




هاهي أيام حمرم احلرام قد أقبلت 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.
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قطوف دانية من السيرة الحسينية
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كالمه عليه السالم مع مسلم
ثم طوى الكتاب وختمه ودعا مس���لم بن 
عقي���ل رمح���ه اهلل فدفع إلي���ه الكتاب وقال 

عليه السالم له:
)إن���ي موجه���ك إىل أه���ل الكوف���ة وهذه 
كتبه���م إل���ّي، وس���يقضي اهلل م���ن أمرك ما 
حي���ب ويرضى، وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت 
يف درجة الش���هداء، فام���ض على بركة اهلل 
حت���ى تدخ���ل الكوفة، ف���إذا دخلته���ا فانزل 
عن���د أوثق أهله���ا، وادع الناس إىل طاعيت 
واخذهل���م ع���ن آل أبي س���فيان، ف���إن رأيت 
الن���اس جمتمع���ني عل���ى بيع���يت فعج���ل لي 
باخلرب حتى أعمل على حسب ذلك إن شاء 

اهلل(. ثم عانقه وودعه وبكيا مجيعا.
فخ���رج مس���لم م���ن مك���ة حن���و املدين���ة 
مس���تخفيًا لئال يعلم أحد من بين أمية فلما 
دخ���ل املدينة بدأ مبس���جد النيب صلى اهلل 
علي���ه وآله وس���لم فصل���ى ركعت���ني ثم خرج 
يف ج���وف الليل وودع أهل بيته ثم اس���تأجر 
دليلني من قيس، فأقبال به، فضاّل الطريق 
وج���ارا، وأصابه���م عط���ش ش���ديد، وق���ال 
الدلي���الن: ه���ذا الطري���ق خذه حت���ى تنتهي 
إىل امل���اء فمات���ا وذل���ك باملضي���ق م���ن بطن 

اخلبيت.

كتاب مسلم إلى اإلمام عليه 
السالم من الطريق وجوابه

فكتب مسلم بن عقيل مع قيس بن مسهر 
الصيداوي إىل احلس���ني عليه الس���الم: أما 
بع���د: فإني أقبل���ت من املدين���ة معي دليالن 
لي، فجارا عن الطريق وضاًل واش���تّد علينا 
العط���ش، فل���م يلبث���ا أن مات���ا، وأقبلنا حتى 
انتهين���ا إىل امل���اء، فل���م نن���ج إال حبشاش���ة 
أنفسنا، وذلك املاء مبكان يدعى املضيق من 

بطن البيت، والسالم.
فأقب���ل �� مس���لم �� حتى مّر مب���اء لطّيئ، 
فن���زل به���م ثم ارحت���ل منه، ثم أقبل مس���لم 
حت���ى دخل الكوف���ة ومعه أصحاب���ه، فدخل 
دار املخت���ار ب���ن أبي عبيد، وأقبلت الش���يعة 
ختتل���ف إلي���ه، فكلما اجتمع���ت إليه مجاعة 
منهم قرأ عليهم كتاب احلسني عليه السالم 

فبايعت الشيعة معه.
وكت���ب عبد اهلل ب���ن مس���لم، وعمارة بن 
عقب���ة، وعمر بن س���عد بن أب���ي وقاص إىل 
يزي���د أّن مس���لم بن عقيل قد ق���دم الكوفة، 
فبايعته الش���يعة للحسني عليه السالم، فإن 
كان ل���ك بالكوفة حاجة فابع���ث إليها رجاًل 

قويًا.
كتابه عليه السالم ألشراف البصرة

وكتب احلسني عليه السالم إىل أشراف 

بالبصرة: مالك بن مسمع البكري، واألحنف 
ابن قيس، واملنذر بن اجلارود، ومس���عود بن 
عم���رو، وقيس بن اهليث���م، وعمرو بن عبيد 

اهلل بن معمر:
)أم���ا بع���د: ف���إن اهلل اصطف���ى حممدا 
صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم عل���ى خلق���ه، 
وأكرمه بنبوته، واختاره لرس���الته، ثم قبضه 
اهلل إلي���ه وق���د نص���ح لعباده وبلغ ما أرس���ل 
ب���ه صلى اهلل علي���ه وآله وس���لم وحنن أهله 
وأولي���اؤه وأوصي���اؤه وورثت���ه وأح���ق الناس 
مبقام���ه يف الن���اس، فاس���تأثر علين���ا قومنا 
بذل���ك، فرضين���ا وكرهن���ا  الفرق���ة وأحببنا 
العافي���ة، وحن���ن نعلم أنا أح���ق بذلك احلق 
املس���تحق علين���ا مم���ن ت���واله وقد أحس���نوا 

أصلحوا وحتروا احلق.
وقد بعثت رس���ولي إليكم به���ذا الكتاب، 
وأن���ا أدعوك���م إىل كت���اب اهلل وس���نة نبّي���ه 
صلى اهلل عليه وآله وس���لم، فإن الس���نة قد 
أميتت، وإن البدعة قد أحييت، وإن تسمعوا 
قولي وتطيعوا أمري أهدكم س���بيل الرشاد، 

والسالم عليكم ورمحة اهلل(.
وقال السيد ابن طاووس: وكان احلسني 
عليه السالم قد كتب إىل مجاعة من أشراف 
البص���رة كتب���ا مع م���وىل له امسه س���ليمان 
ويكنى أبا رزين، يدعوهم إىل نصرته ولزوم 
طاعت���ه، منهم: يزيد بن مس���عود النهش���لي، 

واملنذر بن اجلارود العبدي.



Ď

ب���ن  فجم���ع يزي���د 
مس���عود بين متيم 
وبين حنظلة وبين 
سعد، فلما حضروا 
قال: يا بين متيم كيف 
ترون موضعي فيكم 

وحسيب منكم؟
فقال���وا: بّخ بخ أنت 
واهلل فق���رة الظهر، ورأس 
الش���رف  يف  حلل���ت  الفخ���ر، 

وسطًا وتقّدمت فيه فرطا.
قال: فإني قد مجعتكم ألمر أريد 

أن أشاوركم فيه وأستعني بكم عليه.
فقالوا: إمّنا واهلل مننحك النصيحة، 

وحنمد لك الرأي، فقل حتى نسمع.
فق���ال: إن معاوي���ة مات فأه���ون به واهلل 
هال���كًا ومفق���ودًا، أال وإّن���ه ق���د انكس���ر باب 
اجل���ور واإلث���م، وتضعضع���ت أركان الظل���م، 
وق���د كان أح���دث بيعة عقد بها أمرًا ظّن أنه 
ق���د أحكم���ه، وهيه���ات وال���ذي أراد، اجتهد 
واهلل ففش���ل وش���اور فخ���ذل، وقد ق���ام ابنه 
يزيد ش���ارب اخلمور، ورأس الفجور، يّدعي 
اخلالفة على املس���لمني، ويتأّمر عليهم بغري 
رض���ًى منه���م، م���ع قصر حل���م وقّل���ة علم ال 

يعرف من احلّق موطئ قدمه.
فأقس���م باهلل قسما مربورا جلهاده على 
الّدي���ن أفض���ل م���ن جه���اد املش���ركني، وهذا 
احلس���ني بن علي، ابن بنت رسول اهلل صلى 
اهلل علي���ه وآله وس���لم ذو الش���رف األصيل، 
وال���رأي األثيل، ل���ه فضل ال يوص���ف، وعلم 
ال ين���زف، وه���و أوىل به���ذا األمر؛ لس���ابقته 
وسّنه وقدمته وقرابته، يعطف على الصغري 
وحين���و على الكبري، فأكرم ب���ه راعي رعية، 
وإم���ام ق���وم وجبت هلل به احلج���ة، وبلغت به 
املوعظ���ة، ف���ال تعش���وا ع���ن نور احل���ق، وال 
تس���ّكعوا يف وه���دة الباطل، فق���د كان صخر 
ابن قيس اخنذل بكم يوم اجلمل، فاغسلوها 
خبروجك���م إىل اب���ن رس���ول اهلل ونصرت���ه، 
واهلل ال يقّص���ر أح���د ع���ن نصرت���ه إاّل أورثه 
اهلل الذّل يف ولده، والقّلة يف عش���ريته، وها 
أنا ذا قد لبست للحرب المتها، واّدرعت هلا 
بدرعه���ا، م���ن مل يقتل ميت، وم���ن يهرب مل 

يفت، فأحسنوا رمحكم اهلل.
فتكّلمت بنو حنظل���ة فقالوا: يا أبا خالد 
حن���ن نب���ل كنانتك، وفرس���ان عش���ريتك، إن 
رمي���ت بنا أصب���ت، وإن غزوت بنا فتحت، ال 
خت���وض واهلل غم���رة إاّل ُخضناها، وال تلقى 
واهلل ش���ّدة إال لقيناها، ننصرك بأس���يافنا، 

ونقيك بأبداننا، إذا شئت فافعل.

وتكّلم���ت بنو س���عد ب���ن زيد، فقال���وا: يا 
أب���ا خال���د إّن أبغ���ض األش���ياء إلينا خالفك 
واخلروج من رأيك، وقد كان صخر بن قيس 
أمرن���ا ب���رك القت���ال، فحمدن���ا أمرنا وبقي 
عّزن���ا فينا فامهلن���ا نراجع املش���ورة ويأتيك 

رأينا.
وتكّلم���ت بن���و عامر بن متي���م، فقالوا: يا 
أب���ا خالد حنن بنو عامر بنو أبيك وحلفاؤك 
ال نرض���ى إن غضب���ت، وال نقطن إن ظعنت، 
واألم���ر إليك فادعنا جنب���ك، ومرنا نطعك، 

واألمر لك إذا شئت.
فقال: واهلل يا بين سعد لئن فعلتموها ال 
رفع اهلل الس���يف عنكم أبدًا، وال زال سيفكم 

فيكم.
ثّم كتب إىل احلسني عليه السالم: بسم 
اهلل الرمحن الرحيم أما بعد فقد وصل إلّي 
كتاب���ك وفهمت ما ندبتين إليه ودعوتين له، 
من األخذ حبّظي من طاعتك والفوز بنصييب 
م���ن نصرت���ك، وإن اهلل مل خي���ل األرض قط 
م���ن عامل عليه���ا خبري أو دليل على س���بيل 
جن���اة، وأنت���م حّجة اهلل على خلق���ه ووديعته 
يف أرض���ه، تفّرعت���م من زيتون���ة أمحدية هو 
أصلها، وأنتم فرعها، فأقدم سعدت بأسعد 
طائ���ر، فق���د ذّلل���ت ل���ك أعن���اق ب���ين متيم، 
وتركته���م أش���ّد تتابع���ًا يف طاعت���ك من اإلبل 
الظم���اء ل���ورود امل���اء ي���وم مخس���ها وكضها، 
وقد ذّللت لك رقاب بين س���عد وغسلت درن 
صدورها مباء سحابة مزن حني استهّل رقها 

فلمع.
فلّما قرأ احلس���ني عليه الس���الم الكتاب 

قال:
)م���ا ل���ك آمنك اهلل يوم اخل���وف وأعزك 

وأرواك يوم العطش(.
فلم���ا جته���ز املش���ار إلي���ه للخ���روج إىل 
احلس���ني بلغه قتله قبل أن يسري، فجزع من 

انقطاعه عنه.
وأما املن���ذر بن جارود فإّنه جاء بالكتاب 
والرس���ول إىل عبيد اهلل بن زياد، ألّن املنذر 
خاف أن يكون الكتاب دسيسًا من عبيد اهلل، 
وكان���ت حبري���ة بن���ت املنذر بن ج���ارود حتت 
عبيد اهلل بن زياد، فأخذ عبيد اهلل الرسول 
فصلب���ه، ثم صعد املنرب فخطب وتوّعد أهل 
البص���رة على اخلالف وإث���ارة األرجاف، ثّم 
بات تلك الليلة، فلّما أصبح اس���تناب عليهم 
أخ���اه عثمان بن زياد وأس���رع هو إىل قصد 

الكوفة.
ومل���ا ق���رأ يزيد كتاب عبد اهلل بن مس���لم 
وعم���ارة بن عقبة وعمر بن س���عد، كتب إىل 
اب���ن زياد وواّله على الكوفة، فخرج ابن زياد 

واس���تخلف أخ���اه يف البصرة ون���زل بالكوفة 
وقتل مسلم بن عقيل رمحه اهلل.

كالمه عليه السالم مع ابن عباس
وكان احلس���ني علي���ه الس���الم يف مكة إذ 
جاء أش���خاص وتكلم���وا معه يف أم���ر القيام 
وخروجه إىل مكة، منهم عبد اهلل بن عباس 
إذ ج���اءه فقال: يا ب���ن عم، قد أرجف الناس 
أن���ك س���ائر إىل الع���راق، فب���ني لي م���ا أنت 

صانع؟
قال عليه السالم:

)إن���ي قد أمجعت املس���ري يف أحد يومّي 
هذين إن شاء اهلل تعاىل(.

فق���ال له ابن عب���اس: فإّني أعيذك باهلل 
م���ن ذل���ك، أخربني رمحك اهلل أتس���ري إىل 
ق���وم ق���د قتل���وا أمريه���م وضبط���وا بالدهم 
ونفوا عدّوهم؟ فإن كانوا قد فعلوا ذلك س���ر 
إليه���م، وإن كانوا إمنا دعوك إليهم وأمريهم 
عليه���م قاه���ر هل���م وعّماله جت���يب بالدهم، 
فإّنه���م إمنا دع���وك إىل احلرب والقتال، وال 
آمن علي���ك أن يغّروك ويكذبوك، وخيالفوك 
وخيذلوك، وأن يستنفروا إليك فيكونوا أشّد 

الناس عليك!
فقال له احلسني عليه السالم:

)وإني أستخري اهلل وأنظر ما يكون(.
فخرج ابن عباس وأتاه ابن الزبري فحّدثه 
ساعة ثم قال: ما أدري ما تركنا هؤالء القوم 
وكّفنا عنهم، وحنن أبناء املهاجرين ووالة هذا 

األمر دونهم! خرّبني ما تريد أن تصنع؟
فقال احلسني عليه السالم:

)واهلل لقد حّدثت نفس���ي بإتيان الكوفة، 
ولقد كتب إلّي ش���يعيت بها وأش���راف أهلها، 

وأستخري اهلل(.
فق���ال ل���ه ابن الزبري: أما ل���و كان لي بها 

مثل شيعتك ما عدلت بها!
ثم إنه خشي أن يّتهمه فقال: أما أنك لو 
أقم���ت باحلجاز ث���م أردت هذا األمر ها هنا 
ما خولف عليك إن ش���اء اهلل، ثم قام فخرج 

من عنده.
فقال احلسني عليه السالم:

)ه���ا إّن هذا ليس ش���يء يؤتاه من الدنيا 
أح���ب إليه م���ن أن أخ���رج من احلج���از إىل 
العراق، وقد علم أّنه ليس له من األمر معي 
ش���يء، وأّن الن���اس ال يعدل���وه بي، ف���وّد أّني 

خرجت منها لتخلو له(.)1(
��������������������������������

)1( موس���وعة كلم���ات اإلم���ام احلس���ني علي���ه 
السالم: 313 �� 319.
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ينقل عن اإلمام 
السالم  عليه  الصادق 
أنه جاء إليه شخص وطلب 
يراه،  كأّنه  اهلل  له  يعّرف  أن  منه 

فسأله اإلمام:
)هل سافرت يف البحر؟(.

وكأن اإلمام عليه السالم يعلم بأّن هذه 
القصة قد جرت له.

قال: نعم.
قال اإلمام عليه السالم: هل حدث أن 

حتطمت سفينتكم يف البحر؟
قال: نعم لقد حدث هذا يف سفرنا.

وصلت  هل  السالم:  عليه  اإلمام  قال 
إىل حّد انقطع فيه أملك بكل شيء، ورأيت 

نفسك مشرفًا على املوت؟
قال: نعم لقد جرى هذا األمر.

قال اإلمام عليه السالم: أكان لك أمل 
يف النجاة؟

قال: نعم كان لي أمل.
قال اإلمام عليه السالم: مل تكن هناك 

وسيلة للنجاة فبمن تعلق أملك؟
وعندئذ عرف السائل وتذكر تلك احلال 
اليت كان فيها وكأنه يرى شخصًا قد تعلق 

به قلبه.
قبل،  من  بّينتها  اليت  احلالة  هي  هذه 
فأحيانًا ينصرف انتباه اإلنسان عما سواه 
اضطرارًا، فتعرض له هذه احلالة ويدرك 
عالقته القلبية باهلل، ويستطيع اإلنسان أن 
اختيارًا، وحينئذ تصبح  الشيء  بهذا  يقوم 

له قيمة.
الذي  العرفاني  والسلوك  فاالجّتاه 
هذا  على  قائم  احلّقة  األديان  ترضاه 
تعلقه  يقطع  اإلنسان  أّن  وهو  األساس، 
معتمدًا  يكون  وال  تدرجييًا مبا سوى اهلل، 

أنه خيتار  يعين  ال  هذا  ولكّن  غريه،  على 
تعلق  يقطع  وإمّنا  غاٍر  يف  ويسكن  العزلة 
القلب باألشياء، فليكن بني أفراد اجملتمع، 
وليعش مثل سائر الناس، ولكن قلبه جيب 

أن يكون مع اهلل دائمًا.
نفسه  يروض  أن  اإلنسان  استطاع  إذا 
من  سيصبح  فإّنه  احلالة  هذه  مثل  على 

شيعة أمري املؤمنني عليه السالم القائل:
)مل أعبد رّبًا مل أره(.

قلبه  عالقة  يدرك  العبادة  أثناء  وهو 
باهلل، ومثل هذا الشخص ال توجد مسألة 
وجود اهلل مشكلة أمامه، وهو ال يفّتش عن 
دليل على وجوده تعاىل، فهل رأيتم شخصًا 
هذا  إن  هو؟  وجوده  على  دليل  عن  يبحث 
الشخص الذي يفّكر ويدرس األشياء ويقيم 
والفلسفية،  العلمية  املسائل  على  الدليل 
أهو حيتاج إىل دليل يقيمه على وجوده هو 

بنفسه؟
ذاته  يدرك  ألنه  دليال؟  يريد  ال  ملاذا 
اهلل  جيد  من  وكذا  احلضوري،  بالعلم 
ويدرك عالقته الوجودية به سبحانه بالعلم 
احلضوري فإّنه ال يبقى جمال للسؤال بأّن 
كّل  وجود  يرى  هو  بل  ال،  أم  موجود  اهلل 
شيء آخر من خالل األشعة املنبعثة من نور 
اهلل جّل وعال، وعندئذ حيّق هلذا الشخص 
أن يقول: بك عرفتك، وحنن نقرأ يف دعاء 
أبي محزة الثمالي أن اإلمام السجاد عليه 

السالم يناجي اهلل عز وجل قائال:
)بك عرفتك وأنت دللتين عليك(.

إّن الشمس ترى بواسطة ذاتها، والنور 
فهي  األخرى  األشياء  أما  بنفسه،  يشاهد 
ترى بوساطة النور، ويقول اإلمام احلسني 

عليه السالم يف دعاء عرفة:
)ألغريك من الظهور ما ليس لك(.

منك حتى  أظهر  هو  ما  هناك  أي هل 
ترى أنت من خالل أشّعته؟ حاشا بل أنت 
أظهر من كّل شيء، واألشياء األخرى البّد 

أن ترى من خالل نورك.
وجود  يعرفون  اهلل  أولياء  فإن  وهلذا 
اخللق بوساطة اهلل، أما اهلل سبحانه فإنهم 
يعرفونه بنفسه، وملا كانت دراستنا قرآنية 
فنحن نتساءل: هل ورد يف القرآن ما يشري 

إىل هذه املعرفة الشهودية الفطرية؟
منها  يستفاد  قرآنية  آيات  هناك  هل 

هذا األمر أم ال؟
من املؤكد أّن لدينا آيات متضافرة تدل 
على أن اإلنسان يستطيع أن يصل إىل منزلة 
يشاهد فيها اهلل، فاملؤمنون سيصلون إىل 
جزاء  أن  أي  القيامة،  يوم  يف  املنزلة  هذه 
والنظر  ولقاءه  اهلل  رؤية  سيكون  أعماهلم 

إليه:
))پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ((.)1(

وهذا  رّبها،  إىل  وتنظر  مسرورة  فهي 
كثري  ونظائره  ناظرة(  رّبها  )إىل  التعبري: 
واألدعية  والروايات  القرآنية  اآليات  يف 
الرؤية  أن هذه  ولكن حبثنا عن  واملناجاة، 
تتم بصورة فطرية جلميع الناس، أما هذه 
املنزلة من العلم احلضوري اليت يظفر بها 
بالرياضة  وتنال  أولياء اهلل فهي مكتسبة، 

والطاعة وعبادة اهلل.
هل  السؤال:  هذا  حول  يدور  وحبثنا 
لإلنسان  الفطري  الشهود  من  لون  يوجد 
به؟  متمتعني  أفراده  مجيع  يكون  حبيث 
أن  نرى  فنحن  باإلجياب،  عليه  وجوابنا 
القرآن يثبت هذا األمر، ونستدل على ذلك 
بآيتني كرميتني، نتناول بالبحث كاّل منهما 

على حدة.
وقال تعاىل:



Đ

ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ        ڭ   ))ڭ  
ۉې   ۉ     ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   
ى   ى   ې   ې   ې  

ائ             ائ  ەئ((.)2(
سبحانه  اهلل  خياطب  اآلية  هذه  يف 
الرسول الكريم صلى اهلل عليه وآله وسلم:

))ڭ  ڭ  ڭ       ۇ(( .
العربية،  اللغة  يف  شائع  تعبري  وهو 
شيء  على  بالركيز  األمر  يراد  فعندما 
وحصر االنتباه فيه يقال: أقم وجهك إليه، 
عن  كناية  له،  مقاباًل  وجهك  اجعل  أي 
اآلية:  معنى  ويصبح  به،  الشديد  االهتمام 
يتلوها  ثم  الدين،  بدّقة على  انتباهك  رّكز 

قوله تعاىل:
))ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ((.

خلق  اليت  اخللقة  نوع  هي  والفطرة 
من  لون  أيضًا  وهذا  عليها،  الناس  اهلل 
التعبري الشائع يف اللغة الغربية ويف األدب 
الكالم  وسط  يف  تذكر  حيث  الفارسي، 

مجلة يظهر أنها غري تامة.
يقول املفسرون: إن هذا التعبري )فطرة 
تفسريًا  تعّد  اإلغراء، وهي  باب  اهلل( من 
قلت  أي:  عليها،  املتقدمة  للجملة  وحتلياًل 
لك ركز انتباهك على الدين معناه متسك 
ما  على  تقدم  وال  فطرتك،  تقتضيه  مبا 
حنو  اجّته  بل  الفطرية،  رغبتك  خيالف 
خلقك  اليت  الفطرة  على  وحافظ  الدين 
املفسرين  بعض  قول  وحسب  عليها،  اهلل 
إنها تعين: الزم فطرة اهلل اليت فطر الناس 

عليها.
وبعد هذا يقول تعاىل:
))ۅ  ۅ  ۉ    ۉ((.

أي أّن هذا لون من الفطرة اليت فطر 
فطرتهم  فمقتضى  عليها،  الناس  اهلل 
ال  أنه  على  يؤكد  ثم  الدين،  حنو  االجّتاه 
تظّنوا بأّن هذا شامل لبعض الناس فقط، 
أحد  كانت هكذا يف  اإلنسان  أّن فطرة  أو 
األزمنة، كاّل، )ال تبديل خللق اهلل(، إن اهلل 
إّن  حبيث  الشكل  هذا  على  اإلنسان  خلق 
ولكّن  الدين،  االجّتاه حنو  مقتضى فطرته 

أكثر الناس ال يعلمون.
أخرى  تفاسري  املفسرين  بعض  وقّدم 
هلذه اآلية وحاولوا أن يستنتجوا منها بعض 

النتائج.
هو  الشريفة  اآلية  مفاد  بعضهم:  قال 
منها  اجلذري  والسيما   �� الدين  أحكام  أّن 
واألساسي �� منسجمة مع الفطرة اإلنسانية، 
فالكليات املوجودة يف الدين أشياء تطلبها 

ترفضها  وليست هي مما  اإلنسان،  فطرة 
فطرته، إذن عندما تقول اآلية:

))ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ((.
فاملقصود هو أّن أحكام الدين وقواعده 
اإلنسان،  خلقة  لنوع  موافقة  األساسية 
فإذا وجدنا يف الدين األمر بعبادة اهلل فإن 
عبادته ال ختالف الفطرة، بل هي رغبة يف 
وإذا  العبادة،  إال  يشبعها  ال  اإلنسان  نفس 
اآلخرين  مبساعدة  يوصي  الدين  رأينا 
يف  فإن  الظلم،  عن  والبعد  العدل  وإقامة 

أعماق اإلنسان شيئا يطلب هذه األمور.
اإلنسان  حبياة  املتعلقة  األشياء  وكذا 
وحتريم  الطيبات  كتجويز  االعتيادية 
فطرة  تقتضيه  شيء  إنه  اخلبائث، 

اإلنسان:
ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ))ڌ  

ژ((.)3(
قانون الزواج مثاًل شيء موافق للفطرة، 
مطلقًا  الزواج  بتحريم  ما  دين  قام  فإذا 
فقد جاء مبا خيالف الفطرة، واإلسالم ال 

خيالف الفطرة يف مجيع قوانينه.
وحسب  اآلية،  هلذه  التفسري  هذا  إّن 
هذا التفسري تصبح عبادة اهلل �� اليت هي 
أساس  بل  اإلسالمي،  الدين  أحكام  من 
وحسب  للفطرة،  موافقة   �� األحكام  مجيع 
األمور  أحد  العبادة  تعد  التفسري  هذا 
الفطرية املشار إليها يف اآلية، ويكون معنى 
الذي هو  الدين  اهتمامك على  رّكز  اآلية: 
املوافقة  والقوانني  األحكام  من  جمموعة 
للفطرة اإلهلية اليت فطر اهلل الناس عليها، 
ومن مجلتها عبادة اهلل، إذن عبادة اهلل أمر 

موافق للفطرة.
املقصود  أّن  هو  لآلية  اآلخر  التفسري 
يف  التسليم  هو  للفطرة  املوافق  الدين  من 

مقابل اهلل:
))ڃ  ڃ  چ   چ  چ((.)4(

واالنقياد،  الطاعة  يعين  واإلسالم 
تعاىل  فاالنقياد هلل  التسليم:  هو  اإلسالم 
إّن  تقول  أن  اآلية  تريد  وال  فطري،  أمر 
جزئّيات األحكام أو األشياء أخرى موافقة 
للفطرة، كل ما يقول اهلل فنحن له مطيعون، 
فنحن عبيد أمام املوىل ومنقادون ألوامره: 
)إن الدين عند اهلل اإلسالم( فالدين عبارة 

عن أنك تصبح مطيعًا هلل:
ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ    ں   ڱ     ڱ   ))ڱ  

ۀ((.)5(
))ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ((.)6(

أسلم نفسك هلل، هذا هو الدين، وهو 

أمر فطري، إذن يصبح معنى موافقة الدين 
اجّتاهًا  اإلنسان  أعماق  أن يف  للفطرة هو 

حنو عبادة اهلل.
املقصود  يكون  التفسريين  هذين  ويف 
من الفطرية هو االجّتاه الفطري، فكالهما 
ما  أّما  له،  واالنقياد  اهلل  عبادة  يف  رغبة 
حنن  أي  الفطرية،  الرؤية  فهو  فيه  حنن 
باهلل  فطرية  معرفة  لإلنسان  هل  نسأل: 
وهل  حضورية؟  معرفة  هي  وهل  تعاىل؟ 

تستفاد هذه املعرفة من تلك اآلية؟
أقول: إذا كانت هناك يف فطرة اإلنسان 
رغبة يف عبادة اهلل، أميكن أن ال تشري هذه 
الرغبة إىل متعلقها بشكل أوىل؟ فإذا قلنا 
أن  البّد  إذن  اهلل،  عبادة  يف  رغبة  توجد 
تكون يف فطرته معرفة له بدرجة أوىل ألن 
املعرفة سابقة للعبادة، وحنن عندما نقول: 
�� مبعناها العام الشامل  يف فطرة اإلنسان 
للغرائز أيضًا �� رغبة يف الزواج، فإّن الفطرة 
تشري إىل متعلقها، فعندما يشعر اإلنسان 
يريد  ماذا  يفهم  فهو  الزوج  إىل  باحلاجة 

ومع من حيب املعاشرة واحلياة.
وكذا عبادة اهلل عندما تصبح فطرية، 
أي عندما توجد رغبة يف أعماقنا تدفعنا 
لنا  تكون  أن  فالبّد  أحد  أمام  للخضوع 
معرفة بذلك الشخص، وال جيوز أن خنضع 
أمام شيء ال نعرف عنه شيئًا، إن الفطرة 
الكامل  أمام  يكون  اخلضوع  أن  لنا  تشري 

املطلق.
إذن عندما نقول: توجد يف أعماق كل 
منا رغبة يف اخلضوع أمام اهلل والعبادة له، 
موجود  عن  تبحث  الرغبة  هذه  أّن  فمعناه 
إذا خضعت  وأما  املطلق،  بالكمال  يتصف 
أنفسنا لغريه فألنها مل جتد مطلوبها، مل 
تظفر بضاّلتها فتبحث عن بديل للمطلوب، 
توجد معرفة اهلل،  أعماق فطرتنا  إذن يف 
وإن كانت معرفة ضعيفة، وحنن بسبب هذا 

الضعف نشتبه يف التطبيق.)7(
��������������������������������

)1( سورة القيامة، اآليتان: 22 و 23.
)2( سورة الروم، اآلية: 30.

)3( سورة األعراف، اآلية: 157.
)4( سورة آل عمران، اآلية: 19.

)5( سورة البقرة، اآلية: 131.
)6( سورة لقمان، اآلية: 22.

تقي  حممد  لألستاذ  القرآن  معارف   )7(
املصباح: ص41 �� 46.



على ضفاف نهج البالغة

تعد مسألة كيفية ظهور العامل من أعقد 
املسائل اليت واجهها العلماء واملفكرون.

فاملس���ألة املذك���ورة تع���ود إىل م���ا قب���ل 
ملي���ارات الس���نوات، ولعله���ا القضي���ة اليت 
مل تط���رق فكر أحد; األم���ر الذي حري كبار 
العلم���اء واملفكري���ن رغ���م اجله���ود املضنية 
والتحقيق���ات والفرضي���ات الضخم���ة اليت 
توصلوا إليها يف هذا اجملال ومن ثم مل يكن 
أمامهم س���وى االعراف بالعجز عن س���ري 

حتول هذه املسألة.
إاّل أّن روح ح���ب االس���تطالع والتع���رف 
عل���ى اجمله���ول اليت تس���ود الفكر البش���ري 
مل تدع���ه يق���ف مكتوف األي���دي حيال هذه 

القضية والصمت إزاءها.
فالواقع أّن لس���ان ح���ال العلماء هو إننا 
وإن عجزن���ا ع���ن بل���وغ كن���ه ه���ذا املوضوع، 
غري أننا نرغب برسم صورة يف أذهاننا من 
ش���أنها إش���باع حب تطلعنا واقتحامنا هلذا 

األمر. 
وبالطبع فاّن اآليات القرآنية والروايات 
اإلس���المية ق���د اكتف���ت بإش���ارات مقتضية 
بالنس���بة هلذا املوضوع; األمر الذي ال يؤدي 
إاّل إىل رس���م ص���ورة باهت���ة يف الذه���ن ال 
ترق���ى إىل إماطة اللثام ع���ن طبيعتها وكنه 

حقيقتها.
عل���ى كل ح���ال ف���ان العب���ارات ال���واردة 
يف ه���ذه اخلطب���ة امّن���ا تتناغم وم���ا ورد يف 
خطبت���ه رق���م 211 ال���يت ق���ال فيه���ا  علي���ه 
الس���الم(: »وكان م���ن اقتدار جربوته وبديع 

لطائف صنعته أن جعل من ماء البحر 

الزاخر املراكم املتقاصف يبسًا جامدًا 
ث���م فطر منه أطباقا ففتقها س���بع مسوات، 

بعد ارتتاقها«.
م���ن جانب آخ���ر فقد ش���حنت الروايات 
الش���أن،  به���ذا  أحب���اث  بع���دة  اإلس���المية 
والواض���ح أّن أغل���ب هذه الروايات تنس���جم 
وخطب نهج البالغة الواردة بهذا اخلصوص 
م���ع فارق جاء يف أغلبها وهو تصرحيها بأّن 
الزبد أول ش���يء ظه���ر على املاء ث���م انبعث 
منه البخار أو الدخان الذي كّون السموات.

ولكن وكما أوردنا آنفًا فانه ليس هنالك 
م���ن تضارب بني ه���ذه العب���ارات، ألّن املادة 
األوىل عل���ى األقوى كانت عبارة عن غازات 
مائعية مضغوط���ة يصدق عليها وصف املاء 
والبخار والدخان بالنظر ملراحلها املختلفة.

واجلدي���ر بالذكر هنا هو أّنه ليس هناك 
م���ن تضاد بني الروايات ال���يت صّرحت بأّن 
أول ما خلق اهلل املاء، أو الشيء األول الذي 
خلق���ه اهلل كان ن���ور الن���يب صل���ى اهلل عليه 
وآل���ه أو العق���ل; وذل���ك ألّن بع���ض الروايات 
حتدث���ت ع���ن خلق عامل امل���ادة بينما حتدث 
البع���ض اآلخ���ر ع���ن خل���ق عامل اجمل���ردات 
واألرواح. كم���ا يتب���ني عدم وج���ود التناقض 
بني م���ا أوردناه من مضام���ني الروايات وما 
صّرحت به اآلية  11 من سورة فصلت اليت 
قالت: »ثم استوى إىل السماء وهى دخان«.

الفرضيات السائدة بشأن العالم 
أبان نزول القرآن

الطريف أّنه كانت هناك نظريتان بشأن 
ظه���ور الع���امل يف الوس���ط ال���ذي ن���زل في���ه 
الق���رآن � أو بعبارة أدق يف العصر الذي نزل 

فيه القرآن :

نظرية »بطليموس«
اليت س���ادت احملاف���ل العلمية خلمس���ة 
عش���ر قرنًا واس���تمرت حتى أواخ���ر القرون 
الوس���طى. وعل���ى ضوء ه���ذه النظري���ة فاّن 
األرض كان���ت مرك���ز الع���امل وت���دور حوهل���ا 
تس���عة أفالك; وهى أفالك تش���به األغطية 
البصلية وشفافة وبلورية ومراكمة بعضها، 
وكان كل كوك���ب س���ّيار  عط���ارد، الزه���رة، 
املري���خ، املش���ري وزحل يف فل���ك، كما كان 

لكل من الشمس والقمر فلكهما.
واضاف���ة إىل ه���ذه األف���الك الس���بعة، 
هناك فلك يرتب���ط بالكواكب الثابتة، املراد 
بالكواك���ب الثابت���ة ه���ى تل���ك الكواكب اليت 
تطل���ع معًا وتغرب معًا دون أن تغري مواقعها 
يف الس���ماء خبالف الكواكب اخلمس���ة اليت 
ذكرناه���ا(. وبع���د الفل���ك الثام���ن; أي فل���ك 
الثواب���ت هن���اك فل���ك االطل���س ال���ذي ليس 
ل���ه أي كوك���ب، أما مهمته فهي س���وق العامل 
العل���وي لل���دوران ح���ول األرض، وهو الفلك 



الذي يسمى أيضًا بفلك األفالك.
نظرية العقول العشرة

أّم���ا الفرضية األخرى فه���ي الفرضية 
اليت تستمد قوتها من فرضية بطليموس 
بشأن العامل وتفسره على أساس العقول 

العشرة.
وعل���ى ض���وء ه���ذه النظري���ة ال���يت 
طرحه���ا مجع م���ن الفالس���فة اليونانيني 
فان اهلل مل خيلق بادئ ذي بدء سوى شيء 
واح���د هو العق���ل  امللك أو ال���روح العظيمة 
واجملردة ال���يت اصطلح عليها بالعقل(. وقد 
خل���ق هذا العقل ش���يئني هما العق���ل الثاني 
والفلك التاس���ع، ثم خلق العقل الثاني العقل 
الثال���ث والفلك الثامن، وهكذا خلق عش���رة 
عقول وتس���عة أفالك، ثم قام العقل العاشر 

خبلق موجودات هذا العامل.
والواق���ع ليس هنال���ك من دليل على هذه 
السلس���لة من الفرضيات، وهكذا هو احلال 
بالنس���بة لفرضية بطليم���وس رغم ذلك فقد 

كانت هذه الفرضيات هي السائدة لقرون.
أّم���ا الق���رآن والروايات اإلس���المية فقد 
رفضت الفرضية األوىل � فرضية بطليموس 
� كم���ا رفض���ت الفرضي���ة الثاني���ة � فرضي���ة 
العقول العشرة �; وذلك ألننا مل نر أثرًا هلما 
يف اآليات والروايات املعروفة � وال س���يما يف 
نه���ج البالغة �، وهذا بدوره ميثل أحد األدلة 
والش���واهد على اس���تقاللية القرآن وعظمة 
األخبار اإلس���المية واس���تنادها إىل الوحي 
ال إىل األف���كار البش���رية، وإاّل الصطبغ���ت 

بصبغتها.
وق���د رأين���ا االنس���جام الت���ام ب���ني كالم 
أمري املؤمنني عليه الس���الم وسائر الروايات 
اإلس���المية بش���أن ظه���ور الع���امل. فاحمل���ور 
والرواي���ات  القرآني���ة  اآلي���ات  يف  األصل���ي 
اإلس���المية إمّنا كان احلديث عن الس���موات 
العق���ول  وال  التس���عة  األف���الك  ال  الس���بع 
العش���رة، لكن من املؤس���ف أّن قدماء ش���ّراح 
نه���ج البالغة � ممن تأث���روا بفرضية العقول 
العش���رة ونظري���ة بطليم���وس بش���أن ظه���ور 
الع���امل � قد س���حبوا ه���ذه الفرضي���ات على 
ش���رح نهج البالغ���ة فس���عوا جاهدين حلمل 
اخلطب���ة املذكورة عليها دومنا أية ضرورة أو 
حاجة إىل ذلك; فهي مل تكن سوى فرضيات 

وقد ثبت بطالنها اليوم.
فق���د أثبت���ت التحقيق���ات واملش���اهدات 
العلمي���ة وجت���ارب علماء الفلك ع���دم وجود 
فل���ك باملعن���ى الذي ذه���ب إلي���ه بطليموس، 
وأّن الكواك���ب الثابت���ة والس���يارة واليت يفوق 
عدده���ا بكثري مّما ظن���ه القدماء وأّنها تدور 

يف فض���اء خ���ال  َو أّن الس���يارات إمّن���ا تدور 
حول الش���مس ال حول األرض والثوابت على 
احمل���اور األخ���رى وأّن األرض ليس���ت مركزًا 
للع���امل فحس���ب، بل هي س���يارة صغرية من 
س���يارات املنظومة الشمس���ية وهذه األخرى 
منظوم���ة صغرية من بني ماليني بل مليارات 
منظومات العامل العلوي. أّما أنصار فرضية 
العش���رة ورغ���م تأثره���ا بفرضي���ة  العق���ول 
بطليم���وس � اليت س���لم الي���وم ببطالنها � إاّل 
أّنه���م يس���تندون إىل قاع���ّدة م���ن القواع���د 
العقلي���ة »واليت تصرح بان الواحد ال يصدر 
من���ه إاّل واحد« إلثبات صح���ة فرضيتهم وال 
ن���رى هنا من ضرورة لالس���تغراق يف ش���رح 

هذه القاعّدة .
وملا كانت هذه القاعّدة تفتقر إىل الدليل 
من وجه���ة نظر أغلب العلماء، فاّن أسس���ها 

تعّد جوفاء ال قيمة هلا.

ما المراد بالسموات السبع؟
مل يقتصر احلديث عن الس���موات السبع 
على نهج البالغة  وخطبه فحس���ب بل سبقه 
الق���رآن الكري���م للحديث عن ه���ذا املوضوع. 
وهناك عّدة تفاسري أوردها العلماء القدماء 
بش���أن الس���موات الس���بع، وال نريد اخلوض 
فيه���ا مجيعًا; إال أن التفس���ري الوحيد الذي 
يب���دو صحيح���ًا م���ن بينه���ا ه���و ذل���ك الذي 
قال بأّن املراد بالس���موات الس���بع هو املعنى 
الواقعي هلذه الكلمة; فالسماء هي جمموعة 
م���ن الكواك���ب والنج���وم يف الع���امل العل���وي، 
والس���بع هو العدد س���بعة املع���روف وال يراد 
ب���ه الكثرة، غاية ما يف األمر أّن الذي نفهمه 
م���ن اآلي���ات القرآنية هو أن ما نش���اهده من 
كواكب وسيارات ثابتة ومتحركة كلها مرتبطة 
بالسماء األوىل. وبناًء على هذا فان وراء هذه 
الس���ماء العظيمة ست مسوات عظيمة أخر 
مل يتس���نَّ حل���د اآلن للعلم البش���ري التوصل 

إىل معرفتها.
واآلية السادسة من سورة الصافات تؤيد 
ْنيا ِبِزيَنة  ���ماَء الدُّ هذا املعنى:  ))ِإّنا َزيَّ�ّنا السَّ

الْ�َكواِك�ِب((.
كما ورد هذا املعنى يف اآلية  12 من سورة 
ْنيا مِبَصاِبيَح((،  ماَء الدُّ فصلت:  ))َوَزيَّ�ّنا السَّ
وجاء يف اآلية اخلامسة من سورة امللك  َوَلَقْد 
ْنيا مِبَصاِبيَح(. والطريف يف  ماَء الدُّ َزيَّ�ّنا السَّ
األم���ر أّن املرحوم العاّلمة اجمللس���ي قد ذكر 
ه���ذا التفس���ري � يف حب���ار األن���وار � على أّنه 
إحتم���ال اقت���دح يف ذهنه، أو اس���تنتاجه من 

اآليات والروايات كما يعرب عن ذلك اليوم.
وهنا البّد من القول بأّن األجهزة العلمية 

مل تتمك���ن حت���ى اليوم من إماط���ة اللثام عن 
ه���ذه الع���وامل الس���تة، إاّل اّن الدلي���ل مل يقم 
على نفيها علميًا، ولعل العلم يكش���ف أسرار 
ه���ذا املوضوع مس���تقباًل، بل أفادت كش���وف 
العلم���اء الفلكيني أّن هناك أش���باحًا ترى من 
بعي���د تفي���د وجود عوامل ُاخرى، على س���بيل 
أوردت بع���ض اجمل���الت الفضائي���ة نقاًل عن 
املراصد اجلوي���ة املعروفة »بالوم���ار« قوهلا: 
لق���د متكن ناظور مرصد بالومار من كش���ف 
مالي���ني اجملرات اليت يبعد بعضها عنا ألف 
مليون س���نة ضوئية. لكن هناك فضاء عظيم 
ومهيب مظلم بعد تلك املس���افة البالغة ألف 
مليون س���نة ضوئية، غ���ري أّنه يتعذر رؤية ما 
في���ه م���ن أش���ياء. ومما الش���ك في���ه أّن ذلك 
الفض���اء املهيب واملظل���م يضم مئات املاليني 
من اجملرات حبي���ث تكفلت جاذبيتها حبفظ 
البس���يطة اليت نعيش على وجهها. وما هذه 
الدني���ا العظيم���ة ال���يت تغ���ص مبئ���ات آالف 
املاليني من اجملرات إاّل ذرة تافهة ال قيمة هلا 
مقارنة بدنيا أعظم وأوس���ع ولسنا متأكدين 
حلد اآلن من وجود دنيا أخرى عظيمة فيما 

وراء هذه الدنيا. 
وخنل���ص مّما س���بق إىل أّن العوامل اليت 
مّت كش���فها من قبل البش���رية ورغم عظمتها 
وما تنطوي عليه من أسرار وأعاجيب ليست 
إاّل ج���زءًا ضئي���اًل م���ن عامل ضخ���م عمالق، 
ولعل املس���تقبل سيكشف النقاب عن العوامل 

الستة األخرى.

كيفية علم اإلمام  عليه السالم 
بهذه األمور

ما جتدر اإلشارة إليه هنا هو أّن عبارات 
اإلمام عليه الس���الم بش���أن ظه���ور العامل مل 
ت���رد بصيغ���ة فرضي���ة واحتم���ال أب���دًا، ب���ل 
صوره���ا علي���ه الس���الم وكأّن���ه يش���هد ذلك 
الظه���ور، وهذا دليل على اس���تناد علمه إىل 
خزان���ة علم الغيب اإلهل���ي أو تعليمات النيب 
صلى اهلل عليه وآله اليت تستند إىل الوحي 
حت���ى حتدث ابن أب���ي احلديد بهذا الش���أن 
فق���ال: »إّن أمري املؤمنني عليًا عليه الس���الم 
كان يعرف آراء املتقدمني واملتأخرين، ويعلم 
العل���وم كلها ولي���س ذلك ببعيد م���ن فضائله 
ومناقبه عليه السالم «. وكيف ال يكون اإلمام 
عليه الس���الم(كذلك وهو القائل: »أنا بطرق 

السماء أعلم ميّن بطرق األرض«.)1(
��������������������������������������������������

)1(هذه املقالة مستلة من كتاب )نفحات الوالية 
فى ش���رح نه���ج البالغ���ة( تأليف: آي���ة اهلل العظمى 

الشيخ مكارم الشريازي اجمللد األول ص92 �� 97.



مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

ē

كانت فق���رة )َحيَّ 
العم���ل(  خ���ري  عل���ى 
فصاًل م���ن األذان يف عهد 
الن���يب صلى اهلل عليه وآله ، 
وعه���د أب���ي بكر ، وقس���ٍم من 
عهد عم���ر ، ث���م حذفها عمر 
حبج���ة أن الناس قد يتصورون 
أن الص���الة خ���رٌي م���ن اجله���اد 
ويركون فتح البالد ! واعرض 
علي���ه أهل البيت عليهم الس���الم 
وبع���ض الصحاب���ة والتابع���ني ، وكان ابن���ه 

عب���د اهلل ب���ن عم���ر ي���ؤذن به���ا !
وق���د ألف ع���دد من العلماء رس���ائل يف 
إثب���ات كونها جزًءا م���ن األذان الذي أوحاه 
اهلل تع���اىل إىل نبي���ه صل���ى اهلل عليه وآله 
وعلم���ه إياه جربئي���ل عليه الس���الم ، تزيد 

عن مخس���ني رس���الة.
ق���ال الفضل ب���ن ش���اذان يف )اإليضاح  
201( : )ورويتم عن أبي يوسف القاضي ، 
رواه حممد بن احلسن وأصحابه ، عن أبي 
حنيفة قالوا : كان األذان على عهد رس���ول 
اهلل وعل���ى عهد أبي بكر وصدر من خالفة 
عم���ر ين���ادى فيه : ح���يَّ على خ���ري العمل. 
فق���ال عم���ر ب���ن اخلطاب : إن���ي أخاف أن 
يت���كل الن���اس عل���ى الص���الة إذا قيل : حي 
على خري العمل ويدعوا اجلهاد ! فأمر أن 

يط���رح من األذان حيَّ على خ���ري العم���ل(.
ويف دعائم اإلسالم )1 /142( : )وروينا 
ع���ن أبي جعفر حممد بن علي صلوات اهلل 
عليه قال: كان األذان ب حي على خري العمل 
عل���ى عهد رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وب���ه أمروا يف أيام أبي بكر وصدر من أيام 
عم���ر ، ث���م أم���ر عم���ر بقطع���ه وحذفه من 
األذان واإلقام���ة ، فقي���ل ل���ه يف ذلك فقال 
: إذا مس���ع الن���اس أن الص���الة خري العمل 

وختلفوا  باجله���اد  تهاون���وا 
عن���ه ! وروين���ا مث���ل ذل���ك ع���ن 

جعفر بن حممد صلوات اهلل عليه ، 
والعام���ة تروي مث���ل هذا ، وهم بأمجعهم 

إىل الي���وم مصرون على اتِّباع عمر يف هذا 
وت���رك إتب���اع رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه 
وآل���ه ! واحتجوا بقول عم���ر هذا ، وظاهر 
هذا القول يغين عن االحتجاج على قائله ، 
وإمنا أمر اهلل عز وجل باألخذ عن رس���وله 
صل���ى اهلل عليه وآله فقال : )) ... َوَما آَتاُكُم 
الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا ...  (( 
اِلُفوَن َعْن  ، وق���ال : ))... َفلَْيْحَذِر الَِّذي���َن خُيَ
َأْم���ِرِه َأن ُتِصيَبُه���ْم ِفْتَن���ٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب 
َأِليٌم(( ، وقال : )) َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة 
ِإَذا َقَض���ى اهللَُّ َوَرُس���وُلُه َأْم���ًرا َأن َيُكوَن هلُُم 
ُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص اهللََّ َوَرُس���وَلُه  رَيَ اخْلِ
ِبيًنا(( وقال رس���ول اهلل  َفَقْد َضلَّ َضاَلال مُّ
صل���ى اهلل علي���ه وآله : إتبعوا وال تبتدعوا ، 

فكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار!.
أف���كان عم���ر عند ه���ؤالء الرع���اع أعلم 
مبصاحل الدين واملس���لمني أم اهلل ورس���وله 
؟ وق���د أن���زل اهلل ع���ز وج���ل يف كتاب���ه م���ن 
وعل���ى  الص���الة  عل���ى  الرغائ���ب واحل���ضَّ 
اجله���اد ، وعل���ى كثري من أعم���ال الرب ، ما 
أنزل���ه ، وافرض فرائض���ه ! فهل ألحد أن 
ُيس���قط من كت���اب اهلل عز وجل ش���يئًا مما 
ح���ض ب���ه عل���ى فريضة م���ن فرائض���ه ؟ أو 
هل وس���ع ألحد يف ت���رك فريضة ألنه حض 
ورغ���ب يف غريه���ا أكث���ر مما ح���ض ورغب 
فيه���ا ؟! ه���ذا م���ا ال يقوله ع���امل وال جاهل 
، وال بلغن���ا عن أحد من الناس أنه توهمه... 
وفس���اد هذا القول أبني م���ن أن حيتاج إىل 
الشواهد والدالئل... نسأل اهلل العصمة من 
الزي���غ عن دينه والثبات على طاعته وطاعة 

أوليائه(. انتهى.

وقال السيد شرف 
)الن���ص  يف  الدي���ن 
 :  )199  / واإلجته���اد 

)ويف رواي���ة أخ���رى أنه قال : أيه���ا الناس : 
ث���الٌث كنَّ عل���ى عهد رس���ول اهلل وأنا أنهى 
عنه���ن وأحرمه���ن وأعاق���ب عليه���ن : متع���ة 
احل���ج ، ومتع���ة النس���اء ، وح���ي عل���ى خري 
العمل( ! وقد أنكر عليه يف هذا أهل البيت 
كاف���ة وتبعه���م يف ذل���ك أولياؤه���م مجيعًا ، 
ومل يق���ره علي���ه كث���ري من أع���الم الصحابة 

وإخبارهم يف ذلك متواترة(. 
 وأورد القوشجي قول عمر : )ثالٌث كنَّ 
على عهد رسول اهلل وأنا أحرمهنَّ وأعاقُب 
عليه���ّن : متع���ة النس���اء ومتع���ة احلج وحيَّ 
عل���ى خ���ري العمل ! ثم قال : إن ذلك ليس 
مم���ا يوج���ب قدح���ًا في���ه ، ف���إن خمالف���ة 
اإلجتهادي���ة  املس���ائل  يف  لغ���ريه  اجملته���د 

لي���س بب���دع(.
وه���و كالم عجي���ب حق���ًا فه���ل حتري���م 
الرس���ول ال���ذي ال ينط���ق ع���ن اهل���وى إن 
ه���و إال وحٌي يوح���ى ، كان رأي���ًا واجتهادًا 
من���ه صل���ى اهلل علي���ه وآله حت���ى يعارضه 

القوش���جي باجتهاد آخرين ؟! 
وه���ل يص���ح اجته���اد عم���ر يف مقاب���ل 

النص القرآني والتش���ريع النبوي ؟! 
وإذا كان عمر قد اجتهد يف هذا األمر 
ولنفرض أن الرس���ول صلى اهلل عليه وآله 
قد اجته���د فيه أيضًا نعوذ باهلل من خطل 
القول ، فأيهما أحق أن يتبع ؟ وأيهما قال 
اهلل يف حق���ه : م���ا آتاكم الرس���ول فخذوه 
؟ وم���اذا على من ترك اجته���اد عمر لعمر 
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وأخ���ذ بالن���ص القرآني والتش���ريع اإلهلي 
الوارد على لس���ان النيب األمي ؟! 

وم���اذا يصنع القوش���جي بقول الرازي 
 ، الصحاب���ة  تكف���ري  يوج���ب  ذل���ك  )إن   :
ألن م���ن عل���م أن النيب )ص(حك���َم بإباحة 
املتع���ة ثم قال : إنه���ا حمرمٌة حمظورٌة من 
غ���ري نس���خ هلا ، فه���و كافر ب���اهلل ؟! ومن 
املن���ار  القوش���جي وصاح���ب  الواض���ح أن 
والرازي وغريهم مل يس���تطيعوا أن يدركوا 
وج���ه الع���ذر لعمر يف إقدام���ه على حتريم 
املتع���ة وغريه���ا فتش���بثوا بالطحل���ب ، بل 
ص���در منهم ما في���ه أيضًا ني���ل من كرامة 
الرس���ول األعظ���م صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه 
وتصغ���ري لش���أنه من حي���ث يعلمون أو من 

حي���ث اليعلم���ون(.
م عمر ما فرضه  أق���ول : ومن يوم ح���رَّ
النيب صلى اهلل عليه وآله حتركت ش���رطة 
الن���يب  لقم���ع كل مس���لم يطي���ع  اخلالف���ة 
صل���ى اهلل علي���ه وآله واليطي���ع عمر! وما 
زال���ت ش���رطتهم وتهويلهم تطارد الش���يعة 
وكان   ! ه���ذا  يومن���ا  اىل  الدي���ن  باس���م 
مطل���ب الش���يعة منهم أن يركوه���م يؤذنون 
يف مس���اجدهم ومناطقه���م كم���ا يعتقدون ، 
ومل تف���رض أي حكوم���ة ش���يعية على أحد 
األذان حب���يَّ عل���ى خري العم���ل ! فالفرض 
واإلجب���ار كان وم���ا زال م���ن عمل ش���رطة 

عمر والقبائل القرش���ية!.

شريط تاريخي لجهاد الشيعة من 
أجل سنة النبي صلى اهلل عليه وآله

كافح الش���يعة عص���ورًا طويلة من أجل 
هذا الفصل من األذان ، حتى صار األذان 
حب���يَّ على خ���ري العم���ل عالم���ًة لإلمامية 
والزيدي���ة واإلمساعيلية ، وش���عارًا يرفعه 
الث���وار عل���ى احلكوم���ات ! وه���ذا ش���ريط 
تارخيي يوضح إصرار الش���يعة على س���نة 
النيب صلى اهلل عليه وآله ، وإصرار أتباع 

اخلالفة على فرض س���نة عمر بدهلا ! 
1: يف س���ري الذه���يب : 15 / 164 : 
)قل���ت : ظه���ر هذا الوق���ت الرفض وأبدى 
صفحت���ه ومش���خ بأنف���ه يف مصر والش���ام 
 ، العبيدي���ة  بالدول���ة  والغ���رب  واحلج���از 
وبالع���راق واجلزي���رة والعج���م بب���ين بوي���ه 
، وكان اخلليف���ة املطي���ع ضعي���ف الدس���ت 
والرتب���ة م���ع ب���ين بوي���ه ، ثم ضع���ف بدنه 
وأصاب���ه فاجل وخرس فعزلوه وأقاموا ابنه 
الطائ���ع ل���ه ، وله الس���كة واخلطب���ة وقليل 
م���ن األم���ور ، فكان���ت مملك���ة ه���ذا املع���ز 

بالش���ام  األذان  وأعل���ن  وأمك���ن...  أعظ���م 
ومصر حب���ي على خري العمل . فلله األمر 

كل���ه(.
2: ويف تاري���خ أب���ي الف���داء / 507 : 
الفتن���ة  )444(كان���ت  الس���نة  ه���ذه  )ويف 
ببغ���داد ب���ني الس���نية والش���يعة ، وأعادت 
الش���يعة األذان حب���ي عل���ى خ���ري العمل ، 
وكتب���وا يف مس���اجدهم حمم���د وعلي خري 

البش���ر(.
3: ويف النهاية : )12 /96( : )وأعادت 
الرواف���ض األذان حب���ي عل���ى خ���ري العمل 
، وأذن ب���ه يف س���ائر نواح���ي بغ���داد )يف 
واجلماع���ات  مس���اجدهم( يف اجلمع���ات 
املس���تنصر  للخليف���ة  ببغ���داد  وخط���ب   ،
العبي���دي على منابرها وغريها ، وضربت 
له السكة على الذهب والفضة وحوصرت 

دار اخلالف���ة(.
4: ويف النجوم الزاهرة : )5 / 281(: 
)وهي سنة ثالث وأربعني ومخسمائة فيها 
أزال السلطان نور الدين حممود بن زنكي 
صاحب دمش���ق من حلب األذان حبي على 
خري العمل وس���ب الصحاب���ة بها ، وقال : 

م���ن ع���اد إلي���ه قتلت���ه ، فل���م يع���د أح���د(.
أقول : مل يكن الشيعة يسبُّون الصحابة 
، نع���م كان���وا وما زالوا يلعن���ون ظاملي أهل 
البي���ت عليه���م الس���الم ، وهو مب���دأ متفق 
عليه ، فقد لعن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله ظاملي أهل بيت���ه الطاهرين بأحاديث 
صحيح���ة عن���د اجلمي���ع ، ب���ل لعنه���م اهلل 
تع���اىل يف صري���ح قرآن���ه بقول���ه : )) َفَهْل 
َعَس���ْيُتْم ِإن َتَولَّْيُت���ْم َأن ُتْفِس���ُدوا يِف األَْْرِض 
ُعوا َأْرَحاَمُك���ْم * ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َلَعَنُهُم  َوُتَقطِّ

ُه���مْ َوَأْعَم���ى َأْبَصاَرُه���ْم ((. اهللَُّ َفَأَصمَّ
 وق���د اس���تدل أمح���د ب���ن حنب���ل بهذه 
اآلية على لعن يزيد ، وروى كبار حمدثيهم 
تفس���ريها بب���ين أمي���ة ، لك���ن مبج���رد أن 
يق���ول الش���يعي لعن اهلل ظامل���ي آل حممد 
، يقول���ون ل���ه إن���ك تقص���د أبا بك���ر وعمر 
! إن���ك تلع���ن وتس���ب وتش���تم الصحاب���ة ، 
ويصورون الش���يعة كأن شغلهم الشاغل يف 
ليلهم ونهارهم ش���تم الصحابة ! وغرضهم 
م���ن ه���ذا التهري���ج أن مينعوه���م م���ن لعن 
ظامل���ي أه���ل بي���ت الن���يب صل���ى اهلل عليه 

وآل���ه ومضطهديه���م وقاتليه���م!
5: ويف )تاري���خ أب���ي الفداء / 503( : 
)وفيها )س���نة 441( وقع���ت الفتنة ببغداد 
ب���ني الس���نية والش���يعة وعظ���م األمر حتى 

بطل���ت األس���واق وش���رع أه���ل الك���رخ يف 
بن���اء س���ور عليهم حميطًا بالكرخ ، وش���رع 
الس���نية من القالبني ومن جيري جمراهم 
يف بن���اء س���ور على س���وق القالبني ، وكان 
األذان بأماك���ن الش���يعة حب���ي عل���ى خ���ري 
العمل ، وبأماكن الس���نية الصالة خري من 

الن���وم(.
6: ويف )كامل ابن األثري : 9 / 576 ، 
يف أحداث س���نة 443( قال : )وكان سبب 
هذه الفتنة أن أهل الكْرخ شرعوا يف عمل 
اكني وأهل القالئني يف عمل ما  باب الس���مَّ
بق���ي من باب مس���عود ، فف���رغ أهل الكرخ 
بالذه���ب  عليه���ا  كتب���وا  أبراج���ًا  وعمل���وا 
حممد وعلي خري البش���ر ، وأنكر الس���نية 
ذل���ك وادع���وا أن املكت���وب حمم���د وعل���ي 
خ���ري البش���ر فمن رض���ى فقد ش���كر ومن 

أب���ى فق���د كف���ر.
وأنك���ر أه���ل الك���رخ الزي���ادة وقالوا ما 
جتاوزن���ا م���ا جرت ب���ه عادتنا فيم���ا نكتبه 
على مس���اجدنا ، فأرس���ل اخلليفة القائم 
بأمر اهلل أبا متام نقيب العباسيني ونقيب 
العلوي���ني وه���و عدنان بن الرضي لكش���ف 
احل���ال وإنهائ���ه ، فكتب���ا بتصدي���ق ق���ول 
الكرخي���ني فأم���ر حينئ���ذ اخلليف���ة ونواب 

الرحي���م بك���ف القت���ال فل���م يقبل���وا.
وتش���دد رئيس الرؤس���اء على الش���يعة 
عليهم���ا   ( وكتب���وا  البش���ر  خ���ري  فمح���وا 
الس���الم ( فقالت الس���نية ال نرضى إال أن 
يقلع اآلجر ال���ذي عليه حممد وعلي وأن ال 
يؤذن حيَّ على خري العمل ! وامتنع الش���يعة 

من ذلك ودام القتال إىل ثالث ربيع األول.
وقص���دوا )احلنابلة( مش���هد باب التنب 
فأغل���ق باب���ه فنقب���وا يف س���ورها وته���ددوا 
الب���واب فخافهم وفتح الباب فدخلوا ونهبوا 
ما يف املش���هد م���ن قنادي���ل وحماريب ذهب 
وفض���ة وس���تور وغ���ري ذلك ، ونهب���وا ما يف 

الرب والدور وأدركهم الليل فعادوا.
فلم���ا كان الغ���د كث���ر اجلم���ع فقص���دوا 
واألراج  ال���رب  وأحرق���وا مجي���ع  املش���هد 
واح���رق ضري���ح موس���ى وضريح اب���ن ابنه 
حمم���د ب���ن علي واجل���وار والقبتان الس���اج 

اللتان عليهما(.)1(
 �������������������������������������������������������������

)1(ه���ذا البح���ث مس���تل م���ن كت���اب )كي���ف رد 
الش���يعة غ���زو املغول دراس���ة ل���دور املرجعني نصري 
الغ���زو  الطوس���ي والعالم���ة احلل���ي يف رد  الدي���ن 
املغول���ي( للش���يخ علي الكوران���ي العاملي ص 232 � 
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اليقين
صاح���ب اليق���ني يكون 

دائم���ًا يف مق���ام الش���هود لدي���ه واحلضور 
ب���ني يديه، ف���ال ينف���ك حلظة ع���ن احلياء 
األدب  بوظائ���ف  واالش���تغال  واخلج���ل 
واخلدم���ة، ويكون س���عيه يف ختلي���ة باطنه 
لع���ني  بالفضائ���ل  الرذائ���ل وحتليت���ه  ع���ن 
اهلل الكالئ أش���د من تزي���ني ظاهره ألبناء 

نوع���ه.
وباجلملة: من يقينه مبش���اهدته تعاىل 
وباجل���زاء  والظاه���رة  الباطن���ة  ألعمال���ه 
واحلس���اب، يك���ون أب���دًا يف مق���ام امتث���ال 

أوام���ره واجتن���اب نواهي���ه.
وم���ن يقين���ه مبا فع���ل اهلل يف حقه من 
أعط���اء ض���روب النع���م واإلحس���ان، يكون 
دائم���َا يف مقام االنفعال واخلجل والش���كر 

ملنعم���ه احلقيق���ي.
وم���ن يقين���ه مب���ا يعطي���ه املؤمن���ني يف 
ال���دار اآلخرة م���ن البهجة والس���رور، وما 
أع���ده خللص عبيده مم���ا ال عني رأت وال 
أذن مسع���ت وال خط���ر عل���ى قل���ب أح���د، 

يك���ون دائم���ًا يف مق���ام الطم���ع والرج���اء.
وم���ن يقينه باس���تناد مجيع األمور إليه 
س���بحانه، وبأن صدور ما يصدر يف العامل 
إمن���ا يك���ون باحلكم���ة واملصلح���ة والعناية 
األزلي���ة الراجع���ة إىل نظ���ام اخلري، يكون 
أب���دًا يف مق���ام الص���رب والتس���ليم والرضا 
بالقض���اء م���ن دون عروض تغ���ري وتفاوت 

يف حال���ه.
وم���ن يقين���ه بك���ون امل���وت داهي���ة م���ن 
الدواهي العظمى وما بعده أش���د وأدهى، 

يك���ون أب���دًا حمزون���ا مهموم���ًا.

ومن 
يقينه خبساسة الدنيا 
وفنائه���ا، ال ي����������رك���ن إليه���ا، ق���ال اإلمام 
الص���ادق عليه الس���الم يف الكنز الذي قال 

اهلل تع���اىل:
))ۉ    ۉ  ې ې((.)1(

»بس���م اهلل الرمح���ن الرحي���م: عجب���ت 
مل���ن أيق���ن باملوت كيف يف���رح، وعجبت ملن 
أيق���ن بالق���در كي���ف حي���زن، وعجب���ت ملن 
أيق���ن بالدني���ا وتقلبه���ا بأهله���ا كيف يركن 

إليه���ا«.
وم���ن يقينه بعظم���ة اهلل الباهرة وقوته 
القاه���رة، يك���ون دائم���ًا يف مق���ام اهليب���ة 
الرس���ل  س���يد  أن  ورد  وق���د  والدهش���ة، 
صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم كان من ش���دة 
خضوع���ه وخش���وعه هلل تع���اىل وخش���يته 
من���ه تعاىل حبيث إذا كان ميش���ي يظن أنه 

يس���قط على األرض.
وم���ن يقين���ه بكماالت���ه غ���ري املتناهي���ة 
وكون���ه فوق التم���ام، يكون دائم���ًا يف مقام 
الش���وق والوله واحلب، وحكايات أصحاب 
اليق���ني م���ن األنبي���اء واملرس���لني واألولياء 
والكاملني يف اخلوف والشوق وما يعريهم 
من االضطرابات والتغ���ري والتلون وأمثال 

ذلك يف الصالة وغريها مش���هورة.
ويف كت���ب التاريخ والس���ري مس���طورة، 
وكذا م���ا يأخذهم م���ن الوله واالس���تغراق 
س���بحانه،  ب���اهلل  واالنبس���اط  واالبته���اج 
وحكاية حصول تكرر الغشيات ملوالنا أمري 
املؤمن���ني عليه الس���الم يف أوقات اخللوات 
واملناج���اة وغفلت���ه عن نفس���ه يف الصلوات 

مم���ا توات���ر عن���د اخلاص���ة  والعام���ة.
وكي���ف يتص���ور لصاح���ب اليق���ني 

الواقع���ي 
ب���اهلل وبع����ظمت���ه 
وجالل���ه وباّطالع���ه تع���اىل 
على دقائق أحواله، أني أعصيه يف 
حض����وره وال حيصل له االنفعال واخلشية 
والدهش���ة وحض���ور القلب والتوج���ه التام 
إلي���ه عن���د القي���ام لديه واملثول ب���ني يديه، 
م���ع أّنا نرى أن احلاض���ر عند من له أدنى 
ش���وكة جمازي���ة م���ن املل���وك واألم���راء مع 
رذالت���ه وخساس���ته أواًل وآخ���رًا حيصل له 
من االنفعال والدهشة والتوجه إليه حبيث 

يغفل عن ذاته.
)ومنها( أن يكون مس���تجاب الدعوات، 
ب���ل له الكرام���ات وخرق العادات، والس���ر 
في���ه أن النفس كلما ازدادت يقينًا ازدادت 
جت���ردًا، فتحص���ل هل���ا ملك���ة التصرف يف 

م���وارد الكائن���ات.
ق���ال اإلمام أبو عبد اهلل الصادق عليه 

الس���الم:
»اليق���ني يوص���ل العب���د إىل كل ح���ال 

س���ين ومقام عجيب«.
كذل���ك أخ���رب رس���ول اهلل صل���ى اهلل 
علي���ه وآله وس���لم ع���ن عظم ش���أن اليقني 
ح���ني ذكر عنده أن عيس���ى ب���ن مريم عليه 
الس���الم كان ميش���ي على امل���اء، فقال: »لو 
زاد يقين���ه ملش���ى يف اهل���وى«، فهذا اخلرب 
بازدي���اد  ت���زداد  الكرام���ات  أن  عل���ى  دّل 
اليق���ني، وأن األنبياء مع جاللة حملهم من 

اهلل متفاوت���ون يف ق���وة اليق���ني وضعف���ه.
مراتب اليقين

وق���د ظهر مم���ا ذك���ر: أن اليقني جامع 
مجي���ع الفضائل وال ينفك عن ش���يء منها، 
ث���م له مرات���ب: )أوهلا( عل���م اليقني، وهو 
اعتق���اد ثاب���ت ج���ازم مطابق للواق���ع �� كما 
م���ّر �� وهو حيصل من االس���تدالل باللوازم 
وامللزوم���ات، ومثال���ه اليقني بوج���ود النار 

من مش���اهدة الدخان.
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 ) ني��������ه���ا ث������ا و (
اليق���ني، وه���و  ع���ني 
املطل���وب  مش���اهدة 
بعي�����������������ن  ورؤيت�������ه 
والباطن،  البص���رية 
وه����������و أق������������وى يف 
الوضوح واجلالء من 
بالبص���ر،  املش���اهدة 
املرتب���ة  ه���ذه  وإىل 
أش���ار أم���ري املؤمنني 

عليه الس���الم بقوله:
»مل أعب���د رب���ًا مل 

أره«.
بع���د س���ؤال ذعل���ب اليماني عن���ه عليه 
علي���ه  وبقول���ه  رب���ك؟  أرأي���ت  الس���الم: 

الس���الم:
»رأى قل���يب رب���ي«.

الرياض���ة  م���ن  حيص���ل  إمن���ا  وه���و 
والتصفي���ة وحصول التجرد الت���ام للنفس، 
ومثال���ه اليق���ني بوج���ود الن���ار عن���د رؤيتها 

عيان���اً.
و)ثالثه���ا( ح���ق اليقني، وهو أن حتصل 
وح���دة معنوي���ة ورب���ط حقيقي ب���ني العاقل 
واملعق���ول، حبي���ث يرى العاقل ذاته رش���حة 
م���ن املعق���ول ومرتبطًا به غ���ري منفك عنه، 
ويش���اهد دائما ببصريت���ه الباطنية فيضان 
األن���وار واآلث���ار منه إلي���ه، ومثال���ه اليقني 
غ���ري  م���ن  فيه���ا  بالدخ���ول  الن���ار  بوج���ود 

اح���راق.
وه���ذا إمنا يك���ون لكّم���ل العارفني باهلل 
املستغرقني يف جلة حبه وأنسه، املشاهدين 
ذواته���م بل س���ائر املوجودات من رش���حات 
فيض���ه األق���دس، وه���م الصديق���ون الذين 
قص���روا أبصاره���م الباطنة عل���ى مالحظة 

مجاله ومش���اهدة أنوار جالله.
عل���ى  يتوق���ف  املرتب���ة  ه���ذه  وحص���ول 
جماه���دات ش���اقة ورياض���ات قوية، وترك 
رس���وم الع���ادات وقط���ع أصول الش���هوات، 
وقل���ع اخلواطر النفس���انية وقمع اهلواجس 
الش���يطانية، والطه���ارة ع���ن أدن���اس جيفة 
الدني���ا  زخ���ارف  ع���ن  والتن���زه  الطبيع���ة، 
الدني���ة، وب���دون ذلك ال حيص���ل هذا النوع 

من اليقني واملش���اهدة:
وكيف ت���رى ليلى بع���ني ترى بها

س���واها وم���ا طّهرته���ا باملدام���ع
ث���م فوق ذل���ك مرتبة يثبته���ا بعض أهل 
الس���لوك ويعربون عن���ه حبقيقة حق اليقني 
الع���ارف  ي���رى  أن  وه���و  اهلل،  والفن���اء يف 
ذات���ه مضمح���اًل يف أن���وار اهلل حمرقًا من 
س���بحات وجه���ه، حبي���ث ال يرى اس���تقالاًل 
وال حتصي���الً أصاًل، ومثال���ه اليقني بوجود 

الن���ار بدخول���ه فيه���ا واحراق���ه منه���ا.
احلقيق���ي  اليق���ني  أن  ري���ب يف  ال  ث���م 
األوه���ام  ظلم���ات  ع���ن  امل���رّبى  النوران���ي 
والش���كوك ول���و كان م���ن املرتب���ة األوىل ال 
حيص���ل من جم���رد الفكر واالس���تدالل، بل 
يتوق���ف حصوله عل���ى الرياضة واجملاهدة 
وتصقي���ل النف���س وتصفيته���ا ع���ن كدورات 
ذمائ���م األخ���الق وصدأه���ا، ليحص���ل هل���ا 
التجرد التام فتحاذي ش���طر العقل الفعال، 

فتتض���ح فيها جلي���ة احل���ق ح���ق االتض���اح.
والس���ر أن النفس مبنزلة املرآة تنعكس 
إليه���ا ص���ور املوجودات من العق���ل الفعال، 
وال ري���ب يف أن انع���كاس الص���ور يف ذوات 
الص���ور إىل امل���رآة يتوق���ف عل���ى متامي���ة 
ش���كلها وصقالة جوهرها وحصول املقابلة 
وارتف���اع احلائ���ل بينهم���ا والظف���ر باجله���ة 
ال���يت فيه���ا الص���ور املطلوب���ة، فيج���ب يف 
انع���كاس حقائ���ق األش���ياء م���ن العقل إىل 

النف���س.
1����� عدم نقص���ان جوهرها، ف���ال يكون 
كنفس الصيب اليت ال تنجلي هلا املعلومات 

لنقصانه���ا.
ظلم���ة  ك���دورات  ع���ن  وصفاؤه���ا   �����2
الطبيع���ة وأخب���اث املعاص���ي، ونقاؤها عن 
رس���وم الع���ادات وخبائ���ث الش���هوات، وهو 

مبنزل���ة الصقال���ة ع���ن اخلب���ث والص���دأ.
3����� وتوجهه���ا الت���ام وانص���راف فكرها 
مس���توعب  يك���ون  ف���ال  املطل���وب،  إىل 
اهل���م باالم���ور الدنيوية وأس���باب املعيش���ة 
وغريهما من اخلواطر املشوش���ة هلا، وهو 

مبنزل���ة احمل���اذاة.
4����� وختليته���ا ع���ن التعص���ب والتقليد، 

وه���و مبثاب���ة ارتف���اع احلج���ب.
5����� واس���تحصال املطل���وب م���ن تألي���ف 
مقدمات مناس���بة للمطل���وب على الرتيب 
املخصوص والشرائط املقررة، وهو مبنزلة 

العثور عل���ى اجله���ة ال���يت فيه���ا الص���ورة.
ولوال هذه األس���باب املانعة للنفوس عن 
أفاضل���ة احلقائ���ق اليقيني���ة إليه���ا، لكانت 
عاملة جبميع األش���ياء املرتس���مة يف العقول 
الفعال���ة، إذ كل نف���س لكونه���ا أم���رًا ربانيًا 
وجوه���رًا ملكوتي���ًا فه���ي حبس���ب الفط���رة 
صاحل���ة ملعرفة احلقائق، ولذا امتازت عن 
س���ائر املخلوق���ات من الس���ماوات واألرض 
واجلب���ال، وصارت قابل���ة حلمل أمانة اهلل 

ال���يت ه���ي املعرف���ة والتوحي���د.
فحرم���ان النف���س ع���ن معرف���ة أعي���ان 
املوج���ودات إمن���ا ه���و ألح���د ه���ذه املوانع، 
وق���د أش���ار س���يد الرس���ل صل���ى اهلل عليه 
وآل���ه وس���لم إىل مان���ع التعص���ب والتقلي���د 

بقوله صلى اهلل عليه وآله وس���لم:

»كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون 
أبواه يهودانه وميجس���انه وينصرانه«.

وإىل مانع ك���دورات املعاصي وصدأها 
بقوله صلى اهلل عليه وآله وس���لم:

»لوال أن الش���ياطني حيومون على قلوب 
ب���ين آدم لنظ���روا إىل ملك���وت الس���ماوات 

واألرض«.
فلو ارتفعت عن النفس حجب السيئات 
والتعصب وحاذت شطر احلق األول جتلت 
هلا صورة عامل امللك والش���هادة بأسره، إذ 
ه���و متن���اه ميكن هل���ا االحاطة ب���ه، وصورة 
عامل���ي امللكوت واجلربوت بق���در ما يتمكن 
األس���رار  ألنهم���ا  مرتبت���ه،  حبس���ب  من���ه 
الغائب���ة ع���ن مش���اهدة األبص���ار املختصة 
ب���إدراك البصائ���ر، وه���ي غ���ري متناهي���ة، 
وم���ا يلوح منه���ا للنفس متناه، وإن كانت يف 
نفس���ها وباإلضاف���ة إىل علم اهلل س���بحانه 

وغ���ري متناهي���ة.
وجمم���وع تل���ك العوامل يس���مى ب�)العامل 
م���ن  الوج���ود  يف  م���ا  كل  إذ  الربوب���ي(، 
اهلل  إىل  منس���وب  النهاي���ة  إىل  البداي���ة 
اهلل  س���وى  الوج���ود  يف  ولي���س  س���بحانه، 
س���بحانه وأفعاله وآث���اره، فالعامل الربوبي 
واحلضرة الربوبية ه���و العامل احمليط بكل 
املوج���ودات، فعدم تناهي���ه ظاهر بني، فال 
ميك���ن للنفس أن حتيط بكله، بل يظهر هلا 

منه بقدر قوتها واس���تعدادها.
ثم بقدر ما حيصل للنفس من التصفية 
والتزكي���ة وم���ا يتجل���ى هل���ا م���ن احلقائ���ق 
واألس���رار، ومن معرفة عظمة اهلل ومعرفة 
صف���ات جالل���ه ونعوت مجال���ه حتصل هلا 
الس���عادة والبهجة والل���ذة والنعمة يف نعيم 
اجلن���ة، وتكون س���عة مملكته فيها حبس���ب 
س���عة معرفت���ه ب���اهلل وبعظمت���ه وبصفات���ه 

وأفعال���ه، وكل منه���ا ال نهاي���ة ل���ه.
ول���ذا ال تس���تقر النف���س يف مق���ام م���ن 
املعرف���ة والبهجة والكمال، والتفوق والغلبة 
تك���ون غاي���ة طلبته���ا، وال تك���ون طالب���ة ملا 

فوقه���ا.
وم���ا اعتقده مجاعة م���ن أن ما حيصل 
للنف���س م���ن املع���ارف اإلهلي���ة والفضائ���ل 
اخللقي���ة ه���ي اجلن���ة بعينه���ا فه���و عندن���ا 
باط���ل، بل ه���ي موجب���ة الس���تحقاق اجلنة 

اليت هي دار الس���رور والبهجة. )2(
���������������������������

)1( س���ورة الكهف، اآلية: 82.
)2( جامع الس���عادات، للمحقق النراقي: ج1، 

ص96 ����� 99.
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مباحث عقائدية

لماذا يجب أن يكون اإلمام أفضل 
من جميع األمة؟

أن مقتضى كون اإلمام قائما مقام النيب 
يف مجيع شؤونه إال تلقي الوحي ، هو ختلقه 
بأخالق���ه واتصافه بصفات���ه ، إذ بدون ذلك 
ال يت���م االس���تخالف والنياب���ة ، ومع���ه ال يتم 
اللط���ف ، وه���و نق���ض للغ���رض ، وخمال���ف 
ملقتض���ى عنايت���ه األوىل ورحيميته ، ونقض 
الغ���رض ، واملخالف ملقتض���ى عنايته تعاىل 
ال يق���ع وال يصدر منه أص���ال كما ال خيفى . 
وتوضي���ح ذل���ك أنه قد مر يف ب���اب النبوة أن 
م���ن أغراض البعثة هو اس���تكمال النفوس ، 
فالالزم هو أن يكون النيب يف الصفات أكمل 
، وأفض���ل م���ن املبعوثني إليهم حت���ى يتمكن 
ل���ه أن يهديهم ويس���تكملهم وينقاد الناس له 
للتعلم واالس���تكمال ، ف���إن كان النيب مبعوثا 
إىل قوم خاصني فالالزم هو أن يكون أفضل 
منهم يف ذل���ك الزمان ، وإن كان مبعوثا إىل 
مجيع الن���اس إىل يوم القيامة ، فالالزم هو 
أن يك���ون أفض���ل م���ن مجيعهم إذ ل���وال ذلك 
ملا تيسرت اهلداية واالستكمال بالنسبة إىل 
مجيعه���م ، مع أنهم مس���تعدون لذلك ، وهو 
ال يس���اعد عنايته األوىل وإط���الق رحيميته 
ونقض لغرضه ، وهو ال يصدر منه تعاىل .

ف���إذا ثب���ت ذل���ك يف النيب ل���زم أن يكون 
االمام أيضا أفضل الناس يف صفات الكمال 
من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل ، ومن 
تدب���ري وعق���ل وحكم���ة وعلم وحل���م وخلق ، 
ألنه قائم مقامه ونائب عنه يف مجيع األمور 
والش���ؤون إال يف تلقي الوحي ، وهذه النيابة 
ال تت���م إال ب���اال تص���اف املذك���ور ، ولعل إليه 

أش���ار احملق���ق الالهيجي قدس س���ره حيث 
ق���ال : الب���د أن يكون اإلم���ام يف غاية التفرد 
يف االس���تجماع أن���واع الكم���االت والفصائل 
حت���ى تطي���ع وتنقاد ل���ه مجي���ع الطبقات من 
الش���رفاء والعلم���اء حبيث لي���س ألحد منهم 

عار يف اإلتباع عنه واالنقياد له( .
هذا مضاف���ا إىل ما يف جتريد االعتقاد 
وش���رحه )ص366( م���ن أن اإلم���ام جيب أن 
يك���ون أفض���ل من رعيته ، ألن���ه إما أن يكون 
مس���اويا هل���م ، أو أنق���ص منه���م ، أو أفضل 
 ، واألول حم���ال  املطل���وب  ه���و  والثال���ث   ،
ألن���ه مع التس���اوي يس���تحيل ترجيح���ه على 
غ���ريه باإلمامة ، والثان���ي أيضا حمال ، الن 
املفضول يقبح عقال تقدميه على الفاضل .

وي���دل عليه أيضا قوله تع���اىل : } َأَفَمن 
َي  قِّ َأَح���قُّ َأن ُيتََّبَع َأمَّن الَّ َيِهدِّ َيْه���ِدي ِإىَل احْلَ
ِإالَّ َأن ُيْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُموَن{. ولذلك 
ق���ال العالم���ة ق���دس س���ره يف نه���ج احلق : 
)اتفق االمامية على أن اإلمام جيب أن يكون 

أفضل من رعيته( .
وخالف اجلمهور فجوزوا تقديم املفضول 
على الفاضل ، وخالفوا مقتضى العقل ونص 

الكتاب .
ويش���هد مل���ا ذكر ما مسعته ع���ن علي بن 
موس���ى الرض���ا عليهم���ا الس���الم يف ضم���ن 
حديث من )أن اإلمام واحد دهره ، ال يدانيه 
أح���د ، وال يعادل���ه عامل ، وال يوجد منه بدل 
، وال ل���ه مثل وال نظري ، خمصوص بالفضل 
كل���ه م���ن غري طلب منه له وال اكتس���اب ، بل 
اختص���اص من املفضل الوه���اب(. )األصول 

من الكايف ج1 ص201 ( .

وق���ال أيض���ا : )لإلمام عالم���ات : يكون 
أعلم الناس ، وأحكم الناس ، وأتقى  الناس 
، وأحلم الناس ، وأش���جع الناس ، وأس���خى 
الن���اس، وأعب���د الن���اس ، ويول���د خمتون���ا ، 
ويكون مطهرا ، ويرى من خلفه كما يرى من 

بني يديه (.

في كيفية تعلم اإلمام ، وأن 
علمهم علم إلهي وليس 

بمكتسب
كم���ا أن علم النيب ه���و علم اهلي  وليس 
مكتس���با عن الناس،  كذلك علم اإلمام اهلي 
وليس مكتس���با عن الن���اس، وتوضيح ذلك : 
أن ه���ذا العل���م اإلهلي قد يص���ل إىل األئمة 

عليهم السالم من عدة طرق منها:
1: م���ن طريق النيب صلى اهلل عليه وآله 
كتعليم���ه م���ا عل���م لعل���ي عليه الس���الم وهو 
للحس���ن وهو للحسني وهو لعلي بن احلسني 
وهكذا إىل املهدي احلجة بن احلسن عليهم 

الصلوات والسالم. 
ث���م إن هذا التعلي���م وقع على أحناء منها 
: التعليمات العادية كما قال الرسول الكريم 
صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه ومسع���ه عل���ي علي���ه 
السالم كما مسعه الناس ، وإمنا الفرق بينه 
وبينهم أنه عليه السالم  أمسعهم وأحفظهم 

وأفهمهم وأضبطهم.
2: ومنه���ا التعليم���ات غ���ري  العادية مثل 
ما انتقل إىل علي عليه الس���الم  باإلش���راق 
وتنوي���ر الباط���ن ، ولعل من ذل���ك ما يف كتب 
الفريق���ني كالكايف وينابيع املودة من أن أمري 
املؤمن���ني  علي���ه الس���الم  قال : )رس���ول اهلل 
صل���ى اهلل علي���ه وآله علمين أل���ف باب وكل 
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ب���اب منها يفتح ألف ب���اب ، فذلك ألف ألف 
ب���اب حتى علمت ما كان وم���ا يكون إىل يوم 
القيام���ة ، وعلمت علم املنايا والباليا وفصل 
اخلط���اب(. ولعل ذكر األلف م���ن باب إفادة 

التكثري فال خصوصية لأللف .
 أو مثل ما كتبه علي عليه السالم  بإمالء 
رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه ومس���ي 
باجلامع���ة ، ق���ال الص���ادق علي���ه الس���الم : 
)فيه���ا كل ح���الل وح���رام وكل ش���يء حيتاج 

الناس إليه حتى األرض يف اخلدش(.
أو مث���ل ما انتقل إليه من مرياث األنبياء 
والوصي���ني ، ومسي باجلف���ر ، قال الصادق 
علي���ه الس���الم: )هو وعاء م���ن آدم ، فيه علم 
النبي���ني والوصي���ني ، وعل���م العلم���اء الذي���ن 
مض���وا من بين إس���رائيل ، وفي���ه زبور داود 
، وتوراة موس���ى ، وإجنيل عيسى ، وصحف 

إبراهيم( .
3: وق���د يص���ل العلم اإلهل���ي إىل اإلمام 
م���ن طرق ُأخر كمصح���ف فاطمة وهو الذي 
أخربها به جربئيل فأملته فاطمة سالم اهلل 
عليها لعلي عليه السالم وكتبه بيده املباركة، 
ق���ال الصادق علي���ه الس���الم: )مصحف فيه 
مث���ل قرآنكم هذا ثالث مرات واهلل ، ما فيه 

من قرآنكم حرف واحد( .
 قال الصادق عليه السالم أيضا : )ليس 
م���ن مل���ك ميل���ك ) األرض ( إال وهو مكتوب 
في���ه بامس���ه واس���م أبيه وم���ا وج���دت لولد 

احلسن فيه شيئا (.
يف  ورد  وق���د  املالئك���ة  وكتحدي���ث   :4  
روايات متع���ددة أن األئمة حمدثون كما قال 
أب���و احلس���ن عليه الس���الم : )األئم���ة علماء 

صادقون مفهمون حمدثون ( .

ق���ال   ، إهلي���ة  واقعي���ة  وكإهلام���ات   :5
احل���ارث اب���ن املغ���رية : قلت ألب���ي عبد اهلل 
علي���ه الس���الم: )أخربن���ي عن عل���م عاملكم . 
قال : وراثة من رس���ول اهلل  صلى اهلل عليه 
وآل���ه  وم���ن علي  عليه الس���الم قال : قلت : 
إن���ا نتحدث أنه يق���ذف يف قلوبكم وينكت يف 

آذانكم قال : أو ذاك( .
6: وكجعلهم مش���رفني على األمور ، كما 
ورد يف الروايات املتعددة أن اإلمام إذا ش���اء 
أن يعلم علم ، أو أن اإلمام يرى من خلفه كما 

يرى من بني يديه ، وغري ذلك . 

في مقدار علم األئمة عليهم السالم 
وأن���ى لنا بهذا م���ع أن األئم���ة فاقوا فيه 
األولني واآلخرين بعد رس���ول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وبلغوا فيه إىل حد ال حيتاج أحد 
إىل ش���يء م���ن أمور دين���ه ودنياه وس���عادته 
وآخرت���ه إال كان علم���ه عندهم وهلم اجلواب 
، وه���م الدعاة إىل س���بيل اخلري والس���عادة 
الواقعية ، وقد أرش���دوا الناس طيلة حياتهم 
إىل احلي���اة الطيب���ة ، ومل يعطل���وا يف قب���ال 
س���ؤال ول���و مل يكن من األم���ور الدينية ، كما 
تش���هد لذلك األس���ئلة املختلف���ة اليت جاءت 
إليه���م من املوافق���ني واملخالفني وامللحدين ، 
فأجابوه���ا بأم���ن اجل���واب وأحس���نه . وهلم 
اإلشراف على األمور حتى النيات واألعمال 
، وعلى ما وقع ، وعلى ما يقع ، وعلى منطق 
الطيور ، وعلى ما حيتاج إليه اجلن وغريهم 
. وإلي���ك بعض األحادي���ث الدالة على مقدار 
علومه���م وفخامته���ا ، وإن كان األمر واضحا 

كالنار على املنار . 
1: ع���ن هش���ام ب���ن احلكم ع���ن أبي عبد 

اهلل  عليه الس���الم يف حديث قال : ) إن اهلل 
ال جيع���ل حجت���ه يف أرضه يس���أل عن ش���يء 

فيقول ال أدري( .
2: وعن س���يف التمار ق���ال : كنا مع أبي 
عب���د اهلل عليه الس���الم مجاعة من الش���يعة 
يف احلج���ر فقال : علينا ع���ني فالتفتنا مينة 
ويسرة فلم نر أحدا ، فقلنا : ليس علينا عني 
، فقال : ورب الكعبة ورب البنية ثالث مرات 
، لو كنت بني موسى واخلضر ألخربتهما أني 
أعل���م منهما وألنبأتهما مبا ليس يف أيديهما 
، الن موسى واخلضر عليهما السالم أعطيا 
عل���م م���ا كان ، ومل يعطيا علم م���ا يكون وما 
هو كائن حتى تقوم الساعة ، وقد ورثناه من 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله  وراثة( .
3: وع���ن أب���ي مح���زة ق���ال : مسع���ت أبا 
جعف���ر  علي���ه الس���الم يق���ول : )ال واهلل ، ال 
يكون عامل جاهال أبدا ، عاملا بشيء جاهال 
بشيء . ثم قال : اهلل أجل وأعز وأكرم من أن 
يف���رض طاعة عبد حيج���ب عنه علم مسائه 

وأرضه ، ثم قال : ال حيجب ذلك عنه( .
4: وع���ن الرضا عليه الس���الم يف حديث 
: ) أن اإلم���ام مؤيد بروح القدس وبينه وبني 
اهلل عم���ود م���ن نور ي���رى فيه أعم���ال العباد 

وكلما احتاج إليه لداللة اطلع عليها( .
وغ���ري ذل���ك م���ن األخب���ار والروايات يف 
ذل���ك متوات���رة ، وحي���ث كان صدوره���ا ع���ن 
املعصوم���ني قطعي���ا ، ص���ار موجبا حلصول 

اليقني مبفادها كما ال خيفى )1(.
����������������������������������������������������������������

)1(: بداي���ة املع���ارف اإلهلي���ة يف ش���رح عقائ���د 
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أعالم الشيعة

اسمه وسبب شهرته بابن البطريق
ه���و: حيي���ى ب���ن احلس���ن ب���ن احلس���ني 
وحمدثيه���م  احملق���ة  الطائف���ة  أعي���ان  م���ن 
وم���ن املتفان���ني يف حب أهل البي���ت املقتفني 

آثارهم.
يف  الس���يد  يق���ول  كم���ا  البطري���ق  وآل 
)تأس���يس الش���يعة(: )بيت جليل باحللة من 
الش���يعة اإلمامي���ة، بيت علم وفض���ل وأدب، 
اش���تهر منهم صاحب الرمج���ة وابناه: علي 

ابن حييى وحممد بن حييى(.
وقال يف القاموس: )البطريق كالكربيت: 
القائ���د م���ن ق���واد ال���روم، حتت يده عش���رة 
آالف رج���ل ثم الطرخان على مخس���ة آالف 

ثم الفومس على مائتني(.
وق���ال ش���يخنا اجمليز الطهران���ي: )ولعل 
املؤل���ف م���ن ول���د البطري���ق ال���ذي ع���ده ابن 
النديم م���ع ابنه حييى ابن بطريق من الربان 
املرمج���ني إىل العربي���ة يف عه���د املنص���ور 
تيم���اوس  ترمج���ة  تع���زى  والي���ه  العباس���ي 
ألفالط���ون، فيك���ون انتم���اؤه إىل بين أس���د 

بالوالء(.

أقوال بعض العلماء فيه
1: قال الش���يخ احل���ر العاملي: )الش���يخ 
أبو احلس���ني حييى بن احلس���ن بن احلسني 
اب���ن عل���ي بن حمم���د ب���ن البطري���ق احللي، 

كان عامل���ا، فاض���ال، حمدثا، حمقق���ا، ثقة، 
صدوقا(.

2: ق���ال املتتبع اخلبري عبد اهلل األفندي 
التربيزي: )الش���يخ األجل مش���س الدين أبو 
احلس���ني حيي���ى البطريق احللي األس���دي، 
املتكل���م الفاض���ل، العامل، احمل���دث اجلليل، 
املعروف بابن البطريق: صاحب كتاب العمدة 
وغريه من الكتب العديدة يف املناقب...اإلمام 
األج���ل مشس الدين مجال اإلس���الم، العامل 
الفقيه، جنم اإلس���الم، تاج األن���ام مفتى آل 

الرسول(.
3: وقال املريزا االس���ر آبادي يف رجاله 
الكب���ري: )حيي���ى ب���ن احلس���ن... كان عامل���ا 
فاض���ال، حمدثا، حمقق���ا، ثقة، صدوقا، له 

كتب...(.
4: وقال احملدث النوري: )الش���يخ األجل 
مشس الدين أبو احلسني أو أبو زكريا...مؤلف 
كتاب العمدة الذي مجع فيه ما يف الصحاح 
الستة وتفسري الثعليب ومناقب ابن املغازلي 
من مناقب أمري املؤمنني عليه السالم حبيث 
مل يغادر ش���يئا من ذلك ومل يذكر فيه ش���يئا 
م���ن غريها، ومل يس���بقه إىل ه���ذا التأليف 
البدي���ع أحد م���ن أصحابن���ا، ومؤل���ف كتاب 
املس���تدرك بع���د العم���دة، أخرج في���ه قريبا 
من س���ت مائ���ة حديث من كت���ب أخرى هلم، 

عثر عليها بعد تأليف العمدة، كاحللية ألبي 
نعي���م، واملغ���ازي الب���ن إس���حاق، والفردوس 
الب���ن ش���ريويه الديلمي، ومناق���ب الصحابة 

للسهاني وغري ذلك من املؤلفات(.
5: ق���ال الس���يد الص���در: )أبو احلس���ني 
حيي���ى ب���ن احلس���ن ب���ن احلس���ني ب���ن عل���ي 
اب���ن حممد ب���ن البطري���ق األس���دي، املتكلم 
الفاض���ل، احمل���دث اجللي���ل، املع���روف بابن 
البطريق، يروى عن ابن ش���هر آش���وب س���نة 
مخ���س وتس���عني ومخس مائ���ة وهو صاحب 
كت���اب العمدة يف مناقب األئمة واخلصائص 
يف مناق���ب أمري املؤمنني عليه الس���الم وهو 
أش���هر من أن تش���رح أحواله، من كبار شيوخ 

الشيعة رضي اهلل عنه(.
)الش���يخ  الطهران���ي:  الش���يخ  وق���ال   :6
مشس الدين أبو احلس���ني حييى بن احلسن 
ابن احلس���ني بن علي ب���ن حممد الراوي عن 
حمم���د ب���ن علي ب���ن ش���هر آش���وب يف 575 
وقد أرخ يف كش���ف احلجب وفاته س���نة 600 
عن س���بع وسبعني س���نة، وهو صاحب كتاب 
العم���دة املع���روف بعمدة اب���ن البطريق وله » 
رجال الش���يعة » الذي نقل عنه ابن حجر يف 
)لس���ان املي���زان( الذي كتبه يف م���ا زاد على 

)ميزان االعتدال( للذهيب (.
ه���ذا م���ا ذك���ره أع���الم اإلمامي���ة يف حق 
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املرج���م ل���ه، فال���كل متفق���ون عل���ى جالل���ة 
ق���در الرج���ل يف األدب وغ���ريه م���ن الفن���ون 

اإلسالمية.
7: أم���ا م���ن علماء العامة فق���د ترجم له 
اب���ن حجر يف لس���ان امليزان نق���ال عن تاريخ 
ابن النجار: )حييى بن احلس���ن بن احلس���ني 
ابن عل���ي األس���دي احللي الربع���ي املعروف 
باب���ن البطري���ق، ق���رأ على أمخ���ص الرازي 
الفق���ه والكالم عل���ى مذه���ب اإلمامية وقرأ 
النح���و واللغة وتعلم النظم والنثر، وجد حتى 
ص���ارت إلي���ه الفت���وى يف مذه���ب اإلمامية، 
وس���كن بغداد م���دة، ثم واس���ط وكان يتزهد 
ويتنس���ك، وكان وفاته يف ش���عبان س���نة 600 

وله سبع وسبعون سنة(.
وعل���ى ذلك يكون املرج���م له من مواليد 
ع���ام 533، وق���د ن���ص بذلك الش���يخ اجمليز 
العي���ون ص  الثق���ات  لذل���ك يف  الطهران���ي 
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ان حياة ش���يخنا املرجم له كانت مفعمة 
بالتألي���ف والتصني���ف والربي���ة والتدري���س 
فخلف آثارا مش���رقة تدل عل���ى نبوغ الرجل 
وتضلع���ه يف فنون احلدي���ث والرجال، واليك 
أمساء ما وقفنا عليه منها يف املعاجم وكتب 

الراجم:
1: )اتف���اق صحاح األثر يف إمامة األئمة 
اإلث���ين عش���ر( وامسه حيكى عن مس���ماه، 

وعنوانه يكشف عن حمتواه.
2: )تصفح الصحيحني يف حتليل املتعتني( 
واملراد من املتعتني متعة احلج ومتعة النس���اء 
اللت���ني دلت نص���وص بالكتاب والس���نة على 
جوازهم���ا يف العصر النب���وي، وبعده إىل أن 
نه���ى عنهما نهيا سياس���يا، فبقيتا مروكتني 

بني أبناء السنة دون غريهم.
3: )خصائ���ص الوح���ي املب���ني يف مناقب 
أم���ري املؤمنني عليه الس���الم( وقد قام بهذا 
التألي���ف بعد كتابي العمدة واملس���تدرك قال 
يف الري���اض: )ورأي���ت من���ه نس���خة عتيق���ة 
بتربيز وعندنا منه نسخة قد أورد فيه أخبار 
املخالفني يف تفس���ري اآلي���ات اليت نزلت يف 

شأن علي عليه السالم(.

4: )الرد على أهل النظر يف تصفح أدلة 
القض���اء والقدر( ولعل الكت���اب حول إبطال 
اس���تنتاج نظري���ة اجلرب من الق���ول بالقضاء 

والقدر.
5: )العمدة من صحاح األخبار يف مناقب 
إمام األبرار أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 
وص���ي املختار صلى اهلل علي���ه وعلى األئمة 

من ذريته األطهار( .
6: )عي���ون األخب���ار( ق���ال يف الري���اض: 
)نس���به إلي���ه امل���وىل حمم���د طاه���ر القم���ي 
يف مقدم���ة كت���اب األربع���ني نقال ع���ن كتاب 

الصراط املستقيم(.
7: )املس���تدرك املخت���ار يف مناقب وصي 
املختار( والكتاب استدراك لكتاب العمدة(.

8: )نهج العلوم إىل نفي املعدوم املعروف 
بسؤال أهل حلب(.

9: )رجال الشيعة( وينقل عنه ابن حجر 
يف لسان امليزان كما مر.

مشايخه وأساتذته
 ق���رأ ش���يخنا املرج���م ل���ه عل���ى لفي���ف 
م���ن علم���اء الفريق���ني واخذ عنه���م احلديث 
والتفس���ري والفقه. فم���ن اخلاصة يروي عن 

عدة من األعالم:
1: العامل اجلليل الواس���ع العلم واملعرفة 
الط���ربي  الدي���ن  عم���اد  الش���يخ  واالط���الع 

صاحب كتاب )بشارة املصطفى(.
2: حممد بن ش���هر آش���وب املول���ود عام 
488 واملتوف���ى ع���ام 588 صاح���ب املناق���ب 

واملعامل وغريهما من املؤلفات. 
هؤالء بعض مشاخيه من أعالم الطائفة، 
وأما مشاخيه من العامة فقد ذكر أمساءهم 
عن���د ذك���ر طرق���ه إىل الصح���اح الس���تة يف 
مقدم���ة كت���اب )العم���دة( و )اخلصائ���ص(، 

واليك بعض من ذكرهم: 
3: أبو جعفر اقبال بن املبارك بن حممد 

العكربي الواسطي.
4: الشيخ اإلمام املقري أبو بكر عبد اهلل 

بن منصور بن عمران الباقالني.
5: السيد حييى بن حممد بن أبي العلوي 
الواعظ البغدادي يروي عنه تفسري الثعليب 

املوسوم بالكشف والبيان يف سنة 585. 

ه���ؤالء بعض مش���اخيه وأس���اتذة حديثه 
يف  وخصوصياته���م  بأمسائه���م  أت���ى  وق���د 

مقدمة كتابي )العمدة واخلصائص(.

أوالده قدس اهلل روحه
خلف املرجم له ولدين كرميني فاضلني 
كان ابرزهما ولده )علي بن حييى بن البطريق 
جنم الدين أبو احلسن احللي الكاتب(، قال 
حممد بن شاكر يف فوات الوفيات ما لفظه: 
)عل���ي ب���ن حييى بن بطريق: جن���م الدين أبو 
احلسن احللي الكاتب، كتب بالديار املصرية 
أي���ام الدولة الكاملي���ة، ثم اختلف حاله فعاد 
إىل العراق ومات ببغداد سنة اثنتني وأربعني 

وستمائة وكان فاضال أصوليا(.
ويظه���ر م���ن الش���ارح احلدي���دي وج���ود 
اخللط���ة والصداق���ة بينهما حي���ث ينقل عنه 
يف ش���رحه ويق���ول: )كان صديقن���ا عل���ي بن 
حييى البطريق رمحه اهلل يقول: لوال خاصة 
النبوة وس���رها، ملا كان مث���ل أبي طالب وهو 
ش���يخ قريش ورئيسها وذو شرفها ميدح ابن 
أخيه حممدا، وهو ش���اب قد ربى يف حجره 
وه���و يتيمه ومكفوله، وج���ار جمرى أوالده...

ف���ان هذا األس���لوب م���ن الش���عر ال ميدح به 
التاب���ع والذناب���ي م���ن الناس، وإمن���ا هو من 
مدي���ح امللوك والعظم���اء، فإذا تص���ورت انه 
ش���عر أبي طالب، ذاك الشيخ املبجل العظيم 
يف حمم���د صل���ى اهلل عليه وآله وهو ش���اب 
مس���تجري به، معتصم بظله م���ن قريش، قد 
رب���اه يف حجره غالم���ا وعل���ى عاتقه طفال، 
وبني يديه ش���ابا، ي���أكل من زاده، ويأوي إىل 
داره علم���ت موضع خاصية النبوة وس���رها، 
وان أم���ره كان عظيم���ا، وان اهلل تعاىل أوقع 
يف القل���وب واألنفس ل���ه منزلة رفيعة ومكانا 

جليال(.

وفاته قدس اهلل روحه
املشهور ان الشيخ ابن البطريق قد توفى 
ع���ام 600 ع���ن عم���ر يبل���غ 77، وان الش���يخ 
الطهران���ي ق���د عنون املرجم له يف س���ادس 
القرون وذكر ان���ه تولد عام 533 وتوفى عام 
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حمم���د ب���ن احلس���ن الصف���ار: ع���ن 
أمح���د بن حممد واحلس���ن ب���ن علي بن 
النعم���ان، عن أبيه عل���ي بن النعمان، عن 
حممد بن س���نان يرفعه قال: إّن عائش���ة 
قالت: التمس���وا لي رجاًل ش���ديد العداوة 
هل���ذا الرجل �� عل���ي عليه الس���الم �� حتى 

أبعثه إليه.
ق���ال: فأتي���ت ب���ه، فمث���ل ب���ني يديه���ا، 
فرفع���ت إليه رأس���ها، فقالت ل���ه: ما بلغ من 

عداوتك هلذا الرجل؟
قال هلا: كثريًا ما أمتّنى على رّب أّنه )هو( 
وأصحابه يف وس���طي فضربت ضربة بالس���يف 

يسبق السيف الدم.
قال���ت: فأنت ل���ه، فاذهب بكتابي ه���ذا فادفعه 
إلي���ه ظاعن���ًا رأيته أو مقيم���ًا، أما إّن���ك إن رأيته راكبًا 
على بغلة رسول اهلل �� صلى اهلل عليه وآله وسلم �� متنّكبًا 
قوس���ه، معّلقًا كنانته على قربوس سرجه، وأصحابه خلفه 
كأّنهم طري صواف، فتعطيه كتابي هذا، وإن عرض عليك 
طعامه وشرابه فال تناولّن منه شيئًا فإّن فيه السحر!!

ق���ال: فاس���تقبلته راكب���ًا )كم���ا قال���ت( فناولت���ه 
الكت���اب، فف���ّض خامته، ثّم ق���رأه، فقال: تبلغ إىل 
منزلن���ا فتصي���ب م���ن طعامن���ا وش���رابنا فنكتب 

جواب كتابك.
فقال: هذا واهلل ما ال يكون!

قال: فس���اد خلفه فأحدق به أصحابه، 
ث���ّم قال ل���ه: أس���ألك؟ ق���ال: نع���م، قال: 

وجتيبين؟ قال: نعم.
قال �� عليه السالم ��: فنشدتك اهلل 
هل قالت: التمس���وا لي رجاًل )ش���ديد 
الع���داوة هل���ذا الرج���ل فأت���ي( ب���ك، 
فقال���ت لك: ما بل���غ من عداوتك هلذا 

الرجل؟ فقلت: كثريًا ما أمتّنى على رّبي 
أّنه وأصحابه يف وس���طي، وإّني ضربت 

ضربة )بالسيف( يسبق السيف الدم؟
قال: اللهم نعم.

ق���ال �� عليه الس���الم ��: فنش���دتك اهلل، 
أقال���ت لك: اذه���ب بكتابي هذا فادفعه إليه 
ظاعنًا كان أو مقيمًا، أما إّنك إن رأيته راكبًا 

بغلة رس���ول اهلل �� صلى اهلل عليه وآله وس���لم 
�� متنكبًا قوس���ه، معّلقًا كنانته بقربوس سرجه، 

وأصحاب���ه خلف���ه كأّنه���م طري ص���واّف )فتعطيه 
كتابي هذا(؟

قال: اللهم نعم.
قال �� عليه الس���الم ��: فنش���دتك باهلل، هل قالت 

لك، إن عرض عليك طعامه وش���رابه فال تناولّن )منه( 
شيئًا فإّن فيه السحر؟

قال: اللهم نعم.
قال �� عليه السالم ��: فمبّلغ أنت عيّن؟

فق���ال: اللهم نعم، فإّن���ي قد أتيتك وما يف األرض خلق 
أبغض إلّي منك، وأنا الس���اعة ما يف األرض )خلق( أحّب 

إلّي منك، فمر لي مبا شئت.
قال �� عليه السالم ��: ارجع إليها بكتابي هذا، وقل 

هلا: ما أطعت اهلل وال رسوله حيث أمرك اهلل بلزوم 
بيتِك، فخرجِت ترّددين يف العساكر، وقل هلما: ما 

أنصفتما اهلل وال رس���وله حي���ث خّلفتم حالئلكم 
يف بيوتكم وأخرجتهم حليلة رسول اهلل �� صلى 

اهلل عليه وآله وسلم ��.
ق���ال: فج���اء بكتاب���ه )فطرح���ه( إليه���ا 
وأبلغه���ا مقالت���ه، ث���ّم رج���ع إلي���ه فأصيب 

بصّفني.
فقالت: ما نبعث إليه بأحٍد إاّل أفسده 

علينا.



ČĒ

الدعاء األول
كاَن  أّوٍل  ِب���اَل  اأْلَوِل  هلِل  )احَلْم���ُد 
َقْبَلُه، َواآلِخِر ِباَل آِخٍر َيكوُن َبْعَدُه، اّلذي 
َقُص���َرْت َع���ْن ُرْؤَيِت���ِه أْبص���اُر الّناِظرين، 
َوَعَج���َزْت َع���ْن َنْعِت���ِه أْوه���اُم الواِصفني، 
اْبَتَدَع ِبُقْدَرِتِه اخَلْلَق اْبِتَداعًا، َواْخَرََعُهْم 

َعلى َمِشيَِّتِه اْخِراعًا،.....(.
اْبِتَداع���ًا،  اخَللْ���َق  ِبُقْدَرِت���ِه  )اْبَت���َدَع 

َواْخَرََعُهْم َعلى َمِشيَِّتِه اْخِراعًا(
االبت���داع يف اللغة: االخراع ال على 
مثال، قال اجلوهري: )أبدعت الش���يء: 
اخرعته ال على مثال(. ويف األس���اس: 
)أخرع اهلل األش���ياء: ابتدعها من غري 

سبب(.
واالخراع: الش���ق، ق���ال اجلوهري: 

)اخرع كذا، أي: اشتقه(.
ويف االصطالح: االجياد ال عن مادة؛ 

واالخراع: االجياد ال على مثال.
ويف اصطالح احلكماء: االبتداع هو 
االجياد بال م���ادة ومدة؛ واالخراع: هو 

االجياد بال مادة دون مدة.
والقدرة يف اللغة: القوة على الشيء، 

أي: التمكني من اجياد الشيء:
واش���تقاق الق���درة م���ن الق���در ألن 
الق���ادر يوقع الفعل على مقدار قوته، أو 

على مقدار ما يقتضيه مشيئته.
واخلل���ق يف األص���ل مص���در مبعنى 
املس���احة والتقدير، يق���ال: )لقت األديم 
للس���قاء(: إذا قدرت���ه ل���ه قب���ل القطع، 
ثم اس���تعمل يف اجياد الش���يء وانش���ائه 
على غري مثال س���بق؛ فقيل: )خلق اهلل 
األشياء خلقا( باعتبار االجياد على وفق 

التقدير الذي أوجبته احلكمة؛
واملش���يئة اس���م من ش���اء �� كاملعيشة 
من عاش ��، وأصلها مْش���ِيئة �� على وزن 
مفعلة، بكسر العني ��، استثقلت الكسرة 
على الياء، فنقلت إىل الساكن الصحيح 
قبلها �� وهو الش���ني ��، وبقيت الياء على 
حاهلا جملانستها احلركة املنقولة منها ��؛ 

فصارت مشيئة.
واملشيئة يف الواجب �� تعاىل ��؛ قيل: 
)مبعن���ى ترتب الغاية، مبعن���ى إن كل ما 
ميك���ن أن يرتب على القصد يف غريه �� 
تع���اىل �� فهو مرتب على ذاته فقط من 

غري توسط القصد.
وقيل: )مش���يئته �� تعاىل �� عبارة عن 

جتلي ال���ذات والعناية الس���ابقة الجياد 
املع���دوم أو اع���دام املوج���ود، فه���ي أعم 
م���ن االرادة، إذ االرادة عب���ارة عن جتليه 
الجياد املع���دوم، فهي ال تتعلق دائما إال 
باملع���دوم، فإنه���ا صف���ة ختص���ص أمرا 

باحلصول ووجوده(.
صف���وان بن حييى، ق���ال: قلت ألبي 
احلس���ن �� عليه الس���الم ��: )أخربني عن 
اإلرادة من اهلل �� عز وجل �� ومن اخللق؟ 

فقال: 
»األرادة م���ن املخل���وق الضم���ري وما 
يب���دو له بع���د ذلك من الفع���ل، وأما من 
اهلل ����� عز وجل �� فارادته احداثه ال غري 
ذل���ك، الن���ه ال يروي وال يه���م وال يتفكر، 
وه���ذه الصف���ات منفي���ة عن���ه وهي من 
صف���ات اخللق، فارادة اهلل هي الفعل ال 

غري ذلك.
))ۋ  ۋ  ۅ  ۅ((.)1(

بال لف���ظ وال نطق بلس���ان وال بهمة 
وال بفك���ر وال كيفية لذل���ك، كما أنه بال 

كيف«(.
وعن الرضا عليه السالم قال:

»املش���يئة من صف���ات األفعال، فمن 
زعم أن اهلل مل يزل مريدًا ش���ائيا فليس 

مبوحد«.)2(
وقي���ل: ابت���دع اخللق: أوج���ده من ال 
ش���يء، وب���ال تقلي���د، وحم���اكاة اخلالق 

سابق إذ ال خالق سواه.
واخرعهم على مش���يئته اخراعا: 

عطف تفسري على ابتدع اخللق.)3(
وقي���ل االبت���داع: اخلل���ق بال س���ابقة 
وب���ال تعلم من أحد، فإنه س���بحانه خلق 
اخلل���ق ب���دون أن يتعلم من خالق س���ابق 
)واخرعهم( االخراع: الشق والكشف، 
وه���ذا أعم من االبت���داع، وإن كان املفاد 
واحدا )على مشيئته اخراعا( أي جعلهم 
كم���ا أراد يف الكيفي���ة واخلصوصي���ات، 
فإن لكل إنسان مزايا خاصة � من اللون 
وكيفية اجلسم ومدة العمر وما أشبه.)4(

وقي���ل أيضا: االبت���داع لغة االخراع 
ال عل���ى مث���ال، واالخ���راع الش���ق، ويف 
االصط���الح ،االخراع اإلحداث ال على 
مثال س���بق، واالبتداع اإلح���داث ال عن 
م���ادة، وال ينافيه ما ورد، من أن النطفة 
إذا وقع���ت يف الرح���م ق���ال اهلل تع���اىل 
ملالئك���ة التصوي���ر احضروا ص���ور آبائه 

إىل آدم، وص���وروا صورت���ه مث���ل واحدة 
منه���ا، ألن ذلك التصوير الس���ابق أيضًا 
من���ه تعاىل وباآلخرة تنتهي إىل آدم ومل 
يس���بق له تصوير، وهذا هو أحد املعاني 
اليت خطرت بالبال يف تفسري احلديث 

املشهور.
وهو قوله عليه السالم:

»إن  اهلل خلق آدم على صورته، ألنه 
ليس له أب حتى خيلقه على صورته«.

وم���ن املعان���ي ال���يت خط���رت بالبال 
بالص���ور  يتخل���ق  مل  آدم  أن  أيض���ًا، 
املختلف���ة، ككون���ه ت���ارة نطف���ة، وأخرى 
علق���ة، وأخ���رى مضغ���ة وعظام���ًا، ب���ل 
خلق عل���ى هذه الصورة اليت هو عليها، 
وقي���ل املراد الص���ورة املعنوي���ة، وحينئذ 
فالضم���ري راج���ع إىل اهلل تعاىل كقوله 

عليه السالم: »ختلقوا بأخالق  اهلل«.
ويف احلدي���ث القدس���ي: »إذا تقرب 
عبدي إل���ّي بالنوافل كن���ت مسعه الذي 
به يس���مع، ويده اليت بها يبطش، ورجله 

اليت بها ميشي، احلديث«.
يعق���وب  ب���ن  حمم���د  أيض���ا  وروى 
بإسناده إىل حممد بن مسلم قال سألت 
أبا جعفر عليه الس���الم، عما يروون من 
أن اهلل خل���ق آدم عل���ى صورت���ه، فق���ال 
ه���ي ص���ورة خملوق���ة، اصطفاه���ا اهلل 
واختاره���ا على باقي الص���ور املختلفة، 
فأضافها إىل نفسه، كما أضاف الكعبة 
إىل نفس���ه، وال���روح إىل نفس���ه، فقال 
بي���يت، ونفخت فيه من روحي، ولو ثبت 
هذا مل يكن فيه إشكال، ونصب ابتداعًا 
واخراع���ًا على املفعول املطلق النوعي، 

أي شديدًا عظيمًا.)5(
��������������������������

)1( سورة البقرة، اآلية: 117.
ش���رح  يف  العرش���ية  األن���وار  لوام���ع   )2(
الصحيف���ة الس���جادية للس���يد باقر احلس���يين 

الشريازي: ص297 �� 302.
)3( يف ظالل الصحيفة الس���جادية للشيخ 

حممد جواد مغنية: ص48.
)4( ش���رح الصحيف���ة الس���جادية، اإلم���ام 

السيد حممد الشريازي: ص16.
الصحيف���ة  ش���رح  يف  األن���وار  ن���ور   )5(
الس���جادية للس���يد نعمة اهلل اجلزائري: ص27 
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ما معنى الحجاب
احلج���اب ه���و حك���م ش���رعي، فرضت���ه 
الش���ريعة اإلس���المية عل���ى امل���رأة، وأوجبت 
عليه���ا اتباع���ه وااللت���زام ب���ه، عل���ى الوج���ه 
األكمل، حس���ب النصوص الشرعية املستقاة 
م���ن الرس���الة الس���ماوية، )الق���رآن الكريم( 
واألخب���ار  الش���ريفة،  النبوي���ة  واألحادي���ث 

الواردة عن األئمة األطهار عليهم السالم. 
لقد فرض اإلسالم احلجاب على املرأة، 
ليقيه���ا الفتن���ة واإلغ���راء، وتص���ون نفس���ها 
وش���رفها وتتحرز م���ن كي���د الكائدين، ومكر 
املاكري���ن، الفس���قة الذين ال يردعهم ش���رف 

وال دين.
وق���د ن���ص الق���رآن الكريم عل���ى حجاب 

املرأة، وسرها بقوله سبحانه: 
ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ))ڱ  
ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ     ڻ  
ڭ   ۓ   ۓ    ےے   ھ   ھ   ھ   ھ  

ڭ((.)1(
أم���ا احلجاب يف اللغة: هو الس���ر، ويف 
كت���اب تاج الع���روس للزبيدي: ب���اب حجب... 
حجب���ه... حيجب���ه )حجبا وحجابا( س���ره، 
وأم���رأة حمجوب���ة، وحمجب���ة )للمبالغة( قد 

سرت بسر.. .
وضرب اهلل احلجاب على النساء، وذكر 
الزبي���دي يف حدي���ث الص���الة: حت���ى توارت 
باحلجاب واملراد باحلجاب، هنا األفق... أي 

حني غابت الشمس وراء االفق. 
واحلج���اب كل ما حال بني ش���يئني: قال 

الشاعر:

اذا ما غضب������نا غضبة مضرية
  هتكنا حجاب الشمس أو أمطرت دما

وقال سبحانه وتعاىل : 
گ   گ   گ   ک     ))ک  
ڱ   ڱ     ڳ   ڳ        ڳ   ڳ   گ  
ۀ   ڻڻ    ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ  
ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ۓ   ۓ     ے   ے   ھ   ھ   ھ   
ۆ      ۇ    ۇ   ڭ       ڭ   ڭ   ڭ   
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ      ۈ    ۈ   ۆ  
ى      ى   ې    ې   ې   ې   ۉ    ۉ    
ۇئۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  
حئ   جئ   ی   ی   ی   ی     ىئ   

مئ((.)2(
وخالص���ة معن���ى اآليت���ني الكرميتني، أن 
اهلل سبحانه وتعاىل أمر املرأة املسلمة بلبس 
اخلمار واحلجاب، فس���رها مبا أمرها اهلل 
بس���ره عن نظر الرجال األجانب، وإن كانوا 
م���ن عش���ريتها أو أقاربه���ا إال م���ا نص عليه 

التنزيل، ما هو إال صيانة لعفتها وشرفها.
امل���رأة  أم���ر  وتع���اىل،  س���بحانه  ف���اهلل 
بأوامر ترج���ع ملصلحتها الدنيوية فضاًل عن 

األخروية، لتعيش يف سعادة وهناء.
للطرحي���ي:   � البحري���ن  جمم���ع  وع���ن 
اجلالبي���ب مجع جلباب وهو الثوب الواس���ع 
أوس���ع من اخلمار)3( ودون الرداء تلويه املرأة 
عل���ى رأس���ها، وتبق���ي من���ه م���ا ترس���له على 
صدره���ا وقيل اجللباب ه���و امللحفة وكل ما 
يس���تر ب���ه من كس���اء اوغريه ومعن���ى يدنني 

عليه���ن من جالبيبه���ن: أي يرخينه���ا عليهن 
أي   � وأعطافه���ن  وجوهه���ن  به���ا  ويغط���ني 

أكتافهن.
إن الدي���ن اإلس���المي حاف���ظ على القيم 
اأَلخالقي���ة، جبميع صفاته���ا، فلم يدع مزية 
حس���نة، إال حرَّض اإلنسان عليها وحثه على 

اتباعها.
جاء اإلسالم، فأضاء الكون بنور تعاليمه، 
هاديًا اىل انتهاج سبيل احلق، رادعًا للنفس 
البش���رية من نوازع الض���الل حاثًا على اتباع 

اهلدى، وسلوك طريق الرشاد.
ومل���ا ظه���ر اإلس���الم، رأى أن الذي���ن يف 
قلوبه���م مرض وه���م أكثرية أبناء البش���ر قد 
عميت منهم البصائر، واستمالتهم الشهوات 
فض���اًل ع���ن وسوس���ة الش���يطان... وضع���ف 

اإلنسان.
وحنن نرى اإلسالم بتشريعاته السامية، 
بعيدًا عن كل األه���واء وامليول، حريصًا على 

طهارة املرأة املسلمة.
لذل���ك أمرها باحلج���اب لتظل حمافظة 
عل���ى م���ا حباه���ا اهلل، م���ن هالة قدس���ية... 

ومنزلة رفيعة.. وأدب واحتشام.
ومبا أن الفتاة ال تتمكن من الصمود أمام 
تيارات الفسق واالستهتار إال إذا تهذبت حتت 
ش���عاع األخالق الس���امية، والعف���ة والطهارة 
ال���يت جاء بها اإلس���الم، واليت وضع القرآن 

الكريم حدًا هلا.
وعندم���ا نق���رأ الق���رآن الكري���م بتمع���ن 
وتفه���م، جند اكث���ر آياته حترض املس���لمات 
على احلجاب واحلث عليه، والتش���ديد على 
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االلت���زام ب���ه حتى ال تق���ع املرأة املس���لمة يف 
مشاكل تكون عواقبها وخيمة.

مل���اذا يف���رض احلج���اب على امل���رأة فال 
يك���ون مقيدًا حلرية امل���رأة؟ وما هي العوامل 
اليت دفعت اإلس���الم لف���رض احلجاب على 

املرأة؟
اجل���واب على ه���ذا الس���ؤال حيتاج إىل 

توضيح عدة أمور مهمة:
األول: بقاء احملبة بني الزوجني

أثب���ت علم���اء النف���س أن امل���رأة احملجبة 
حتظ���ى مبحب���ة زوجه���ا هل���ا، بعك���س املرأة 
غري احملجبة، وهذه احملبة املس���تمرة ناشئة 
من حرص اإلنس���ان بطبيعت���ه على النيل من 
األم���ور ال���يت منع غ���ريه منها؛ فتك���ون املرأة 
احملجب���ة أق���رب لقل���ب الرج���ل ورغباته من 
املرأة غ���ري احملجبة، واليت تربز حماس���نها 
للرج���ال، وتك���ون عرض���ة لالط���الع من قبل 
اجلميع؛ فتفقد هذه املرأة جاذبيتها وحسنها 
يف نظ���ر الرج���ل م���ع م���رور الزم���ن، خالفًا 
للم���رأة احملجب���ة اليت ختفي حماس���نها عن 
األجن���يب، وتتقي���د باآلداب اإلس���المية أمام 
زوجها وحمارمها، حيث تبقى حمافظة على 
اس���تمرارية حمبة الزوج واشتياقه وإعجابه 

بها دائمًا وهذا ما قد أثبتته اإلحصاءات.
الثاني: مساوئ االختالط بني اجلنسني

حجاب النساء وحصانتهن يعطي حصانة 
للرجال أيضًا، ألن النساء إذا حتجنب سوف 
ال يبق���ني جم���ااًل لبعض الرج���ال املغرضني، 
للتطلع إىل حماس���نهن، بل كل زوج ال يعرف 
غري زوجته، ومل يتطلع لسوى حماسن أهله، 

وهذه فائدة تعود على النساء أنفسهن أيضًا، 
إذ يضم���ن هل���ن دميوم���ة العالق���ة الزوجي���ة 

وسالمة أسرهن.
أما لو كانت املرأة أو الزوجة قد اختلطت 
بالرج���ال ومل حتافظ عل���ى عفتها وحجابها 
وهكذا الرجل إذا اختلط بالنساء املتربجات؛ 
فس���تكون النتيجة من هذا االختالط ضعف 
االرتب���اط ب���ني الزوج���ني، وبالتال���ي حدوث 
الط���الق بينهما وتدمري كيان األس���رة وهذا 
م���ن أس���باب ما ن���راه م���ن كث���رة الطالق يف 

العديد من الدول.
الثال���ث: احلج���اب يص���ون اجملتم���ع من 

االحنراف
ل���و نظرن���ا بإمع���ان ودرس���نا اجملتمعات 
البش���رية يف ه���ذا العامل، لرأين���ا أن اجملتمع 
الذي تكون فيه املرأة حمافظة على حجابها 
وش���رفها، والرجل حمافظ���ًا فيه على عفته، 
يك���ون جمتمع���ًا نزيه���ًا، ون���ادرًا م���ا حت���دث 
في���ه املفاس���د األخالقي���ة واالعت���داء عل���ى 

األعراض.
أم���ا اجملتم���ع ال���ذي مل تلتزم في���ه املرأة 
حبجابه���ا ومل حتف���ظ عفته���ا، ومل يس���يطر 
الرج���ل على ش���هواته، فيكون ذل���ك اجملتمع 
ومليئ���ًا  نزي���ه  وغ���ري  وس���اقطًا  متفس���خًا 
والش���ذوذ اجلنس���ي  باألم���راض اخلط���رية 
بالرغم من التق���دم والتطور الصناعي فيه.. 
ف���إذا كانت املرأة ت���ربز حماس���نها ومفاتنها 
لآلخري���ن فكي���ف تطل���ب بعد ذل���ك احلفاظ 

على كرامتها وشرفها؟!
إن اآليات الكرمية اليت وردت يف القرآن 

الكري���م خبص���وص احلجاب ق���د نزلت آمرة 
املس���لمني باألخذ بها، والعم���ل على طبقها، 
وليست االوامر اليت وردت يف القرآن الكريم 

هي أوامر اختيارية بل هي إلزامية.
وها حن���ن نس���مع الصرخ���ات املتعالية.. 
ونتلق���ى االحتجاج���ات املتتالي���ة، عل���ى م���ا 
وصل���ت اليه املرأة م���ن التهور، وعلى ما بلغه 
الرج���ال من فس���اد االخ���الق وما آل���ت اليه 

حالة اجملتمع.
ث���م نرى بع���ض املس���لمني .. واملس���لمات 
وق���د قاموا يؤازر بعضه���م بعضًا،داعني إىل 
متزيق حج���اب املرأة وكس���ر قيودها وإباحة 

االختالط... والتشبه باألوروبيني األجانب.
ومما ال ش���ك فيه ان أكث���ر الداعني إىل 
هذه الش���رور ، ليس يف نفوس���هم محية... أو 

خنوة... أو شرف.
ذاب���ت امل���روءة العربي���ة واإلس���المية من 

صدور الناس، وتبخر الوجدان من قلوبهم.
لقد نسي هؤالء ان دعوتهم إىل السفور... 
واالختالط... تزج املرأة املسلمة إىل التدهور 
والغرق يف حب���ر من الظلمات وهي مل تألف 
الس���باحة يف مه���اوي هذه احلي���اة الصاخبة 

اليت جيرونها اليها.
نعم اإلسالم أراد للمرأة كرامتها وعزتها 

وصونها،لذلك أمرها باحلجاب.
�������������������������������

)1( سورة األحزاب، اآلية: 59.
)2( سورة النور، اآلية: 31.

)3( ع���ن كتاب جممع البحرين للطرحيي: قوله: 
فليضرب���ن خبمرهن � أي مقانعهن � مجع مخار وهي 
املقنعة، واختمرت املرأة أي لبس���ت مخارها وغطت 

رأسها. 
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كان )عمر باش���ا( �� حاك���م بغداد القديم 
��، يضطهد املسلمني الشيعة، وجيعجع بزّوار 
مرقد اإلمام احلس���ني س���يد الش���هداء عليه 
الس���الم ويؤذيهم، وكان ل���ه واٍل على منطقة 
معروف���ة يف العراق باس���م )اهلندية( واس���م 
الوال���ي ه���و )يعقوب افن���دي(، لقد كان هذا 
الوال���ي يت���أمل لبش���اعة الظل���م واالفراط يف 
اضطه���اد الش���يعة، لذلك تاّث���ر قلبه واحناز 

إىل التعاطف مع هؤالء املظلومني.
ففّكر ماذا يستطيع أن يقّدمه من خدمة 
هل���م، وأخ���ريًا توص���ل إىل فك���رة، وه���ي أن 
يطل���ب من ع���امل الش���يعة الكب���ري أن ينصح 
)عمر باشا( لعله يتعظ ويرفع الظلم واألذى 
ع���ن الش���يعة، اق���رح ذلك على الش���يخ ماّل 
دربندي رمحه اهلل فوافق على الفكرة وذهب 

إىل قصر احلاكم.
يق���ول الش���يخ: دخل���ت ومل يك���ن احلاكم 
موجودًا، فجلست مع نائبه وهو مدير مكتبه 

أيضًا.
قل���ت ل���ه: جئت���ك أله���دي إليك أش���رف 

اهلدايا!
قال: وما هو؟

قل���ت: قل لي ما هو أفضل كتب احلديث 
عندكم؟

قال: كتاب صحيح البخاري.
فذك���رُت ل���ه نب���ذة ع���ن حي���اة البخ���اري 
فارت���اح الرج���ل ملعلوماتي وكالم���ي هذا، ثم 

أضفت إليه:
ه���ل ترغ���ب أن اق���رأ ل���ك بعض م���ا رواه 
البخاري يف فضائل احلسني بن علي عليهما 

السالم؟
قال: تفّضل.

قل���ت ل���ه: أ ث���واب حج يؤديه رس���ول اهلل 
صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم أعظ���م أم ثواب 

ضربة علي يوم اخلندق؟
س���كت نائ���ب احلاك���م، وال ي���دري م���اذا 

يقول!
فقل���ت روت عائش���ة ����� كم���ا يف صحي���ح 
البخاري �� إن رسول اهلل كان نائما يف بيتها، 
فدخل سبطه احلسني بن علي بن أبي طالب 
عليهما الس���الم، وهو صيب يومئذ، فتس���لل 
إىل ج���ّده رس���ول اهلل به���دوء حت���ى التص���ق 

بص���دره، فانتب���ه رس���ول اهلل واحتضن���ه 

بشدة، واخذ يشّمه ويقّبله.
فقال���ت عائش���ة: يا رس���ول اهلل.. ما قدر 

حبك لولدك هذا؟
ق���ال رس���ول اهلل: )أال تعلم���ي أنه قطعة 

من كبدي؟!(.
ثم بكى رس���ول اهلل وهو يقّبل احلس���ني، 

فسألته عائشة: ملَ تبكي يا رسول اهلل؟
فق���ال هل���ا: )إن���ي أقّبل موضع الس���يوف 

والرماح اليت تقطع جسد ولدي هذا(.
قالت: أُيقتل؟

ق���ال رس���ول اهلل: )نعم، يقتل عطش���انا، 
وم���ن يزور ق���ربه بع���د استش���هاده، فله مثل 

ثواب حّج أنا أّديته(.
فسألته عائشة باستغراب: له مثل ثواب 

حجك يا رسول اهلل؟!
أن���ا  اثن���ني  حّج���ني  ث���واب  )ب���ل  ق���ال: 

أديتهما!(.
فقالت: عائش���ة مس���تغربة: ثواب حّجني 

اثنني؟!
قال: بل ثواب أربعة...

فكلم���ا أخذت عائش���ة ت���زداد اس���تغرابًا 
وتعجب���ًا م���ن ه���ذا األج���ر والث���واب العظيم 
لزائر قرب احلس���ني الس���بط الش���هيد، كلما 
كان النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وس���لم 
يذكر ثوابًا أكثر حتى وصل إىل ثواب تسعني 

حجة وعمرة يقوم بهما رسول اهلل بنفسه!
هنا قال نائب احلاكم للشيخ الدربندي:

يك���ذب ومل  إن رس���ول اهلل مل  موالن���ا.. 
يبال���غ، فكيف تع���ّددْت إجابات���ه؟ فمن ثواب 
حج واحد إىل تس���عني حجة وعمرة، أليست 

مبالغة؟!
فق���ال له الش���يخ: إن ه���ذه الدرجات 

يف الث���واب تتب���ع مراتب ال���زوار، من 
حيث مس���توى معرفتهم مبكانة 

احلسني وحبقه، ومن حيث 
بعد وقرب املكان الذي 

ج���اء من���ه الزائ���ر 
وم���دى العناء 

ملش���قة  ا و

اللذين حتملهما يف سفره أىل كربالء لزيارة 
مرقد احلسني.

وم���ا كان م���ن الرج���ل إال  أن ق���ام م���ن 
جملس���ه وأخذ يقبل الش���يخ، ودموعه جتري 

وهو يقول: جزاك اهلل خريا.
ويف خت���ام هذا احلوار، قال الش���يخ 
دربن���دي لنائب احلاك���م، بأن هناك من 
يتع���رض ل���زوار احلس���ني وش���يعة أهل 
البي���ت ب���األذى والظلم، وهذا ش���يء ال 
يرض���ي اهلل تعاىل، وس���وف حياس���ب 
القيام���ة حس���ابًا  ي���وم  اهلل الظلم���ة 

عسريًا.
س���وف  الرج���ل:  فق���ال 

ه���ذه  م���ن  أم���رًا  أص���در 
الساعة بعدم التعّرض 

لزوار قرب احلسني 
عليه السالم.
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طاقة البترول
الب���رول عبارة عن س���ائل كثي���ف، قابل 
لالش���تعال، ب���ين غام���ق أو ب���ين خمض���ر، 
يوجد يف الطبقة العليا من القشرة األرضية. 
وأحيان���ا يس���مى نافث���ا، من اللغة الفارس���ية 
)»ناف���ت« أو »نافات���ا« وال���يت تع���ين قابليت���ه 
للس���ريان(. وهو يتك���ون من خليط معقد من 
اهليدروكربونات، وخاصة من سلسلة ألكان، 
ولكن���ه خيتلف يف مظه���ره وتركيب���ه ونقاوته 
بش���دة م���ن م���كان آلخ���ر. وه���و مص���در من 
مصادر الطاقة األولية املهمة للغاية )حس���ب 
إحصائي���ات الطاقة يف العامل(. البرول هو 
امل���ادة اخلام لعديد من املنتجات الكيميائية، 

اللدائن.)2(

طاقة الوقود
الوقود له أنواع خمتلفة من أهمها الوقود 
األحف���وري وهو الذي يش���مل كاًل من النفط 
والفح���م والغاز، والذي أس���تخدم بإس���راف 
منذ القرن املاضي وال يزال يس���تخدم بنفس 

اإلس���راف مع ارتفاع أس���عاره يوما بعد يوم، 
م���ع أض���راره الش���ديدة للبيئ���ة. ومثل���ه وقود 
الس���جيل وهو مث���ل النفط يكون خملوطًا مع 

الرمال.
م���ن أن���واع الوق���ود األخ���رى ه���و الوقود 
اخلش���يب وال���ذي يغطي اس���تخدامه حوالي 
6% م���ن الطاق���ة األولي���ة العاملي���ة، وهن���اك 
الوقود املس���تخرج م���ن النفاي���ات احليوانية 
أو املي���اه الثقيلة للمجاري، حيث باملس���تطاع 
اس���تخدام ه���ذه النفايات يف تولي���د الطاقة 
باالعتم���اد عليه���ا بع���د عملي���ات التخم���ري، 
وتستخدم يف العديد من دول العامل معاجلة 
املياه الثقيلة لالس���تفادة من الغازات املنبعثة 

ألغراض توفري الطاقة.
من الطرق احلديث���ة والنظيفة يف توفري 
الوق���ود النظي���ف ميكن أن يك���ون من نباتات 
األش���جار س���ريعة النم���و، أو بع���ض احلبوب 
أو الزي���وت النباتي���ة أو املخلف���ات الزراعي���ة 
أو بقاي���ا قص���ب س���كر، أمك���ن حتويل بعض 

منتج���ات الس���كر إىل كح���ول الس���تخدامه 
كوقود للسيارات وكذلك زيت النخيل. يتميز 
هذا النوع م���ن الوقود بأنه يقلل من التلوث، 
حي���ث ال حاجة هناك الس���تعمال الرصاص 
يف مث���ل ه���ذا النوع من الوق���ود لرفع أوكتان 
الوقود كما هو احلال يف البنزين املستحصل 
علي���ه م���ن النفط األحف���وري، ومن ث���م فإنه 

بنزين خال من الرصاص.
هن���اك الوق���ود الن���ووي وحتيط���ه الكثري 
من املش���اكل والقوانني الضابط���ة واليت قد 
ال ختل���و من ازدواجي���ة يف املعايري وإجحاف 
بالس���ماح الستخدامها على البعض، إضافة 
خلطورة اس���تخدامها وتأثريها السيئ على 

البيئة.)2(
�����������������������������������

)1(اإلكتشافات واإلخراعات 
)2(موقع ويكيبديا




