول اهلل، أما بعد يا 
أهل الكوفة،يا أهل اخلتل واخلذل... ويلكم 
له  دم  أتدرون أي كبد حملمد فريتم، وأي 
سفكتم، وأي كرمية له أصبتم }َلَقْد ِجْئُتْم 
ِمْنُه  ْرَن  َيَتَفطَّ َماَواُت  السَّ َتَكاُد  ا *  ِإدًّ َشْيًئا 
ا { )سورة  َباُل َهدًّ رُّ اجْلِ َوَتنَشقُّ األَْْرُض َوَتِ
أتيتم  ولقد   )90  ��  89 رقم  اآلية  مريم 
قطرت  أن  شوهاء...أفعجبتم  خرقاء  بها 
أخزى...(.  اآلخرة  ولعذاب  دمًا  السماء 
 ��  321 ص  املفيد  للشيخ  األمالي  )راجع 
البن  النساء  بالغات  أيضًا  وراجع   ،323

طيفور ص 24(.
ويف كتاب االحتجاج للشيخ الطربسي 
قالت:  عليها  وسالمه  اهلل  صلوات  أنها 
دمًا...(.  السماء  متطر  أن  )...أفعجبتم 
)االحتجاج للشيخ الطربسي ج2 ص31(.

ويف قوهلا صلوات اهلل وسالمه عليها 
هذا مالحظات عدة ينبغي التنبيه عليها:

 المالحظة األولى:
واضحًا  تصريًا  هذا  قوهلا  يف  ان    
الوقوع  يكن معهود  كوني مل  تفاعل  بوقوع 
من قبل، وهذا التفاعل الكوني اجلديد هو 
ما عربت عنه صلوات اهلل وسالمه عليه 
بقوهلا: )أفعجبتم أن قطرت السماء دمًا(.

المالحظة الثانية:
استغربه  قد  الكوني  احلدث  هذا  أن 
وقوعه  من  وتعجبوا  عامة  الناس 
احلدث  هذا  الناس  تعجب  وحصوله،وما 
الكوني إال لغرابته وعدم ُألفته، إذ لو كان 
معهودًا لديهم ومعروفًا وقوعه يف زمانهم 
أو األزمنة القريبة عليهم ملا لزم من وقوعه 

أي تعجب.
المالحظة الثالثة:

اهلل  عليها صلوات  الناس  رد     عدم 

حماولة  أو  قوهلا  وخمالفة  عليه  وسالمه 
آخر  دليل  زلل،  كل  من  حاشاها  تكذيبها 
على وقوع مثل هذا احلدث الكوني املهم، 
وسالمه  اهلل  صلوات  كالمها  كان  لو  إذ 
عليها غري مطابق للواقع لوجدت العشرات 
الوقوف  يتوانون يف  ال  زياد  ابن  أتباع  من 
حملاولة  عالنية،  وتكذيبها  مقالتها  بوجه 
سلب شرعية أقواهلا وليحولوا بينها وبني 

تأثريها على الناس.
المالحظة الرابعة:

  يف قوهلا صلوات اهلل وسالمه عليها: 
)ويلكم أتدرون أي كبد حملمد فريتم، وأي 
دم له سفكتم، وأي كرمية له أصبتم »لقد 
يتفطرن  السماوات  تكاد  إدا،  شيئا  جئتم 
هدًا«  اجلبال  وتر  األرض  وتنشق  منه 
ولقد أتيتم بها خرقاء شوهاء...أفعجبتم أن 
قطرت السماء دما ولعذاب اآلخرة أخزى( 

ثالثة مدلوالت مهمة:
ألف: أرادت احلوراء زينب صلوات اهلل 
سبب  تبيان  هذه  بكلماتها  عليها  وسالمه 
وقوع هذه احلادثة الكونية الغريبة، فسفك 
هذه األمة لدم اإلمام احلسني صلوات اهلل 
التغري  الذي سبب هذا  وسالمه عليه هو 

الكوني الرهيب.
باء: أرادت صلوات اهلل وسالمه عليها 
عليه  احلسني  اإلمام  دم  منزلة  تظهر  أن 
الدم  أن  على  بتأكيدها  وعظمته  السالم 
الذي جرى يف يوم عاشوراء، والكبد الذي 
اصطلى من العطش ومن السهام وطعنات 
السيوف والرماح هو دم رسول اهلل وكبده 
اهلل  صلوات  احلسني  دم  يكون  أن  قبل 
اإلمام احلسني  الن  وكبده،  عليه  وسالمه 
ثابت  هو  كما  عليه  وسالمه  اهلل  صلوات 

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية
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بضعة  املسلمني  فرق  مجيع  أحاديث  يف 
وكيف  منه  يتجزأ  ال  من رسول اهلل وجزء 
وآله  عليه  اهلل  صلى  وهو  كذلك  يكون  ال 
حسني(.  من  وأنا  مين  )حسني  القائل 
)راجع كامل الزيارات جلعفر بن حممد بن 
قولويه ص116، ومسند أمحد بن حنبل ج4 

ص172(.
يف  يمل  دمًا  السماء  بكاء  إن  جيم: 
طياته معنيني فهو غضب إهلي على كل من 
دم  بإراقة  ورضي  وأعان  وساهم  اشرتك 
اإلمام احلسني صلوات اهلل وسالمه عليه 
للسماء  حزن  وهو  الشريف،  كبده  وفري 
وسكانها ومن فيها على ما ارتكب يف حق 
واجلرائر  اجلرائم  من  األعظم  اهلل  ولي 

اليت يندى هلا جبني األحرار.
ثانيا: التأثير الكوني لمصيبة 
الحسين صلوات اهلل وسالمه 

عليه في كتب اإلمامية
منها ما عن الشيخ الطوسي يف أماليه 
قال: )حدثين بذلك حممد بن علي ماجيلويه 
رمحه اهلل، عن عمه حممد بن أبي القاسم، 
بن  نصر  عن  الكويف،  علي  بن  عن حممد 
احلارث  عن  بن ييى،  لوط  عن  مزاحم، 
ابن كعب، عن فاطمة بنت علي صلوات اهلل 
بنساء  أمر  اهلل  لعنه  يزيد  إن  ثم  عليهما: 
احلسني عليه السالم فحبسن مع علي بن 
احلسني عليهما السالم يف حمبس ال يكنهم 
وجوههم،  تقشرت  حتى  قر  وال  حر  من 
وجه  عن  حجر  املقدس  ببيت  يرفع  ومل 
وأبصر  عبيط،  دم  حتته  وجد  إال  األرض 
الناس الشمس على احليطان محراء كأنها 
املالحف املعصفرة، إىل أن خرج علي بن 
احلسني عليهما السالم بالنسوة، ورد رأس 
احلسني عليه السالم إىل كربالء(. )راجع 
األمالي للشيخ الصدوق ص 231 �� 232(.

وعن أبي بصري، عن أبي جعفر صلوات 
اهلل وسالمه عليه قال: )بكت اإلنس واجلن 
علي  بن  احلسني  على  والوحش  والطري 
دموعها(.  ذرفت  حتى  السالم  عليهما 
حممد  بن  جلعفر  الزيارات  كامل  )راجع 
ابن قولويه ص 165 الباب 26 بكاء مجيع 
ما خلق اهلل على احلسني بن علي عليهما 

السالم احلديث رقم 1(.
وعن يونس وأبي سلمة السراج واملفضل 
ابن عمر قالوا: ) مسعنا أبا عبد اهلل عليه 
علي  بن  احلسني  مضى  ملا  يقول:  السالم 
خلق  ما  مجيع  عليه  بكى  السالم  عليهما 
اهلل إال ثالثة أشياء: البصرة ودمشق وآل 
ص166  السابق  املصدر  )راجع  عثمان(. 

احلديث رقم 6(.
منها ما روي عن اإلمام السجاد صلوات 
اهلل وسالمه عليه حني رجوعه إىل املدينة 
الناس  له  اجتمع  حينما  السيب  رحلة  بعد 
فخطبهم صلوات اهلل وسالمه عليه بقوله: 
وبكت  لقتله،  الشداد  السبع  بكت  )فلقد 
بأركانها،  والسماوات  بأمواجها،  البحار 
بأغصانها،  واألشجار  بأرجائها،  واألرض 
املقربون  واملالئكة  البحار  وجلج  واحليتان 
)راجع مثري  السماوات أمجعون...(.  وأهل 
املقصد  ص91  احللي  منا  البن  األحزان 
وشرح  لقتله  الالحقة  األمور  من  الثالث 

سيب ذريته وأهله(.
اهلل  صلوات  الصادق  اإلمام  وعن 
أبا عبد اهلل عليه  وسالمه عليه قال: )إن 
السماوات  عليه  بكت  مضى  ملا  السالم 
وما  فيهن  وما  السبع  واألرضون  السبع 
بينهن ومن يتقلب يف اجلنة والنار من خلق 
ربنا وما يرى وما ال يرى(. )كامل الزيارات 
جلعفر بن حممد بن قولويه ص166 الباب 
26 بكاء مجيع من خلق اهلل على احلسني 

ابن علي عليهما السالم(.
لمصيبة  الكوني  التأثير  ثالثًا: 
الحسين عليه السالم في كتب 

أهل السنة
  قال عبد الكريم الرافعي: )اشتهر أن 
قتل احلسني بن علي رضي اهلل عنهما كان 
يوم عاشوراء وروى البيهقي عن أبي قبيل 
أنه ملا قتل احلسني رضي اهلل عنه كسفت 
الشمس كسفة بدت الكواكب نصف النهار 
حتى ظننا أنها هي �� أي ظننا أنها القيامة 
��(. )راجع فتح العزيز لعبد الكريم الرافعي 

ج 5 ص 83 �� 84(.
روضة  يف  النووي  الدين  حميي  وقال 
الطالبني: )فقد صح أن الشمس كسفت يوم 
مات إبراهيم ابن رسول اهلل.، وروى الزبري 
العاشر  أنه تويف يف  بن بكار يف األنساب: 
مثله  البيهقي  وروى  األول.  ربيع  شهر  من 
عن الواقدي. وكذا اشتهر أن قتل احلسني 
وروى  عاشوراء.  يوم  كان  عنه  اهلل  رضي 
البيهقي عن أبي قبيل أنه ملا قتل احلسني، 
الطالبني حمليى  )روضة  الشمس(.  كسفت 

الدين النووي ج 1 ص 598(.
وقال حممد بن امحد الشربيين: )وقد 
سيدنا  مات  يوم  كسفت  الشمس  أن  صح 
الزبري  أنساب  ويف  النيب.،  ابن  إبراهيم 
بن بكار أنه مات عاشر ربيع األول، وروى 
اشتهر  وكذا  الواقدي.  عن  مثله  البيهقي 
أنها كسفت يوم قتل احلسني، وأنه قتل يوم 

عاشوراء(. )مغين احملتاج حملمد بن أمحد 
الشربيين ج 1 ص 320(.

أن  نقل  الرافعي  )أن  الدسوقي:  وقال 
وكان  احلسني  مات  يوم  كسفت  الشمس 
مات  يوم  كسفت  أنها  وورد  عاشوراء،  يوم 
إبراهيم ولد النيب صلى اهلل عليه �� وآله �� 
وسلم وكان موته يف العاشر من الشهر عند 
األكثر(. )حاشية الدسوقي للدسوقي ج 1 

ص 404 �� 405(.
احلسني  أبو  )وأخربنا  البيهقي:  وقال 
ابن الفضل القطان أنبأ عبد اهلل بن جعفر 
األسود  أبو  بن سفيان حدثين  يعقوب  ثنا 
أنبأ ابن هليعة عن  النضر بن عبد اجلبار 
علي  بن  احلسني  قتل  ملا  قال  قبيل  أبي 
كسفة  الشمس  كسفت  عنهما  اهلل  رضي 
بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنها 
ص   3 ج  للبيهقي  الكربى  )السنن  هي(. 

.)337
قال:  الزوائد  جممع  يف  اهليثمي  وعن 
بن  احلسني  قتل  ملا  قال  قبيل  أبي  )وعن 
بدت  حتى  كسفة  الشمس  انكسفت  علي 
الكواكب نصف النهار حتى ظننا انها هي. 
)جممع  حسن(.  وإسناده  الطرباني  رواه 

الزوائد للهيثمي ج 9 ص 197(.
اخللفاء«:  »تاريخ  يف  السيوطي  قال 
سبعة  الدنيا  مكثت  احلسني  قتل  »وملا 
كاملالحف  احليطان  على  والشمس  أيام 
املعصفرة، والكواكب يضرب بعضها بعضًا، 
وكان قتله يوم عاشوراء، وكسفت الشمس 
ذلك اليوم وامحّرت آفاق السماء ستة أشهر 
بعد قتله، ثم ال زالت احلمرة ترى فيها بعد 
ذلك ومل تكن ترى فيها قبله. وقيل: إنه مل 
وجد  إاّل  يومئذ  املقدس  بيت  حجر  يقلب 
يف  الذي  الورس  وصار  عبيط،  دم  حتته 
عسكرهم رمادًا، وحنروا ناقة يف عسكرهم 
النريان،  مثل  حلمها  يف  يرون  فكانوا 
وطبخوها فصارت مثل العلقم، وتكّلم رجل 
بكوكبني  اهلل  فرماه  بكلمة،  احلسني  يف 
تاريخ  )راجع  بصره(.  فطمس  السماء  من 
يزيد  ترمجة  ص160،  للسيوطي  اخللفاء 

ابن معاوية، دار الكتاب العربي(.
وقد علق اهليثمي على احلديث السابق 
رجال  ورجاله  الطرباني  )رواه  بقوله: 
للهيثمي  الزوائد  )راجع جممع  الصحيح(. 
بن علي  باب مناقب احلسني  ج9 ص196 

عليهما السالم(.
ابن  إىل  بسنده  الطرباني  وأخرج 
شهاب الزهري قال: )ما رفع بالشام حجر 
يوم قتل احلسني بن علي إال عن دم، رضي 
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اهلل عنه(. )راجع املعجم الكبري للطرباني 
ج3 ص113 ذكر مولده وصفته(.

ورجاله  الطرباني  )رواه  اهليثمي:  قال 
الزوائد  جممع  )راجع  الصحيح(.  رجال 
باب مناقب احلسني  للهيثمي ج9 ص196 

ابن علي عليهما السالم(.
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد: )وعن 
الزهري قال: قال لي عبد امللك أي واحد 
أنت إن أعلمتين أي عالمة كانت يوم قتل 
ببيت  ترفع حصاة  احلسني فقال قلت: مل 
فقال  عبيط  دم  حتتها  وجد  إال  املقدس 
لي عبد امللك إني وإياك يف هذا احلديث 
ثقات(.  ورجاله  الطرباني  رواه  لقرينان. 

)جممع الزوائد للهيثمي ج 9 ص 196(.
وعن ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق 
عن علي بن حممد عن علي بن مدرك عن 
جده األسود بن قيس قال: ) امحرت آفاق 
يرى  أشهر  قتل احلسني ستة  بعد  السماء 
ذلك يف آفاق السماء كأنها الدم قال فحدثت 
األسود  من  سألت  لي  فقال  شريكا  بذلك 
إن  واهلل  أما  قال  أمي  أبو  جدي  هو  قلت 
كان لصدوق احلديث عظيم األمانة مكرما 
للضيف(. )راجع تاريخ مدينة دمشق البن 

عساكر ج 14 ص 227(.
اإلمام  )ونقل  احلنفي:  الزرندي  وقال 
التبصرة  كتاب  يف  اجلوزي  ابن  الفرج  أبو 
احلسني  قتل  ملا  قال:  سريين  ابن  عن 
هذه  ظهرت  ثم  أيام  ثالثة  الدنيا  أظلمت 
احلمرة يف السماء. وقال أبو سعيد ما رفع 
حجر يف الدنيا ملا قتل احلسني إال وحتته 
بقي  دمًا  السماء  مطرت  ولقد  عبيط،  دم 
وقال  تقطعت.  حتى  مدة  الثياب  يف  أثره 
مطرنا  احلسني  قتل  ملا  القاضي  سليم 
بكت  احلسني  قتل  ملا  السدي:  وقال  دما. 
أبو  الشيخ  قال  محرتها.  وبكاؤها  السماء 
يمر  الغضبان  كان  اجلوزي:  ابن  الفرج 
غضبه  على  فيستدل  الغضب  عند  وجهه 
وهو إمارة الشخص، احلق سبحانه وتعاىل 
على  عظمته  تأثري  فأظهر  جبسم  ليس 
من قتل احلسني حبمرة األفق وذلك دليل 
أسر  ملا  أيضا:  وقال  اجلناية.  عظيم  على 
العباس يوم بدر مسع النيب أنينه فما نام 
احلسني.  أنني  لو مسع  وكيف  الليلة،  تلك 
وقال: ملا أسلم وحشي قاتل محزة قال له 
النيب: غيب وجهك عين فاني ال أحب من 
قتل األحبة، قال: وهذا واإلسالم جيب ما 
قبله فكيف يقدر الرسول أن يرى من ذبح 
على  أهله  ومحل  بقتله  أمر  أو  احلسني، 
أقتاب اجلمال(. )راجع نظم درر السمطني 

للزرندي احلنفي ص 221 �� 223(.

 رابعًا: ماذا يقول ابن كثير 
وابن تيمية بخصوص ما 

ذكرناه آنفًا
  لقد أعمت العصبية بصرية ابن كثري 
احلراني  تيمية  وابن  األموي،  الدمشقي 
قبل  من  تصحيحه  مت  ما  مجيع  فكذبا 
ولكنهم  اخلاصة،  قبل  العامة  علماء 
على  واحدا  دليال  يقدموا  مل  احلمد  وهلل 
دما  السماء  لبكاء  واستنكارهم  رفضهم 
املفجعة  األليمة  احلوادث  من  وغريها 
والذم  والقدح  التشنيع  بكلمات  واكتفوا 
دليل على  بقوهلم، وهو  يقول  وملن  للشيعة 
ضعف حجتهم ومستوى أخالقهم ومكانتهم 
العلمية والفكرية، الن العامل يواجه احلجة 
احلجة  يرد  املتعصب  واجلاهل  باحلجة 
بالنباح والصياح والسب والشتم، وهذا هو 
ما صدر من ابن كثري وابن تيمية، ومن أراد 
التأكد من ذلك فلينظر إىل قول ابن كثري 
عليه  زكريا  بن  ييى  إن   ...( يقول:  حيث 
السماء  امحرت  قتل  ملا  والسالم  الصالة 
رضي  علي  بن  احلسني  وإن  دما  وقطرت 
اهلل عنهما ملا قتل امحرت السماء. وحدثنا 
أبو غسان حممد  علي بن احلسني حدثنا 
ابن عمر وزنيج حدثنا جرير عن يزيد بن 
أبي زياد قال ملا قتل احلسني بن علي رضي 
اهلل عنهما امحرت آفاق السماء أربعة أشهر 
قال  وهكذا  بكاؤها  وامحرارها  يزيد  قال 
السدي يف الكبري وقال عطاء اخلراساني 
بكاؤها أن حتمر أطرافها وذكروا أيضا يف 
مقتل احلسني رضي اهلل عنه أنه ما قلب 
حجر يومئذ إال وجد حتته دم عبيط وأنه 
وسقطت  األفق  وامحر  الشمس  كسفت 
حجارة، ويف كل من ذلك نظر والظاهر أنه 
ليعظموا األمر  الشيعة وكذبهم  من سخف 
وال شك أنه عظيم ولكن مل يقع هذا الذي 
اختلقوه وكذبوه(. )راجع تفسري ابن كثري ج 

4 ص 153 �� 154(.
يف  ذكروا  )وقد  آخر:  موضع  يف  وقال 
أنها وقعت من كسوف  مقتله أشياء كثرية 
الشمس يومئذ، وهو ضعيف، وتغيري آفاق 
حتته  وجد  إال  حجر  ينقلب  ومل  السماء، 
بيت  ذلك حبجارة  ومنهم من خصص  دم، 
وأن  رمادا،  استحال  الورس  وأن  املقدس، 
اللحم صار مثل العلقم وكان فيه النار، إىل 
غري ذلك مما يف بعضها نكارة، ويف بعضها 
احتمال(. )البداية والنهاية البن كثري ج 6 

ص 258 �� 259(.
ذكر  )وقد  ثالث:  موضع  يف  وقال 
الطرباني ههنا آثارا غريبة جدا، ولقد بالغ 
الشيعة يف يوم عاشوراء، فوضعوا أحاديث 

الشمس  كون  من  فاحشا،  كذبا  كثرية 
رفع  وما  النجوم  بدت  حتى  يومئذ  كسفت 
يومئذ حجر إال وجد حتته دم، وأن أرجاء 
تطلع  كانت  الشمس  وأن  السماء امحرت، 
وشعاعها كأنه الدم، وصارت السماء كأنها 
بعضا،  بعضها  الكواكب ضرب  وأن  علقة، 
احلمرة  وأن  أمحر،  دما  السماء  وأمطرت 
مل تكن يف السماء قبل يومئذ، وحنو ذلك. 
وروى ابن هليعة: عن أبي قبيل املعافري: أن 
النجوم  بدت  حتى  يومئذ  كسفت  الشمس 
وقت الظهر، وأن رأس احلسني ملا دخلوا به 
دما،  تسيل  احليطان  جعلت  اإلمارة  قصر 
ومل ميس  أيام،  ثالثة  أظلمت  األرض  وأن 
إال  يومئذ  معه  كان  مبا  ورس  وال  زعفران 
احرتق من مسه، ومل يرفع حجر من حجارة 
بيت املقدس إال ظهر حتته دم عبيط، وأن 
احلسني حني  إبل  من  غنموها  اليت  اإلبل 
طبخوها صار حلمها مثل العلقم. إىل غري 
املوضوعة  واألحاديث  األكاذيب  من  ذلك 
اليت ال يصح منها شيء(. )البداية والنهاية 

البن كثري ج 8 ص 219(.
وقال ابن تيمية: )إن كثريا مما روي يف 
ذلك كذب، مثل كون السماء أمطرت دما، 
يوم  السماء  يف  ظهرت  احلمرة  كون  ومثل 
قتل احلسني، وكذلك قول القائل: ما رفع 
حجر يف الدنيا إال وجد حتته دم عبيط هو 
أيضا كذب بني(. )منهاج السنة النبوية ج4 

ص560(.
ابن  تكذيب  البني هو  الكذب  بل  أقول: 
كثري وابن تيمية لتلك النصوص الصحيحة، 
لتلك  السنة  علماء  تصحيح  من  مر  وما 
السماء  من  البكاء  لوقوع  املثبتة  النصوص 
من  وغريها  الشهداء  سيد  مصيبة  على 
ومن  عليهما،  حجة  الكونية  االنفعاالت 
عرف منهج وأسلوب وحقد كل من ابن كثري 
إنكارهما  عليهما  يستغرب  ال  تيمية  وابن 
الناصعة،  الواضحة  احلقائق  هذه  ملثل 
ما  كل  هلما  بالنسبة  الكذب  فاحلديث 
تقول به الشيعة اإلمامية أو يؤيد أفكارهم 
احلديث  ذلك  كان  لو  حتى  ومتبنياتهم، 
حبسب املوازين الرجالية صحيحا ورجاله 
ثقات، وأما احلديث الصحيح برأيهما فهو 
كل حديث يقدح بالشيعة ويؤدي إىل مس 
هذا  كان  وإن  حتى  وعقائدهم  كرامتهم 
السندي  املعيار  بلحاظ  ساقطًا  احلديث 

والرجالي.
�������������������������������������

وسام  للشيخ  عاشوراء  زيارة  شرح   )1(
البلداوي.
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أن  الواض���ح  م���ن 
الوس���واس أث���ر الش���يطان 
عم���ل  واإلهل���ام  اخلن���اس، 
املالئك���ة الك���رام، وال ري���ب يف أن كل نف���س 
يف ب���دو فطرته���ا قابلة ألث���ر كل منهما على 
التس���اوي، وإمن���ا يرتجح أحدهم���ا مبتابعة 
اهل���وى ومالزمة الورع والتق���وى، فإذا مالت 
النف���س إىل مقتضى ش���هوة أو غضب وجد 
الش���يطان جم���ااًل فيدخل بالوسوس���ة، وإذا 
انصرفت على ذكر اهلل ضاق جماله وارحتل 

فيدخل امللك باإلهلام.
ف���ال ي���زال التطارد بني جن���دي املالئكة 
والش���ياطني يف معرك���ة النف���س، هليوالني���ة 
وجودها وقابليتها لألمرين بتوس���ط قوتيها 
أح���د  يغل���ب  أن  إىل  والوهمي���ة،  العقلي���ة 
اجلنديني ويس���خر مملكة النفس ويستوطن 
فيه���ا، وحينئ���ٍذ يك���ون اجتي���از الثان���ي على 
س���بيل االختالس، وحص���ول الغلبة إمنا هو 
بغلب���ة اهل���وى أو التق���وى ف���إن غل���ب عليها 
اهلوى وخاضت فيه صارت مرعى الشيطان 
ومرتع���ه وكانت من حزب���ه، وإن غلب عليها 
الورع والتقوى صارت مستقر امللك ومهبطه 
ودخلت يف جنده، قال رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وآله وسلم:
»خل���ق اهلل اإلنس ثالثة أصناف: صنف 

كالبهائم، قال اهلل تعاىل:
پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ))ٱ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ  
ٹ   ٹٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  
ڤ     ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ(()1(

وصن���ف أجس���ادهم أجس���اد ب���ين آدم 
وصن���ف  الش���ياطني،  أرواح  وأرواحه���م 

كاملالئكة يف ظل اهلل يوم ال ظل إال ظله«.
وال ري���ب يف أن أكثر القل���وب قد فتحها 
ويتصرف���ون  وملكوه���ا،  الش���ياطني  جن���ود 
فيها بضروب الوس���اوس الداعية إىل إيثار 

العاجلة واطراح اآلجلة.

والس���ر فيه: إن سلطنة الشيطان سارية 
يف حل���م اإلنس���ان ودم���ه وحميط���ة مبجامع 
قلب���ه وبدن���ه، كم���ا أن الش���هوات ممتزج���ة 
جبميع ذلك، ومن هنا قال رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وآله وسلم:
»إن الشيطان ليجري من بين آدم جمرى 

الدم«.)2(
وق���ال اهلل س���بحانه �� حكاية عن لس���ان 

اللعني ��:
ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   ))چ  
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ  
گ    گ   ک   کک   ک   ڑ   ڑ   ژ   

گ((.)3(
فاخل���الص من أيدي الش���ياطني يتاج 
إىل جماه���دة عظيمة ورياضة ش���اقة، فمن 
مل يقم يف مقام اجملاهدة كانت نفسه هدفًا 

لسهام وساوسهم وداخلة يف أحزابهم.
تسويالت الشيطان ووساوسه

مل���ا كانت ط���رق الباط���ل كث���رية وطريق 
احلق واحدة، فاألبواب املفتوحة للش���يطان 
إىل القلب كثرية، وباب املالئكة واحد، ولذا 
روي أن الن���يب صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم 

خّط يومًا ألصحابه خطًا وقال:
»هذا سبيل اهلل«.

ث���م خ���ط خطوط���ا ع���ن ميين���ه ومشاله 
فقال:

»هذه س���بل على كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليه«.

ثم تال قوله تعاىل:
ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   ))چ  
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  

ڈ  ژ  ژ   ڑ((.)4(
ث���م لس���هولة مي���ل النف���س إىل الباط���ل 
وعس���ر انقيادها للحق تك���ون الطرق املؤدية 
إىل الباطل اليت هي أبواب الشيطان جليلة 
ظاه���رة، فكانت أب���واب الش���يطان مفتوحة 
أب���دًا، والط���رق املؤدي���ة إىل احلق اليت هي 

باب املالئكة خفية.
فكان باب املالئكة مس���دودًا دائمًا، فما 
أصع���ب باملس���كني اب���ن آدم أن يس���د ه���ذه 
األب���واب الكث���رية الظاه���رة املفتوحة ويفتح 
بابًا واح���دًا خفيًا مس���دودًا، على أن اللعني 
رمبا يلبس بني طريق احلق والباطل ويعرض 
الش���ر يف موضع اخلري، حبيث يظن أنه ملة 
امللك وإهلامه، ال وسوسة الشيطان وإغواؤه، 
فيهلك ويضل من حيث ال يعلم، كما يلقي يف 
قلب العامل أن الناس لكثرة غفلتهم أشرفوا 
عل���ى اهل���الك، وهم من اجله���ل موتى، ومن 
الغفلة هلكى، أما لك رمحة على عباد اهلل، 

أما تريد الثواب والسعادة يف العقبى؟
فم���ا ب���ك ال تنبهه���م عن رق���دة الغفالت 
بوعظ���ك، وال تنقذه���م من اهل���الك األبدي 
بنصح���ك؟ وقد م���ّن اهلل عليك بقلب بصري 
وعلم كثري ولسان ذلق وهلجة مقبولة! فكيف 
تفي نعم اهلل تعاىل وال تظهرها؟ فال يزال 
يوسوسه بأمثال ذلك ويثبتها يف لوح نفسه، 
عل���ى أن يس���خره بلطائ���ف احليل ويش���تغل 
والتصن���ع  التزي���ن  بالوع���ظ، فيدع���وه إىل 
والتحس���ن بتحس���ني اللفظ، والسرور بتملق 
اجلماعة، والفرح مبدحهم إياه، واالنبساط 
بتواضعه���م لديه، وانكس���ارهم بني يديه، ال 
ي���زال يف ثناء الوعظ يقرر يف قلبه ش���وائب 
الري���اء وقب���ول العام���ة، ول���ذة اجل���اه وحب 
والفصاح���ة،  بالعل���م  والتع���زز  الرياس���ة، 
والنظ���ر إىل اخلل���ق بعني احلق���ارة، فيهدي 
الن���اس ويض���ل نفس���ه ويعمر يوم���ه وخيرب 
أمس���ه، وخيالف اهلل ويظ���ن أنه يف طاعته، 
ويعصيه ويسب أنه يف عبادته، فيدخل يف 

مجلة من قال اهلل فيهم:
))گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ  

ڻ((.)5(
ويك���ون ممن قال رس���ول اهلل صلى اهلل 

عليه وآله وسلم فيهم:

س
معركة النف
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»إن اهلل ليؤيد هذا الدين بأقوام ال خالق 
هل���م«، و»إن اهلل ليؤي���د ه���ذا الدي���ن بالرجل 

الفاجر«.)6(
فال جناة من مصائد الش���يطان ومكائده 
إال ببص���رية باطن���ة نوراني���ة وق���وة قدس���ية 
رباني���ة، كم���ا ال جناة للمس���افر احلريان يف 
بادية كثرية الطرق غامضة املس���لك يف ليلة 
مظلم���ة إال بع���ني بص���رية صحيح���ة وطلوع 

مشس مشرقة نرية.
العالئم الفارقة بني اإلهلام والوسوسة

من متكن من معرفة اخلري والش���ر سهل 
علي���ه التفرق���ة ب���ني اإلهلام والوسوس���ة وقد 
قيل إهلام امللك ووسوس���ة الش���يطان يقع يف 

النفوس على وجوه وعالمات.
)أحده���ا( كالعلم واليقني احلاصلني من 
جان���ب ميني النفس وتقابله الش���هوة واهلوى 

احلاصالن من جانب مشاهلا.
اآلف���اق  آي���ات  إىل  كالنظ���ر  )وثانيه���ا( 
واألنفس على س���بيل النظام واألحكام املزيل 
للمعرف���ة  واحملص���ل  واألوه���ام،  للش���كوك 
واحلكمة يف القوة العاقلة هي اجلانب األمين 
م���ن النف���س يقابل���ه النظر إليها على س���بيل 
االش���تباه والغفلة واإلعراض عنها، الناش���ئة 
منها الشبه والوساوس يف الواهمة واملتخيلة 
اليت على اجلانب األيس���ر منها، فإن اآليات 
احملكم���ات مبنزل���ة املالئك���ة املقدس���ة م���ن 
العق���ول والنفوس الكلية، ألنه���ا بادئ العلوم 
اليقيني���ة، واملتش���ابهات الوهمي���ات مبنزل���ة 
الشياطني والنفوس الوهمانية، ألنها مبادئ 

املقدمات السفسطية.
)وثالثها( كطاعة الرسول املختار واألئمة 
األطه���ار يف مقابل���ة أه���ل اجلح���ود واإلنكار 
وأرب���اب التعطيل والتش���بيه من الكفار، فكل 
من س���لك سبيل اهلداية فهو مبنزلة املالئكة 
املقدس���ني امللهمني للخري، ومن سلك سبيل 
الض���الل فه���و مبنزل���ة الش���ياطني املغوي���ن 

بالشرور.
)ورابعه���ا( كتحصيل العل���وم واإلدراكات 
ال���يت ه���ي يف املوضوعات العالي���ة واألعيان 
الش���ريفة كالعل���م ب���اهلل ومالئكت���ه ورس���له، 
والي���وم اآلخ���ر، والبع���ث، وقي���ام الس���اعة، 
ومثول اخلالئق بني يدي اهلل تعاىل، وحضور 
املالئكة والنبيني والش���هداء والصاحلني، يف 
مقابل���ة حتصي���ل العل���وم واإلدراكات ال���يت 
ه���ي من باب احليل واخلديعة والسفس���طة، 
والتأم���ل يف أمور الدنيا ا لغري اخلارجة عن 
دار احملسوس���ات، فإن األول يش���به املالئكة 
الروحانية وجنود الرمحن الذين هم س���كان 
ع���امل امللك���وت الس���ماويني والثان���ي يش���به 
األبالس���ة املط���رودة عن ب���اب اهلل، املمنوعة 
من ولوج السماوات، احملبوسة يف الظلمات، 
احملروم���ة يف الدنيا عن االرتقاء، واحملجوبة 

يف اآلخرة عن دار النعيم.
عالج الوساوس

الش���رور  بواع���ث  كان���ت  إن  الوس���اوس 
واملعاصي، فالعالج يف دفعها أن يتذكر سوء 
عاقب���ة العصيان ووخام���ة خامتته يف الدنيا 
واآلخ���رة، ويتذك���ر عظي���م حق اهلل وجس���يم 
ثواب���ه وعقابه، ويتذكر أن الصرب عما تدعو 
إليه هذه الوس���اوس أس���هل من الصرب على 
نار لو قذف شرارة منها إىل األرض أحرقت 
نبتها ومجادها فإذاتذكر هذه األمور وعرف 
حقيقته���ا بنور املعرف���ة واإلميان، حبس عنه 
الش���يطان وقطع عنه وساوس���ه، إذ ال ميكن 
أن ينك���ر علي���ه هذه األمور احلق���ة، إذ يقينه 
احلاص���ل م���ن قواط���ع الربه���ان مينع���ه عن 
ذل���ك وخييب���ه، حبيث يرج���ع هارب���ًا خائبًا، 
ف���إن التهاب ن���ريان الرباه���ني مبنزلة رجوم 
الش���ياطني، فإذا قوبلت بها وساوسهم فرت 

فرار احلمر من األسد.
إرادة  ب���ال  بالب���ال  كان���ت خمتلج���ة  وإن 
واختي���ار، من دون أن تك���ون مبادئ األفعال، 
فقطعها بالكلية يف غاية الصعوبة واإلشكال، 
وق���د اع���رتف أطب���اء النف���وس بأنه���ا الداء 
العض���ال ويتعس���ر دفع���ه بامل���رة، ورمبا قيل 
بتع���ذره، ولك���ن احل���ق إمكان���ه، لق���ول النيب 

صلى اهلل عليه وآله وسلم:
»من صلى ركعتني مل تتحدث نفسه فيهما 
بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر«.

ولوال إمكانه مل يتصور ذلك.
والس���ر يف صعوب���ة قطعه���ا بالكلي���ة أن 
للشيطان جندين: جندًا يطري وجندًا يسري، 
والواهم���ة جن���ده الطي���ار، والش���هوة جن���ده 
الس���يار، ألن غال���ب ما خلقتا من���ه هي النار 
اليت خلق منها الشيطان، فاملناسبة اقتضت 

تسلطه عليهما وتبعيتهما له.
الن���ار بذاته���ا مقتضي���ة  مل���ا كان���ت  ث���م 
للحركة، إذ ال تتصور نار مشتعلة ال تتحرك، 
ب���ل ال تزال تتح���رك بطبعها، فش���أن كل من 
الشيطان والقوتني أن يتحرك وال يسكن، إال 
أن الش���يطان ملا خلق من الن���ار الصرفة من 
دون امتزاج ش���يء آخر بها فهو دائم احلركة 
والتحري���ك للقوت���ني بالوسوس���ة واهليجان، 
والقوت���ان مل���ا امتزج بغال���ب مادتهما �� أعين 
الن���ار �� ش���يء من الطني مل تكون���ا مبثابة ما 
خل���ق من صرف الن���ار يف احلركة، إال أنهما 
اس���تعدتا لقب���ول احلرك���ة من���ه، ف���ال ي���زال 
الش���يطان ينفخ فيهما ويركهما بالوسوسة 
واهليج���ان ويطري وجيول فيهما ثم الش���هوة 
لك���ون الناري���ة فيه���ا أق���ل فس���كونها ممكن، 
فيحتم���ل أن يك���ف تس���لط الش���يطان ع���ن 
اإلنسان فيها، فيسكن بالكلية عن اهليجان.

وأما الواهمة فال ميكن أن يقطع تسلطه 
عنه���ا، فيمتنع قطع وسواس���ه عن اإلنس���ان، 

إذ ل���و أمكن قطعه أيضًا باملرة، لصار اللعني 
منقادًا لإلنس���ان مسخرًا له، وانقياده له هو 
س���جوده ل���ه، إذ روح الس���جود وحقيقته هو 
االنقي���اد واالطاع���ة، ووض���ع اجلبه���ة حالته 
وعالمت���ه، وكي���ف يتصور أن يس���جد امللعون 
ألوالد آدم علي���ه الس���الم م���ع عدم س���جوده 
ألبيهم واس���تكباره من أن يطمئن عن حركته 

ساجدًا له معلاًل بقوله:
ڀ   ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   ))ٱ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ((.)7(
ف���ال ميك���ن أن يتواض���ع هل���م بالكف عن 
الوسوس���ة بل هو من املنظرين الغوائهم إىل 
يوم الدين فال يتخلص منه أحد إال من أصبح 
وهمومه هم واحد فيكون قلبه مشتغاًل باهلل 
وح���ده، فال جي���د امللعون جم���ااًل فيه، ومثله 
م���ن املخلص���ني الداخلني يف االس���تثناء عن 
س���لطنة هذا اللعني، فال تظن أنه خيلو عنه 
قل���ب فارغ، بل هو س���يال جيري من ابن آدم 
جمرى الدم، وسيالنه مثل اهلواء يف القدح، 
فإنك إن أردت أن تلي القدح عن اهلواء من 
غري أن تشغله مبثل املاء فقد طمعت يف غري 
مطمع، بل بقدر ما يدخل فيه املاء خيلو عن 
اهلواء، فكذلك القلب إذا كان مش���غواًل بفكر 
مهم يف الدين ميكن أن خيلو من جوالن هذا 
اللع���ني، وأما لو غفل عن اهلل ولو يف حلظة، 
فليس له يف تلك اللحظة قرين إال الشيطان، 

كما قال سبحانه وتعاىل:
ڤ      ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ      ))ٹ  

ڤ   ڦ   ڦ  ڦ((.)8(
وق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآله 

وسلم:
ألن  الف���ارغ«،  الش���اب  يبغ���ض  اهلل  »إن 
الشاب إذا تعطل عن عمل مباح يشغل باطنه 
البد أن يدخل يف قلبه الشيطان ويعيش فيه 
ويبيض ويفرخ، وهكذا يتوالد نسل الشيطان 
توال���دًا أس���رع م���ن توال���د احليوان���ات، ألن 
الش���يطان طبعه من النار، والشهوة يف نفس 
الش���اب كاحللفاء اليابسة، فإذا وجدها كثر 
تول���ده وتول���دت الن���ار م���ن الن���ار ومل تنقطع 

أصاًل.)9(
���������������������������������

)1( سورة األعراف، اآلية: 179.
)2( حبار األنوار للعالمة اجمللسي: ج60، ص331.

)3( سورة األعراف، اآليتان: 16 و 17.
)4( سورة األنعام، اآلية: 153.
)5( سورة الكهف، اآلية: 103.

)6( ميزان احلكمة للريشهري: ج2، ص956.
)7( سورة األعراف، اآلية: 12.
)8( سورة الزخرف، اآلية: 36.

)9( جامع الس���عادات للموىل النراقي: ج1، ص112 
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مباحث عقائدية

إذا الحظنا مس���ألة التص���دي احلقيقي 
مله���ام األمة والرس���الة، ن���رى أنها تتجس���د 
يف أئم���ة أه���ل البي���ت عليهم الس���الم، فهم 
حتمل���وا أعباء الرس���الة الفكري���ة والثقافية 
والتنفيذية وهم محاة القرآن وحفظة س���نة 
الرس���ول صلى اهلل عليه وآله وسلم إضافة 
إىل إدارته���م للمجتم���ع اإلدارة الفعلية حلل 

مشاكلهم وتوجيههم روحيًا ونفسيًا.
قال اإلمام علي عليه السالم:

»انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا مستهم 
واتبعوا أثرهم فلن خيرجوكم من هدى ولن 
يعيدوك���م يف ردى ف���إن لب���دوا فالب���دوا وإن 

نهضوا فانهضوا. . . «.
وقال كذلك: »إن أوىل الناس بأمر هذه 
األم���ة قدمي���ًا وحديث���ًا أقربها من الرس���ول 
وأعلمه���ا بالكت���اب وأفقهه���ا يف الدين أوهلا 
إسالمًا وأفضلها جهادًا وأشدها مبا حتمله 

األئمة من أمر األمة اضطالعًا..« )1(.
فاخلالفة السياس���ية وإن احتل عرشها 
احلكام ولكن القيادة اإلسالمية أي اخلالفة 
أش���خاص  كان���ت متجس���دة يف  احلقيقي���ة 
األئمة لذل���ك كانوا يلون األزمات الفكرية 
والثقافية والفلس���فية مم���ا يعجز عن حلها 

احلكام املتسلطون باسم اإلسالم.
ال الختيار الناس

منص���ب األئم���ة من أه���ل البي���ت تعيني 
إهلي مباش���ر بعيدًا ع���ن اختيار الناس فقد 

قال سبحانه وتعاىل:
پ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ          ))ٱ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ((.)2(
ف���ال بد م���ن االنصي���اع التام والتس���ليم 
املطلق لقضاء اهلل وقضاء رسوله ألن قضاء 

الرسول قضاء اهلل تعاىل:
ٿ    ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ))ڀ  

ٿ((.)3(
فليس للمؤمن أن خيتار لنفسه أمرًا ويف 
ه���ذا األم���ر قض���اء إهلي حمت���وم فاخلالفة 
منصب إهلي مقرر من قبل اهلل تعاىل حيث 
اصطف���ى هلذا املنصب من يرى فيه األهلية 
والق���درة على حتمل مس���ؤوليتها وأمام هذا 
التش���ريع ال خن���ري أنفس���نا يف اتب���اع ه���ذا 
اخلليفة باجتهاد أو استحسان بل ال اجتهاد 
وال استحس���ان أم���ام الن���ص املق���دس وق���د 
علمن���ا قصور عقولنا يف األحباث الس���ابقة 
ع���ن كثري م���ن األمور وقدراتن���ا حمدودة يف 
تش���ريعات كهذه وال حنتاج إىل االس���تدالل 
على ذلك لو ش���اهدنا االنتخابات يف العامل 
كي���ف جيمع األكثرية على اختيار رئيس هلم 
وبع���د فرتة يعض���ون أصابع الندم على عدم 
معرفته���م بنفس���ية ه���ذا املنتخب املتس���لط 

عليهم.
وعلى هذا جاء اللطف اإلهلي ليش���ملنا 
بعنايت���ه ويس���م ه���ذا األم���ر بالتعيني قال 

تعاىل:
))ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    

ے  ے  ۓ((.)4(
الن���يب إبراهي���م اخلليل � ق���ال � إبراهيم 

عليه السالم �:
))ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆۆۈ((

ف���كان إلبراهي���م اخللي���ل طم���وح يف أن 
يتقل���د من ذريته ه���ذا املنصب اإلهلي املقرر 
ولكن التشريع الرباني نسف إمامة الظاملني 

وإن كانوا من ذرية إبراهيم.
ويف آية أخرى:

))ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی(()5(
وهك���ذا فمس���ألة اخلالف���ة ه���ي اختيار 

إهل���ي ولي���س للمؤمنني أن يتدخل���وا يف هذا 
االختيار بل عليهم التس���ليم واإلطاعة فاهلل 

وحده:
))ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ((.)6(

فأئم���ة املس���لمني قد نص اهلل س���بحانه 
ورس���وله على إمامتهم ففي اآليات الكرمية 
املاضي���ة إش���ارة إىل الوالي���ة ويف أحادي���ث 
حص���رت  الص���دد  ه���ذا  يف  وردت  كث���رية 
اخلالفة واإلمامة يف بين هاش���م يف قريش 
ق���ال رس���ول اهلل صلى اهلل علي���ه وآله: »إن 
هذا األمر ال ينقضي حتى ميضي فيهم اثنا 

عشر خليفة كلهم من قريش«)7(.
وقال العالمة احللي يف )شرح التجريد(: 
)إن امل���راد بال�)12( هم أئمة الش���يعة حيث 
ثب���ت بالتوات���ر أن النيب قال للحس���ني عليه 
الس���الم: »ابين هذا إمام ابن إمام أخو إمام 
أب���و أئم���ة تس���عة تاس���عهم قائمه���م«، وروى 
احمل���ب الطربي الش���افعي يف كتاب )ذخائر 
العقب���ى( أن الن���يب ق���ال: »ل���و مل يب���ق م���ن 
الدني���ا إال ي���وٌم واحٌد لط���ول اهلل ذلك اليوم 
حت���ى يبعث رجاًل من ولدي امسه كامسي«، 
فقال س���لمان: من أي ولدك يا رس���ول اهلل؟ 
ق���ال: »من ول���دي هذا« �� وض���رب بيده على 

احلسني)8(.
أم���ا لو ت���رك اخليار للناس فس���نحصد 
التفرق���ة لع���دم اجتماعهم عل���ى قائد واحد 
� ع���ادة � فتدخل احملس���وبيات واملنس���وبيات 
كقضي���ة طبيعية يف األمر وبعد ذلك من هو 
الضامن الس���تقامة هذا القائد واس���تمراره 
على االس���تقامة بعد انتخابه؟ وكيف ميكنه 
أن يقن���ع اجلمي���ع برأيه وموقف���ه؟ وحتى يف 
قناعات���ه ال���يت يراه���ا صحيح���ة م���ن يل���زم 
الن���اس على قبوهلا يف حالة ع���دم قناعتهم 
م���ن  جمموع���ة  وهك���ذا  الق���رارات  بتل���ك 

شروط اإلمام الخاصة وصفاته
الحلقة الثانية
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العقب���ات ال���يت حتول دون االرتب���اط القليب 
به���ذا املنتخ���ب كم���ا هو احل���ال يف القيادات 

املنتخبة يف العامل السياسي اليوم.
عن سعد بن عبد اهلل القمي عن احلجة 
القائم عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف قلت 
فأخربن���ي ي���ا م���والي ع���ن العلة ال���يت متنع 

القوم من اختيار اإلمام ألنفسهم؟
ق���ال: »مصلح أو مفس���د؟«، قلت؟ مصلح 
قال: »فهل جيوز أن تقع خريتهم على املفسد 
بعد أن ال يعلم أحد ما خيطر ببال غريه من 
صالح أو فساد؟«، قلت بلى قال: »فهي العلة 

وأوردها لك بربهان ينقاد له عقلك«. 
ث���م ق���ال: أخربن���ي ع���ن الرس���ل الذي���ن 
اصطفاه���م اهلل ع���ز وج���ل وأن���زل عليه���م 
الكتب وأيدهم بالوحي والعصمة وهم أعالم 
األمم أهدى إىل االختيار منهم مثل موس���ى 
وعيس���ى عليهم الس���الم هل جي���وز مع وفور 
عقلهم���ا وكمال علمهما إذ هما باالختيار أن 
تق���ع خريتهما على املناف���ق وهما يظنان أنه 

مؤمن«، قلت: ال.
قال: هذا موسى كليم اهلل مع وفور عقله 
وكم���ال علمه ونزول الوح���ي عليه اختار من 
أعي���ان قومه ووجوه عس���كره مليقات ربه عز 
وجل س���بعني رجاًل ممن ال يشك يف إميانهم 
وإخالصه���م فوقع خريته على املنافقني قال 

اهلل عز وجل:
))ۈۈٴۇۋۋ  ۅ((.)9(

فلم���ا وجدن���ا اختي���ار م���ن ق���د اصطفاه 
اهلل عز وجل للنبوة واقعًا على األفس���د دون 
األصل���ح وهو يظن أنه األصلح دون األفس���د 
علمن���ا أن االختي���ار ال جيوز إال مل���ن يعلم ما 

تفي الصدور... .
ف���إذن ال ميك���ن أن ن���دع ه���ذه املس���ألة 
املصريي���ة لالختي���ار ولي���س اجملتم���ع حق���ل 
جتارب يعيث فيه من يشاء من الناس فسادًا 
واحنرافًا أو عداًل حس���ب ما يراه ال حس���ب 
ما يراه اإلس���الم فلذلك جعلها اهلل سبحانه 
يف أه���ل بيت نبيه الكريم وه���م األئمة االثنا 

عشر.
قال اإلمام علي)عليه السالم(: »أنظروا 
أه���ل بي���ت نبيك���م فالزم���وا مسته���م واتبعوا 
إثرهم فلن خيرجوكم من هدى ولن يعيدوكم 
نهض���وا  وإن  فالب���دوا  لب���دوا  ف���إن  يف ردى 

فانهضوا..«.
وق���ال )علي���ه الس���الم(: »أال إن مث���ل آل 
حمم���د صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه كمث���ل جنوم 
الس���ماء إذا حوى جنم طلع جنم فكأنكم قد 
تكامل���ت من اهلل فيك���م الصنائ���ع وأراكم ما 

كنتم تأملون..«.
وقال )عليه السالم( أيضًا: »حنن شجرة 
النب���وة وحم���ط الرس���الة وخمتل���ف املالئكة 

ومعادن العلم وينابيع احلكمة...«. 
وقال)علي���ه الس���الم( أيض���ًا: »تاهلل لقد 
عّلمت تبليغ الرساالت وإمتام العدات ومتام 
الكلمات وعندنا �� أهل البيت �� أبواب احلكم 

وضياء األمر..«)10(
وأحاديث وروايات كثرية يف هذا اجملال.. 
امله���م عرفن���ا أن األئم���ة هم خلفاء الرس���ول 
صل���ى اهلل علي���ه وآله بدليل القرآن والس���نة 
الش���ريفة فف���ي القرآن آي���ات مباركة قاطعة 
بذل���ك وقد م���رت معن���ا بعضه���ا ويف الكتب 
املختصة بهذا اجلانب يكثر فيها االستشهاد 
القطعي أما السنة الشريفة فمليئة باألقوال 
القطعي���ة أيض���ًا وال خيفى علينا دور الس���نة 
املبارك���ة يف توضي���ح جمم���ل الق���رآن الكريم 
وتبي���ان أس���باب الن���زول.. فق���د بين���ت ذل���ك 
بش���كل أوس���ع ومهم���ا كان���ت الي���د األثيم���ة 
ماك���رة يف تأليف وحتريف بع���ض األحاديث 
والرواي���ات فإنها ما اس���تطاعت أن تتالعب 
يف هذا البيان الواضح حول خالفة الرسول 
صل���ى اهلل عليه وآله كمس���ألة مصريية كما 
كان يلو هلا ذلك بش���تى األساليب والطرق 
فقد س���لمت األحاديث اليت تنص باخلالفة 
وبأم���ره تع���اىل تعيينًا دون تدخ���ل الناس يف 

اختيارهم.
العصمة من الخطأ واإلثم

اإلمام، كالنيب، جيب أن يكون معصومًا، 
أي أن يك���ون مصونًا من كل )خطأ( و)إثم(، 
وإاّل م���ا كان ق���ادرًا عل���ى أن يك���ون قائ���دًا 
ومنوذج���ًا وق���دوة وأس���وة للن���اس يعتمدون���ه 

ويتبعونه.
الب���د لإلمام من أن يس���تحوذ على قلوب 

الناس، فيتأمرون بأمره دون اعرتاض.
فم���ن كان ملوث���ًا باإلثم ال ميك���ن أبدًا أن 
يبل���غ هذا املبلغ يف القل���وب وال يكون موضع 

ثقة الناس واطمئنانهم.
وم���ن كان يف أعمال���ه اليومي���ة عرض���ة 
لألخط���اء واهلفوات كيف ميك���ن أن يوثق به 
يف إدارة أعم���ال اجملتم���ع ويطمأن إىل آرائه 

وتنفيذها بدون أي اعرتاض؟
إذن، ال ش���ك يف أن النيب جيب أن يكون 
معصوم���ًا، وه���ذا الش���رط الزم يف اإلم���ام 

أيضًا، كما ذكرنا.
ه���ذه املقول���ة ميك���ن إثباته���ا م���ن طريق 
آخ���ر أيضًا، وه���ي طريقة )قاع���دة اللطف( 
نفس���ها اليت يس���تند إليها لزوم وجود النيب 
واإلم���ام، وذلك ألن اهل���دف من وجود النيب 
واإلمام ال يتحقق بدون هذه العصمة فيهما، 
وم���ا ذكرناه يف الدرس الس���ابق عن فلس���فة 

وجودهما يظل ناقصًا.)11(
فالعصم���ة عب���ارة ع���ن الق���درة العقلي���ة 
املتس���لطة عل���ى جوانب الش���هوات النفس���ية 

يف اإلنس���ان فهي قوة متحكمة وملكة خاصة 
متن���ع م���ن الوق���وع يف املعاص���ي واالحنراف 
م���ع إم���كان ح���دوث املعصي���ة واخلط���أ على 

صاحبها. 
وه���ي من ش���رائط اإلمامة كم���ا هي من 
ش���رائط النب���وة )كما وس���بق أن حتدثنا عن 
العصمة يف النبوة( وهي ليس���ت كما يفهمها 
البع���ض، أن اهلل تعاىل جي���رب املعصوم على 
ت���رك املعاصي وإتيان الواجب���ات ال وإمنا ال 
تف���ى ألط���اف اهلل س���بحانه وتع���اىل على 
اجلمي���ع وعلى املعص���وم بال���ذات فاملعصوم 
يك���ون ق���ادرًا بقوة العق���ل وال���ذكاء واإلميان 
املنقط���ع هلل تع���اىل عل���ى أن ميتل���ك ه���ذه 
الصف���ة أي العصمة ع���ن اخلطأ والزلل قال 
الش���يخ املفي���د يف كت���اب )أوائ���ل املق���االت( 
ب���اب )القول يف عصم���ة األئمة(: )إن األئمة 
القائم���ني مق���ام األنبي���اء يف تنفي���ذ األحكام 
وإقام���ة احل���دود وحف���ظ الش���رائع وتأديب 
األن���ام معصومون كعصم���ة األنبياء ال جتوز 
عليهم كبرية وال صغرية.. وال س���هو يف شيٍء 

من الدين وال ينسون شيئًا من األحكام..(.
ويقول الشيخ املظفر: )ونعتقد أن اإلمام 
كالن���يب جي���ب أن يكون معصوم���ًا من مجيع 
الرذائ���ل والفواحش ما ظه���ر منها وما بطن 
م���ن س���ن الطفول���ة إىل املوت عمدًا وس���هوًا 
كم���ا جي���ب أن يك���ون معصوم���ًا م���ن الس���هو 
واخلطأ والنس���يان ألن األئمة حفظة الشرع 
والقوام���ون عليه حاهل���م يف ذلك حال النيب 

صلى اهلل عليه وآله.
ويق���ول العالم���ة احلل���ي يف كت���اب )نهج 
احل���ق(: ).. وألن احلاج���ة إىل اإلم���ام إمن���ا 
ه���ي لالنتص���اف للمظلوم من الظ���امل ورفع 
الفساد وحسم مادة الفنت وألن اإلمام لطف 
مين���ع القاهر من التعدي ويمل الناس على 
فع���ل الطاع���ات واجتن���اب احملرم���ات ويقيم 
احل���دود والفرائض ويؤاخذ الفس���اق ويعزر 
من يستحق التعزير فلو جازت عليه املعصية 

وصدر عنه انتفت هذه الفوائد()12(
����������������

)1( مي���زان احلكم���ة ج1، ص159، وص191 ����� 
197 �� ص173 على التوالي.

)2( سورة األحزاب، اآلية: 36.
)3( سورة النجم، اآليتان: 3 و 4.

)4( البقرة، اآلية: 124.
)5( سورة ص، اآلية: 26.

)6( سورة األنعام، اآلية: 124.
)7( صحيح مسلم: ج2، ص191.

)8( نق���اًل ع���ن الش���يخ مغني���ة: ص37؛ العالمة 
احللي يف شرح التجريد: ص250.

)9( سورة األعراف، اآلية: 155.
)10( ميزان احلكمة: ج1، ص190 �� 192.

)11( سلس���لة أصول الدين للشيخ ناصر مكارم 
الشريازي: ص28.

)12( عقائد املظفر: ص67.



أعالم الشيعة

العالمة الراش���د التق���ي اإلمام احلاج مال 
علي الكين الرازي الطهراني قدس اهلل روحه 
الزكي���ة: هوالعالم���ة اجلليل والفقي���ه املتبحر 
النبي���ل اإلمام علي بن قربان علي بن ش���عبان 
علي الك���ين ال���رازي الطهراني و)ك���ن( مفرد 
اكن���ان، قري���ة يف ثالثة فراس���خ م���ن عاصمة 
طه���ران يف اجلان���ب الغرب���ي الش���مالي منها، 
ينس���ب إليها املرتجم وهي عام���رة حّتى اليوم 
وه���ي ممت���ازة بكثرة فواكها وطيبه���ا وجودتها 
طعمًا وصورًة والس���يما الط���ني والرمان منها 
على جهة خاصة من االمتياز وغلط َمن توهم 
بأّنه )كند( بالدال املهملة وهي القرية يف اللغة 
الرتكية فتكون النس���بة فيها )الكن���دي( واّنها 

حذفت يف التلفظ لكثرة االستعمال تفيفًا.
وذل���ك ألنها وقع���ت يف ناحية جبلّية حّفت 
باجلب���ال م���ن جوانبه���ا و)كّن( بكس���ر الكاف 
وتش���ديد الن���ون الس���رت واالختف���اء كم���ا يف 
القام���وس وغ���ريه، فس���ميت القري���ة املذكورة 
به���ا فكأّنه���ا اس���ترتت به���ا ويفّتح ال���كاف يف 

االستعمال.
وكان املرتج���م املغفور له م���ن َعَمد علماء 
العاصمة الطهران �� ال زالت مشفوقة باخلطل 
والعمران �� يف عصره، أرفعهم مقامًا وأعظمهم 
موقعًا وأجلهم شأنًا وأبسطهم نفاذًا وأحصفهم 
عق���اًل وكياس���ًة وأمتنه���م رأي���ًا وأّدقه���م نظرًا 

وأوسعهم فكرًا ومقدمهم يف الدولة واألمة.
انتهت إليه الزعامة العامة والرياسة الكلية 
الروحانية واملرجعية التامة والقيادة واإلمامة 
يف الدين والعلم، وكان فقيهًا، أصوليًا، رجاليًا، 

حمّدثًا، حسن الفهم، مستقيم الذهن.
عاصر املرتجم جلاللة امللك ناصر الدين 
القاجار وكان له عظيم املوقع يف بالطه ودولته 
كان جاللة امللك يعظمه ويبّجله تبجياًل عظيمًا 
يليق مبقامه وينبغي له وكان له بليغ النفوذ يف 
طبق���ات الناس، كان وجيهًا، مقبواًل يف العامة 
وق���د امت���از رمح���ه اهلل يف عهده ب���ل يف قرنه 
ب���ني أقرانه بعميم النف���اذ وعلّو الصيت ووفور 
العقل وحسن التدبري وكرامة األخالق وطهارة 
السجية والوزانة واملتانة وحسن اعتقاد الناس 
يف حّق���ه م���ن اخل���واص والع���وام واجلمع بني 

التواضع والوقار والنظر يف مجيع األمور.
وكان تقّي���ًا، متورع���ًا، حم���رتزًا ع���ن كثري 
االخت���الط واالمت���زاج م���ع الن���اس م���ع النظر 
وقب���ول  وأحواهل���م  أموره���م  يف  والدخ���ل 
مراجعاتهم، حّت���ى يف أمورهم العرفية فضاًل 
ع���ن األم���ور الش���رعية الدينّي���ة وكان صاحب 

الشوكة واحلشمة واجلاللة والنبالة.
قال يف املآثر واآلثار �� وهو معاصر للمرتجم 

املغفور له بشخصه �� ما هذا ترمجته:
إّن املرتج���م املعظم قد اتس���ع دائ���رة نفاذ 
أمره وبسط يده وصيت عظمته وجاللته حّتى 
جت���اوز من حدود آس���يا ووص���ل إىل األقاليم 
األخرى وخضع ملقام قدس���ه ونبالته وجاللته 
ج���ّل من منتّحل بالتش���يع يف اآلفاق واألخطار 
ب���ل وغري الش���يعة أيضًا من األعاظم وس���ائر 

طبقات الناس من األمم والفرق.
وكان املرتج���م رمح���ه اهلل مرج���ع األم���ور 
الدي���ين والروحاني للعامة يف طهران وكان له 
جملس حبث كبري يف الفقه االس���تداللي وكان 
يضره مجع كثري من املشتغلني الفضالء وكان 
يتولي أمور مدرسة اخلان املروزي وأوقافها اليت 
خمتص على حسب تعيني الواقف وشرطه يف 
أص���ل الوقف، بأعلم علماء العصر يف طهران 
وكان ذل���ك ال خيل���و عن أهمّي���ة يف وقته وكان 
يقيم اجلماعة يف اجلامع املروزي وكان يضر 
مجاعت���ه مجاعة معظمة من اخلواص ووجوه 
طبقات الن���اس وكان يف أيام رمضان وغريها 
م���ن األيام اخلاصة كاألعياد الديين وحنوها، 
يتبادر الناس إىل احلضور يف مجاعته بكثري 
قبل الوقت، لكثرة زح���ام الناس وضيق املكان 
عن كّل وارد بعد الوقت، فكان الناس يتربكون 
بالص���الة مع���ه وااليتم���ام ب���ه ويباه���ون بذلك 

بعضهم بعضًا.
وإذا أراد جالل���ة الس���لطان ناص���ر الدين 
القاج���ار يف ضم���ن عم���ران البل���د يف طهران 
وترتي���ب الش���وارع الع���ام فيها وتعديله���ا، كان 
مس���جد صغري جبنب الش���ارع املع���روف أالن 
بش���ارع الباب األملاس���ية أو باب همايون وكان 
املسجد املذكور مينع عن سعة الشارع املقّدرة 
واس���تقامته عل���ى م���ا كان���وا يريدون���ه، فع���زم 
السلطان بتخريبه التساع الطريق واستقامته 
ولك���ن ما كان ي���رى ذلك جاللة املل���ك إاّل بعد 
االس���تخارة عن حض���رة املرتجم قدس س���ره 
فكتب إليه السلطان يستجيزه يف ذلك ملتزمًا 
باعط���اء ضع���ف قيم���ة أرض املس���جد وبنائه 
للمستحقني بوسيلة املرتجم وبناء مسجد آخر 
أعظ���م من املس���جد املزب���ور يف أّي حم���ّل يراه 
املرتجم وبأّي وضع أراده مصرًا على ذلك مبا 
اس���تهدفه وقد أفتى جب���وازه بعض من انتحل 

بالروحانّية يف معاصريه قبله.
فكت���ب املرتجم إلي���ه جوابًا عن���ه بعد أداء  

املراسم املتعارفة:
))ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   گ  
گ  ڳ  ڳ          ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ  

ۀ  ۀ  ہ     ہ((.)1(

فإذا 
بلغه كتابه انصرف 

امللك عن العمل من ساعته، ما 
كان املرتج���م حيًا وملا تويّف املرتجم رمحه 

اهلل فعمل���وا ب���ه كما كانوا يريدون���ه وكم له من 
نظري.

ولد املرتجم يف قرية كن املذكورة يف أسرة 
خامدة قروية ونش���أ فيها نشوء مجود ومخود 
إىل أن بلغ فيها على عشرين فصاعدًا ومل يذق 
من العرفان شيئًا حّتى رائحته وبعد ذلك طلع 
يف أفق قلبه نور العلم وحّبب اهلل إليه العرفان 
مبا كان يراه وارتضى له، فشرع يف التحصيل 
يف طه���ران أواًل زاهرًا يف ناصيته اثر الرش���د 
ونور الذكاء والفالح، ثّم هاجر منها مستجريًا 
إىل أعتاب أئمة العراق عليهم السالم حّتى قرأ 
يف احلائر الشريف احلسيين والنجف األقدس 
على العالمتني العلمني األستاذ السيد إبراهيم 
القزوي���ين احلائري ����� صاحب كتاب )ضوابط 
األصول( وكتاب )دالئل األحكام( وغريهما من 
املؤلفات الرائقة وخليفة أستاذ العالمة احملقق 
شريف العلماء املازندراني احلائري �� والفقيه 
األعظم فقيه الش���يعة يف عهده اإلمام الش���يخ 
حممد حس���ن صاحب اجلواهر وغريهما من 
صناديد عصره �� والشيخ حسن كاشف الغطاء 
املتوفى سنة 1262ه� �� والشيخ مشكور حوالوي 
النجف���ي املتوفى س���نة 1273ه����، حّتى بلغ من 
العل���م أقصاه ونال من فروعه وأصوله إىل ما 

كان يتمناه.
ثّم رجع إىل طهران ولكن )مل يكن( له فيها 
ال ميني فريفع وال مشال فيدفع، ليس له فيها 
معّرف إاّل العلم والّتقى فلم ميِض عليه فيها إاّل 
يسري من الزمان، حّتى عال امسه وطار صيته 
وتقّمص بأعباء الرياس���ة الروحانّية والزعامة 
الدينية وقام باألمر كما أمر، باس���تحقاق منه 

لذلك.
القي���ادة  أحس���ن  عه���ده  يف  األم���ة  ق���اد 
وأمجلها قيادة الفضل والعرفان والورع والتقى 
واخلري والصالح واهلداية واإلرشاد والتحلية 

والتهذيب.

المولى علي الكني الطهراني
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كان املرتجم يف أيام حتصيله فقريًا صفر 
الي���د يف طه���ران والنج���ف األق���دس حبيث ال 
يق���در م���ن تهيئة وس���ائل عيش���ة وضرورياتها 
عل���ى أدن���ى الوجوه حّتى قيل أن���ه كان ال يقدر 
يف بع���ض أيامه عل���ى تهيئة س���راج للمطالعة 
يف منزل���ه ولكن يا للعجب أّن���ه مل يوجب ذلك 
كّله وه���ذا التعب والنصب، أدنى َمَلل وال فتور 
يف عزائمه الراس���خة القوّي���ة وروحه امللكوتية 

اإلهلية وتعطيل يف قصده وتوقف يف مشيه.
ومّلا نزل املرتجم إىل طهران فكأّنه خّصص 
ش���يئًا من أوقات���ه بأمر الفالح���ة والزراعة يف 
بعض نواحيها مبا كان عليه من س���ابق أنس���ه 
والفته بذلك وأعانه يف ذلك بعض ربعه األولني 
من أهل قريته وأقاربه، فحصل له منه شيء ثّم 
تصّدى مبا يف يده بطبع بعض الكتب العلمّية، 
فاغن���اه اهلل تع���اىل بذلك بكام���ن لطفه وبليغ 
حكمت���ه وحص���ل ل���ه بذلك مال خط���ري فكان 
ال يأخ���ذ ش���يئًا من الناس عوض���ًا من أعماله 
وانتفاع���ًا من مقامه وكان ذل���ك مزيدًا يف علّو 
مقامه واعالء كلمته ونفاذ أمره وجاللة قدره.

كان للمرتجم املغفور له من الضياع والعقار 
م���ا يعت���د به���ا يف أواخر أم���ره ووّقف قس���مة 
معظم���ة منها للمصاحل العام���ة ووجوه اخلري 
وامل���ربات وبع���ض عائلته وهي الي���وم موجودة 
معمورة بتولية بع���ض العادة وتصديهم وينتفع 
به���ا مجاع���ة من أهل االس���تحقاق م���ن أوالده 

وغريهم.
تويّف املرتجم رمحه اهلل يف طهران عن سن 
الثمانني تقريبًا يف سنة 1306 ست وثالمثائة 
وأل���ف ودفن يف ج���وار حضرة احملدث اجلليل 
الس���يد عبد العظيم احلسين رضي اهلل عنه 
جن���ب احل���رم الش���ريف ودف���ن يف بقعته بعده 
جاللة السلطان ناصر الدين القاجار يف سنة 
1313 اهلج���ري القمري وه���ي معروفة ببقعة 
الس���لطان ناص���ر الدي���ن ولك���ن ق���رب املرتجم 
ظاه���ر مع���روف هناك يزوره الن���اس كما دفن 
فيه���ا بعض العلماء أخريًا أيضًا، مثل العاّلمة 
الشيخ عبد النيب النوري املازندراني الطهراني 
والعاّلم���ة املريزا حمّمد ابن ش���يخنا األس���تاذ 
اإلمام الش���يخ موىل حمّمد كاظم اخلراساني 

النجفي.
وكان املرتج���م رمح���ه اهلل ق���د اتفق وفاته 
مع وفاة العالمة احلكيم املتأله اجلليل املريزا 
حمم���د رضا القمش���ي اإلصفهاني الطهراني 
يف طه���ران يف يوم واحد والزدحام الناس على 
تشييع املرتجم ومحل جنازته واجتماع طبقات 
الناس وتعطيل األس���واق واملؤسس���ات لذلك، 
تعطل محل جنازة احلكيم املزبور إىل الغد بال 
اختيار منهم، فلم يقدروا على محله الستغراق 
توج���ه الناس وهّم العامة إىل تش���ييع املرتجم 
وذل���ك بال س���ائق خارجي يس���وقهم إىل ذلك 
غ���ري خلوص العقي���دة واإلميان باهلل وحس���ن 

االعتقاد وعظيم موقعه يف قلوب الناس.
وللمرتجم آث���ار مثينة ومؤلفات رش���يقة، 

منها:
)1( كتاب حتقيق الدالئل يف شرح تلخيص 
املسائل يف القضاء والشهادات وهو كتاب كبري 
مبس���وط جلي���ل ناف���ع وطبع يف دار الس���لطنة 

طهران يف سنة 1304.
)2( وله كتاب الطهارة أيضا.

)3( وكتاب الصالة.
)4( وكتاب البيع واخليارات.

)5( وله بعض احلواشي على كتاب جواهر 
الكالم الستاذه الفقيه األعظم.

)6( ول���ه أيضًا رس���الة يف الدراية مساها 
تلخي���ص )توضي���ح( املق���ال يف عل���م الدراي���ة 

والرجال.
وقد مسعت آنفًا أن املرتجم املغفور له هو 
مّمن ش���رع يف التحصيل يف كرب س���نه، ش���رع 
هذا الرجل يف حتصيل العلم بعد العشرين بال 
كفيٍل ملعاش���ه وال معني يف جري أموره وترتيب 
عيش���ته غري اتكاله على اهلل عّز وجّل بصفر 
اليد، حّتى َمّن اهلل تعاىل عليه بعظيم مننه من 

شامخ املقام واملوقع األسنى كما مسعته.
وم���ن طريف م���ا ينبغي ذك���ره يف املقام ما 
ينسب إىل أيام اشتغال املرتجم بأمور الزراعة 
والفالح���ة يف قرية كن قبل وروده بالتحصيل، 
مسعنا به من طرق عديدة وأسانيد متعددة من 
أحفاده وغريهم، بل لعّله مشهور عند مجاعة 
م���ن أهله وغريه���م من اخل���واص، ثّم مسعنا 
بها عن بع���ض الثقات من أخالئنا الراوي عن 
الش���اهد للواقعة وأصل صاحب العلة حسبما 

تسمعه.
روي لي بعض الثقات من أخالئنا، قال:

مسعُت عن رجل مّساه هو )باس���م الرجل 
خاصًا ولكيّن ذاهل به اآلن( وكان من أهل الفهم 
والصالح واملتانة من أهل القرية املزبورة، قال: 
كان املرتج���م عندنا يف القرية املذكورة، للقيام 
بأعم���ال الفالحة والزراعة وهو ش���اب حديث 
البل���وغ، يق���رب عمره يومئٍذ من مثانية عش���ر 
عام���ًا تقريب���ًا، فكّنا يف يوم من األيام نش���تغل 
بأم���ور الزراع���ة يف قطعة كانت لن���ا واملرتجم 
مش���غول معنا كذلك على العادة الس���ارية من 
قض���اء حّقه وايفاء وظيفته، فبينما حنن على 
العم���ل إذ ق���د ورد علينا رجل يّدعي بأّن عنده 
عل���م الرمل وكان يس���ري يف الُقراء على عادته 
يرتّم���ل للناس ويرت���زق بذلك لنفس���ه وأهله، 
فرتّمل الرجل لنا واحدًا بعد واحد لطلبنا منه 
ذل���ك وتكلم ل���كل واحد من احلض���ار مبا كان 
عنده على نظره وكان أكثر ما يقول ال خيلو عن 
املطابقة يف احلال واملاضي من األحوال، حّتى 
وصلت النوب���ة إىل املرتجم وترّمل له فإذا قد 
أخذ الرجل ينظر إليه بنظر خمصوص فكأًنه 
نظ���ر تعجب وحرية ينظ���ر إليه طوياًل غري ما 

كان قبل���ه، فتعجبن���ا من عمله وس���ألناه عنه، 
فق���ال: أّن أمر هذا الغ���الم واهلل لعجيب جدًا 
ألن���ه إّما يصري مالكًا قاه���رًا أو رجاًل عظيمًا 
يك���م على مجاعة من الناس، كامللك القاهر 

القادر.
ق���ال ال���راوي: فلّم���ا مسعن���ا مبقالته فيه 
أخذنا ينظر بعضنا إىل بعض بنظر االستهزاء 
ضاحكًا من كالمه، حّتى انقضى اجمللس وطال 
ما مضى علينا من الزمان وقد نس���ينا ما كّنا 
مسعنا به من الوعد، حّتى جتاوز عمر املرتجم 

من عشرين وهو مشتغل عندنا كما كان.
وحينئ���ٍذ فق���د س���افر املرتجم منه���ا إىل 
طهران يف يوم من األيام بصحبة ما كنا حنمله 
إليها من الفواكه للش���راء فيه���ا يف كّل يوم ومل 
يرجع إلينا يف موعده، حّتى مضى عليه بعض 
األي���ام وقام بعض مّنا بالفحص واالستفس���ار 
من���ه، حّتى وج���دوه يف بعض م���دارس طهران 
مشتغاًل بالتحصيل عند بعض املشتغلني فيها 
ومل مي���ض عل���ى ذلك إاّل أعوام يس���رية، حّتى 
مسعنا بصيت فضله وتقواه وحس���ن س���ريته 
ومجيل عش���رته يف أقرانه، حّتى بلغ من املقام 
ما بل���غ)2(، فأكمل دراس���ته يف مدينة إصفهان 
عند أستاذه سيد أسد اهلل اإلصفهاني املتوفى 

سنة 1290ه�.
يف الثامن عش���ر من ش���هر مجادى الثانية 
ع���ام 1289ه����، مت االتف���اق بني ناص���ر الدين 
ش���اه �� حاك���م البالد اإلس���المية �� م���ع التاجر 
الربيطاني �� رويرت �� على أن يتم إنش���اء س���كة 
حديد من اجلنوب إىل الشمال وأن يكون حق 
التصرف يف األراضي اليت هي أطراف السكة 
احلدي���د أو أطراف حمطة القطار بيد التاجر 
الربيطاني، حيث عرب الغرب عن هذا االتفاق 
ب���أن لن يبقى للحاكم إال اهلواء من بالده، فتم 
االعرتاض من قبل املال علي الكين الطهراني 
فجمع العلماء والطلبة، فأرسل رسالة قوية إىل 
احلاكم فطلب منه إلغ���اء التوقيع واالتفاق، أو 
يتم ثورة شعبية على السلطة احلاكمة وطالب 
بإقال���ة الش���خصني اللذين خانا الب���الد هما �� 
حممد حسني خان سبهساالر )صدر األعظم( 
و امل���ريزا ملك���م خ���ان )ناظم الدول���ة( ��، حني 
وصول ناصر الدين شاه يف امليناء من أوربا مت 
إخباره بالثورة الش���عبية ضد االتفاق ومطالبة 
الناس بإلغاء التوقيع، فتح إلغاء االتفاق يف عام 

1290ه�.)3(
وللعالمة املرتجم قدس سّره وطاب رمسه 
مقام حممود ويوم مشهود مع اخلطيب املعروف 
يف عهده واملتكلم البارع احلاج موىل إمساعيل 
الواعظ الشهري املعروف السبزواري الطهراني 

يف جملسه العام.
�����������������������

)1( سورة الفيل، اآليات: 1 و 2 و 3 و 4 و 5.
)2( كتاب مرآة الشرق: ص894 �� 899.

)3( موقع انديشه.
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ابن بابويه: بإسناده عن ابن عباس، قال: 
كن���ت م���ع علي عليه الس���الم يف خرجته إىل 
صّفني، فلّما نزل بنينوى، وهو شّط الفرات، 

قال بأعلى صوته:
»يا بن عّباس، أتعرف هذا املوضع؟«.

فقلت: ما أعرفه يا أمري املؤمنني.
فق���ال عل���ي علي���ه الس���الم: »ل���و عرفته 
تبك���ي  حت���ى  جت���وزه  تك���ن  مل  كمعرف���يت 

كبكائي«.
قال: فبكى طوي���اًل حتى اخظّلت حليته، 
وسالت الدموع على صدره، وبكينا معه وهو 
يقول: »اوه أوه ما لي وآلل أبي سفيان؟ ما لي 
وآلل حرب حزب الش���يطان، وأولياء الكفر؟ 
ص���ربًا يا أبا عب���د اهلل، فقد لقي أبوك مثل 

الذي تلقى منهم«.
ث���م دع���ا مب���اء فتوض���أ وض���وء الصالة، 
فصّل���ى م���ا ش���اء اهلل أن يصل���ي، ث���م ذك���ر 
حن���و كالمه األول إال أن���ه نعس عند انقضاء 
صالته وكالمه س���اعة، ثم انتب���ه، فقال: »يا 

ابن عباس«.
فقلت: ها أنا ذا.

فق���ال: »أال أحّدثك مب���ا رأيت يف منامي 
آنفًا عند رقدتي؟«.

فقلت: نامت عيناك ورأيت خريا يا أمري 
املؤمنني.

ق���ال: »رأي���ت كأن���ي برج���ال )بيض( قد 
نزل���وا م���ن الس���ماء، معه���م أع���الم بي���ض، 
ق���د تقّلدوا س���يوفهم وهي بي���ض تلمع، وقد 
خّطوا حول هذه األرض خّطة، ثّم رأيت كأن 
ه���ذه النخيل قد ضرب���ت بأغصانها األرض 
)فرأيته���ا( تضط���رب ب���دم عبي���ط، وكأن���ي 
باحلس���ني علي���ه الس���الم س���خلي وفرخ���ي 
ومضغيت وخّمي قد غرق فيه، يستغيث فال 
يغ���اث، وكأّن الرجال البيض )قد( نزلوا من 
السماء ينادونه ويقولون: صربًا آل الرسول، 
فإّنك���م تقتل���ون عل���ى أي���دي ش���رار الن���اس، 
وه���ذه اجلّنة يا أبا عبد اهلل مش���تاقة إليك، 
ثّم يعّزونين ويقولون: يا أبا احلس���ن أبش���ر، 
فقد أقّر اهلل )به( عينك يوم )القيامة( يقول 

الناس لرّب العاملني.
ث���ّم انتبهت هكذا والذي نفس علّي بيده، 
لق���د حّدثين الص���ادق املصّدق أبو القاس���م 

صلى اهلل عليه وآله وسلم إّني سأمّر بها يف 
خروج���ي على أهل البغي علينا، وهذه أرض 
كرب وبالء، يدفن فيها احلسني عليه السالم 
وس���بعة عش���ر رجاًل )كلهم( من ولدي وولد 
فاطمة عليها الس���الم وإنها لفي الس���ماوات 
معروف���ة، تذكر أرض كرب وب���الء كما تذكر 

بقعة احلرمني، وبقعة بيت املقدس«.
ث���ّم قال )لي(: »يا بن عباس اطلب )لي( 
حوهل���ا بع���ر الظب���اء، ف���و اهلل م���ا كذبت وال 

كّذبت وهي مصّفرة لونها لون الزعفران«.
ق���ال اب���ن عب���اس: فطلبته���ا فوجدته���ا 
جمتمع���ة فناديت���ه: ي���ا أم���ري املؤمن���ني، ق���د 

أصبتها على الصفة اليت وصفتها لي.
فق���ال عل���ي عليه الس���الم: »ص���دق اهلل 

ورسوله«.
ثم قام علي عليه الس���الم، يهرول )حتى 
ج���اء( إليه���ا، فحمله���ا، وق���ال: »ه���ي ه���ي 
)بعينها(، أتعلم يا بن عباس ما هذه األبعار؟ 
هذه قد مّشها عيسى بن مريم عليه السالم، 
وذل���ك أنه مّر به���ا ومعه احلواريون فرأى ها 
هن���ا الظب���اء جمتمع���ة وه���ي تبك���ي، فجلس 
عيس���ى علي���ه الس���الم وجل���س احلواري���ون 
)مع���ه(، فبك���ى )وبكى( احلواري���ون، وهم ال 

يدرون مل جلس ومل بكى.
فقالوا: يا روح اهلل وكلمته، ما يبكيك؟

قال: أتعلمون أّي أرٍض هذه؟
)قالوا: ال(.

)قال(: هذه أرض يقتل فيها فرخ رس���ول 
اهلل أمحد صلى اهلل عليه وآله وس���لم وفرخ 
احل���رة الطاهرة البتول، ش���بية أمي، ويلحد 
فيه���ا، )طينه( أطيب من املس���ك ألنها طينة 
الفرخ املستشهد، وهكذا تكون طينة األنبياء 
وأوالد األنبي���اء فهذه الظباء تكلمين، وتقول 
إنه���ا ترعى يف هذه األرض ش���وقا على تربة 
الف���رخ املب���ارك، وزعمت أّنها آمن���ة يف هذه 

األرض.
ثّم ضرب بيده البعريات فش���مها، وقال: 
ه���ذه بع���ر الظب���اء على ه���ذا الطي���ب ملكان 
حشيشها، اللهم فابقها أبدا حتى يراها أبوه 

فتكون له عزاء وسلوة.
قال: فبقيت إىل يومنا هذا وقد اصفّرت 

لطول زمنها، وهذه أرض كرب وبالء«.

ث���م قال بأعلى صوته: يا رّب عيس���ى بن 
مري���م، ال تراب���ك يف قتلته، واملع���ني )عليه(، 

واخلاذل له«.
ث���ّم بكى )بكاء( طوي���اًل وبكينا معه حتى 
س���قط لوجهه وغش���ي عليه طوياًل، ثّم أفاق 
فأخ���ذ البع���ر فص���ره يف ردائ���ه، وأمرني أن 
اصّره���ا كذل���ك ث���ّم ق���ال: يا ابن عب���اس إذا 
رأيته���ا تنفج���ر دمًا عبيطًا، ويس���يل منها دم 
عبيط، فاعلم أن أبا عبد اهلل عليه الس���الم 

قد قتل بها ودفن.
ق���ال اب���ن عب���اس: ف���و اهلل لق���د كن���ت 
أحفظها أش���ّد م���ن حفظي مل���ا افرتض اهلل 
ع���ز وجل علّي وأنا ال أحلها من طرف كّمي، 
فبينا أنا نائم يف البيت )إذ انتبهت( فإذا هي 
تس���يل دمًا عبيط���ًا، وكان كّمي قد امتأل دمًا 
عبيطًا، فجلس���ت وأنا باٍك وقلت: )قد( قتل 
واهلل احلسني، واهلل ما كذبين )لي( قّط يف 
حديث )حّدثين(، وال أخربني بشيء )قط( 
إنه يكون إال كان كذلك ألن رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم )كان( خيربه بأشياء ال 

خيرب بها غريه.
ففزع���ت وخرجت �� وذلك عن���د الفجر �� 
فرأيت واهلل املدينة كأنها ضباب ال يس���تبني 
منه���ا أث���ر عني، ث���ّم طلعت الش���مس فرأيت 
كأنها منكس���فة، ورأي���ت كأن حيطان املدينة 
عليها دم عبيط، فجلس���ت وأن���ا باك وقلت: 
قت���ل واهلل احلس���ني، ومسع���ت صوت���ًا م���ن 

ناحية البيت وهو يقول:
اص���ربوا آل الرس��������������ول

النحول الف�������رخ  قت������������ل 
ن���زل ال���روح األمي���������������ن

وع����������������وي���ل بب�����������������كاء 
ث���ّم بك���ى بأعلى صوت���ه، وبكي���ت فأثبّت 
عن���دي تل���ك الس���اعة كان ش���هر حم���ّرم يوم 
عاش���وراء لعش���ر مضني من���ه، فوجدته قتل 
يوم ورد علينا خربه وتارخيه كذلك، فحّدثت 

بهذا احلديث )أولئك( الذين كانوا معه.
فقال���وا: واهلل لق���د مسعن���ا م���ا مسعت 

وحنن يف املعركة وال ندري ما هو.
قلت: أترى أّنه اخلضر عليه السالم.)1(

�������������������������
)1( مدين���ة املعاج���ز للس���يد هاش���م البحراني: 

ج1، ص165 �� 170

..موضع قتل احلسني عليه السالم وما يف ذلك من املعجزات..
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من مناهل مدرسة الدعاء

 شرح الصحيفة السجادية
الحلقة الثامنة

)...، َوَجَع���َل ِل���ُكلِّ ُروٍح قوتًا َمْعلومًا َمْقُس���ومًا 
ِمْن ِرْزِقِه،.....(.

ال���روح: يش���مل كل ال���ذي ب���ه حي���اة النف���س 
وتأت���ي عنوان���ًا للنف���س اإلنس���انية الناطقة ذات 
البي���ان، وال���روح يذك���ر ويؤّنث، ويف نس���خة ابن 
إدري���س )ل���كل زوج( مبفهومه القدي���م املوحد ال 
يك���ون ل���ه نظ���ري كاألصن���اف أو نقي���ض كالذكر 
واألنثى؛ والقوت: املدار من الطعام الذي ميسك 
به الرم���ق، واملعلوم: مع���روف الوصف؛ واملقدار 
توزي���ع  ضم���ن  املع���ني  املف���روز  أي  واملقس���وم: 
وقس���مة، حيث خ���ص اهلل كل نفس برزق حمدد 

املقدار والنوع تتبلغ به احلياة.)1(
وقيل: )وجعل لكل روح منهم( أي لكل إنسان 
)قوتًا معلوما( القوت: ما يأكله اإلنسان، أو املراد 
األعم من املأكول وامللبوس وما أش���به، )مقسومًا 
من رزقه( وقد عينه له حني قسم األرزاق للبشر 

)ال ينقص من زاده( اهلل سبحانه يف الرزق.)2(
منه���م  روح  ل���كل  )وجع���ل  أيض���ا يف  وقي���ل 

ٻ   ٻ   ٻ   ))ٻ   تع���اىل:  اهلل  ق���ال  قوت���ا...(، 
پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  

ٺ      ٺ  ٺ  ٿ((.)3(
بالس���عي م���ع الق���درة َعلي���ه؛ ألّن لكّل ش���يء 
داعي���ة، وس���ببًا، وقص���ة مري���م حي���ث ق���ال اهلل 

تب���ارك وتع���اىل: ))ىئ   ىئ  ی   ی  ی  
يب   ىب   خبمب    حب   جب   يئ   ىئ   حئمئ   جئ   ی  

جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج((.)4(
هي قضية يف واقعة خاصة، وكرامة من اهلل 

ملريم عليها الس���الم، قال سبحانه وتعاىل: ))ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ((.)5(
فالس���عي طريق البد من سلوكه، ولكن جيب 
أْن ال يذه���ل ع���ن اهلل س���بحانه، فك���م من فقري 
اس���تغنى، ومن غين افتقر باملخبآت، واملفاجآت 

اليت ال يعلم بها إال اهلل.
والب���د م���ن الّتنبي���ه إىل أّن احل���رام من رزق 
الش���يطان، وحمال أن يكون م���ن الرمحن، كيف 

وقد نهى عنه؟ وقال تعاىل: ))ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   

ۉ  ۉ  ې  ې  ې((.)6(

أّما َمن عجز عن الس���عي فإنه يرزق بس���بب 
طبيع���ي كاجلن���ني يف الرح���م، أو عاطف���ي كرّب 
العيال، واألطفال يسعى هلم، أو من الصدقات، 
وبي���ت امل���ال كاملقعدي���ن الذين ال معي���ل هلم، وال 
كفيل، ومهما يكن فكل االسباب، ووسائل العيش 
تنته���ي إلي���ه تع���اىل؛ ألّن���ه خالق كل ش���يء حّتى 

العاطفة يف قلب املعني هو باعثها.)7(
وقيل: جعل: م���ن األفعال العامة جتيء على 

ثالثة أوجه.
مبعن���ى: صار، وطف���ق فال يتع���ّدى، أو خلق 
وأوجد، والظرف متعّلق به، أو التصيري املتعدي 
إىل مفعول���ني فيك���ون أوهلم���ا قوت���ا وثانيهم���ا 

الظرف املتقّدم على ما هو مقتضى الصناعة.
وال���روح، بض���ّم الراء املهملة بع���د الواو حاء 
مهمل���ة: يذّك���ر ويؤّنث كما نّص علي���ه اجلوهري 

وصاحب احملكم.
ق���د حترّي العقالء يف حقيقة الروح وعجزوا 
عن إدراك كنهه حّتى قال بعضهم: إّن قول أمري 

املؤمنني عليه السالم:
»من عرف نفس���ه فقد عرف رّبه«، معناه إنه 
كم���ا ال ميكن التوّص���ل إىل معرفة النفس أعين 
الروح ال ميكن التوّصل إىل معرفة الرّب، وقوله 

تعاىل: ))وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی((.)8(

وق���ال بع���ض علمائن���ا املتأّخرين: املس���تفاد 
من األخبار عن األئّمة األطهار: إّن الروح ش���بح 

مثالي على صورة البدن.
والق���وت بالضّم: م���ا يؤكل ليمس���ك الرمق، 
ومن���ه احلدي���ث: »ألله���م اجع���ل رزق آل حمم���د 

قوتا«، أي بقدر ما ميسك الرمق من املطعم.
مقسوما، أي: معّينا مفروزا عن غريه، قسمة 
تقتضيها مش���ّيته املبنية على احلكمة واملصلحة 
ومل يف���ّوض أمره إليهم، علم���ًا منه بعجزهم عن 

تدبري أنفسهم كما قال تعاىل: ))ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ   ې((.)9(

ل���ك أن جتع���ل كاّل م���ن الق���وت وال���رزق يف 
الدع���اء أع���ّم من اجلس���ماني والروحان���ي، فإن 
اإلنس���ان كما علم���ت مرّكب من الب���دن والروح، 
فكم���ا أن البدن حمت���اج يف بلوغ كماله إىل قوت 

ش���بيه به يف اجلس���مية ليزيد يف قدره الالئق به 
ويكم���ل يف ذاته، كذلك ال���روح حمتاج إىل قوت 
مناس���ب له ش���بيه به يف الروحانية ليقويه ويبلغ 

به غاية كماله، وهو العلم واملعرفة.
الغ���ذاء  عل���ى  والطع���ام  الق���وت  وإط���الق 
الروحاني شائع كقوله عليه السالم: »أبيت عند 
رّب���ي يطعم���ين ويس���قيين«، ومعل���وم أّن طعام���ه 
صل���ى اهلل علي���ه وآله وس���لم عند رّب���ه ليس من 
جن���س أطعمة احليوان���ات اللحمية، وال ش���رابه 
من جنس هذه األشربة، وإمنا املراد طعام العلم 

وشراب املعرفة.
وع���ن زي���د الش���حام ع���ن أب���ي جعف���ر عليه 
الس���الم يف قول���ه تعاىل: )فلينظر اإلنس���ان إىل 
طعامه( قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي 

يأخذه عمن يأخذه.
فإذن اإلنس���ان حمت���اج إىل كّل من القوتني، 
فكما جعل لكّل قوتًا جس���مانيًا معلومًا مقس���وما 
م���ن رزقه جعل له قوتا روحانيا معلوما من رزقه 

وبذلك إحتّج عليه ووّجه اخلطاب إليه.
ق���ال بع���ض العارف���ني: لك أح���د نصيب من 
لوام���ع إش���راقات نوره ق���ّل أو كثر، فل���ه احلّجة 
عل���ى كّل أحد مبا عرفه من آيات وجوده ودالئل 
صنع���ه وجوده، فوقع التكليف مبقتضى املعرفة، 

والعمل مبوجب العلم، واهلل أعلم.)10(
�����������������������

)1( حب���وث يف الصحيف���ة الس���جادية للش���يخ 
صاحل الطائي: ص8 �� 9.

)2( ش���رح الصحيفة الس���جادية للس���يد حممد 
الشريازي: 16 �� 17.

)3( سورة هود، اآلية: 6.
)4( سورة آل عمران، اآلية: 37.

)5( سورة امللك، اآلية: 15.
)6( سورة البقرة، اآلية: 174.

)7( يف ظالل الصحيفة السجادية للشيخ حممد 
جواد مغنية: ص50.

)8( سورة اإلسراء، اآلية: 85.
)9( سورة الزخرف، اآلية: 32.

)10( رياض السالكني للسيد علي خان احلسين 
الشريازي: ج1، ص270 �� 280.
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لعب االس���تعمار كثريًا يف إغواء ش���عوبنا 
إضالهل���ا  يف  حثيث���ًا  وس���عى  اإلس���المية 
وحتريفه���ا عن طري���ق اهلدى وأخ���ذ ينصب 
شرك حبائله وأالعيبه يف ساحة األّمة متفّننًا 
يف س���بل الس���يطرة واهليمن���ة على نفوس���ها 
ومقدراته���ا.. فاس���تخدم األس���اليب املتعّددة 
للس���يطرة على ثروات الدول والشعوب عرب 
إرهاب���ه السياس���ي يف إدارة الدولة وتس���يري 
سياس���تها حس���بما تقتضي املصلح���ة فتارة 
ميّد نفوذه قسرًا مستخدمًا إرهابه العسكري 
للحيلولة واهليمنة على النظام وأخرى يكم 
إرهابه االقتصادي من أجل إخضاع الشعوب 
وإرغامه���م بالتس���ليم حت���ت ضغ���ط اجملاعة 
وبأس���لوب خط���ري وأخري هو غ���زوه الفكري 
)اإلرهاب الفكري( حيث يبدأ بتغريب العقل 
املس���لم وحتويله إىل شخصية داعية للغرب 

وبوقًا إعالميًا إىل براجمه وخططه.
وبدأ االس���تعمار بتش���ويه ونق���د الصورة 
مس���تعينًا  املس���لم  أليديولوجي���ة  احلقيقي���ة 
ب���رؤى زائفة صبغت بإطار الدين حيث تبدي 
اإلس���الم عل���ى أّنه دي���ن يدع���و إىل الرجوع 
والتحّجر وليس إىل األمام والتقّدم... وهكذا 
بدأوا بكتابة املسلسالت واحللقات واجملاّلت 
املوّسعة اليت ترّوج للمفاهيم الغربية وتبديها 

بوجه ساطع ومزدهر.
وقد استعان االستعمار باألقالم املأجورة 
ال���يت بدوره���ا تس���ّرب الس���موم يف عق���ول 
الش���عوب املس���لمة وما يدعو إىل األسف أن 
ه���ذه االّدع���اءات ال���يت رّوجت هل���ا األجهزة 
التلف���از،  الصح���ف،  كاملذي���اع،  اإلعالمي���ة 
ومّثلت اإلس���الم كأفيون للشعوب فقد تركت 
بصمات مش���ّوهة وآث���ارًا معّوقة ترّتب عليها 

إجنراف العدي���د من الكّتاب والش���خصيات 
اإلس���المية حي���ث عدل���وا عن اإلس���الم إىل 
فل���ك الغرب جل���ّراء م���ا أصيب���وا حبالة من 
االنبه���ار م���ن حض���ارة الغ���رب ودول أوروب���ا 
ونظ���روا بعني مادية على أن اإلس���الم عاجز 
عل���ى حتقيق ما أجنزه الغ���رب وحلفاؤه على 
صعيد احلياة املادية، وتطّور العلوم احلديثة 

والتكنولوجية.
م���ن هنا ننّوه خبطورة وبش���اعة التغريب 
الذي س���لخ من أّمتن���ا أصالتها وصنعها إىل 
ش���خصية مادي���ة تس���عى لتحطي���م أصالتها 
وقيمه���ا بيده���ا، وكه���ذا الن���وع م���ن الغ���زو 
والتغري���ب ما متّيز به االس���تعمار الفرنس���ي 
حي���ث نّف���ذ يف كث���ري م���ن ال���دول العربي���ة 
اإلس���المية، كلبن���ان واملغ���رب العرب���ي حيث 
بدأ بتحطيم أكرب قدر من العادات والتقاليد 
اإلس���المية وفرض البديل، املزّيف كإش���اعة 

السفور واحنالل املرأة.
وبه���ذا الق���در م���ن احملاول���ة اإلفس���ادية 
أصبحت العادات اإلس���المية يف جمتمعاتنا 
مقبورة ومضمورة ال أثر هلا ومن يتعامل بها 
يصب���ح ش���اذًا يف نظر اآلخري���ن.. وأصبحت 
قي���م الغ���رب وعادات���ه مألوف���ة ومتعارف���ة، 
فس���ادت مناهجه���م الرتبوية والدراس���ية يف 
امل���دارس واجلامع���ات واملكتبات وانتش���رت 
تقاليده���م وزّي مالبس���هم وط���راز بيوته���م 
وكيفي���ة أكله���م وش���ربهم حّتى يص���ل احلال 
ألقص���ى درجة م���ن التبعية يف بع���ض الدول 
أن تتح���ّول اللغة احملّلي���ة )العربية( إىل لغة 
أجنبي���ة فتصب���ح م���اّدة أساس���ية يف مناه���ج 

التدريس يف املؤسسات احلكومية.
وآخ���ر املقّدم���ة نش���ري إىل أه���ّم ركي���زة 

نصبها 
االستعمار 

تس���خري  ه���و 
وجعله���ا  النس���اء 

أداة ناجح���ة وجمدي���ة 
االس���تعمارية  للمخّططات 

فبدأ بسلب قناعة املرأة املسلمة 
عن احلجاب ومن ثّم حتويلها إىل فعل 

يس���اهم يف إفس���اد اجملتمع وكان ش���عاره يف 
ذل���ك )حنو حتري���ر امل���رأة( وإع���ادة حرّيتها 
واملطالب���ة حبقوقه���ا ويكون أّول ح���ّق هلا أن 
تن���زع امل���رأة عّفته���ا، وش���رفها وتتخّل���ى عن 
احلج���اب ومن ثّم تكون جس���دًا حم���ّررًا من 
القيود لتمارس عمله���ا الطبيعي يف اجملتمع 

واملصنع واملكتب... .

المرأة ومكانتها اإلنسانية
كث���ر احلديث ع���ن مكانة امل���رأة ودورها 
يف اجملتم���ع... وازدادت النظري���ات الغربي���ة 
الداعي���ة، لتحق���ري املرأة وقال���وا ال قيمة هلا 
وإمّن���ا خلقت ألجل إش���باع رغب���ات الرجل.. 
وإّنها خملوق ال يعرتف بها الدين اإلسالمي 
من ب���اب احلقوق.. واس���تدّلوا بذلك على أّن 
امل���رأة تأخ���ذ نصيبها يف اإلرث نصف س���هم 
الرجل.. وشهادة إمرأتني مبثابة شهادة رجل.. 

وأن اإلسالم جعل هلا مثنًا وهو املهر.. .
وم���ن  اخلطيئ���ة  عنص���ر  أّنه���ا  وقال���وا 
وجودها يدّب الفس���اد والشّر وهلا يد يف كّل 
خطأ يقرتفه الرجل.. وقالوا أن الرجل مربأ 
من اخلطأ وإمّنا زوجته جتّره إىل اخلطيئة.. 
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وقالوا أّن الش���يطان ال جيد 
إىل  مباش���رًا  طريق���ًا 
الرجل وإمّنا سبيله 
إىل املرأة فهي 
تدع  اليت 
 ، ج���ل لر ا
واستدلوا يف 
إخراج آدم من 
بس���بب  اجلّنة 
ح���ّواء  زوجت���ه 
وس���وس  حيث 
الش���يطان  هل���ا 
أغ���رت  وه���ي 
وأضاف���وا  زوجه���ا، 
يتعّل���ق  فيم���ا  كذل���ك 
باس���تعدادها الروح���ي 
واملعنوي وقالوا أّن املرأة 
ال تدخ���ل اجلّن���ة وأّنه���ا ال 
تس���تطيع أن تس���مو يف املراتب 
الروحي���ة والديني���ة وال ت���درك م���ا 
يدركه الرجل يف القرب من اخلالق عّز 

وجّل... .
وبه���ذه األدّلة الزائفة حاول البس���طاء 
الداللة على أن املرأة ال مكانة هلا يف 

الدين أو يف اجملتمع...(.

رد هذه الشبهات
م���ا  يعتقد به اإلسالم أن ما وصفت و

ب���ه املرأة هو إجحاف وظلم حلّقها.. باعتبار 
أّن الدين يساير املرأة كما يساير الرجل وأّنها 
خملوق مكّلف بأداء الواجبات واالبتعاد عن 
املعاصي واالنص���راف عن الذنوب، كما هو 

مطلوب من الرجل.
ولق���د وضع اإلس���الم املكانة اإلنس���انية 
املش���ّرفة للم���رأة وذلك ما دل علي���ه القرآن 
الكري���م واألحادي���ث الطاه���رة ال���يت نصت 
ب���أن املرأة نصف اجملتمع واحلياة، قال اهلل 

تبارك وتعاىل:
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ))ڄ  
ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ   

ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ((.)1(
وقال سبحانه وتعاىل:

))پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ((.)2(
وحينم���ا يش���ري الق���رآن يف بع���ض آياته 
)مثل يا أّيها الناس(.. و)يا أّيها اإلنس���ان(.. 
و)كّرمنا بين آدم(.. اإلش���ارة هنا ال تقتصر 
عل���ى الرج���ل دون املرأة.. فاخلط���اب موّجه 
ل���كال الطرف���ني، وإن قلن���ا خط���اب التكريم 
يتمح���ور يف الرج���ل دون امل���رأة فلق���د نفينا 
الش���رعية  والواجب���ات  الفرائ���ض  وج���وب 
لديه���ا.. بل نفينا وجود العقل يف املرأة الذي 

يشّكل حمور التكريم عن سائر املخلوقات.
جاء يف احلديث القدسي:

»إن اهلل خل���ق العق���ل ث���ّم قال ل���ه: أدبر 
فأدبر، ثّم قال له: أقبل فأقبل، فقال الرّب: 
وعّزت���ي وجالل���ي م���ا خلق���ت خلقًا أحس���ن 
من���ك وال أش���رف من���ك وال أع���ّز منك، بك 
أوّح���د وبك ُأْعَبْد، وبك أدعى، وبك ألتجى، 
وب���ك أبتغي، وبك أخ���اف، وبك أحذر، وبك 

الثواب، وبك العقاب«.)3(
وال ننف���ي أن اإلس���الم أعط���ى للرج���ل 
بعض املؤّهالت ما مل يعط للمرأة كممارسة 
القضاء، ورجل بامرأتني يف الشهادة، وعدم 
أّم الرجل يف الصالة وعدم تقليدها يف حال 
اجتهادها، وكل ذلك ال يشري على أن الدين 
ال يضع أهّمية للمرأة حيث ال مينحها بعض 
الصالحيات املمنوح���ة للرجل دونها.. وإمّنا 
ذل���ك يرج���ع إىل طبيعة اخلل���ق واالختالف 

السيكولوجي لدى الطرفني.

المرأة ليست سلعة
ومن قال أن املرأة سلعة تشرتى من بيت 
أبيه���ا فه���ذا رأي ال يعي���ه العق���ل، إن الرجل 
الذي يبحث عن فتاة تناسبه وتشارك حياته 
يف س���ّرائه وضّرائ���ه هذه الفت���اة أمسى من 
أن تكون بضاعة أو س���لعة تشرتى ولو كانت 
س���لعة للشراء فلماذا أعطاها اإلسالم قرار 
املوافق���ة وض���رورة إدالء رأيه���ا بإرادته���ا يف 
الرجل املراد زواجه.. لكان القرار بيد أبويها 
هم���ا الل���ذان يزّوج���ان وإن أرادا يطّلق���ان، 
غري ناس���ني أن ال���زواج أمٌر مق���ّدس وليس 
جتارة وإمّنا بناء مقّدس يكّون أسرة صاحلة 
تس���اهم يف بناء كيان اجملتمع املسلم، وهلذا 
أن العدي���د م���ن األحاديث والرواي���ات تؤّكد 
عل���ى أم���ر ال���زواج.. وذل���ك لبل���وغ ضرورته 
وأهميت���ه.. وأّم���ا م���ا قال���وا ب���أن املهر يعين 
ش���راء املرأة كس���لعة ومن ثّم امتالكها فندل 
ب���ه على أن املهر نتيجة تدبري ذكّي امتالكها 
فندلي به على أن املهر نتيجة تدبري ذكّي يف 
أص���ل اخللق���ة من أجل متت���ني عالقة املرأة 

بالرجل ومتاسكها... .
ودور كل م���ن امل���رأة والرجل يف مس���ألة 
احلّب خمتلف يف أصل اخللقة وهذا القانون 
يس���ري �� عرف���ًا �� عل���ى الوج���ود بأمجعه إذ 
يق���ال أن قانون احلّب واجل���اذب واجملذوب 
يسري على كافة املوجودات واملخلوقات مع 
خاصية مفادها.. أن املوجودات واملخلوقات 
متفاوتة باعتبار أن لكل موجود دورًا خاصًا 
جي���ب آداؤه.. ويف ه���ذا الص���دد نكت���ة هامة 
أش���ار إليها الشهيد مطّهري يف كتاب )نظام 
حق���وق امل���رأة يف اإلس���الم( يق���ول العلم���اء 
)الرج���ل أكثر ش���هوة من امل���رأة وقد ورد يف 

بعض الروايات أن الرجل ليس أكثر ش���هوة 
م���ن املرأة بل العك���س من ذلك.. إاّل أن املرأة 
خلق���ت أكثر من الرج���ل قابلية على مقاومة 
ش���هوتها.. ونتيج���ة احلديث���ني واح���دة ففي 
كلت���ا احلالت���ني يك���ون الرجل جت���اه غريزته 
أضع���ف من املرأة.. وه���ذه اخلاصية أضفت 
إىل امل���رأة مّيزة وهي أاّل تذهب يف طلب يد 
الرج���ل وال تستس���لم له بس���هولة بل العكس 
اضط���ّر الّرجل إىل إظه���ار حاجته واملبادرة 
إىل جلب رضاها واحرتام رغبتها وأن يقدم 
هل���ا هدّية.. وللمهر جذر مش���رتك مع حياء 
وعّف���ة املرأة فق���د أدركت بإهل���ام فطري أن 
عّزته���ا واحرتامه���ا يقتضي���ان بأن ال تس���ّلم 
نفس���ها جّمانًا.. وقد أّدى ذلك كّله أن تتمّكن 
املرأة مع ضعفها اجلس���دي جّر الرجل إىل 
ساحتها خاطبًا وتدفع الرجال إىل التنافس 
م���ن أجلها كما أّنها تهّم بإخراج نفس���ها من 
متن���اول يد الرج���ل.. وحني ترض���ى بالزواج 
م���ن الرج���ل تس���تلم من���ه هدّية دلي���اًل على 

الصداقة..(.

المهر في القرآن
يقول عّز وجل:

))ڻ   ۀ  ۀ  ہ((.)4(
أي أعطوا النساء مهورهّن اليت هي ملك 
هلّن بأيديهّن ال بأيدي اآلباء واألّمهات.. أّنها 
هداياك���م إليهّن.. والقرآن الكريم أش���ار إىل 

ثالث نقاط يف هذه اآلية الكرمية:
1 � مّس���ي امله���ر صدق���ة بض���ّم ال���دال 
والصدقة مشتّقة من ماّدة صدق ولذا مّسي 
املهر صداقًا لداللته على صدق العالقة مع 
الرج���ل وقد أش���ار إىل ه���ذه النقطة بعض 
املفّس���رين كصاح���ب الكّش���اف وكذلك أورد 
الراغ���ب األصفهان���ي يف مف���ردات غري���ب 
القرآن أن الصدقة بضّم الدال مّسيت ألّنها 

دليل على اإلميان.. .
2 � بإحلاق ضم���ري هّن بالصدقات أراد 
اهلل عّز وجّل أن يشري إىل تعّلق املهر بنفس 
الفتاة ال باألب أو األم )ألّن املهر ليس أجرة 

الرتبية واإلرضاع واإلطعام(.
3 � أّنه باس���تعمال كلم���ة )حنلة( يصّرح 
بوض���وح أن املهر ليس له عنوان غري اهلدية 

واملنحة فحسب.. .)5(
�����������������������

)1( سورة احلجرات، اآلية: 13.
)2( سورة البقرة، اآلية: 187.

)3( كلمة اهلل للش���هيد السيد حسن الشريازي 
قدس سره: ص166.

)4( سورة النساء، اآلية: 4
)5( احلج���اب إمي���ان وقناع���ة، )م���ع تص���رف 

بسيط(، تأليف: جعفر اليوسف، ص5 �� 20.



عبر من التاريخ

čċ

نقل فضيلة الش���يخ كمال الدين الكنبدي 
اهلمدان���ي دام بق���اؤه عن أحد أبن���اء مدينته 

املدعو احلاج حسني أنه قال:
رأي���ت فالنا يف املن���ام )ومل يذكر الراوي 
امس���ه لي حتى يتجّنب غيب���ة الرجل امليت( 
ُيلق���ي فيه���ا أش���خاصًا  آل���ة،  وكان ي���ّرك 
يفصل حلمهم عن عظامهم، فس���ألته مستاًء 

متعجبًا:
ما هذا العمل الذي تعمله؟ فقال:

إن هؤالء مذنبون، وإّنين لس���ت راغبًا يف 
ه���ذا العمل، ولكّنين أم���رُت أْن أقوم به ألّني 
أس���أت يف احلياة الدني���ا ألحد العلماء، وهو 
الش���يخ كمال الدين، وأرج���و منك أْن تذهب 

إىل الشيخ وتسأله أْن يصفح عيّن.
وق���ل ل���ه: قبل ث���الث لي���اٍل عندم���ا كنت 
منش���غاًل بص���الة الليل تذّك���رت امسي، ومل 
تطلْب املغفرة لي، بس���بب تلك اإلس���اءة اليت 

بدرت ميّن جتاهك.
ق���ال الش���يخ كم���ال الدي���ن يف تصدي���ق 
ه���ذه الرؤيا: صحي���ٌح قد تذّك���رُت امسه يف 
الصالة، ولكّنين كما قال مل أطلب له املغفرة 
بس���بب تلك اإلساءة، وكانت القضية كاآلتي: 

إّن املتوف���ى يف حياته عندماكان مش���غوال يف 
بن���اء بيته، وض���ع امليزاب يف جه���ة مل أوافق 
عليها، فقلت له: ضعه يف الطرف اآلخر من 
املن���زل، فق���ال لي: )وما دخلك أنت؟ ليس���ت 
ل���ك الصالحي���ة يف إظهار الرأي يف مس���ائل 
البن���اء، فأن���ت تعل���م املس���ائل الدينية فقط، 
إذه���ب وانش���غل يف عمل���ك، وعّل���م الن���اس 

األحكام.
وألّن���ه ق���ال هذا ال���كالم مس���تهزئًا، ويف 

حضور الناس فقد تأملُْت منه كثريًا.
أقول: ي���ا أخي يف اهلل، احفظ لس���انك: 
ح���ذار أْن تص���در منك كلم���ة توجب هالكك 
فقد روي يف الكايف عن اإلمام الصادق عليه 

السالم:
»إنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآل���ه وس���لم: إّن اهلل يع���ّذب اللس���ان عذاب���ًا 
ش���ديدًا، وال يعّذب باقي أعضاء اجلسم كما 
يعّذبه، فيقول اللس���ان: إهلي عّذبتين بعذاب 

مل تعّذب به عضوًا آخر؟
فريج���ع اجل���واب: قد خرج من���ك كالم، 
ووصل إىل مشارق األرض ومغاربها، فأريق 
بس���ببه ال���دم احل���رام، وُنهب امل���ال احلرام، 

بعّزت���ي  قس���مًا  احمل���رتُم،  الع���رُض  وهت���ك 
وجاللي ألعّذبّن���ك بعذاٍب ال أعّذب به باقي 

أعضاء اجلسم«.
وق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآله 

وسلم:
»ال ي���درك عب���د حقيق���ة اإلمي���ان حت���ى 

يفظ لسانه«.
ويف ه���ذا احلدي���ث موعظة بالغ���ة أيضًا 
لل���ذي ُيفيت الن���اس بغري عل���م فيضّلهم عن 
طريق احلق، ويرس���لهم حنو الضاللة، يقول 

اهلل عّز وجل:
پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ))ٱ  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ  
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ          ٹ      ٹ  ٹ    

ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ(()2(
في���ا أخ���ي العزي���ز إن اهلل أعط���اك هذا 
اللسان فاحفظه واستخدمه يف طريق هداية 

الناس وليس يف أذيتهم.)3(
������������������������

)1( اإلنتصار للعاملي: ج3، ص506.
)2( سورة األنعام، اآلية: 119.

)3( قصص وخواطر للشيخ البحراني: ص210، 
برقم 155.

لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته هانك)1(
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معارف عامة

العناصر الكيميائية
عندم���ا يق���وم العلم���اء بتحويل امل���واد أو 
جعله���ا تتفاع���ل فيم���ا بينها، بغي���ة احلصول 
على مواد جديدة، تبقى العناصر الكيميائية 
بدون أن يصل هلا أي تبدل أو تغيري، فهي 
تنتق���ل من جس���م كيميائ���ي إىل آخر دون أن 

تتغرّي.
أثن���اء إجراء أي تفاعل كيميائي، جند أن 
عدد ال���ذرات اإلمجالي لكل عنصر ال يتغري 

مطلقًا.
أم���ا الفرق بني العنصر وال���ذرة، فيتكّون 
اجلس���م الصايف البس���يط من نوع واحد من 
الذرات، ويتكون اجلس���م الصايف املركب من 
ع���دة أنواع م���ن الذرات، قد متت���زج أو متتد 
عدة أجس���ام بس���يطة صافية لتكّون جس���مًا 

مركبًا صافيًا.
العنصر هو ما يعّد مش���رتكًا مع اجلس���م 
البسيط، وكل مركباته، فعنصر احلديد مثاًل 
)جسم صاٍف بسيط( هو مشرتك مع معدن 
احلديد وكل املركب���ات اليت يدخلها احلديد 
مث���ل أوكس���يد احلدي���د، س���لفور احلدي���د... 

وغريهما.
األجس���ام  الكيميائ���ي  ي���ول  وعندم���ا 
البس���يطة أو األجسام املركبة الصافية، فإنه 
يص���ل على مواد جديدة، يت���م التبدل فيها 

بني الذرات واجلزيئات فقط.)1(

من هو أول عالم في علم 
الكيمياء

ه���و أبو عب���د اهلل جابر بن حيان بن عبد 
اهلل األزدي ، طبي���ب عربي، وعاّلمة مس���لم 

يف  ب���رع  ب���ارز، 
عل���وم الكيمي���اء والفلك 
املع���ادن  وعل���م  واهلندس���ة 
والفلسفة والطب والصيدلة، ويعد أول 
من مارس الكيمي���اء عملًيا، عاش يف العراق 

بالكوفة وبغداد.
ول���د على أش���هر الروايات يف س���نة 101 
ه�/721م، وقيل أيضًا 117 ه�/ 737م، عامل 
عرب���ي وقد اختلف���ت الرواي���ات على حتديد 
مكان مولده فمن املؤرخني من يقول بأنه من 
مواليد اجلزيرة على الفرات ش���رق س���وريا، 
ومنه���م م���ن يقول أن أصله م���ن مدينة حران 

من أعمال بالد ما بني النهرين يف سوريا.
ولعل هذا االنتس���اب ناتج عن تش���ابه يف 
األمس���اء فجابر املنس���وب إىل األندلس هو 
الع���امل الفلك���ي العربي جابر ب���ن أفلح الذي 
ول���د يف إش���بيلية وع���اش يف الق���رن الثان���ي 
عش���ر املي���الدي. ويذه���ب البع���ض إىل أن���ه 
ول���د يف مدين���ة طوس، من أعمال خراس���ان 
يف إي���ران، وت���ويف يف الكوف���ة يف عام 199ه� 

املوافق 815م، على اختالف بني املؤرخني.
وه���و أول من اش���تغل بالكيم���اء القدمية 
���وا الكيمياء  ونب���غ فيه���ا، حتى إن العرب مسَّ
عام���ة )صنعة جابر(، إش���ارة إىل أن )جابر 
اب���ن حيان( هو أول من زاوهلا، وكش���ف عن 
مفردها ومركِّبها، وتناول يف كتاباته الفلزات 
وأكاس���يدها وأمالحها، وأمح���اض النرتيك 
القلوي���ات  وع���اجل  واخللي���ك،  والكربيتي���ك 
والتقط���ري،  بالبل���ورة  ونقَّاه���ا  ره���ا  وحضَّ

والرتشيح، والتصعيد، وامللغمة، والتكسيد.
يف بداي���ة القرن العاش���ر امليالدي، كانت 
هوي���ة وأعم���ال جاب���ر ب���ن حيان مث���ار جدل 
كبري يف األوس���اط اإلسالمية، عرفه الغرب 
املسيحي باسم )بالالتينية: Geber(، مما 
تسبب يف جدل كبري لوجود كتابات يف القرن 
الثالث عش���ر مكتوب���ة بالالتينية يف الكيمياء 

وامليتالوجي���ا، لكاتب غ���ري معروف كان يوّقع 
.)Geber( باسم

ويذك���ر األب ج���ورج قنوات���ي أن جاب���ًرا 
انتقل إىل اجلزي���رة العربية بعد وفاة والده، 
وهو صغري حيث درس القرآن والرياضيات، 
إىل  الفهرس���ت  يف  الندي���م  اب���ن  وذه���ب 
االختالف حول نس���بة جابر إىل الش���يعة أو 
الربامكة أو الفالسفة، بل أن هناك من أنكر 
وج���وده أص���اًل، لذلك جيب التحفظ بش���أن 

نسبته إىل الصابئة.
وإن كان أصل���ه من خراس���ان فقد عاش 

معظم حياته يف الكوفة.
وق���د هاج���ر م���ن اليم���ن إىل الكوف���ة يف 
أواخ���ر عص���ر بين أمي���ة، وعم���ل يف الكوفة 

صيدالنيًا.
اختلف���ت بعض املصادر حول كونه عربّيًا 

أزدّيًا أم فارسيًا.
يف ح���ني يعتقد هن���ري كورب���ني أن جابر 
ابن حيان مل يكن عربًيا وإمنا كان من موالي 

قبيلة األزد.
و انض���م إىل حلقة جعفر الصادق � عليه 
الس���الم �، فتلق���ى علومه الش���رعية واللغوية 
والكيميائية عل���ى يديه، كما درس أيًضا على 
يد احلمريي، رغم تشكيك البعض تتلمذ جابر 

على يد جعفر الصادق �� عليه السالم ��.
لقد عمد جابر بن حيان إىل التجربة يف 
حبوثه ، وآمن بها إميانا عميقا . وكان يوصي 
تالميذه بقوله: )وأول واجب أن تعمل وجتري 
التجارب، ألن من اليعمل وجيري التجارب ال 
يصل إىل أدنى مراتب اإلتقان. فعليك يابين 

بالتجربة لتصل إىل املعرفة(.)2(
������������������

)1( موسوعة ويكيبيديا، املوضوع: كيمياء.
)2( موسوعة كنز املعرفة، الكيمياء.

الكيمياء
č الحلقة



 صدر حديثًا
عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة 

الكتاب املوسوم بـ)نساء الطفوف(، للباحثة االجتماعية كفاح حداد


