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قطوف دانية من السيرة الحسينية
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قال الطربي أبو جعفر: حّدثنا حمروز بن 
منص���ور عن أب���ي خمنف لوط بن حييى، قال: 
حدثن���ا عب���اس بن عب���د اهلل عن عب���د اهلل بن 
عباس، قال: أتيت احلس���ني عليه الس���الم وهو 
خيرج اىل العراق فقلت له: يا بن رس���ول اهلل ال 

خترج.
فقال: »يا ابن عباس أما علمت إن منعتين من 

هناك فإن مصارع أصحابي هناك«.
فقلت له فأنى لك ذلك؟

قال: »بسّر سّره لي وعلم أعطيته«.
ويف بع���ض الكت���ب جاء عبد اهلل ب���ن عباس إىل 
احلس���ني عليه الس���الم وتكّلم معه مب���ا تكلم إىل أن 
أشار عليه بالدخول يف طاعة يزيد وصلح بين أمية.

فقال احلسني عليه السالم:
»هيهات هيهات يا ابن عباس إن القوم لن يرتكوني 
وإنهم يطلبونين أين كنت حتى أبايعهم كرها ويقتلوني، 
واهلل إنه���م ليعت���دون عل���ّي كم���ا اعت���دت اليه���ود يف يوم 
الس���بت، وإني ماض يف أمر رس���ول اهلل صلى اهلل عليه 

وآله وسلم حيث أمرني، وإنا هلل وإنا إليه راجعون«.
فق���ال: ي���ا بن العم بلغين أنك تري���د العراق وأنهم أهل 

غدر، وإمنا يدعونك للحرب فال تعجل فأقم مبكة.
فقال عليه السالم: »لئن أقتل واهلل مبكان كذا أحب إلي 
من أن أس���تحل مبكة، وهذه كتب أهل الكوفة ورس���لهم وقد 
وجب علّي إجابتهم وقام هلم العذر علّي عند اهلل سبحانه«.

فبك���ى عب���د اهلل حت���ى بل���ت حليته وق���ال: وا حس���يناه وا 
أسفاه على حسني.

لقاؤه عليه السالم مع عمر بن عبد الرحمن
قال عمر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي: 
مّلا تهيأ احلسني عليه السالم للمسري إىل العراق، أتيته فدخلت 
علي���ه فحم���دت اهلل وأثنيت عليه ثم قلت: أّما بعد؛ فإني أتيتك 
يا بن عّم حلاجة أريد ذكرها، فان كنت ترى أنك تستنصحين، 

وإاّل كففت عّما أريد أن أقول.
فقال احلس���ني عليه الس���الم: »قل فو اهلل ما أظنك بسيىء 

الرأي، وال هو للقبيح من األمر والفعل«.
ق���ال: إن���ه ق���د بلغين أّن���ك تريد املس���ري إىل الع���راق وإني 
مش���فق عليك من مس���ريك، إنك تأتي بلدًا فيه عّماله وأمراؤه 
ومعهم بيوت األموال، وإمنا الناس عبيد هلذا الدرهم والدينار، 
وال آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره ومن أنت أحّب إليه 

ممن يقاتلك معه.
فقال احلسني عليه السالم:

»جزاك اهلل خريًا يا بن عّم؛ فقد واهلل علمُت أنك مشيت، 
ومهما يقض من أمر يكن، أخذت برأيك أو تركته«.

لقاؤه عليه السالم مع الواقدي وزرارة
روى أب���و جعف���ر الط���ربي، ع���ن الواق���دي وزرارة بن صاحل 
قال: لقينا احلس���ني بن علي عليهما الس���الم قبل خروجه إىل 
الع���راق بثالثة أيام فأخربناه بهوى الناس بالكوفة، وأّن قلوبهم 
معه وس���يوفهم علي���ه، فأومأ بيده حنو الس���ماء ففتحت أبواب 

السماء.....، فقال عليه السالم:
»....، ولكن أعلم يقينا أن هناك مصرعي ومصرع أصحابي، 

وال ينجو منهم إال ولدي علي«.

احللقة الثالثة
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كالمه عليه السالم مع ابن 
الزبير

أخربن���ا أبو احلس���ني حمم���د بن حممد 
اب���ن الفراء وأبو غالب أمح���د وأبو عبد اهلل 
حييى ابنا احلس���ن، قال���وا: أنبأنا أبو جعفر 
ابن الس���لمة، أنبأنا حممد بن عبد الرمحان 
ابن العباس، أنبأنا أمحد بن سليمان، أنبأنا 
الزب���ري بن ب���ّكار، حّدثين عم���ي مصعب بن 
عب���د اهلل، أخربن���ي م���ن مس���ع هش���ام ب���ن 

يوسف الصنعاني، يقول عن معمر، قال:
ومسع���ت رجال حيّدث عن احلس���ني بن 
علي عليهما السالم قال: مسعته يقول لعبد 

اهلل بن الزبري:
»أتت���ين بيع���ة أربع���ني ألف���ا حيلف���ون لي 

بالطالق والعتاق من أهل الكوفة«.
فقال له عبد اهلل بن الزبري: أخترج إىل 

قوم قتلوا أباك وأخرجوا أخاك؟!
وق���ال اب���ن قولوي���ه: حّدثين أب���ي رمحه 
اهلل وعلي بن احلسني مجيعًا عن سعد، عن 
حممد بن احلس���ني، ع���ن صفوان بن حييى، 
ع���ن داود بن فرقد، عن أب���ي عبد اهلل عليه 
الس���الم ق���ال: )ق���ال عب���د اهلل ب���ن ا لزب���ري 
للحس���ني عليه الس���الم: ولو جئ���ت إىل مكة 

فكنت باحلرم(.
فقال احلسني عليه السالم:

»ال َتْس���َتِحلَّها َواَل ُتْس���َتَحلُّ ِبنا، َوإلْن أْقَتُل 
َعلى َتلِّ أْعَفِر أَحبُّ إليَّ ِمْن أْن أْقَتَل ِبها«.

وج���اء عبد اهلل بن العباس وعبد اهلل بن 
الزبري فأشارا عليه باإلمساك، فقال هلما:

»إّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
َقْد أَمَرني ِبأْمٍر َوأنا ماٍض فيِه«.

ق���ال: فخ���رج اب���ن العب���اس وه���و يقول: 
واحسيناه.

ث���ّم جاء عب���د اهلل بن عمر فأش���ار عليه 
بصل���ح أه���ل الض���الل وح���ّذره م���ن القت���ل 

والقتال، فقال عليه السالم:
»يا أب���ا عبد الرمحاِن، أما َعِلْمَت أنَّ ِمْن 
ْنيا َعَلى اهلِل َتعاىل أنَّ َرأَس حَيَْيى ْبَن  َهواِن الدُّ
َزَكِريا أْهِدَي إىل َبِغيٍّ ِمْن َبغايا َبيِن إسرائيَل، 
أما َتْعَلُم أنَّ َبين إْسرائيَل كاُنوا َيْقُتلوَن ما َبنْيَ 
ْمِس َسْبعنَي َنِبّيًا،  ُطُلوِع الَفْجِر إىل ُطُلوِع الشَّ
ُثمَّ َيِْلُس���وَن يف أْس���واِقِهْم َيبيُعوَن َوَيْشرَتوَن 
ِل اهلُل َعَلْيِهْم  كأْن ملْ َيْصَنُعوا َش���ْيئا، َفَلْم ُيَعجِّ
َب���ْل أْمهَلُهْم َوأَخَذُهْم َبْعَد ذِلَك أْخَذ َعزيٍز ِذي 
اْنِتق���اٍم، اتَّ���ِق اهلَل ي���ا أبا َعبْ���ِد الرمحاِن، َوال 

َتَدْع ُنْصَرتي«.
وقال اب���ن قولويه: قال أب���ي وابن الوليد 
معًا، عن سعد، عن حممد بن أبي الّصهبان، 
ع���ن ابن أبي جنران، ع���ن عاصم بن محيد، 
عن فضيل الرسان، عن ابي سعيد عقيصا، 
قال: مسعت احلسني بن علي عليهما السالم 
وخ���ال به عبد اهلل بن الزب���ري فناجاه طوياًل 
قال: ثّم أقبل احلس���ني عليه الس���الم بوجهه 

إليهم، وقال:
»إّن ه���ذا يقوُل لي ُكْن مَحام���ًا ِمْن مَحاِم 
َرِم، َوإلْن أْقَتُل َوَبْيين وَبنْيَ احَلَرِم باٍع أَحبُّ  احْلَ
إَليَّ ِمْن أْن أْقَتَل وَبْيين وَبْيَنُه ِشرْبٌ،َوإلْن أْقَتُل 

َرِم«. ِبالَطفِّ أَحبُّ إليَّ ِمْن أْن أْقَتَل ِباحْلَ

لقاؤه عليه السالم مع األوزاعي
وق���ال أب���و جعف���ر: وحّدثن���ا يزي���د ب���ن 
مسروق، قال: حّدثين عبد اهلل بن مكحول، 
ع���ن األوزاعي ق���ال: بلغين خروج احلس���ني 
إىل الع���راق فقص���دت مك���ة فصادفت���ه بها، 

فلما رآني رحب بي وقال:
»مْرَحبًا بَك يا أْوزاعي، ِجْئَت َتْنهاني َعِن 
املَْس���رِي َوَيأَب���ى اهلُل إاّل ذِل���َك، إنًّ ِم���ْن هاُهنا 

إىل َيْوِم اإلْثَننْيِ َمْنَييت«.
فجهدت يف عدد األيام فكان كما قال.

ثم مجع احلس���ني عليه السالم أصحابه 
الذي���ن ق���د عزم���وا عل���ى اخل���روج معه إىل 
الع���راق فأعط���ى كل واح���د منه���م عش���رة 

دنانري، ومجاًل يمل عليه زاده ورحله.

خطبة اإلمام سالم اهلل عليه 
قبل خروجه

ومل���ا أراد اخلروج من مكة طاف وس���عى 
وأح���ّل م���ن إحرامه وجعل حّج���ه عمرة؛ ألنه 
مل يتمك���ن من إمت���ام احلج خمافة أن يقبض 

عليه.
وروي أن���ه علي���ه الس���الم مل���ا ع���زم على 

اخلروج إىل العراق قام خطيبًا فقال:
»أحَلْم���ُد هلِل م���ا ش���اَء اهلُل، َوال ُق���وََّة إاّل 
ِب���اهلِل، َوَصّل���ى اهلُل َعلى َرُس���وِلِه، ُخطَّ املَْْوُت 
طَّ اْلَقالَدِة َعلى جيِد الَفتاِة،  َعلى ُوْلِد آَدَم خَمَ
َوما أْوهلَين إىل أْساليف إْشِتياُق َيْعُقوَب إىل 
ُيوُس���َف، َوُخ���ريَِّ لي َمْص���َرُع أنا القي���ِه كأّني 
َبأْوصال���ي َتْقَطُعه���ا َعْس���الُن اْلَفَل���واِت َب���نيَ 
النَّواوي���ِس َوَكْرَب���الَء َفَيْم���ألنَّ ِم���ينِّ أْكراش���ًا 
َجْوف���ًا َوأْجِرَب���ًة َس���ْغبًا، ال حَمي���َص َع���ْن َيْوٍم 
ُخ���طَّ ِباْلَقَلِم، ِرَض���ى اهلِل ِرضانا أْهُل اْلَبْيِت، 
َنْص���ربُ َعلى َبالِئِه َوُيَوفِّينا أْجَر الّصاِبريَن َلْن 
َتُش���ذُّ َع���ْن َرس���وِل اهلِل صل���ى اهلل عليه وآله 

وس���لم حَلَْمُتُه، َوِه���َي َمْموَعٌة َلُه يف َحظرَيِة 
ِبِهْم َعْيُن���ُه َوُيْنِجُز ِبِهْم َوْعَدُه َمْن  الُق���ْدِس، ُتَقرُّ
نًا َعلى ِلقاِء اهلِل  كاَن باِذاًل فينا ُمْهَجَتُه، َوُمَوطِّ
َنْفَسُه َفْلرَيَْحْل َمَعنا فإنَّين راِحٌل ُمْصِبحًا إن 

شاَء اهلُل َتعاىل«.
وخطب ما بعدها، هذه اخلطبة فقال:

َلَة  لْ���َم زيَنٌة، َواْلَوفاَء ُمُروَءٌة، َواْلصِّ »إنَّ احْلِ
ِنْعَم���ٌة، َواالْس���ِتْكباَر َصِل���ٌف، َواْلَعَجَلَة َس���َفٌه، 
َفَه َضْعٌف، َواْلُغُلوَّ َوْرَطٌة، َوُماَلَسَة أْهِل  والسَّ

ناَءِة َشرٌّ، َوُماَلَسَة أْهِل اْلِفْسِق َرْيَبٌة«. الدِّ
وروي أنه: س���ار حممد ب���ن احلنفية إىل 
احلس���ني عليه الس���الم يف الليل���ة اليت أراد 
اخلروج يف صبيحتها عن مكة فقال: يا أخي 
إّن أهل الكوفة من قد عرفت غدرهم بأبيك 
وأخيك، وقد خفُت أن يكون حالك كحال من 
مض���ى، فإن رأيت أن تقيم فإنك أعّز من يف 

احلرم وأمنعه.
فقال عليه السالم: »يا أخي َقْد ِخْفُت أْن 
َرِم، َفأكوَن  َيْغتاَل���ين َيزيُد ْبُن ُمعاِوَي���َة يف احْلَ

الَّذي ُيْسَتباُح ِبِه ُحْرَمُة هَذا الَبْيِت«.
فق���ال له اب���ن احلنفية: ف���إن خفت ذلك 
فسر إىل اليمن أو بعض نواحي الرَبِّ، فإنك 

امنع الناس به وال يقدر عليك أحد.
فقال عليه السالم: »أْنُظُر فيما ُقْلَت«.

ومل���ا كان الس���حر ارحت���ل احلس���ني عليه 
السالم، فبلغ ذلك ابن احلنفية، فأتاه فأخذ 
زم���ام ناقته اليت ركبها فقال له: يا أخي أمل 

تعدني النظر فيما سألتك.
قال عليه السالم: »َبلى«.

قال: فما حداك على اخلروج عاجاًل.
فق���ال عليه الس���الم: »أتاني َرُس���وُل اهلِل 
صلى اهلل عليه وآله وس���لم َبْعَد ما فاَرْقُتَك، 
فق���ال: يا ُحَس���نيُ عليه الس���الم أْخ���ُرْج َفإنَّ 

اهلل، َقْد شاَء أْن َيراَك َقتياًل«.
فق���ال له اب���ن احلنفية: إّن���ا هلل وإّنا إليه 
راجع���ون، فم���ا معن���ى محلك هؤالء النس���اء 

معك وأنت خترج على مثل هذه احلال؟!
فق���ال ل���ه: »َقْد قاَل لي: إنَّ اهلَل َقْد ش���اَء 

أْن َيراُهنَّ َسبايا«.
وسّلم عليه ومضى صلوات اهلل عليه.)1(

--------
)1( موس���وعة كلم���ات اإلم���ام احلس���ني علي���ه 

السالم: 320 �� 329.
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إّننا  قلنا 
نف���هم  أن  نستطيع 

تعاىل  باهلل  الفطرية  املعرفة 
تناولنا  وقد  سورتني،  يف  مكانني  من 

اآليات من سورة الروم، ونتحدث اآلن عن 
آيتني من سورة األعراف.

سورة  يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  فقال 
األعراف:

))ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  
ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ڈ  ڈ  
گ    ک    ک   کک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  

گ((.)1(
اهلل  أّن  هو  اآليتني  هاتني  مضمون 
على  شهداء  آدم  بين  جعل  قد  سبحانه 
واملكاملة  ربهم،  اهلل  بأّن  فشهدوا  أنفسهم 
واملواجهة اليت جرت بينهم وبني اهلل حيث 

قال هلم تعاىل:
))ڄ  ڄ((.

بلى، مل ترتك هلم عذرًا  أجابوه:  وهم 
يّدعوا:  أن  يستطيعون  ال  فهم  للشرك، 
وال  احلقيقة،  هذه  عن  غافلني  كنا  أّننا 
تابعني  كنا  أّننا  يزعموا  أن  يستطيعون 
من  اّتبعناهم  وحنن  أشركوا  فهم  آلبائنا، 
نؤاخذ  أن  ينبغي  فال  وهلذا  وعي،  دون 

ونعاقب.
ألّن  مقبولة،  ليست  األعذار  هذه  إّن 
احملادثة  تلك  له  كانت  قد  سبحانه  اهلل 
آدم، ومسع منهم ذلك  أبناء  واملواجهة مع 

اجلواب، هذا ما يفهم من اآليتني.
فاملفسرون خيتلفون يف توضيح معاني 
مجل اآليتني وارتباطهما ببعضهما، وبيان 
بشأنهما  وتطرح  منهما،  النهائي  املقصود 
أسئلة كثرية، حتى قال بعضهم: إّني عاجز 
اآليات  من  وهما  منهما،  شيء  فهم  عن 

املتشابهة 
اليت الب�����������ّد م����ن 

تركها ألهلها.
واإلنصاف هو أن نقول: إّن هذه اآليات 
من  حّقًا  وهي  يغلفها  اإلبهام  كان  وإن 
املتشابهات، ولكّن كون آية من املتشابهات 
وال  شيء،  منها  يستفاد  ال  أنها  يعين  ال 

ميكن رفع التشابه عنها.
شيئًا  نستفيد  اآليتني  يف  وبالتأّمل 
فهو  إشكال  هناك  كان  وإذا  تاّم،  بوضوح 
اآلية،  مفاد  راجعًا إىل  وليس  ناحيتنا  من 
فاآليتان تداّلن على أّن اهلل سبحانه كانت 
له مواجهة مع كل فرد من أفراد اإلنسان، 
بلى،  قالوا:  برّبكم؟  ألست  فيها:  هلم  قال 
ألّي مشرك،  عذرًا  املواجهة  هذه  ُتبِق  ومل 
عن  غافاًل  كنت  إّني،  يقول:  أن  له  فليس 
هذا التوحيد وعن عبادة الرب اخلالق، وال 
يستطيع أن يقول إني كنت تابعًا لآلباء وقد 
محلوني على الشرك فمسؤولية الذنب تقع 

على عاتقهم وأنا ال ذنب لي.
األعذار ال  واحد من هذه  كلَّ  إّن  كاّل، 
يقبل، وقد كان عليكم أن تلتفتوا إىل هذه 
احلقيقة، ولستم معذورين من الغفلة عنها، 
ألّن  وجيهًا  عذرًا  ليست  لآلباء  والتبعّية 
لديكم من املعرفة ما يضمن لكم تشخيص 
احلّق، فكيف تقتفون آثار اآلباء وتشيحون 
بوجوهكم عن طاقات اإلدراك اليت منحتم 

إّياها؟
إذن ال شك يف كون اآلية الكرمية تقصد 
إىل هذا املوضوع، واإلبهام واقع يف شيء 
آخر: وهو أنا ال نتذكر مثل هذا املوقف مع 

الباري 
حيث  وعال،  جّل 

قال لنا: ألست بربكم؟ وأجبنا: بلى، ومل������ا 
يصعب  فإنه  الشيء  هذا  نتذكر  ال  كن������ا 
اآلية  أّن  شك  ال  فإنه  وإاّل  قبوله،  علينا 
بعض  هناك  أجل  األمر،  صرحية يف هذا 
األسئلة: يف أّي عامل حدث هذا؟ وما هي 
هذا  وهل جرى  فيها؟  وقع  اليت  الظروف 

بشكل مجاعّي أم فردًا فردا؟ وأمثاهلا.. .
ال  املواجهة  هلذه  نتصوره  تفسري  وكل 
أّن  على  داللتها  اآلية عن  خُيرج  أن  ميكن 
احلضوري  العلم  عن  عبارة  املواجهة  هذه 
لإلنسان باهلل تعاىل، إّنها ليست مكاملة من 
وراء ستار وال غيابية، فمن املمكن أن يصيح 
شخص من وراء حجاب: ألست فالنًا؟ وأنت 
جتيبه: بلى أنت فالن، ولكن هذا ليس له 
قيمة، البّد أن يكون السؤال بشكل ال يقبل 
اخلطأ وإال فإن لك عذرا يف االشتباه، فلو 
بربكم؟  ألست  نادى:  الشيطان  أن  فرضنا 
وظن بعضهم أنه كالم اهلل فقال: بلى، إنه 
يقبل اخلطأ، أي أن مرد مساعنا لصوت 
هو،  من  املتكلم  ان  على  دليال  يصلح  ال 
تنفي  نعم  األعذار،  املكاملة  تقطع هذه  وال 
ماال  تبقي  ال  عندما  األعذار  احملادثة 
لالشتباه، حبيث يرى الطرف اآلخر، فإذا 
جاء السؤال: ألست أباك؟ ينظر فرياه ثم 

يقول: بلى.
أما صرف الصوت الذي يطرق السمع 
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يقطع  ال  فإنه  ستار  وراء  ومن  غيابيا 
عن  احلديث  اآلية  تتضمن  إذن  األعذار، 
تبق  ومل  واإلنسان  اهلل  بني  جرت  مكاملة 
التطبيق،  يف  اخلطأ  يف  لإلنسان  عذرًا 
القيامة  يوم  اإلنسان  به  يتوسل  عذر  فكل 
قائاًل هلل: أنا مل أعرفك أو مل أعبدك هلذا 
السبب، فإنه عذر غري مقبول بسبب هذه 
املواجهة اليت مّتت بني اهلل واإلنسان، هذا 

هو مفاد اآلية.
اهلل  مع  مواجهة  له  تكون  إنسان  وكل 
حبيث يقول له: ألست برّبك؟ وهو ييب: 
كانت  إذا  إاّل  األعذار  تقطع  ال  فهي  بلى، 
يعرف  حيث  احلضوري،  والعلم  بالشهود 
فيها ذات اهلل، ويكسب معرفة برّبه ال تقبل 

اخلطأ يف التطبيق.
متعددة  روايات  االستظهار  هذا  ويؤّيد 
السالم  عليهم  األطهار  األئمة  عن  منقولة 
هذه  ومجيع  الكرمية،  اآلية  هذه  ذيل  يف 
املضمون  حيث  من  متقاربة  الروايات 
ومعتربة من حيث السند، وهي مدرجة يف 
أصول  مثل:  الروائّية  الكتب  أو  التفاسري 
تفسري   �� إبراهيم  بن  وتفسري علي  الكايف 
ومضمون  الثقلني،  نور  تفسري   �� الربهان 
اإلمام  يسأل  الراوي  أّن  الروايات  هذه 
الباقر عليه السالم أو اإلمام الصادق عليه 
السالم �� أغلب الروايات عن هذين اإلمامني 

الكرميني ��: »معاينة كان هذا؟ قال: نعم«.
 �� يعاين   �� عاين  من  مصدر  املعاينة 
فعندما  الشيء،  إىل  النظر  أي  معاينة، 
نقول:معاينة الطبيب، نقصد أنه مل يكتف 
رآه  بل  املريض  من  له  املنقولة  باملعلومات 
بعينه وسأله، »معاينة كان هذا؟ قال: نعم«، 

أي أنهم رأوا اهلل عيانًا.
ونسوا  نفوسهم  يف  املعرفة  »ثبتت 

املوقف«.
املعاينة  هذه  كيفية  عن  البحث  أّما 
املواجهة  هذه  فيه  حدثت  الذي  والعامل 
عالقة  ال  جزئّيات  فهي  املوقف  وتفاصيل 
بأّن  نعرتف  وحنن  البحث،  بأصل  هلا 
اإلبهام يكتنف هذه األمور، ولكنه ال إبهام 
يف أصل املوضوع الذي تقصده اآلية، وهو 
صاحل لالنطباق على العلم احلضوري الذي 
اليت  الشواهد  به، فحسب  ونعتقد  نّدعيه 
ذكرناها يريد القرآن أن يقول إّن لإلنسان 
شهودًا بالنسبة هلل، ال أنه قد مسع صوتًا 
فقط يقول: ألست برّبكم؟ بل كانت هناك 

مكاملة حضورية.
وال يغيب عن القراء الكرام أننا عندما 

نستعمل هذه الكلمات )الرؤية(، )املعاينة(، 
الرؤية  إطالقًا  نقصد  ال  فنحن  )الشهود( 
يشبه  وهذا  احلّسية،  والوسائل  بالعني 
قولي: إّني أرى نفسي أنا املتحّدث واملدرك 
وهو  املفكر  املوجود  هو  فالروح  واملفّكر، 
الشهود  هو  هنا  واملقصود  بالعني،  يرى  ال 
هذه  يشبه  وما  احلضوري،  والعلم  القليب 
من تعبريات تستعمل لتّدل على أّن اإلدراك 
هو  وإمنا  باحلواس،  وال  بالعني  يكن  مل 

إدراك باطيّن نفسّي.
الباب  هذا  يف  الواردة  الروايات  ويف 
مالحظات دقيقة بوّدي أن أشري إىل طرف 

منها:
خالقه  من  أحد  يدر  مل  ذلك  »ولوال 

ورازقه«.
بالعلم  مزّود  غري  اإلنسان  كان  ولو 
هذه  يفهم  أن  فقط  الستطاع  احلضوري 
احلقيقة وهي أّن هناك موجودًا يقوم بهذا 
العمل اخلاص، ونقرب هذا للذهن فنقول: 
إذا كنتم مل تشاهدوا البّناء وهو يبين عمارة 
وهو  الصنعة  تشاهدوا صاحب  مل  أو  ما، 
رأيتم  ثم  صناعته  يف  ختصص  ما  يصنع 
فإنكم  املصنوع  الشيء  ذلك  أو  العمارة 
تستطيعون أن تفهموا أّن هناك شخصًا بنى 
العمارة أو صنع هذا الشيء، وتستطيعون 
صفات  من  الصانع  بصفات  اإلملام  أيضًا 
يف  واملهارة  الدقة  كانت  فكلما  املصنوع، 
فن  أعظم على  داللته  كانت  أكثر  املصنوع 

ونشاط ومهارة الصانع.
فأنتم على هذا احلد تستطيعون معرفة 
بالتالي ال  املؤثر من معرفة األثر، ولكنكم 
تستطيعون أن تعرفوا الصانع بشخصه من 
هذه االستدالالت، نعم تفيدكم هذه املعرفة 
أّن هناك صانعًا ماهرًا صاحب ذوق، ولكّنه 
من هو؟ ال تستطيعون أن تعرفوه من هذه 
االستدالالت، وهي ال تؤدي بنا إىل إدراك 

شخصه.
خالقًا  للكون  أّن  تنبئنا  العقلية  األدلة 
حكيمًا ومبدعًا قديرًا ال يغلب، ولكن هذه 
قدير  خالق  موجود  هناك  كلية،  مفاهيم 
هو؟  وأين  هو؟  من  ولكن  حكيم،  عليم 

االستدالل العقلي عاجز عن اجلواب.
الباطنية  القلبية  العالقة  تلك  كانت  لو 
بيننا وبني اهلل مقطوعة ملا استطعنا معرفة 
ذات اهلل، نعم كنا نستطيع معرفة أّن للعامل 
خالقًا، ولكنه من هو؟ لسنا ندري، ومعرفة 
إذا حصلنا  إاّل  تتيّسر  ال  بشخصه  اخلالق 
وإاّل  إليه،  بالنسبة  الشهود  من  لون  على 

كانت معرفتنا له كّلّية.
مل  فهي  دقيق  تعبري  الرواية  هذه  ويف 
ورازقًا،  خالقًا  له  أّن  أحد  يدرك  مل  تقل: 
ألننا نعلم أّن هذا الشهود �� حتى إذا مل يكن 
أّن للعامل خالقًا  �� فإّن عقل اإلنسان يفهم 
ويفهم أيضًا صفاته ولكنه عندئٍذ ال يعرف 
شخصه، ونتيجة هلذه املواجهة احلضورية 
فقد انعقدت عالقة وثيقة بني قلوبنا وذات 
نغور إىل أعماق  اهلل جّل جالله، وعندما 
قلوبنا فسوف نصل على ذات اهلل تعاىل، 
ال أننا نعرف أّن هناك خالقًا فقط، وهلذا 

تقول الرواية:
»مل يدر أحد من خالقه ورازقه«.

وأرواحنا  أفكارنا  تكون  أن  اهلل  نسأل 
ندرك  حتى  واملناجاة  الدعاء  يف  حاضرة 
إذا  فاإلنسان  باهلل،  القلبية  العالقة  هذه 
متامًا  وركزه  كل شيء  عن  انتباهه  صرف 
واجته حنو اهلل فإنه سوف يرتفع إىل آفاق 
شاهقة يدرك فيها ذات اهلل تعاىل، ال أنه 
فوق  املوجود  أّيها  وراء حجاب:  من  يكلمه 
الكون،  شؤون  وتدّبر  واألرض  السماوات 
كاّل، وإمنا كأنه يسمع حديثه، يقول اإلمام 
أمري املؤمنني عليه السالم معّلقًا على اآلية 

الكرمية:
))ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ((.)2(

الدنيا  من  اخّتذوه  أهال  للذكر  إن  »أال 
بداًل«.

واإلمام عليه السالم يصف أهل الذكر 
الذين ينفقون حياتهم يف ذكر اهلل قائاًل:

»فناجاهم يف سّرهم«.
فهو  اخلفاء،  يف  يناجيهم  اهلل  أّن  أي 
عليه السالم ال يقول إن العبد يناجي ربه، 
بل يقول إّن اهلل يناجي عبده، فالعبد يسمع 

أسرار الرب.
أن  يستطيع  فهو  اإلنسان،  أعظم  ما 
العالية، وال  يصل إىل مثل هذه الدرجات 
واألولياء  األنبياء  على  األمر  هذا  يقتصر 
أمجعني،  عليهم  اهلل  صلوات  املعصومني 
لألنبياء  ووفاء  بصدق  التابعني  يشمل  بل 
جاءوا  قد  فهؤالء  املعصومني  واألوصياء 
حنوهم  ويّروهم  األخرين  لينتشلوا 
اليت  الرفيعة  اآلفاق  تلك  من  وليقّربوهم 

انتهوا إليها.)3(
----------

)1( سورة األعراف، اآليتان: 172 �� 173.
)2( سورة النور، اآلية: 37.

)3( معارف القرآن الكريم لألستاذ حممد تقي 
املصباح: ص47 �� 52.



على ضفاف نهج البالغة

 قال اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم
اْلُعال  َمواِت  السَّ َبنْيَ  ما  َفَتَق  »ُثمَّ 
َفَماَلُهنَّ َأْطَوارًا ِمْن َمالِئَكِتِه، ِمْنُهْم ُسُجوٌد 
َوصافُّوَن  َيْنَتِصُبوَن،  ال  َوُرُكوٌع  َيْرَكُعوَن،  ال 
ال  َيْسَأُموَن،  ال  َوُمَسبُِّحوَن  َيَتزاَيُلوَن،  ال 
َوال  اْلُعُقوِل  َسْهُو  َوال  اْلُعُيوِن،  َنْوُم  َيْغشاُهْم 
ُة االَْْبداِن َوال َغْفَلُة النِّْسياِن َوِمْنُهْم ُأَمناُء  َفرْتَ
َتِلُفوَن  َوخُمْ ُرُسِلِه،  ِإىَل  َوَأْلِسَنٌة  َوْحِيِه،  َعَلى 
ِلِعباِدِه  َفَظُة  احْلَ َوِمْنُهُم  َوَأْمِرِه،  ِبَقضاِئِه 
الّثاِبَتُة  َوِمْنُهُم  ِجناِنِه،  الَِْبواِب  َدَنُة  َوالسَّ
َواملاِرَقُة  َأْقداُمُهْم،  ْفَلى  السُّ االََْرِضنَي  يِف 
ِمَن  َواخْلاِرَجُة  َأْعناُقُهْم  اْلُعلْيا  ماِء  السَّ ِمَن 
اْلَعْرِش  ِلَقواِئِم  َواملُْناِسَبُة  َأْركاُنُهْم،  االَْْقطاِر 
ُمَتَلفُِّعوَن  َأْبصاُرُهْم  ُدوَنُه  ناِكَسٌة  َأْكتاُفُهْم 
َوَبنْيَ  َبْيَنُهْم  َمْضُروَبٌة  ِبَأْجِنَحِتِهْم،  حَتَْتُه 
اْلُقْدَرِة، ال  َوَأْستاُر  ِة  اْلِعزَّ ُحُجُب  ُدوَنُهْم  َمْن 
َعَلْيِه  ُيُْروَن  َوال  ِبالتَّْصِويِر  َربَُّهْم  ُموَن  َيَتَوهَّ
وَنُه ِباالَْماِكِن َوال  ِصفاِت املَْْصُنوِعنَي َوال حَيُدُّ

ُيِشرُيوَن ِإَلْيِه ِبالنَّظاِئِر«. 
خطبته  السالم(  اإلمام)عليه  يواصل 
السموات  خلق  إىل  فيها  تطرق  اليت 
خلق  عن  فيتحدث  العامل،  ظهور  وكيفية 
املوجودات السماوية ومالئكة العامل العلوي 
فيشري بعبارات قصرية بليغة إىل أصناف 
وطبيعة  وخصائصهم  وصفاتهم  املالئكة 
ومدى  خلقتهم  وعظم  ومهامهم  أنشطتهم 
القسم  أّن هذا  علو معرفتهم، فالواقع هو 

من اخلطبة خيتص بالتعريف باملالئكة.
مابني  فتق  »ثم  قائاًل:  كالمه  فاستهل 
هذا  من  يستفاد  فالذي  العال«  السموات 
بني  فواصل  هناك  كانت  أّنه  التعبري 
ما  ثم  البداية  يف  التحمت  وقد  السموات 
على  بالضبط  وهذا  انفصلت،  أن  لبثت 
بطليموس  نظرية  تضمنته  مّما  اخلالف 
البصل مرتاكمة  كأغطية  السموات  أن  يف 
على بعضها دون وجود أية فجوة. ثم قال 
اإلمام)عليه السالم(: »فمألهن أطوارًا من 

مالئكته«.
وقد ورد نظري هذه العبارة يف اخلطبة 

حيث  األشباح  خبطبة  املعروفة   91 رقم 
قال: »ومأل بهم فروج فجاجها وحشا بهم 
آخر  موضع  يف  ورد  كما  أجوائها«  فتوق 
أطباق  يف  »وليس  قوله:  اخلطبة  هذه  من 
السماء موضع أهاب إاّل وعليه ملك ساجد 

أو ساع حافد«.
أصناف المالئكة

ثم يتطرق)عليه السالم( إىل أصناف، 
أو بعبارة أدق أطوار املالئكة فيقسمهم إىل 

أربعة أقسام:
القسم األول: أرباب العبادة

ثم يقسم هؤالء إىل أقسام، فمنهم من 
يقم من سجوده لريكع  أبدًا مل  هو ساجد 
»منهم سجود ال يركعون«. ومنهم من هو راكع 

أبدًا مل ينتصب قط »وركوع ال ينتصبون«.
يدي  بني  الصالة  الصافون يف  ومنهم   
خالقهم ال يتزايلون »وصافون ال يتزايلون«. 
ذهب البعض إىل أّن »صافون« هنا مبعنى 
البعض  ذهب  بينما  العبادة،  يف  الصف 
يف  أجنحتهم  فتح  معناها  اّن  إىل  اآلخر 
السماء بدليل اآلية القرآنية القائلة: )َأَو ملْ 
وهناك  َفْوَقُهْم صاّفات(.  رْيِ  الطَّ ِإىل  َيَرْوا 
إحتمال آخر أن يكون املراد بها الوقوف يف 
أوامر  لطاعة  واالستعداد  منظمة  صفوف 

اهلل وامتثاهلا.
انسجامًا  أكثر  األول  االحتمال  اّن  إاّل 
والواقع  والالحقة،  السابقة  اجلمل  مع 
أّنهم ميارسون احلاالت الثالث لعبادتنا يف 
القيام والركوع والسجود. فالتعبري بصافني 
إّما أّنه إشارة للصفوف املنظمة للمالئكة، 

أو القيام املنظم لكل منها.
خطبته)عليه  يف  ورد  ما  عني  وهذا 
السالم( يف وصف املتقني هلمام »أّما الليل 

فصافون أقدامهم تالني الجزاء القرآن«. 
ميلون  ال  الذين  املسبحون  وأخريًا 
التسبيح والتحميد له سبحانه »ومسبحون 
أّن  ال يسأمون«. فظاهر هذه اجلملة يفيد 
هؤالء طائفة ُاخرى غري الطوائف الثالث 
ذهب  ان  )و  والساجدة  والراكعة  القائمة 

بعض شّراح نهج البالغة إىل أّن املسبحني 
سابقًا،  املذكورة  الطوائف  هم 

ببعض  االستشهاد  ميكن  حيث 
الروايات اليت تؤيد ماذهبوا 

أّنه سئل  إليه. فقد روي 
الل���������ه  النيب)صل�������ى 

كيف  وآله(:  علي���ه 
ص������الة املالئكة؟ 

رسول  فأط���رق 
ص��������لى  ( هلل ا
علي���������ه  اهلل 
حتى  وآله( 
نزل علي�����ه 
جربئي������ل 
علي���������ه  (
الس�الم(
فق�����������ال 
ل������ه: »إّن 
أه��������������ل 
السم������اء 
الدني�����������ا 

سجود إىل 
القيامة  يوم 

يقولون سبحان 
ذي امللك وامللكوت 

وأهل السماء الثانية ركوع 
إىل يوم القيامة يقولون سبحانه ذي العزة 
الثالثة قيام  وأهل اجلربوت وأهل السماء 
إىل يوم القيامة يقولون سبحان احلي الذي 

ال ميوت«.
والركوع  السجود  بهذا  املراد  هل  لكن 
والركوع  السجود  يف  أعمالنا  ذات  والقيام 
والقيام أم إشارة إىل درجات خضوع املالئكة 
ومقاماتهم،  مراتبهم  حسب  وعبادتهم 
اعتربنا  فاذا  ونقاش.  حبث  حمل  املسألة 
وأرجل  أيٍد  وهلم  لطيفة  أجسامًا  املالئكة 
أنسب،  األول  املعنى  فان  وجبهات  ووجوه 
وإن نفينا عنهم األجسام، أو أقررنا بأن هلم 
أجسامنا  ليس على غرار  أّنه  جسمًا غري 
فان املعنى الثاني هو األنسب )وسنتحدث 

عامل املالئكة يف هنج البالغة
الحلقة األولى



يف األحباث القادمة عن هذا األمر(.
من  اجملموعة  هذه  فاّن  حال  كل  على 
وتسبيحه  اهلل  عبادة  يف  منهمكة  املالئكة 
على  مقتصرة  مهمتهم  وكأن  وتقديسه 
العبادة فقط. والواقع هو أّن هذه آية بّينة 
من آياته سبحانه وعظمة مقامه وعلو شأنه 
وبعبارة  العباد،  عبادة  إىل  حاجته  وعدم 
ُاخرى فاّن احملتمل أّن فلسفة خلقة هؤالء 
املالئكة هو عدم اغرتار العباد من الناس 
أّنه  احملال  فرض  على  وليعلموا  بعبادتهم 
العبادة فاّن هناك  لو كان حباجة إىل 
فال  بالعبادة  املنهمكني  املالئكة 
ينبغي أن يتصور عباد اهلل 
عبادتهم  ان  األرض  يف 
أو عدمه�����������ا ليس��ت 
هلا أدن��ى تأث���������ري 
عل�������ى كربي�������اء 
الل���ه وعظمته، 
ول����������و كفروا 
مجي��������عًا ملا 
ضره ذل��ك 
)ِإْن  ذرة 
َتْكُف������ُروا 
َفِإنَّ ال���ّلَه 
َغن���������ِ�يٌّ 
َعْنُكْم(.   

صفات هذا القسم من أقسام 
المالئكة

صفات  السالم(إىل  أشار)عليه  ثم   
»ال  السالم(:  فقال)عليه  املالئكة  هؤالء 
وال  العقول  سهو  وال  العيون  نوم  يغشاهم 
على  النسيان«.  غفلة  وال  األبدان  فرتة 
العكس من الناس الذين يشعرون تدرييًا 

بالفتور من جراء تكرار العبادة 
اجلسم  فيصاب  النعاس  فيخالطهم 
السهو  هلم  ويعرض  والضعف  بالوهن 

والنسيان.
عن  البعد  كل  بعيدون  املالئكة  أّن  إاّل 
درجة  على  فهم  والعوارض.  احلاالت  هذه 
من العشق للعبادة واالستغراق يف املناجاة 

النوم  عليهم  يعرض  ال  حبيث  والتسبيح 
فان  ُاخرى  وبعبارة  قط.  والفتور  والغفلة 
إىل  يستند  إمّنا  الوظائف  إداء  يف  الفتور 
املالئكة  إىل  سبيل  من  هلا  ليست  ُامور 
بالتعب  ااُلمور  تلك  تتمثل  فأحيانًا  أبدًا. 
البدن  وضعف  العقول  وسهو  العني  وغفو 
وأحيانًا ُاخرى بالغفلة والنسيان وملا كانت 
أي من هذه ااُلمور ليست هلا من سبيل إىل 
املالئكة، فاّنهم ال يفرتون يف عبادتهم قط.
القسم الثاني: المالئكة السفراء 

والرسل
القسم  إىل  السالم(  يعرض)عليه  ثم 
الثاني من املالئكة وهم السفراء بينه تعاىل 
الوحي  بتحمل  البشر  من  املكلفني  وبني 
اإلهلي إىل الرسل »ومنهم ُامناء على وحيه 
والسنة إىل رسله وخمتلفون بقضائه وأمره« 
فهم يف الواقع الواسطة بني اهلل واألنبياء. 
ونفهم من هذه العبارة أّن السفارة اإلهلية 
ال تقتصر على جربئيل)عليه السالم(، بل 
هو يف احلقيقة زعيم سفراء اهلل، القرآن 
بدوره أشار إىل هذا الصنف من املالئكة: 
 ،) ِباحَلقِّ َربَِّك  ِمْن  الُقُدِس  ُروُح  َلُه  َنزَّ )ُقْل 
َعُدّوًا  كاَن  َمْن  )ُقْل  ُاخرى:  آية  يف  وقال 
ِب�ِإذِن اهلّلِ(،  َلُه َعلى َقلِْبَك  َن�زَّ يَل َفِإنَُّه  رْبِ جِلِ
محلة  من  املالئكة  إىل  أحيانًا  أشار  كما 
ِمْن  ِبالرُّوِح  امَلالِئَكَة  )ُيَن�زُِّل  فقال:  الوحي 

َأْمِرِه َعلى َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه(.
الروايات اإلسالمية  كما أشارت بعض 
وسائر خطب نهج البالغة إىل هذا املعنى 
أيضًا. وهنا البّد من اإلشارة إىل أّن املراد 
العبارة  يف  الوارد  اإلهلي  واألمر  بالقضاء 
واألوامر  األحكام  هو  فيها  خنوض  اليت 
واألوامر  القضاء  ال  الشرعية،  الدينية 
التكوينية اليت احتملها البعض من شارحي 
هذا  انسجام  لعدم  وذلك  البالغة;  نهج 
االحتمال والعبارات السابقة � اليت طرحت 
مسألة ُامناء الوحي �، اّما )خمتلفون( هنا 
مبعنى  االختالف  مادة  من  جاءت  فقد 

الذهاب واإلياب والرتدد على األماكن.
الثالث: المالئكة الحفظة  القسم 

والسدنة
القسم  إىل  السالم(  أشار)عليه  ثم 
الثالث من املالئكة »ومنهم احلفظة لعباده 
والسدنة)1( ألبواب جنانه«. »حفظة« مجع 
يكون  أن  وميكن  احلارس،  مبعنى  حافظ 
للعباد  حفظها  أحدهما  معنيان:  هنا  هلا 
وتسجيلها،  وإحصائها  أعماهلم  مبراقبة 
كما أشارت إىل ذلك اآلية الرابعة من سورة 
َعَلْيُكْم حَلاِفِظ�نَي *  ِإنَّ  )َو  القائلة  الطارق 
هؤالء  من  آخر  وضرب   ) كاِت�ِبنَي  ِكرامًا 

املالئكة الذين حيفظون البشر من املهالك 
والورطات والبالء، ولوال ذلك لكان اإلنسان 
مسرحًا للفناء والزوال واالعطاب، وهذا ما 
صّرحت به اآلية احلادية عشرة من سورة 
َوِمْن  َيَدْيِه  َبنْيِ  ِمْن  ُمَع�قِّباٌت  )َل�ُه  الرعد: 

َخْلِفِه حَيَْفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اهلّلِ(.
أنسب  األول  املعنى  أّن  يبدو  ولكن 
اليت  السابقة  العبارات  إىل  بااللتفات 
الشرعية،  والتكاليف  الوحي  عن  حتدثت 
اجلّنة  إىل  أشارت  اليت  الالحقة  والعبارة 
وجزاء األعمال، وإن مل يستبعد اجلمع بني 

املعنيني عن مفهوم العبارة.
أّما مفردة سدنة فهى مجع سادن مبعنى 
واحدها  كتاب  وزن  على  وجنان  البواب، 
جنة، والذي يستفاد من هذه العبارة إّن هلل 
عّدة جنان، ذهب بعض شّراح نهج البالغة 
وهى  القرآن  وصفها  كما  مثانية  أّنها  إىل 
الفردوس، جنة اخللد،  جّنة  النعيم،  »جّنة 
دار  السالم،  دار  عدن،  جّنة  املأوى،  جّنة 

القرار وجّنة عرضها السموات واألرض«.
القسم الرابع: حملة العرش

فهم  املالئكة  من  الرابع  القسم  وأّما 
وصفهم)عليه  الذين  العرش،  محلة 
السالم( بقوله »ومنهم الثابتة يف األرضني 
السفلى أقدامهم واملارقة من السماء العليا 
أركانهم  األقطار  من  واخلارجة  أعناقهم 
ناكسة  أكتافهم  العرش  لقوائم  واملناسبة 
بأجنحتهم  حتته  متلفعون  أبصارهم  دونه 
مضروبة بينهم وبني من دونهم حجب العزة 
وأستار القدرة« ثم يستغرق)عليه السالم(

»ال  فيقول:  لصفاتهم  التعرض  يف  أكثر 
عليه  وال يرون  بالتصوير  رّبهم  يتوهمون 
صفات املصنوعني وال حيدونه باألماكن وال 

يشريون إليه بالنظائر«.
 أجل فقدرتهم ليست قدرة جسمانية، 
بل يتمتعون بقدرة روحانية خارقة متعذرة 
مهّمة  هلم  أوكلت  هنا  ومن  اإلنسان،  على 
أعظم  بلغوا  أّنهم  والواقع  العرش.  محل 
مقامات التوحيد حبيث أصبحوا قدوة يف 
أولياء  وال سيما  اهلل  عباد  لكافة  التوحيد 
يرون من  الناس. فهم ال  البارزين من  اهلل 
مثيل وشبيه ونظري هلل قط، كما ال يرون 
من حدود لذاته وصفاته سبحانه، حتى أّنهم 
والظن  والقياس  اخليال  من  أعظم  يرونه 
والوهم; وذلك ألّن كل ما يتصوره اإلنسان 
أو امللك إمّنا هو خملوق هلل واهلل أعظم من 
أن يكون خملوقًا. أّما املراد بالعرش ومحلة 
اليت  واملفاهيم  وظائفهم  وماهية  العرش 
وردت يف هذه العبارات، فهذا ما سنتناوله 

يف هذه األحباث.



مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية
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 قال اإلمام احلسني عليه السالم:   
هت���وف  إىل  اإلصغ���اء  ))وأحذرك���م 
الش���يطان بكم فإنه لكم عدو مبني، فتكونوا 
كأوليائ���ه الذي���ن ق���ال هل���م ))ال غال���ب لكم 
الي���وم من الناس وإني ج���ار لكم فلما تراءت 
الفئت���ان نكص على عقبي���ه وقال إني بريء 
منك���م(( فتلقون للس���يوف ضرب���ا، وللرماح 
وردا، وللعمد حطما، وللس���هام غرضا، ثم ال 
يقب���ل من نف���س إميانها مل تك���ن آمنت من 

قبل أو كسبت يف إميانها خريا((.

ال حيتاج املؤمن إىل بيان عداوة الشيطان 
وال حيتاج إىل معرفة طرق النجاة منه بعد 
أن ص���رح القرآن الكري���م بذلك كما يف قوله 
تع���اىل: ))إن الش���يطان لك���م ع���دو فاختذوه 
عدوا إمنا يدع���و حزبه ليكونوا من أصحاب 

السعري(()سورة فاطر، اآلية: 6(.

وقول���ه تعاىل: ))قال ي���ا بين ال تقصص 
رؤي���اك عل���ى إخوتك فيكي���دوا ل���ك كيدا إن 
الش���يطان لإلنس���ان ع���دو مب���ني(() س���ورة 

يوسف، اآلية: 5(.

يقول���وا  لعب���ادي  تعاىل:))وق���ل  وقول���ه 
اليت هي أحس���ن إن الشيطان ينزغ بينهم إن 
الش���يطان كان لإلنسان عدوا مبينا(( )سورة 

اإلسراء، اآلية: 53(.

بع���داوة  التذك���ري  يف  ب���أس  ال  ولك���ن 
الش���يطان والتحذير من حبائله السيما إذا 
عرفنا أن إلبليس طرقا خفية ومكائد كثرية 
وأفخاخ���ا متع���ددة يصط���اد بها م���ن يغفل 

عن���ه، ولكي نقف عل���ى حتذيرات أهل البيت 
عليهم السالم ونواهيهم عن إتباع الشيطان 
الب���د م���ن ذك���ر م���ا ورد عنه���م )صل���وات اهلل 

عليهم أمجعني(:

 1- ورد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم ما يبني أن الشيطان عدو ال صلح معه 
وال هدن���ة حينم���ا يعظ ابن مس���عود يقول: 
))ي���ا ب���ن مس���عود، اخت���ذ الش���يطان ع���دوا؛ 
ف���إن اهلل تع���اىل يق���ول: ))إن الش���يطان لكم 
ع���دو فاختذوه عدوا(( )مكارم األخالق: ج2، 
2354، ح2660. ميزان احلكمة: ج5، ص1919 

�� 1920، ح9369(.

 2-  وح���ذر أم���ري املؤمنني عليه الس���الم 
من الش���يطان ملا ل���ه من قدرة عل���ى اقتحام 
يف  نف���ذ  ع���دوا  املؤمنني:))اح���ذروا  قل���وب 

الصدور خفيا، ونفث يف اآلذان جنيا(( 
) غرر احلكم: 2623. ميزان احلكمة: ج5، 

ص1920، ح9371(.

 3- جاء عن اإلمام الصادق عليه السالم 
ما يؤكد أن للش���يطان أفخاخ���ا ومكائد كما 
يف قول���ه صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم:))لقد 
نص���ب إبلي���س حبائل���ه يف دار الغ���رور، فم���ا 
يقصد فيه���ا إال أولياءن���ا(() حتف العقول: 
ص1920،  ج5،  احلكم���ة:  مي���زان  ص301. 

ح9375(.

 4- حذر أمري املؤمنني عليه الس���الم من 
ف���ن الش���يطان وذلك م���ن خالل بي���ان هذه 
الفن:))الفن ثالث: حب النساء وهو سيف 

الش���يطان، وشرب اخلمر وهو فخ الشيطان، 
وحب الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان((

) كن���ز العمال: 30883. مي���زان احلكمة: ج5، 
ص1921، ح9376(.

 5- ولشدة تأثري الشيطان على اإلنسان 
يعلمن���ا اإلم���ام الس���جاد علي���ه الس���الم يف 
مناجات���ه كي���ف ندع���و اهلل تع���اىل لينجين���ا 
منه كما يف قوله عليه السالم: ))إهلي أشكو 
إلي���ك عدوا يضل���ين، وش���يطانا يغويين، قد 
مأل بالوس���واس صدري، وأحاطت هواجسه 
بقل���ي، يعاضد ل���ي اهلوى، ويزي���ن لي حب 
الدنيا، وحيول بيين وبني الطاعة والزلفى((

) حب���ار األن���وار: ج94، ص143، ح21. مي���زان 
احلكمة: ج5، ص1920، ح9372(.

بعد أن عرفنا مكائد الش���يطان وحبائله 
وفتنه صار لزاما علينا جماهدة هذا املخلوق 
ال���ذي ال هم ل���ه إال إيقاعن���ا يف معصية اهلل 
تع���اىل، وه���ذا ما أك���ده اإلم���ام الكاظم عليه 
الس���الم بقول���ه ملا س���ئل عن أوج���ب األعداء 
جماه���دة: »أقربه���م إلي���ك وأعداه���م لك... 
وم���ن حيرض أع���داءك عليك، وه���و إبليس« 
)حت���ف العق���ول: ص399. مي���زان احلكمة: 

ج5، ص1920، ح9370(.
فع���دم االبتع���اد ع���ن الش���يطان يوج���ب 
الوق���وع يف معصي���ة اهلل تع���اىل ب���ل يوج���ب 
الوق���وع يف ش���رك الطاعة وهذا الش���رك هو 
أح���د أن���واع الش���رك ال���ذي قالت عن���ه اآلية 
الكرمي���ة: ))وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه 
ي���ا ب���ين ال تش���رك ب���اهلل إن الش���رك لظل���م 

عظيم(() سورة لقمان، اآلية: 13(.



Ĕ

ولنوض���ح األمر نقول: إن األوامر تصدر 
م���ن اهلل تع���اىل أو م���ن قب���ل أنبيائه ورس���له 
وأوليائه فلذلك قال تعاىل: ))يا أيها الذين 
آمن���وا أطيع���وا اهلل وأطيعوا الرس���ول وأولي 

األمر منكم(( )سورة النساء، اآلية: 59(.
وه���ذه األوام���ر ال ش���ك أنه���ا تص���ب يف 
مصلحة اإلنس���ان يف الدنيا وتكسبه اجلنان 
يف اآلخ���رة، إال أن هن���اك طرف���ا آخ���ر يصدر 
أوام���ر خمالف���ة لألوام���ر اإلهلي���ة ب���ل يزين 
ويس���ول لنا لنطيعه يف هذه األوامر أال وهو 
إبلي���س، فإن أطعناه يف أوام���ره هذه وأطعنا 
اهلل تع���اىل يف أوامر أخرى نكون قد أش���ركنا 
يف طاع���ة اهلل تعاىل أمرا آخ���ر وخرجنا عن 
عن���وان التوحي���د يف الطاع���ة فل���ذا احل���ذر 
احل���ذر م���ن الوقوع يف الش���رك، وهذا ال يتم 
إال من خ���الل خمالفة الش���يطان واالبتعاد 
ع���ن املقدمات اليت تفض���ي إىل معصية اهلل 
تعاىل فض���ال عن نفس املعصية والتمس���ك 

بأوامر اهلل تعاىل ونواهيه.

  آثار طاعة الشيطان على اإلنسان  
ل���كل عمل أث���ر وضع���ي أو غ���ري وضعي، 
وهكذا طاعة الش���يطان فإن هلا آثارا وخيمة 
وضعي���ة أو غ���ري وضعية كم���ا يف الزنا )على 
س���بيل املثال( الذي يقع فيه اإلنسان نتيجة 
وسوسة الش���يطان وتزينيه للزاني والزانية، 
نالحظ أن األثر الوضعي هو فس���اد احلرث 
والنسل والس���قوط عن أعني الناس وغريها 
من اآلثار الوخيمة وأما األثر الش���رعي فهو 
اجلل���د لغ���ري احملص���ن والرج���م للمحصن 
وغ���ري ذلك من األمثلة اليت هلا آثار وضعية 

أو شرعية أو غري ذلك.
ولكي يتضح األمر جليا البد من التأمل 
فيم���ا ورد ع���ن أه���ل بيت احلكم���ة والعصمة 

عليهم السالم.

قب���ل أن أش���ري إىل آثار طاعة الش���يطان 
ال���يت وردت يف الروايات أريد أن أخلص ذلك 
يف هذه العبارة املستقاة من اآليات والروايات 
أال وهي )أن طاعة الش���يطان توجب سخط 
الرمح���ن ودخول النريان يف اآلخرة، وضنك 
والش���قاء يف  القل���ب  راح���ة  العي���ش وع���دم 
الدنيا( وباختصار )طاعة الش���يطان ش���قاء 
الدني���ا واآلخ���رة( ولكي نؤكد ه���ذا املعنى ال 
ب���أس باالطالع على اآلي���ات والروايات اليت 

أشارت إليه وهي كما يلي:

 1- قوله تعاىل: ))يا بين آدم ال يفتننكم 
الش���يطان كما أخرج أبويكم من اجلنة ينزع 
عنهم���ا لباس���هما لرييهم���ا س���وءاتهما إن���ه 
يراك���م ه���و وقبيل���ه م���ن حي���ث ال ترونهم إنا 
جعلنا الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون((

)سورة األعراف، اآلية: 27(.
يبني لنا ما حصل ألبوينا رغم أنهما مل 
يطيع���وه يف معصي���ة، إذ إنهم���ا خالفا األمر 
اإلرش���ادي الذي أمرهما اهلل تعاىل به إال أن 
طاعة الش���يطان أخرجتهم���ا عن اجلنة وما 
فيها من روح ورحيان إىل دنيا األمل والعذاب 

والكد والتعب.

 2-  قول���ه تع���اىل: ))وم���ن الن���اس م���ن 
جي���ادل يف اهلل بغري علم ويتبع كل ش���يطان 
مري���د * كتب عليه أنه من تواله فأنه يضله 
ويهديه إىل عذاب الس���عري(() س���ورة احلج، 

اآليتان: 3 و4(.
يوض���ح أن إتب���اع الش���يطان يوص���ل إىل 
الض���الل ب���ل اهل���الك يف ع���ذاب جهن���م يف 

الدنيا واآلخرة.

 3-  قوله تعاىل: ))يا أيها الذين آمنوا ال 
تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات 
الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء واملنكر ولوال 
فض���ل اهلل عليك���م ورمحته م���ا زكا منكم من 
أح���د أب���دا ولك���ن اهلل يزك���ي من يش���اء واهلل 

مسيع عليم(() سورة النور، اآلية: 21(.

يؤكد على أن الشيطان ال يريد لإلنسان 
إال أن يعي���ش قبيح���ا جنس���ا بعي���دا ع���ن كل 

ألوان الطهارة واحلسن واجلمال.

 4-  قول���ه تع���اىل: ))كمثل الش���يطان إذ 
قال لإلنس���ان اكفر فلم���ا كفر قال إني بريء 
من���ك إن���ي أخ���اف اهلل رب العاملني(()س���ورة 

احلشر، اآلية: 16(.
تش���ري ه���ذه اآلي���ة الكرمي���ة إىل خذالن 
الش���يطان لإلنس���ان ال���ذي وق���ع يف إغرائه، 
وتص���رح بأن طاعت���ه قد ت���ؤدي إىل اخلروج 

عن الدين يف بعض األحيان.

الوق���وع   5-  طاع���ة الش���يطان توج���ب 
يف الزل���ل واخل���وض يف الباط���ل، ب���ل تلغ���ي 
ش���خصية املؤم���ن وحي���ل إبليس ب���دال عنها 
يف أفعاهل���ا وأقواهل���ا وه���ذا م���ا أك���ده أم���ري 
املؤمنني عليه الس���الم يف ذم أتباع الشيطان: 
»اختذوا الشيطان ألمرهم مالكا، واختذهم 

ل���ه أش���راكا، فباض وف���رخ يف صدورهم، ودب 
ودرج يف حجوره���م، فنظ���ر بأعينه���م، ونطق 
بألس���نتهم، فرك���ب به���م الزل���ل، وزي���ن هل���م 
اخلط���ل، فع���ل م���ن قد ش���ركه الش���يطان يف 
سلطانه، ونطق بالباطل على لسانه!«) نهج 
البالغ���ة: اخلطب���ة 7. مي���زان احلكم���ة: ج5، 

ص1922، ح9381(.

 6-  طاع���ة إبلي���س توج���ب الوق���وع يف 
اجلرائ���م والكبائ���ر حت���ى تص���ل إىل درج���ة 
الكفر كما يف قول اإلمام علي عليه الس���الم: 
وإن  صومع���ة،  يف  يتعب���د  كان  رج���ال  ))إن 
ام���رأة كان هلا إخوة فعرض هلا ش���يء فأتوه 
به���ا، فزين���ت له نفس���ه فوقع عليه���ا، فجاءه 
الش���يطان فق���ال: أقتله���ا فإنه���م إن ظهروا 
علي���ك افتضح���ت، فقتلها ودفنه���ا، فجاؤوه 
فأخ���ذوه فذهب���وا به، فبينما هم ميش���ون إذ 
جاءه الش���يطان فق���ال: إني أنا ال���ذي زينت 
ل���ك فاس���جد ل���ي س���جدة أجنيك، فس���جد 
ل���ه، فذلك قول���ه: ))كمثل الش���يطان إذ قال 
لإلنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك 
إن���ي أخ���اف اهلل رب العاملني(() ال���در املنثور: 
ج8، ص116. مي���زان احلكم���ة: ج5، ص1922 

�� 1923، ح9383(.

 7-  طاع���ة إبليس توجب االتصاف بكل 
رذيلة كالتكرب واحلس���د والبغي كما ورد عن 
اإلمام الصادق عليه السالم: ))يقول إبليس 
جلنوده: ألقوا بينهم احلسد والبغي؛ فإنهما 
يع���دالن عن���د اهلل الش���رك(() ال���كايف: ج2، 
ص327، ح2. مي���زان احلكمة: ج5، ص1927، 

ح9393(.

 8-  أخط���ر م���ا يق���ع في���ه اإلنس���ان بعد 
طاعته للش���يطان هو نس���يان ربه ثم الوقوع 
يف اخلس���ران املب���ني كم���ا يف قول���ه تع���اىل: 
))اس���تحوذ عليهم الش���يطان فأنساهم ذكر 
إن ح���زب  أال  الش���يطان  أولئ���ك ح���زب  اهلل 
الش���يطان هم اخلاسرون (() سورة اجملادلة، 

اآلية: 19(.

 9-  إتباع الشيطان يوجب ضرورة التابع 
م���ن أوليائه وحزبه فيناهل���م اخلوف كما يف 
قوله تع���اىل: ))إمنا ذلكم الش���يطان خيوف 
أولي���اءه ف���ال ختافوه���م وخاف���ون إن كنت���م 

مؤمنني(() سورة آل عمران، اآلية: 175(.
وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين. 
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اعلم: أنه ال ميكن التوكل على اهلل تعاىل 
يف األمور حق التوكل إال بالبلوغ إىل املرتبة 
الثالث���ة من التوحي���د، وهي اليت يرتبط بها 
الت���وكل دون غريها من املرات���ب، إذ املرتبة 
الرابع���ة ال يتوقف وال يبت���ين عليها التوكل، 

واألوىل مرد نفاق ال يفيد شيئًا.
والثانية �� أعين مرد التوحيد باالعتقاد 
�� ال يورث حال توكل كما ينبغي، فإنه موجود 
يف عم���وم املس���لمني مع عدم وج���ود التوكل 

كما ينبغي فيهم.
فاملن���اط يف الت���وكل ه���و ثال���ث املرات���ب 
يف التوحي���د، وه���و أن ينكش���ف للعب���د بنور 
احل���ق أن ال فاع���ل إال اهلل، وأن كل موجود: 
م���ن خل���ق ورزق وعطاء ومنع وغن���ى وفقر، 
وصح���ة ومرض، وع���ز وذل، وحياة وموت... 
إىل غري ذلك مما يطلق عليه اسم، فاملتفرد 
بإبداعه واخرتاعه هو اهلل تعاىل ال شريك 
له فيه، وإذا انكش���ف له ه���ذا مل ينظر إىل 
غريه، وما س���واه مسخرون ال استقالل هلم 
بتحريك ذرة يف ملكوت الس���ماوات واألرض 
وإذا انفت���ح ل���ه أب���واب املع���ارف اتض���ح ل���ه 
ه���ذا اتضاح���ًا أمت م���ن املش���اهدة بالبصر، 
وإمن���ا يصده الش���يطان عن ه���ذا التوحيد، 
ويوق���ع يف قلب���ه ش���ائبة الش���رك بااللتفات 
على بعض الوس���ائط اليت يرتاءى يف بادي 
النظر منش���ئيتها لبعض األم���ور، كاالعتماد 
عل���ى الغيم يف نزول املط���ر، وعلى املطر يف 
خ���روج ال���زرع ونبات���ه ومنائه، وعل���ى الريح 
يف اس���تواء السفينة وس���ريها، وعلى بعض 
نظ���رات الكواك���ب واتصاالته���ا يف ح���دوث 
وكااللتف���ات  األرض،  احل���وادث يف  بع���ض 
إىل اختيار بع���ض احليوانات وقدرتها على 
بعض األفعال، فيوس���وس الشيطان يف قلبه 
ويق���ول ل���ه: كيف ترى الكل م���ن اهلل تعاىل، 

وهذا اإلنس���ان يعطي���ك رزقك باختياره فإن 
ش���اء أعطاك وإن شاء منع، وهذا الشخص 
قادر على جز رقبتك بس���يفه فإن ش���اء جز 
رقبتك وإن ش���اء عفا عنك، فكيف ال ختافه 
وال ترجوه وأمرك بيده، وأنت تش���اهد ذلك 

وال تشك فيه؟!
وال ري���ب يف أن أمث���ل ه���ذه االلتفات���ات 
جه���ل حبقائ���ق األمور، ومن مكن الش���يطان 
من���ه وس���لطه عل���ى نفس���ه حتى يوق���ع هذه 
الوساوس يف قلبه فهو من اجلاهلني بأبواب 
املعارف، إذ من انكش���ف ل���ه أمر العامل كما 
هو عليه، علم أن الس���ماء والكواكب والريح 
والغي���م واملطر واإلنس���ان واحليوان... وغري 
ذلك من املخلوقات كلهم مقهورون مسخرون 
للواح���د احلق الذي ال ش���ريك له، فيعلم أن 
الريح مثاًل هواء، واهلواء ال يتحرك نفسه ما 
مل حيرك���ه حمرك، وه���ذا احملرك ال حيرك 
اهل���واء ما مل حيركه عل���ى التحريك حمرك 
آخ���ر... وهك���ذا إىل أن ينته���ي على احملرك 
األول ال���ذي ال حترك له وال هو متحرك يف 

نفسه.
وكذا احلال يف توسط غريه من االفالك 
وجنومها، وكائن���ات اجلو، واملوجودات على 

األرض من اجلماد والنبات.
فالتف���ات العب���د يف جنات���ه إىل بع���ض 
األش���ياء م���ن الري���اح واألمطار أو اإلنس���ان 
أو احلي���وان يضاهي التف���ات من أخذ لتجز 
رقبت���ه، فأمر امللك كاتبه ب���أن يكتب توقيعًا 
بالعف���و عنه وختليت���ه، فأخذ العبد يش���تغل 
مب���دح احلرب أو الكاغد أو القلم أو الكاتب، 
ويق���ول: لوال احل���رب أو القل���م أو الكاغد أو 
الكاتب ما ختلصت، فريى جناته من احلرب 
والكاغد دون القلم أو من القلم دون حمركه 
����� أعين الكات���ب �� أو من الكات���ب دون امللك 

الذي هو حمرك الكاتب ومسخره.
وم���ن علم أن القلم ال حكم له يف نفس���ه 
وإمنا هو مسخر يف يد الكاتب، وأن الكاتب 
ال حكم له وإمنا هو مس���خر حتت يد امللك، 
مل يلتفت إىل القلم والكاتب ومل يشكر خال 
املل���ك، بل رمبا يدهش���ه فرح النجاة وش���كر 
املل���ك عن أن خيط���ر ببال���ه الكاغد واحلرب 

والقلم والكاتب.
وال ري���ب يف أن مجي���ع املخلوق���ات م���ن 
الش���مس والقم���ر والنج���وم والغي���م واملط���ر 
واالرض وكل حي���وان أو مج���اد مس���خرات 
الكات���ب يف  الق���درة، كتس���خري  يف قبض���ة 
ي���د الس���لطان بل ه���ذا متثيل يف ح���ق العبد 
العتقاده أن امللك املوقع هو الكاتب حقيقة، 
لي���س األمر كذلك، إذ احل���ق أن الكاتب هو 

اهلل سبحانه كما قال تعاىل:
ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   ))پ  

ڀ((.)1(
يف  م���ا  مجي���ع  ان  ل���ه  انكش���ف  فم���ن 
للواج���ب  مس���خرات  واالرض  الس���ماوات 
احل���ق، مل ي���ر يف الوج���ود مؤث���رًا إال ه���و، 
وانصرف عنه الش���يطان خائب���ًا، وأيس عن 

مزج توحيده بهذا الشرك.
وأم���ا م���ن مل ينش���رح بن���ور اهلل صدره، 
جب���ار  ع���ن مالحظ���ة  بصريت���ه  وقص���رت 
الس���ماوات واالرض ومش���اهدة كون���ه وراء 
بع���ض  عل���ى  الطري���ق  يف  فوق���ف  ال���كل، 

املسخرات، وهو جهل حمض.
وغلط���ه يف ذل���ك كغل���ط النمل���ة مثاًل لو 
كان���ت ت���دب على الكاغد ف���رتى رأس القلم 
إىل  بصره���ا  ميت���د  ومل  الكاغ���د،  يس���ود 
األصاب���ع والي���د، فضاًل عن صاح���ب اليد، 
وظن���ت أن القلم هو املس���ود للبياض، وذلك 
لقص���ور بصره���ا ع���ن م���اوزة رأس القلم 

لضيق حدقتها.
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مناجاة السر ألرباب القلوب
ق���ال بع���ض العارف���ني: أرب���اب القل���وب 
واملش���اهدات قد أنطق اهلل يف حقهم كل ذرة 
يف األرض والسماوات بقدرته اليت انطق بها 
كل ش���يء، حتى مسعوا تقديسها وتسبيحها 
وشهادتها على نفسها بالعجز، بلسان الواقع 
الذي هو ليس بعربي وال أعجمي، وليس فيه 
حرف وصوت، وال يس���معه أحد إال بالس���مع 
العقلي امللكوتي دون السمع الظاهر احلسي 
الناس���وتي، وه���ذا النطق الذي ل���كل ذرة من 
األرض والس���ماوات مع أرب���اب القلوب إمنا 
ه���و )مناجاة الس���ر(، وذلك مم���ا ال ينحصر 
وال يتناه���ى، فإنه���ا كلمات تس���تمد من حبر 

كالم اهلل الذي ال نهاية له.
قال اهلل تبارك وتعاىل:

))ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        
ىئ  ىئ  ی  ی         ی  ی        جئ  حئ       مئ((.)2(

ث���م إنها مل���ا كانت مناجية بأس���رار امللك 
وامللك���وت، وليس كل أحد موضعًا للس���ر، بل 
ص���دور األحرار قب���ور األس���رار، فاختصت 

مناجاتها باألحرار من أرباب القلوب.
وه���م أيض���ًا ال حيكم���ون ه���ذه األس���رار 
لغريهم، إذ إفشاء السر لؤم، وهل رأيت قط 
أمين���ًا على أس���رار امللك ق���د نوجي خبفاياه 
فين���ادي بها عل���ى املأل من اخلل���ق، ولو جاز 
افش���اء كل س���ر مل���ا نه���ى الن���يب صل���ى اهلل 
عليه وآله وس���لم عن إفش���اء سر القدر، وملا 
خ���ص أمري املؤمنني عليه الس���الم فإذن عن 
حكايات مناجاة ذرات امللك وامللكوت لقلوب 

أرباب املشاهدة مانعان:
)أحدهما( أمنع عن إفشاء السر.

)ثانيهم���ا( خ���روج كلماتها ع���ن احلصر 
والنهاية.

وحنن حنكي يف فعل الكتابة قدرًا يسريًا 
من مناجاة بعض ما يرى أس���بابًا ووس���ائط، 
واقرارها بالعجز على أنفسها، ليقاس عليه 
مجيع األفعال الصادرة عن مجيع األس���باب 
والوسائط املس���خرة حتت قدرة اهلل، ويفهم 
ب���ه على االمجال كيفية ابتن���اء التوكل عليه، 
ون���رد لضرورة التفهم كلماته���ا امللكوتية إىل 
احل���روف واألص���وات، وإن مل تك���ن أصواتًا 

وحروفًا، فنقول:
قال بعض الناظرين عن مش���كاة نور اهلل 
للكاغ���د، وقد رأى وجهه أس���ود باحلرب: )مل 

سودت وجهك وقد كان أبيض مشرقًا؟(.
فق���ال: )ما س���ودت وجهي، وإمنا س���وده 

احلرب، فاسأله مل فعل كذا؟(.
فس���أل احل���رب ع���ن ذل���ك، فق���ال: )هذا 

الس���ؤال عل���ى القل���م ال���ذي أخرج���ين م���ن 
مستقري ظلمًا(.

فسأل القلم: فأحاله إىل اليد واألصابع، 
وهي إىل الق���درة والقوة، وهي إىل اإلرادة، 
معرتفًا كل واحد منهم بعجز نفس���ه، وبكونه 
مقهورًا مس���خرًا حتت قه���ر احملال عليه من 

دون استطاعة ملخالفته.
ومل���ا س���أل اإلرادة، قالت: )م���ا انتهضت 
بنفس���ي، ب���ل بعث���ت عل���ى إش���خاص القدرة 
وإنهاضها، وحبكم رسول قاهر ورد علي من 
حضرة القلب بلس���ان العقل، وهذا الرس���ول 
هو العلم، فالسؤال عن انتهاضي يتوجه على 

العقل والقلب والعلم(.
وملا سأهلا قال )العقل(: )أما أنا فسراج 

ما اشتعلت بنفسي ولكين أشعلت(.
وقال )القلب(: )أما أنا فلوح ما انبسطت 

بنفسي ولكين بسطت(.
وق���ال )العل���م(: )أم���ا أنا فنقش نقش���ت 
يف ل���وح القلب ملا أش���رق س���راج العقل، وما 
انتقش���ت بنفس���ي بل نقش���ين غريي، فسلم 
القلم الذي نقشين ورمسين على لوح القلب 

بعد اشتعال سراج العقل(.
وق���ال )العل���م(: )أم���ا أنا فنقش نقش���ت 
يف ل���وح القلب ملا أش���رق س���راج العقل، وما 
انتقش���ت بنفس���ي بل نقش���ين غريي، فس���ل 
القلم الذي نقشين ورمسين على لوح القلب 

بعد اشتعال سراج العقل(.
وعن���د ه���ذا حت���ري الس���ائل وق���ال: )م���ا 
ه���ذا القل���م وه���ذا اللوح وه���ذا اخلط وهذا 
السراج؟ فإني ال أعلم قلمًا إال من القصب، 
وال لوح���ًا إال م���ن احلدي���د أو اخلش���ب، وال 
خط���ًا إال باحلرب، وال س���راجًا إال من النار، 
وإن���ي ألمس���ع يف هذا املن���زل حدي���ث اللوح 
والقل���م واخل���ط والس���راج، وال أش���اهد من 

ذلك شيئًا(.
فقال له )العلم(: )فإذن بضاعتك مزجاة، 
وزادك قلي���ل، ومركبك ضعيف، واملهالك يف 
الطري���ق الذي توجه���ت إليه كثرية، فإن كنت 
راغب���ًا يف اس���تتمام الطري���ق إىل املقص���د، 

فاعلم أن العوامل يف طريقك ثالثة:
)أوهلا( عامل امللك والش���هادة، ولقد كان 
الكاغ���د واحلرب والقلم والي���د واألصابع من 
ه���ذا العامل، وق���د جاوزت تل���ك املنازل على 

سهولة.
)وثانيه���ا( ع���امل امللك���وت األس���فل وهو 
يش���به الس���فينة اليت بني األرض واملاء، فال 
ه���ي يف حد اضطراب امل���اء، وال هي يف حد 
واإلرادة  والق���درة  وثباته���ا،  األرض  س���كون 

والعلم من منازل هذا العامل.
)وثالثها( عامل امللكوت األعلى، وهو من 

ورائي، فإذا جاوزتين انتهيت على منازله.
وأول منازل���ه القلم ال���ذي يكتب به العلم 
عل���ى ل���وح القل���ب ويف ه���ذا الع���امل املهام���ه 
والبح���ار  الش���اهقة  واجلب���ال  الفس���يحة 

املغرقة(.
فق���ال له الس���ائل الس���الك: )قد حتريت 
يف أمري ولس���ت أدري أني أق���در على قطع 
ه���ذا الطري���ق املخ���وف أم ال، فه���ل لذل���ك 
عالم���ة أع���رف بها متك���ين على قط���ع هذا 

الطريق؟(.
فقال: )نع���م! إفتح بصرك، وامجع ضوء 
عين���ك وحدقه حن���وي، فإن ظهر ل���ك القلم 
ال���ذي ب���ه يكت���ب يف ل���وح القلب، فيش���به أن 
تك���ون أهاًل هلذا الطري���ق، فإن كل من جاوز 
امللكوت األس���فل وق���رع أول باب من امللكوت 
األعلى كوش���ف بالقلم، أما ترى النيب صلى 
اهلل عليه وآله وس���لم كوش���ف به وأنزل عليه 

قوله تعاىل:
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   ))چ  چ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  
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وه���ذا القل���م قلم إهلي لي���س بقصب وال 
خش���ب، أو م���ا مسعت أن متاع البيت يش���به 
رب البيت؟ وقد علمت أن اهلل تعاىل ال تشبه 
ذاته س���ائر الذوات فليس يف ذاته جبسم وال 
ه���و يف م���كان، فكذل���ك ال تش���به يده س���ائر 
األي���دي، وال قلمه س���ائر األقالم، وال كالمه 

سائر الكالم، وال خطه سائر اخلطوط.
ب���ل ه���ذه أم���ور إهلي���ة من ع���امل امللكوت 
األعلى، فليست يده من حلم وعظم ودم، وال 
قلم���ه من قص���ب، وال لوحه من خش���ب، وال 
كالمه من صوت وحرف، وال خطه من نقش 

ورسم ورقم، وال حربه من زاج وعفص.
ف���إن كن���ت ال تش���اهد هذا هك���ذا فأنت 
م���ن أه���ل التش���بيه والتجس���يم وم���ا عرفت 
رب���ك إذ لو نزه���ت ذاته تع���اىل وصفاته عن 
ذات األجس���ام وصفاته���ا ونزهت كالمه عن 
احل���روف واألص���وات، فما بال���ك تتوقف يف 
ي���ده وقلم���ه ولوح���ه وخط���ه، وال تنزهها عن 

اجلسمية والتشبيه بغريها؟(.)4(
-----------

)1( سورة األنفال، اآلية: 17.
)2( سورة الكهف، اآلية: 109.

)3( سورة العلق، اآليات: 1و2و3و4و5.
)4( جامع الس���عادات للش���يخ النراقي: ص103 
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مباحث عقائدية

إن البح���وث اليت أثبتنا بها ضرورة بعث 
النبي���ني تب���ني كذل���ك إىل حد كب���ري ضرورة 
وج���ود اإلم���ام بع���د الن���يب، ألن املوضوعني 
يش���رتكان يف جانب مه���م من املناهج، إاّل أن 

موضوع اإلمامة يتطلب مزيدًا من البحث:

التكامل المعنوي إلى جانب 
وجود القادة اإللهيين

قبل كل شيء نتوجه إىل اهلدف من خلق 
اإلنسان، فهو أساس عامل اخلليقة.

إن اإلنس���ان يط���وي طريق���ًا طوياًل كثري 
املنعطف���ات والعث���رات يف س���ريه حن���و اهلل، 
وحن���و الكمال املطلق، حن���و التكامل املعنوي 

جبميع أبعاده.
من البديهي أنه ال يستطيع أن يقطع هذا 
الطري���ق بنج���اح بغري هداي���ة قائد معصوم، 
وال أن يطويه بغري معلم مساوي، ألنه طريق 

حمفوف بالظلمات ومبخاطر الضالل.
صحيح أن اهلل قد وهب اإلنس���ان العقل 
واحلكمة، ومنحه وجدانًا قويًا مثمرًا، وأرسل 
إلي���ه كتبًا مساوية، ولكن هذا اإلنس���ان، مع 
كل ه���ذه الوس���ائل التكويني���ة والتش���ريعية، 
قد خيطئ يف متييز خط س���ريه، لذلك فإن 
وجود دلي���ل معصوم يأخذ بي���ده يقلل كثريًا 
م���ن احتم���االت االحن���راف والضي���اع، فبناًء 

على ذلك:
)وج���ود اإلم���ام يكم���ل اهل���دف م���ن خلق 

اإلنسان(.
وه���ذا هو ما يطلق عليه يف كتب العقائد 
اسم )قاعدة اللطف(، ويقصدون بها أن اهلل 
احلكيم ميد اإلنس���ان جبميع األمور الالزمة 
ل���ه لكي يص���ل إىل هدف اخلل���ق، ومن ذلك 
بع���ث األنبياء وتعيني األئمة املعصومني، وإاّل 
فإن���ه يك���ون قد )نق���ض الغرض( م���ن ذلك، 

فتأمل!

حماية الشرائع السماوية
إن األدي���ان اإلهلية عن���د أول نزوهلا على 
قل���وب األنبي���اء تكون أش���به بقط���رات املطر 
النقي���ة الش���فافة ال���زالل اليت متن���ح احلياة 

وتربي الروح.
ولكنه���ا عندم���ا تدخ���ل احملي���ط املل���وث 
واألدمغ���ة الضعيف���ة غ���ري النظيف���ة تتل���وث 
بالتدريج، وتضاف إليها اخلرافات واألوهام، 
حبيث أنها تفقد شفافيتها ولطافتها األوىل، 
وعندئ���ذ ال يبق���ى هل���ا ش���يء م���ن جاذبيتها 
وتفقد الكثري من تأثريها الرتبوي، فال هي 
تروي عطش العطاشى، وال هي تنبت برعمًا 

لفضيلة.
ههنا تتضح ضرورة وجود القائد املعصوم 
بصفت���ه أن���ه هو الذي حيم���ي أصالة الدين، 

وخلوص املناه���ج الدينية، وحيول دون 
كل اعوج���اج واحن���راف وفك���ر واف���د 

ونظ���رة س���قيمة غريب���ة، وكل اخلراف���ات 
واألس���اطري، إذ ل���و بقي الدين ب���دون وجود 
مث���ل ه���ذا القائ���د واحلامي لفق���د يف فرتة 

قصرية أصالته ونقاءه.
وهل���ذا جن���د اإلم���ام علي���ًا عليه الس���الم 

يقول يف إحدى خطبه:
»الله���م بل���ى، ال ختل���و األرض م���ن قائ���م 
هلل حبجة، إما ظاهرًا مش���هورًا، وإّما خائفًا 

مغمورًا لئال تبطل حجج اهلل وبّيناته«.)1(
يف الواق���ع أن قل���ب اإلم���ام، م���ن ه���ذه 
الناحية، أش���به باخلزانة املتينة اليت حتفظ 
فيها الوثائق واملس���تندات املهمة، لكي تبقى 
والعابث���ني  اللص���وص  أي���دي  م���ن  مصون���ة 
واحلوادث، وهذا وجه آخر من وجوه فلسفة 

وجود اإلمام.

قيادة األمة سياسيًا وإجتماعيا
ال ش���ك أن اجلماع���ة م���ن الن���اس إذا مل 
يك���ن هلا نظ���ام اجتماع���ي يقف على رأس���ه 
قائد قادر، ال تكون قادرة على إدامة حياتها، 

وهلذا جن���د األقوام من أق���دم العصور حتى 
اآلن ق���د اختاروا ألنفس���هم زعيم���ًا وقائدًا، 

وهذا القائد قد يكون صاحلًا.
ولكنه كثريًا ما ال يكون، ولطاملا 

استطاع كثري من طاليب اجلاه 
والسلطة استغالل 
حاجة الناس إىل 
والقائ���د  املرش���د 
أنفس���هم  لف���رض 
والتزوي���ر  بالق���وة 

على الناس، 

فاس���تحوذوا 
عل���ى أزمة األمور 

يف أيديهم.
وك���ي يتمك���ن 
اإلنس�������������ان م���ن 
الوص��������������ول إىل 

هدفه املعنوي، يب عليه أن ال 
ينفرد يف مس���ريته، بل عليه أن ينضم 

إىل اجملتمع يف مس���رية عظمى، ألن طاقات 
الف���رد الفكرية واجلس���مية واملادية واملعنوية 
ليس���ت ش���يئًا يذك���ر ب���إزاء طاق���ات اجملتمع 

اجلبارة.
ولك���ن اجملتمع املطلوب هو الذي يس���وده 
نظ���ام س���ليم، تتض���ح فيه مواهب اإلنس���ان، 

فلسفة وجود اإلمام
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ويق���ف بوج���ه االحنراف���ات، وحياف���ظ في���ه 
عل���ى حقوق مجيع األف���راد، ويضع اخلطط 
واملناه���ج للوص���ول إىل أهداف���ه الك���ربى، 
ويعب���ئ الداف���ع احمل���رك يف اجملتم���ع ضمن 

إطار من احلرية يشمل اجملتمع كله.
وملا كان اإلنس���ان العادي املعرض للخطأ 
غ���ري ق���ادر عل���ى مح���ل مثل ه���ذه الرس���الة 
العظيم���ة، بدلي���ل ما نراه ب���أم أعيننا من 
إحنراف قادة العامل السياس���يني 
عن جادة الص���واب، كان 
البد أن خيتار اهلل 
معصوم���ًا  قائ���دًا 
مبهم���ة  يضطل���ع 
عل���ى  اإلش���راف 
ه���ذه  حتقي�������ق 
لة  س���ا لر ا

باالعتماد 
عل��������������������ى 
البش���ر  طاقات 
وأف���كار  الكامن���ة 
العلم���اء يف الوقت 
ال���ذي يق���ف بوجه 
االحنرافات حبزم.

وه���ذا وج���ه آخر من 
أوجه فلسفة وجود اإلمام املعصوم 

وفرع آخر من فروع )قاعدة اللطف(.

ضرورة إتمام الحجة
إن وج���ود اإلم���ام ال يقتص���ر عل���ى إنارة 
القلوب املس���تعدة للهداية والس���ري يف طريق 
التكامل، بل يعترب إمتامًا للحجة على الذين 
ينحرف���ون متعمدي���ن ع���ن الطريق الس���وي، 
وذل���ك كي ال يك���ون العقاب ال���ذي ينزل بهم 

بدون سبب، ولكي ال يعرتض معرتض منهم 
أنه���م لو أخذ بأيديهم مرش���د إهلي ليقودهم 
إىل طري���ق الرش���اد، مل���ا س���اروا يف طري���ق 

االحنراف.
الطري���ق  يقط���ع  اإلم���ام  وج���ود  أن  أي 
عل���ى كل عذر وحجة، بوس���اطة بي���ان األدلة 
الكافي���ة، والتوعي���ة الالزمة لغ���ري الواعني، 

وتطمني الواعني وتقوية إرادتهم.

فائدة وجود إمام غائب مستور 
عن األنظار في عصرنا هذا؟

هن���اك رواي���ات معت���ربة عن رس���ول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله كقوله:

»أهل بييت أمان ألهل األرض فإذا ذهب 
أهل بييت ذهب األرض«)2(

وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
»ال يزال هذا الدين قائمًا أو يكون عليكم 
اثن���ا عش���ر وكله���م م���ن قري���ش ف���إذا ذهبوا 

ساخت األرض بأهلها«.)3(
يقول اهلل عّز وجل للنيب صلى اهلل عليه 

وآله:
وئ   وئ      ەئ   ەئ   ))ائ  

ۇئ((.)4(
وأه���ل البيت كذل���ك، فصريح قول النيب 
صلى اهلل عليه وآله يعين: لوال اإلمام املهدي 
ولوال وجود اإلنسان الكامل لنزل البالء على 
ه���ذا الك���ون وملا بقي���ت األرض، إذن وجودنا 
كل���ه والربكات املوجودة والعلوم اليت نتوصل 
إليه���ا قد جعله���ا اهلل بربكة وجود اإلنس���ان 

الكامل.
ه���ذه الكلم���ة املعروفة �� ل���و خليت لقلبت 
����� ال تعين من الن���اس الصاحلني فقط وإمّنا 
من اإلنسان املعصوم الكامل، فوجود احلياة 
مرتبط���ة به، كما عند كثري من أهل العرفان 
اّن احلي���اة البد هلا من وجود إنس���ان كامل، 
واإلنس���ان الكامل ال ينطبق إاّل على اإلنسان 

املعصوم.

لماذا اإلمام اآلن غائب؟
ألي���س الس���بب يف غيبت���ه ه���و الظلم���ة 
والطغاة؟ إذن البش���رية الظاملة هي الس���بب 

يف غيبة اإلمام.

من قال إّن اإلمام املهدي مس���تور متامًا؟ 
رمبا ينكشف عليه السالم لبعض األولياء يف 
األمور املهمة، رمبا يلهم أو حيضر عند بعض 
األولياء، قد يعطيهم برناما ال نستطيع أن 
نتأك���د مائ���ة باملائة إّن اإلم���ام غائب عن كل 
الن���اس، رمبا يلتقي ببع���ض الناس ويعطيهم 

بعض الربامج، اهلل العامل.
إذن ال نس���تطيع أن نق���ول اإلم���ام غائب 
متام���ًا، اإلم���ام الصادق يقول لس���ليمان بعد 
س���ؤاله عن فائ���دة اإلم���ام املس���تور: كفائدة 

الشمس حني يسرتها السحاب.)5()6(

اإلمام واسطة الفيض اإللهي
كثري من العلماء، استنادًا إىل األحاديث 
اإلس���المية يش���بهون وجود النيب واإلمام يف 
اجملتم���ع اإلنس���اني، أو يف كل عامل الوجود، 
بالقلب بالنس���بة جلسم اإلنسان، فالقلب إذ 
ينبض يرسل الدم إىل مجيع العروق، ويغذي 

مجيع اخلاليا يف اجلسم.
وملا كان اإلمام املعصوم، باعتباره إنسانًا 
كاماًل وطليعة قافلة اإلنسانية، وسبب نزول 
الفيوض���ات اإلهلية اليت ينه���ل منها كل فرد 
على ق���در إرتباطه بالن���يب أو اإلمام، فالبد 
أن نق���ول أن���ه مثلم���ا كان القل���ب ضروري���ًا 
حلي���اة اإلنس���ان، كذل���ك كان وجود واس���طة 
نزول الفيض اإلهلي ضروريًا يف جسد عامل 

البشرية.
إن مث���ل النيب واإلمام ه���و كمثل القلب، 
إن القل���ب واس���طة إيص���ال الفي���ض اإلهلي 
لسائر أحناء اجلسم، فالنيب أو اإلمام أيضًا 
واس���طة إيص���ال الفيوضات اإلهلية لس���ائر 

أبناء البشر.)7(
----------

)1( نهج البالغة: الكلمات القصار، 147.
)2( كمال الدين للصدوق: ص205، ح19؛ ينابيع 

املودة للقندوزي: ج2، ص114، ح320.
)3( مناقب آل أبي طالب البن شهر آشوب: ج1، 
ص250؛ كن���ز العمال للمتقي اهلندي: ج12، ص34، 

ح33861؛ إعالم الورى للطربسي: ج2، ص161.
)4( سورة األنفال، اآلية: 33.

)5( كمال الدين للصدوق: ص207، ح22.
)6( موق���ع املوعود: عن اإلمام املهدي عجل اهلل 

تعاىل فرجه الشريف.
)7( سلس���لة أص���ول الدي���ن، آي���ة اهلل العظم���ى 

الشيخ ناصر مكارم الشريازي: ص19 �� 24.



أعالم الشيعة

العالم���ة اإلم���ام امل���وىل قرب���ان علي بن 
علي أصغر الزجناني.

ولد الش���يخ يف س���نة 1235ه����، يف قرية 
آريون من حمافظة زجنان، يف عائلة املرحوم 
عس���كري علي، أمه س���ارة، مس���ي ب�)قربان 

علي(.
كالفالح���ني  اإلبتدائي���ة  دراس���ته  أكم���ل 
بالقري���ة، أكم���ل دراس���ته يف مس���جد نص���ر 
اهلل خ���ان يف زجن���ان، فبعد ذل���ك انتقل إىل 
العراق وإىل النجف فكان طالبا عند الشيخ 

مرتضى األنصاري رمحة اهلل عليه.
س���كن املرتج���م مبدينة زجن���ان وكان من 
ُعَم���د رج���ال العل���م والروحاني���ة يف إي���ران، 
كان من أجلة فقهاء عهده فيها وكان رئيس���ًا 

مطاعًا، نافذ األمر، وجيهًا يف العامة.
وكان فقيه���ًا، أصوليًا، حمّدث���ًا، متتبعًا، 
حميطًا باألخبار واآلثار وكان مرجع الفتوى 
والتقلي���د يف قط���ر عظيم منه���ا وكان يبى 
إلي���ه أموال من مقلدي���ه من احلقوق الواجبة 

الشرعية.
وكان رمح���ه اهلل قلي���ل االعتق���اد لعلماء 
عه���ده فيه���ا، كان املرتجم يتص���دى للقضاء 
وفص���ل اخلصوم���ات واألم���ور الش���رعية بل 
إجراء التعزيزات واحلدود فيها وكان يقول:

)ل���و علم���ُت أن فيه���ا مته���دًا متعجزيًا 
ويف أدن���ى درجة من الفقاهة ملا خرجُت إىل 

الناس قّط(.
وكان ل���ه مل���س حب���ث كبري فيه���ا، كان 
يتمع عن���ده مجع كثري من القريب والنائي 
وكان حي���ّط عنده الرح���ال من البالد لألخذ 
عن���ه وكان ش���ديد املراقبة للبح���وث العلمية 

واالشتغال وكان ال يرتكها حبال.
وكان شديد الس���رية، زاهدًا يف عيشته، 

بسيطًا يف أموره، ال يعرف شيئا من التجمل 
والتفك���ه واللذائ���ذ وطي���ب العيش يف ش���يء 
م���ن مأكله ومش���ربه وملبس���ه ومس���كنه، بل 
ال يعي���ش إاّل كس���فلة الن���اس وأدناه���م وكان 
حص���ورًا مردا لي���س له أه���ل وال عيال إاّل 
ام���رأة كبرية انقطع عليها كي تتحمل قس���مًا 
م���ن حوائجه الضرورية، كأح���د من الفقراء 
النازل يف املعيش���ة وخفيف املؤونة تأتي إليه 
يف بع���ض األيام وه���و يعيش ويبي���ت يف بيته 
منف���ردًا، يصدق عليه حقيق���ة بيان ليس يف 
ال���دار غ���ريه دّي���ار، وكان ال خيرج م���ن بيته 

أبدًا.
كان ل���ه ي���د باس���طة وحك���م ناف���ذ وأمر 
طبق���ات  م���ن  حول���ه مجاع���ة  وكان  مط���اع 
الناس إلج���راء أحكامه وانف���اذ أوامره وكان 
إذا قض���ى يف قضي���ة ومل ي���ِر حكم���ه كم���ا 
حك���م ب���ه، أق���دم عل���ى إجرائه بنفس���ه، فما 
كان م���ن ش���يء يرّد أمره ومين���ع من إجرائه، 
يطاوعه مجيع القوى املوجودة فيها من قوى 
احلكوم���ة وغريه���ا ولذل���ك كان ق���د اجتمع 
لدي���ه وتقرب عنده فيمن كان حوله، مجاعة 
من األش���رار وشياطني األنس يف أّي زّي من 
األزياء... بنفوذه س���وء االستفادات ويأخذون 
من���ه بعض األحكام يف بعض املوارد بالباطل 
وع���ن غري ح���ّق بش���هادات ال���زور والتدليس 
والتلبي���س ولطايف احليل ويأخ���ذون أموال 
الن���اس بأحن���اء املكائ���د والوس���ائل وما كان 

يقدر مبدافعتهم أحد.
وكان املرتج���م العتزاله وعدم املعاش���رة 
م���ع الن���اس ال يطل���ع عل���ى س���وء أخالقه���م 
وأحواهل���م وأفعاهل���م ومكائده���م، فيحس���ن 
الظ���ن بهم وال ميك���ن ألحد من إظهار حاهلم 
عن���ده وال يقبل���ه م���ن أح���د كما ه���و الغالب 

الس���اري يف أرباب الس���لطة وذوي النفوذ يف 
الش���رق غالبًا والس���يما الروحاني���ون منهم، 
العتياده���م بالعزل���ة والتباع���د ع���ن ماري 
األم���ور واألص���ول اجلاري���ة يف اجلامعة وهو 

أضّر السموم الروحية حلياة اجلامعة.
م���ع م���ا كان علي���ه املرتج���م م���ن بع���ده 
ع���ن العرفي���ات وبس���اطة أخالق���ه وأف���كاره 
وصفاء ضمريه عاريًا عن مزايا املعاش���رات 

العرفية.
وكان ذل���ك كل���ه س���ببًا الحنط���اط مق���ام 
املرتج���م عن���د اخل���واص يف عه���ده، ف���كان 
خ���واص الن���اس ال يعتقدون ب���ه وما كان هلم 

حسن النظر إليه وحسن الذكر له.
ومل���ا حدث���ت النهضة العامة الدس���تورية 
والقيام ضد احلكومة االستبدادّية يف إيران، 
ملطالبة القانون حس���بما حيكيه تاريخ العهد 

خالف املرتجم يف ذلك خمالفة شديدة.
وملا خلع الس���لطان حمم���د علي القاجار 
م���ن أريكة امللك واس���توىل على األمر زعماء 
النهضة احلديثة واس���تقرت أصول احلكومة 
يس���تمّر  املرتج���م  وكان  فيه���ا  الدس���تورية 
عل���ى خمالفته وكان مينع م���ن إجراء أصول 
احلكومة الدس���تورّية يف زجن���ان وما واالها 
وتش���كيلها فيه���ا وقد ع���زم أولي���اء احلكومة 
اجلديدة على قلع كّل من خيالفها يف أضالع 

امللك.
وكان وقتئ���ذ قس���م م���ن ق���وى احلكوم���ة 
برياس���ة مس���يو ي���ربم خان األرم���ين وبعض 
أم���راء خبتي���ار قد حص���ل هل���م الفراغة من 
تدب���ري بع���ض عش���ائر قبيل���ة شاهس���ون يف 
ضواح���ي تربي���ز وأردبيل وكان هل���م الرجوع 
إىل طه���ران حينئ���ٍذ بالفت���ح والظف���ر عل���ى 

اخلصوم.
فص���در األمر هلم بقلع املرتجم أيضا يف 

المولى قربان علي الزنجاني
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مراجعتهم منها وكان املرتجم قد بعثه بعض 
من حوله بالتجمع واالحتشاد عنده للمقابلة 
مع احلكومة، فأمر املرتجم باملقابلة واملقاتلة 
واش���تدت نائرة الفتنة يف داخل بلدة زجنان، 
برهة من الزمان حتى ضاق األمر عليهم من 
احلكوم���ة، فنكث���وا عهدهم ونقض���وا بيعتهم 
وتفرق���وا من عن���ده وترك���وه وحي���دًا فريدًا، 
فوقع املرتجم حينئذ يف سلطة قوىاحلكومة 
وأخذوه وأمرت احلكومة بسوقه إىل العراق 
فس���يق إليه���ا، فتش���رف مبش���هد الكاظمني 
عليهما الس���الم ����� وكان به حينئ���ذ إحنراف 

وإنكسار يف مزاجه ��.
بع���د ما قتل الش���يخ فضل اهلل نوري بيد 
احلكومة يف طهران، مت طرح موضوع اغتيال 
املال قرب���ان علي الزجناني يف مدينة زجنان 
فعزموا على اهلجوم على مدينة زجنان وقتل 

املال قربان علي.
عزموا على قتل الش���يخ بني الناس واملأل 
الع���ام فوج���دوا املدين���ة كلها مؤيدة للش���يخ، 

فهّجروه إىل مدينة الكاظمية.
فلم يبق فيها إاّل قالئل من األيام والليالي، 
حت���ى أجاب فيها داعي ربه عن س���ن مثانني 
وصاع���دًا يف الي���وم الثام���ن والعش���رين م���ن 
ش���هر ربيع األول س���نة 1328 مثان وعشرين 
وثالمثائ���ة وأل���ف ودف���ن يف ج���وار اإلمامني 
اجلوادي���ن س���الم اهلل عليهما وق���ربه ظاهر 
معروف يزوره الناس وقيل أّنه كان مس���مومًا 

ومضى على أثره، واهلل أعلم.
يقول عنه الفقيه مريزا حممود احلسيين 

إمام مجعة زجنان رمحه اهلل:
)كان ُيش���ِعُل الن���ار حت���ت الق���در أثن���اء 
املطالع���ة، ث���م كان يل���س عند ه���ذا القدر 
ف���إذا أح���ّس بالنعاس ف���أراد أن ين���ام يعل 
رأسه على القدر ويشعل الشعلة حتتها حتى 
يصل حر القدر إىل رأسه، كي ال يكون نومه 
إال دقائق أو س���اعة واح���دة فقط، بعد ذلك 
يل���س ويتم الق���راءة، حت���ى ال يفوت���ه وقت 

ويكون يف كل أوقاته منشغاًل بالقراءة.
بع���د رحي���ل الش���يخ مرتض���ى األنصاري 
رمح���ه اهلل أكمل دراس���ته احلوزوية عند آية 

اهلل احلاج السيد حسني كوه كمري.
تلم���ذ املرتج���م رمح���ه اهلل عل���ى الفقيه 
األعظ���م اإلم���ام صاح���ب اجلواه���ر والفقيه 

اجللي���ل الش���يخ راض���ي النجف���ي وغريهما 
مّمن يف طبقتهما.

وله:
)1( رسالة يف العقائد والعبادات.

)2( تعليقات على القرآن الكريم؛ جتري 
مرى التفس���ري، وخرج عليه مجع كثري من 

الفضالء.
)3( وله بعض الرسائل الفتوائية وبعض 
احلواشي الفتوائية أيضًا، كتبه لعمل مقلديه 
وم���ات ه���ذا الرج���ل ومل ي���رتك م���ن حطام 
الدنيا إاّل داره اليت كان يس���كنها وقد خربت 
وقطع���ات من الب���واري واحلصري وعددًا من 
الكت���ب العلمي���ة ال���يت كان حيت���اج إليها، مع 
م���ا كان عليه من الرياس���ة العظيمة وما كان 
ُيب���ى إليه م���ن املال من احلقوق الش���رعية 

وحنوها، قدس اهلل تربته ورضي عنه.)1(

التاريخ السياسي للمال قربان 
علي الزنجاني

عاصر الشيخ ثورة املشروطة يف إيران.
يف عصر امللك مظفر الدين شاه القاجار 
ش���اء  عل���ي  عص���ر حمم���د  ويف  إي���ران  يف 
القاجار أرادوا تغي���ري احلكومة إىل حكومة 
إس���تبدادية حي���ث يت���م اختاذ الق���رارات من 
امللك فقط، فأصبح الشارع خمالفًا مع هذا 
القانون، فتم تش���كيل جلان ضد هذا القرار 
باس���م ثورة املش���روطة، حيث تكون القوانني 
مش���روطة وتكون للدولة ملس شورى ومن 
خالله يتم التصويت على القوانني األساسية 

يف البالد.
وكان فقيه���ا مطاع���ا وعامل���ا كب���ريا يف 
مدينة زجنان، لق���د كان من املؤيدين لقانون 

املشروطة.
إن خمالفت���ه لالس���تبداد يف إي���ران، كان 
حس���ًا سياس���يا وكان ناش���ئًا عن حبه للناس 

ومصلحتهم.
خمالفته مع احلكومة الظاملة وكونه ممن 
يقف ضد الظالم والظلمة جعله رمزًا للناس 
وأق���وى حمب���ة الناس إليه كث���ريا، حيث كان 

سكان منطقة مخسه يأخذون بفتاواه.
ق���ال عن���ه الوزي���ر الزجنان���ي ال���ذي كان 
من رؤس���اء قانون املش���روطة يف إيران: هذا 
العامل الكبري من عجائب الدنيا، وله حاالت 
غريبة، إنه رجل بسيط وقنوع، حيث أن أكله 
يف أكثر األوقات خبز وخضروات، وكانت له 

وجبه واحدة من الغذاء يف اليوم.

وكان  بلح���اف خش���ن  يتغط���ى  كان  إن���ه 
لباس���ه من خوص، ال ميلك من حطام الدنيا 
ش���يئًا، قائم بالليل، عابد وزاهد هلل تعاىل، 
كان كري���م النف���س، كما أن���ه إذا وصلت إليه 
هدي���ة م���ن أح���د، كان ينفقه���ا إىل الفق���راء 

واملساكني.
كان م���ن العلماء األج���الء يف علوم الفقه 
واألصول، كان أجوبته يف املس���ائل الشرعية 
والفتاوى من أحس���ن وأدق األجوبة يف زمانه 

بني العلماء.
كما ذكر التاريخ كان من املخالفني للظلم 
واجل���ور يف الب���الد وكان مم���ن يق���ف ض���د 
الفساد ومن املدافعني عن أراضي املسلمني، 
كان م���ن املؤيدي���ن لقانون املش���روطة األوىل 
والثاني يف إيران، حيث اتهموا الفقيه الشيخ 
فضل اهلل نوري بأنه من العمالء واملندس���ني 

ضد هذا القانون )املشروطة(.
توقي���ع  مت  1285ش،  الع���ام  يف  أخ���ريا 
قانون املش���روطة بيد امللك ناصر الدين شاه 
عل���ي، فالعلم���اء الذين كان���وا متحصنني يف 
مدينة قم املقدس���ة، رجعوا إىل مدنهم فكان 
منهم، الس���يد عبد العظيم احلس���ين رمحه 
ب�)ش���اه  اهلل املدف���ون يف طه���ران املع���روف 
عب���د العظي���م احلس���ين(، فانتص���رت ثورة 

املشروطة يف إيران.
فكان بنود املشروطة كالتالي:

����� أن مل���س الش���ورى يهي���ىء ميزاني���ة 
الدول���ة ويك���ون املراق���ب على أم���وال الدولة 

وصرفها بالشكل الصحيح.
����� تصوي���ب قان���ون نق���ل أو بي���ع م���وارد 
الدول���ة، والتصوي���ب للمعاه���دات الصناعية 

والزراعية.
����� تصوي���ب قان���ون تعديل وتغي���ري حدود 

الدولة مع دول اجلوار.
�� تصوي���ب قانون املعاه���دات والقرارات 

مع دول اجلوار.
املعاه���دات  توقي���ع  قان���ون  تصوي���ب   �����

الدولية، أيا كانت.
����� تصوي���ب قانون الق���روض ومس���اعدة 

الدولة للناس.
�� تصويب قانون إصالح الطرق واجلسور 

وبناء الطرق اجلديدة وسكك احلديد.)2(
------

)1( مرآة الشرق، موسوعة تراجم أعالم الشيعة 
اإلمامية: ص919 �� 922.

)2( موقع ويكيبيديا: موضوع ثورة املشروطة.
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م���ن املعج���زات املش���هورة عن���د الفريقني ألم���ري املؤمنني 
عليه الس���الم رد الش���مس، وقد أخرجه أبو بكر بن فورك يف 
كت���اب الفصول عن أمساء بنت عميس، وأخرجه ابن املغازي 
م���ن طريقني، والقاض���ي أبو يعلى يف املعتمد، وصاحب كتاب 

الشايف يف بشائر املصطفى
وأخرجه ابن مردويه، والنطنزي، وابن مندة، واجلرجاني، 
والش���ريازي، وال���وراق، واحلس���كاني، وصن���ف أب���و عبد اهلل 

اجلعل فيه كتابا وكذا غريه.
ونظم���ه مجاع���ة كثرية م���ن العلماء والش���عراء، كابن أبي 
احلديد، وقدامة الس���عدي، والس���يد املرتض���ى، واحلمريي، 
والصاح���ب بن عباد الرازي، واب���ن محاد، واملفجع، وغريهم 

من الشعراء والعلماء.
فقد ورد يف كتاب مدينة املعاجز للسيد هاشم البحراني: 
ع���ن عبد العزي���ز بن حييى، عن حممد ب���ن زكرياء، عن علي 
ابن حكيم، عن الربيع بن عبد اهلل، عن عبد اهلل بن حس���ن، 

عن أبي جعفر حممد بن علي �� عليهما السالم ��، قال:
»بين���ا الن���يب  �� صلى اهلل عليه وآله �� ذات يوم ورأس���ه يف 
حج���ر عل���ي �� عليه الس���الم ����� إذ نام رس���ول اهلل  �� صلى اهلل 
علي���ه وآل���ه �� ومل يكن علي  �� عليه الس���الم  ����� صلى العصر، 
فقامت الش���مس تغرب، فانتبه رس���ول اهلل �� صلى اهلل عليه 
وآله �� فذكر له علي �� عليه السالم �� شأن صالته، فدعا اهلل 
فرد عليه الشمس كهيئتها )يف وقت العصر( وذكر حديث رد 
الشمس، فقال ) له ( : يا علي قم فسلم على الشمس وكلمها 

فإنها ستكلمك.
فق���ال له يا رس���ول اهلل فكيف أس���لم عليه���ا؟ فقال: قل: 

السالم عليك يا خلق اهلل.
فقام علي �� عليه الس���الم �� وقال: الس���الم عليك يا خلق 

اهلل.
فقالت: وعليك السالم يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، 

يامن ينجي حمبيه، ويوثق مبغضيه.
فق���ال ل���ه النيب �� صل���ى اهلل عليه وآله ��: م���ا ردت عليك 

الشمس؟ فكان علي كامتا عنه.
فق���ال ل���ه النيب �� صلى اهلل علي���ه وآله ��: قل ما قالت لك 

الشمس.
فقال له ما قالت.

فق���ال الن���يب �� صلى اهلل عليه وآله وس���لم ��: إن الش���مس 
ق���د صدق���ت، وعن أمر اهلل نطقت، أنت أول املؤمنني إميانا، 
وأنت آخر الوصيني، ليس بعدي نيب وال بعدك وصي، وأنت 
الظاهر عل���ى أعدائك، وأنت الباطن يف العلم الظاهر عليه، 
وال فوق���ك في���ه أحد، أن���ت عيبة علمي، وخزان���ة وحي ربي، 

وأوالدك خري األوالد، وشيعتك هم النجباء يوم القيامة.)1(
---------

)1(مدينة املعاجز للسيد هاشم البحراني: ج1، ص216 �� 217.

رد الشمس 
  كرامة ألمري املؤمنني
 شرح الصحيفة السجاديةعليه السالم
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في رحاب مدرسة الد عاء

الدعاء األول
)احَلْم���ُد هلِل اأْلَوِل ِب���اَل أّوٍل كاَن َقْبَلُه، َواآلِخِر 
ِب���اَل آِخٍر َيكوُن َبْعَدُه، اّل���ذي َقُصَرْت َعْن ُرْؤَيِتِه 
أْبص���اُر الّناِظرين، َوَعَج���َزْت َعْن َنْعِت���ِه أْوهاُم 
الواِصف���ني، اْبَت���َدَع ِبُقْدَرِت���ِه اخَللْ���َق اْبِتَداعًا، 
ُث���مَّ  اْخِتاع���ًا،  َمِش���يَِّتِه  َعل���ى  َعُه���ْم  َواْخَتَ
َس���َلَك ِبِه���ْم َطريَق إراَدِت���ِه، َوَبَعَثُهْم يف َس���بيَل 

بَِّتِه،.....(. حَمَ
)ُث���مَّ َس���َلَك ِبِه���ْم َطري���َق إراَدِت���ِه، َوَبَعَثُه���ْم يف 

بَِّتِه( َسبيَل حَمَ
)ث���م( هن���ا إما لرتاخ���ي الزم���ان، أو الرتبة. 
و)س���لك( ����� من باب قع���د �� يتعّدى بنفس���ه، 
وبالب���اء أيض���ا، وعل���ى األّول م���ا وج���د يف 
بعض النس���خ القدمية: )ثم سلكهم وبعثهم(. 
و)الطريق( و)الس���بيل( مبعن���ى، وكل منهما 

يذّكر ويؤّنث. و)البعث(: اإلرسال.
يف  املتكلم���ون  اختل���ف  فق���د  و)اإلرادة(، 
تفسريها: فاألشاعرة فّسروها ب�: أنها صفة 

خمصصة ألحد املقدورين.
اإلهلي���ة  احملب���ة  ه���ي  الواج���ب  واإلرادة يف 
التابعة البتهاجه بذاته اليت ينبوع كّل فضيلة 
وكم���ال، وهي عني الداع���ي الذي ليس بأمر 
زائد على ذاته، وهو نفس علمه بنظام اخلري 
الذي ه���و عني ذاته املقتضي���ة للنظام الكلي 
املؤدي���ة للخريات أمت اقتضاء وتأدية، ألنه ملا 
عل���م ذات���ه �� اليت ه���ي أجل األش���ياء �� بأجّل 
علم يكون مبتهجًا بذاته أش���ّد االبتهاج، ومن 
ابتهج بش���يء ابتهج جبميع ما يصدر عنه من 
حي���ث كونه صادرًا عن���ه، فالواجب �� تعاىل �� 
يريد األش���ياء ال ألجل ذواته���ا اإلمكانية، بل 

ألجل أنها آثار صادرة عنه �� تعاىل ��.
ق���ال بع���ض احلكماء: )ل���و أن إنس���انا عرف 
الكمال الذي هو حقيقة واجب الوجود وكان 
ينظ���م األم���ور ال���يت بع���ده على مثال���ه حتى 
كانت األمور عل���ى غاية النظام لكان غرضه 
باحلقيق���ة واجب الوجود ال���ذي هو الكمال، 
ف���إذا كان واج���ب الوج���ود ه���و الفاع���ل فهو 

الغاي���ة والغ���رض(. و)احملبة(: مي���ل النفس 
على الشيء لكمال أدركته فيه حبيث حيملها 

إىل ما يقّربها إليه.
كما ق���ال م���وىل املّتقني أم���ري املؤمنني علي 
عليه الس���الم: »م���ا عبدتك خوف���ًا من نارك 
وطمعًا جلّنتك، بل وجدتك مستحقًا للعبادة 
فعبدت���ك«. لذا قي���ل: )إمارة ح���ب املؤمن هلل 

ترك معاصيه(.
والبعث: اإلرس���ال والتوجي���ه، لقد صور اهلل 
اخللق كيف ش���اء وأنش���أهم بعين���ه وحكمته 
وأسلكهم س���بيل احلياة وس���خرهم ملرضاته 
وألزمهم تكالي���ف وفرائض ومندوبات تهدي 

إىل حمبته ونيل مرضاته.)2(
وقي���ل يف معن���ى )وبعثهم يف س���بيل حمبته(: 
لعله أنه س���بحانه ألزم عليهم تكاليف خاصة 
حي���ث أح���ب وكم���ا أراد، فاجلمل���ة األوىل 

للتكوين واجلملة الثانية للتشريع.)3(
اإلمتث���ال،  اإلس���الم  ي���رتك  أيض���ا:  وقي���ل 
والتنفي���ذ، حلري���ة اإلنس���ان بع���د أن يأم���ره 
باخلري، وينهاه عن الش���ر، ويبش���ره بالثواب 
على الطاعة، وينذره بالعقاب على املعصية، 
وال يلجئ���ه قه���را على فعل واج���ب، وال ترك 
حمرم حيث ال إنسانية بال حرية، ومعنى هذا 
أن اإلنس���ان مس���ري تش���ريعا، خمري تنفيذًا، 
ومس���ؤول عن سلوكه، وتصرفاته، فإذا امتنع 
بإرادت���ه، واختياره عن فع���ل الواجب، وترك 
احمل���رم اس���تحق العقاب؛ ألّن م���ن امتنع عن 

االختيار فقد اختار أن ال خيتار.
يتضح مراد اإلمام عليه السالم بقوله: )سلك 
به���م طري���ق إرادت���ه...( وأن���ه تع���اىل قد بني 
حالله، وحرامه لعباده يف كتبه، وعلى لسان 
رس���له، ليتقوا، ويهتدوا، ويعملوا متعاضدين 

حلي���اة أفضل، وأكمل. ق���ال تعاىل: ))ک  
ثاني���ة:   گ((،  گ   گ   ک   ک   ک  

))حئ   وثالث���ة:  جئ((،  ))ی  
مئ((، ورابع���ة: ))ڌ  ڌ((، 

وخامسة: ))ەئ   ەئ((.

وقي���ل: )ث���م( هن���ا إم���ا لرتاخ���ي الزم���ان أو 
الرتبة، و)س���لك( يتعدى بنفسه وباحلروف، 
وعلى األول ما وجد يف بعض النسخ القدمية، 
ثم سلكهم يف طرق إرادته وبعثهم على سبيل 
حمبت���ه، وق���د حتصل هل���ذه الفق���رات معان 

ثالثة.
األول: إن���ه تع���اىل بعد االخ���رتاع واالبتداع، 
أراده  ال���ذي  الطري���ق  يف  وبعثه���م  أدخله���م 
وأحبه من مراتب التكليف، بواس���طة الرسل 
م���ا أرادوا  والعق���ول، فكلفه���م م���ا أراد، ال 
وأحبوا، فال ميلكون وال يقدرون على تأخري 

التكاليف عن أوقاتها املؤقتة هلا.
الثان���ي: أن���ه أدخله���م وخلقهم عل���ى ما أراد 
من تف���اوت مراتبه���م يف االس���تعداد، فجعل 
مادة بعضهم مستعدة للنبوة، والبعض اآلخر 

لإلمامة.
الثال���ث: إن الس���الك إذا ص���رف شراش���ره 
وهمته يف خدمة مطلوبه أدخله ذلك املطلوب 
يف الطري���ق املراد ل���ه، حتى أن كل ما يصدر 
من���ه يك���ون عل���ى وف���ق إرادة ذل���ك املطلوب، 
فيتخلى عن إرادات نفس���ه، ويتحلى بإرادات 
قدس���ه، كما مر من قول���ه: »إذا تقّرب العبد 

إلّي بالنوافل«، احلديث.
فإن���ه أفن���ى قوته اجلس���مانية يف جنب اهلل، 
فأف���اض اهلل علي���ه من قوته، وك���ذا قوله يف 
صفة املتهجدين: »إنهم خلوا بربهم فكساهم 
من نوره«، فإنهم أفنوا حّسهم البشري بالفكر 
والس���هر، واصفرت وجوههم منه، وبعد هذا 
أفاض اهلل عليهم من حسنه وأنواره، وتسمى 

هذه املرتبة البقاء يف اهلل.)4(
-------

)1( لوام���ع األن���وار العرش���ية يف ش���رح الصحيف���ة 
السجادية للس���يد حممد باقر احلسيين الشريازي: 

ص302 �� 316.
)2( حب���وث يف الصحيفة الس���جادية للش���يخ صاحل 

الطائي: ص8.
)3( شرح الصحيفة السجادية، اإلمام السيد حممد 

احلسيين الشريازي: ص16.
)4( نور األنوار يف شرح الصحيفة السجادية للسيد 

نعمة اهلل اجلزائري: ص28 �� 29.

 شرح الصحيفة السجادية
*الحلقة السادسة



شؤون األسرة
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حدود طاعة الوالدين وبّرهما
يتوّجب على كّل إنسان جتاه والدين سّتة 

أمور:
1�� حّب الوالدين.
2�� شكر الوالدين.

3����� اح���رتام وتقدي���ر الوالدي���ن وحس���ن 
معاشرتهما.

4�� اإلنفاق على الوالدين.
5�� رمحة الوالدين.
6�� طاعة الوالدين.

فم���ن كان مراعيًا هلذه األم���ور كتب باّرًا 
بوالديه.

حّب الوالدين والعطف عليهما
يبدأ هذا احل���ّب من األبناء منذ اللحظة 
ال���يت خيرجون بها إىل عامل الدنيا، نعم هو 
يف ه���ذه املرحلة فط���ري، أودع���ه الباري يف 
الطف���ل لينم���و معه يومًا بعد ي���وم حّتى يصل 
إىل مرحل���ة يرتج���م ذل���ك احل���ّب إىل ب���ّر 

الوالدين والعطف عليهما.
وينبغي لألبناء االس���تمرار يف هذا احلّب 
والعط���ف واحلنان س���واًء يف حي���اة اآلباء أم 

بعد موتهم.
وينبغي أن يكون احلّب مصحوبًا بالعطف 

املصاحب للمصافحة أو املعانقة أو تقبيل 

ع���ن  للتعبي�����ر  اليدي���ن 
احلّب والعاطفة املودعة من قبل األبناء، 
وأن يقوم الولد أو البنت بأنفسهما باإلطالع 
والتأكيد على حاجة الوالدين وعدم االكتفاء 
بالس���ؤال، إذ ع���ادة يعرتي اآلب���اء اخلجل أو 
املذّل���ة، ذلك أنهما اعتادا على إعطاء األبناء 
بعّزة نفٍس، فكيف يهون عليهم طلب احلاجة 
املستبطن للذّلة أو احلرج لذا أمر أهل البيت 
عليهم السالم بالتأّدب مع الوالدين يف كيفّية 
اإلعط���اء واهلدّي���ة إليهم���ا، وذل���ك بالتقديم 
ليكون اآلب���اء هم الذين يأخذون، بأن توضع 
احلاج���ة على أكّف األبن���اء املفتوحة �� كحالة 

الدعاء ��.
وينبغي أيضًا لألبن���اء بني الفينة والفينة 
تقديم اهلدّية النقدّية والعينّية لآلباء تعبريًا 
ع���ن هذا احل���ّب والعط���ف والرتّحم املدفون 
يف قلب كّل إنسان، حّتى لو كان اآلباء حبالة 

مادّية جّيدة.
وال ينقطع احلّب والعطف مبوت الوالدين 
كما وال تنقطع اهلدّية إليهما، فينبغي لألبناء 
االستمرار حبّب الوالدين وصلتهما لإلشارة 
إىل أّن اهلل س���بحانه وتع���اىل املنع���م األّول 
على اإلنس���ان بنعم ال حتصى، وأّن الوالدين 
هما املنعم الثاني على األبناء، وش���كر املنعم 
واجب ومطلوب ما دامت النعمة ظاهرة على 

املنعم عليه.
وع���ن النيب صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم 

قال:
)إّن اهلل يوصيكم بآبائكم(.

وقال اإلمام علي عليه السالم:

عليك برب الوالدين كليهما
وبر ذوي القربى وبر األباعد

س���ئل النيب صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم 
قال:

)يا رسول اهلل: َمن أُبرُّ؟ قال:
أّم���ك! ث���م أّمك! ث���م أّمك! ثّم أب���اك، ثّم 

األقرب فاألقرب(.
قي���ل: ي���ا رس���ول اهلل: م���ن أح���ّق الناس 

حبسن صحابيت؟ قال:
)أّمك(.

قال )السائل(: ثم َمن؟ قال:
)أّمك(.

قال: ثم من؟ قال:
)أّمك(.

قال: ثم من؟ قال:
)أبوك(.

وقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم:
)... فاجلبان يفّر عن أبيه وأمه(.

ويف قص���ة ع���ن املرح���وم الش���يخ عب���د 
الزهراء الكعيب قال:

م���ررت يف طريق���ي عل���ى بس���تان فرأيت 
الناع���ور الذي يرب���ط حبمار أو بغل أو فرس 
مربوط���ًا بإنس���ان كهل يدور حت���ى مينح املاء 
إىل الساقية فتأثرت هلذا املنظر تأثرًا بالغًا، 
وأخذت أصيح من يف البس���تان، وإذا بش���اب 
ج���اء وقال: م���اذا تريد؟ قلت: م���ن هذا ومن 
أنت؟ قال: إني ابن هذا الرجل، فتقدمت إىل 
الول���د أريد تأديبه لكن الول���د هرب وفككت 
رباط الوالد عن الناعور وجلست معه أسليه 
وأخذت ألهاجم الولد فقال الوالد: يا ش���يخ 
عبد الزهراء �� وكان يعرفين �� إن هذا جزائي 
العادل فإني ربطت والدي بنفس هذا الناعور 
أبان كنت شابا وكان والدي كهال وقد تويف 
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م���دة  قب���ل  اهلل(  )رمح���ه  وال���دي 
فورثت البستان وكرب هذا الولد وأخذ يفعل 

بي الفعلة اليت كنت أفعلها مع والدي.
روي أن فاطم���ة عليه���ا الس���الم ج���اءت 
بكسرة خرب إىل النيب صلى اهلل عليه وآله 

وسلم فقال:
)ما هذه الكسرة يا فاطمة(؟

قالت عليها السالم:
)ق���رص خبزته فل���م تطب نفس���ي حتى 

أتيتك بهذه الكسرة(.
فقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:

)أم���ا إّن���ه أّول طعام دخل َف���َم أبيِك منذ 
ثالثة أيام(.

أنظروا أيها األعزاء شدة عطف فاطمة 
بنت حممد وإميانها والتزامها بتعاليم ربها، 
مل تستطع أن حترم أباها من كسرة اخلبز، 
مل يغ���ب ع���ن باهلا أبوها، مل تنس���ها اهلموم 
واألح���زان ومش���اغل احلي���اة وتربية األوالد 
وطاع���ة الزوج وخدمة اجملتم���ع كل ذلك مل 

ينسها حق األبوة.
أين نس���اء اليوم م���ن عطف فاطمة، هل 
تس���اءلِت عزيزت���ي يوم���ًا م���ا: ما ح���ال أّمي 

وأبي؟
ماذا يأكالن وكيف يعيشان؟!

هل فكرنا قبل أن ننام، أن أمنا وأبانا مل 
يكون���ا ينامان قبل أن يطعمانا ويطمئنا على 

حالنا وأحوالنا؟
وروي ع���ن فاطم���ة عليه���ا الس���الم أنها 

قالت:
)فتهّيب���ت الن���يب صل���ى اهلل علي���ه وآله 
وس���لم أن أق���ول ل���ه: ي���ا أبه، فجعل���ت أقول 
له: يا رس���ول اهلل! فأقبل علّي فقال لي: يا 
بنّي���ة مل تنزل في���ِك ويف أهلِك من قبل، أنت 
م���ين وأنا منِك وإمّن���ا نزلت يف أهل اجلفاء 
والب���ذخ والِك���رب، قول���ي: يا أب���ه، فإّنه أحب 
للقل���ب وأرض���ى للرّب، ثّم قّب���ل النيب صلى 
اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم جبه���يت ومس���حين 

بريقه فما احتجت إىل طيب بعده(.

حي���ّب األب م���ن ابنته 
أن تنادي���ه: ي���ا أب���ه �� ي���ا أبي �� يا باب���ا، ألنها 
حتمل �� إضافة إىل العطف واحلنان �� معنى 
األب���ّوة والنب���ّوة وه���ي أقرب للقل���ب وأرضى 

لرّب العاملني.
وانظ���رن أّيته���ا الفتي���ات املؤمن���ات إىل 
خجل فاطمة وتهّيبها من أبيها، هكذا ينبغي 
للم���رأة أن تتعامل مع أّمه���ا وأبيها بالعطف 
واحلن���ان والرّقة يف ع���رض اهليبة واخلجل 
واالح���رتام هل���ا أن مت���زح م���ع أبويه���ا وأن 

تسامرهما ولكن مع تأدٍب واحرتام.
فاق���ت أخ���الق فاطم���ة اإلحس���ان إىل 
الوالدين، ما هذا العطف واحلنان واالحرتام 
والتقدي���ر من ه���ذه البنت الب���ارّة؟! ترحيب 
وس���عٌي حنوه الستقباله ثّم تقبيله وإجالسه 
يف ملسها، ولكي تعطيه كّلها قامت حتّدثه 

وتسأل عن أحواله.
بّر الوالدين أفضل من صالة الليل

كان  البس���طامي  يزي���د  أب���ا  أن  حيك���ى 
متعّلق���ا بقي���ام الليل فدعته أّم���ه للنوم معها 
ليل���ة من الليالي فأجابها فجعلت يده حتتها 

وقالت له اقرأ:
))ٱ  ٻ  ٻ  ٻ((.)1(

فقرأها حّت���ى الصباح وقد خدرت يده، 
ومل يقم تلك الليلة، فيقال أّن أحد أصحابه 
رآه يف منامه بعد موته يف نعيم اجلّنة فسأله 

ِبَ نلت هذه الدرجة؟
فقال: برّب الوالدين وخدمتهم.

بالدع���اء هلما يف أوق���ات صلوات بل يف 
قنوته���ا بدع���اء: )الله���م أغفر ل���ي ولوالدّي 
وأرمحهم���ا كم���ا رّبيان���ي صغ���ريًا واجزهما 
عف���وًا  وبالس���ّيئات  إحس���انًا  باإلحس���ان 

وغفرانا(.
وأن يشكر اهلل والوالدين عند جتّدد كل 

نعمة ألنهما أصلها وأساسها.
فعن اإلمام الرضا عليه السالم قال:

)من مل يشكر والديه مل يشكر اهلل(.)2(
كما وينبغي الص���الة والتصّدق والزيارة 
وقراءة القرآن عن الوالدين أو هدية الثواب 
إليهم���ا، بل س���وف يأت���ي يف حدي���ث اإلمام 
الصادق عليه السالم أن َمن مل يفعل ذلك 

كتبه ال�له عاقا بوالديه وإن كان يف 

احلي���اة الدنيا ب���اّرًا بهما، ومن 
فعل���ه كتبه باّرًا بوالديه وإن كان يف حياتهما 

عاّقًا بهما.
وينبغ���ي لألبن���اء زي���ادة احل���ّب واحلنان 
على الوالدي���ن عند حاجتهما إليه، كحاالت 
والس���فر،  والوح���دة  والش���يخوخة  امل���رض 
خاّص���ة إذا تذّك���روا ش���ّدة احل���ّب والعطف 
واحلنان اليت مارستها األم يف حالة احلمل 
والرضاع وصغر الطفل، إذ كانت تطعمه من 
مث���رة قلبها وتقيه بس���معها وبصرها ويدها 
ورجله���ا ومجيع جوارحه���ا، كانت جتوع من 
أج���ل أن تطعمه، تس���هر من أج���ل أن يتنّعم 
ه���و بالنوم والراحة، واحلّب واحلنان اللذان 
ينبع���ان م���ن األّم ال يوصف وق���دره ال حيّد، 
وق���د ج���اء النه���ي ع���ن إحزانها )م���ن أحزن 

والديه فقد عّقهما(.
وال يوز لألبناء ممارسة الكراهية جتاه 
الوالدي���ن وال البغض واحلقد، بل ينبغي هلم 
التلّطف يف الكالم مع الوالدين ومالستهم 
ومعاش���رتهم، وحتى لو م���ارس اآلباء الكالم 
القاس���ي واملؤذي جتاه األبناء فال يوز هلم 
ال���رّد باملثل وال رفع الص���وت فوق أصواتهم 
وال ضربهم أو إهانتهم أو تغليظ القول هلم، 
ب���ل ي���ب أن خيفض هلم���ا جناح ال���ذّل من 
الرمح���ة ويق���ول: رّب أرمحهما كم���ا ربياني 
صغ���ريًا، كما قال تع���اىل: وقد مجع إمامنا 

الصادق ذلك يف حديٍث جاء فيه:
)ب���ّر الوالدي���ن من حس���ن معرف���ة العبد 

باهلل...(.)3(
إذن كيفم���ا تك���ن أخالقن���ا وتصرفاتن���ا 
مع الوالدين فس���يكون ذل���ك  علينا يومًا ما، 
إن حياتنا تكون كش���ريط تس���جيل الصوت، 
كلما س���جلنا كلم���ة أو مجلة، يتم التس���جيل 
ف���إذا أعدن���ا عرض الش���ريط س���يتم عرض 
الكلمة أو اجلملة نفس���ها ونسمع ما سجلناه 
م���ن صوتن���ا، فهك���ذا بالنس���بة ألعمالنا مع 

الوالدين.
���������������������������

)1( سورة اإلخالص، اآلية: 1.
)2( األخالق واآلداب اإلسالمية.

)3( فقه األس���رة وآدابها، الس���يد علي عاشور: 
ص11 �� 15.
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ق���ال مؤس���س احل���وزة العلمي���ة يف ق���م 
عب���د  الش���يخ  العظم���ى  اهلل  آي���ة  املقدس���ة 
الكري���م احلائ���ري رمحه اهلل: كنا جالس���ني 
عن���د آي���ة اهلل العظم���ى اجمل���دد الش���ريازي 
يف س���امّراء إذ دخ���ل آية اهلل الس���يد حممد 
الفش���اركي منقبض الوج���ه قلقًا، ويظهر أنه 
كان مضطرب���ًا من مرض الوباء الذي اجتاح 

العراق يف تلك األيام.
فقال لنا أستاذنا آية اهلل الشريازي: هل 

تروني متهدًا أم ال؟!
قلنا: نراك متهدًا.

قال: وهل تروني عاداًل أيضًا؟
قلنا: نعم.

وكان يري���د اجمل���ّدد الش���ريازي الكب���ري 
بهذي���ن الس���ؤالني أن يأخ���ذ م���ن تالمذت���ه 
يف  ي���رتّددون  ال  حكم���ًا  ليص���ّدر  اإلق���رار، 

تنفيذه.
وهكذا ملا أقررنا عل���ى اجتهاده وعدالته 

قال:
)إني آمر كل امرأة ورجل من الشيعة بأن 
يق���رأوا زيارة )عاش���وراء( نيابة ع���ن الوالدة 
املعظم���ة لإلم���ام احلج���ة )علي���ه الس���الم(، 
يقس���مون عليها حبق ابنها )عجل اهلل تعاىل 

فرجه( كي يش���فع لنا االمام عند اهلل تعاىل 
فينجي اهلل املسلمني من مرض الوباء(.

الكري���م  عب���د  الش���يخ  اهلل  آي���ة  يق���ول 
احلائ���ري: )جملرد صدور ه���ذا احلكم التزم 
ش���يعة س���امراء بالطاعة، وكانت النتيجة أن 
ال أح���د منهم أصيب بهذا املرض، يف الوقت 
الذي كان يف اليوم الواحد ميوت من غريهم 
عش���رة إىل مخس���ة عش���ر ش���خصًا بس���بب 

الوباء(.
هك���ذا كان مق���ام اجمل���ّدد الش���ريازي يف 
ش���ّدة والئ���ه وعالقت���ه باألئمة م���ن أهل بيت 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم.
حبٌل ذو َطَرَفني

املرح���وم  الكب���ري  املرج���ع  اش���تهر  لق���د 
آي���ة اهلل العظم���ى املريزا مهدي الش���ريازي 
يف كرب���الء بزه���ده وأخالق���ه وحلم���ه وتقواه 
أس���اليبه الصعبة يف ترويض نفسه ومراقبة 
أعمال���ه، وهو والد املرجع الديين الكبري آية 
اهلل العظمى السيد حممد الشريازي رمحه 

اهلل.
كما اش���تهر عن املرحوم مقابلته اإلساءة 
باإلحس���ان، فكم من جهلة شتموه أو اغتابوه 
ث���م ن���دم بعضه���م وأصلح س���ريرته، يف حني 

اس���تمر بعضهم اآلخر يف غّيه، فكان السيد 
ي���وكل أمره إىل اهلل ليحاس���به يوم يقف بني 
ي���دي اهلل عّز وجل، فذات مرة قيل للس���يد: 
)إن فالنًا �� وكان يرّوج اإلشاعات حول السيد 
����� قد ذهب إىل إي���ران، وقال عنك هناك يف 
ط���ول الب���الد وعرضها أش���ياَء للتنقيص من 

مكانتك(!
ف���كان رّده بهدوء وبراءة: )لقد ربط حباًل 
بعنق���ه، وأعطان���ي الطرف اآلخ���ر منه، لكي 
أس���حبه ي���وم القيام���ة وأحاس���به عن���د اهلل 

تعاىل(.
وه���ذا ه���و الف���ارق ب���ني م���ن ينظ���ر إىل 
الدنيا، فيس���رع يف إص���دار األحكام العاجلة 
على ه���ذا وذاك يتوّعد لالنتقام والتش���في، 
وب���ني من ينظ���ر إىل اآلخ���رة، فيصرب حتى 
ُيص���ِدر احلكم ذلك الش���اهد الع���ادل القادر 

على كل شيء، فهل أنت كهذا أو كذاك؟
كم���ا ل���ك اخل���رية يف أْن ختت���ار حباًل يف 
عنق���ك واملظلوم يّرك ب���ه إىل عدل اهلل أو 
ختتار ال���ورع عن حمارم اهلل واإلعراض عن 
الش���بهات، فلنذّكر أنفس���نا احلديث القائل: 
)الظل���م ال���ذي ال ُي���رَتك فُظلْ���م العب���اد فيما 

بينهم، َيُقّص اهلل بعضهم من بعض(.

الطاقة

..الوالء والعالقة باألئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أجمعين..
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طاقة شمسية
ه���ي  الشمس���ية  الطاق���ة 
كوكبن���ا،  ف���وق  األم  الطاق���ة 
حي���ث تنبع���ث م���ن أش���عتها كل 
الطاق���ات املذك���ورة س���ابقًا ألنه���ا 
تس���ري كل ماكين���ات وآلي���ات األرض 
بتس���خني اجلو احمليط واليابس���ة وتوليد 
الرياح وتصريفها، وتدفع دورة تدوير املياه، 
وتدفىء احمليط���ات، وتنمي النباتات وتطعم 
احليوانات. ومع الزمن تكون الوقود اإلحفوري 
يف باطن األرض. وهذه الطاقة ميكن حتويلها 
مباش���رة أو بطرق غري مباش���رة إىل حرارة 
وب���رودة وكهرب���اء وقوة حمركة. تعترب أش���عة 
الش���مس أش���عة كهرومغناطيس���ية، وطيفها 
املرئي يش���كل 49% منها، وغ���ري املرئي منها 
يس���مى باألشعة الفوق البنفس���جية، ويشكل 

2%، واألشعة حتت احلمراء %49.
الطاقة الشمسية ختتلف حسب حركتها 
وبعده���ا ع���ن األرض، فتختلف كثافة أش���عة 
الشمس وشدتها فوق خريطة األرض حسب 
فصول الس���نة ف���وق نصفي الك���رة األرضية 
وبعده���ا ع���ن األرض وميوهل���ا ووضعها فوق 
املواق���ع اجلغرافي���ة ط���وال النه���ار أو خالل 
السنة، وحسب كثافة السحب اليت حتجبها، 
ألنه���ا تقل���ل أو تتحكم يف كمية األش���عة اليت 
تص���ل لليابس���ة، عك���س الس���ماء الصح���وة 
اخلالي���ة م���ن الس���حب أو األدخن���ة. وأش���عة 
الش���مس تس���قط عل���ى اجل���دران والنواف���ذ 
واليابس���ة والبنايات واملياه، ومتتص األشعة 

وختزنها يف كتلة 

 .Thermal mass مادة( حرارية(
ه���ذه احل���رارة املخزون���ة تش���ع بع���د ذل���ك 
داخ���ل املباني. تعت���رب هذه الكتل���ة احلرارية 
نظام تس���خني مشس���ي يقوم بنف���س وظيفة 
مشس���ي  كهربائ���ي  نظ���ام  يف  البطاري���ات 
)الفولتية الضوئية(. فكالهما خيتزن حرارة 

الشمس لتستعمل فيما بعد.
الغامق���ة  األس���طح  أن  معرف���ة  وامله���م 
متت���ص احل���رارة وال تعكس���ها كث���ريًا، هل���ذا 
ال���يت  الفاحت���ة  األس���طح  عك���س  تس���خن. 
تعك���س ح���رارة الش���مس، هل���ذا ال تس���خن. 
واحل���رارة تنتقل بثالث طرق ،إما بالتوصيل 
conduction م���ن خالل مواد صلبة، أو 
باحلم���ل convection من خالل الغازات 
أو الس���وائل، أو باإلشعاع radiation. من 
هن���ا جن���د احلاج���ة النتقال احل���رارة بصفة 
عامة لنوعية املادة احلرارية اليت ستختزنه، 
لتوف���ري الطاقة وتكاليفها. هل���ذا توجد عدة 
مبادىء يتبعها املصممون ملشروعات الطاقة 
الشمس���ية، م���ن بينها قدرة امل���واد احلرارية 
املخت���ارة لتجميع وختزين الطاقة الشمس���ية 
حت���ى يف تصميم املباني واختيار مواد بنائها 
حس���ب مناطقه���ا املناخية س���واء يف املناطق 
احلارة أو املعتادة أو الباردة. كما يكونون على 
بينة مبساقط الشمس على املبنى والبيئة من 
حوله كقربه من املياه واجتاه الريح واخلضرة 
ون���وع الرتبة، والكتلة احلرارية اليت تش���مل 
األس���قف واجلدران وخزان���ات املاء كل هذه 

االعتبارات هلا أهميتها 
احل���رارة  امتص���اص  يف 
أثن���اء النه���ار وتس���ربها أثناء 

الليل.

طاقة جسيم وطاقة شعاع
يدخل يف حسابات طاقة جسيم وطاقة 

ش���عاع ثابت���ان  طبيعيان وهما c س���رعة 
الض���وء يف الف���راغ و h ثاب���ت بالن���ك. يع���د 
ه���ذان الثابت���ان الطبيعيان م���ن أهم الثوابت 
عل���ى اإلط���الق ألنهم���ا حي���ددان إىل جانب 
ثاب���ت اجلاذبية G والقوى األساس���ية وكتلة 
اإللك���رتون وكتل���ة الربوت���ون وش���حنة أولي���ة 
تكوين الكون كل���ه من ذرات وجنوم ومرات 
ومن كواكب ومن أرض نشأت عليها احلياة.

طاقة جسم أو جسيم.
تلك هي طاقة حركية جس���م أو جس���يم، 
وتنطب���ق املعادلة على األجس���م الكبرية مثل 
الس���يارة مث���ال ، وكذل���ك عل���ى اجلس���يمات 
الصغرية مثل اإللكرتون ، )كل حبسب كتلته(. 
)ملحوظة: ينجم عن س���رعة اجلس���يم طاقة 
حركية ميكن حس���ابها طبقا للمعادلة أعاله 
 .v وسرعته m اليت تعتمد على كتلة اجلسم
ولكن إذا ش���ئنا معرفة الطاقة الكلية للجسم 
ف���ال ب���د م���ن أخ���ذ الطاق���ة املرتبط���ة بكتلة 
الس���كون للجس���م أيضا. وحتسب طاقة كتلة 
الس���كون للجسم عن طريق معادلة أينشتاين 

اليت تعطي تكافؤ الكتلة والطاقة :
E = m. c² حيث c سرعة الضوء يف 

الفراغ. أي أن الطاقة الكلية جلسم: 
= m. c² + وميكن حساب الطاقة الكلية 
جلس���يم كالربوت���ون )أو جلس���م كالس���يارة( 

بالوحدات.

الطاقة
الحلقة الخامسة




