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يوم األمر
اإللهي
روي عن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم مسندا إلى اإلمام الصادق عليه السالم عن آبائه عليهم السالم قال :قال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم« :يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي وهو اليوم الذي أمرني اهلل تعالى ذكره بنصب أخي علي بن أبي طالب علما
ألمتي يهتدون به من بعدي ،وهو اليوم الذي أكمل اهلل فيه الدين ،وأمت على أمتي فيه النعمة ،ورضي لهم اإلسالم يدنا».
وال ش��ك أن األوامر التي نزلت من اهلل تعالى على نب ّيه صلى اهلل عليه وآله وس��لم كثيرة أال أن هذا األمر يختلف عنها إذ أن عدم
االلتزام بهذا األمر يساوي ترك كل تلك األوامر بل يساوي ترك الرسالة برمتها وهذا ما دل عليه قوله تعالى:
)ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ(.

)(Î

فإذن اليوم الذي نزل فيه األمر اإللهي هو يوم ال كبقية األيام ،واألمر الذي نزل في ذلك اليوم هو أمر ال كبقية األوامر التي جاءت في
القرآن الكرمي كاألمر بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة واجلهاد في سبيل اهلل وحج بيت اهلل احلرام وصيام شهر رمضان املبارك وغيرها.
فعدم تطبيق هذا األمر يس��اوي عدم االلتزام بكل الرس��الة اي يس��اوي عدم إقامة الصالة وأداء الزكاة وعدم اجلهاد وصوم ش��هر
رمضان املبارك وأداء احلج وغيرها من األوامر.
ولهذا قال أمير املؤمنني عليه السالم عن هذا اليوم« :إن هذا اليوم عظيم الشأن ،فيه وقع الفرج ،ورفعت الدرج ،ووضحت احلجج».
وس��ماه« :وهو يوم االيضاح واالفصاح عن املقام الصراح ويوم كمال الدين ويوم العهد املعهود ويوم الش��اهد واملشهود ويوم تبيان
العقود عن النفاق واجلحود ويوم البيان عن حقايق االميان ويوم دحر الش��يطان ويوم البرهان  ،هذا يوم الفصل الذي كنتم توعدون،
ه��ذا ي��وم املأل األعلى الذي أنتم عنه معرضون ،هذا يوم االرش��اد وي��وم محنة العباد ويوم الدليل على ال��رواد  ،هذا يوم أبدي خفايا
الصدور ومضمرات األمور هذا يوم النصوص على أهل اخلصوص.»....
فلم يزل عليه الس�لام يقول :هذا يوم ...هذا يوم ...حتى طال وصف هذا اليوم العظيم ،فلذا رأيت أن أس��ميه بيوم األمر اإللهي ملا
يترتب على االلتزام مبا جاء بهذا اليوم العظيم وملا يترتب على تارك االلتزام باألمر.
املشرف العام
ـــــــــــــ
( )1سورة املائدة ،اآلية.67 :

قطوف دانية من السيرة الحسينية

خرج اإلمام احلسني عليه السالم من
مكة يوم الثالثاء يوم الرتوية لثمان مضني
من ذي احلجة.
وانتقل اخلرب بأهل املدينة أن احلسني
ابن علي عليهما السالم يريد اخلروج إىل
العراق ،فكتب إليه عبد اهلل بن جعفر :بسم
اهلل الرمحن الرحيم ،للحسني بن علي
عليهما السالم من عبد اهلل بن جعفر ،أما
بعد! أنشدك اهلل أن ال خترج عن مكة،
فإّني خائف عليك من هذا األمر الذي قد
أزمعت عليه أن يكون فيه هالكك وأهل
بيتك ،فإنك إن قتلت أخاف أن يطفئ نور
األرض ،وأنت روح اهلدى وأمري املؤمنني،
فال تعجل باملسري إىل العراق فإّني آخذ
لك األمان من يزيد ،ومجيع بين أمية على
نفسك ومالك وولدك وأهل بيتك والسالم.
قال :فكتب إليه اإلمام احلسني بن علي
عليهما السالم:
علي فقرأته
ورد
كتابك
فإن
«أما بعد!
ّ
وفهمت ما ذكرت ،وأعلمك أني رأيت جدي
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يف
منامي فخربني بأمر وأنا ماض له ،لي
علي ،واهلل يا ابن عمي لو كنت يف
كان أو ّ
حجر هامة من هوام األرض الستخرجوني

Ï

علي
ويقتلوني؛ واهلل يا ابن عمي ليعتدن ّ
كما اعتدت اليهود على السبت والسالم».
وقال ابن سعد :وأنبأنا علي بن حممد،
عن احلسن بن دينار ،عن معاوية ابن ق ّرة
قال ،قال احلسني:
علي كما اعتدت بنو
«واهلل
ّ
ليعتدن ّ
إسرائيل يف السبت».
وروى ابن عساكر كتاب عبد اهلل بن
جعفر وقال :فكتب احلسني عليه السالم:
«إني رأيت رؤيا ورأيت فيها رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم وأمرني بأمر
أنا ماض له ولست مبخرب بها أحدا حتى
أالقي عملي».
وقام عبد اهلل بن جعفر إىل عمرو
ابن سعيد بن العاص فكلمه وقال :اكتب
إىل احلسني كتابا جتعل له فيه األمان،
ومتنيه فيه الرب والصلة ،وتوّثق له يف
كتابك ،وتسأله الرجوع ،لعله يطمئن إىل
ذلك فريجع ،وابعث به مع أخيك حييى بن
سعيد ،فإنه أحرى أن تطمئن نفسه إليه
ويعلم أنه اجلد منك.
فقال عمرو بن سعيد :أكتب ما شئت
وأتين به حتى أختمه ،فكتب عبد اهلل بن
جعفر الكتاب:

(بسم اهلل الرمحن الرحيم ،من عمرو
ابن سعيد إىل احلسني بن علي ،أما بعد،
فإني أسأل اهلل أن يصرفك عما يوبقك،
وأن يهديك ملا يرشدك ،بلغين أنك قد
توجهت إىل العراق ،وإني أعيذك من
ّ
الشقاق ،فإني أخاف عليك فيه اهلالك،
وقـد بعثت إليك عبد اهلل بن جعفر وحييـى
فإن لك عندي
إلي معهماّ ،
بن سعد ،فأقبل ّ
رب وحسن اجلوار ،لك
األمان والصلة وال ّ
اهلل بذلك شهيد وكفيل ،ومراع ووكيل،
والسالم عليك).
ثم أتى به عمرو بن سعيد فقال له:
إختمه ،ففعل ،فلحقه عبد اهلل بن جعفر
وحييى بن سعيد ،فأقرأه حييى الكتاب،
وكتب إليه احلسني عليه السالم:
«أما بعد؛ فإنه مل يشاقق اهلل ورسوله
من دعا إىل اهلل ع ّز وجل وعمل صاحلا
وقال :إنين من املسلمني ،وقد دعوت إىل
األمان والرب والصلة ،فخري األمان أمان
اهلل ،ولن يؤمن اهلل يوم القيامة من مل خيفه
يف الدنيا ،فنسأل اهلل خمافة يف الدنيا
توجب لنا أمانة يوم القيامة».
ثم انصرفا إىل عمرو بن سعيد فقاال:
أقرأناه الكتاب وجهدنا به ،وكان مما اعتذر

إليه أن قال:
«إني رأيت رؤيا فيها رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم وأمرت فيها بأمر أنا
علي كان أوىل».
ماض له ّ
فقاال له :فما تلك الرؤيا؟
قال:
«ما حدثت بها أحدا وما أنا حمدث بها
حتى ألقى ربي».
وروى ابن عساكر يف جواب اإلمام
احلسني عليه السالم لعمرو بن سعيد
العاص هكذا:
إلي ب ّري وصليت
«إن كنت أردت بكتابك ّ
فجزيت خريًا يف الدنيا واآلخرة وإنه مل
يشاقق اهلل من دعا إىل اهلل وعمل صاحلا
وقال إنين من املسلمني وخري األمان أمان
اهلل ،ومل يؤمن باهلل من مل خيفه يف الدنيا
فنسأل اهلل خمافة يف الدنيا توجب لنا أمان
اآلخرة عنده».
يف بعض الكتب نقال عن أبي خمنف:
إن اإلمام احلسني عليه السالم حني خرج
ّ
من مكة إىل الكوفة سار يف طريق إىل
املدينة ،ثم أتى قرب جده رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم واعتنقه وبكى بكاء
شديدًا ،فحملته عينه فغفا ونام ،ورأى يف
منامه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
وهو يقول:
«يا ولدي الوحا الوحاء ،العجل العجل،
أمك وأبوك وأخوك احلسن
فقد قدمت ّ
وجدتك خدجية الكربى وكلهم مشتاقون
ّ
إليك ،فبادر إلينا».
فانتبه اإلمام احلسني عليه السالم
باكيا حزينًا شوقًا إىل رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم ،وجاء إىل أخيه حممد بن
فحدثه مبا رأى وبكى،
احلنفية وهو عليل ّ
فقال له :يا أخي ماذا تريد أن تصنع؟
قال عليه السالم:
«أريد ال ّرحيل إىل العراق ،فإني على
قلق من أجل ابن عمي مسلم بن عقيل».
فقال له حممد احلنفية :سألتك حبق
جدك حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم
جدك رسول اهلل صلى
أن ال تفارق حرم ّ
فإن لك فيه أعوانًا
اهلل عليه وآله وسلمّ ،
كثرية.
فقال اإلمام احلسني عليه السالم:

«البد من العراق».
ّ
فقال حممد بن احلنفية :إني واهلل
ليحزنين فراقك ،وما أقعدني عن املسري
معك إال ألجل ما أجده من املرض الشديد،
فو اهلل يا أخي ما أقدر أن أقبض على قائم
سيف وال كعب رمح ،فو اهلل ال فرحت بعدك
أبدًا ،ثم بكى شديدًا حتى غشي عليه ،فلما
أفاق من غشيته قال :يا أخي استودعك
اهلل من شهيد مظلوم ،ووّدعه احلسني عليه
السالم وسار من املدينة.
ويف أكثر كتب التأريخ :أنه عليه السالم
خرج من مكة إىل الكوفة ومل يسر إىل
املدينة ،وأّول موضع م ّر به عليه السالم
بعد مكة التنعيم.
التنعيم
إن اإلمام احلسني عليه السالم أقبل
ثم ّ
ً
حتى م ّر بالتّنعيم ،فلقى بها عريا قد بعث
بها حبري بن ريسان احلمريي إىل يزيد
ابن معاوية ،وكان عامله على اليمن ،وعلى
العري الورس واحللل ينطلق بها إىل يزيد.
ثم قال ألصحاب اإلبل:
ميضي معنا
«ال أك ِرهكم ،من أحب أن
َ
إىل العراق أوفينا كراءه وأحسنا صحبته،
ومن أحب أن يفارقنا من مكاننا هذا
أعطيناه من الكراء على قدر ما قطع من
األرض».
فمن فارقه منهم حوسب فأوفى حقّه،
ومن مضى منهم معه أعطاه كراءه وكساه.

«من أنت؟».
قلت :رجل من العرب وال واهلل ما
فتّشين عن أكثر من ذلك.
ثم قال لي:
«أخربني عن الناس خلفك؟».
فقلت :اخلبري سألت ،قلوب الناس
معك وأسيافهم عليك ،والقضاء ينزل من
السماء ،واهلل يفعل ما يشاء.
فقال:
«صدقت ،هلل األمر من قبل ومن
بعد وكل يوم (ربنا) هو يف شأن ،إن نزل
القضاء مبا حنب (ونرضى) فنحمد اهلل
على نعمائه وهو املستعان على أداء الشكر،
وإن حال القضاء دون الرجال فلم يبعد من
كان احلق نيته والتقوى سريته».
حتب،
فقلت له :أجل بّلغك اهلل ما ّ
وكفاك ما حتذر ،وسألته عن اشياء من
نذور ومناسك فأخربني بها ،وح ّرك
راحلته وقال:
«السالم عليك».
ث ّم افرتقنا.
روي أنه عليه السالم قال له:
إن هؤالء قوم لزموا طاعة
«يا فرزدق ّ
الشيطان ،وتركوا طاعة الرمحان،
وأظهروا الفساد يف األرض ،وأبطلوا
احلدود ،وشربوا اخلمور ،واستأثروا يف
أموال الفقراء واملساكني ،وأنا أوىل من
قام بنصرة دين اهلل وإعزاز شرعه واجلهاد
يف سبيله؛ لتكون كلمة اهلل هي العليا».
فأعرض عنه الفرزدق وسار.
وروى الدينوري :أن اإلمام عليه السالم
قال:
«كيف خّلفت الناس بالعراق؟».
وقال ابن عساكر :أنه عليه السالم
قال:
()1
«ما ترى أهل الكوفة صانعني بي؟».

الصفاح
ثم سار حتى بلغ الصفاح وروي عن
الفرزدق أّنه قال :حججت بأمي يف سنة
ستني ،فبينما أنا أسوق بعريها حتى دخلت
احلرم إذ لقيت احلسني عليه السالم
خارجًا من مكة ،معه أسيافه وأتراسه،
فقلت :ملن هذا القطار؟ فقيل :للحسني بن
علي عليهما السالم ،فأتيته وسّلمت عليه،
_________
وقلت له :أعطاك اهلل سؤلك وأملك فيما
( )1موسوعة كلمات اإلمام احلسني عليه
حتب بأبي أنت وأمي يا بن رسول اهلل ،ما
ّ
السالم :ص  330ــ .337
احلج؟
أعجلك عن ّ
قال:
أعجل ألخذت».
«لو مل ّ
ثم قال لي:

Ð

في رحاب علوم القرآن

التوحيد الفطري
الحلقة الثانية

قال اهلل تبارك وتعاىل:
(( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ))
إن هذه اآلية ّ
تدل على أن لإلنسان لونا
من العلم احلضوري باهلل سبحانه يصل
فيه على ذات الباري تعاىل ،ولكي نق ّرب
ذلك إىل الذهن نذكر هذا املثال:
قد تشاهدون أحيانًا بناًء وهو يبنى
وتالحظون دقته يف العمل وتلمسون
مهارته ،ثم تصادفون يف مكان آخر بنّاء
يتميز بنفس الصفات فتتذكرون عندئذ
ذلك البنّاء وتقولون إنه هو الذي قام بهذا
البناء ،هذا مثلما لو كانت لإلنسان معرفة
فإن
لذات اهلل وعندما يشاهد آثار حكمته ّ
أن اخلالق هو نفس
قلبه يستيقظ ويدرك ّ
ذلك الذي يعرفه من قبل ،وبالتفات قلبه
يستطيع أن يؤّدي عبادة واقعية ،والرواية
اليت م ّر ذكرها تقول( :ومعرفة صفة
الغائب قبل عينه) ،فاحلاضر يعرف
هو أو ًال ثم تعرف أوصافه ،أما إذا أراد
البد
اإلنسان أن يعرف موجودًا غائبًا فهو ّ
أن يعرف أوصافه أو ًال.
وتريد هذه اآلية أن تقول:
إن ّ
لكل إنسان معرفة بذات اهلل غائرة
ّ
فإن
يف أعماق قلبه ،وعندما يصادف آثاره ّ
تلك املعرفة تستيقظ ،وهي معرفة فطرّية
غري مكتسبة ولكننا عادة غري ملتفتني
إليها ،وعندما نلتفت إليها تنتقل إىل
الوعي.
وتقول هذه الرواية:
لوال تلك املواجهة مل يعرف أحد َمن
أن له خالقًا،
خالقه بالذات ،وهو قد يدرك ّ
ولكن من هو؟ ال يدري ،ألنه مل يشاهد
شخصه ،ولكنه ملا كانت هذه املعرفة
الشهودية حاصلة له فعندما ينبئه عقله
أن للعالمَ خالقًا فهو يعرف من هو هذا
ّ
()1

Ñ

اخلالق ،ألّنه قد تع ّرف عليه من قبل.
إذن حسب هذا الفهم الذي تؤّيده
الروايات والذي ال أّدعي ابتكاره يصبح
أن لإلنسان معرفة حضورية
القرآن مؤّيدًا ّ
وشهودية بالنسبة هلل تعاىل.
وال يفوتنا أن ننّبه يف هذه املناسبة على
أن اإلنسان بفضل هذه املعرفة احلضورية
ّ
ــ عالوة على إدراكه ألصل وجود اهلل ــ فو
يدرك أمورًا أخرى :من مجلتها صفات اهلل
أن هذا
ع ّز وجل ،ومن أهمها الربوبية ،أي ّ
الشهود كان بشكل حبيث ال يدرك فيه أن
اهلل خالقه فحسب ،وإمنا يدرك باإلضافة
إىل ذلك أنه رّبه وصاحب االختيار واملدّبر
للعامل؟ وهلذا مل يقل يف اآلية الكرمية:
ألست خبالقكم؟ وإمنا قال :ألست
بربكم؟ وكأنه يقول أليس وجودكم حتت
تصريف؟ قالوا :بلى.
إذن ال تثبت هذه اآلية اخلالقية فقط
بل ومعها الربوبية ،وعالوة على ذلك يثبت
التوحيد أيضًا ،أي يثبت أنه ال أحد غريه
رب ،ومن أين جاءنا هذا؟
خالق أو ّ
لقد جاءنا من تلك العالقة احلضورية
باهلل ،ومل يأت جزافًا وال من دون قاعدة،
فاملعرفة احلضورية لون من املعرفة بني
اإلنسان ورّبه ،أو العلة املاحنة للوجود
واملفيضة له باالصطالح الفلسفي ،وهو
ارتباط وجودي ،فمعنى العلم احلضوري
أن بني وجودنا وخالقنا رابطة تكوينية
هو ّ
نراها.
ونواجه أمامنا هذا السؤال :بالنسبة
ملن حيصل لي هذا الشهود؟ إنه حيصل لي
بالنسبة ّ
لكل أحد يرتبط معي بهذه الرابطة
الوجودية ،فهذا االرتباط يكون مورد
الشهود ،فإذا كان هذا االرتباط موجودًا
فهو ُيرى ،وإن مل يكن موجودًا فإن العلم

احلضوري ال يتعلق بشيء غري موجود.
ّ
ً
وعندما يصبح هذا االرتباط مشهودا،
أي أحد يكون هذا االرتباط فإّنه
فمع ّ
سريى ،ويف هذه املكاملة شاهدوا ارتباطهم
باهلل فقط ،ولو كان هلم ارتباط بغريه
ألن هذا الشهود مل يكن بال
لشاهدوه أيضًاّ ،
ضابطة وإنمّ ا كان لوجود الرابطة التكوينية
بني اإلنسان ورّبه ،ولكي نق ّرب املوضوع
للذهن افرضوا أن هذا املصباح مربوط
إىل السقف بسلك ،وبالتالي فهو مرتبط
بالسقف ،والرابط بينهما هو السلك ،فإذا
حضر شخص يتمتع بقوة اإلبصار وتوفرت
له شروط الرؤية فهو عندما ينظر يرى ما
هو موجود ،فإذا كان هناك سلك واحد
يربط بني املصباح والسقف فإنه سريى
سلكًا واحدًا ،وإذا كان هناك سلكان فهو
سريى اثنني ،وإذا كان ثالثة فهو سريى
ثالثة.
وكذا الرابطة بيننا وبني اهلل فهي رابطة
أن وجودنا مرتبط به،
تكوينية حقيقية ،أي ّ
ولتقريب هذا للذهن نذكر مثا ًال وهو أفعال
وأحوال أنفسنا فهي مرتبطة بأنفسنا،
لو فرضنا أنك أوجدت صورة يف ذهنك،
فهل ميكن أن تكون هذه الصورة الذهنية
موجودة دون أن يكون ذهنك موجودًا؟
تصور اآلن يف ذهنك شجرة تفاح ،هل
تتصور شجرة التفاح هذه اليت يف ذهنك
بدون ذهنك؟
كّ
إن حقيقتها هي ارتباطها بالذهن،
الّ ،
والعامل بالنسبة إىل اهلل تبارك وتعاىل له
مثل هذا االرتباط ،بل فوق هذا االرتباط،
وحنن نذكر هذا للتقريب للذهن ،وإ ّال
فإّننا ال نستطيع إدراك حقيقة العالقة بني
اإلنسان وربه أو بني العالمَ وخالقه.
إذن إذا كانت هناك عالقة تكوينية

بني اهلل واإلنسان ،فإنه يف الشهود سوف
ترى نفس تلك العالقة ،فإن كانت لإلنسان
مثل هذه العالقة مع رّب نْي ــ والعياذ باهلل ــ
أي كان لنا خالقان ،فعند حصول املعرفة
البد أن ندرك ارتباطنا الوجودي
الشهودية ّ
ينصب على حقيقة
الشهود
برّبني ،ألن
ّ
االرتباط ،ولكنه ملا كنا مل ندرك يف هذا
االرتباط إ ّال رّبًا واحدًا فهذا دليل على أنه
رب غريه.
ال ّ
إذن كما تثبت هذه املكاملة وجود اهلل
فهي تثبت أيضًا ربوبيته ،أي أن اإلنسان من
خالل هذا الشهود يرى نفسه بالنسبة إىل
اهلل كالصورة الذهنية بالنسبة إىل الذهن
الذي يتصورها ،إنها معلقة متامًا على
التفاته ،فما دام الذهن ملتفتًا فالصورة
الذهنية لشجرة التفاح موجودة ،أما إذا
انصرف الذهن فلن تكون هناك صورة
ذهنية بل تنعدم.
قوام وجودها بإرادتنا والتفاتنا ،وكذا
يكون العالمَ كّله بالنسبة هلل ،فإذا أراد اهلل
فإن
فالعامل موجود ،وإذا انقطعت إرادته ّ
العامل ينعدم وال يبقى منه شيء.
بأن
احلالة،
إذا شعر اإلنسان بهذه
ّ
وجوده مرتبط باهلل ،كل وجوده بيد القدرة
اإلهلية ،إن شاء اهلل فهو موجود وإن مل يشأ
فهو ال شيء ،فقد أدرك حقيقة الربوبية
اإلهلية ،أي أن وجودنا حتت تصرفه إن
شاء كنا وإن مل يشأ مل نكن:
((ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
()2
ﯳ))
هكذا يكون وجود العامل بالنسبة إىل
اهلل ،فإن أدركنا هذه احلالة اليت يقول
القرآن الكريم إننا شاهدناها من قبل
ونسيناها اآلن ،وأوصلناها ــ بتوفيق اهلل
حد الكمال ،وهي املعرفة اليت ناهلا
ــ إىل ّ
أولياء اهلل ،فسوف جند أن وجودنا بالنسبة

معرفة اهلل فسيكون حالنا حال من يشاهد
آثار بناء لبنّاء ماهر كان يعرفه من قبل،
حيق له أن يقول
وتذّكره هذه اآلثار به ،فال ّ
ّ
إنه لبنّاء آخر لعله يعود لألصنام ،كال ،إن
قلبه يعرف من هو الذي بيده عامل الوجود،
صحيح أنه غافل اآلن ،وقد أضعف معرفته
الفطرية هذه اهتمامه الشديد بعامل املادة،
ولكنّه عندما يتجه إىل العبادة ويستخدم
الدليل العقلي ويستنري مبا جاء به األنبياء
عندئذ أن
من بشارة وإنذار فال حيق له
ٍ
يقول إنين ظننت أن اخلالق للسماء
واألرض هو الصنم املنحوت من الصخر،
التفت إىل هذه احلقيقة :وهي
ألنك إذا
ّ
البد أن نعبد من بيده نظام العامل
أّننا ّ
ومنه وجوده ،وأنت تعرفه من قبل فال حيق
لك أن تطّبقه على غريه ،فاألعذار غري
مقبولة ،وإذا قلت:
((ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
()3
ﮎ))
إن لديك شعورًا ،وقد
فسيقولون لك ّ
عرفت اهلل من قبل ورآه قلبك ،فليس من
حقك أن تعبد صنمًا مصنوعًا من متر أو
املؤهل للعبادة
من طني ،وأنت تعرف من هو ّ
وقلبك قد رآه من قبل ،هلذا ال يقبل منك
عذر.
قوله سبحانه وتعاىل:
((ﯔ ﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫ
()5()4
ﯬ))

أي استقالل ،ومجيع ما
إىل اهلل ليس له ّ
سوى اهلل فهو تبلور إرادته ،كانت إرادته
فكان العالمَ  ،وإن مل تكن إرادته مل يكن
شيء.
يستطيع اإلنسان أن يرى هذا بالعلم
احلضوري يف عامل يسميه بعض العلماء
بعامل الذّر أو عامل امليثاق ،حيث قال
اهلل :ألست برّبكم؟ وعقد مع خلقه ميثاق
وأي عامل هو؟
أما ما هي كيفيته؟ ّ
العبودّيةّ ،
ً
فنحن ال نعرف شيئا عن هذه العوامل ،ال
نعرف إ ّال العامل الطبيعي ،وهلذا ال نستطيع
أن نفهم كيفيته ،وال بأي شكل حتققت هذه
املكاملة ،وهذه اجلهات هي املبهمة يف اآلية
الكرمية ،وعلة اإلبهام هي النقص يف
أفهامنا حيث ال علم هلا مبا وراء الطبيعة.
وعلى أساس هذه املشاهدة فإن لنا
معرفة بذات اهلل وربوبيته ووحدانيته،
وقد جاء يف بعض الروايات( :فطرهم على
التوحيد).
وقد ورد هذا التعبري يف ذيل آية
الفطرة يف سورة الروم ،ويف ذيل آية امليثاق
يف سورة األعراف ،ويلزم من كون اهلل قد
فطر الناس على التوحيد أن يكونوا عارفني
لربوبيته ووحدانيته وأهلّيته للعبادة ،وجاء
يف بعض الروايات( :فطرهم على املعرفة
رب سواه).
بأّنه ال ّ
ّ
نستخلص من هذا أن اآلية تدل على أن
لنا معرفة فطرّية ،وللمعرفة الفطرية معنيان:
أحدهما معرفة اهلل الفطرية العقلية اليت
حتصل بوساطة املفاهيم الكلية ،والثاني
---------معرفة اهلل احلضورية الشهودية اليت
( )1سورة النور ،اآلية.37 :
حتصل بوساطة الرؤية القلبية.
( )2سورة يس ،اآلية.82 :
وحسب هذا البيان الذي م ّر علينا فقد
( )3سورة األعراف ،اآلية.173 :
كانت لإلنسان بالنسبة هلل مثل هذه املعرفة
( )4سورة الروم ،اآلية.30 :
احلضورية ،ويف أنفسنا اآلن بقايا منها
( )5معارف القرآن ،األستاذ حممد تقي
تقطع علينا األعذار ،أي إذا اتجّ هنا إىل املصباح :ص 52ــ .56
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الحل
قة األولى
قال اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم:
ض َو َس ْهِلها،
(ُث َّم جمَ َ َع ُسبْحاَن ُه ِم ْن َحز ِ
ْن ا َالْ ْر ِ
َو َع ْذِبها َو َسَب ِخهاُ ،ت ْرَبًة َسنَّها ِبالمْ اِء َحتَّى
َخَل َص ْتَ ،و َ
الطها ِبالَْبلَِّة َحتَّى َل َزَب ْت َف َجَب َل
صولَ ،وَأ ْعضاء
صوَرًة َ
ذات َأ ْحناء َو ُو ُ
ِمنْها ُ
5ـ اجملتمعات البشرية من جانبها
صولَ ،أجمْ َ َدها َحتَّى ْ َ
َو ُف ُ
اسَت ْم َسك ْت ،خطت خطوات عريضة حنو التكامل حتى
َوَأ ْ
صَل َدها َحتَّى َصلْ َصَل ْت ِلَو ْقت َم ْع ُدود ،تأهلت لتقبل الدين اخلامت حيث اصطفى
َوَأ َمد َم ْعلُومُ ،ث َّم َن َف َخ ِفيها ِم ْن ُر ِ
وحِهَ ،ف َمُثَل ْت اهلل رسوله حممدًا (صلى اهلل عليه وآله)
ِإنْسانًا ذا َأ ْذهان يجُ ِ يلُهاَ ،و ِف َكر َيت َ
َص َّر ُف ِبها ،فبعثه بالقرآن الكريم هلداية اإلنسانية
َد ُمها َوَأَدوات ُي َقلُِّبها َو َم ْع ِر َفة وإنقاذها من خالل اطروحته اليت تتضمن
َو َجواِر َح يخَْ ت ِ
واق السعادة والفالح ،ثم حتدث اإلمام(عليه
َي ْف ُر ُق ِبها َب نَْ
ي الحَْ ِّق َوالْ ِ
باط ِل َوا َالْ ْذ ِ
ناسَ ،م ْع ُجونًا السالم)عن القرآن.
َوالمَْ ِّ
شام َوا َالْلْ ِ
وان َوا َالْ ْج ِ
ِب ِطيَنِة ا َالْلْ ِ
وان المُْ ْخَتِل َفِةَ ،وا َالْ ْشباِه المُْ ْؤَتِل َفِة مراحل خلقة آدم(عليه السالم) من
الط المُْتَباِيَنِة ِم َن
َوا َالْ ْ
ضداِد المُْتَعاِدَيِةَ ،وا َالْ ْخ ِ
الناحية الجسمية والروحية
الحَْ ِّر َوالْبرَْ ِد َوالَْبلَِّة َوالجْ ُ ُموِد».
قال اإلمام(عليه السالم)بشأن خلق
جسم آدم(عليه السالم)« :ثم مجع سبحانه
(عليه السالم)
خلق آدم
من حزن األرض وسهلها وعذبها وسبخها
تناولت خطبة اإلمام(عليه السالم)
هنا خلق العامل والسموات ثم عرجت تربة» .فالعبارة تشري إىل خلق اإلنسان من
هنا إىل سائر خملوقات هذا العامل ومن الرتاب من جهة ،كما تشري من جهة اُخرى
بينها خلق اإلنسان ومراحله املختلفة واليت أن ذلك الرتاب مركب من مجيع املواد
قسمها(عليه السالم)إىل مخس مراحل املختلفة على وجه األرض لتنطوي على
خمتلف االستعدادات وتشمل التنوعات
تكتنف متام مسرية حياته وهي:
1ـ خلقة آدم من ناحية اجلسم والروح والتقلبات اليت حتتاجها اجملتمعات
البشرية يف خمتلف جماالت حياتها ،ثم
(يعين يف مرحلتني).
أشارت إىل مادة اُخرى هي املاء واليت
2ـ سجود املالئكة آلدم ومترد إبليس.
3ـ إسكان آدم اجلنّة ثم بيان ترك اختلطت بالرتاب فقال(عليه السالم) بهذا
األوىل الذي صدر من آدم (عليه السالم) الشأن «سنها باملاء حتى خلصت والطها
وندمه وتوبته وأخريًا قبول توبته وإخراجه بالبلة حتى لزبت».
من اجلنّة واهلبوط إىل األرض.
دور الماء وأهميته في خلق
4ـ لقد أصبح آلدم ذرية ثم تكاثرت
اإلنسان
هذه الذرية فكونت اجملتمعات البشرية
أن دور املاء هو خلط تلك
فالواقع ّ
ثم بعث اهلل أنبياءه (عليهم السالم) بكتبه األجزاء املختلفة مع بعضها وختليصها من
السماوية املقدسة من أجل هداية الناس
شوائبها وارساء الوشيجة والرابطة بني
وتنظيم شؤون اجملتمعات البشرية واألخذ هذه األجزاء .ثم أشار(عليه السالم) إىل
بأيديها إىل حيث السمو الروحي والرفعة
مسألة تبلور خلقة اإلنسان من ذلك الرتاب
والكمال.

والطني فقال(عليه السالم)« :فجبل
منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء
وفصول» .يف الواقع «أحناء» مجع «حنو»
إشارة إىل احنناءات البدن من قبيل احنناء
األضالع والفك العلوي والسفلي وراحة
القدم حبيث يتكيف البدن للقيام مبختلف
األعمال والفعاليات ،وذلك لتعذر قيامه
مبثل هذه األفعال اليت ميارسها اليوم لو
كان البدن على هيئة جسم هندسي مكعب
أو ما شابه ذلك.
ارتباط األعضاء مع بعضها
أما العبارة «وأعضاء وفصول» فهي
ّ
تشري إىل األعضاء املختلفة اليت ترتبط
مع بعضها من خالل املفاصل; األمر الذي
أكسب البدن القدرة العملية على ممارسة
خمتلف األنشطة فلو كانت يد اإلنسان
على سبيل املثال مستوية ذات عضو واحد
وعظم واحد ال تقوى على أداء الفعاليات
أن البارئ
اليت تؤديها اآلن ،بينما نعلم ّ
عدة عظام وغضاريف
سبحانه جعلها ّ
وعدة أعضاء متصلة مع بعضها البعض
ّ
اآلخر; األمر الذي جعل كل إصبع بل كل
سالمية من أصابعه وإضافة لليد تتمتع
تعد آية من
بعملية خاصة وهذه بدورها ّ
آيات حكمته وعظمته سبحانه.
ثم أشار اإلمام(عليه السالم) إىل
مرحلة الحقة فقال« :أمجدها حتى
استمسكت واصلدها حتى صلصلت»
وبذلك فقد أعد اإلنسان إعدادًا تامًا من
الناحية البدنية حبيث يسري إىل الغاية
املعينة املرسومة له «لوقت معدود وأجل
معلوم» .فقد روي يف بعض الروايات عن

اإلمام الباقر(عليه السالم) أن هذه
احلالة دامت أربعني سنة ،فكان جسد
آدم ملقى يف موضع واملالئكة متر به
وتقول ألي أمر خلقت؟.
املدة الزمانية ـ كما ص ّرح
ولعل هذه ّ
بذلك بعض احملققني ـ كانت اختباراً
للمالئكة أو إرشادًا وتعليمًا للناس
بالتأني يف ا ُالمور وعدم االستعجال
فيها .وهنا جاءت املرحلة الثانية;
مرحلة نفخ الروح يف اجلسد ليتحول
إىل هذه الطبيعة اإلنسانية اليت زود
فيها اإلنسان بقوى العقل واإلدراك
اليت تسوقه ملمارسة األعمال« :ثم نفخ
فيها من روحه فمثلت إنسانًا ذا أذهان
جييلها».
القوى العقلية والذهنية
التي زود بها االنسان
العبارة «ذا أذهان جييلها» إشارة إىل
خمتلف القوى العقلية والذهنية اليت زود
بها اإلنسان ويوظف ك ً
ال منها يف جمال من
جماالت حياته حبيث يالئم بينها مجيعاً
يف مسريته حنو اهلدف املنشود (والقوى
املذكورة عبارة عن قوة اإلدراك وقوة
احلفظ وقوة اخليال و.)...
أن الذهن
البد من االلتفات إىل ّ
وهنا ّ
يف األصل يعين القوة ،ثم استعمل
مبعنى العقل والفهم والدراية وسائر
أن
القوى العقالنية ،فالعبارة تشري إىل ّ
اإلمام(عليه السالم)قد عنى خمتلف هذه
القوى معتربًا كل واحدة منها نعمة وعناية
من العنايات اإلهلية ثم قال(عليه السالم):
«وفكر يتصرف بها».
ً
أن هذا التعبري من
وقد يتصور أحيانا ّ
قبيل العطف التفسريي والتعبري اآلخر
أن الظاهر
ملفهوم العبارة السابقة ،غري ّ
أن كل عبارة من العبارتني تشري إىل
هو ّ
حقيقة :فالعبارة «ذا أذهان جييلها» إشارة
إىل مراحل املعرفة والتصور والتصديق
وأما العبارة «وفكر
وفهم وإدراك احلقائقّ ،
يتصرف بها» فهى إشارة إىل األفكار اليت
ختضع ملرحلة التطبيق ويتصرف اإلنسان
(البد من
بواسطتها يف خمتلف األشياء
ّ
أن الفكر يف األصل يعين
االلتفات هنا إىل ّ
احلركة الفكرية وتوظيف الذهن).
على كل حال فقد جاءت مفردة «فكر»
بصيغة اجلمع (كاألذهان بصيغة اجلمع)
لتفيد أن القوى العقلية واألفكار اإلنسانية
كثرية للغاية ومتنوعة ،وهذه نقطة
مهمة أكدها كبار الفالسفة واملفكرين
ّ

وعلماء النفس ،وإليها تعزى الفوارق يف املثال ،فذهن كل مستمع سينتقل إىل بقية
ذلك من خالل األقسام الثالثة املذكورة.
االستعدادات الفكرية ألفراد البشرية.
فرمبا كان هناك األفراد األقوى يف
أهم خصائص الخلقة
قسم منها وأضعف يف القسم اآلخر بينما
االنسانية
هنالك العكس ،فاملسألة تنطوي على أسرار
ثم ينتقل اإلمام علي(عليه السالم)
ورموز عجيبة للغاية ،وكلما غاص اإلنسان ليشري إىل أه ّم خصائص اإلنسان اليت
يف كنهها تعرف أكثر على عظمة احلق تشكل املصدر الرئيسي ألغلب ظواهر
خالق هذه القوى الذهنية والفكرية .ثم حياته فيقول« :معجونًا بطينة األلوان
يتطرق(عليه السالم) بعد ذلك إىل شيئني املختلفة» .ولعل هذه العبارة إشارة إىل
يسهمان يف ايصال اإلنسان إىل هدفه اختالف ألوان الناس وأعراقهم املتفاوتة،
إن
املطلوب وهما اجلوارح واألدوات اليت زوده أو اختالف لون أجزاء البدن حيث ّ
بها اهلل سبحانه ليتسنى له حتقيق ما يصبو بعضها تام البياض (كبياض العني والعظام)
إليه «وجوارح خيتدمها وأدوات يقلبها».
واآلخر تام السواد (كالشعر) وسائر
ً
ً
لبلوغ
فالواقع هو أّنه جيتاز أربع مراحل
األلوان اليت يكسبه خلطها مجاال خاصا،
اهلدف :متثلت املرحلة األوىل باملعرفة كما ميكن أن يكون املراد بها معنى أوسع
واإلدراك والتصور والتصديق ومرحلة حبيث يشمل سائر االستعدادات والغرائز
الفكر ومن ثم ائتمار األعضاء واجلوارح ،املختلفة .ثم أضاف اإلمام(عليه السالم)
وأخريًا االستعانة باألدوات املختلفة اليت قائ ً
ال« :واألشباه املؤتلفة» من قبيل األوردة
خلقها اهلل يف هذا العامل حني ال جتدي والشرايني واألعصاب والعظام اليت يشبه
حد بعيد بعضها البعض اآلخر ،ويف
أن إىل ّ
األعضاء واجلوارح مبفردها نفعًا ،كما ّ
كل مرحلة من هذه املراحل األربع متنوعة نفس الوقت تقوم بعدة وظائف ومهام.
وأخريًا قال(عليه السالم)« :واالضداد
عدة فروع.
تتفرع منها ّ
وملا كان بلوغ األهداف املرسومة املتعادية واألخالط املتباينة من احلر
يتطلب تشخيصًا ومتييزًا للحق من الباطل والربد والبلة واجلمود».
والعبارة إشارة إىل الطبائع الرباعية
والصواب من عدمه وكافة احملسوسات
املختلفة ،فاّنه يتحدث عن إحدى قوى املعروفة يف الطب التقليدي ،واألطباء
النفس املهمة واليت تعترب يف الواقع املرحلة املعاصرون وأن تنكروا هلذه الطبائع لفظًا،
ّ
اخلامسة ،أال وهي قوة التمييز وال يراد بها غري أّنهم أوردوها بتعابري اُخرى من قبيل
سوى املعرفة «ومعرفة يفرق بها بني احلق االستعاضة عن احلرارة والربودة بارتفاع
والباطل» .كما يتمكن بواسطة هذه القوة ضغط الدم واخنفاضه ،كما يصطلحون
بزيادة ماء اجلسم وقلته بد ًال من البلة
من متييز احملسوسات من قبيل األطعمة
واجلمود.
واألذواق و« ...واألذواق واملشام واأللوان
على كل حال فان عبارات اإلمام(عليه
واألجناس».
السالم) آنفة الذكر إنمّ ا تشري إىل قضية
والتشخيص
التمييز
قدرة
ان
والواقع
أن اهلل سبحانه قد خلق جسم
مهمة يف ّ
ّ
واملعرفة ملن أهم قوى اإلنسان العقلية اليت اإلنسان (بل جسمه وروحه) مركبًا من
تشمل ا ُالمور املعنوية كاحلق والباطل كما مواد خمتلفة وكيفيات متنوعة واستعدادات
ُ
وأن هذه الفوارق والتباينات
تشمل االمور املادية احملسوسة كاأللوان وغرائز متباينةّ ،
واملشام واألذواق .فهل قّوة التمييز هذه شكلت أساس التفاوت يف أساليب التفكري
هى قوة مستقلة ،أم داخلة يف مفهوم لدى أفراد اجلنس البشري; األمر الذي
الذهن والفكر يف العبارة السابقة؟ يبدو أدى يف خامتة املطاف إىل تلبية خمتلف
من كالمه(عليه السالم) أّنها قّوة مستقلة ،حاجات اجلماعات البشرية وإشغال
جدير بالذكر ّ
أن احلديث تطرق ألربعة املناصب االجتماعية على ضوء تلك
أصناف من ا ُالمور املادية واحملسوسة وهى :االستعدادات حبيث تنتظم ا ُالمور ويوضع
األذواق ،املشام ،األلوان واألجناس اليت كل شيء يف موضعه فيتسق النظام العام،
تشري هنا إىل خمتلف أنواع املوجودات .وال يسع املقام اخلوض أكثر يف تفاصيل
()1
من قبيل خمتلف أنواع النباتات ،الطيور هذا املوضوع.
.....................................
اما عدم اإلشارة
واحليوانات وما إىل ذلكّ ،
( :)1هذا البحث مقتبس من كتاب نفحات
إىل املسموعات (األصوات) وامللموسات
الوالية يف شرح نهج البالغة آلية اهلل الشيخ ناصر
فألن بيان األقسام الثالثة كان على حنو
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حرمة المؤمن الشيعي وعظمته ووجوب نصرته
ال خيف���ى عل���ى القارئ املثق���ف واملطلع
تلك اهلجمة الشرسة والشنيعة اليت يشنها
أع���داء أه���ل البيت عل���ى أتباع أه���ل البيت
عليهم الس�ل�ام ومواليهم ،فت���ارة يصفونهم
بالطابور اخلامس ال���ذي يبث روح التفرقة
والن���زاع يف الكيان اإلس�ل�امي ،وتارة أخرى
يتهمونه���م بقتل أهل البيت عليهم الس�ل�ام،
وت���ارة ثالث���ة يتهمونه���م مبعاون���ة اليه���ود
والنصارى للقضاء على اإلسالم واملسلمني،
وغ�ي�ر ذلك م���ن التهم الش���نيعة واليت ليس
هلا هدف إال تش���ويه صورة التش���يع عموما
واإلنس���ان الش���يعي عل���ى وج���ه اخلصوص
يف وجه الع���امل اإلس�ل�امي والغربي ليقفوا
حائ�ل�ا دون امل���د الش���يعي ال���ذي جع���ل
يكتس���ح العامل اإلس�ل�امي والغربي بأفكاره
ومناهجه وأطروحاته الفكرية واالجتماعية
واالقتصادية والفلسفية وغري ذلك.
وقد اخرتنا فيم���ا يأتي بعض الروايات
الش���ريفة عن املعصومني واليت سيتبني من
خالهلا عظمة اإلنسان الشيعي وقيمته عن
اهلل س���بحانه وعند أوليائه عليهم الس�ل�ام،
واليت ستعكس للقارئ الكريم صورتهم اليت
أش���رقت كالش���مس بفضل والئه���م الئمتهم
صل���وات اهلل وس�ل�امه عليه���م أمجع�ي�ن،
وأن م���ا يق���ال عنه���م م���ن قب���ل أعدائهم ما
ه���ي إال أكاذي���ب وأراجي���ف اهل���دف منه���ا
حتطي���م صورتهم وكيانه���م وقتل هيبتهم يف
نظر العامل ،وهلم يف ذلك األس���وة احلس���نة
بأئمته���م ومن قبلهم األنبياء الكرام صلوات
اهلل وس�ل�امه عليه���م أمجع�ي�ن فق���د اختلق
ضده���م أهل النص���ب والضالل من زخرف
الق���ول ما يندى له اجلب�ي�ن وال يقرهم عليه
ذو مروءة وال دين.
فق���د ورد ع���ن علقم���ة أنه س���أل اإلمام
الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه مبا نصه:
(يا بن رس���ول اهلل ،إن الناس ينسبوننا إىل
عظائم األمور ،وقد ضاقت بذلك صدورنا.
فق���ال «عليه الس�ل�ام» :يا علقم���ة ،إن رضا
الناس ال ميلك ،وألسنتهم ال تضبط ،فكيف

Õ

تسلمون مما مل يسلم منه أنبياء اهلل ورسله
وحججه «عليهم السالم»؟
أمل ينس���بوا يوس���ف «عليه السالم» إىل
أنه ه ّم بالزنا؟
أمل ينسبوا أيوب «عليه السالم» إىل أنه
ابتلي بذنوبه؟
أمل ينس���بوا داود «علي���ه الس�ل�ام» إىل
أن���ه تبع الط�ي�ر حتى نظر إىل ام���رأة أوريا
فهواها؟ ...
أمل ينس���بوا نبين���ا حمم���دًا «صل���ى اهلل
عليه وآله» إىل أنه شاعر جمنون؟
أمل ينس���بوه إىل أن���ه ه���وى ام���رأة زي���د
اب���ن حارثة فل���م يزل بها حتى اس���تخلصها
لنفسه؟
أمل ينسبوه يوم بدر إىل أنه أخذ لنفسه
من املغنم قطيفة محراء...
وما قالوا يف األوصياء «عليهم الس�ل�ام»
أكث���ر من ذلك ،أمل ينس���بوا س���يد األوصياء
«علي���ه الس�ل�ام» إىل أنه كان يطل���ب الدنيا
وامللك ،وأنه كان يؤثر الفتنة على الس���كون،
وأن���ه يس���فك دماء املس���لمني بغ�ي�ر حلها...
أمل ينس���بوه إىل أنه «عليه الس�ل�ام» أراد أن
يت���زوج ابنة أب���ي جهل على فاطم���ة «عليها
الس�ل�ام» ،وأن رس���ول اهلل « صلى اهلل عليه
وآله» شكاه على املنرب إىل املسلمني ،فقال:
إن علي���ا يري���د أن يتزوج ابنة عدو اهلل على
ابنة نيب اهلل ...يا علقمة ،أمل يقولوا هلل عز
وجل :إنه ثالث ثالثة ؟ أمل يش���بهوه خبلقه؟
...أمل يقول���وا :إن���ه جس���م ...ي���ا علقم���ة ،إن
األلس���نة اليت تتن���اول ذات اهلل تعاىل ذكره
مب���ا ال يليق بذات���ه كيف حتبس عن تناولكم
مب���ا تكرهونه! فاس���تعينوا ب���اهلل واصربوا،
إن األرض هلل يورثها من يش���اء من عباده و
العاقبة للمتقني)( األمالي للش���يخ الصدوق
ص  164ــ  166من تقبل شهادته).
إذن فاته���ام األولي���اء وحتطي���م ص���ورة
األوصي���اء والتحري���ض عل���ى املؤمن�ي�ن
والصاحل�ي�ن م���ن قب���ل أع���داء الدي���ن ليس
باألم���ر احل���ادث وال اجلدي���د ،فه���و دي���دن

الكف���ار واملنافقني ،وم���ن يف قلبه مرض مع
األنبياء واألوصياء وأتباعهم من الصلحاء.
واألحادي���ث ال�ت�ي رويت يف ه���ذا الباب
كث�ي�رة حت���ى أن بعض الباحث�ي�ن مجع ألف
حدي���ث يف املؤمن ووضعه يف كتاب مس���تقل
م���ع أن���ه مل ي���أت عل���ى مجي���ع م���ا ذكرت���ه
الرواي���ات يف هذا الصدد وق���د اخرتنا من
ه���ذه األحادي���ث ما يتناس���ب وه���ذه الفقرة
الشريفة من الزيارة وهي كاآلتي:
عظمة المؤمن وكرامته عند
اهلل سبحانه وأهل البيت
صلوات اهلل وسالمه عليهم
أجمعين
ع���ن علي ب���ن إبراهي���م ،عن أبي���ه ،عن
اب���ن أب���ي عمري ،عن عمرو ب���ن أبي املقدام
ق���ال :مسع���ت أب���ا عب���د اهلل عليه الس�ل�ام
يق���ول( :خرج���ت أنا وأبي حت���ى إذا كنا بني
الق�ب�ر واملن�ب�ر إذا ه���و بأناس من الش���يعة
فس���لم عليه���م ث���م ق���ال :إن���ي واهلل ألح���ب
رياحك���م وأرواحك���م فأعينون���ي عل���ى ذلك
ب���ورع واجته���اد واعلم���وا أن واليتن���ا ال تنال
إال بال���ورع واالجتهاد ومن ائت���م منكم بعبد
فليعمل بعمله ،أنتم ش���يعة اهلل وأنتم أنصار
اهلل وأنت���م الس���ابقون األول���ون والس���ابقون
اآلخرون والس���ابقون يف الدنيا والس���ابقون
يف اآلخرة إىل اجلنة ،قد ضمنا لكم اجلنة
بضم���ان اهلل ع���ز وجل وضمان رس���ول اهلل
صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه واهلل م���ا على درجة
اجلن���ة أكث���ر أرواح���ا منك���م فتنافس���وا يف
فضائ���ل الدرجات ،أنتم الطيبون ونس���اؤكم
الطيب���ات كل مؤمن���ة ح���وراء عين���اء وكل
مؤم���ن صدي���ق ،ولق���د ق���ال أم�ي�ر املؤمنني
عليه الس�ل�ام :لقنرب :يا قنرب ابش���ر وبش���ر
واستبشر فواهلل لقد مات رسول اهلل صلى
اهلل علي���ه وآل���ه وهو على أمته س���اخط إال
الشيعة.
أال وإن ل���كل ش���يء ع���زا وعز اإلس�ل�ام
الشيعة.
أال وإن ل���كل ش���يء دعام���ة ودعام���ة
اإلسالم الشيعة.

أال وإن لكل ش���يء ذروة وذروة اإلس�ل�ام
الشيعة.
أال وإن لكل شيء شرفا وشرف اإلسالم
الشيعة.
أال وإن لكل ش���يء سيدا وسيد اجملالس
جمالس الشيعة.
أال وإن ل���كل ش���يء إمام���ًا وإمام األرض
أرض تس���كنها الش���يعة ،واهلل ل���وال م���ا يف
األرض منكم ما رأيت بعني عشبا أبدا واهلل
ل���و م���ا يف األرض منك���م ما أنع���م اهلل على
أه���ل خالفكم وال أصاب���وا الطيبات ما هلم
يف الدني���ا وال هل���م يف اآلخ���رة م���ن نصيب،
كل ناص���ب وإن تعبد واجتهد منس���وب إىل
ه���ذه اآلي���ة {عامل���ٌة ناصبٌة * تصل���ى ناًرا
حامي���ًة} فكل ناصب جمته���د فعمله هباء،
ش���يعتنا ينطق���ون بن���ور اهلل عز وج���ل ومن
خالفه���م ينطقون بتفل���ت ،واهلل ما من عبد
م���ن ش���يعتنا ين���ام إال أصع���د اهلل عز وجل
روحه إىل الس���ماء فيب���ارك عليها فإن كان
ق���د أتى عليها أجلها جعلها يف كنوز رمحته
ويف ري���اض جنت���ه ويف ظ���ل عرش���ه وإن
كان أجله���ا متأخ���را بعث بها م���ع أمنته من
املالئكة لريدوها إىل اجلسد الذي خرجت
منه لتس���كن فيه ،واهلل إن حاجكم وعماركم
خلاص���ة اهلل ع���ز وج���ل وإن فقراءكم ألهل
الغن���ى وإن أغنياءك���م أله���ل القناع���ة وإنكم
كلك���م ألهل دعوت���ه وأهل إجابت���ه)( الكايف
للش���يخ الكلي�ن�ي ج  8ص  212ــ .214فضل
الشيعة).
وعن عمرو بن أبي املقدام ،عن أبي عبد
اهلل صلوات اهلل وسالمه عليه( :أال وإن لكل
ش���يء جوهرًا وجوهر ولد آدم حممد صلى
اهلل عليه وآله وحنن وش���يعتنا بعدنا ،حبذا
ش���يعتنا ما أقربهم م���ن عرش اهلل عز وجل
وأحس���ن صنع اهلل إليهم ي���وم القيامة واهلل
ل���وال أن يتعاظ���م الن���اس ذل���ك أو يدخله���م
زهو لس���لمت عليهم املالئك���ة قبال واهلل ما
من عبد من ش���يعتنا يتلو القرآن يف صالته
قائم���ا إال ول���ه ب���كل حرف مائة حس���نة وال
ق���رأ يف صالته جالس���ا إال ول���ه بكل حرف
مخس���ون حسنة وال يف غري الصالة إال وله
بكل حرف عش���ر حسنات وإن للصامت من
ش���يعتنا ألجر م���ن قرأ الق���رآن ممن خالفه
أنت���م واهلل عل���ى فرش���كم ني���ام لك���م أج���ر
اجملاهدين وأنتم واهلل يف صالتكم لكم أجر
الصافني يف س���بيله ،أنت���م واهلل الذين قال

اهلل ع���ز وجل{:ونزعنا ما يف صدورهم من
سرر متقابلني} إمنا شيعتنا
ٍ
غل إخواًنا على ٍ
أصح���اب األربعة األع�ي�ن :عينان يف الرأس
وعينان يف القلب أال واخلالئق كلهم كذلك،
أال إن اهلل ع���ز وجل فت���ح أبصاركم وأعمى
أبصاره���م)) ال���كايف للش���يخ الكلي�ن�ي ج 8
ص 214ـــ .)215
وجوب نصرة المؤمن والسعي
في حوائجه ونصيحته
عن أبي بصري قال( :مسعت أبا عبد اهلل
عليه الس�ل�ام يقول :أميا رجل من أصحابنا
اس���تعان ب���ه رجل من إخوان���ه يف حاجة فلم
يبالغ فيها بكل جهد فقد خان اهلل ورس���وله
واملؤمنني .قال أبو بصري قلت ألبي عبد اهلل
عليه الس�ل�ام :ما تعين بقول���ك :واملؤمنني؟
ق���ال :من لدن أمري املؤمن�ي�ن إىل آخرهم)
(احملاسن ألمحد بن حممد بن خالد الربقي
ج 1ص 98عقاب من مشى يف حاجة مؤمن
ومل ينصحه).
وع���ن عل���ي ب���ن جعف���ر ع���ن أخي���ه أبي
احلس���ن صل���وات اهلل وس�ل�امه علي���ه قال:
(مسعت���ه يق���ول :م���ن قص���د إلي���ه رجل من
إخوانه مس���تجريًا به يف بع���ض أحواله فلم
جي���ره بع���د أن يق���در عليه فقد قط���ع والية
اهلل ع���ز وجل)( الكايف للش���يخ الكليين ج2
ص 367ب���اب م���ن من���ع مؤمن���ا ش���يئا عنده
احلديث رقم .)4
وعن أبي بصري ،عن أبي عبد اهلل عليه
الس�ل�ام ق���ال( :أميا رج���ل من ش���يعتنا أتى
رج�ل�ا م���ن إخوانه فاس���تعان ب���ه يف حاجته
فل���م يعن���ه وه���و يق���در إال ابت�ل�اه اهلل ب���أن
يقضي حوائج غريه من أعدائنا ،يعذبه اهلل
عليه���ا يوم القيامة)( ثواب األعمال للش���يخ
الص���دوق ص 250عق���اب م���ن اس���تعان ب���ه
املؤمن ومل يعنه).
وع���ن اإلم���ام الص���ادق صل���وات اهلل
وس�ل�امه علي���ه ق���ال( :ال تس���تخف بفق���راء
ش���يعة علي عليه الس�ل�ام فان الرجل منهم
يش���فع يف مثل ربيعة ومض���ر)( ألف حديث
لكاشف الغطاء ج1ص.)94
وع���ن أب���ي ه���ارون ع���ن أب���ي عب���د اهلل
صلوات اهلل وس�ل�امه عليه قال( :قال لنفر
عن���ده وأن���ا حاضر :ما لكم تس���تخفون بنا؟
ق���ال :فق���ام إليه رج���ل من خراس���ان فقال:

مع���اذ لوجه اهلل أن نس���تخف بك أو بش���يء
من أمرك فقال :بلى إنك أحد من اس���تخف
بي ،فقال :معاذ لوجه اهلل أن أستخف بك،
فق���ال له :وحي���ك أو مل تس���مع فالنا وحنن
بقرب اجلحفة وهو يقول لك :امحلين قدر
مي���ل فق���د واهلل أعييت ،واهلل م���ا رفعت به
رأس���ا ولق���د اس���تخففت ب���ه ومن اس���تخف
مبؤم���ن فين���ا اس���تخف وضي���ع حرم���ة اهلل
ع���ز وج���ل)( ال���كايف للش���يخ الكلي�ن�ي ج 8
ص 102مدح حلس���ان ب���ن ثابت وذم لبعض
الصحابة) .
ع���ن أبي بصري ،ق���ال :قال أبو عبد اهلل
صل���وات اهلل وس�ل�امه عليه( :تنافس���وا يف
املع���روف إلخوانك���م ،وكونوا م���ن أهله ،فان
للجن���ة بابا يقال ل���ه :املعروف ،ال يدخله إال
م���ن اصطنع املعروف يف احلياة الدنيا ،وإن
العبد ليمش���ي يف حاجة أخيه املؤمن فيوكل
اهلل ع���ز وج���ل به ملكني :واح���د عن ميينه،
وآخر عن مشاله ،يستغفران له ربه يدعوان
له بقضاء حاجته ،ثم قال :واهلل لرسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله أس���ر حباجة املؤمن إذا
وصل���ت إليه من صاحب احلاجة) (وس���ائل
الش���يعة للح���ر العامل���ي ج 16ص 359باب
استحباب قضاء حاجة املؤمن).
عن احلسني بن عبد الرحيم ،قال ،قال
أبو احلس���ن عليه الس�ل�ام لعلي بن يقطني:
(اضم���ن لي خصلة أضمن ل���ك ثالثا فقال
عل���ي :جعل���ت ف���داك وم���ا اخلصل���ة ال�ت�ي
أضمنها لك؟ وم���ا الثالث اللواتي تضمنهن
ل���ي .قال ،فقال أبو احلس���ن عليه الس�ل�ام:
الث�ل�اث اللواتي أضمنهن لك :أن ال يصيبك
حر احلديد أبدا بقتل ،وال فاقة ،وال س���جن
حبس ،ق���ال ،فقال علي :وما اخلصلة اليت
أضمنه���ا ل���ك؟ ق���ال ،فق���ال :تضم���ن أن ال
يأتي���ك ول���ي أب���دا إال أكرمته ،ق���ال فضمن
علي اخلصلة وضمن له أبو احلسن الثالث)
(اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي ج2
ص  731ــ .)732
ع���ن ش���عيب العقرق���ويف ق���ال( :مسعت
أب���ا عبد اهلل عليه الس�ل�ام يقول ألصحابه:
اتق���وا اهلل وكون���وا إخوة ب���ررة ،متحابني يف
اهلل ،متواصل�ي�ن ،مرتامح�ي�ن ،ت���زاوروا
وتالق���وا وتذاك���روا أمرنا وأحي���وه)( الكايف
للش���يخ الكليين ج  2ص  175باب الرتاحم
والتعاطف احلديث رقم .)1

Ö

أخالقك هويتك

ابتناء التوكل على حصر
المؤثر في اهلل تعالى
الحلقة الثانية

فلم���ا مسع الس���ائل الس���الك م���ن العلم
ذل���ك ،استش���عر قصور نفس���ه وفت���ح بصر
بصريت���ه ،بعد االبتهال إىل ربه ،فانكش���ف
ل���ه القلم اإلهلي ،فإذ ه���و كما وصفه العلم،
م���ا ه���و من خش���ب وال قص���ب ،وال له رأس
وال ذن���ب ،وهو يكتب على ال���دوام يف قلوب
البش���ر أصناف العلم ،فشكر العلم وودعه،
وسافر إىل حضرة القلم اإلهلي ،وقال له:
(أيها القلم! ما لك ختط على الدوام يف
قل���وب من العلوم ما تبع���ث به اإلرادات إىل
إنه���اض الق���درة وإش���خاصها وصرفها إىل
املقدورات؟).
فقال ل���ه (القلم اإلهلي)( :أفنس���يت ما
رأيت يف عامل امللك ومسعته من جواب القلم
اآلدمي حيث أحالك إىل اليد؟ فجوابي مثل
جواب���ه ،فإني مس���خر حتت ي���د اهلل تعاىل
امللقبة :بـ(ميني امللك) ،فاس���أله عن ش���أني
فإن���ي يف قبضته وه���و الذي يرددن���ي ،وأنا
مقهور مس���خر ،فال فرق ب�ي�ن القلم اإلهلي
والقل���م اآلدم���ي يف معنى التس���خري ،وإمنا
الفرق يف ظاهر الصورة).
فقال السائل( :من ميني امللك؟).
قال القلم( :أما مسعت قوله تعاىل:
()1
((ﯰ ﯱ ﯲ))
قال( :نعم! مسعته).
ق���ال( :واألق�ل�ام أيض���ا يف قبضته وهو
الذي يرددها).
فس���افر الس���ائل م���ن عن���د القل���م إىل
اليم�ي�ن ،حت���ى ش���اهده ،ورأى م���ن عجائبه
م���ا يزيد على عجائب القلم ،ورأى أنه ميني
ال كاألمي���ان ،وي���د ال كاألي���دي ،وأصب���ع ال
كاألصاب���ع ،فرأى القلم متحركًا يف قبضته،
فسأله عن سبب حتريكه القلم.
فق���ال( :جوابي م���ا مسعته م���ن اليمني
اليت رأيتها يف عامل الش���هادة ،وهو احلوالة
على القدرة ،إذ اليد ال حكم هلا يف نفسها،
وإمنا حمركها القدرة).
فســــــــــــافر إىل عامل القدرة ورأى فيها
من العجائب ما اس���تحقر ألجله���ا ما قبلها

ÎÍ

فس���أهلا ع���ن
سبب حتريكها
اليمني.
فقالت( :إمنا
أن���ا صف���ة فاس���أل
الق���ادر ،إذ العه���دة عل���ى
املوصوف دون الصفة).
وعن���د هذا كاد أن يزيغ قلب الس���ائل،
وينطلق باجلرأة لسان السؤال ،فثبت بالقول
الثابت ونودي من وراء سرادقات احلضرة:
()2
((ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ))
ً
فغشيته دهشة احلضرة ،فخر صعقا يف
غشيته مدة ،فلما أفاق( :سبحانك! ما أعظم
ش���أنك وأعز س���لطانك ،تب���ت إليك وتوكلت
علي���ك ،وآمنت بأن���ك امللك اجلب���ار الواحد
القه���ار ،فال أخاف غريك وال أرجو س���واك
وال أل���وذ إال بعف���وك من عقاب���ك ،وبرضاك
من سخطك ،وما لي إال أن أسألك وأتضرع
إليك ،وأقول:
()3
((ﯙ ﯚ ﯛ))
ألعرفك.
()4
((ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ))
ألثين عليك.
فن���ودي م���ن وراء احلج���اب( :إي���اك أن
تطمع يف الثناء ،فإن سيد األنبياء صلى اهلل
علي���ه وآله وس���لم م���ا زاد يف ه���ذه احلضرة
على أن قال( :س���بحانك ال أثين ثناء عليك
كما أنت أثنيت على نفسك).
وإي���اك أن تطم���ع يف املعرفة ،فإن س���يد
األوصي���اء ق���ال( :العجز ع���ن درك اإلدراك
إدراك ،والفح���ص ع���ن س���ر ذات الس���ر
إشراك).
فيكفيك نصيبًا من حضرتنا أنك عاجز
عن مالحظة جاللن���ا ومجالنا ،وقاصر
عن إدراك دقائق حكمنا وأفعالنا).
فعند هذا رجع السائل السالك ،واعتذر
عن أس���ئلته ومعاتبته ،وقال للقدرة واليمني
والقلم والعل���م واإلرادة والقدرة وما بعدها:
(اقبلوا عذري وانكشف لي أن املتفرد

بامللــــــــــــ���ك وامللك���وت
والع���زة واجل�ب�روت ه���و الواحد
القه���ار وم���ا أنتم إال مس���خرون حت���ت قهره
وقدرت���ه ،م���رددون يف قبضت���ه ،وه���و األول
باإلضاف���ة إىل الوج���ود ،إذ ص���در منه الكل
عل���ى ترتيبه واح���دًا بعد واح���د ،وهو اآلخر
باإلضافة إىل س�ي�ر املس���افرين إليه ،فإنهم
ال يزال���ون مرتقني من من���زل إىل منزل إىل
أن يق���ع االنته���اء إىل حضرت���ه ،فهو أول يف
الوج���ود وآخ���ر يف املش���اهدة وه���و الظاهر
باإلضاف���ة إىل م���ن يطلب���ه بالس���راج الذي
اش���تعل يف قلب���ه بالبصرية الباطن���ة النافذة
يف عامل امللكوت ،وهو الباطن باإلضافة إىل
العاكفني يف عامل الش���هادة الطالبني إلدراكه
باحلواس).
وه���ذا هو التوحيد يف الفعل للس���الكني،
الذين انكش���ف هلم وحدة الفاعل باملشاهدة
واس���تماع كالم ذرات املل���ك وامللك���وت ،وهو
موق���وف على اإلميان بعامل امللكوت والتمكن
من املسافرة إليه واستماع الكالم من أهله.
وم���ن كان أجنبي���ًا م���ن ه���ذا الع���امل ومل
يكن له اس���تعداد الوصول إليه ومل ميكنه أن
يس���لك السبيل الذي ذكرناه ،فينبغي أن يرد
مثله إىل التوحيد االعتقادي الذي يوجد يف
ع���امل الش���هادة ،وهو أن يعل���م ببعض األدلة
وح���دة الفاعل ،مث���ل أن يقال له :إن كل أحد
يعلم أن املنزل يفسد بصاحبني والبلد يفسد
بامريين ،فإله العامل ومدبره واحد ،إذ:

((ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤﯥ))
فيك���ون ذل���ك عل���ى ذوق م���ا رآه يف عامل
الش���هادة ،فينغرس اعتق���اد التوحيد يف قلبه
به���ذا الطريق بق���در عقله واس���تعداده ،وقد
كلف���وا األنبي���اء أن يكلم���وا الن���اس على قدر
عقوهلم.
ث���م احلق أن هذا التوحيد االعتقادي إذا
ق���وي يصلح أن يك���ون عمادًا للت���وكل وأص ً
ال
فيه ،إذ االعتقاد إذا قوي عمل عمل الكشف
يف إث���ارة األحوال إال أن���ه يف الغالب يضعف
ويتس���ارع إليه االضط���راب ،فيحتاج إىل من
حيرس���ه بكالمه ،وأما الذي ش���اهد الطريق
وس���لكه بنفس���ه ،ف�ل�ا خياف عليه ش���يء من
ذلك ،بل لو كش���ف له الغطاء مل���ا ازداد يقينًا
وإن كان يزداد وضوحًا.
(تنبيه) اعل���م أن ما يبتين عليه التوحيد
املذك���ور ،أع�ن�ي ك���ون مجي���ع األش���ياء م���ن
األس���باب والوس���ائط مقه���ورات مس���خرات
حتت القدرة األزلية ظاهر.
وس���ائر ما أوردنا يف هذا املقام مما ذكره
أبو حامد الغزالي وتبعه بعض أصحابنا (وال
إشكال فيه إال يف أفعال اإلنسان وحركاته).
ف���إن البديه���ة تش���هد بثبوت ن���وع اختيار
له ،ألنه يتحرك إن ش���اء ويسكن إن شاء ،مع
أنه لو كان مس���خرًا مقه���ورًا يف مجيع أفعاله
وحركات���ه ،ل���زم اجل�ب�ر ومل يص���ح التكلي���ف
والثواب والعقاب.
ولتحقي���ق هذه املس���ألة موضع آخر ،وال
يليق ذكره���ا هنا ،واحلق أن كل ما قيل فيها
ال خيل���و عن قصور ونقص���ان ،واألوىل فيها
السكوت والتأدب بآداب الشرع.
ومنها:
()5

الخواطر النفسانية والوساوس
الشيطانية
اعلم أن اخلاطر ما يعرض يف القلب من
األف���كار ف���إن كان مذمومًا داعيًا إىل الش���ر
مس���ي (وسوس���ة) ،وإن كان حمم���ودًا داعيًا
إىل اخلري مسي (إهلامًا).
وتوضي���ح ذل���ك :إن مثل القلب بالنس���بة
عل���ى ما ي���رد عليه من اخلواط���ر مثل هدف
تتوارد عليه الس���هام من اجلوانب ،أو حوض
تنصب إليه مياه خمتلفة من اجلداول ،أو قبة
ذات أب���واب يدخل منها أش���خاص متخالفة،
أو مرآة منصوبة جتتاز إليها صور متباينة.
فكم���ا أن ه���ذه األمور ال تنف���ك عن تلك
الس���وانح ،فكذا القل���ب ال ينفك عن واردات
اخلواطر.
ف�ل�ا تزال هذه اللطيف���ة اإلهلية مضمارًا

لتطارده���ا ومعركة جلوالنه���ا تزامحها ،إىل
أن يقطع ربطها عن البدن ولذاته ،ويتخلص
عن لدغ عقارب الطبع وحياته.
ث���م مل���ا كان اخلاط���ر أمرًا حادث���ًا فالبد
ل���ه من س���بب ،فإن كان س���ببه ش���يطانًا فهو
الوسوسة ،وإن كان ملكًا فهو اإلهلام.
وما يس���تعد به القلوب لقبول الوسوس���ة
يس���مى إغواًء وخذالنًا ،وم���ا يتهيأ به لقبول
اإلهلام يسمى لطفًا وتوفيقًا.
وإىل ذلك أش���ار س���يد الرسل صلى اهلل
عليه وآله وس���لم بقول���ه( :يف القلب ملتان :ملة
من امللك إيعاد باخلري وتصديق باحلق ،وملة
من الشيطان ايعاد بالشر وتكذيب باحلق).
وبقوله صلى اهلل عليه وآله وسلم( :قلب
املؤمن بني إصبعني من أصابع الرمحن).

فيتخي���ل ذه���اب أموال���ه وأوالده وابت�ل�اءه
باألم���راض واألس���قام ووص���ول املك���روه من
الغ�ي�ر ومغلوبيت���ه من ع���دوه ،ورمب���ا حصل
لنفس���ه نوع اذع���ان هلذه التخي�ل�ات ملغلوبية
العاقلة للواهمة.
فيعرتيه نوع اضطراب وانكس���ار ،وقلما
يذه���ب مثل ه���ذه القوة الوهمية فيما يش���اء
ويريده من ختيل الغلبة وحصول التوسعة يف
األم���وال واألوالد ،حبيث حيصل لنفس���ه نوع
اذعان هلا ،فتنبسط وتهتز.
وه���ذا ش���ر الوس���اوس وأردؤه���ا ،ورمبا
كان املنش���أ لبعضها ن���وع اختالل يف الدماغ،
ومجي���ع األنواع املذكورة بأقس���امها مفس���دة
للنف���س حي���دث فيه���ا ن���وع ذب���ول وانكس���ار
ويصدها عما خلقت ألجله.
(ومنه���ا) ما يرج���ع إىل التف���اؤل ،وهذا
ليس مذمومًا ،وقد ورد من رسول اهلل صلى
اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم( :أنه حي���ب التفاؤل،
وكثريًا ما يتفاءل ببعض األمور).
(ومنه���ا الوس���واس يف العقائد ،حبيث ال
ي���ؤدي إىل الش���ك املزيل لليق�ي�ن ،فإنه قادح
يف اإلمي���ان كما تق���دم ،ومرادنا بالوسوس���ة
وحدي���ث النفس يف العقائ���د هنا ما ال يضر
باإلميان وال يؤاخذ به.
(تذني���ب) ق���د ظهر مم���ا ذك���ر :أن أكثر
جوالن اخلاطر إمنا يكون يف فائت ال تدارك
له ،أو يف مس���تقبل الب���د وأن حيصل منه ما
ه���و مقدر ،وكيف كان ه���و تضييع لوقته ،إذ
آل���ة العبد قلب���ه وبضاعته عم���ره ،فإذا غفل
القل���ب يف نفس واح���د عن ذكر يس���تفيد به
أنس���ًا باهلل أو ع���ن فكر يس���تفيد معرفة هلل
ليستفيد باملعرفة حبًا هلل ،فهو مغبون.
وهذا إن كان فكره ووسواسه يف املباحات،
مع أن الغالب ليس كذلك ،بل يتفكر يف وجوه
احليل لقضاء الشهوات ،إذ ال يزال ينازع يف
الباط���ن كل م���ن فعل فع ً
ال خمالف���ًا لغرضه،
أو م���ن يتوه���م أنه ينازع���ه وخيالفه يف رأيه،
ب���ل يقدر املخالفة من أخلص الناس يف حبه
حت���ى يف أهل���ه وول���ده ،ث���م يتفك���ر يف كيفية
عم���ا يتعللون به
زجره���م وقهره���م وجوابهم ّ
يف خمالفتهم فال يزال يف ش���غل دائم مضيع
()6
لدينه ودنياه.

أقسام الخواطر ومنها االلهام
اخلاط���ر ينقس���م إىل م���ا خيتل���ج بالبال
م���ن دون أن يكون مبدأ للفعل :وهي األماني
الكاذب���ة واألف���كار الفاس���دة ،وإىل حم���رك
اإلرادة والعزم على الفعل ،إذ كل فعل مسبوق
باخلاطر أو ًال ،فمبدأ األفعال اخلواطر ،وهي
حت���رك الرغبة والرغبة العزم ،والعزم النية،
والنية تبعث األعضاء إىل الفعل( ،والثاني)
كما عرف���ت إن كان مبدأ للخري يكون إهلامًا
وحممودًا ،وإن كان مبدأ للشر يكون وسواسًا
ومذموما( ،واألول) له أنواع كثرية:
(منها) ما يرجع على التمين ،س���واء كان
حصول ما يتمناه ممكنًا أو حما ًال ،وسواء كان
املتمن���ى حس���نًا حممودًا أو قبيح���ًا مذمومًا،
وس���واء كان عدم���ه مس���تندًا إىل قضاء اهلل
وقدره أو إىل تقصريه وسوء تدبريه فيخطر
بباله أنه يا ليت مل يفعل كذا أو فعل كذا.
(ومنه���ا) م���ا يرج���ع على تذك���ر األحوال
الغالب���ة ،إما بدون اختياره أو مع اختيار ما،
بأن يتصور ما له من النفائس الفانية فيسرت
ب���ه ،أو يتخيل فقده فيحزن ألجله ،أو يتفكر
يف م���ا اع�ت�راه من العلل واألس���قام واختالل
أمر املعاش وس���وء االنتظام ،أو يذهب وهمه
إىل حس���اب املعامل�ي�ن أو ج���واب املعاندين،
وتصوي���ر إه�ل�اك األعداء باألن���واع املختلفة
من دون تأثري وفائدة.
(ومنها) ما يرجع إىل التطري ،ورمبا بلغ
----------( )1سورة الزمر ،اآلية.67 :
حدًا يتخيل كثريًا من األمور االتفاقية الدالة
( )2سورة األنبياء ،اآلية.23 :
عل���ى وق���وع مكروه بنفس���ه أو مب���ا يتعلق به،
( )3سورة طه ،اآلية.25 :
ويضطرب بذلك ،وإن مل تكن مشهورة بذلك
( )4سورة طه ،اآلية.27 :
عن���د الناس ،ورمبا حدثت يف القوة الوهمية
( )5سورة األنبياء ،اآلية.22 :
خباثة وش���يطنة تذهب غالب���ًا إىل ما يؤذيه
( )6جام���ع الس���عادات للمحق���ق النراق���ي :ج،1
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مباحث عقائدية

شروط اإلمام الخاصة وصفاته
قبل كل شيء ينبغي أن نلتفت إىل نقطة
مهم���ة حي���ث :يس���تفاد م���ن الق���رآن اجملي���د
بوض���وح أن مقام (اإلمامة) ارفع مقام ميكن
أن يص���ل إليه إنس���ان ،أرفع حت���ى من مقام
(النبوة) و(الرس���الة) فنحن يف حكاية النيب
إبراهيم ،حمطم األصنام ،نقرأ:
((ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
()1
ﯚ ﯛ))
أي أن إبراهي���م ،بع���د أن ط���وى مرحل���ة
النب���وة والرس���الة واجتاز بنج���اح خمتلف ما
امتحن���ه ب���ه اهلل ،ارتق���ى إىل ه���ذه املرحل���ة
الرفيع���ة ،مرحل���ة مق���ام اإلمام���ة الظاهرية
والباطنية واملادية واملعنوية يف قيادة الناس.
نيب اإلس�ل�ام صلى اهلل عليه وآله وسلم
كان ،باإلضاف���ة إىل مقام النبوة والرس���الة،
يف مقام إمامة اخللق وقيادتهم ،وهناك عدد
آخ���ر من األنبياء بلغ���وا هذه املرحلة الرفيعة
أيضًا.
ه���ذا م���ن جه���ة ،ومن جه���ة أخ���رى أننا
نعلم أن الش���روط والصفات الالزمة لتحمل
مس���ؤولية منصب من املناصب تتناس���ب مع
الواجب���ات واملس���ؤوليات ال�ت�ي ينبغ���ي على
امل���رء تنفيذها وحتمله���ا ،وكلما كان املنصب
أرف���ع ومس���ؤولياته أصعب ،كانت الش���روط
والصفات ال�ل�ازم توفرها يف املنتخب لذلك
املقام أهم وأثقل.
فمث ً
ال يش�ت�رط اإلس�ل�ام يف من يتس���نم
منص���ب القض���اء وحت���ى الش���اهد وإم���ام
اجلماعة ،أن يكون عاد ًال.
فإذا كان الذي يريد أن يدلي بشهادة ،أو
ال���ذي يريد أن يقرأ احلمد والس���ورة ،جيب
أن يكون عاد ًال ،فما بالك بالشروط الالزمة
لبلوغ مقام اإلمامة اخلطري الرفيع!()2
لإلمامة عدة ش���رائط حددها التش���ريع
اإلس�ل�امي ف�ل�ا ميك���ن لش���خص أن خيرتق
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صفوف األمة اإلس�ل�امية ويعلن نفسه إمامًا
م���ا مل تتوف���ر في���ه ه���ذه املواصف���ات ال�ت�ي
يس���تحيل تواجدها يف ش���خصية عادية غري
مدعم���ة م���ن الغيب وبذلك تتوف���ر احلصانة
التام���ة للقي���ادة اإلس�ل�امية األمين���ة عل���ى
مصاحل اإلس�ل�ام واملس���لمني من أن يدعيها
غ�ي�ر كفوء أو يعتلي منصبها اإلهلي ش���خص
منتفع باإلضافة إىل أن هذه احلصانة حتفظ
القيادة اإلسالمية من الوقوع حتت تأثريات
الدنيا والش���هوات وبالتالي تكون قيادة أمينة
على الش���ريعة وحريصة على مصاحل الناس
يف ظل اإلس�ل�ام ويس���تحيل عليها االحنراف
فلو طالعنا كل ش���رائط القي���ادات يف العامل
مل جن���د على اإلطالق مثل ش���رائط اإلمامة
عندن���ا وم���ن هنا تظه���ر أس���باب االحنراف
والتغي�ي�ر من قائ���د آلخر على عك���س قيادة
اإلمام بل أكثر من ذلك أن القيادة اإلسالمية
النائب���ة عن اإلم���ام املعصوم يف زم���ن غيبته
كزمانن���ا احلال���ي فإنه���ا حمصن���ة بش���رائط
دقيقة يصعب زحزحتها عن مواقفها املبدئية
وأنها ملفخرة خالدة لإلس�ل�ام أن يس���ن هذا
املش���روع القيادي ع�ب�ر الزمان وهو حمصن
حتصينًا حديديًا من االخرتاق أو االحنراف
أو اخل���روج ع���ن املبدئية وه���ذا الكالم يأتي
يف حمله.
إن من أهم الشروط ــ على وجه العموم ــ
الزمة التوفر يف اإلمام كالتالي:
التعيين اإللهي
إن اإلمام���ة منص���ب إهل���ي والتصدي له
باملعنى الشرعي الشامل لدينا مل يتحقق إال
بالتعيني اإلهلي فالنص الشرعي على اإلمامة
من أبرز شرائطها ،والعناية اإلهلية ما تركتنا
نتخب���ط يف ظلم���ات احلياة ب���ل وضحت لنا
الس���بيل اهلادي فبع���د النيب صلى اهلل عليه
واله وسلم وهو صاحب الوالية املطلقة يكون
منصب األئمة االثين عش���ر عليهم الس�ل�ام

هم والة أمر املسلمني يف أمواهلم وأعراضهم
ومصريه���م فل���و تتبعنا منص���ب اخلالفة يف
أدوار التاريخ اإلس�ل�امي ملا وجدنا ممارسة
ال���دور القي���ادي للحاكم�ي�ن كم���ا يري���ده اهلل
ونفهم���ه حنن من منصب اإلمام واحلال كان
التس���لط على إمارة املس���لمني هي ش���ارتهم
ليحكم���وا م���ن دون رعاي���ة لرتبي���ة اجملتم���ع
وتعلي���م الناس وقيادتهم كي���ف يفعل احلاكم
ذل���ك وه���و حيك���م املس���لمني بعقلي���ة األمري
املتج�ب�ر ،فاق���د لش���رائط التق���وى واإلميان
واخلالفة الشرعية وأدنى مستويات العدالة
ولك���ن وم���ع وج���ود األم���ارة املتس���لطة كانت
ب���ؤر الن���ور واهلداية تأخ���ذ طريقها يف قيادة
اجملتمع لتمأله عد ًال وخريًا وصالحًا.
ف���كان يش���عر املس���لمون بقي���ادة األئم���ة
هل���م روحيًا ونفس���يًا بالرغم من إبعادهم عن
املس���رح السياسي هذا الشعور كان وال يزال
يف وجدان املسلمني مجيعًا.
فالقي���ادة الش���املة واخلالفة الصحيحة
تتجس���د يف إمامة املعصومني فهم يرش���دون
الن���اس إىل العق���ل ع�ب�ر احلج���ج القرآني���ة
والفطري���ة ومينع���ون االحن���راف وحيارب���ون
رأس الفتن���ة ويضح���ون م���ن أج���ل القي���م
اإلسالمية وراية ال إله إال اهلل حممد رسول
اهلل فحس���ب ،وه���ذه الصف���ات ال نراه���ا يف
خلفاء العباس���يني مث ً
ال أو أية خالفة أخرى،
بينما أئمة أهل البيت عليهم السالم بالرغم
من عدم املمارس���ة الش���كلية إلدارة املسلمني
لكنهم كانوا هم الوالة الش���رعيني للمسلمني
وتس���جل لنا أحداث التاريخ أكثر من موقف
مع أكثر من خليفة شكلي كان يتحري يف إجابة
املس���لمني أو الوافدين فكان حييل األمر إىل
أهله وهم أئمة اهلدى عليهم السالم.
عموم���ًا نالحظ أن ه���ذا املنصب اإلهلي
املتمي���ز ع���رف م���ن الش���رائط الرئيس���ية
لإلمام���ة ع�ب�ر الن���ص الش���رعي أو ًال وع�ب�ر

التصدي الفعلي لقضايا اإلسالم واملسلمني
من قبل أئمة اهلدى ثانيًا.
أم���ا الن���ص الش���رعي ،فق���د ورد يف
الق���رآن العزي���ز ذل���ك والن�ب�ي األك���رم وضع
األم���ر يف أحاديث���ه أيضًا فكثري م���ن اآليات
واألحاديث اليت تش���خص اإلمامة بالصفات
املطلوبة وتعني اإلمامة يف أش���خاص معنيني
بأمسائهم وقد مر يف البحوث السابقة قسم
منه���ا ونذك���ر ــ ههن���ا ــ بعضها على مس���توى
التذكري ال التفصيل:
قال تعاىل:
((ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
()3
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ))
فقد اتفق املفسرون واحملدثون من مجيع
الفرق اإلس�ل�امية أنه���ا نزلت يف اإلمام علي
علي���ه الس�ل�ام حينم���ا تصدق خبامت���ه على
املس���كني وهو يف أثناء الص�ل�اة حبضور ثلة
من الصحابة وهو مذكور يف الصحاح الستة
وروى ذلك الس���يوطي والرازي والزخمشري
واب���ن عب���اس وأب���و ذر وجاب���ر ب���ن عبد اهلل
األنص���اري ..وأهل اللغة كذل���ك يتفقون على
أن معن���ى الولي لغ���ة يعين األوىل بالتصرف
املرادف لإلمام واخلليفة.
وقال تعاىل:
((ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
()4
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ))
يروي الرواة أنها نزلت يف غدير خم بعد
تعي�ي�ن اإلمام علي عليه الس�ل�ام خليفة على
املسلمني بأمر اهلل وينص الرسول صلى اهلل
عليه وآله وس���لم ملا أخ���ذ بضبعي علي عليه
الس�ل�ام ي���وم الغدي���ر مل يتفرق الن���اس حتى
نزلت ه���ذه اآلية فقال صل���ى اهلل عليه وآله
وسلم:
«اهلل أك�ب�ر عل���ى إكم���ال الدي���ن وإمت���ام
النعمة ورضاء الرب برساليت وبالوالية لعلي
من بعدي.»..
وق���ال تع���اىل( :واعتصم���وا حبب���ل اهلل
مجيعًا وال تفرقوا) املراد حببل اهلل هم أئمة
أه���ل البي���ت كما ورد يف كث�ي�ر من األحاديث
ويف كتب التفس�ي�ر أيض���ًا فالقرآن ال يفرتق
عنهم ومن متس���ك بهم متس���ك بالقرآن فهم
عدل القرآن وترمجانه.
وس���يأتي تفصيل بعض اآليات يف حديث
العصمة لألئمة عليهم الس�ل�ام وهناك آيات

كثرية يف هذا الشأن نذكر بعضها.
ق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه
وسلم يف حديث متواتر وبطرق عديدة:
«إن���ي ق���د ترك���ت فيك���م الثقل�ي�ن م���ا إن
متس���كتم بهم���ا لن تضل���وا بع���دي وأحدهما
أك�ب�ر م���ن اآلخر كتاب اهلل حب���ل ممدود من
الس���ماء إىل األرض وعرتت���ي أهل بييت أال
وإنهما لن يفرتقا حتى يردا علي احلوض».
ويف حديث آخر قال صلى اهلل عليه وآله
وسلم:
«ي���ا عل���ي! بن���ا خت���م اهلل الدين كم���ا بنا
فتحه وبنا يؤلف اهلل بني قلوبكم بعد العداوة
والبغضاء.
وق���ال صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم يف
حديث آخر:
«إمنا مثل أهل بييت كمثل سفينة نوح من
ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق».
وعن���د ذكر آل النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم قال اإلمام علي عليه السالم:
«ه���م موضع س���ره ،وملجأ أم���ره ،وعيبة
علم���ه ،وموئل حكمه ،وكه���وف كتبه ،وجبال
دين���ه ،بهم أقام احنناء ظهره ،وأذهب ارتعاد
فرائصه».
وق���ال الرس���ول صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه
وسلم:
«س���تفرتق أم�ت�ي عل���ى ث�ل�اث وس���بعني
فرقة ،فرقة يف اجلنة والباقون يف النار».
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«ال ي���زال ه���ذا الدي���ن قائمًا حت���ى يكون
عليكم اثنا عشر خليفة».
وأما رواية إبراهيم بن حممد احلمريين
حلديث الغدير مسندًا من سليم بن قيس يف
حديث طويل ..يذكر فيه فضائل اإلمام علي
عليه الس�ل�ام وأهل بيت���ه أرى لزامًا أن أنقل
ما يفيدنا منه يف هذا اجملال ففي غدير خم
خطب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال:
«أيه���ا الن���اس إن اهلل أرس���لين برس���الة
ض���اق بها صدري وظنن���ت أن الناس مكذبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
فأوعدن���ي ألبلغه���ا أو يعذب�ن�ي ...أيها الناس
( )1سورة البقرة ،اآلية.124 :
أتعلم���ون إن اهلل عز وج���ل موالي وأنا موىل
( )2سلس���لة أصول الدين للش���يخ ناصر مكارم
املؤمنني أنا أوىل بهم من أنفسهم؟».
الشريازي :ص 27ــ .28
قالوا :بلى يا رسول اهلل قال:
( )3سورة املائدة ،اآلية.55 :
( )4سورة املائدة ،اآلية.3 :
« ...من كنت مواله فهذا علي مواله اللهم
( )5موقع دجلة (.)www.dijlh.net
وال من وااله وعاد من عاداه».
فقام س���لمان فق���ال :يا رس���ول اهلل والء
ماذا؟ فقال:
«والء كوالئي من كنت أوىل به من نفس���ه
فعلي أوىل به من نفسه».
فأن���زل اهلل (اليوم أكمل���ت لكم )...فكرب
رسول اهلل وقال:
«اهلل أك�ب�ر مت���ام نبوت���ي ومت���ام دين اهلل
والية علي بعدي».
فقام أبو بكر وعمر فقاال :يا رس���ول اهلل
هذه اآلي���ات خاصة يف علي؟ قال صلى اهلل
عليه وآله وسلم:
«بل���ى في���ه ويف أوصيائ���ي إىل ي���وم
القيامة».
قاال :يا رس���ول اهلل بينهم لنا؟ قال صلى
اهلل عليه وآله وسلم:
«عل���ي أخ���ي ووزي���ري ووارث���ي ووصي���ي
وخليف�ت�ي يف أميت وولي كل مؤمن من بعدي
ث���م ابنه احلس���ن ثم احلس�ي�ن ثم تس���عة من
ولد ابين احلسني واحدًا بعد واحد ،القرآن
معهم وهم مع القرآن ال يفارقونه وال يفارقهم
حتى يردوا علي احلوض».
أكتفي بهذا املقتضب من اآليات الكرمية
واألحاديث الش���ريفة يف بيان مسألة اإلمامة
بأنه���ا قضي���ة إهلي���ة حم���ددة م���ن قب���ل اهلل
س���بحانه فال���ذي يس���لك س���بيل أئم���ة أه���ل
البي���ت إمن���ا يتعب���د بالنص اإلهل���ي املقدس
وينص الرس���ول األكرم صل���ى اهلل عليه وآله
وس���لم يف مس���ألة اخلالفة وه���ذا التعبد هو
املطلوب أساسًا ألننا توصلنا باألدلة العقلية
والنقلي���ة بع���دم إمكاني���ة ترك هذه املس���ألة
احلساس���ة دون حل ولن جند ح ً
ال س���وى ما
روين���اه من نص���وص مقدس���ة يف تعيني أئمة
أهل البيت عليهم السالم خلفاء وأمناء على
األمة والرسالة.
ف���إذن التعي�ي�ن هل���ذا املنص���ب اإلهل���ي
خمص���ص ألئمة أه���ل البيت عليهم الس�ل�ام
دون س���واهم ألنه���م ه���م املخت���ارون من قبله
()5
تعاىل لقيادة هذه األمة اإلسالمية.
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أعالم الشيعة

املوىل فتح علي السلطان آبادي

الزاه���د الناس���ك التق���ي الفاض���ل املوىل
فتحعل���ي الس���لطان آبادي ،ث ّم العس���كري ،ثم
احلائري.
ه���و فتحعلي ب���ن امل���وىل حس���ن العراقي
السلطان آبادي ،ث ّم العسكري ،وكان من أزهد
علماء عه���ده بل أهل عصره وقد بلغ يف الورع
والتقوى والزهد والعبادة مقامًا ال حتوم حوله
األف���كار ويضرب به املثل وكان حجة الش���يعة
يف وقت���ه وكان وجيهًا ،مقبو ًال ،جليل الش���أن،
عالي املقام واعرتف له ّ
جل معاصريه وأعالم
عهده وأس���اتذة وقته ،بال���ورع والزهد والتعبد
والتقوى واجملد والنبالة وقدس النفس وكرامة
األخالق.
ورمبا ينس���ب إليه الكرامات ،كما شهد به
صرحيًا ثقة اإلس�ل�ام احمل���دث النوري قدس
سرهما وكفى يف جاللته ذلك.
ق���ال احمل���دث اجلليل الع ّ
الم���ة النوري يف
كتابه (دار السالم):
(صاح���ب الكرام���ات الش���ريفة واملقامات
املنيف���ة ،أعرف من رأيناه بطريقة أئمة اهلدى
وأشدهم متس���كًا بالعروة الوثقى ...اخل) ،قرأ
املرتجم يف سامراء على العالمة األستاذ اإلمام
السيد حممد حسن الشريازي العسكري وكان
م���ن َع َم���د تالمي���ذه وأركان حوزته الش���ريفة،
وجيه���ًا عن���ده وكان إمامة اجلماع���ة يف عهده
كاملنحصر فيه يف سامراء بأمر أستاذه الع ّ
المة
الش�ي�رازي وتعيينه وكان يصلي مع���ه ّ
جل َمن
فيها من أهل اجلماعة من الشيعة من العلماء
األع�ل�ام واحملصل�ي�ن وغريهم م���ن الطبقات
والزوار وحنوهم.
ثم انتقل املرتجم منها بعد ارحتال أستاذه
الع ّ
الم���ة الش�ي�رازي إىل كرب�ل�اء املش���رفة
يف صحب���ة حض���رة العالمة األس���تاذ الس���يد
إمساعي���ل ص���در م���ن أعظ���م تالم���ذة اإلمام
الش�ي�رازي م���ع مجاع���ة أخرى م���ن أصحاب
س���امراء ــ على ما م ّر ذكره يف ترمجة الس���يد
إمساعي���ل ص���در من الكتاب ــ وكان متش���رفًا
مبجاورة تلك البقعة املقدسة ،حتّى أجاب فيها
داعي رّبه عن سن نيف وسبعني يف سنة 1317
ألف وثالمثائة وسبعة عشر ونقل جنازته إىل
الغ���ري ودفن يف بعض احلجرات من الصحن
الشريف العلوي سالم اهلل عليه.
كنت يف
ق���ال املرتج���م رمحه اهلل :حينم���ا ُ
عزمت يف بعض السنني على
بلدي سلطان آباد
ُ
بناء مصنع ملاء ُ
الش���رب (آب أنبار) لعامة أهل
فهممت
املال
من
ش���يء
عندي
احمل���ل ومل يكن
ُ

أن أشرع يف العمل متوّك ً
وأحث أهل
ال على اهلل ّ
فلم���ا حان وقت
اخل�ي�ر باإلعانة واملس���اعدةّ ،
الشروع يف العمل عزم مجاعة من األخيار من
أهل البالد لزيارة مش���هد الرضا عليه السالم
ورغبوني يف املصاحبة معهم ووعدوا لي حتمل
مشقات السفر عين من ّ
كل جهة.
فت���زودت أن���ا يف املس�ي�ر معه���م فذاكرني
ُ
وقتئذ من شاركين يف العزم لعمل املصنع ،إّنك
ٍ
ل���و فارقتين أن���ت ألختل األم���ر وال يقوم هلذا
العزم املذكور غريك ،فرتك املسافرة والزيارة
حينها لالشتغال بالعمل ،ملا فيه صالح العامة
ورفاهه���م وفائدته���م إمنا هو أحس���ن وأفضل
وأوىل ،فرأيت االش���تغال ب���ه أمجل ألّنه أتقى
فرتكت العزم باملس���افرة
وأبقى وأنفع وأمنى،
ُ
وش���رعت يف البن���اء وفارقون���ي اجلماعة على
ُ
سبيلهم ،حتى مضى من املدة ما قرب ورودهم
عزمت
فرأي���ت ليلة يف املن���ام كأّني
للمش���هد،
ُ
ُ
وطويت تلك املسافة بال نصب
لزيارة املش���هد
ُ
دخلت
وال تعب ،حتّى
فلما وصلتُها ُ
ُ
وصلت إليها ّ
عمارة هي جتاه احلرم الشريف ،مبنزلة الرواق
يف سائر املشاهد املشرفة ورأيت مجاعة كثرية
م���ن الن���اس زامحني م���ن الكثرة وب���اب احلرم
مس���دود عليهم ال أذن ألحد منهم يف الدخول
وبقيت أنا م���ع اجلماعة
باحلض���رة املقدس���ة
ُ
حيارى يف أمري.
فإذا بالباب قد انفتح وخرج منه ش���خص
الزي ،فناداني بامسي وإسم أبي وبلدي
جليل ّ
ً
ونادى أيضا باس���م الش���يخ موىل حممد علي
األس�ت�ر اآلبادي وق���ال أدخال فق���د أذن لكما
حينئ���ذ رج ً
ال ق���د خرج من
فرأي���ت
خاص���ًة،
ُ
ٍ
ب�ي�ن اجلماعة اجملتمعني وعليه عمامة بيضاء
وحلي���ة مييل على احلم���رة ،كأّن���ي أراه يقظة
ً
كام�ل�ا ،فدخلنا
ورمس���ت مشائل���ه يف ذهين
ُ
مع���ه إىل احلض���رة املقدس���ة وقضين���ا ما كنّا
نتمناه فيها من األعمال والدعاء ،حتّى خرجنا
منه���ا والناس يف املكان املزبور جمتمعون على
م���ا كانوا عليه من الزحام واالنتظار واحلرية،
فحينئذ جاء هلم اإلذن العام يف الدخول مجيعًا
ورأيت أنا بعد اخلروج منها اجلماعة املتقدمة
ُ
من أهل بلدي بني الناس أيضًا ،حتّى سألوني
خرج���ت بعدكم
فقلت هلم
ُ
بأن���ي متى قدم���ت ُ
عل���ي بالزيارة قبلكم
ولك���ن قد ّ
من اهلل تعاىل ّ
كما تروني.
أردت أن أتفقد من
قال رمحه اهلل
انتبهت ُ
ُ
ح���ال املوىل املذك���ور ولكن مل أجد إىل معرفة
ذل���ك من س���بيل ،حتّ���ى قضى م���ن الزمان ما

كان أن يقض���ى ،فتش���رفت أنا بتقبي���ل العتبة
العلوي���ة املقدس���ة وحص���ل لي فيه���ا أنس مع
بعض احملصلني من أهل اسرت آباد ،حتى ذكر
بعضهم يف ي���وم من األيام أّنه بلغه مكتوب من
بلدهم وفيه م���وت املرحوم املوىل حممد علي
حينئذ ما رأيت���ه من املنام
فتذك���رت
املق���دس،
ُ
ٍ
أن مشائل���ه مرك���وز يف ذه�ن�ي كام ً
ال،
ورأي���ت ّ
ُ
فكأن���ي رأيت���ه قبيل احليل ،ووق���ع يف قليب أن
فقلت له أليس هو كان مشائله
يك���ون هو هوُ ،
وأين رأيتَه أنت؟
ك���ذا وكذا فقالوا نعم هو هذا َ
تفحصت
فقلت واهلل ما رأيتُه إال يف املنام ،ث ّم
ُ
ع���ن أحواله وأخالقه وم���ا كان عليه من مزايا
عيشه يف امتداد حياته ،فأثنوا عليه باجلميل
وحس���ن التقدير يف روعه وتقاه وكرامة شيمه
وسجاياه وقدسه وطهارة ذيله يف حياته وقبوله
العام هو جاللة قدره.
مسع���ت بذلك قوي يقيين بصدق املنعم
فلما
ُ
عل���ي م���ن
ُ
ومح���دت اهلل تع���اىل فيم���ا وه���ب ّ
()1
اإلنعام
دراسة المولى فتحعلي
السلطان آبادي
كان من تالمذة الشيخ األنصاري البارزين
وم���ن بع���د وفات���ه انتق���ل إىل حب���ث الس���يد
الشريازي ويف نفس الوقت كان عارفًا وزاهدًا،
يقول احملدث النوري عنه يف كتابه دار السالم:
(عامل عامل عارف س���الك طريق النيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم صاحب الكرامات الشريفة
()2
واملقامات العالية).
وقد قال عنه الش���يخ عباس القمي قدس
اهلل نفس���ه الزكي���ة« :الش���يخ الع���امل اجلليل،
واملفس���ر عدي���م املثيل ،الع���امل الربان���ي ،وأبو
ذر الثان���ي ،جمم���ع التق���وى وال���ورع واليق�ي�ن،
وخمزن األخبار وتفسري آيات القرآن ،صاحب
الكرام���ات الباه���رة ،حش���ره اهلل م���ع الع�ت�رة
()3
الطاهرة».
وق���ال الش���يخ الن���وري قدس س���ره يف دار
السالم« :حدثين العامل العامل ومن اليه ينبغي
ش���د الرواح���ل ،مس���تخرج الفوائ���د الطريفة
والكن���وز املخفي���ة م���ن خبايا الكت���اب اجمليد،
ومستنبط الفرائد اللطيفة والقواعد املكنونة
االهلية من البئر املعطلة والقصر املشيد ،رأس
العارفني وقائد الس���الكني اىل اس���رار شريعة
س���يد املرس���لني ،مج���ال الزاهدي���ن ،وضي���اء
املسرتش���دين ،صاح���ب الكرامات الش���ريفة،
واملقام���ات املنيفة ،أعرف م���ن رأيناه بطريقة
ائمة اهلدى ،واش���دهم متسكًا بالعروة الوثقى

من النعم اليت نس���أل عنها يوم ينادي املنادي،
شيخنا االعظم وموالنا االكرم املوىل فتح علي
السلطان آبادي.»...
وق���ال عنه« :ش���يخ االتقي���اء ،واونق القرى
وابهجها اليت امرنا بالسري فيها ليالي وايامًا
آمنني من فتك االعداء ،معدن املعالي والفضائل
اليت قصرت عنها ايدي الراسخني من العلماء
شيخنا االجل االكمل املوىل فتح علي السلطان
()4
آبادي جعله اهلل تعاىل يف كنفه»...
قال السيد احلكيم قدس سره:
«ح���دث بع���ض االعاظ���م دام تأيي���ده ،انه
حضر يومًا منزل اآلخوند مال فتح علي قدس
س���ره م���ع مجاع���ة من األعي���ان منهم الس���يد
امساعيل الصدر قدس س���ره واحلاج النوري
صاحب املس���تدرك قدس سره والسيد حسن
الصدر دام ظله ،فتال اآلخوند قدس سره قوله
تعاىل:
((ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ))
ثم شرع يف تفسري قوله تعاىل فيها( :حبب
اليكم ،)...وبعد بيان طويل فس���رها مبعنى ملّا
مسعوه منه اس���توضحوه ،واستغربوا من عدم
انتقاهلم اليه قبل بيانه هلم ،فحضروا عنده يف
اليوم الثاني ،ففسرها مبعنى آخر غري االول،
فاستوضحوه ايضًا ،وتعجبوا من عدم انتقاهلم
الي���ه قبل بيان���ه ،ثم حض���روا عن���ده يف اليوم
الثال���ث ،فكان مثل ما كان يف اليومني االولني،
ومل يزالوا على هذه احلال كلما حضروا عنده
يوم���ًا ذك���ر هلا معنى اىل مايق���رب من ثالثني
يوم���ًا ،فذكر هل���ا مايقرب م���ن ثالثني معنى،
وكلم���ا مسع���وا منه معن���ى اس���توضحوه ،وقد
نقل الثقات هلذا املفس���ر كرام���ات قدس اهلل
()5
روحه
وكان ين���وب ع���ن امل�ي�رزا الس���يد حس���ن
الشريازي قدس سره يف الصالة بالناس ،وكان
امل�ي�رزا يقتدي به ،ويأم���ر الناس باالقتداء به،
ورجع بعد وفاة املريزا الش�ي�رازي اىل كربالء
()6
وسكن اليه الناس.
علمه رحمه اهلل
اما علمه فاحسن فنه معرفة دقائق اآليات
ونكات االخبار حبيث تتحري العقول عن كيفية
اس���تخراج تلك اجلواهر ع���ن كنوزها و ترجع
االبصار حاسرة عن ادراك طريقته يف استنباط
اشاراتها ورموزها مل يسأل قط عن آية وخرب
ا ّال وعن���ده منهم���ا م���ن الوج���وه واالحتم���االت
والبواط���ن والتأويالت ما تتعجب منه العقول،
ومل حيم حوله لطائف افكاره الفحول كانه فرغ
م���ن التأم���ل والنظر في���ه يف االن وعكف عليه
فكرته برهة من الزمان; كل ذلك مبا الخيالف
ش���يئًا م���ن الظواه���ر والنص���وص والخيتل���ط
مبزخرفات مجاعة هم للدين لصوص وهو مع

ذلك ضنني باظهاره مصر على كتمانه.
واما العمل فهو دائم الذكر طويل الصمت
والفك���ر ،قان���ع من الدنيا من امل���آكل واملالبس
وغريه���ا بأدون ما ميكن التعيش به مع ش���دة
الكياس���ة يف ماخ���ذه الس���تجماعه ش���رايطه
ال�ت�ي تاتي يف الباب الثاني مواظب لكل س���نة
يتمكن منها مؤد مليسور دقائق حقوق االخوان
اليت س���نفصلها اشد من رأيناه بالء يف البدن
وغريه ; واش���كرهم مبراتب���ه عليه واصربهم
فيه مارأى متكلما يف شيء من امور الدنيا ا ّال
بعد مالحظة رجحان كثري والمشريًا اىل احد
بس���وء يف فعله او قوله يف حيوته او مماته ومل
يذكرهم ا ّال خبري.
وباجلملة فوجوده آية من آيات وجود االئمة
عليهم السالم الذين هم اآلية الكربى ،وعمله
وطريقته مثبت المامتهم وجدانًا من غري ترتيب
صغرى وال كربى ،ويذّكر اهلل رؤيته ،ويزيد يف
العلم منطقه ،ويرغب يف اآلخرة عمله.
ما قام اح ٌد من جملسه ا ّال خبري مستفاد
جديد وش���وق اىل الثواب ،وخوف من الوعيد.
مل يتعش قط بال ضيف ،ومل ير منه اذى على
اح���د وال حيف ،الخيت���ار من االعمال املندوبة
ا ّال أتعبه���ا ،واليأخذ من الس���نن ا ّال احس���نها.
افعال���ه منطبقة على كالم���ه ،وكالمه مقصور
على ما خرج من أمامه ،وهو دام عاله س���بب
(.)7
تأليف هذا الكتاب»...
من وصاياه
م���ن وصايا احلاج مال فتح علي س���لطان
اب���ادي صاحب املقامات العالي���ات والدرجات
الرفيع���ات يف العل���م والعم���ل والكماالت كانت
إىل آية اهلل احلاج اقا منري الربوجردي وهي
بقراءة زيارة عاشوراء.
روي ع���ن آي���ة اهلل الفقي���د احلاج الس���يد
مرتض���ى املوحد االبطح���ي :يف قضية حتريم
التدخني سعى آيات اهلل وعلماء مسجد شاهي
وه���م :احل���اج اق���ا ن���ور اهلل واقا جنف���ي واقا
ش���يخ حممد تقي لزيادة نشاطهم وفعاليتهم،
ولكن احلكومة مل تعنت بهم وبات س���عيهم بال
نتيجة ،فكتبوا رسالة باللغة العربية واعطوها
اىل احل���اج اقا منري الربوجردي احد العلماء
البارزي���ن يف مدين���ة اصفه���ان ليس���لمها اىل
حضرة اية اهلل العظمى املريزا حممد حس���ن
الشريازي الساكن يف مدينة سامراء.
وعند ورود احلاج اقا منري اىل هذا البلد،
احضر احلاج املال فتح علي الس���لطان ابادي
اس���تاذ آية اهلل العظمى املريزا حسني النووي
صاح���ب كتاب الكلمة الطيبة يف االنفاق الذي
مت تصحيح���ه وتنظيمه على يد احلاج النووي
للقائه ،وملا قدموا الشاي اىل احلاج مال علي
قال :لس���ت جبائع ألشبع وال عطشان الرتوي،
ث���م قال :اعرف س���بب جميئك اىل س���امراء،
تريد ان اقرأ الرسالة اليت تريد تسليمها اىل

املريزا الشريازي؟
فب���دأ بقراءة الرس���الة عن ظهر الغيب من
دون ان يراه���ا ،ومنه���ا يعل���م مق���دار بصريته
وجالء ضمريه ،فقال احلاج اقا منري :تفضل
علي بتعليمي ش���يئا ما فق���ال احلاج مال فتح
عل���ي :انتم حب���ر مواج! قال احل���اج اقا منري:
اريد ان اتعلم من لسانكم ليكون قانونا ووظيفة
عملية لي ،فتفضل احلاج مال فتح علي بالقول:
عليك ان ال ترتك ثالثة أعمال:
 1ـ الصالة يف أول الشهر.
 2ـ ص�ل�اة ليلة الدفن عندما تس���مع بوفاة
شخص.
 3ـ االستمرار على قراءة زيارة عاشوراء.
نقل ش���يخنا ثقة اإلسالم النوري (نور اهلل
مرق���ده) يف (دار الس�ل�ام) عن ش���يخه معدن
الفضائ���ل واملعالي موالنا احلاج مال فتح علي
السلطان آبادي (عطر اهلل مضجعه) قال :كان
من عادتي وطريقيت أن أصلي ركعتني لكل من
مسعته مات يف والء أهل البيت عليهم السالم
يف ليلة دفنه سواء عرفته أو جهلته.
ومل يك���ن أح���د مطلعا على ذل���ك ،إىل أن
لقان���ي يوما يف الطريق بعض األصداق فقال:
إني رأيت البارحة فالنا يف املنام ــ وقد تويف يف
هذه األيام ــ فسألته عن حاله ،وما جرى عليه
بعد املوت.
فقال :كنت يف ش���دة وب�ل�اء وآل أمري إىل
العق���اب عن���د اجل���زاء إال أن الركعت�ي�ن اللتني
صالهم���ا ف�ل�ان ـ���ـ ومس���اك ـ���ـ أنقذت�ن�ي من
الع���ذاب ،ودفعت عين العقاب فرحم اهلل أباه
()8
إلي.
هلذا االحسان الذي وصل منه ّ
تويف سنة  1317بكربالء ،درس أول مرة يف
إي���ران ثم ورد العراق فأدرك صاحب اجلواهر
يف أواخ���ر أيام���ه وم���ن بعده اخذ عن الش���يخ
مرتضى األنصاري واحلاج مال علي الرازي ابن
مريزا خليل الطبيب ثم خترج باملريزا الس���يد
حس���ن الشريازي وملا خرج املريزا من النجف
إىل س���امراء سنة  1292خرج معه وكان ينوب
عنه يف الصالة بالناس وكان املريزا يقتدي به
ويأمر الناس باالقتداء به ورجع بعد وفاته إىل
كربالء وسكن إليه الناس وبها مات.

ـــــــــــــــــــــــ
( )1مرآة الشرق للشيخ صدر اإلسالم حممد أمني
اإلمامي اخلوئي :ص 916ــ .917
( )2موقع إلكرتوني :مع علماء النجف.
( )3الفوائد الرضوية :ج ،2ص.112
( )4دار السالم :ج ،2ص.315
( )5حقائق االصول (الس���يد حمسن احلكيم) :ج
 ،1ص .95
( )6أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني :ج  ،8ص
.392
( )7دار السالم :ج ،2ص 316ــ .317
( )8منازل اآلخرة واملطالب الفاخرة للشيخ عباس
القمي :ص  131ــ .132
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معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

إخراج الناقة وفصيلتها من بطن الجبل
ع���ن الش���يخ األج���ل ش���رف الدي���ن قط���ب
الشريعة إمساعيل بن قربة،قال :حدثين والدي
ق�ب�رة اخلطيب االرف���وي ،ق���ال :حدثين جدي،
ع���ن مكح���ول ب���ن إبراهي���م ،عن حييى ب���ن عبد
اهلل بن احلس���ن العبد الصاحل ،ق���ال :كنت عند
رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس���لم وقد قدم
عليه رجل من الش���ام ،فقال :يا رسول اهلل حنن
أربع���ة آالف وأربعة م���ن العلماء ممن قرأ التوراة
والزب���ور واإلجنيل ،وما منا إال من يقر بأن يأتي
آخ���ر الزمان مبعوث ،وإن���ا اجتمعنا واتفقنا على
أن األنبي���اء أخربت األوصياء ،واألوصياء أخربت
التابعني ،والتابع�ي�ن أخربتنا ،وحنن خنرب أتباعنا
بأن���ه يأتي ن�ب�ي آخر الزم���ان عليه دي���ن ،وبقضاء
ذل���ك الدي���ن تثبت عندن���ا نبوته ،وذل���ك أنه خيرج
اهلل عل���ى ي���ده أو على من يلي���ه يف األمر بعده من
جبال املدينة س���بع نوق ،سود احلدق ،محر الوبر،
أحس���ن من ناقة صاحل عليه الس�ل�ام يتبع كل ناقة
فصيلها ،كل ناقة لسبط منا حتيي حلياة السبط،
ومت���وت ملمات���ه ،وقد اخت���ار العلماء م���ن بينهم أنا
وقد بعثوني إليك.
فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:
أتعرف اجلبل؟
قال :نعم.
فق���ال :اذهب مع���ي ،وخرج رس���ول اهلل صلى
اهلل علي���ه وآله وس���لم ه���و وأصحاب���ه ومعهم ذلك
الع���امل إىل ظاه���ر املدينة ،وأومى بي���ده إىل جبل
من اجلبال ،وقال للرجل :هذا هو اجلبل؟
ّ
فصف رس���ول اهلل صلى اهلل عليه
فقال :نعم،
وآل���ه وس���لم قدميه وصل���ى ركعتني ،وبس���ط كفيه
للدعاء ،ومل نسمع صوته ،وإذا حنن نسمع أصوات
النوق من اجلبل.
فق���ال الرج���ل :مه�ل�ا يا رس���ول اهلل (ال خترج
الن���وق ولك���ن أخ���رج ناقيت ،فما قبض���ي قبضهم،
وال إميان���ي إميانه���م ،ب���ل أن���ا أش���هد أن ال إله إ ّال
اهلل ،وأنك حممد رس���ول اهلل نيب آخر الزمان ،يا
رس���ول اهلل) إني عائ���د إليهم وخمربهم مبا رأيت
وبإسالمي ،وآتي بهم بعد أن يروا ناقيت.
فق���ال له الن�ب�ي صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم:
افع���ل ما بدا ل���ك ،فرج���ع إىل أصحابه وأخربهم
مب���ا عاين ،ففرح���وا ورحلوا طالبني لرس���ول اهلل،
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وقد قبض صلى اهلل عليه وآله وسلم ،فقالوا :ومن
ولي األمر من بعده؟
فقال���وا :أب���و بكر ،فأتوا إلي���ه ،فقالوا :أو كنت
حاضرًا على ما يقول صاحبنا؟
فقال :نعم.
قال���وا :فاذه���ب معن���ا وس���ّلم إلين���ا الن���وق إن
وصي،
كن���ت وصّي���ه ،فإن���ه ال يك���ون ّ
ن�ب�ي إال ول���ه ّ
وضجوا بالبكاء
فأطرق رأس���ه وأطرق املس���لمونّ ،
والنحيب.
خترجن النوق
فقال املسلمون :يا أبابكر ،إن مل
ّ
نب واهلل اإلسالم.
ليذه ّ
فنهض أبو بكر وقال :يا معاشر العلماء ،واهلل
ما أنا وصّيه ،وال وارث علمه ،وإمنا أنا رجل رضي
بي الناس ،فجل���ت هذا اجمللس ،وإمنا أدّلكم على
علي.
وصّيه وابن ّ
عمه وأخيه وصنوه ّ
قال���وا :فاذهب بن���ا إليه وإنه س���يبلغ املقصود
عل���ى يده ،فأقبل أبو بكر وأصحابه تتبعه إىل باب
أمري املؤمنني عليه السالم فقرعوا عليه الباب.
فخرج علي عليه السالم فأخربوه بذلك ،فلما
رآه���م قد أكثروا البكاء والنحيب واحلزن واخلوف
فتقدم عليه
وخش���وا أن تعود األحبار ومل يسلمواّ ،
السالم فتبعه الصحابة واألحبار ،حتى أتى اجلبل،
ثم أنه ّ
صف قدميه عليه الس�ل�ام موضعًا صفّهما
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ،وصلى مثل
صالة رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ودعا
بني شفتيه بشيء مل نفهمه.
وح���ق من بعث حممدا
ق���ال صاحب احلديث:
ّ
باحل���ق بش�ي�را ونذيرا لقد مسعت أص���وات النوق
م���ن اجلبل مث���ل ما مسعناها يف حياة رس���ول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم.
فق���ال عل���ي عليه الس�ل�ام لألحب���ار :تقبضون

دين أخي نيب اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ودين
األنبياء من قبله؟
قالوا :نعم ،فأومى بيده الشريفة إىل حنواجلبل
وقال :اخرجن بإذن اهلل تعاىل ،وإذن رسوله ،وإذن
وصي رسوله ،فخرجت بإذن اهلل تعاىل ،وكل ناقة
يتبعها فصيلها ،فيقول أمري املؤمنني عليه السالم
لألحب���ار :خذ ناقت���ك يا فالن ،وأنت من الس���بط
الفالن���ي ،وهذه ناقتك كذلك حت���ى خرجت النوق
عن آخرها ،فأذعنت األحبار تقول :ال إله إ ّال اهلل،
حممد رس���ول اهلل ،وإن���ك وصيه املذكور عندنا يف
التوراة واإلجنيل.
ث��� ّم قال���ت األحبار ألب���ي بكر :م���ا محلك على
الوص���ي إال ضغن من���ك ،خابت أمة
التق���دم عل���ى
ّ
الوصي وهي غري طائع���ة له ،ما آمنت
فيه���ا ه���ذا
ّ
أمة بنبّيها حيث عصت وصيه.
ث���م قال���ت العلم���اء بأمجعه���م :ي���ا معاش���ر
الصحابة ،ال صالة بعد النيب صلى اهلل عليه وآله
إال خل���ف الوص���ي ،وإنا على ذلك بأمجعنا إىل أن
نلقى ربنا ،وأقاموا عند أمري املؤمنني عليه السالم
وإن أكثره���م استش���هد يف وقعة اجلم���ل ،والباقني
قتل���وا يف ح���رب صف�ي�ن ،فه���ذا كان س���بب امتناع
العلم���اء ع���ن الصالة خل���ف أبي بكر وغ�ي�ره ،ومل
يفارقوه على أمر أبدا ،وهؤالء األلف واألربعة نفر
وصاح���ب احلديث معهم ــ وهو حييى بن عبد اهلل
ـ���ـ صحابي وأمرهم واضح أش���هر من فلق الصبح،
وص���ار ع���دة القوم الذين مل يصّل���وا خلف ابي بكر
مخسة آالف ومائة ومخسني رجال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مدينة املعاجز للس���يد هاش���م البحراني:
ج ،1ص  232ــ .235
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شرح الصحيفة السجادية
الدعاء األول

*الحلقة السابعة

َ
كان َقبَْل� �هُ،
هلل األَْو ِل ِب�ل َ�ا أّو ٍل َ
(احل ْم� � ُد ِ
اآلخ� �ِر ِب َ
�ون َب ْع َدُه ،اّل ��ذي َق ُصَر ْت
آخٍر َيك � ُ
ال ِ
َو ِ
َت َع ْن
ّاظرينَ ،و َع َج� �ز ْ
َع� � ْن ُرؤَْيِت� �ِه أبْص ��اُر الن ِ
َدَع ِب ُق ْدَرِتِه َ
اخللْ َق
الواصفني ،ابْت َ
َن ْعِت� �ِه أوْها ُم ِ
اخرِتاعاً،
رََع ُه ْم َعلى َم ِش � َّ�يِتِه ْ
ابِْت َداع� �ًاَ ،و ْ
اخت َ
ريق إراَدِتِهَ ،وَب َعَث ُه ْم يف َس َ
ُث َّم َسَل َك ِب ِه ْم َط َ
بيل
مَّبِت� �ِهَ ،
�ون تأخ�ي�رًا َع ّم ��ا َق َّد َم ُه� � ْم
يِلك � َ
ال مَ ْ
حَ َ
َطيعون َت َق ُّدم� �َا إىل ما َّ
أخَر ُه ْم
إَليِْهَ ،وال َي ْس� �ت
َ
َعنْهُ.).....،
التأخري :اإلبطاء وهو خالف التقديم.
وورد يف بعض نس���خ الصحيف���ة (تأخرًا)
بدل (تأخريًا) ،واستطاع يستطيع استطاعة:
وه���ي الطاقة والقدرة ،وال���واو جاءت لعطف
مجلة حالية على أخرى مثلها.
لق���د جعل اهلل لكل خملوق وظيفة وعمالً
ً
وأج�ل�ا ال يتجاوزه ،ومنزلة ال يتعدى حدودها
()1
ورزقًا ال حيجب عنه وال يأتي إال يف أوانه
وقيل أيض���ا :كالتأكيد للس���ابق ،ــ الفقرة
الس���ابقة ـ وهم���ا مجلتان حاليت���ان أحدهما
معطوف���ٌة عل���ى األخ���رى ،أي :ح���ال كونهم���ا
ال ميلك���ون وال يق���درون عل���ى خ�ل�اف إرادته
حده هلم مل���ن ّ
تأخ ٍر أو
ومش���ّيته وتقدي���ره مبا ّ
ألن ّ
حده ومرتبته ال
تقدٍمّ ،
الكل مقصوٌر على ّ
ّ
يتجاوز عنه.
وقي���ل( :ف�ل�ا ميلك���ون وال يق���درون عل���ى
تأخري التكاليف عن أوقاتها املوّقتة هلا ــ كما
احلج ــ.
كانت تفعله العرب من النسيء يف ّ
تقدم���ًا ّ
وتأخ���رًا يف
وك���ذا ال يس���تطيعون ّ
أخر أو ّ
يقدموا منها ما ّ
يؤخروا
األحكام ب���أن ّ
قدم ــ كجعل احلرام واجبًا والواجب حراماً
ما ّ
()2
ــ.
وقي���ل( :ال ميلك���ون تأخريًا عم���ا قدمهم
إليه) أي :ال يتمكن أحد من البشر أن يتأخر
عن املرتبة اليت جعلها اهلل سبحانه له.
تقدم���ا إىل م���ا أخرهم
(وال يس���تطيعون ّ
عنه) أي :بأن يتقدم إىل املرتبة السابقة وقد
شاء اهلل له املرتبة الالحقة.

كأن جيعل نفسه يف صنوف األذكياء وقد
خلق من البلهاء أو بالعكس ،وهكذا يف س���ائر
()3
الشؤون اخللقية.
وقي���ل :امل���راد مبا قدمهم إلي���ه ما أمرهم
به ،وحثهم على فعله ،واملراد مبا أخرهم عنه
أن
مانهاهم عن فعله ،وألزمهم برتكه ،واملعنى ّ
التّش���ريع ،والتّحلي���ل ،والتّحريم هلل وحده وال
ش���يء من���ه للف���رد ،أو ألية فئ���ة ،أو هيئة كما
أشرنا.
ويف نهج البالغة:
أن ما أح���دث النّاس ال ّ
حيل
«واعلم���واّ ...
لكم ش���يئًا مما حرم عليكم ،ولكن احلالل ما
()4
ّ
أحل اهلل ،واحلرام ما حرم اهلل».
إن ه���ذه التّش���ريعات اليت تصدر عن
أي ّ
الكنائس ،وجمالس النّواب وغريها ــ ال تغري
شيئًا من ُحكم اهلل تعاىل ،وال تؤخر (أي حترم
ما ّ
تقدم (أي ال حتلل ما حرم
أحل اهلل) ،وال ّ
()5
اهلل).
وقيل :تسمى هذه املرتبة عند السالكني،
الفن���اء يف اهلل ،وإلي���ه أش���ار علي���ه الس�ل�ام
بقوله:
«قل���ب املؤم���ن ب�ي�ن اصبع�ي�ن م���ن أصابع
الرمحن ،يقلبه كيف شاء».
وبعد أن عمل بقوله عليه السالم:
«موتوا أنفسكم قبل أن متوتوا».
وبعد هذا امل���وت حييه اهلل تعاىل ويبعثه
ويؤيده بالقوة اإلهلية.
وأش���ار يف املرحلة الس���ابقة م���ن الدعاء
سيد املوحدين عليه السالم بقوله:
«ما قلعت باب خيرب بقوة جس���مانية ،بل
بقوة ربانية».
فإنه أفنى قوته اجلسمانية يف جنب اهلل،
فأفاض اهلل عليه من قوته.
وكذا قوله يف صفة املتهجدين:

«إنهم خلوا بربهم فكساهم من نوره».
حس���هم البش���ري بالفك���ر
فإنه���م أفن���وا ّ
والس���هر ،واصفرت وجوههم منه ،وبعد هذا
أفاض اهلل عليهم من حسنه وأنواره.
وتسمى هذه املرتبة البقاء يف اهلل.
وقوله( :ال ميلكون تأخريا) أي :كالتأكيد
ل���ه ،فإنه���م ق���د ختلق���وا بأخ�ل�اق اهلل ف�ل�ا
يس���تطيعون خمالفته ،ألنه ه���و املتصرف يف
قلوبه���م وأمورهم ،وهم كاآلالت اليت يقع بها
()6
الفعل.
إن املخلوقات ال يقدرون على تبديل
وقيلّ :
قدره تقديرًا ،ولو كان
قضائه
احلتمي ال���ذي ّ
ّ
ً ()7
بعضهم لبعض ظهريا.
وقيل :ملك الشيء ملكًا ،من باب ضرب:
إحتواه قادرًا على اإلستبداد به.
وامللك بالكسر :اسم منه.
واإلس���تطاعة :الطاق���ة والق���درة ،يق���ال:
إس���تطاع يس���تطيع ،وقد حتذف التاء فيقال:
إستطاع يستطيع ــ بالفتح ــ وجيوز بالض ّم.
كق���ول أم�ي�ر املؤمن�ي�ن عليه الس�ل�ام :يف
خطبة األشباح:
«ق���در ما خلق ،فأحس���ن تقدي���ره ،ودّبره
بألط���ف تدب�ي�ره ،ووجهه لوجهت���ه ،فلم يتعد
ح���دود منزلت���ه ومل يقص���ر دون االنتهاء إىل
غايته إذ أمره باملضي على إرادته كيف وامنا
()8
صدرت االمور عن مشيته».
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فقه األسرة وشؤونها

يع���د التباه���ي س���لوكًا مناقضًا لس���لوك احلصول
اخلجل ،فقد مير بعض األطفال عرب مرحلة عل���ى اهتم���ام اآلخري���ن ،م���ن خ�ل�ال قيامه
املناس���بات االجتماعية ،واألسرة اليت ال
أو ع���دة مراحل من منوهم بس���لوك نس���ميه ببعض النشاطات.
تعلم أطفاهلا امله���ارات االجتماعية املختلفة
التباه���ي ،وهو صفة غ�ي�ر مرغوب فيها ولو
كتقدي���م الذات لآلخرين على حنو لبق ،إمنا
ظهور سلوك التباهي عند
أن البع���ض يعتق���د أن الطف���ل جيب أن يكون
يسيئون إىل أطفاهلم دون شك.
الطفل
متباهيًا باستمرار.
وقد يصدر س���لوك التباهي ،عن أسباب
وينجذب الراش���دون ع���ادة حنو األطفال
لنش���اطهم وحيويتهم ،وخاصة حنو أطفاهلم أخ���رى ،غ�ي�ر األس���باب املتعلق���ة بالنم���و،
تطور سلوك التباهي عند
بال���ذات مل���ا يث�ي�ر لديهم من انفع���االت ،فهم وخاصة عندما يكون هذا الس���لوك متصرفًا
الطفل
وع���ادة يب���دأ ه���ذا الس���لوك يف مرحل���ة ذواته���م األخرى ،ويش���جعون عنصر األنانية ومستمرًا ،فقد يتعلم الطفل التباهي ليعوض
الطفولة املبكرة ( 3ــ  )5سنوات ،ويف مرحلة لديهم ويس���لطون األضواء عليهم ،وحيثونهم أو خيف���ي بع���ض أن���واع االرتب���اك أو اخلجل
املراهق���ة ،ويتمي���ز طف���ل الثالث���ة م���ن عمره على التكرب على بعض األطفال والراش���دين أو ع���دم الكف���اءة لدي���ه ع���ن أع�ي�ن األطفال
والراش���دين اآلخري���ن ،ويش���كل التباهي يف
بالنمو الس���ريع لشخصيته االجتماعية حتى يف أوضاع معينة.
والبد أن معظمنا الحظ ذلك أثناء زيارة مثل هذه احلاالت نوعًا من الغناء يف الظالم
تبدأ فرديته بالتش���كل لدى تقدمه يف عملية
الفطام االنفعالي عن أسرته ،ويستمر الطفل األصدق���اء ،حي���ث حيتك���ر الطف���ل اهتم���ام ليحاف���ظ الف���رد على ش���جاعته ،وق���د يكون
كذلك حتى اخلامس���ة من العمر حيث ينجح املنزل بأس���ره ،وال يفسح اجملال للمناقشات تباهي الطفل من أجل التفاخر أمام الزمالء
يف تأكي���د ذاته بش���كل جيد ،ويتخ���ذ الكفاح ب�ي�ن الراش���دين ،وحي���اول الطف���ل إظه���ار وحماولة جذب االنتباه إليه.
من أجل االس���تقالل الذاتي ،شكل الصخب مهاراته وبراعته أثن���اء الزيارة ،وبالتأكيد ال دور األسرة في الحد من سلوك
والتباهي والقتال.
ي�ل�ام األطف���ال على هذا الس���لوك إذا مسح
التباهي
وال يستطيع الطفل يف هذه املرحلة إقامة هل���م اآلب���اء القيام بذل���ك ،ومع ه���ذا ،فإنهم
إن األس���رة الواعية ال تس���مح لطفلها يف
ً
خ���ط فاصل ب�ي�ن تأكيده لذات���ه الذي يرغب م���ن املهم جدا أن يك���ون لألطفال دور ووقت املغ���االة بالتباه���ي وجذب االنتب���اه إليه أمام
اآلباء واألمهات يف تشجيعه إىل حد ما ،وبني معقول للتعبري عن أنفسهم ،واملشاركة يف
الغرباء ،ألنه بذلك يتعمق حبه لذاته لدرجة
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األناني���ة ،ويغدو طف ً
ال يرغب باملديح من أي
كان وألتفه األسباب ،كما يطلب من اآلخرين
رعاية حاجاته دون أي اعتبار لشخصياتهم
أو حاجاتهم اخلاصة.
علين���ا أال نش���جع الطف���ل عل���ى ه���ذا
الس���لوك وم���ن خ�ل�ال معايش���تنا له نش���رح
ل���ه أن ه���ذه األمناط الس���لوكية أمناط غري
مرغ���وب فيه���ا ،وستس���بب نف���ور اآلخري���ن
منه ،وبالتدريج سيتالش���ى هذا السلوك مع
الزمن ش���ريطة أال يشجع أو يعزز من أحد.
فكما يقال إن غياب املشاهدين عن املسرح
سيؤدي إىل فشل املمثلني حتمًا.
يتكيف مع
هل الطفل
ّ
المؤسسة التربوية؟
م���ن املف�ت�رض أن يتكي���ف الطف���ل م���ع
املؤسس���ة الرتبوي���ة «الروض���ة ـ املدرس���ة»
وذلك حتى تستطيع العملية الرتبوية حتقيق
أهدافه���ا ،وس���نناقش األمر من خالل طفل
الروض���ة ،ألنه من املف�ت�رض أن يدخل إىل
الروضة قبل التحاقه باملدرسة االبتدائية.
 .1تعريف تكيف طفل الروضة
ه���و جتريب الطفل ألول م���رة يف حياته
كيف يكون شخصًا آخر بني اآلخرين ،وتكون
جتربة قوية بقدر ما هي جلية املعامل.
 .2أسباب عدم تكيف طفل الروضة
إن الطف���ل تع���ود أن يعيش دون تقيد يف
جو أسرته ،اعتاد أن يرى وجوهًا حمددة من
أفراد أس���رته إضافة إىل أقربائه وجريانه
املرتددين على األس���رة .وكلما كانت األسرة
م���ن الن���وع املنض���وي والقلي���ل يف عالقات���ه
االجتماعي���ة ،كان الطف���ل أكث���ر اس���تغرابًا
ووحش���ة من جو الروضة اجلديد بالنس���بة
ل���ه ،وميكنن���ا أن نعدد بعض األس���باب اليت
تؤدي إىل رفض الطفل للروضة أول جميئه
هلا كما جاءت يف كتاب املشكالت السلوكية
للطفل يف س���ن  3ـ  6س���نوات للدكتور فريد
حسن.
االنتقال من جو احلرية املطلقة يف البيت
إىل جو من االنضباط واحلدود ،كاجللوس
يف م���كان حمدد ،واحلركة والطعام يف وقت
حم���دد ،ال���كالم يف وق���ت حم���دد ،وما إىل
ذلك من أمور كان يفعلها يف البيت أنى شاء
وبكث�ي�ر م���ن احلري���ة ،والبي���وت ختتلف يف
جمال عطاء احلرية للطفل من بيت متشدد

إىل بيت آخر غري مبال بني احلالتني حاالت
متفاوتة يف الشدة والالمباالة.
انتقال الطفل من جو اعتاده سنوات هي
األوىل يف حيات���ه وخربته إىل جو جديد ال
يعرف عنه أي شيء.
تركه ألم���ه اليت يعتربه���ا مركز العامل،
وألبي���ه وإخوت���ه ،إضاف���ة إىل أث���اث البيت
وغرف���ه ال�ت�ي أصبح���ت ج���زءًا م���ن حياته،
ليلتق���ي يف الروض���ة بكباره���م املرب�ي�ن
واملس���تخدمني ،وبصغارهم زمالء الروضة،
وه���و عديم اخل�ب�رة فيم���ا يرغب���ون منه أن
يك���ون ،وفيم���ا س���تكون نوعي���ة العالقة بينه
وبينهم .وكلما كانت خربة الطفل االجتماعية
عامرة س���تكون نوعية العالق���ة بينه وبينهم.
وكلما كانت خربة الطفل االجتماعية عامرة
بالتج���ارب يف التعام���ل م���ع اآلخري���ن كانت
عملية التالؤم أسهل.
ت���رك الطفل أللعابه وممتلكاته اخلاصة
ال�ت�ي يك���ون ق���د ب���دأ يش���عر حب���ب التملك
الش���ديد هلا قبل سن الروضة بقليل ،تركها
يف البيت واجمل���يء إىل الروضة ،وقد تكون
بعض الرياض غري ملبية لكثري من حاجات
الطف���ل يف اللعب إىل احل���د املعقول .وكلما
كان الطف���ل ميتلك يف بيته ع���ددًا كبريًا من
نوعي���ة جيدة من األلع���اب كان أكثر تأملًا من
غريه الذي ال ميتلك يف أس���رته شيئًا منها،
وذلك بس���بب ترك���ه ومغادرت���ه أللعابه اليت
تعلق بها.
تغري منط الغذاء والنوم واللعب :فالغذاء
م���ن حيث طريق���ة تناول���ه وامل���كان والزمان
احملددان له عند بعض األس���ر ،واحلر عند
غريه���ا ،وجو احلنان واأللفة األس���ري على
مائدة الطعام ،كل هذا جيعل الفارق واضحًا
عند الطفل بني الروضة والبيت.
أم���ا يف جمال اللعب ف���إن التقييد الذي
يف���رض عل���ى الطف���ل إىل حد كب�ي�ر جيعله
يشعر بالفارق القليل أو الكثري أحيانًا سلبًا
أو إجيابًا بني البيت والروضة.
قد يكون الس���بب من الروض���ة بدءًا من
بنائه���ا وأثاثها وباحتها وألعابها أو مربياتها
أو مس���تخدماتها .من واحد من هذه األمور
أو أكث���ر أحيانًا ،حيث يكون ذلك باعثًا على
التش���اؤم أو الضجر ،حي���ث إن مجال البناء
واملفروش���ات واألل���وان اجلذاب���ة واأللع���اب
اجلميل���ة ،واملربي���ة البش���وش املرح���ة،
واملستخدمة العطوف كل ذلك جبعل الطفل
أكثر انشدادًا إىل الروضة.

وق���د يك���ون لطريقة اس���تقبال األطفال
لزميله���م اجلدي���د والتعام���ل مع���ه أث���ر يف
تالؤمه ،فكلما كانت املعلمة مدركة ملا يفعله
األطف���ال القدام���ى بزميله���م اجلدي���د ،من
إش���راك له يف اللعب ،واحلديث معه بش���كل
لطي���ف ،وعدم إحراج���ه أو جرحه بالكالم،
أو حت���ى بالنظ���رات .فكلم���ا كان���ت املعلم���ة
مدركة ملا يفعله األطف���ال القدامى بزميلهم
اجلديد ،من أشراك له يف اللعب ،واحلديث
معه بشكل لطيف ،وعدم إحراجه أو جرحه
بالكالم ،أو حتى بالنظرات .فكلما كان اجلو
إجيابي���ًا أس���رع الطفل يف التأقل���م ،وكم من
طفل كره الروضة بسبب مضايقة طفل آخر
له دون ش���عور املعلمة به���ذا األمر ،وخاصة
عندم���ا يكون الطف���ل اجلديد ذا ش���خصية
رقيقة حساس���ة ،وغري ذي خربة اجتماعية
كافي���ة ،أو عندما يك���ون منطوي���ًا أو جبانًا،
ويلتقي بطفل أقدم منه ذي خربة اجتماعية
كافي���ة ،أو عندما يك���ون منطوي���ًا أو جبانًا،
ويلتق���ي بطفل أقدم منه ذي ش���خصية قوية
أو ش���رير حم���ب للم���زاح والتعام���ل واألخذ
والعط���اء ،بينما يك���ون ضيفن���ا اجلديد من
النوع الذي ال ميتلك مثل هذه اخلربات.
تعلق الطفل بأحد أفراد أس���رته الباقني
يف البي���ت مم���ا ي���ؤدي إىل صعوب���ة تالؤمه
بس���رعة يف الروض���ة ،ف�ت�رك الطف���ل ألمه
وهي غ�ي�ر مبارحة البيت ،تركه البيت وأمه
فيه يضايقه كثريًا ،أو تركه البيت وفيه أخوه
األصغر ،والذي اعتاد أن يداعبه ويش���اركه
ألعاب���ه وحديث���ه وعواطف���ه يس���بب ايضًا له
حرجًا وضيقًا.
إذا كان البي���ت م���ن الن���وع الذي يس���مح
للطفل مغادرة املنزل إىل حديقته أو الشارع
القري���ب أو البعي���د ،أو إىل بيوت اجلريان،
كلم���ا كان الطف���ل لدي���ه ه���ذه احلري���ات يف
االنتق���ال صعب تقيي���ده يف اإليام األوىل يف
الروضة.
أدوات التس���لية البيتي���ة وفخامته���ا مثل
الفي���دوـ واألت���اري واأللع���اب الكهربائي���ة
واإللكرتونية ،وغري ذلك من ألعاب ميتلكها
الطفل ضمن بعض األسر جيعل من الصعب
عل���ى الطف���ل االبتع���اد عنها لف�ت�رة طويلة،
بينما تفتقر أكثر رياض األطفال إىل ألعاب
ميك���ن للطف���ل أن يلهو بها ويلع���ب ،وخاصة
()1
تلك اليت من املستويات السابقة الذكر.
ـــــــــــــــــــــــ
( )1فقه األس���رة وآدابها ،الس���يد علي عاشور:
ص 91ــ .96
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عبر من التاريخ

كان آي���ة اهلل احلاج الس���يد حممد كاظم
املدرس���ي رمح���ه اهلل ش���ديد احل���ب لإلمام
صاح���ب العص���ر والزمان عج���ل اهلل تعاىل
فرجه الش���ريف ،وكان يعيش الوله والش���وق
واالنش���داد إىل درجة ال يتمالك دموعه عند
ذكره.
قيل ــ والقائل هو تلميذه الفاضل الشيخ
حمم���د كاظم أنو ش�ي�رواني ــ :إن���ه ذات مرة
أخ���ذ يف مناس���بة يق���رأ لنا بعض أش���عار يف
م���دح اإلمام املهدي عج���ل اهلل تعاىل فرجه
الش���ريف واالس���تغاثة به ،ولكنه ما استطاع
إكماهل���ا إذ خنقتْ���ه الَع�ب�رة يف ع���دة مقاطع
خده فبدأ
منه���ا
وأخذت دموعه تتقاطر على ّ
ْ
ميسحها بيده.
وم���رة أخ���رى كن���ا يف داره جالس�ي�ن م���ع
بعض األشخاص نتحادث يف موضوع يرتبط
باإلم���ام امله���دي عج���ل اهلل تع���اىل فرج���ه
الش���ريف وإذا بالس���يد م ّر من قربنا فس���مع
اسم اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه فتفّوه
م���ن أعماق وج���وده وبكل أحاسيس���ه قائال:
روحي له الفداء.
فانتبهنا له واقش���ع ّر ْت جلودنا لصوته يف
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الوق���ت الذي كان منصرف���ًا إىل أمره وآخذًا أن يقرتن بالوعي العقل���ي واملعرفة القرآنية
يف شأنه وحنن ننظر إليه.
للوظيفة الش���رعية اليت يريدها منك اإلمام
()1
ْدمه الفداء).
إال أن الس���يد م���ع حب���ه العمي���ق وه���ذا (أرواحنا لرتاب َمق َ
االنش���داد الروحي الش���ديد لإلم���ام احلجة
امله���دي عج���ل اهلل تعاىل فرج���ه مل يكن من إن اهلل يؤتي الحكمة من يشاء
نق���ل املرح���وم آي���ة اهلل العظم���ى احلاج
النمط املُ ْف ِرط. ...
نع���م لقد رفض الع ّ
المة املدّرس���ي رمحه فاضل الش���ربياني املتوفى س���نة (1322هـ)
اهلل ه���ذا النم���ط القش���ري يف العالق���ة م���ع وكان م���ن مراجع الدين يف النجف األش���رف
اإلمام احلجة املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه أن احل���اج م�ي�رزا أبا امل���كارم واحلاج مريزا
أبا طالب الزجناني استخارا بالقرآن الكريم
الشريف إمنا اعتمد النمط القائل:
كن يف علم���ك وعملك كما أمرك القرآن ألن يدرس���ا عند آية اهلل الس���يد حسني كوه
والع�ت�رة الطاه���رة ،وهنال���ك س���وف يأتي���ك كمري رمحه اهلل فظهرت اآلية قوله تعاىل:
((ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
احلجة بنفسه.
()2
إن اإلمام احلجة عجل اهلل تعاىل فرجه ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ))
فاآلية مناس���بة يف صميم املطلب ،لذلك
الشريف ليس عند من يعتزل احلياة وال يهتم
بأم���ور الناس ،ألن اإلس�ل�ام ال يتج���زأ ،فما حضرا دروس الس���يد وناال درجة رفيعة منه
()3
ه���و الفرق بني ه���ذا الذي يبّع���ض يف العمل يف العلم.
ــــــــــــــــــــــــ
باآلي���ات القرآني���ة حس���ب راحت���ه وعافيت���ه
( )1كت���اب قص���ص وخواط���ر للش���يخ املهت���دي
وب�ي�ن الذي فعل ذلك يف عصر األئمة عليهم
البحراني :ص 207ــ .28
الس�ل�ام واإلمام بني يديه ،من هنا فإن املهم
( )2سورة الكهف ،اآلية.65 :
يف هاجس احلب لإلمام املهدي املنتظر عجل
( )3قص���ص وخواط���ر للش���يخ البحران���ي:
اهلل تعاىل فرجه الش���ريف والشوق للقاء به ص.207

..الكيــــمياء

الحلقة االولى

معارف عامة

الكيمياء هي علم املادة.
فه���ي ت���درس تركي���ب امل���واد الصافي���ة
منه���ا واملركب���ة ،كما ت���درس حتّوالته���ا وكيفية
حتضريه���ا وصناعته���ا ،ومدى مس���اهمتها يف
التفاعل مع مواد أخرى ،وبذلك فهي ال تتوقف
مطلق���ًا ع���ن إجياد منتوج���ات جدي���دة أهمها:
امل���واد البالس���تيكية ،واألدوي���ة ...وم���ا ش���اكل،
وتطرح األسئلة العديدة بغية اإلجابة عنها.
حيت���اج العلماء إىل معرف���ة مركبات اهلواء
والليمون احلامض ،وتركي���ب األطعمة ،واملواد
الالزم���ة لرتكي���ب أدوي���ة جديدة تؤث���ر يف هذه
األمراض.
ه���ذه األمثل���ة البس���يطة من عل���م الكيمياء
املعقد تتيح إمكانية فهم األدوار األساسية لعلم
الكيمياء بهدف الوصول إىل حتضري منتوجات
جديدة تليب كل الطلبات واحلاجات. ...
ال يهت���م الكيميائي���ون بالش���يء ،حبد ذاته،
بق���در ما يهتم���ون بامل���ادة املصنوع منه���ا ،هذه
األخ�ي�رة تك���ون عادة مكّونة م���ن مزيد من عدة
مواد ينبغي بادئ ذي بدء فصلها؛ بغية التعرف
إىل الرتكيب الصحيح للمادة قيد الدرس.
بع���د القي���ام بفص���ل كل املركب���ات ،يق���وم
الكيميائ���ي بتحلي���ل كل م���ادة منه���ا ،ملطابق���ة
العناصر اليت تركبها ،وكذلك عدد الذرات من
كل عنصر.
عندم���ا تصب���ح أمام���ه كل مكون���ات املادة،
عرب هذا التحلي���ل الكيميائي يصبح يف إمكانه
آن���ذاك التنبؤ بتحوالته���ا ،ونتائج تفاعالتها مع
املواد األخرى. ...
الكيمياء كالفيزياء ،علم مبين على التجربة،
لكنهم���ا أم���ام ظاهرة واحدة يهت���م فيها كل من
الفيزيائ���ي والكيميائي بأح���داث خمتلفة؛ أمام
مشع���ة مضاءة يهتم بالفيزيائي بتحول الش���مع
م���ن احلال���ة الصلب إىل احلالة الس���ائلة حتت
تأثري النار.
بينما الكيميائ���ي يدرس اللهب الذي يف ّكك
الباراف�ي�ن (الش���مع) ،ويعط���ي الكرب���ون وثاني
أوكسيد الكربون واملاء.
لك���ن الكيمياء ،كالفيزي���اء ،ختضع لقوانني
ّ
تنظم���ت بع���د جت���ارب عدي���دة ،تص���ف ه���ذه
القوان�ي�ن تركي���ب األجس���ام ،والظ���روف ال�ت�ي
تتفاعل فيها هذه األجسام.
أصل كلمة كيمياء
كيمي���اء ه���ي يف األص���ل كلم���ة عربي���ة مثل
الس���يمياء ،مأخوذة من (ال َك ِم ّي) وهو الشجاع،
و(املَُت َك ِّم���ي) يف س�ل�احه أي املتغط���ي املتس�ِّت�ِّرّ
بالدرع والبيضة ،وسمُ ِ يت كذلك ألن الكيميائيني
القدماء كانوا حيتفظون مبعلوماتهم سرية عن
اآلخري���ن ،وتعين كمصطلح :العلم الذي يدرس
املادة وتفاعالتها وعالقاتها بالطاقة.
ونظرا لتعدد واختالف حاالت املادة ،واليت
عادة ما تكون يف ش���كل ذرات ،فإن الكيميائيني
غالبا ما يقومون بدراس���ة كيفية تفاعل الذرات
لتكوي���ن اجلزيئات وكيفية تفاعل اجلزيئات مع
بعضها البعض.
والكيمي���اء ه���و عل���م ي���درس العناص���ر

الكيميائي���ة وامل���واد الكيميائي���ة (الرتكي���ب
واخل���واص والبناء) والتح���والت املتبادلة فيما
بينها (التفاعالت الكيميائية).
ويذكر بعض املؤرخني أن العلماء املس���لمني
الذي���ن اش���تغلوا بعلم الكيمياء من���ذ عهد جابر
اب���ن حيان اش���تقوا لفظ( الكيمي���اء) من نفس
لغته���م العربية ،وأصل كلم���ة كيمياء يف اللغات
األجنبية هو (الكمي ـ .)Alchemy
وت���دل أداة التعري���ف (ال���ـ) عل���ى األص���ل
العربي والشك.
ويقول نفر من املؤرخني أن كلمة ( كمي) من
أمساء مصر القدمية وتعين األرض السوداء.
وهناك فئة تقول بأن الكلمة أصلها يوناني
قديم وعن األصل نقل جابر وأمثاله من العلماء
العرب واملس���لمني ومعنى الكلم���ة اليونانية هو
صه���ر املعادن وصبها  .وكان���ت صناعة املعادن
آنئ���ذ ج���زءًا ال يتجزأ من عمل علم���اء الكيمياء
واملشتغلني بهذا الفن بصفة عامة.
تصنيف العناصر
يوج���د  109عناصر كيميائي���ة مت تصنيفها
يف ج���دول( ،اجل���دول ال���دوري) ويق���ال عن���ه
أيض���ا (التصني���ف ال���دوري للعناص���ر) أو
(ج���دول مندليي���ف) :ذل���ك ألن ه���ذا اجل���دول
اقرتحه الكيميائي الروسيدميرتي إنفانوفتش
مندليينف.
ه���ذا اجل���دول ه���و األداة األساس���ية عن���د
كل الكيميائي�ي�ن الذي���ن يس���تخرجون من���ه أهم
خصائص كل عنصر.
يف ه���ذا اجل���دول ،توض���ع العناصر ضمن
أس���طر ،يطلق عليها (دورات) وضمن أعمدة،
يتم الرتتيب يف األسطر وفقًا لتسلسل العناصر
بالنس���بة إىل الع���دد ال���ذري ل���كل منه���ا ،ومن
اليمني إىل اليسار.
يف ح�ي�ن تش�ي�ر األعم���دة عل���ى العائ�ل�ات
الكيميائي���ة أو اجملموع���ات الطبيعي���ة ،أي
العناصر اليت عنده���ا اخلصائص الكيميائية
القريبة نسبيًا.
ً
إنها حالة اهللي���وم والنيون واألرغون مثال،
أي ضمن جمموعة الغازات النادرة.
ّ
تش���كل عناص���ر ه���ذا اجل���دول كل امل���ادة
املوج���ودة يف الك���ون ،م���ن اخلفي���ف ج���داً
اهليدروج�ي�ن ( 1ـ���ـ  1( ،)Aــ  ،)Zإىل العنصر
األثقل اليورانيوم ( 238ــ  92( ،)Aــ  )Zوهكذا
وضع���ت كل العناص���ر بالتسلس���ل م���ن األكث���ر
انتش���ارًا يف الكون اهليدروج�ي�ن ،واهلليوم إىل
األكث���ر انتش���ارا يف أجواء األرض األوكس���جني
واألزون إىل األكثر انتشارًا يف القشرة األرضية
املعادن على اختالفه���ا ،ومن ثم عناصر تركب
أجس���ام املخلوق���ات احلية :أوكس���جني كربون،
هيجروجني ،أزوت ،كلسيوم ،فوسفور.
أخ�ي�رًا ،تأت���ي العناص���ر الثقيل���ة (م���ا بعد
اليوراني���وم) ،وه���ي ،يف معظمه���ا ،منتوج���ات
اصطناعي���ة ّ
مت حتضريه���ا أثن���اء العم���ل
بالتفاعالت النووية ،كان آخرها حتى معلوماتنا
هذه املاتناريوم ( 109ــ  )Zوجد عام 1992م.
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...إعالن...
شروط وضوابط إصدار البحوث والدراسات اإلسالمية في قسم الشؤون الفكرية والثقافية
تعلن شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية في قسم الشؤون الفكرية والثقافية عن استقبال الدراسات واألبحاث
اإلس�ل�امية ف���ي المجاالت المتخصصة اآلتية لغرض طبعها ونش���رها كمس���اهمة مباركة من األمان���ة العامة للعتبة
الحسينية المقدسة وانطالقًا من حرصها على إحياء أمر آل محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم.
(االختصاصات)
1ــ الدراسات القرآنية.
2ــ دراسات في السيرة النبوية العطرة.
3ــ دراسات في علم األخالق.
4ــ دراسات في نهج البالغة.
5ــ دراسات في السيرة الحسينية :وتكون األبحاث في محورين:
المحور األول :السيرة العاشورائية ،المحور الثاني :السيرة الذاتية لإلمام الحسين (عليه السالم).
6ــ دراسات في سيرة أئمة أهل البيت (عليهم السالم).
7ــ دراسات في السيرة الفاطمية.
8ــ دراسات في العقائد اإلسالمية.
9ــ دراسات في الصحيفة السجادية.
10ــ دراسات إسالمية معاصرة.
(شروط البحث)
 .1أن يتناول البحث واحدا من الموضوعات المحددة في اإلعالن.
 .2أن يكون متصفا باألصالة والعمق ودقة التوثيق وسالمة المنهج العلمي.
 .3أن يكون مكتوبا بلغة عربية صحيحة.
 .4أن يحظى بموافقة اللجنة العلمية المشرفة على نشر األبحاث.
 .5أن يقدم الباحث نسخة ورقية منضدة من البحث ترفق معها نسخة على قرص مدمج (.)CD
 .6أن يقدم الباحث موجزًا عن سيرته العلمية مع نسخة مصورة لشهادته األكاديمية أو الحوزوية.
 .7أن ال يكون البحث قد نشر سابقا.
 .8أن ال يكون البحث مقتبسا أو مكررا أو يغلب عليه الجمع في المادة بحيث يختفي معه رأي الباحث.
 .9أن يكون البحث جديدا في موضوعه ومادته البحثية ومميزا في أسلوبه ومعالجته.
 .10للجنة العلمية الحق في تصحيح بعض المعلومات والمصطلحات متى لزم ذلك.
 .11في حال مخالفة البحث ألحد هذه الشروط يتم رفض البحث ولشعبة الدراسات الحق في حفظ البحث في أرشيفها
أو إعادته إلى صاحبه.
 .12يس���لم البحث إلى ش���عبة الدراسات في قسم الش���ؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة أو
يرسل عن طريق البريد اإللكتروني ( )info@imamhussain-lib.comوموقع قسم الشؤون الفكرية على اإلنترنيت
(.)www.ImamHussain-lib.com
 .13تعتذر شعبة الدراسات عن طبع الكتب الفقهية والدرسية والدواوين الشعرية والمباحث األصولية والمنطقية
وما هو خارج عن تلك االختصاصات التي تم تحديدها أعاله.
(ضوابط كتابة البحث)
تكتب البحوث وفق المواصفات التالية
أ /الكتابة بخط ()Traditional Arabic
ب /يكتب متن البحث بخط مقاس ()18
ج /تكتب الحواشي (الهوامش) بخط مقاس ()14
د /تكتب العناوين الجانبية بخط مقاس ( 18غامق) .Bold
هـ /ال يزيد عدد األسطر في الصفحة على  25سطرًا.
و /تكتب اآليات بالرسم العثماني فقط.
ز /اختيار أحد أساليب التوثيق المعروفة والمشهورة.
حّ /
يفقر البحث تفقيرا علميا معروفا في إعداد الدراسات اإلسالمية.
ط /يقدم البحث وهو مجلد تجليدا حلزونيا (س���بايرول) مع إرفاق قرص مدمج ( )CDللبحث على أن يكون بصيغة
وورد فقط (.)doc

