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ورد ع���ن اإلم���ام العس���كري  علي���ه 
السالم أنه قال:

)عالمات املؤمن مخس؛ صالة إحدى 
ومخسني، وزيارة األربعني، والتختم يف اليمني، 
وتعف���ر اجلب���ني واجله���ر ببس���م اهلل الرمح���ن 

الرحيم(.
اإلم���ام  أورده���ا  العالم���ات  ه���ذه 
العس���كري عليه الس���الم يف ظ���رف أراد 
أن مييّ���ز املؤم���ن باملعن���ى اخل���اص ع���ن غره 

ولكن هناك حكم أخرى منها:
الواجب���ة  الص���الة؛  أداء  عل���ى  احل���ث 
واملس���تحبة، وأراد أن يبيّ���ن أن الف���رق 
ب���ني املؤمن وغره ترك الص���الة ألهنا عمود 
الدين، وأراد بقوله التختم يف اليمني اإلش���ارة 
إىل أن اس���تحباب التخت���م يف اليم���ني ولي���س 
يف اليس���ار كما كان يصن���ع بنو العباس 

وأتباعه���م؛ إذ كان���وا يتختمون يف اليس���ار، 
واإلشارة أيضًا إىل أن التختم ليس شركًا 
كم���ا يدع���ى جهل���ة ه���ذه األم���ة إذ وردت 
األحاديث الكثرة ال���ي حتث على التختم، 
تركنا ذكره���ا لكي يكونا حلديث 

عن املناسبة أال وهي زيارة األربعني...
فزي���ارة األربع���ني م���ن عالم���ات املؤمن 
التاب���ع أله���ل البي���ت عليه���م الس���الم، فبه���ذه 
الزيارة إحياء ألمرهم عليهم الس���الم وتواصل 
معه���م وارتب���اط بنهجهم الذي في���ه رضا اهلل 
أن  نش���ك  ال  ولكنن���ا  ورس���وله،  تع���اىل 
اإلمام العسكري عليه السالم يقصد من 
الزي���ارة هي الزيارة الصحيحة الكاملة الي 
حياف���ظ الزائر فيها على آداب الزيارة وحيافظ 
عل���ى الني���ة اخلالص���ة يف التق���رب إىل اهلل تعاىل 
وحيف���ظ فيها بصره ومسعه ولس���انه وجوارحه 

م���ن املعصي���ة لكي تقبل زيارت���ه ألنّ اهلل 
تعاىل قال:

ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   »ڌ  
گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ  
ڱ   ڳ     ڳ   ڳڳ    گ   گ      گ  

ڱ  ڱ  ڱ«.
وإاّل ل���و خالف الزائ���ر اآلداب وااللتزام 
الش���رعي، مل���ا كان���ت زيارت���ه عالم���ة تدل 
عل���ى إميانه، ولكي ال يط���ول بنا املقام هنيب 
باحملبني والتابعني ألهل البيت عليهم الس���الم 
والزائرين إلمامهم احلسني بن علي عليهما 
الس���الم أن ينظ���روا إىل جاب���ر ب���ن عب���د اهلل 
األنصاري كي���ف زار اإلمام وليقتدوا به 
فإن زيارت���ه عالمة واضحة على حبه وإميانه 

وتشيّعه.
املشرف العام

زيارة األربعني عالمة املؤمن

كلمة العدد
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لقد تناولنا يف األعداد الس����ابقة خروج 
اإلم����ام احلس����ن علي����ه الس����ام م����ن مك����ة 
متوّجه����ا إىل الع����راق وذكرن����ا املن����ازل اليت 
م����ّر فيها املوكب احلس����يين حتى وصل إىل 

الشقوق.
ثم من الش����قوق إىل الزبالة فجاءه إليه 
خرب مقتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة، 

فأخرج للناس كتابًا ونادى:
»ِبْس����ِم اهلِل الرَّْح����ِن الرَّحي����ِم أّم����ا َبْعُد؛ 
َفَقْد أتانا َخرَبٌ َفظيٌع! َقْتُل ُمْس����ِلْم ْبِن َعقيٍل 
َوهاِنِئ ْبِن ُعْرَوِة، َفَمْن أَحبَّ ِمْنُكْم اإلْنِصراَف 

َفلَْيْنَصِرْف، َلْيَس َعَلْيِه ِمّنا ِذماٌم«.
فتفّرق الناس عنه تفّرقًا، فأخذوا ميينًا 
ومشااًل، حتى بقي يف أصحابه الذين جاءوا 

معه من املدينة.
وإّنا فعل ذلك ألنه إّنا تبعه األعراب، 
ألّنه����م ظّنوا أنه يأتي بلدًا قد اس����تقامت له 
طاعة أهله، فكره أن يس����روا معه إال وهم 
يعلم����ون ع����اَم يقدمون، وقد عل����م أنهم إذا 
ب����ّن هل����م مل يصحبه إاّل من يريد مواس����اته 

واملوت معه!
وقال القندوزي: أنه عليه السام قال:

»أّيه����ا الناُس َفَمْن كاَن ِمْنُكْم َيْصرِبُ َعلى 
����ْيِف َوَطْعِن األِسنَِّة َفلَْيُقْم َمَعنا َوإاّل  َحدِّ السَّ

َفلَْيْنَصِرْف َعّنا«.

لقاؤه عليه السالم مع هالل 
بن نافع

فبينما احلسن عليه السام يف املسر 
إذ ج����اء ه����ال بن نافع وعمرو بن خالد من 
الكوفة، فس����أل منهما أحوال الناس فقاال: 
أم����ا األغني����اء فقلوبهم إىل اب����ن زياد، وأما 
باق����ي الن����اس فقلوبه����م إليك، وإّن مس����لمًا 
وهانئًا وقيس����ًا �� الذي كان رس����ولك �� قتلوا، 

فقال:
َنَة َلنا َوألْشياِعنا َمْنِزاًل  »اللُهمَّ اْجَعِل اْلَّ

َكرميًا إنََّك َعلى ُكلِّ َشْيٍء َقديٌر«.
ق����ال أب����و خمن����ف: فحّدث����ين جعفر بن 
حذيفة الطائي �� قد عرف سعيد بن شيبان 
احلدي����ث �� ق����ال: دع����ا حممد بن األش����عث 
أرس����ل إي����اس ب����ن العث����ل الطائ����ي م����ن بين 
مال����ك بن عمرو ب����ن مثامة، وكان ش����اعرًا، 
كان حملّم����د زّوارًا فق����ال ل����ه: أل����ق حس����ينا 
فأبلغ����ه هذا الكتاب، وكت����ب فيه الذي أمره 
اب����ن عقيل وق����ال له: ه����ذا زاُدك وجهازك، 

ومتع����ة لعيالك؛ فقال: م����ن أين لي براحلة، 
ف����إّن راحليت قد أنضيتها؟ قال: هذه راحلة 
فاركبها برحلها، ثم خرج، فاستقبله بزبالة 

ألربع لياٍل وأخربه اخلرب وبّلغه الرسالة.
فقال له احلسن عليه السام:

»ُكلُّ م����ا ُحمَّ ن����اِزٌل، َوِعْنَد اهلِل َنَْتِس����ُب 
ِتنا«. أْنُفَسنا َوَفساَد أمَّ

لقاء اإلمام عليه السالم مع 
الفرزدق

ثّم أنه س����ار فلقيه الفرزدق فس����ّلم عليه 
ث����ّم قال: يا بن رس����ول اهلل كي����ف تركن إىل 
أه����ل الكوف����ة وهم الذي����ن قتل����وا ابن عمك 

مسلم بن عقيل وشيعته؟
قال: فاس����تعرب احلس����ن عليه الس����ام 

باكيا، ثّم قال:
»َرِح����َم اهلُل ُمْس����ِلمًا َفَلَقْد صاَر إىل َرْوِح 
اهلِل َوَرْياِن����ِه َوَجنَِّتِه َوِرْضواِن����ِه، أال أنَُّه َقْد 

َقضى ما َعَلْيِه َوَبِقَي ما َعَلْينا«.
ثم أنشأ يقول:

َنفيَس����ًة ُتَع����دُّ  ْني����ا  الدُّ َتُك����ِن  ف����إْن 
َوأْنَب����ُل أْعل����ى  اهلِل  َث����واِب  َف����داُر 

َوإْن َتُك����ِن األبْ����داُن ِلْلَم����ْوِت أْنِش����ئْت



Ď

����ْيِف يف اهلِل أْفَضُل َفَقْتُل اْمِرٍئ ِبالسَّ
رًا ُمَق����دَّ ِقْس����مًا  األْرزاُق  َتُك����ِن  َوإْن 

ُل َفِقلَّ����ُة ِح����ْرِص امَلْرِء يف ال����رِّْزِق أْجَ
ُعه����ا َوإْن َتُك����ِن األْم����واُل ِلل�����َِّْك َجْ

َفم����ا ب����اُل َم�����ُْوٍك ِب����ِه احُل����رُّ َيْبَخُل
����َد أْحَ آَل  ي����ا  اهلِل  َس����اُم  َعَلْيُك����ْم 

َفإن����ي أران����ي َعْنُك����ُم َس����ْوَف أْرَح����ُل
ألْهِله����ا َيْوم����ًا  األْفع����اُل  كاَن����ِت  َوإْن 

َكم����ااًل َفُحْس����ُن اخُلْلِق أْبه����ى َوأْكَمُل
ويف رواي����ة أن����ه عليه الس����ام قال لبنت 

مسلم عليه السام:
»يا إْبَنيت أنا أُبوِك َوَبناتي أَخواُتِك«.

م����ع  الس����ام  علي����ه  ماقات����ه  ومض����ى 
الف����رزدق يف منزل الصفاح أيضا، ثم س����ار 
إىل الق����اع، ومن الق����اع  إىل العقبة، فلقيه 
ش����يخ من بين عكرمة يق����ال له عمر)و( بن 

لوذان، قال له: أين تريد؟
قال له احلسن عليه السام:

»الُكوَفَة«.
مل����ا  اهلل  أنش����دك  الش����يخ:  ل����ه  فق����ال 
انصرفت، فو اهلل ما تقدم إاّل على األسّنة، 
وحدِّ السيوف، وإّن هؤالء الذين بعثوا إليك 
لوكان����وا كف����وك مؤن����ة القت����ال ووط����أوا لك 
األش����ياء، فقدمت عليه����م، كان ذل����ك رأيًا، 
فأّم����ا على ه����ذه احلال اليت تذك����ر فإّني ال 

أرى لك أن تفعل.
فقال له عليه السام:

أْي  »ي����ا َعبْ����َد اهلِل َليْ����َس َيَْفى َعَل����يَّ الرَّ
َولِكنَّ اهلَل َتعاىل ال ُيْغَلُب َعلى أْمِرِه«.

ثم قال عليه السام:
»َواهلِل ال َيْدُعوَن����ين َحّت����ى َيْس����َتْخِرُجوا 
ه����ِذِه الُعْلَق����َة ِمْن َج����ْويف، َفإذا َفَعُلوا َس����لََّط 
اهلُل َعَلْيِهْم َمْن ُيِذهلهًُّْم، َحّتى َيُكوُنوا أَذلَّ ِفَرِق 

األَمِم«.
وق����ال اب����ن قولوي����ه: حّدث����ين جاع����ة 
مشايي منهم علي بن احلسن وحممد بن 
احلس����ن، عن س����عد، عن أح����د بن حممد 
وحممد بن احلس����ن بن إبراهيم بن هاشم، 
جيع����ًا عن احلس����ن ب����ن علي ب����ن فضال، 

ع����ن أب����ي جيل����ة املفض����ل بن ص����احل، عن 
شهاب ابن عبد رّبه، عن أبي عبد اهلل عليه 
الس����ام أن����ه ق����ال: مّلا صعد احلس����ن عليه 

السام عقبة البطن قال ألصحابه:
»ما أراني إاّل َمْقتواًل«.

قال����وا: وم����ا ذاك ي����ا أبا عب����د اهلل؟ قال 
عليه السام:

»ُرْؤيًا َرأْيُتها يِف امَلناِم«.
قالوا: وما هي؟ قال عليه السام:

ها َعَليَّ َكْلٌب  »َرأْيُت ِكابًا َتْنَهُش����ين أَش����دهًّ
أْبَقٌع«.

ثم س����ار م����ن العقب����ة قاص����دًا واقصة، 
وس����ار من واقصة حتى انتهى إىل القرعاء 
بس����ره فمّر بها ومل ينزهلا حتى أتى مغيثة 
ومل ين����زل به����ا حتى ن����زل ش����راف فلّما كان 
يف الس����حر أم����ر فتيانه فاس����تقوا م����ن املاء 
فأكث����روا ث����م س����اروا منها، فرمس����وا صدر 

يومهم حتى انتصف النهار.
ث����م إّن رج����ًا ق����ال: اهلل أك����رب! فق����ال 

احلسن عليه السام:
َْت؟«. »اهلل أْكرَبُ، ِممَّ َكربَّ

ق����ال: رأي����ت النخل، فقال له األس����دّيان 
عبد اهلل بن س����ليم واملذرى بن املشمعل: إّن 

هذا املكان ما رأينا به خنلة.
فقال احلسن عليه السام:

»َفما َتَرياِنِه َرأى؟«.
أي  اخلي����ل،  ه����وادي  رأى  ن����راه  قلن����ا: 

رؤوسها، فقال عليه السام:
»َوأنا واهلِل أرى ذِلَك«.
ثم قال عليه السام:

»م����ا َلن����ا َمْلج����ٌأ َنْلج����ُأ إَليْ����ِه َفَنْجَعُل����ُه يف 
ُظُهوِرنا َوَنْسَتْقِبُل الَقْوَم ِبَوْجٍه واِحٍد«.

فقلنا له: بلى هذا ذو حس����م إىل جنبك 
متيل إليه عن يسارك، فإن سبقت إليه فهو 
كم����ا تري����د، فأخذ إلي����ه ذات اليس����ار وملنا 
مع����ه، فما كان بأس����رع م����ن أن طلعت علينا 
ه����وادي اخليل، فتبيناها وعدلنا فلما رأونا 
عدلنا عن الطريق عدلوا إليه كأّن أس����نتهم 

اليعاسيب وكأّن راياتهم اجنحة الطر.
فاس����تبقنا عل����ى ذي حس����م فس����بقناهم 

إلي����ه، وأمر احلس����ن عليه الس����ام بأبنيته 
فضرب����ت، وج����اء الق����وم زهاء أل����ف فارس 
م����ع احل����ّر بن يزيد التميم����ي حتى وقف هو 
وخيله مقابل احلس����ن عليه السام يف حّر 
الظهرة واحلس����ن عليه السام وأصحابه 
معتمون متقلدون أس����يافهم، فقال احلسن 

عليه السام لفتيانهم:
ُفوا  »إْسُقوا الَقْوَم َوأرُووُهْم ِمَن املاِء َوَرشِّ

اخَلْيَل َتِرشيفًا«.
القص����اع  مي����أون  وأقبل����وا  ففعل����وا 
والطس����اس من املاء ثم يدنونها من الفرس 
ف����إذا ع����ّب فيه����ا ثاث����ًا أو أربعًا أو مخس����ًا 
عزلت عنه وسقوا آخر، حتى سقوها كلها.

فق����ال: علي بن الطع����ان احملاربي: كنت 
مع احلّر يومئذ، فجئت يف آخر من جاء من 
أصحابه فلما رأى احلسن عليه السام ما 

بي وفرسي من العطش قال:
»أِنِخ الّراِوَيَة«.

والراوية عندي السقاء، ثم قال:
َمَل«. »َيا ْبَن األِخ أِنِخ اْلَ

فأخنته فقال عليه السام:
»إْشَرْب«.

فجعل����ت كلم����ا ش����ربت س����ال امل����اء م����ن 
السقاء، فقال احلسن عليه السام:

قاَء«. »إْخِنِث السِّ
أي اعطف����ه، فل����م أدر كيف أفعل، فقام، 

فخنثه فشربت وسقيت فرسي.
وروى: ملا انتصف النهار واشتدت احلّر 
������ وكان ذلك يف القيظ �� ت����رأت هلم اخليل، 
فق����ال احلس����ن علي����ه الس����ام لزه����ر بن 

القن:
»أما ه����ا ُهنا َمكاٌن ُيْلجأ إَلْيِه أْو َش����َرٌف 
َنَْعُل����ُه َخلْ����َف ُظُهوِرن����ا َوَنْس����َتْقِبُل الَقْوَم ِمْن 

ِوْجٍه واِحٍد؟«.
قال له زهر: بلى، هذا جبل ذي جشم، 
يس����رُة عنك، فِمل بنا إليه، فإن سبقت إليه 

فهو كما حتّب.)1(
��������������������������������������

)1( موس���وعة كلم���ات اإلم���ام احلس���ن علي���ه 
السام: ص348 �� 354.



في رحاب علوم القرآن
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احللقة  يف  تناولنا  القارئ  عزيزي 
القرآن(  يف  )التوحيد  موضوع  من  األوىل 
يريد  من  على  جيب  وهل  التوحيد  مراتب 
أن يصبح موحدا أن يظفر جبميع املراتب 
منه؟  األوىل  املرتبة  تكفيه  أم  التوحيد  من 

فالواب كالتالي:
التوحيد  من  األوىل  املرتبة  كانت  إذا 
موّحدًا  ليصبح  اإلنسان  يكفي  أي  كافية، 
أما  واحد،  الوجود  واجب  بأّن  يعتقد  أن 
تكون  فقد  واملعبودية  والربوبية  اخلالقية 
لآلخرين فسيكون من املوحدين من يعتقد 
بأّن املوجود الذي وجوده من ذاته هو اهلل، 
وأما العامل فهو من خلق آخرين، وصحيح 
أّن هذا االعتقاد متناقض ولكن هذا شيء 
آخر، فكثر من العقائد يلزم منها التناقض، 
ولكّن الشخص املعتقد غر ملتفت إىل كون 
وهلذا  منسجمن  غر  االعتقادين  هذين 
فهو يعتقد بهما معًا نتيجة لنقص معرفته 

ولعدم وضوح رؤيته.
وسيكون من املوحدين بطريق أوىل من 
يعتقد بأنه ال خالق للعامل سوى اهلل ولكنه 
بعد أن خلقه اهلل فقد ترك أمر تدبره إىل 
بعض خملوقاته، أو أن ذلك ال يتاج إىل 
إىل  املوجودات  هذه  جاءت  فعندما  إذن، 
هذا العامل تولت أمر تدبره بصورة ذاتية 

وانتزعت ذلك من يد اهلل.
على  الشرك  عقائد  أّن  املاحظ  ومن 
املوضوع،  بهذا  تتعلق  التاريخ  طول مسرة 
اإلسام  صدر  عصر  يف  املشركون  وحتى 

الذين يقول القرآن بشأنهم:
ٻ   ))ٱ   ٿ((،  ٿ    ))ٿ  

ٻ((.
ألنهم قد أخرجوا املسلمن من ديارهم 
�� حتى هؤالء املشركون مل يكونوا يعتقدون 
أّن للعامل أكثر من خالق، وإنا هم يقولون 
للعامل عدد من املديرين، وهم املائكة الذين 

يعتربونهم بنات اهلل، وتقدير عددهم 
يعتمد على مدى كرم هؤالء، وال يصنعون 

األصنام وال يعبدونها إاّل من أجل 

كل  ألّن  املائكة،  هذه  إىل  تقربهم  أن 
واحٍد منها متثال مللك، وملا كانت بنات اهلل 
وإذا  رغبة،  هلّن  يرّد  ال  فهو  لديه  عزيزات 
أمًا،  هلّن  ييب  ال  فإنه  شيئًا  منه  أردن 
هلم  شفيعًا  املائكة  فستصبح  هذا  وعلى 

عند اهلل:
))ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ((، 

و))ھ  ھ   ے  ے((.
أي أّن املشركن من العرب كانوا مؤمنن 

بوجود اهلل:
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ))ڭ  

ۆ  ۈ  ۈ((.
فكان شركهم إذن يف العبادة والربوبية، 
وكذا حال املشركن يف عصر يوسف عليه 
متعددون  أخالقون  يقل:  مل  وهو  السام، 
خر أم خالق واحد، بل قال عليه السام 

حسب ما ينقل القرآن:
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ))ڦ  

ڃ((.
ويظهر من هذا أّنهم كانوا مشركن يف 

الربوبية.
أهؤالء موّحدون أم مشركون من وجهة 

نظر اإلسام؟
واألرباب  واحد  اخلالق  بأّن  يعتقد  من 
متعددون،  االختيار  أصحاب  متعددون، 
لأرض رب، وللحيوانات رب، لليابسة رب 
قد خلقها  ولكّن هذه جيعًا  رب،  وللبحار 
أم مشركًا حسب  موّحدًا  هذا  أيكون  اهلل، 

املقاييس السامية؟
التوحيد  يكفي  وال  مشرك  أنه  شك  ال 

يف اخلالقية.
املدّبر  بأن  اإلنسان  اعتقد  إذا  أما 
التكويين للعامل واحد، فاهلل اخلالق للعامل 
إىل  يعتقد  ولكنه  تكوينيًا،  له  املدّبر  هو 
يف  احلق  األفراد  لبعض  بأن  ذلك  جانب 
وضع القوانن للناس، وجتب عليهم الطاعة 
هلا فهي مثل الطاعة هلل، أحيانا ينزل اهلل 
يف  قانونًا  األشخاص  بعض  ويضع  قانونًا 
عرض قوانن اهلل، ويلزمون الناس بتنفيذه، 

والبّد عندئٍذ من الطاعة هلل وهلم فهما 

الربوبية  يف  هذاهوالشرك  واجبتان، 
التشريعية:

ۆ   ۆ    ))ۇ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ((.

لقد كان اليهود والنصارى معتقدين بأّن 
حبّق  يتمتعون  والكنائس  األديرة  مسؤولي 
األحكام  تغير  أو  القوانن،  وسن  التشريع 
اإلهلية والتصرف فيها، وال يزال هذا احلق 
حتى اآلن ممنوحًا هلم، فللشورى املسيطرة 
أن  يف  احلق  الكاثوليكية  الكنيسة  على 
الطاق  كان  مثًا:  حتّرمه،  أو  شيئًا  حتّل 
يف  حمّرمًا  طويلة  غر  ف�ة  قبل  ما  إىل 
املذهب الكاثوليكي، فإذا تزّوج رجٌل وامرأة 
فسيظان زوجن إىل األبد، وال سبيل هلما 
إىل الطاق، ولكّن الطاق أجيز أخرًا يف 
بعض املوارد من قبل تلك الشورى الكنسية، 
ووضع القانون حتت تصرفهم، ما هو رأي 
الدين املسيحي؟ ما قالته الشورى الكنسية 

هو الدين املسيحي.
آراؤهم  غدًا  تتغر  أنفسهم  وهؤالء 
نفسه  وهو  أيضًا،  الدين  معها  فيتغّر 
بهذا  يصبح  ولكنه  القديم،  الدين  ذلك 
العقيدة  هذه  إّن  الزمان،  هذا  يف  الشكل 
شرك يف الربوبية التشريعية، والظاهر أّن 
القرآن ينظر إىل هذا املوضع عندما ينعى 
األحبار  اّتاذهم  والنصارى  اليهود  على 
والرهبان أربابًا من دون اهلل، وال ينصرف 
بأّن  مثًا  يعتقدون  أنهم  إىل  اآلية  ظاهر 
بن  يكن  مل  ألنه  للعامل،  اخلالق  هو  البابا 
بل  العقيدة،  هذه  مثل  واملسيحين  اليهود 
الذي  األصيل  التقنن  حّق  إىل  ينصرف 
كانوا يعتقدون به ويقولون إن طاعته واجبة، 
ويؤّدي بهم هذا إىل االعتقاد بأّن هناك من 
اع�اف  وهو  اهلل،  غر  العبادة  يستحق 

بآهلة غر اهلل.
الكريم  القرآن  إىل  رجعنا  إذا  أما 
وتأملنا فيه واستفتيناه عن النصاب الازم 
الواب:  فسيكون  موحدًا  اإلنسان  ليصبح 
كل  هو  القرآن  نظر  وجهة  من  املوّحد  إّن 
منحصر  الوجود  واجب  بأن  يع�ف  من 



Đ

تعاىل  وهو  باهلل، 
والرب  اخلالق  وحده 
التشريعي  والرب  التكويين 
االعتقاد  كان  وملا  املعبود،  واإلله 
أصبح  لذا  األخر  يف  واقعًا  باأللوهية 
مّت  إذا  أي  اهلل(  إال  إله  )ال  اإلسام  شعار 
ما  أّن  املؤكد  فمن  باأللوهية  االعتقاد  لنا 
قبله تاّم وهو من باب )إذا حصلنا على املئة 

فالتسعون قطعًا يف أيدينا(.
هو  القرآن  يف  التوحيد  نصب  إذن 
ومنتهية  جمتمعًة  األمور  بهذه  االعتقاد 
بالتوحيد يف األلوهية، فمن توفرت فيه كان 
موّحدًا ومسلمًا وله السعادة يف اآلخرة، أما 
ما دون ذلك فهو ليس مبقبول، يبقى علينا 
أن نعرف حكم ما فوق ذلك، وللجواب نقول: 
يكدح  أن  اإلنسان  وعلى  جّدًا،  ممتاز  إنه 
وكلما  تكامله،  درجة  ف�تفع  إليه  ليصل 
ارتفعت  التكامل  سّلم  يف  اإلنسان  ارتقى 
درجة توحيده، ونن نعلم أن درجة التوحيد 
حسب  التقييم  عند  الفضيلة  معيار  هي 

املقاييس اإلسامية.
أما السؤال هنا:

إذا اع�ف شخص بالتوحيد يف اخلالقية 
ولكنه أنكر التوحيد يف الربوبية، ثم وجدنا 
أن  لنا  أيّق  معًا،  ينكرهما  آخر  شخصًا 
منهما  واحد  كل  إن  ونقول  بينهما  نقارن 
يف مرتبة من الكمال والفضيلة تتلف عن 
مرتبة اآلخر، فأحدهما مثًا عشر درجات 
من الفضيلة ولآلخر عشرون، أم أن جمموع 
بعضها  إىل  انضمت  إذا  التوحيد  مراتب 
منشأ  تصبح  ذلك  فعند  النصاب  وحققت 
احلد  هذا  إىل  تصل  مل  إذا  وأما  لأثر، 

فليس هلا أّي أثر؟
وكل  مراتب  سلسلة  هذه  أن  يبدو  قد 
حتى  هلل  فاملنكر  أثره،  يّقق  منها  واحد 
بعنوان أنه واجب الوجود يتّل منزلة دانية 
أنه  بعنوان  تعاىل  به  يعترب  الذي  أما  جدًا، 
من  جبانب  ظفر  قد  فهو  الوجود  واجب 
احلقيقة وله شيء من الكمال، وهو أحسن 
من سابقه، وهكذا نتصاعد حتى نصل إىل 

املعتقد بالتوحيد يف األلوهية.
هذا  القرآنية  النصوص  تؤيد  هل  ولكن 

الواب السطحّي؟
نال  من  أّن  القرآن  من  يستفاد  ال  كا، 
بعض مراتب التوحيد فهو أحسن حااًل ممن 
يفقدها جيعًا، فلعّل موجودًا قد نال أربع 
اخلامسة  املرحلة  دون  التوحيد  من  مراتب 
وهو أسوأ حااًل حتى من احملروم من املرحلة 
ألّول  العجب  ينتابنا  وقد  للتوحيد،  األوىل 
العجب  هذا  ولكّن  األمر،  هذا  من  وهلة 
يؤّيد  ما  استعرضنا  إذا  يتبّدد  ما  سرعان 
الكريم،  القرآن  نصوص  من  الدعوى  هذه 
القرآن  يف  املوضوع  هذا  مصاديق  وأوضح 

هو قصة إبليس، ونن ال نبحث هنا هل أّن 
إبليس موجود حقيقي أم هو أسطورة؟ هل 
هو مستقل عن اإلنسان أم هو بعٌد وجزء من 

اإلنسان؟
مستقًا،  وجودًا  إلبليس  أن  نعتقد  بل 
وقد كان له وجود حقيقي وخارجي قبل أن 
يوجد اإلنسان، ويتميز بعمر طويل، فقصة 
الكريم  القرآن  تكّرر ذكرها يف  اليت  إبليس 
وأوليت اهتمامًا خاصًا فيه ليست أسطورة 
ألنها  بها  يهتّم  القرآن  وإنا  فيها،  مثرة  ال 
شيء مهّم جدًا والبّد أن نستفيد منها، لقد 
أن  بدليل  اهلل  خبالقية  معتقدًا  إبليس  كان 

اهلل ملا سأله بنّص القرآن:
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ))ۈ   

ۉ((.
أجاب إبليس:

ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ   ۇئ   وئۇئ   وئ   ەئ    ))ەئ  
ېئ((.

ففي هذه املكاملة ال ينكر إبليس خالقية 
موجود  اهلل  بأن  يعترب  هو  وإنا  اهلل، 
الشيطان  ضمنه  ومن  العامل  خالق  وهو 

واإلنسان.
وهل هو معتقد بربوبية اهلل؟

نعم، ألنه يقول:
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ       ڌ   ))ڌ  

ژ((.
باملعاد، ألنه عندما  أيضًا  يعتقد  بل هو 

قال اهلل له:
))ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ((.

فقد أجاب إبليس:
))ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ((.

اهلل  خبالقية  معتقدًا  إبليس  كان  إذن 
كان  ولو  القيامة،  بيوم  ومعتقدًا  وربوبيته 
كل واحد من هذه املعتقدات كافيًا لتحقيق 
إبليس  والفضيلة ألصبح  الكمال  من  درجة 
والكمال،  الفضيلة  من  بدرجات  متمتعًا 
نهج  يف  السام  عليه  علي  اإلمام  ويتحدث 

الباغة عن إبليس قائًا:
»وكان قد عبد اهلل ستة آالف سنة، ال 
يدرى أمن سيّن الدنيا أم من سيّن اآلخرة«.

فعبادة  الدنيا،  سيّن  من  ولنفرضها 
إبليس هلل قبل خلق آدم ستة آالف سنة ليس 
بالشيء القليل، إذن ماذا كان ينقصه؟ كان 
ينقصه هذا األمر: وهو أّن ما يقوله اهلل البّد 
من قبوله، فالطاعة هلل ترفض النقاش، ألّنه 
تنفّذ  فأوامره  له،  الوجود  اهلل، وجيع  هو 
من دون سؤال، وال معنى إطاقًا ألن يقوم 
واإلميان  اهلل،  أمام  وجوده  بإثبات  خملوق 
اإلنسان  على  يفرض  التشريعية  بالربوبية 
وكل خماطب أن يستسلم لأوامر اإلهلية من 
دون سؤال، وال يّق ألّي أحد أن يناقش اهلل 
ويقول له: أمرك هذا �� والعياذ باهلل �� ليس 
يضع  أن  ملوجود  كان  إذا  ألنه  حمله،  يف 

أن  البّد  فاخلاضع  له  ويسجد  آخر  ملوجود 
آدم  من  أفضل  وأنا  منزلة،  أخفض  يكون 
له،  أنا أسجد  لي، ال  أن يسجد هو  فابّد 
ومعنى هذا الكام أنك يا رّب �� والعياذ باهلل 
�� قد أصدرت أمرًا يف غر حمله، وليس من 
حقك �� والعياذ باهلل �� أن تأمرني بالسجود 
آلدم، وأنا أطالبك بالدليل، فأي سبب أنا 

أسجد له؟
كتاب  أّي  يف  وال  القرآن  يف  يوجد  ال 
مساوي وال يف الروايات شيء يذكر بعنوان 
هذا  سوى  إبليس  سقوط  يف  السبب  أنه 
الذنب وجذوره النفسية، فمنشأ سقوطه هو 
مترده على أمر اهلل، ومن الطبيعي أن يكون 
املنشأ له،  التمّرد جذور نفسية تعترب  هلذا 

وهي التكرّب واحلسد آلدم.
من  مبرتبة  يظفر  من  بأن  قلنا  إذا  أما 
يفتقدها  أشرف ممن  فهو  التوحيد  مراتب 
بكثر  أرفع  إبليس  يصبح  أن  منه  لزم  فإنه 
ممن ال يؤمن باهلل أساسًا، بينما األمر ليس 
كذلك: فالشخص الذي مل يؤمن باهلل وعاش 
يف هذا العامل ف�ة قصرة من الزمن وقد 
السيئة  األعمال  يف  غارقًا خاهلا  يكون  ال 
األخرى ال يصبح رئيس أهل جهنم، ويتسّلم 
زمام الرئاسة فيها إبليس الذي عبد اهلل ستة 
آالف سنة واعتقد بعدد من مراتب التوحيد 
ومعه أتباعه، جيدون أمامهم أحّط درجات 
مقصورة  املنزلة  هذه  أّن  نقصد  وال  جهنم، 
عليه، فلعّل له شركاء من شياطن وأبالسة 
ولكنه  أولئك،  عن  يقّلون  ال  الذين  اإلنسان 
على أّي حال مل ينفع إبليس إميانه خبالقّية 
عبادته  ترفعه  ومل  التكوينية،  وربوبيته  اهلل 
الطويلة املاضية، ملاذا؟ ألّن توحيده مل يصل 
إىل حّد النصاب، فهو كاملرّكب الذي يفتقر 
املساهمة  عناصره  من  أصلي  عنصر  إىل 
تتوّفر  مل  ما  منه  فائدة  ال  وهو  تركيبه،  يف 
فيه كل أجزائه األساسية، ولعّل مركبًا يؤّثر 
أثرًا مضّرًا إذا فقد جزءًا منه، فهناك بعض 
إذا مل تضف مادة معينة إىل  اليت  األدوية 
فحسب،  مفيدة  غر  ليست  فإنها  تركيبها 

وإنا هي قد تكون ضارة.
التوحيد  إذن هذه اجملموعة من عقائد 
اليت تبدأ من التوحيد يف اخلالقية وتنتهي 
واحدًا  مرّكبًا  تشّكل  األلوهية  يف  بالتوحيد 
يستطيع أن يؤّثر يف سعادة اإلنسان، حيث 
اإلهلية  الرحة  دار  يف  دخوله  إىل  يؤدي 
من  جزء  أّي  فقد  إذا  أما  بالنة،  ومتّتعه 

أجزائه فلن يكون له ذلك األثر.)1(
����������������������������������������������������
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على ضفاف نهج البالغة

نه���ج  الس���ام يف  علي���ه  عل���ي  اإلم���ام  ق���ال 
اِئَكَة َوِديَعَتُه  ���َتأمَْدى اللهّ ُسبمَْحاَنُه المَْ الباغة:»َو اسمْ
ُجوِد  َلَديمِْهممْ َوَعهمَْد َوِصيَِّتِه ِإَليمِْهممْ يِف االمْذمْعاِن ِبالسُّ
���ُجُدوا  ُن���وِع ِلَتكمِْرَمِتِه َفقاَل ُس���بمْحاَنُه اسمْ ُ َل���ُه َوالمْ
ِميَُّة َوَغَلَبتمْ  َ اِلَدَم َفَس���َجُدوا ِإالهّ ِإبمِْليَس اعمَْتَتمُْه المْ
���َتومَْهَن  لمَْق���ِة النهّ���اِر َواسمْ ���قمَْوُة َوَتَع���زََّز ِبِ َعَليمْ���ِه الشِّ
َقاقًا  حمْ ���تِ لمْصاِل َفَأعمَْطاُه اللهّ النَِّظَرَة اسمْ َخلمَْق الصَّ
ازًا ِللمِْعَدِة َفقاَل  ِتتمْمامًا ِللمَْبِليَِّة َوِإنمْ َطِة َواسمْ خمْ ِللسُّ

عمُْلوِم«. نمَْظِريَن ِإىل َيومِْم المَْوقمِْت المَْ َفِإنَّك ِمَن المُْ

بداية انحراف إبليس
ال���ذي تفيده العبارة اع���اه أّن اهلل قد أخذ 
عهد املائكة مس���بقًا بالسجود آلدم حن خلقه؛ 
األم���ر ال���ذي وردت اإلش���ارات إلي���ه يف الق���رآن 
الكريم ومنها اآلية )70 و71 من س���ورة ص(:)ِإذ 
قاَل َربَُّك ِلْلَم�اِئَكِة ِإنِّي خاِل�ٌق َبَشرًا ِمْن ِط�ن * 
َف���ِإذا َس����وَّْيُتُه َوَنَفْخُت ِف�يِه ِمْن ُروِح����ي َفَقُعوا َلُه 
س���اِجِديَن(. فقد كانت املائكة تدرك أّن الوفاء 
بذل���ك العهد إّنا يصل حن خلق آدم وتكامله 
به���ذه الص���ورة اإلنس���انية، ولذل���ك أمرهم اهلل 
س���بحانه ملا أمت خلقه بالسجود )اْس���ُجُدوا اِلَدَم 

َفَسَجُدوا ِإاّل ِإبِْل�يَس(.
ذه���ب بع���ض ش���ّراح نه���ج الباغ���ة أّن هذا 
األم���ر قد يك���ون مس���تغربًا لدى املائك���ة ويثر 
اندهاش���هم ولعله���م يتس���اهلون يف امتثال���ه لوال 
تل���ك املقدم���ة بذلك العه���د الذي أخ���ذ عليهم، 
ولذلك أعدهم اهلل س���بحانه هلذا األمر مس���بقًا 
ليعلم أّن مثل هذه املقدمات ضرورية يف األوامر 

املهّمة.

الدوافع التي أدت إلى تمرد 
إبليس

ثم يتطرق)عليه الس���ام( إىل الدوافع اليت 
وقف���ت وراء مت���رد إبليس فقال)عليه الس���ام(: 
»اع�ت���ه احلمي���ة وغلب���ت عليه الش���قوة وتعزز 

خبلقة النار واستوهن خلق الصلصال«.
فالواق���ع أّن العامل األصلي لتمرده إّنا كان 
تلوث���ه الباط���ين وال���ذي عرب عنه بالش���قوة إىل 
جان���ب الكرب والغ���رور واحلمي���ة واألنانية اليت 
تفرزه���ا طبيع���ة ذل���ك الدن���س الباط���ين والذي 
غل���ب على فك���ره وأعم���ى بصرت���ه ليصده عن 
رؤي���ة الواقع فيغ���� خبلقة الن���ار ويراها أعظم 
ش���أنًا من خلق���ة الطن وال����اب؛ ال�اب الذي 
يع���ّد مصدر جيع اخل���رات والربكات واملنافع 

والفوائد، بالتالي حس���ب أن علمه ومعرفته إّنا 
تف���وق حكم���ة اهلل � طبع���ًا ال يب���دو ه���ذا احلكم 
غريب���ًا من األف���راد الذين يغرق���ون يف مثل هذا 
احلج���ب؛ فاإلنس���ان األنان���ي املض���روب علي���ه 
حبج���اب الغ���رور ق���د ي���رى القب���ة حب���ة واحلبة 
قبة أحيان���ًا، فعباقرة الفكر وجهاب���ذة العلم إذا 
م���ا ابتل���وا بالغ���رور واألنانية وحب ال���ذات رمبا 

يرتكبون أفظع األخطاء والزالت.
فامل���راد بالش���قاوة هن���ا ه���ي تل���ك املوان���ع 
الباطني���ة والصف���ات الرذيل���ة ال���يت كانت لدى 
الش���يطان، وه���ى املوانع والصف���ات االختيارية 
النابعة من أفعاله الس���ابقة وهى ليس���ت شقوة 
ذاتي���ة وغ���ر اختياري���ة؛ ألّن الش���قاوة تقاب���ل 
الس���عادة. وتع���ين الس���عادة توف���ر اإلمكان���ات 
ومتهيد الس���بيل من أجل احلركة نو الصاح 
والش���قاوة تع���ين املطب���ات والصعوب���ات ال���يت 
تع�ض هذا الس���بيل؛ واملهم أّن كل هذه ااُلمور 
إّن���ا تنب���ع م���ن ذات أفع���ال اإلنس���ان وس���ائر 
املوجودات املختارة ال أّنها تس���تند إىل العوامل 

 الربي���ة   والقهري���ة.
توعد إبليس بإغواء أبناء ادم 

عليه السالم
عل���ى كل ح���ال ف���ان إبليس ق���د ارتكب هذه 
املعصية الكربى واخلطأ السيم ليسقط باملرة 
فيطرد م���ن حظرة القرب اإلهل���ي حتى أصبح 
من ألعن خلق اهلل وأبعدهم عن رحته بفعل تلك 
املعصي���ة اخلطرة؛ غ���ر أّن هذه اللعنة والطرد 
م���ن الرح���ة مل تك���ن لتوقظ���ه فتم���ادى يف غيه 
وغروره واس���تنادًا لس���رة املغرورين واملتعصبن 
من ذوي األنفة واحلمية فقد باشر عمًا قبيحًا 
آخ���ر متثل بتوعده بإغواء آدم وذريته، ثم س���أل 
اهلل وبدافع إشباع غريزة غضبه وحسده النظرة 
إىل يوم القيامة لرتكب معصية ُاخرى أفدح من 

سابقتها )قاَل َربِّ َفَأْنِظْرِني ِإىل َيْوِم ُيْبَعُثوَن(.
اس���تحقاقًا  لث���اث؛  ل���ه  اهلل  فاس���تجاب 
للغض���ب، وإكم���ااًل البت���اء العب���اد ومتحيصهم 
وأخ���رًا اناز ما وعده به »فأعطاه اهلل النظرة 
اس���تحقاقًا للسخطة واس���تتمامًا للبلية وانازًا 
للعدة«، ولكن ليس على ضوء ما س���أل، بل جعل 
لذلك أج���ًا معينًا »فقال إّنك من املنظرين إىل 

يوم الوقت املعلوم«.

ما المراد بيوم 
الوقت المعلوم

أّن  إىل  البع���ض  ذه���ب 
امل���راد بذل���ك انته���اء العامل 
وانقطاع مّدة التكليف )وعلى 
ضوء ه���ذا املعنى فقد كانت 
املوافق���ة عل���ى بعض س���ؤال 
ابلي���س، ألّن���ه س���أل النظرة 
إىل يوم القيامة بينما أجيب 

بالنظرة إىل ختام الدنيا(.
البع���ض  ذه���ب  بينم���ا 
اآلخ���ر أّن املراد بذلك زمان 
مع���ّن وه���و انقط���اع عم���ر 
ابليس؛ األمر الذي ال يعلمه 

إاّل اهلل؛ وإاّل لو أعلنه آنذاك لكان إغراًء البليس 
بالتمرد وارتكاب املعاصي.

وأخ���رًا فقد احتم���ل البع���ض أّن املراد يوم 
القيامة؛ ألّن اآلية اخلمس���ن من س���ورة الواقعة 
ع���ربت بالي���وم املعلوم ع���ن يوم القيام���ة )ُق�ْل ِإنَّ 
ْ�ُموُع���وَن ِإىل ِم�يقاِت  ِل����نَ َواآلِخ�ِري���َن * جملََ اأَلوَّ

َي�ْوم َم�ْعُلوم(.
إاّل اّن ه���ذا االحتم���ال يبدو مس���تبعدًا، ألّنه 
وعلى ضوء هذا التفس���ر قد اس���تجيب لميع 
طلبات���ه، يف ح���ن يفي���د ظاهر اآلي���ات القرآنية 
أّن���ه مل يس���تجب إاّل لبعض طلبات���ه، أضف إىل 
ذلك فاّن اآلية اليت وردت يف البحث قالت »يوم 
الوقت املعلوم«بينما قالت اآلية الواردة يف سورة 
الواقعة )َي�ْوم َم�ْعُلوم( فاآليتان متفاوتتان، وعليه 
فالتفسر الصحيح هو التفسر األول أو الثاني. 
م���ن جانب آخر فقد ج���اء يف احلديث أّن املراد 
بيوم الوق���ت املعلوم هو زمان ظهور إمام العصر 
والزم���ان املهدي )عج( وال���ذي ينهي بدوره عمر 

ابليس.
وبالطب���ع ف���ان هذا ل���ن ي���ؤدي إىل اجتثاث 
ج���ذور الذنب واملعصية عن العامل باملرة وتنتفي 
قضي���ة الطاع���ة واالمتحان اإلهل���ي؛ ألّن العامل 
األصل���ي إّنا يكمن يف ه���وى النفس الذي يبقى 
س���ائدًا يف اإلنس���ان، ب���ل حت���ى عام���ل انراف 

الشيطان إّنا يعزى إىل هوى نفسه.

 أسئلة واستفسارات بشأن خلق 
الشيطان

هنال���ك ع���ّدة أس���ئلة واستفس���ارات بش���أن 
خلق الش���يطان وس���وابقه ومترده عل���ى األوامر 
اإلهلي���ة وم���ن ث���م امهاله حت���ى الزم���ان املعلوم، 



وبالطب���ع ف���اّن املق���ام ال يس���ع 
عل���ى  والوق���وف  اإلس���هاب 
التفاصيل، ولذلك س���نقتصر 
عل���ى التع���رض بأطناب هلذه 

املواضيع.
السؤال األول

ه���ل إبليس من املائكة؟ 
إّن كان ال���واب باإلجي���اب 
فل���م ارتك���ب تل���ك املعصية 
اخلط���رة م���ع أن املائك���ة 
كان  وإن  معصوم���ون، 
ال���واب بالنف���ي يف أّنه مل 
يك���ن من املائكة، فما علة 
ذكره يف عداد املائكة على 

لسان اآليات القرآنية؟
ال���واب: يقين���ًا مل يك���ن من املائك���ة، فقد 
ص���ّرح القرآن قائًا: )كاَن ِمَن اِلنِّ َفَفَس���َق َعْن 
َأْم���ِر َربِّ���ِه(، إاّل أّنه قد اصطف م���ع املائكة أثر 
جه���وده يف الطاع���ة والعبودية ولذلك عد واحدًا 
منه���م، وهلذا الس���بب أيض���ًا وردت بعض خطب 
نهج الباغة مبا فيها اخلطبة رقم 192 املسماة 
بالقاصع���ة ال���يت ع���ربت باملل���ك ع���ن إبلي���س؛ 
وناهي���ك ع���ن ذل���ك فق���د ص���ّرح نفس���ه قائًا: 
)َخَلْقَت���ين ِم���ْن نار( ونعلم جيعًا ب���أّن الن قد 
خلقوا من النار ال املائكة، وهذا ما صّرحت به 
اآلية اخلامس���ة عشرة من سورة الرحن )َوَخَلَق 
اْل���انَّ ِم�ْن م���اِرج ِم�ْن نار(، وقد أش���ارت بعض 
رواي���ات أه���ل البيت)عليه���م الس���ام(إىل ه���ذا 
املعنى أيضًا. أضف إىل ذلك فقد أش���ار القرآن 
إىل ذري���ة إبلي���س وول���ده  )َأَفَت�تَِّخُذوَن���ُه َوُذرِّي�ََّت���ُه 
َأْوِل�ي���اَء ِم���ْن ُدوِن���ي َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ( بينما ليس���ت 

للمائكة من ذرية.
السؤال الثاني

كيف جاز على اهلل سبحانه أن يسلط إبليس 
على الناس حتى أّنهم سلبوا قدرة الدفاع؟ أضف 
إىل ذل���ك فم���ا الضرورة يف اإلغ���واء والضال؟ 
ومنح���ه تل���ك امل���ّدة الطويل���ة م���ن العم���ر واملهلة 
ليس���عى س���عيه يف اغواء بين آدم وتوظيف كافة 

إمكاناته يف سبيل حتقيق هذا اهلدف؟
الواب: أواًل: أّن الش���يطان قد خلق طاهرًا 
عفيفًا وقد جّد لسنوات من أجل صون قدسيته 
وطّهره حتى قادته طاعته وعبوديته ألن يكون يف 
مصاف املائكة، إاّل أّنه يف نهاية األمر وأثر حّبه 
لذاته وكربه وغروره واستغاله حلريته قد سلك 

سبيل الضال فسقط إىل احلضيض.
ثاني���ًا: م���ن الض���روري االلتف���ات إىل نقطة 
مهّمة وهى أّن نفوذ الوس���اوس الش���يطانية إىل 
باطن اإلنسان ليس نفوذًا عبثيًا وإجباريًا; بل إّن 
اإلنسان هو الذي يفسح اجملال بإرادته واختياره 
هلذا النفوذ س���يجعله يستحوذ على نفسه، حيث 
مينح الشيطان تأشرة الدخول إىل حدود قلبه 
وه���ذا ما ع���رب عنه الق���رآن الكريم بقول���ه: )ِإنَّ 
ِعب���اِدي َلْيَس َل���َك َعَليْ�ِهْم ُس���ْلطاٌن ِإاّل َمِن اتَّ�َبَعَك 
ا ُسْلطاُنُه  ِمَن الغاِويَن(. وقال يف موضع آخر )ِإنَّ

َعلى الَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه َوالَِّذيَن ُهْم ِبِه ُمْشِرُكوَن(.
ثالثًا: لقد تضمنت عبارات اإلمام علي)عليه 
الس���ام( ردًا لطيفًا رائعًا على الس���ؤال املذكور 
حي���ث ق���ال: »فأعط���اه اهلل النظ���رة اس���تحقاقًا 
لس���خطه واس���تتمامًا للبلي���ة وان���ازًا للعدة« أي 
أّن اهلل ق���د أج���زل عقابه مبنحه ه���ذه املهلة من 
جانب ألّن اآليات القرآنية تفيد التحذير اإلهلي 
الش���ديد واملتكرر اُلولئك الذين يسرون باجتاه 
الذن���وب واملعاص���ي فاذا فاد التحذي���ر وأّثر بهم 
ورجع���وا عن غّيه���م كان ذلك خ���رًا وإاّل أمهلهم 
ووكلهم إىل أنفس���هم ليكون عذابهم أش���د: )َوال 
���ا ُنِْل���ي هلُ���ْم َخ���ْرٌ  َيَْس���َ�َّ الَِّذي���َن َكَف���ُروا َأ نَّ
���ا ُنِْل���ي هلُْم ِل�َي���ْزداُدوا ِإمْث���ًا َوهلُْم  الَِْنُفِس���ِهْم ِإنَّ

َعذاٌب ُمِه�ٌن(.
ومن جانب آخر فاّن وجود الش���يطان يشكل 

اختبارًا وامتحانًا ضخمًا للناس،
وبعب���ارة ُاخ���رى فاّن���ه ميث���ل جس���ر األفراد 
املؤمنن نو الس���مو والتكام���ل � ألّن وجود هذا 
الع���دو املقتدر بالنس���بة للمؤمنن الذين يرومون 
انته���اج س���بيل احلق ليس فقط ال يس���تبطن أي 
ض���رر فحس���ب، ب���ل س���يكون وس���يلة للتس���امي 
والتكام���ل حيث إنن���ا نعلم بأّن الس���مو والتكامل 
إّن���ا يت���ّم ع���ادة يف ظ���ل التض���اد وإذا م���ا رأى 
اإلنس���ان نفسه أمام عدو ش���رس فانه سيوظف 
كاف���ة طاقاته وقدرات���ه ونبوغاته، وبعبارة ُاخرى 
فان وجود هذا العدو القوي س���يؤدي باإلنس���ان 
إىل ممارس���ة مزي���د من احلرك���ة والهد األمر 
الذي يقوده بالتالي إىل السمو والرقي والتكامل. 
بينما اليزيد هذا األمر مرضى القلوب واآلمثن 
املنحرف���ن إال انراف���ًا وبؤس���ًا وش���قاًء، واحلق 
أّنهم اس���تحقوا ذلك مبا كسبت أيديهم: )ِل�َيْجَعَل 
����ْيطاُن ِفْتَنًة ِللَِّذيَن يِف ُقُلوِب�ِهْم َمَرٌض  ما ُيْلِقي الشَّ
َوالقاِس����َيِة ُقُلوُبُهْم( فاهل���دف هو أّن اهلل يترب 
ُاولئ���ك القاس���ية قلوبهم وفيها م���رض بالقاءات 

الش���يطان، )َوِل�َيْعَلَم الَِّذي���َن ُأوُتوا الِعْلَم َأنَُّه احَل�قُّ 
ِمْن َربَِّك َفُي�ْؤِمُنوا ِبِه َفُتْخِبَت َلُه ُقُلوُب�ُهْم(.

السؤال الثالث
كيف كانت شبهة ابليس بالتعزز خبلقة النار 
ف���رى نفس���ه أفض���ل م���ن آدم وبالتالي يع�ض 

على حكمة اهلل؟
ونق���ول يف ال���واب أّن حب ال���ذات والغرور 
تع���ّد من أضخ���م احلجب اليت حت���ول دون رؤية 
احلقائ���ق والواقعي���ات وهذا م���ا حصل البليس، 
فلم يدفعه ذلك إىل التمرد والعصيان فحس���ب، 
بل اع����ض عل���ى احلكمة اإلهلي���ة ليجعل ذلك 
حج���ة احتج بها يف ش���رف عنص���ره على عنصر 
آدم، فكي���ف أس���جد هل���ذا املوجود ال���ذي خلقته 
م���ن ط���ن بينما خلقت���ين من الن���ار، فقد ذهبت 
به الظنون إىل أفضلية النار على ال�اب، بينما 
ال يف���ى أّن ال����اب ينب���وع خمتل���ف اخل���رات 
والربكات ومص���در جيع املواد احليوية واملهمة 
والوس���يلة الرئيس���ية ملواصلة احلياة، كما يضم 
يف طيات���ه أن���واع املع���ادن والفل���زات والواه���ر 
ولي���س النار كذل���ك. صحيح أّن الن���ار واحلرارة 
تعترب من س���ائر الوس���ائل احلياتي���ة الضرورية، 
لك���ن مّما الش���ك في���ه أن الدور األساس���ي إّنا 
تقوم به املواد املوجودة يف ال�اب والنار ليس���ت 

سوى وسيلة من أجل تكامل هذه املواد.
لق���د صّرحت بع���ض الروايات أّن واحدة من 
أكاذي���ب إبلي���س هو زعم���ه بأّن الن���ار أفضل من 
ال����اب، واحل���ال إنن���ا نعلم ب���أّن النار ع���ادة ما 
تتولد من احتكاك األشجار أو من املواد الدهنية 
واّن أصل األش���جار هو ال�اب، كما أّن الدهون 
النباتي���ة واحليواني���ة إّن���ا تس���تخرج بواس���طة 
م���ن األرض. أض���ف إىل ذل���ك أّن امتي���از آدم مل 
يقتصر عل���ى أفضلية عنصر ال�اب بل تكرمته 
إّنا استندت إىل عامل أصلي متثل بتلك الروح 
العظيم���ة ال���يت نفخ���ت في���ه )َوَنَفْخُت ِف�ي���ِه ِمْن 
ُروِح���ي(. ولنف����ض ج���داًل أّن امل���ادة االوىل يف 
خلقة الش���يطان كان���ت أفضل م���ن مثيلتها لدى 
آدم، ف���ان ه���ذا األمر ه���و اآلخر ال يق���وى دليًا 
عل���ى مت���رده وع���دم امتثاله ألمر اهلل بالس���جود 
آلدم بفض���ل تل���ك الروح اإلهلية ال���يت حلت فيه 
وأكس���بته ذل���ك املق���ام العظيم، ولعل الش���يطان 
كان يعل���م بكل هذه ااُلم���ور إاّل أّن الكرب والغرور 
والعجب وحب الذات أعمى بصره وبصرته عن 

اإلذعان للحق.
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قال لي صاحبي: وهو يأكل من طبق 
الثريد الذي كان بن يديه: لو كنت صنعت 

لنا طعامًا آخر غر الثريد ألني ال أحبه.
فقلت له: كل يا أخي واشكر اهلل على 
جيدون  ال  كثرين  أناسًا  فإن  النعمة  هذه 

لقمة مما هو موضوع بن يديك.
فقال صاحبي: احلمد هلل ولكين أقول 

لو صنعت لنا طعامًا آخر لكان أطيب.
فقلت له: أراك مصرا على االع�اض 
عليك  تغضب  أن  تاف  أال  الثريد،  على 
النيب األعظم  بكر زوجة  أبي  بنت  عائشة 

صلى اهلل عليه وآله؟
عائشة  عاقة  وما  صاحبي:  فقال 
بنت أبي بكر بالثريد، وما دخلها يف كوني 

أحب الثريد أم يبين الثريد؟
هلا  يكون  ال  وكيف  لصاحبي:  فقلت 
النساء  على  فضلها  أن  تعلم  أال  ارتباط 

كفضل الثريد على سائر األطعمة؟
حتى  قلبه  كل  من  صاحيب  فضحك 
كاد أن يغص، وهو يريد أن يسأل بصوت 
متقطع بالضحك، وملاذا الثريد، ومن هذا 

الذي يقول عنها ذلك؟
نقول  ال  الشيعة  إننا نن  له:  فقلت 
أهل  من  إخواننا  لكن  احلمد،  وهلل  بذلك 
النيب  يروونه عن  السنة يصححون حديثًا 
األعظم صلى اهلل عليه وآله انه قال كما يف 
)فضل  ص156(:  )ج3  مثا  أحد  مسند 
على  الثريد  كفضل  النساء  على  عائشة 

سائر الطعام(.
فسكت صاحيب عن ضحكه بعد أن علم 
أن املوضوع ليس مزحة كما قد توقع، وإن 
األمر فيه حديث نبوي وإن أهل السنة قد 
صححوا هذا احلديث، وتوقف حلظة عن 
الكام ثم التفت إلي مرة أخرى فقال: هل 
عليه  اهلل  صلى  األعظم  النيب  أن  تصدق 
دون  الثريد  ملاذا  ثم  فعا؟  هذا  قال  وآله 

غره من األطعمة اللذيذة؟
بأن  نعتقد  نن  لصاحبي:  فقلت 
أسانيده  بعض  صحت  وإن  احلديث  هذا 
النيب  أن صدوره عن  إال  السنة  أهل  عند 
للغاية،  بعيد  وآله  األعظم صلى اهلل عليه 
شأن  شأنه  احلديث  هذا  بأن  نعتقد  ألننا 
الكثر من األحاديث قد وضع مقابل بعض 
النيب  قاهلا  واليت  عليها  الفضائل اجملمع 
أهل  وآله يف حق  عليه  األعظم صلى اهلل 

البيت عليهم السام.
فضلك،  من  حلظة  صاحبي:  فقال 
عندي سؤاالن قبل أن تس�سل يف الكام، 
األول هو كيف يكون احلديث صحيحًا سندا 
لكنه غر صحيح متنًا؟ والسؤال الثاني ما 
هو قصدك يف ان حديث الثريد وضع يف 
مقابل بعض أحاديث الفضائل اليت قيلت 
البيت فهل تذكر لي أمام أي  يف حق أهل 

حديث بالذات قد وضع حديث الثريد؟
قلت لصاحبي: أما السؤال األول فإن 
الشيعة والسنة قد اجتمعت  كلمة حمدثي 
على أن صحة السند ال تكون دليًا لوحدها 
من حديث صحيح  فكم  املنت،  على صحة 
السند عند حمدثي أهل السنة قد أعرضوا 
ألحاديث  خمالفته  أو  متنه  لنكارة  عنه 
أخرى أو وقائع تاريية أخرى ثابتة، ويف 
هذا الصدد يقول ابن حجر يف )النكت على 
ابن الصاح ج1 ص404(: )صحة احلديث 
فقط،  الراوي  حلال  تابعًا  ليس  وحسنه 
املتابعات  من  ذلك  إىل  تنضم  ألمور  بل 

والشواهد وعدم الشذوذ والنكارة(.
البحث  من  ثبت  الثاني:  سؤالك  أما 
والتدقيق  والتمحيص  واملقابلة  الطويل 
أن  وكتبهم  السنة  أهل  إخواننا  روايات  يف 
هنالك أيادي خبيثة قد تاعبت يف أحاديث 
األعظم  النيب  عن  اليت صدرت  الفضائل 
البيت  أهل  حق  يف  وآله  عليه  اهلل  صلى 

كثرًا  أن  أيضا  وثبت  الصحابة،  وباقي 
حق  يف  قيلت  اليت  الفضائل  أحاديث  من 
البيت عليهم السام قد سلبت منهم  أهل 
وهذا  آخرين  ألناس  وأعطيت  وسرقت 

موضوع طويل يتاج إىل وقت طويل.
تفاصيل  لن�ك  صاحبي:  فقال 
التاعب والسرقة لفضائل أهل البيت عليهم 
السام إىل وقت آخر، ولكن أخربني فقط 
الفضائل  أحاديث  من  أي حديث  قبال  يف 

وضع حديث الثريد؟
وان  الثريد  حديث  لصاحبي:  فقلت 
الثريد  كفضل  النساء  على  عائشة  فضل 
تلك  مقابل  يف  وضع  الطعام  سائر  على 
األحاديث الكثرة اليت قاهلا النيب األعظم 
صلى اهلل عليه وآله يف حق السيدة فاطمة 
على  نصت  واليت  السام  عليها  الزهراء 
كونها فضلت على سائر نساء العاملن من 
األولن واآلخرين، أو إنها سيدة نساء هذه 
األمة وسيدة نساء أهل النة، وغر ذلك 
من األلفاظ اليت صحت سندا ومتنا عند 

أهل السنة قبل الشيعة.
فقال صاحبي: سبحان اهلل فالقضية 
إذن أكرب من جمرد أكلة ثريد، ولكن ملاذا ال 
ميكن لنا أن نصدق أن النيب األعظم صلى 
أال  لعائشة؟  ذلك  قال  قد  وآله  عليه  اهلل 
يوجد احتمال ولو ضعيف يرجح أن النيب 
كفضل  عائشة  فضل  جعل  قد  األعظم 

الثريد؟
هذا  تفنيد  إن  لصاحبي:  فقلت 
املقدمة  مقدمتن،  إىل  يتاج  احلديث 
األوىل: هي إن عائشة كما هو معروف عنها 
كانت شديدة الغرة من سائر نساء النيب 
أمر  اإلمام  من  وحتى  إبنته  ومن  األعظم 
املؤمنن علي بن أبي طالب عليه السام، 
وتوجد شواهد كثرة على هذه احلقيقة ال 

جمال هنا الستقصائها.
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اهلل  صلى  النيب  إن  الثانية  واملقدمة 
زوجاته  مع  املزاح  كثر  كان  وآله  عليه 
وأصحابه وغرهم، وهو أمر يستغين عن 
الربهان لشهرته، ولكين أقدم لك قول ابن 
ص440(   3 ج  النبوية  )السرة  يف  هشام 
 �� عليه  اهلل  صلى  )كان  ذلك:  من  لتتأكد 
وآله �� وسلم ميازح أصحابه قال وقد جاء 
إني ألمزح وال أقول إال حقا لكن جاء عن 
اهلل  رسول  كان  عنها  اهلل  رضي  عائشة 
صلى اهلل عليه �� وآله �� وسلم مزاحا وكان 
يقول إن اهلل تعاىل ال يؤاخذ املزاح الصادق 
يف مزاحه وجاء عن بعض الصحابة رضي 
اهلل تعاىل عنهم ما رأيت أحدا أكثر مزاحا 
من رسول اهلل صلى اهلل عليه �� وآله �� وسلم 
عنهما  تعاىل  اهلل  رضي  عباس  ابن  وعن 
كانت يف النيب صلى اهلل عليه �� وآله �� وسلم 
دعابة وعن بعض السلف كان للنيب صلى 
اهلل عليه �� وآله �� وسلم مهابة فكان يبسط 

الناس بالدعابة...(.
وآله  عليه  اهلل  صلى  األعظم  والنيب 
كان يعلم بشديد غرتها اليت كانت تشتد 
وتتعاظم كلما مسعت النيب األعظم صلى 
خدجية  السيدة  يصف  وآله  عليه  اهلل 
ضرتها وإبنتها السيدة الزهراء صلوات اهلل 
وسامه عليهما بأنهما سيدتا نساء العاملن 
تارة، وسيدتا نساء أهل النة تارة ثانية، 
وإنَّهما فّضلتا على سائر نساء العاملن من 
العذراء  واآلخرين حتى على مريم  األولن 
وسامه  اهلل  صلوات  مزاحم  بنت  وآسية 

عليهما.
عليه  اهلل  صلى  األعظم  النيب  فكان 
وآله يرى شدة الغرة فيها واحلرص على 
أن يكون هلا ألقاب نظر ما لسيدتي نساء 
العاملن من ألقاب، ومن شدة رحة النيب 
صلى اهلل عليه وآله وعطفه ورقة قلبه، قال 
من جهة،  قلبها  ليطيب  الثريد  هلا حديث 
وليوضح  ثانية،  وليخفف غرتها من جهة 
لأمة أن هذا احلديث بهذا اللفظ هو من 

قبيل دعاباته صلى اهلل عليه وآله.
حقيقي  فضل  لعائشة  كان  لو  وإال 
النيب  لعرب  النساء  على سائر  به  تتفاضل 
التعبر،  هذا  بغر  وآله  عليه  اهلل  صلى 
ولقال فضلت بالتقوى أو بالعلم أو الطاعة 
الفضل  جهات  من  ذلك  أو غر  اخللق  أو 
على  بعضهم  آدم  أبناء  بها  يتفاضل  اليت 
األعظم صلى اهلل  النيب  وملا عجز  بعض، 
عليه وآله عن اإلتيان بلفظ يشعر السامع 

بأن قصده جدي وليس بدعابة كما احلال 
عن  يعجز  وكيف  الثريد،  حلديث  بالنسبة 
ذلك وهو سيد البلغاء وأفصح العرب لسانا 
وبيانا، فلما مل يفعل النيب صلى اهلل عليه 
وآله ذلك، وجاء بلفظ يعلم كل من مسعه 
دعاباته صلى اهلل  ودعابة من  بأنه مزحة 
عليه وآله ، علمنا انه مل يكن يقصد املعنى 
لعائشة  تفضيله  وأن  للتفضيل،  احلقيقي 
الذهب  أو  دون الوهر  بالثريد  وتشبيهها 
أو الكربيت األحر وغر ذلك هو تفضيل 
صوري يقصد منه الدعابة وجرب اخلاطر 

وتفيف الغرة.
ألن  تقول  ما  فعًا  صاحبي:  فقال 
لوجده  املتأمل  فيه  تأمل  لو  الثريد  حديث 
للهزل هو أقرب منه إىل الد، ولكن القوم 
حقيقة،  إىل  ليقلبوه  املزاح  هذا  استغلوا 
عائشة  أنصار  حاول  كيف  يعلم  واهلل 

االستفادة منه لصاحل عقيدتهم ومذهبهم.
أخي  يا  صدقت  لصاحبي:  فقلت 
قوة  من  أوتوا  ما  وبكل  حاولوا  فالقوم 
ليصنعوا  الثريد  حديث  من  االستفادة 
وليحولوا  مبهرة،  خيالية  صورة  لعائشة 
حديث الثريد من حديث هزلي إىل أعظم 
فضيلة من فضائلها، كما فعل املباركفوري 
يف )حتفة األحوذي ج10 ص260 �� 261(: 
كفضل  النساء  على  عائشة  »فضل  )قوله 
به  الطعام«...فضرب  سائر  على  الثريد 
مثا ليؤذن بأنها أعطيت مع حسن اخللق 
اللهجة  فصاحة  النطق  وحاوة  واخللق 
ورصانة  الرأي  ورزانة  القرية  وجودة 
تصلح  فهي  البعل  إىل  والتحبب  العقل 
للتبعل والتحدث واالستئناس بها واإلصغاء 
إليها وحسبك أنها عقلت عن النيب ما مل 
يرو  مل  ما  وروت  النساء  من  غرها  تعقل 

مثلها من الرجال(.
وكما فعل ابن عبد اهلادي يف )حاشية 
السندي على النسائي ج 7 ص 68: )قوله 
كفضل الثريد هو أفضل طعام العرب ألنه 
وسهولة  والقوة  اللذة  بن  جامع  اللحم  مع 
أنها  فيفيد  املضغ  يف  املؤونة  وقلة  التناول 
جامعة حلسن اخللق وحاوة املنطق ونو 

ذلك(.
واهلل  الكام  هذا  صاحبي:  فقال 
خمجل جدًا ال يصدر عن جاهل حتى وهو 
اخليال،  صنع  من  واستنتاجات  حتميل 
ما  إىل  يشر  شيء  احلديث  يف  وليس 
ولو  بعيد،  من  وال  قريب  من  ال  استنتجوه 

ال  اإلنصاف  مبنطق  وقاس  اإلنسان  رجع 
لكل  أن  لوجد  والتحيز  التعصب  مبنطق 
إن مل  ومنافع  فوائد  الطعام  أنواع  نوع من 
تكن أكثر من الثريد فهي مساوية له قطعًا، 
ولكن هل أقر جيع أهل السنة وعلمائهم 

بهذه التأويات الباطلة؟
فقلت لصاحبي: احلمد هلل الذي جعل 
من حمدثي أهل السنة من يقر خبطأ هذه 
فابن  أقررنا نن،  كما  الباطلة  التأويات 
 )321 6 ص  ج  الباري  )فتح  رد يف  حجر 
هذه  )وكل  بقوله:  املتفلسفن  هؤالء  على 
اخلصال ال تستلزم ثبوت األفضلية له من 
كل جهة فقد يكون مفضواًل بالنسبة لغره 

من جهات أخرى(.
للثريد على سائر  الفضل  ثبوت  إن  ثم 
الطعام لو ثبت فعًا، لكان يف ذلك الزمن 
واحلالية،  الاحقة  األزمنة  دون  فقط 
األفضل  هو  ليس  الزمن  هذا  يف  فالثريد 
قطعًا وال من أفضلها، فقد وجدت يف هذا 
الزمن أصناف وأنواع للطعام تفوق الثريد 
جودة ولذة وذوقًا، واىل هذا املعنى يشر 
العيين يف )عمدة القاري ج 16 ص 251( 
بقوله: )والظاهر أن فضل الثريد على سائر 
الطعام إنا كان يف زمنهم ألنهم قلما كانوا 
جيدون الطبيخ، وال سيما إذا كان باللحم، 
من  معمولة  فأطعمة  الزمان  هذا  يف  وأما 
أشياء كثرة متنوعة فيها من أنواع اللحوم 
فا  احلواري،  اخلبز  من  أنواع  ومعها 
املكسور  اخلبز  مع  اللحم  إن جمرد  يقال: 
أفضل من هذه األطعمة املختلفة األجناس 

واألنواع، وهذا ظاهر ال يفى(.
كان  لو  الثريد  حديث  أن  واملفروض 
زمان،  كل  على  صدقه  النطبق  حقيقيا 
لنا  فيتبن  يصل  مل  وهذا  زماننا،  حتى 
مكذوب  هو  إما  املزعوم  الثريد  أن حديث 
على الرسول األعظم صلى اهلل عليه وآله، 
وإما قد صدر عنه من باب املزاح، فصره 
القوم حقيقة بعد أن عجزوا عن إجياد ما 
يساوي أو يشابه أحاديث السيادة والسؤدد 
العاملن وسيدتي نساء أهل  لسيدتي نساء 
النة خدجية وفاطمة صلوات اهلل وسامه 

عليهما.
فقال صاحبي: صدقت وجزيت خرا 
على  مصر  أنا  واآلن  التوضيح،  هذا  على 
ذلك  إىل  ادعوك  وأنا  الثريد  أكل  ترك 
بعض  لنأكل  اآلن  بيتنا  من  القريب  املطعم 

املشويات وليغضب مين من يغضب.
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الكل���ي  القط���ع  يف  الع���اج  أمك���ن  ل���و 
للوساوس فإنا يتم بأمور ثاثة:

األول: سد األبواب العظيمة للشيطان يف 
القلب، وهي الش���هوة، والغضب، واحلرص، 
واحلس���د، والع���داوة، والعج���ب، واحلق���د، 
والكرب، والطمع، والبخل، واخلفة، وال�، 
وحب احلطام الدنيوي الداثر، والشوق إىل 
التزين بالثياب الفاخرة، والعجلة يف األمر، 
وخ���وف الفاق���ة والفق���ر، والتعص���ب لغ���ر 
احلق، وسوء الظن باخلالق واخللق... وغر 
ذل���ك م���ن رؤوس ذمائ���م الصف���ات ورذائ���ل 
املل���كات، فإنه���ا أب���واب عظيمة للش���يطان، 
ف���إذا وج���د بعضه���ا مفتوحًا يدخ���ل منه يف 
القلب بالوساوس املتعلقة به، وإذا سدت مل 
يكن له إليه سبيل إال على طريق االختاس 

واالجتياز.
الثان���ي: عم���ارة القل���ب بأضداده���ا من 
األوص���اف،  وش���رائف  األخ���اق  فضائ���ل 
واملازم���ة لل���ورع والتق���وى، واملواظب���ة على 

عبادة ربه األعلى.
الثال���ث: كث���رة الذكر بالقلب واللس���ان، 
فإذا قلعت عن القلب أصول ذمائم الصفات 
املذكورة ال���يت هي مبنزلة األبواب العظيمة 
س���لطنته  وج���وه  عن���ه  زال���ت  للش���يطان، 
وتصرفات���ه، س���وى خطرات���ه واجتيازات���ه، 
والذك���ر مينعه���ا ويقط���ع تس���لطه وتصرف���ه 
بالكلي���ة، ول���و مل يس���د أبواب���ه أواًل مل ينف���ع 
جمرد الذكر اللس���اني يف إزالتها، إذ حقيقة 
الذك���ر ال يتمك���ن يف القل���ب إال بع���د تليته 
ع���ن الرذائل حتليت���ه بالفضائل، ولو ال هما 

مل يظهر على القلب سلطانه، بل كان جمرد 
حدي���ث نف���س ال يندف���ع ب���ه كيد الش���يطان 
وتسلطه، فإن مثل الشيطان مثل كلب جائع، 
ومث���ل ه���ذه الصفات املذموم���ة مثل حلم أو 
خبز أو غرهما من مشتهيات الكلب، ومثل 

الذكر مثل قولك له: إخسأ.
وال ريب يف أن الكلب إذا قرب إليك ومل 
يكن عندك ش���يء من مشتهياته فهو ينزجر 
عنك مبجرد قولك: إخس���أ، وإن كان عندك 
شيء منها مل يندفع عنك مبجرد هذا القول 

ما مل يصل إىل مطلوبه.
فالقل���ب اخلال���ي ع���ن ق���وت الش���يطان 
يندفع عنه مبجرد الذكر وأما القلب اململوء 
منه فيدفع الذكر إىل حواش���يه، وال يستقر 

يف سويدائه، الستقرار الشيطان فيه.
وأيضًا الذكر مبنزلة الغذاء املقوي، فكما 
ال تنفع األغذية املقوية ما مل ينق البدن عن 
األخاط الفاسدة ومواد األمراض احلادثة، 
كذل���ك ال ينفع الذكر ما مل يطهر القلب عن 
األخ���اق الذميم���ة ال���يت ه���ي م���واد مرض 
الوس���واس، فالذكر إنا ينفع للقلب إذا كان 
متطه���رًا عن ش���وائب اهلوى ومن���ورًا بأنوار 

الورع والتقوى، كما قال سبحانه:
))ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ک  ک   گ  گ  گ((.)1(
وق���ال س���بحانه وتع���اىل يف حمكم كتابه 

الكريم:
ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ   ))ٺ  ٿ  ٿ   

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ((.)2(

ول���و كان جم���رد الذكر 
كل  ل���كان  للش���يطان  مط���ردًا 

الص���اة،  يف  القل���ب  حاض���ر  أح���د 
ومل يط���ر ببال���ه فيه���ا الوس���اوس الباطلة 
واهلواج���س الفاس���دة، إذ منته���ى كل ذك���ر 
وعب���ادة إنا هو يف الصاة مع أن من راقب 
قلب���ه جي���د أن خط���ور اخلواط���ر يف صاته 
أكثر من س���ائر األوقات، ورمبا ال يتذكر ما 
نس���يه م���ن فضول الدني���ا إال يف صاته، بل 
يزدح���م عنده���ا جنود الش���ياطن على قلبه 
ويصر مضمارًا لوالنهم، ويقلبونه مشااًل 
وميين���ًا حبي���ث ال جيد فيه إميان���ًا وال يقينًا 
وجياذبونه إىل األس���واق وحساب املعاملن 
وج���واب املعاندي���ن، ومي���رون ب���ه يف أودي���ة 
الدني���ا ومهالكها، وم���ع ذلك كله ال تظنن أن 
الذكر ال ينفع يف القلوب الغافلة أصًا، فإن 
األمر ليس كذل���ك، إذ للذكر عند أهله أربع 
مراتب كلها تنفع الذاكرين، إال أن لبه وروحه 

والغرض األصلي من ذلك املرتبة األخرة:
األوىل: اللساني فقط.

الثاني���ة: اللس���اني والقل���يب، م���ع ع���دم 
متكن���ه من القلب، حبي���ث يتاج القلب إىل 
مراقبت���ه حت���ى يضر مع الذك���ر، ولو خلي 

وطبعه اس�سل يف أودية اخلواطر.
الثالث���ة: القل���يب الذي متك���ن من القلب 
واس���توىل عليه، حبيث مل ميكن صرفه عنه 
بس���هولة، بل احتاج ذلك إىل سعي وتكلف، 
كم���ا احتيج يف الثاني���ة إليهما يف قراره معه 

ودوامه عليه.
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الرابع���ة: القليب ال���ذي يتمكن 
املذكور من القلب حبيث انحى عند الذكر، 
فا يلتفت القلب إىل نفس���ه وال إىل الذكر، 
بل يستغرق بشراشره يف املذكور، وأهل هذه 
املرتب���ة جيعلون االلتف���ات إىل الذكر حجابًا 

شاغًا.
بال���ذات  املطلوب���ة  ه���ي  املرتب���ة  وه���ذه 
والبواق���ي م���ع اخت���اف مراتبه���ا مطلوب���ة 
بالع���رض لكونها طرقًا إىل م���ا هو املطلوب 

بالذات.
قطع الوساوس

الس���ر يف توقف قطع الوس���اوس بالكلية 
عل���ى التصفي���ة والتخلي���ة أواًل، ث���م املواظبة 

على ذكر اهلل.
إن بع���د حص���ول ه���ذه األم���ور للنف���س 
حتص���ل لقوته���ا العاقل���ة ملك���ة االس���تياء 
واالس���تعاء على القوى الش���هوية والغضبية 
والوهمي���ة، فا تتأثر عنه���ا وتؤثر فيها على 
وف���ق املصلحة، فتتمكن م���ن ضبط الواهمة 
واملتخيل���ة حبي���ث ل���و أرادت صرفهم���ا ع���ن 
الوس���اوس ألمكنها ذلك، ومل تتمكن القوتان 
م���ن الذهاب يف أودية اخلواطر بدون رأيها، 
وإذا حصلت للنفس هذه امللكة وتوجهت إىل 
ضبطهم���ا كلما أرادتا اخل���روج عن االنقياد 
والذهاب يف أودية الوساوس وتكرر منها هذا 

الضبط، حصل هلما 
ثب���ات االنقي���اد حبيث 
مل ي���دث فيهما خاطر 
س���وء مطلقًا، بل مل يطر 
فيهم���ا إال خواط���ر اخلر من 
خزائ���ن الغي���ب وحينئ���ٍذ تس���تقر 
النفس على مقام االطمئنان، وتنسد 
عنه���ا أبواب الش���يطان وتنفتح فيها أبواب 
املائك���ة، ويصر مس���تقرها ومس���تودعها، 
فتس���تضاء بش���روق األن���وار القدس���ية م���ن 

مشكاة الربوبية، ويشملها خطاب:
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ   ))ٺ  

ٹ  ٹ((.)3(
النف���وس  أحس���ن  النف���س  ه���ذه  ومث���ل 
املنكوس���ة  النف���س  وتقابله���ا  وأش���رفها، 
اململ���وءة من اخلبائث امللوث���ة بأنواع الذمائم 
والرذائ���ل، وهي ال���يت انفتحت فيه���ا أبواب 
الش���يطان وانس���دت منه���ا أب���واب املائكة، 
ويتصاع���د منها دخ���ان مظلم إليه���ا، فيمأ 
جوانبها ويطفئ نور اليقن ويضعف سلطان 
اإلمي���ان، حت���ى تم���د أن���واره بالكلي���ة، وال 
يط���ر فيها خاطر خر أب���دًا، وتكون دائمًا 
حمل الوس���اوس الش���يطانية ومثلها ال يرجع 
عل���ى اخل���ر أب���دًا، وعامتها ع���دم تأثرها 
م���ن النصائح واملواعظ، ول���و امسعت احلق 

عميت عن الفهم وصمت عن السمع.
وإىل مثلها أشر بقوله تعاىل:

))وئ   وئ  ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئ  ېئ((.)4(
وبقوله سبحانه:

ٿ    ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ))ڀ  
ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ((.)5(

وبقوله عّز وجل:
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ))ٱ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ      ڀ   پ    پپ   پ  

ٺ((.)6(

وبقوله تعاىل:
ھ   ھ      ھ   ہ    ہ   ہ   ))ہ   

ھ((.)7(
وبقوله عّز وجل:

ژ   ژ   ڈ      ڈ   ڎ   ڎ   ))ڌ  
ڑ((.)8(

وبن هاتن النفس���ن نفس متوس���طة يف 
الس���عادة والش���قاوة، وهلا مراتب خمتلفة يف 
اتصافه���ا بالفضائل والرذائل حبس���ب الكم 
والكي���ف والزمان فيختلف فيه���ا فتح أبواب 
املذك���ورة،  باله���ات  والش���ياطن  املائك���ة 
فت���ارًة يبت���دئ فيه���ا خاطر اهل���وى فيدعوها 
إىل الش���ر، وتارة يبتدئ فيها خاطر اإلميان 
فيبعثه���ا عل���ى اخلر، ومثله���ا معركة تطارد 
جن���دي الش���يطاني واملائك���ة وجتاذبهم���ا، 
فت���ارة يصول امللك على الش���يطان فيطرده، 
وت���ارة يم���ل الش���يطان على املل���ك فيغلبه، 
وال ت���زال متجاذبة ب���ن احلزبن م�ددة بن 
الندين، إىل أن تصل إىل ما خلقت ألجله 

لسابق القضاء والقدر.
الن���درة،  غاي���ة  يف  األوىل  النف���س  ث���م 
وه���ي نف���وس الكمل من املؤمن���ن املوحدين، 
والثاني���ة يف نهاية الكثرة وهي نفوس الكفار 
بأس���رهم، والثالث���ة نف���وس أكثر املس���لمن، 
وهل���ا مراتب ش���تى ودرج���ات ال حتصى وهلا 
عرض عريض، فيتصل أحد طرفن بالنفس 

األوىل، وآخرهما بالثانية.)9(
نس���أل اهلل تعاىل ان يعانينا على أنفسنا 

ويهدينا سبيل الرشاد.
���������������������������������

)1( سورة األعراف، اآلية: 201.
)2( سورة ق، اآلية: 37.

)3( سورة الفجر، اآليتان: 27 و 28.
)4( سورة الفرقان، اآلية: 43.

)5( سورة البقرة، اآلية: 7.
)6( سورة الفرقان، اآلية: 44.

)7( سورة يس، اآلية: 10.
)8( سورة يس، اآلية: 7.

)9( جامع السعادات للنراقي: ج1، ص116 �� 118.
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مباحث عقائدية

قلنا يف احللقة الس���ابقة أن من ش���روط 
اإلمام���ة بعد النيب العصمة املطلقة الكاملة 
م���ن اخلط���أ واإلث���م، فاألدلة عل���ى عصمة 
األئم���ة ميكن أن تأتينا م���ن اآليات القرآنية 
أو الس���نة الش���ريفة حيث ن���ر على بعضها 
م���رورًا عاجًا ثم نس���تدل بالدلي���ل العقلي 
عل���ى حكم���ة العصم���ة ل���دى األئم���ة عليهم 

السام: قال اهلل تعاىل:
ژ   ژ     ڈ   ڈ   ))ڎ      

ڑ     ڑ  ک  ک   ک((.)1(
ه���ذه اآلي���ة توفر احلماي���ة اإلهلية ألهل 
البي���ت عليهم الس���ام والروايات الش���ريفة 
كث���رة نذك���ر منه���ا قول���ه )صل���ى اهلل عليه 
وآل���ه(: )إني تارك فيك���م الثقلن كتاب اهلل 
وع�ت���ي أهل بييت ما ان متس���كتم بهما لن 
تضل���وا بع���دي وإنهما لن يف�ق���ا حتى يردا 
عل���ي احل���وض( رواه مس���لم يف صحيح���ه 

واإلمام أحد يف مسنده.
وقول���ه )صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه(: )علي 
م���ع احل���ق واحلق مع علي ي���دور معه كيفما 
)أن  العم���ال(:  )كن���ز  وروى صاح���ب  دار( 
النيب)صل���ى اهلل عليه وآله( قال: من أحب 
أن يي���ا حياتي وميوت موتي ويس���كن جنة 
اخللد اليت وعدني ربي فليتول عليًا وذريته 
م���ن بعده فإنهم لن يرجوكم من باب هدى 

ولن يدخلوكم يف باب ضالة(.
وكث���رة اآلي���ات والرواي���ات الدالة على 
العصم���ة فأه���ل البي���ت ه���م ع���دل الق���رآن 
وإنهم���ا مل يف�ق���ا عل���ى مر الزم���ن والنيب 
ال ينط���ق ع���ن اهلوى إن ه���و إال وحي يوحى 
كم���ا وصفه القرآن اجمليد يدفعنا للتمس���ك 
بالكت���اب العزيز والع����ة الطاهرة ويضمن 
ع���دم الض���ال م���ن بعده ل���و متس���كنا بهما 
وأن علي���ًا ي���دور م���ع احل���ق كيفم���ا دار وأنه 
)صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه( ين���زه اإلم���ام عليًا 
)عليه الس���ام( عن اخلروج من باب اهلدى 
والدخ���ول يف ب���اب الضال���ة فنح���ن نؤم���ن 
بالقرآن العظيم ونسنت بسنة الرسول)صلى 
بعصم���ة  نؤم���ن  لذل���ك  وآل���ه(  علي���ه  اهلل 
الن���يب وعصم���ة خلفائ���ه أئم���ة أه���ل البيت 
يق���ول اإلمام علي)عليه الس���ام(: )واإلمام 
املس���تحق لإلمام���ة ل���ه عام���ات منه���ا: أن 
يعل���م أنه معصوم من الذنوب كلها صغرها 

وكبره���ا ال ي���زل يف الفتي���ا وال يطىء يف 
الواب وال يس���هو وال ينسى وال يلهو بشيٍء 
م���ن أم���ر الدني���ا. . . اخلام���س العصمة من 
جي���ع الذنوب وبذلك يتمي���ز عن املأمومن 
الذي���ن ه���م غر املعصومن ألن���ه لو مل يكن 
معصومًا مل يؤمن عليه أن يدخل فيما دخل 
الن���اس في���ه من موبق���ات الذن���وب املهلكات 

والشهوات واللذات..(.
وعقليًا نتس���اءل كيف نضمن االستقامة 
إمامن���ا وقائدن���ا  يك���ن  ل���و مل  يف املس���رة 
معصوم���ًا ع���ن اخلط���أ، أي إن مل يص���ل 
وتنفي���ذه  تبليغ���ة  يف  باإلم���ام  االطمئن���ان 
علي���ه  جوزن���ا  ول���و  اإلس���امية،  لأح���كام 
االن���راف واملعاص���ي � ال مس���ح اهلل � كيف 

نطمئن لقيادته لنطيعه.
ولو جوزن���ا اخلطأ والنس���يان واملعصية 
على اإلم���ام لنفينا غرضه ولاز خمالفتهم 
يف القرارات وهذا يالف أمر اهلل والرسول 
بإطاعته���م وأنهم مع احل���ق دومًا فا ميكن 
أن يوصف���وا باخلطأ والنس���يان إطاقًا قال 
اإلم���ام علي)علي���ه الس���ام(: )كب���ار حدود 
والي���ة اإلمام املفروض الطاع���ة أن يعلم أنه 
معص���وم م���ن اخلط���أ والزل���ل والعم���د ومن 
الذن���وب كلها صغره���ا وكبرها ال يزل وال 
يط���ىء وال يلهو بش���يٍء من األم���ور املوبقة 
للدي���ن وال بش���يٍء م���ن املاه���ي وأن���ه أعلم 
الناس حبال اهلل وحرامه وفرائضه وسنته 
وأحكام���ه مس���تغن عن جي���ع العامل وغره 

حمتاج إليه()2(.

األفضلية على سائر الناس في 
صفات الكمال

فاإلم���ام املعص���وم ه���و أفض���ل الن���اس 
علمًا وتقوًى وإميانًا وش���جاعًة وكرمًا وعفًة 
وزهدًا وعداًل وسياسًة وجهادًا وإدارًة وثورًة 
وعب���ادًة. . واألدلة على أفضليتهم هي عينها 
الدالة عل���ى أفضلية النيب )صلى اهلل عليه 
وآل���ه( يقول الش���يخ املظفر:)أم���ا علمه فهو 
يتلق���ى املع���ارف واألح���كام اإلهلي���ة وجيع 
املعلوم���ات م���ن طري���ق الن���يب أو اإلمام من 
قبله وإذا اس���تجد ش���يء ال بد أن يعلمه من 
طريق اإلهلام بالقوة القدس���ية اليت أودعها 
اهلل تعاىل فيه فإن توجه إىل ش���يٍء وش���اء 
أن يعلم���ه عل���ى وجهه احلقيق���ي ال يطىء 

في���ه وال يش���تبه وال يت���اج يف كل ذلك إىل 
الرباهن العقلي���ة وال إىل تلقينات املعلمن 
وإن كان علمه قابًا للزيادة واالشتداد ولذا 
قال )صل���ى اهلل عليه وآله( يف دعائه: )رب 
زدني علمًا(. . . فلذلك نقول إن قوة اإلهلام 
عن���د اإلم���ام اليت تس���مى بالقوة القدس���ية 
تبل���غ الكم���ال يف أعل���ى درجات���ه فيك���ون يف 
اس���تعداد  عل���ى  القدس���ية  نفس���ه  صف���اء 
لتلق���ي املعلومات يف كل وق���ت ويف كل حالة 
فمت���ى توج���ه إىل ش���يٍء من األش���ياء وأراد 
معرفته اس���تطاع علمه بتلك القوة القدسية 
اإلهلامي���ة با توقف وال ترتيب مقدمات وال 
تلق���ن معل���م.. ويبدو واضحًا ه���ذا األمر يف 
تاريخ األئمة )عليهم السام( كالنيب حممد 
)صلى اهلل عليه وآله( فإنهم مل ي�بوا على 
أح���د ومل يتعلم���وا عل���ى ي���د معلم م���ن عهد 
طفولته���م إىل س���ن الرش���د حت���ى الق���راءة 
والكتاب���ة ومل يثب���ت ع���ن أحدهم أن���ه دخل 
الكتاتيب أو تتلمذ على يد أس���تاذ يف ش���يء 

من األشياء)3(.
ليس هذا هو علم الغيب فا يعلم الغيب 
إال اهلل تع���اىل وإن���ا علمه���م ه���ذا من علم 
رس���ول اهلل )صل���ى اهلل عليه وآله( وش���بيه 

لعلمه أيضًا.
ق���ال اب���ن عباس: أعط���ي علي ب���ن أبي 
طالب تس���عة أعش���ار العل���م وأي���م اهلل لقد 
ش���اركهم يف العش���ر العاش���ر وقال ابن عبد 
ال���رب: ما كان أحد يقول س���لوني غر علي، 
فاإلم���ام )عليه الس���ام( ه���و األفضل علمًا 

وشجاعًة وكرمًا وسائر الصفات احلسنة.
وقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: 
)أعلمكم علي وأقضاكم علي وأعدلكم علي 

وأفقهكم علي(.
وق���ال اإلمام عل���ي )عليه الس���ام(: )ال 
يتحم���ل هذا األمر إال أه���ل الصرب والبصر 
والعلم مبواقع األمر(، وقال أيضًا: )إن أحق 
الناس بهذا األمر ٌأقواهم عليه وأعلمهم بأمر 
اهلل فيه فإن شغب شاغب أستعتب فإن أبى 
قوتل( وقال)عليه السام( يف حديث طويل 

يدد فيه عامات اإلمام يقول فيه..:
). . والثاني أن يكون أعلم الناس حبال 
اهلل وحرام���ه وضروب أحكامه وأمره ونهيه 
جي���ع ما يتاج إلي���ه فيحتاج الن���اس إليه 
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ويستغين عنهم.
والثالث: جيب أن يكون أشجع الناس ألنه 
فئة املؤمنن اليت يرجعون إليها إن انهزم من 

الزحف انهزم الناس النهزامه.. 
والرابع: جيب أن يكون أسخى الناس وإن 
خبل أهل األرض كلهم ألنه إن استوىل الشح 

عليه شح مبا يف يديه من أموال الناس(.
ويق���ول اإلمام الس���جاد )عليه الس���ام( 
إن���ك  )الله���م  الس���جادية(:  يف)الصحيف���ة 
أنزل���ت الق���رآن عل���ى نبيك جمم���ًا وأهلمته 
عل���م عجائبه مكم���ًا وورثتنا علمه مفس���رًا 
وفضلتن���ا على من جهل علم���ه وقويتنا عليه 

ل�فعنا فوق من مل يطق حله(.
ويدد اإلمام الرضا)عليه السام( هذه 
العام���ات بقول���ه: )لإلم���ام عام���ات: يكون 
أعل���م الن���اس وأحكم الن���اس وأتق���ى الناس 
وأحلم الناس وأش���جع الناس وأسخى الناس 
وأعبد الناس..( واإلمام الباقر)عليه السام( 
يق���ول: )إن اإلمام���ة ال تصل���ح إال لرجل فيه 
ثاث خصال: ورع يجزه عن احملارم وحلم 
ميل���ك به غضبه وحس���ن اخلاف���ة على من 

وىل حتى يكون له كالوالد الرحيم(.
وق���ال اإلمام الرضا)عليه الس���ام(: )إن 
العب���د إذا اختاره اهلل ع���ز وجل ألمور عباده 
شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع احلكمة 
وأهلمه العلم إهلامًا فلم يعي بعده جبواب وال 

ير فيه عن الصواب(.
وكثرة ه���ذه الروايات اليت تبن صفات 
اإلم���ام املعص���وم على أنها أفض���ل الصفات 
كم���ااًل لذلك يت���م اختياره هل���ذا املنصب من 
قبله تعاىل فلو مل تكن هذه الصفات املتميزة 
لإلمام فبماذا يتميز على الناس وكيف ميكنه 
أن يديرهم ويقودهم وعلى الناس أن يطيعوه 
فإن���ه به���ذه الصف���ات الكرمية يت���ل املوقع 

القيادي الشرعي يف قلوب الناس.

السالمة من العيوب الوراثية 
والجسدية والنفسية

بأفض���ل  يتص���ف  املعص���وم  أن  فكم���ا 
بع���دم  يتص���ف  كذل���ك  الكمالي���ة  الصف���ات 
النق���ص م���ن الوراث���ة والس���د والنفس أي 
أن���ه من���زه عن األم���راض النفس���ية والعيوب 
السدية كالعمى والربص والذام والبخل 
وسوء اخللق ويتصف بطهارة الوالدة وحسن 
املنشأ يقول اإلمام الصادق )عليه السام(: 
)إن اإلم���ام ال يس���تطيع أح���د أن يطعن عليه 
يف ف���م وال بطن وال فرج فيقال كذاب ويأكل 

أموال الناس وما أشبه هذا...(.
ويق���ول اإلمام الباقر )عليه الس���ام( يف 
تبين عامة اإلمام: )طهارة الوالدة وحس���ن 

املنشأ وال يلهو وال يلعب(.

ش���خصية  يف  التكاملي���ة  احلال���ة  ه���ذه 
املعص���وم جس���ديًا ونفس���يًا هي ال���يت تؤهله 
لقي���ادة األمة بالش���كل الصحي���ح البعيد عن 
النق���ص واالنتقاص يقول اإلم���ام علي)عليه 

السام(:
)وقد علمتم أنه ال ينبغي أن يكون الوالي 
عل���ى الف���روج والدم���اء واملغ���امن واألح���كام 
وإمامة املس���لمن: البخيل فتكون يف أمواهلم 
وال  جبهل���ه  فيضله���م  الاه���ل  وال  نهمت���ه 
الايف فيقطعهم جبفائه وال احلائف للدول 
فيتخذ قومًا دون قوم وال املرتشي يف احلكم 
فيذهب باحلقوق ويقف بها دون املقاطع وال 

املعطل للسنة فيهلك األمة()4(.

المعاجز والكرامات
وهي من ش���رائط اإلمام���ة فكل إمام من 
أئمة أهل البيت تظهر له معاجز خارقة تدلل 
عل���ى أن���ه هو اإلم���ام املعصوم ال غ���ره وهو 
خليف���ة الرس���ول ال غره وذل���ك يف املعارف 
اإلس���امية والعل���وم الطبيعي���ة أو يأت���ي مبا 
تالف الع���ادات والتقاليد وق���د يظهر ذلك 
يف العلوم كاملنطق واللغة والطبيعة والكيمياء 
وق���د يظهر يف اس���تجابة الدع���اء لرفع كربة 
مظل���وم أو لانتق���ام م���ن الظامل���ن. . وحياة 
أئمة أهل البيت)عليهم الس���ام( مليئة بهذه 

الكرامات.
ب���ل إن هذه الكرامات اإلهلية جتري على 
ي���د األئمة األطهار حتى اليوم حيث الش���فاء 
يف ترب���ة اإلمام احلس���ن والدعاء يس���تجاب 
الصحي���ة  الطلب���ات  وأعس���ر  قبت���ه  حت���ت 
واألزم���ات النفس���ية واالجتماعية ند حلها 
عن���د األئمة األطهار بإذن اهلل س���بحانه فهم 
ش���فعاؤنا إىل ال���رب الرحيم وأب���واب املراد 
وم���ا خ���اب من متس���ك به���م ول���أ إليهم يف 
طل���ب حاجة فإنها تقضى إن كانت املصلحة 
واحلكمة يف قضائها واألمثلة يف ذلك كثرة 

جدًا ويتداوهلا الناس.

العلم الغزير
اإلمام، كالنيب، هو امللجأ العلمي للناس، 
فاب���د أن يكون عارفًا جبمي���ع أصول الدين 
وفروع���ه، وبظه���ر الق���رآن وباطنه، وبس���نة 
رس���ول اهلل وب���كل م���ا ل���ه عاقة باإلس���ام 
معرف���ة تام���ة، وذلك ألن���ه حافظ الش���ريعة 

وحاميها، كما هو قائد الناس ومرشدهم.
إن الذين يرتبكون إذا ما واجهوا مش���كلة 
اآلخري���ن  إىل  يرجع���ون  أنه���م  أو  معق���دة، 
يطلبون عنده���م احللول، ألن ما عندهم من 
علم يقصر عن اإلجابة على أس���ئلة اجملتمع 
املسلم، ليس هلم أن يتحملوا مسؤولية إمامة 

األمة وقيادتها.

فاخلاص���ة هي أن اإلمام جيب أن يكون 
أعل���م الناس وأوعاهم لدي���ن اهلل، وأن ميأ 
الف���راغ ال���ذي ي�ك���ه النيب صل���ى اهلل عليه 
وآل���ه وس���لم بأس���رع م���ا ميكن لكي يس���تمر 
اإلس���ام الصحيح اخلالي م���ن كل انراف 

يف مسرته.
أف���راد اجملتم���ع، إذ  يك���ون أش���جع  وأن 
غ���ر ممكن���ة:  ش���جاعة  بغ���ر  القي���ادة  أن 
الش���جاعة عن���د مواجهة احل���وادث الصعبة 
املرة، الش���جاعة عند الوقوف بوجه األقوياء 
الغاظ الظاملن، الش���جاعة يف صد األعداء 

الداخلين واخلارجين.
ومن املعلوم أن الذين مييلون إىل مباهج 
ينخدع���ون  م���ا  س���رعان  وزخرفه���ا  الدني���ا 
ويس���هل اغراؤه���م باالن���راف ع���ن طري���ق 
احل���ق والعدال���ة بوس���اطة ال�غي���ب أحيانًا 

وال�هيب أحيانًا أخرى.
وش���خص ه���ذا ش���أنه يك���ون يف الواق���ع 
)أس���رًا( للدنيا، بينما اإلمام جيب أن يكون 

)أمرًا( بالنسبة ملتاع الدنيا وبهرجها.
أنه جيب أن يكون متحررًا من أسر أهواء 
النفس ومنطلقًا من قيود الثورة والاه، لكي 
ال يس���تطيع أحد إغراءه ويؤث���ر فيه ويمله 

على االستسام واملساومة.
يق���ول الق���رآن يف رس���ول اهلل صلى اهلل 

عليه وآله وسلم:
ٺ       ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   ))پ  
ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  
ڄ    ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  

ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ(()5(
إن النيب ال���ذي هو إمام وقائد معًا ليس 
ه���و وح���ده الذي جيب أن ميل���ك ذلك اخللق 
الرفي���ع الذي جي���ذب إليه الناس كما جيذب 

املغناطيس احلديد.
ال ش���ك أن كل خش���ونة وس���وء خلق مما 
يث���ر النف���ور والتباعد يف الن���اس يعترب من 
العي���وب الكب���رة يف الن���يب صل���ى اهلل عليه 
وآله وس���لم أو اإلمام عليه السام لذلك فإن 
األنبياء واألئمة عليهم الس���ام منزهون عن 
هذا العيب، وإاّل كان كثر من فلسفة الوجود 

عبثًا ال طائل حتته.
ه���ذه هي أهم الش���روط ال���يت ذكر كبار 

العلماء أنها جيب أن تتوفر يف اإلمام.)6(
�����������������������������������

)1( سورة األحزاب، اآلية: 33.
 ����� للريش���هري: ج1، ص174  )2( مي���زان احلكم���ة 
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)3( عقائد اإلمامية للشيخ املظفر: ص68.

)4( ميزان احلكمة: ج1، ص173 �� 198.
)5( سورة آل عمران، اآلية: 159.

)6( سلس���لة أص���ول الدي���ن للش���يخ ناص���ر م���كارم 
الشرازي: ص29�� 31.



أعالم الشيعة

الفاض���ل اللي���ل املعاصر ش���رف احلق 
والدين الس���يد عبد احلس���ن ش���رف الدين 

العلوي الفاطمي املوسوي العامل الشريف.
هو عبد احلس���ن بن يوسف بن جواد بن 
إمساعي���ل بن حمّمد بن إبراهيم بن ش���ريف 
الدين بن زين العابدين بن علي بن احلس���ن 
اب���ن حممد بن احلس���ن بن عل���ي بن حممد 
أبي احلس���ن ت���اج الدين بن حمم���د بن عبد 
اهلل ب���ن أح���د بن حزة بن س���عد بن حزة 
ابن حممد بن حممد بن عبد اهلل بن حممد 
اب���ن علي ب���ن عبد اهلل بن حمم���د بن طاهر 
ابن احلسن بن موسى بن إبراهيم املرتضى 
ابن اإلمام اهلمام املعصوم أبي احلسن األول 

موسى الكاظم عليه السام.
والدته

ول���د يف مدين���ة الكاظمية املقدس���ة عام 
1290ه����، يف عائل���ة علمي���ة متدين���ة، وكان 
والده من علماء جبل عامل يف جنوب لبنان.

أم���ا والدته فهي العلوية الليلة بنت آية 
اهلل الس���يد ه���ادي الص���در، وأخ���ت املرجع 
الكبر السيد حسن الصدر رحة اهلل عليهم 
جيعًا، وينتهي نس���به إىل اإلمام موسى بن 
جعف���ر الكاظ���م عليهم���ا الس���ام، صاح���ب 
املش���هد الكاظمي امللقب بباب احلوائج عليه 
السام بثمانية وعشرين واسطة، وهو اليوم 
م���ن أجلة علماء قطر جب���ل عامل يف جنوب 

لبنان.
ق���ال عنه الس���يد حس���ن الص���در: )عامل 
فاضل حمقق مدقق، ذو فضل واطاع وغور 
يف حتقي���ق احلقائ���ق، كامل يف أكث���ر الفنون 
اإلس���امية، أح���د املراجع يف الدي���ن اليوم، 
له مصنفات حس���نة ومؤلف���ات نافعة، مرّوج 

للدين نافع للمؤمنن(.)1(

دراسته وأساتذته
درس مرحل���ة املقدم���ات عن���د وال���ده يف 

لبنان.
الَزَم وال���َده ودرس عل���ى يدي���ه ما يتاج 
إلي���ه م���ن العل���وم األّولّي���ة، فُع���ِرف بتقّدم���ه 

على أقرانه يف س���ّن مبّكرة، وخال س���نواٍت 
معدودة أصبح الس���ّيد ُيش���ار إليه بالَبنان يف 
االجته���اد والدّق���ة وقّوة احُلّج���ة يف امُلناَظرة 
وامُلذاَكرة، واشتهر يف تقرير الدروس الفقهّية 
واأُلصولّية؛ من حيث العمق وحضور الذهن 
وسرعة االس���تنباط وحّل معضات املسائل 

بأقرب طريق.
ودرس مرحلة السطوح عند الشيخ باقر 
حيدر، والس���يد صادق االصفهاني والش���يخ 

علي باقر )ابن صاحب الواهر(.
عندم���ا بل���غ عم���ره 17 س���نة هاجر إىل 
الع���راق الكم���ال دراس���ته يف ح���وزة النج���ف 
األشرف واحلوزات العلمية املنتشرة يف مدن 

العراق.
وكان الس���ّيد ش���رف الدي���ن ق���د َنَهل ِمن 
ن���ر أع���ام الع���راق، بع���د إكمال���ه مرحلة 
دروس  يض���ر  أخ���ذ  العالي���ة  الس���طوح 
املراج���ع والعلماء األع���ام أمث���ال: اآلُخوْند 
حمّمد كاظم اخُلراس���انّي، وش���يخ الش���ريعة 
اإلصفهانّي، والس���ّيد كاظم اليزدّي، والسّيد 
إمساعيل الصدر، والس���ّيد حس���ن الصدر، 
والش���يخ حس���ن الكربائي، والش���يخ حممد 
ط���ه ن���ف،  وكان رحه اهلل كثَر الس���ؤال 
واملذاكرة واالستفس���ار عن مشاكل املسائل، 
حمّب���ًا للمناظ���رة واإلف���ادة، كاره���ًا للج���دل 
العمي���ق، وإنا كان يعرض املس���ألة لُيفيد أو 
يس���تفيد، ِمن غر أن يتعاىل عل���ى امُلتناِظر 
معه أو جيرح شعوره إذا احتدم النزاع.. وهذا 
ه���و الذي جعل له َهيب���ًة يف النفوس وُحرمًة 
���َي وطي���ُس املذاك���رات  يف القل���وب كّلم���ا َحِ

العلمّية.
وم���ا بلغت س���نُّه الثاني���ة والثاثن حّتى 
أصب���ح م���ن اجملتهدي���ن املرموق���ن، وأصبح 
معروف���ًا يف األوس���اط العلمّية بص���ورٍة قّلما 
َحِظ���ي مِبثلها ع���امٌل قبَله يف مثل س���ّنه. ومع 
يف  العلم���ّي  حتصيل���ه  يواص���ل  كان  ذل���ك، 
النجف األش���رف، متنّقًا بن احلن واآلخر 
بين���ه وب���ن الكاظمي���ة وس���امّراء وكرب���اء، 
يّتص���ل بأعام هذه الب���اد ومراجعها، حّتى 

أصب���ح امس���ه ي����ّدد يف كّل ُمنت���دًى علمّي، 
أو جَمم���ع أدب���ّي.. فق���د كان الس���ّيد ش���رف 
الدين � باإلضافة إىل علمه الغزير � ش���اعرًا 
م���ن الط���راز الفاخ���ر، ُتقَرأ يف ش���عره الرّقة 
والزال���ة واملتانة، مع دّق���ة املعنى وفصاحة 

اللفظ وبداعة األسلوب.
صفاته وأخالقه

ك�ان���ت صفات���ه رح���ه اهلّل قائم���ة عل���ى 
أساس القرآن الكريم والسرة العملّية للنيب 
حممد صلى اهلّل ع�ل�ي�ه وآل�ه وسلم وأهل بيته 
عليهم السام, مستقاة من الصفات احلميدة 

للعلماء املاضن من السلف الصاحل.
و م���ن الصف���ات ال���يت متي���ز به���ا ه���ي 
اإلخاص يف العمل هلّل س���بحانه وحده, ألنه 
كان يعل���م أن م���ا كان هلّل ينمو, وكان يبالغ يف 
إكرام الضيوف وباخلص���وص العلماء منهم, 
وكان يتفق���د طبقات اجملتم���ع ك�افة, باعتبار 
إن ذل���ك م���ن أخ���اق النيب صل���ى اهلل عليه 
وآل���ه وس���لم وأه���ل بيت���ه )س���ام اهلّل عليهم 

أجعن(, وسرتهم مع الناس.
وكان يس���عى لرف���ع مش���كات الفق���راء 
واحملتاج���ن منه���م, وكان )رح���ه اهلّل( يف 
أيام احل���رب العاملية يقوم جبم���ع التربعات 
واحلق���وق الش���رعية من املت���اع والطعام, من 
األثرياء وأصح���اب رؤوس األموال, ويوزعها 
عل���ى املس���اكن لغ���رض س���د احتياجاته���م 

املعاشية.
وك����ان ع�ط�وف���ا مسحا يعفو عمن أس���اء 
إلي���ه, وكان يهت���م بإحي���اء املناس���بات ال���يت 
تّص أهل العلم و األدب, ويش���جع الطاب 
على الدراس���ة، وعلى السر يف طريق تزكية 
النف���س وتهذيبه���ا بالفضائ���ل, وي���ث عل���ى 
األم���ر باملع���روف والنه���ي ع���ن املنك���ر, وكان 

يعترب نفسه خادما للمذهب الشيعي.
وكان ي�وص����ي المي���ع ����� وباخلص���وص 
الطاب ����� بالتواضع، ويثهم على خماطبة 
الناس على قدر عقوهلم وإدراكهم, وحس���ب 

مزاجهم وأذواقهم, مبرونة ولطف ولن.
يص���ف عبد األمر س���بييت بيت الس���يد 



ČĐ

عبد احلس���ن ش���رف الدين يف مدينة صور 
فيقول: )الس���يد عبد احلسن شرف الدين، 
أح���د أع���ام عص���ره علًم���ا وعم���ا وتأليًفا 
وجه���ادا وبن���اء ملؤسس���ات، ومرجع���ا حل���لِّ 
املش���كات، وحاكما ع���دال يف من يرجع إليه 
م���ن خاف���ات... وق���د كان بيت���ه ال يلو من 
مراجع أو مستفت أو شاك أو صاحب حاجة 
د أو ضيف... يف ليل أو نهار  أو زائ���ر أو متفقِّ

فالباب مشرع والديوان مفتوح(.

أقوال العلماء فيه
ق�ال ف�ي�ه ال�عامة االميين: )كان الس���يد 
ش���رف الدين املوس���وي من الن���وادر يف عامل 
التش���يع، لقد كان م�ص�لحا كبرا وشخصية 
إس���امية رفيعة املس���توى, وموضعا الهتمام 
األمة اإلسامية جعاء, أن ت�ضحياته )جزاه 
اهلّل خرا( يف س���بيل إعاء كلمة اإلس���ام, 
وتوحي���د صف���وف املس���لمن, والدع���وة اىل 

الوحدة؛ ال ميكن أن تنسى(.
وقد ق���ال فيه الش���هيد الش���يخ مرتضى 
املطه���ري: )يعت���رب الس���يد ش���رف الدين من 
علم���اء الش���يعة البارزين يف ال�ق���رن األخر, 
وم���ن الذين هلم خدم���ات إصاحية وفكرية, 
جلب���ت اهتم���ام األم���ة اإلس���امية عام���ة, و 

املذهب الشيعي على وجه اخلصوص(.

مواقفه السياسية
أما عن ش���جاعته, فله مواقف مش���هودة 
ل���ه موق���ف  ض���د االس���تعمار الفرنس���ي, و 
ج���ريء من الدول���ة العثمانية حيث متكن من 
احلص���ول عل���ى موافقة منه���ا بإعفاء طاب 

العلوم الدينية من اخلدمة العسكرية.
تصدى ال�س�ي�د ش�رف ال�دين لاستكبار 
واالس���تعمار بأنواعه وأش���كاله كافة, وكانت 
مواقفه الهادية ضد االس���تعمار الفرنسي 

معروفة لدى الميع.
وق�د حاول االس���تعمار الفرنس���ي إجياد 
ووض���ع  واملش���كات  املتاع���ب  م���ن  كث���ر 
العراقي���ل يف مس���ره, ح�ت����ى اضط���ر إىل 
أن يهاج���ر اىل دمش���ق, وق���د ح���اول جي���ش 
االحتال الفرنسي جاهدا منعه من ال�س�ف�ر 
إل�ى دم�ش���ق, إال أّن جي���ع حماوالتهم باءت 
بالفش���ل, مم���ا اضطره���م إىل التعب���ر عن 
غضبهم و ان�ت�ق�ام�ه�م باحلكم عليه باإلعدام 
غيابي���ا وح����رق منزل���ه يف منطقة ش���حرور, 
واإلغ���ارة على منزل���ه اآلخر يف مدينة صور, 
و مصادرت���ه وإح���راق مكتبت���ه ال���يت كان���ت 

حتتوي عل���ى كثر من املخطوط���ات العلمية 
القّيم���ة، فاضط���ر إىل اهلرب خ���ارج لبنان، 
فسكن دمشق ف�ة من الزمن، وبعدها ذهب 
إىل مص���ر، ومنه���ا إىل فلس���طن وأق���ام يف 
قرية تس���مى )علما( ق���رب احلدود مع جبل 
عام���ل حيث اجتمع بأهله ثانية هناك، وبعد 
اس���تقرار األوضاع ُأس���قط احلكم عنه فعاد 

إىل أسرته يف مدينة صور.
وم����ن مواقف���ه األخ���رى دعم���ه حلركات 
التحرير يف البلدان العربية واإلسامية, مثل 
حركة تأميم قناة الس���ويس يف مصر, وحركة 

تأميم النفط يف إيران.

خدماته
للسيد شرف الدين خدمات جليلة.

1 ����� ب�ن�اء م�س����جد وحس���ينية يف منطقة 
جتمع الشيعة يف جنوب لبنان, لغرض إقامة 

الصاة وإحياء املناسبات اإلسامية فيها.
2 �� تأسيس املدرسة العفرية, للمحافظة 
على أفكار الش���باب وحتصينها ضد األفكار 
االس���تعمارية اليت كان االحتال الفرنس���ي 

يبثها عن طريق املدارس الرمسية.
3 �� إنشاء مسجد العفرية.

4 �� بناء مدرسة الزهراء عليها السام.
5 �� ت�أس����ي�س نادي اإلمام الصادق عليه 
الس���ام, إلقام���ة االجتماع���ات واملؤمت���رات 

اإلسامية والعلمية وال�بوية والثقافية.
6 ����� القي���ام ببن���اء الروض���ة العفري���ة 

لأطفال, بقسميها للبنن والبنات.
7 �� افتتاح جعية نشر العلم.

8 �� تأسيس المعية اخلرية العفرية, 
ملساعدة الفقراء واحملتاجن.

9 ����� تأس���يس جعي���ة الرب و اإلحس���ان, 
لرعاية املساكن واليتامى.

س���افر إىل مص���ر لاطاع عل���ى دروس 
علماء جامعة األزهر ومدرسيها، واالستفادة 
من آرائهم، ومن جلة أولئك املدرسن الشيخ 

حممد الكناني، والشيخ سليم البشري.
ق���رأ على العامة األس���تاذ اإلمام املوىل 
حممد كاظم اخلراس���اني والعامة األس���تاذ 
جامع الفنون والعلوم اإلمام ش���يخ الش���ريعة 

االصبهاني وغرهما.

وله مؤلفات مهذبة مفيدة، 
منها:

)1( كت���اب )الفص���ول املهم���ة يف تألي���ف 
األمة( يعين الش���يعة وأهل السنة وهو كتاب 

لطيف يف بابه.
)2( وكت���اب )اجملال���س الفاخرة يف مامت 
الع����ة الطاهرة( وهو منقس���م عل���ى أربعة 

أجزاء، على ما ذكره املصنف يف املقدمة.
)3( ورس���الة مّساه���ا )مقدمة اجملالس 
الفاخ���رة( تص���دى فيه���ا الثب���ات رجح���ان 
اقام���ة الع���زاء والبكاء واالب���كاء يف املصائب 
ال���واردة عل���ى الصلح���اء واألولياء والس���يما 
أه���ل  بطري���ق  ورد  الطاه���رة، مب���ا  الع����ة 
الس���نة والماعة م���ن اآلث���ار يف صحاحهم 
العلم���اء  وأق���وال  وتواريه���م  ومس���انيدهم 
ونوه���ا يف ه���ذا الباب، رّدًا عل���ى َمن يقول 

بأّنه بدعة يف الدين.
)4( وله رسالة )الكلمة الغّراء يف فضيلة 
الزه���راء عليها الس���ام( يع���ين فاطمة بنت 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم.
)5( ول���ه كتاب )املراجع���ات( يف مطالب 

متفرقة وفوائد متنوعة.
وطبع���ت كّله���ا يف س���وريا وبعضه���ا طبع 

مكررًا.
تش���رف امل�ج���م لزي���ارة مش���هد الرضا 
عليه السام يف سنة 1356 اهلالي اهلجري 
وأك���رم مقدمه جّل علماء طهران وش���اهدته 
فيها واجتمعنا مع���ه وباحثناه مرارًا، وجدته 
بلي���غ التتبع واإلحاط���ة يف احلديث والرجال 
وال�اجم والس���ر ونوه���ا أدام اهلل تعاىل 
عّزه وأعّز نصره وله حماضرات ومفاوضات 

مع علماء العامة كتابًة وشفاهًا.

وفاته رحمه اهلل
بع���د أن اجتاز من العمر س���بعًة ومثانن 
عامًا ان�ت�ق�ل ال�ى رح�م�ة اهلّل تعاىل يف لبنان 
بتاريخ 8 / جادى الثانية / 1377 ه� ، ومت 
تش���ييع جثمانه ال�ش����ريف بش���كل رمسي يف 

العاصمة بروت.
بغ���داد  الطاه���ر اىل  نق���ل جس���ده  ث���م 
بالطائرة, و شيع يف مدينة الكاظمية و كرباء 
املقدس���تن والنجف االش���رف, حيث شارك 
يف ذل���ك التش���ييع املهيب ال����ذي ال م�ث�ي�ل له 
طبقات اجملتمع كاف���ة, وباخلصوص العلماء 
االع���ام, ومت دفن���ه يف الصح���ن الش���ريف 
لام���ام ام���ر املؤمنن عل���ي بن اب���ي طالب 

عليه السام.)2(
����������������������������������������

)1( م���رآة الش���رق للش���يخ حممد أمن اخلوئ���ي: ج1، 
ص675.

)2( موقع احلوزة العلمية يف قم املقدسة.
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عن حممد بن عمر الواقدي، قال: 
كان هارون الرش���يد يقع���د للعلماء يف يوم 
عرف���ة، فقع���د ذات يوم وحضره الش���افعي، 
وكان هامشّي���ًا يقع���د إىل جنب���ه، وحض���ر 
حمّم���د بن احلس���ن وأبو يوس���ف فقعدا بن 
يدي���ه، وغ���ّص اجمللس بأهله، فيهم س���بعون 
رج���ًا م���ن أه���ل العل���م، كّل منه���م يصلح أن 

يكون إمام صقٍع من األصقاع.
ق���ال الواقدي: فدخل���ت يف آخر الناس، 

فقال الرشيد: ملَ تأّخرت؟
، ولك���ين  فقل���ت: م���ا كان إلضاع���ة ح���قٍّ
ش���غلت بش���غٍل عاق���ين عّم���ا أحبب���ت. قال: 
فقّربين حتى أجلسين بن يديه، وقد خاض 
الن���اس يف كّل ف���ّن من العلم، فقال الرش���يد 
للش���افعي: يا بن عّمي، كم تروي يف فضائل 
علّي بن أبي طال���ب؟ فقال: أربعمائة حديث 

وأكثر.
فق���ال ل���ه: ق���ل وال ت���ف. ق���ال: يبل���غ 

مخسمائة أو يزيد.
ث���ّم قال حملمد بن احلس���ن: ك���م تروي يا 

كويّف من فضائله؟
قال: )نو( ألف حديثٍٍ أو أكثر.

فأقبل على أبي يوس���ف، فقال: كم تروي 
أنت يا كويّف من فضائله؟ أخربني وال تش. 
ق���ال: ي���ا أمر املؤمنن، ل���وال اخلوف لكانت 

روايتنا يف فضائله أكثر من أن حتصى.
ق���ال: مّم تاف؟ قال: منك ومن عّمالك 
وأصحاب���ك. قال: أنت آمن، فتكّلم وأخربني 
ك���م فضيل���ة تروي فيه؟ قال: مخس���ة عش���ر 
أل���ف خ���ربًا مس���ندًا، ومخس���ة عش���ر أل���ف 
حديث���ًا مرس���ًا. قال الواق���دي: فأقبل علّي. 
فقال: ما تع���رف يف ذلك )أنت(؟ فقلت مثل 
مقالة أبي يوسف. قال الرشيد: لكيّن أعرف 
ل���ه فضيل���ة رأيتها بعي���ين، ومسعتها بأذني، 
أج���ّل م���ن كّل فضيل���ٍة تروونه���ا أنت���م، وإّني 
لتائ���ب إىل اهلل تعاىل مّما كان ميّن من أمر 

الطالبّية ونسلهم.
فقلن���ا بأجعنا إن رأي���ت أن تربنا مبا 

عندك.
ق���ال: نع���م، وّلي���ت عامل���ي يوس���ف ب���ن 
احلجاج بدمشق، وأمرته بالعدل يف الرعية، 

واإلنصاف يف القضية، فاستعمل ما أمرته، 
فرفع إليه أّن اخلطيب الذي يطب بدمشق 
يش���تم )أم���ر املؤمنن( علي ب���ن أبي طالب 
علي���ه الس���ام يف كل ي���وم وينتقص���ه، ق���ال: 
فأحضره وس���أله عن ذل���ك، فأقّر له بذلك، 

فقال له: وما حلك على ما أنت عليه؟
ق���ال: ألنه قت���ل آبائي، وس���بى الذراري، 
فلذلك احلقد له يف قليب، ولس���ت أفارق ما 
أنا علي���ه. فقّيده وغلغله وحبس���ه وكتب إليه 
خبربه، فأمرته أن يمله إلّي على حالته من 
القيود، فلّما مثل بن يدي زبرته وصحت به، 

وقلت: أنت الشامت لعلي بن أبي طالب ؟!
فقال نعم. قلت: ويلك قتل من قتل، وسبى 
من ُسيب بأمر  اهلل تعاىل، وأمر النيب صلى 
اهلل علي���ه وآله وس���لم قال: ما أف���ارق ما أنا 

عليه، وال تطيب نفسي إاّل به.
فدع���وت بالس���ياط والعقاب���ن، فأقمته 
حبضرت���ي ه���ا هن���ا، وظه���ره إل���ّي فأم���رت 
ال���ّاد فجلده مائة س���وط، فأكثر الصياح 
والغي���اث، فب���ال يف مكانه، فأمرت به فنّحي 
ع���ن العقابن، وأدخ���ل ذلك البي���ت �� وأومى 
بي���ده إىل بي���ٍت يف األيوان ����� وأمرت أن يغلق 
الب���اب عليه )وإقفال���ه(، ففعل ذلك، ومضى 
النه���ار، وأقبل اللي���ل، ومل أبرح من موضعي 

هذا حتى صّليت العتمة.
ث���ّم بقي���ت س���اهرًا أفّك���ر يف قتل���ه ويف 
عذابه، وبأّي شيٍء أعّذبه، مّرة أقول: أعّذبه 
على عداوته؛ ومّرة أقول: أقطع أمعاءه، ومّرة 
أفّكر يف تغريقه، أو قتله بالس���وط، واستمّر 
الفك���ر يف أمره حت���ى غلبتين عيين )فنمت( 
يف آخ���ر اللي���ل، ف���إذا أنا بباب الس���ماء وقد 
انفتح وإذا النيب صلى اهلل عليه وآله وس���لم 

قد هبط وعليه مخس حلٍل.
ثّم هبط علي عليه الس���ام وعليه ثاث 
حلٍل. ثم هبط احلس���ن عليه الس���ام وعليه 
ثاث حلٍل. ثم هبط احلس���ن عليه الس���ام 
وعلي���ه حّلتان. ثم نزل جربئيل عليه الس���ام 
وعلي���ه حّل���ة واح���دة، فإذا هو )من( أحس���ن 
اخلل���ق، يف نهاي���ة الوصف، ومع���ه كأس فيه 

ماء كأصفى ما يكون من املاء وأحسنه.
فق���ال النيب صلى اهلل عليه وآله وس���لم: 

أعطين الكأس، فأعطاه، فنادى بأعلى 
صوته: يا ش���يعة حمم���د وآله، فأجابوه من 

حاش���ييت وغلماني وأهل الدار أربعون نفسًا 
أعرفهم كّلهم، وكان يف داري أكثر من مخسة 

آالف إنسان، فسقاهم من املاء وصرفهم.
ثّم قال: أين الدمش���قي ف���كأّن الباب قد 
انفت���ح، فأخ���رج إلي���ه، فلّم���ا رآه عل���ّي عليه 
السام أخذه )بتابيبه( وقال عليه السام: 
ي���ا رس���ول اهلل، هذا يظلمين ويش���تمين من 
غ���ر س���بٍب أوجب ذل���ك، فقال: خل���ه يا أبا 

احلسن.
ثم قبل النيب صلى اهلل عليه وآله وس���لم 
عل���ى زن���ده بيده وقال: أنت الش���امت علي بن 
أبي طالب؟! فقال: نعم. قال: أللهم امسخه، 

واحمقه، وانتقم منه.
ق���ال: فتحّول ��� وأن���ا أراه �� كلبًا، ورّد إىل 
البيت كما كان، وصعد النيب صلى اهلل عليه 
وآل���ه وس���لم وجربئي���ل عليه الس���ام و)علي 

عليه السام( ومن كان معهم.
مذع���ورًا،  )مرعوب���ًا(  فزع���ًا  فانتبه���ت 
فدعوت الغام وأمرت بإخراجه إلّي، فأخرج 
وهو كلب، فقلت له: كيف رأيت عقوبة رّبك؟ 
فأومأ برأسه كاملعتذر، وأمرت برّده، وها هو 

ذا يف البيت.
ثّم ن���ادى وأم���ر بإخراج���ه، فأخرج وقد 
أخذ الغام بأذنه، فإذا أذناه كآذان اإلنسان، 
و)ه���و( يف صورة الكاب، فوقف بن أيدينا 

يلوك بلسانه، ويّرك بشفتيه كاملعتذر.
فق���ال الش���افعي للرش���يد: ه���ذا مس���خ، 

ولست آمن من أن يّل العذاب به.
)فأم���ر بإخراج���ه عّن���ا(، فأم���ر ب���ه فرّد 
إىل البي���ت، فما كان بأس���رع من أن مسعنا 
وجب���ة وصيح���ة، ف���إذا صاعقة قد س���قطت 
على سطح البيت فأحرقته وأحرقت البيت، 
فص���ار رمادًا، وعّج���ل )اهلل( بروحه إىل نار 

جهنم.
قال الواقدي: فقلت للرشيد: هذه معجزة 
)وعظ���ة( وعظت بها فاّتق اهلل يف ذرّية هذا 
الرج���ل، أي: ذرّي���ة علي بن أب���ي طالب عليه 

السام.)1(
���������������������������������������

)1( مدينة املعاجز: ج2، ص288 �� 292.
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من مناهل مدرسة الدعاء
 شرح الصحيفة السجادية

سعة
الحلقةالتا

الدعاء األول
)...، اَل َينمُْق���ُص َم���نمْ 
، َواَل َيزيُد َمنمْ  زاَدُه ناِقصمْ
َنَقَص ِمنمُْهممْ زاِيدمْ،.....(.

الس���ام:  عليه  قوله 
)ال ينقص من زاده ناقص(، 
على صيغة املعل���وم من نقصه 
ينقص���ه فه���و منقوص وه���ذا ناقص 
إّي���اه، أي: م���ن زاد اهلل س���بحانه منهم ال 
ينقص���ه ناقص أص���ًا، وم���ن نقصه عّز 

وجّل ال يزيده زائد أبدًا.
أو من نقص ينقص فهو ناقص، أي: 
م���ن زاده اهلل ال ينق���ص، وم���ن نقصه ال 

يزداد أبدًا.
صيغ���ة  عل���ى  ينق���ص  رواي���ة:  ويف 

اجملهول، واملعنى كما ذكر.)1(
وقي���ل: يري���د به أّن كّل حّي يس���تويف 
بالكامل قبل موته، فا ُيرم ش���يئًا مما 
ه���و له، وال ُيرزق ما ليس له، وإذن عاَم 

الّتحاسد، والّتباغض؟)2(
اهلل  زاده(  م���ن  ينق���ص  )ال  وقي���ل: 
سبحانه يف الرزق )ناقص( أي ال يتمكن 
أحد أو شيء أن ينقص من رزق من أراد 
اهلل زي���ادة رزق���ه، ونق���ص: متع���د، ولذا 
يؤتى له باملفعول، وهو منقوص )وال يزيد 
م���ن نق���ص( اهلل يف رزقه )منه���م زائد( 
فا يتمكن أحد أن يزيد يف رزق من قّدر 

له نقص الرزق.)3(
كما قال الشاعر:

لي���س في���ه نقيص���ٌة وازدياٌد
قطُّ َعما أس���دى به يف العطاء)4(
وقي���ل: )ال ينق���ص( م���ن ب���اب نصر 
وم���ن اإلفعال )م���ن زاده ناق���ص(. فاعل 
)ينق���ص( كم���ا أّن )زائ���د( يف قوله عليه 

السام:
»وال يزيد من نقص منهم زائد« فاعل 
)ال يزي���د(، أي: ال يق���در ناق���ص عل���ى 
تنقيص من زاد اهلل رزقه، وال يزيد زائد 

رزق من نقص اهلل رزقه من عباده)5(
م���ن  الش���يء نقص���ًا  نق���ص  وقي���ل: 
ب���اب قتل: ذهب منه ش���يء بع���د متامه، 

ونقصت���ه أن���ا: يتع���ّدي وال يتع���ّدى، هذه 
هي اللغة الفصيحة وبها جاء التنزيل يف 

قوله تعاىل: ))ۆئ   ۆئ  ۈئ((.
وقوله تعاىل: ))ٿ  ٹ((.

ويف لغ���ة ضعيف���ة يتع���ّدى باهلم���زة 
والتضعي���ف، قال���وا: ومل ي���أت يف كام 
فصيح ويتعّدى بنفسه أيضًا إىل مفعولن 

فيقال: نقصت زيدًا حّقه.
وكذا )زاد(: يس���تعمل الزمًا ومتعّديًا 
إىل واحد وإىل إثنن فيقال: زاد الشيء 

وزدته أنا، وزدت زيدًا درهمًا.
ينق���ص  فقول���ه  ذل���ك  عرف���ت  إذا 
مض���ارع نقص املتع���ّدي إىل واحد، ومن 
زاده مفع���ول مقّدم، وناق���ص فاعله وهو 

اسم فاعل منه.
وكذا قوله يزيد، مضارع زاد املتعّدي 
إىل واح���د، وم���ن نق���ص منه���م: مفعول. 
ومفعول نقص حمذوف أي نقصه منهم، 
وح���ذف املفع���ول يكث���ر إذا كان ضم���رًا 
تع���اىل:  كقول���ه  املوص���ول  إىل  عائ���دا 
أي:  ۆ((،  ۇ   ۇ   ڭ   ))ڭ  

بعثه.
وقول���ه: )زائد( فاع���ل يزيد والكام 
عل���ى حذف مضاف إذ لي���س املراد تعّلق 
النقص والزيادة بالذات، واملعنى: إّن من 
زاده اهلل تع���اىل قوت���ه أو رزق���ه منه���م ال 
ينقص���ه ناقص، ومن نقصه س���بحانه ال 
يزي���ده زائد، وقّدم املفع���ول يف الفقرتن 
ملزي���د االعتن���اء ببي���ان فعل���ه تع���اىل من 

الزيادة والنقصان.)6(
وقي���ل: )نقص( و)زاد( وردا يف اللغة 
الزم���ن ومتعدي���ن إىل مفع���وٍل واح���ٍد، 
وزدت  نقص���ت  ن���و:  مفعول���ن،  وإىل 
حّق���ه، ونقصت وزدت زيدًا حّقه، ونقص 
وزاد الش���يء، فقوله: )ينق���ص( مضارع 

نقص املتعّدي إىل واحٍد.
و)م���ن نقص منهم( مفعوٌل، ومفعول 
نقص حمذوٌف، أي: نقصه منهم، وحذف 
املفعول شائع إذا كان ضمرًا عائدًا إىل 
املوص���ول، وقوله: )زائ���د(، فاعل يزيد، 
وال���كام عل���ى ح���ذف مض���اف، إذ ليس 

امل���راد تعّل���ق النق���ص والزي���ادة بالذات، 
وهاتان الفقرتان تأكيٌد للسابق.

واملعنى: إّن من زاده اهلل تعاىل قوته 
أو رزق���ه منه���م ال ينقص���ه ناق���ٌص؛ ومن 
نقص���ه س���بحانه ال يزيده زائ���د، أي أمر 
ال���رزق مفوٌض إلي���ه، فكّل مقص���وٍر مّما 
ق���ّدر ل���ه ال ميك���ن التخّلف عن���ه كما مّر 

الدليل عليه عقًا ونقًا.)7(
بالبن���اء  )نق���ص(  ضب���ط  وقي���ل: 
للمجه���ول واملعنى كم���ا ذكر، غر أّن فيه 
نكت���ة لطيف���ة وهي ع���دم إس���ناد النقص 
إليه سبحانه مع التصريح بإسناد عديله 
أع���ين الزيادة إليه تع���اىل تأّدبًا معه جّل 
ش���أنه، وتشييدًا ملعامل جوده وكرمه حّتى 
كان الص���ادر عن���ه تعاىل ه���و الزيادة ال 
غ���ر، وأّن النقص صادر عن غره جريًا 
عل���ى منه���اج اآلداب التنزيلّية يف نس���بة 
النع���م واخل���رات إلي���ه ع���ّز وج���ّل دون 

أضداده���ا كما يف قوله تع���اىل: ))ڭ  ۇ  
ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ((، وقوله تعاىل: ))ې  ې  ى  
وئ   وئ     ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى  
وفائ���دة  ۆئ((،  ۆئ   ۇئ   ۇئ  
هاتن الفقرتن التأكيد لكون القوت من 
الرزق معلومًا مقسومًا من لدنه سبحانه 
وتعاىل ال يستطيع غره أن يتصّرف فيه 

بزيادة أو نقصان.)8(
���������������������������������������
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حممد جواد مغنية: ص50 �� 51.

)3( شرح الصحيفة السجادية للسيد حممد 
الشرازي: ص16 �� 17.

)4( الصحيفة السجادية بنظم الشاعر عبد 
املنعم الفرطوسي: ص20.

)5( رياض العارفن يف ش���رح صحيفة سيد 
الساجدين حملمد بن حممد دارابي: ص25.
)6( ري���اض الس���الكن يف ش���رح الصحيف���ة 
عل���ي خ���ان احلس���يين  للس���يد  الس���جادية 

الشرازي: ص281.
ش���رح  يف  العرش���ية  األن���وار  لوام���ع   )7(
الصحيف���ة الس���جادية للس���يد حمم���د باقر 

الشرازي: ص364.
)8( ري���اض الس���الكن يف ش���رح الصحيف���ة 

السجادية للشيخ علي الشرازي: ص282.
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يرص اإلس���ام كثرًا حلفظ ودميومة 
النظ���ام االجتماع���ي.. حي���ث ن���رى ال�كي���ز 
البال���غ م���ن أج���ل تقوي���ة وصاب���ة اجملتم���ع 
وجعل���ه كيانًا رصينًا مبنّيًا على قواعد القيم 
الرس���الية.. وحينم���ا نتصّف���ح كت���ب املصادر 
واألحادي���ث املروّي���ة ع���ن الن���يب صل���ى اهلل 
علي���ه وآله وس���لم وأهل بيته عليهم الس���ام 
ند فيض���ًا زاخرًا يتناول احلّث على مثالية 
اجملتمع اإلس���امي.. وميكننا أن نس���تعرض 

ذلك على شكل نقاط:
أواًل: احلفاظ على أسسه الداخلية وذلك 
يف عاق���ة الفرد باجملتم���ع وعاقة اجملتمع 
فيم���ا بعض���ه مع وج���ود الرواب���ط اإلجيابية 
اليت تدعم مسرة العاقة البّناءة كالوحدة، 
والصداق���ة،  احلاج���ة،  وقض���اء  والتع���اون، 

العيادة، األخاق، واإليثار.. .
وضمن هذا اإلطار ند التنبيه والتنويه 
ع���ن ع���دم الوق���وع يف مغّب���ة اآلف���ات ال���يت 
تّل بكي���ان اجملتمع وقواعده ك���داء الغيبة.. 
النميمة.. البهتان.. سوء الظّن.. سوء اخللق.. 

املقاطعة والتدابر.. والتكرّب والغرور.. .
ثانيًا: على صعيد عاقة اجملتمع بالنظام 
السياسي حيث ال يتاءم سر اجملتمع بنمط 
طبيع���ي وبص���ورة س���ليمة م���ع وج���ود حاكم 
متس���ّلط.. ألن احلاكم املتس���ّلط يشّكل حجر 
عث���رة يف الس���نن الطبيعي���ة لس���ر اجملتم���ع 
وال���يت من أب���رز دعائمها س���ّنة االس���تقال 
وعدم االستعباد واحليلولة على حرّية الفرد 
واجملتمع.. وحينما يكون اجملتمع نقيضًا هلذه 
الس���ّنة فإّن���ه مطالب بإجياده���ا وحضورها، 
وإن وق���ف احلاكم السياس���ي وتف���ّرد برأيه.. 
وسيطر على املقدرات.. وعّم الور والقمع.. 
وتاشت قيم اإلنصاف والعدل.. حينئٍذ البّد 
للمجتمع أن يقف يدًا واحدة ش���اهرًا س���اح 
الهاد يف سبيل اهلل الستبداله بنظام عادل 

يكم مبا أنزل اهلل.
ثالثًا: احلفاظ على أسس األمور الشخصية.. 
ويت���ّم على صعيد االلت���زام الذاتي الذي ينبغي 
لكل إنس���ان أن يعيش ضمن شخصية رسالية 

ملتزم���ة.. ال يتع���ّدى ح���دود القيم واملب���ادئ أو 
يرق احلواجز احملظورة عليه.. وحينما يصل 
الفرد إىل مرحلة س���امية م���ن اإللتزام الذاتي 
ذل���ك م���ا ينعكس إجياب���ًا يف س���احة اجملتمع.. 
باعتبار أن مصدر القوة يف كيان اجملتمع ينبثق 
من قوة الفرد حيث يسعى لتكوين وبناء اللبنات 

الصاحلة لسور اجملتمع.. .
عل���ى ح���ل  اإلس���ام  يرّك���ز  أن  وقب���ل 
املس���ؤولية االجتماعي���ة املناط���ة باآلخري���ن 
ي���ّث أّواًل بتنمي���ة وإجي���اد روح املس���ؤولية 
الذاتي���ة لدى الف���رد ألّنه ن���واة اجملتمع اليت 
تنمو وت�عرع ضمن حميط مبدئي رسالي، 
وحينما نفتقد مس���ؤولية الذات حينئٍذ نعجز 
ع���ن مس���ؤولية الغ���ر )وم���ن نص���ب نفس���ه 
للن���اس معّلم���ًا فليب���دأ بتعلي���م نفس���ه قب���ل 
تعلي���م اآلخري���ن( وفاقد الش���يء ال يعطيه.. 
من هنا يش���يد اإلس���ام باحلف���اظ على بناء 
ال���ذات كااللتزام بالفرائض والتحّلي باخللق 

الرفيع.. والوعي واملعرفة القرآنية.. .
دون  الرج���ل  عل���ى  البن���اء  يقتص���ر  وال 
امل���رأة.. فاملرأة مكّلفة كما الرجل وحماس���بة 
ما ياس���ب.. وأن الصورة التاّمة للمجتمع ال 
تقتص���ر عل���ى قطاع دون آخ���ر وال نتمّكن أن 
نش���يد كيان اجملتمع ما مل يش�ك الطرفان 
يف عملي���ة البن���اء، وكّل منهم���ا يتّمم لآلخر.. 
فكم���ا أن الزوج يكد ويكدح ويتعب للحصول 
عل���ى لقم���ة العي���ش.. يف املقاب���ل أن امل���رأة 
متارس دورًا يتّمم دور الرجل كصيانة البنية 
الداخلي���ة ك�بية األطف���ال ومداراتهم، ومن 
هنا ترتس���م لنا اخلط���وط العريضة واللية 
لض���رورة االهتم���ام والعناي���ة لبن���اء الصعيد 
الذات���ي.. ال���ذي يؤّه���ل دور الف���رد يف وض���ع 
اللبنات االجتماعية البّناءة اليت متّثل حصنًا 
منيعًا متنع معاول اآلفات من هدمها.. وهلذا 
س���وف نبح���ث يف الصفح���ات التالي���ة أه���ّم 
األم���ور اليت تعّزز مكان���ة اجملتمع املتمّثل يف 

حجاب املرأة املسلمة.. .
فاحلج���اب ميّثل صون امل���رأة وكرامتها، 

ويهدف لتجسيد املرأة امللتزمة املسلمة.

ة الرأة 1 �� احملافظة على كرامة وعفهّ
لق���د طول���ب اإلنس���ان من���ذ أن خل���ق أن 
يعي���ش مكرمًا عزيزًا ش���ريفًا.. واحلجاب هو 
شرف وعّفة املرأة، وقد أشرنا آنفًا أن املرأة 

هلا املكانة اإلنسانية املشرفة يف اإلسام.
ه���ذه املكانة هي مس���ؤولية تدعوها إىل 
االحتف���اظ بها وع���دم التفري���ط حبّقها وقد 
أب���ت كرامة الدين احلنيف أن تس���مح للمرأة 
بأن تتاعب أو تفرط بكرامتها، والتخّلي عن 
احلجاب مبثابة التنازل عن العّزة والش���رف 
ألّن حجابه���ا ميّث���ل صونها، وهلذا فرض عّز 
وجل على املرأة أن تصون جس���دها ونفسها 
وأن ال تتع���ّدى احل���دود ال���يت رمس���ت هل���ا 
وإن خرج���ت عن ذل���ك فكأّن���ا خرجت عن 
إط���ار اإلس���ام وقد أّكد لنا الق���رآن ضرورة 

احلجاب يف قوله تعاىل:
ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ))ڱ  
ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ     ڻ  
ڭ   ۓ   ۓ    ےے   ھ   ھ   ھ   ھ  

ڭ((.)1(
ويف قوله تعاىل:

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ))ڃ   
چ  چ((.)2(

ويق���ول أم���ر املؤمن���ن عليه الس���ام يف 
وصّية البنه حممد بن احلنفية:

»فأنش���ده احلج���اب خرًا ل���ك وهلّن من 
االرتياب وليس خروجهّن بأشّد من إدخالك 
م���ن ال يوث���ق ب���ه عليهّن وإن اس���تطعت أن ال 

يعرفن غرك فافعل«.
أّما املش���كلة ال���يت نعانيه���ا إن كثرًا من 
النس���اء الات���ي اخندع���ن بأس���اليب الغرب 
وإعامه.. حيث أصبح لديهّن القناعة التامة 
عل���ى أّن املرأة املتحّض���رة املتقّدمة هي اليت 
حت���ّدث جبماهلا وتظهر حماس���نها ومفاتنها 
وتص���ورن  والتخّف���ي،  للتس���ّ�  داع���ي  وال 
احلج���اب ش���بحًا جامث���ًا عل���ى أجس���ادهّن 

مينعهّن من احلركة والعمل.
واحلقيق���ة أّنهّن مل ينظرن أو يدققن ألّي 
درجة وصلت الفتاة الغربية أو الش���رقية من 
التق���ّدم والتحّض���ر يف االنط���اط والرجوع 
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إىل الاهلية وبيع الشرف وشياع الفساد، 
وهذا نقي���ض للفتاة املس���لمة اليت تدعوها 
قيمه���ا يف حفظ العّف���ة والعّزة وليس ملعاينة 
الن���اس إليها والتل���ّذذ جبماهلا يف كل مكان، 
والقي���م املبدئي���ة ال تدع���و املرأة أن تكش���ف 
جاهلا أمام اآلخرين وإنا حتدث بإميانها 
والتزامه���ا وأن تكون داعية للمعروف ناهية 

عن املنكر.
ودعنا نسأل أنفس���نا ماذا نفّضل الفتاة 
اليت تصون ش���رفها وجسدها وتفي نعمة 
جاهلا عن عيون الفاسدين وتكون حم�مة 
عزيزة أو أن تكون س���افرة مترّبجة فريس���ة 
وغرض���ًا لش���هوات اآلخري���ن؟ فاإلجاب���ة ال 

حتتاج إىل إفصاح!!
2 �� الصيانة االجتماعية

الب���ّد أن تعل���م الفت���اة أنه���ا جوه���رة... 
والوهرة حباجة إىل الصون كي ال تطاهلا 
يد الس���ارقن ولكي يتقّدم املش�ي ويناهلا 
بطريق���ة مألوفة، وهكذا احل���ال للفتاة أّنها 
حباجة أن تس���� جس���دها عن الش���ياطن 
ال���ذي  الش���ريف  الرج���ل  تتس���ّنى  أن  إىل 
يأخذ بيدها عن طريق أش���رف وسيلة وهي 

الزواج.
وال يف���ى أن اجملتم���ع ال���ذي حتاف���ظ 
نساؤه على احلجاب قّلما حتدث فيها الفنت 
والرائم اليت تنتج عن التخّلي من ارتدائه.. 
بي���د أّن العي���ون الزائغة اليت تتلّصص ميينًا 
ومشااًل كي يقع بصرها على فتاة مترّبجة، 
فتخي���ب آماهل���ا حينها ترى ج���ّوًا حمكمًا ال 

جمال للنظر إليه.
والوقاية من داء الفنت احملّرمة تكمن يف 
حجاب املرأة أينما ذهبت بل تساهم يف قرب 

وضمر اآلفات الفّتاكة... .
إضاف���ة إىل أن الفت���اة املترّبج���ة أم���ام 
الذن���وب  الق����اف  س���ببّا  تك���ون  الن���اس 
والتع���ّرض إىل س���خط اهلل وغضب���ه ألّنه���ا 
متّثل���ت بلب���اس الش���يطان والش���يطان دوره 
إغ���واء الناس ع���ن طريق اهل���دى وإغرائهم 
بالضال���ة واهل���وى.. فتك���ون امل���رأة وس���يلة 
الق�اف السّيئات والوقوع يف شرك حبائل 
إبليس.. ويكون العقاب والعذاب يوم القيامة 
للناظ���ر واملنظ���ور )يف حال���ة الت���رّبج( فعن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال:

»وامل���رأة إذا خرج���ت م���ن ب���اب داره���ا 
متزّين���ة متعّط���رة والزوج بذل���ك راٍض يبين 

لزوجها بكل قدم بيت يف النار«.
وعنه صلى اهلل عليه وآله وسلم قال:

»من مأ عينيه من امرأة حرامًا حشاهما 

اهلل يوم القيامة مبسامر من نار«.)3(
وقال صلى هلل عليه وآله وسلم:

»النظر س���هم مسموم من سهام إبليس.. 
فم���ن تركها خوفا من اهلل أعطاه اهلل إميانًا 

وجيد حاوته يف قلبه«.)4(
وعن الصادق عليه السام قال:

وزناهم���ا  تزني���ان  العين���ان  إّن���ا  »أال 
النظر«.

وعنه عليه السام قال:
»من تأّمل خلف امرأة فا صاة له«.

وقال عيس���ى ب���ن مريم عليهما الس���ام 
للحوارين:

»إّياكم والنظر إىل احملذورات فإّنها بذر 
الشهوات ونبات الفسق«.)5(

األج���واء  يف  احلال���ة  تش���يع  وهك���ذا 
االجتماعي���ة، وه���ذا م���ا يغ���ر اجملتم���ع من 
حال���ة األم���ان واحلف���اظ إىل ج���ّو اإلج���رام 
ودّب الرع���ب يف قلوب اآلخرين.. حّتى تصل 
املرحل���ة أن تش���ى الفت���اة أن تتع���ّدى بيتها 
خطوة، وهذه إحدى الس���بل القس���رية اليت 
يس���بب هل���ا ترك احلج���اب، وطريق���ة ثانية 
تأخ���ذ طابع الل���ن والرضى كخل���ق األجواء 
واللق���اءات  الامش���روع..  الغ���زل  العام���ة 
احملّرم���ة.. واملكامل���ات اهلاتفي���ة الغرامي���ة.. 
ومواعي���د الس���ّيارات.. والتن���ّزه يف احلدائق 
واألس���واق واخلل���ّو يف الطرق اخلالية و.. و.. 
كث���رة هي األمور اليت حتّرض على امليوعة 
واالن���راف وتطفئ نور الضمر اإلنس���اني 
وتن���زع رداء العّف���ة والش���رف عل���ى صعي���د 
الطرف���ن إذ يص���ل احل���ال إىل أعتى درجة 

يف الفساد.
القناعة تثبت قواعد اإلميان

إّن م���ن أمس���ى األم���ور ال���يت يّبذه���ا 
دينن���ا احلني���ف أن تطّب���ق الفرائض وتعرف 
م���ا ه���ي غاياتها.. فم���ن يقرأ الق���رآن ويعي 
معاني���ه وم���ن يصّلي ويدرك فلس���فة ركوعه 
وس���جوده وتش���ّهده وتس���ليمه.. وم���ن يصوم 
ويع���رف غاية جوعه وصربه، فكل ذلك مما 
يضاعف الثواب واألجر عند اهلل عّز وجل.. 
ألّن���ه أدرك معاني ما عمل وعرف مغازي ما 
فع���ل.. وهناك األحاديث العديدة اليت حتّث 
عل���ى فعل األمور بتدّبر وتفّكر وعلم ومعرفة 
وأن أداءه���ا للرجل املتعّلم أكثر خرًا وثوابًا 

من الرجل الاهل حتى ولو كان مؤمنًا.
وعن أمر املؤمنن عليه السام قال:

»فقيه واحد أش���ّد عل���ى إبليس من ألف 
عابد«.

وقال عليه السام:

»املؤمن العامل أعظم أجرًا من الصائم 
القائم الغازي يف سبيل اهلل«.

وق���ال رس���ول اهلل صلى اهلل علي���ه وآله 
وسلم:

»ع���امل ينتف���ع بعلم���ه أفض���ل م���ن عبادة 
سبعن ألف عابد«.

وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
»فضل الع���امل على العابد كفضل القمر 

على سائر النجوم ليلة البدر«.
وقال اإلمام الصادق عليه السام:

»ع���امل أفض���ل من ألف عاب���د ومن ألف 
زاهد«.

وهن���ا نستش���ّف حقيق���ة م���ن األحاديث 
اآلنف���ة إن العامل هو م���ن يعلم حقيقة الدين 
ويع���ي غاياته وفلس���فته.. ولذلك يفوق ثوابه 
وفضل���ه ع���ن العاب���د الزاه���د املؤم���ن الذي 

يفتقر العلم.
وتنطب���ق األمثل���ة للم���رأة ال���يت ترت���دي 
احلجاب ال���ذي تتحّتم عليه���ا معرفة الغاية 
من ارتدائه.. وإن أدركت أفعال أمورها ذلك 
م���ا يع���زز إميانه���ا وتصديقها بالقي���م.. ومن 
تض���ع احلجاب من رأس���ها إىل رجليها البّد 
أن تع���ي ملاذا فرض عليه���ا وألزمها بالتقّيد 

به؟
وما أطيب اإلمي���ان الذي يتّوج بالقناعة 
القلبية بل ليس هنالك إميان يضاهيه.. وما 
أكث���ر قيم���ة احلجاب الذي ترتديه املس���لمة 
م���ن اندفاع إميان���ي وفرض واج���ب مقّدس 
ف���رض عليه���ا.. ألّنه يضمن معان���ي عظيمة 
وّج���ة تعود بالنفع والفائ���دة للمجتمع، وأن 
عدم التقيد به جي���ّر العواقب الوخيمة على 
صعي���د الذات واجملتمع.. وفرق شاس���ع بن 
إنسان يؤّدي ممارساته العبادية ألن والدايه 
مارسا وعما فهو يقّلدهما دون زيادة.. وبن 
آخر ميارس الفرائض ويؤّدي الواجبات ألّن 
تفك���ره يقوده إىل معرفة ق���در اهلل ولذلك 
الب���ّد أن يط���اع ويعب���د.. وما دام���ت القناعة 
قواع���د  تثب���ت  فإّنه���ا  القل���ب  حاض���رة يف 
اإلمي���ان.. ومن الصعب أن يتخّلى عن إميانه 

حتى ولو خضع حتت ظروف قاهرة.)6(
����������������������

)1( سورة األحزاب، اآلية: 59.

)2( سورة األحزاب، اآلية: 33.
ث���واب األعم���ال وعقابه���ا للش���يخ الص���دوق:   )3(

ص287.
)4( حبار األنوار للمجلسي: ج101، ص38، ح34.

)5( ميزان احلكمة للريشهري: ج4، ص3289.
)6( احلجاب إميان وقناعة: ص25 �� 41.
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آي���ة اهلل الس���يد ش���هاب الدي���ن النجفي 
املرعش���ي رح���ه اهلل اس���م عرفته جاهر 
املس���لمن ضم���ن أمس���اء املراج���ع الك���رام، 
ومسع الناس عنه الكثر من الفضائل، كتب 
تلميذه فضيلة السيد عادل العلوي قبسًا عن 

حياته، وإليك نبذة منه:
ولد السيد يف النجف األشرف صباح يوم 
اخلميس يف العش���رين من صفر )يوم أربعن 
احلس���ن عليه الس���ام( ع���ام 1315ه�، من 
أبوين كرمين أصيلن يف الرفعة والش���رف، 
عريق���ن يف الفض���ل واألدب، ف�ع���رع يف 
أحض���ان الفضيل���ة والتق���وى ب���اّرًا بوالدي���ه، 
نش���أ يف حميط مفعم بالعلم والعمل الصاحل 

وباملثل العليا واألخاق الفاضلة.
حّق���ًا ما قيل: إن املدرس���ة األوىل للطفل 
ه���ي البي���ت، وامل���دّرس األول ه���و األم، وأن 
الواضع األول ألس���اس أخاقه وس���لوكه هو 
األب، في�عرع الطفل على ما جيده ويلمسه 
يف بيئته وحميطه األول، وتبقى آثار ما أخذه 

متبل���ورة يف وجوده ال تزول، ويف األثر: العلم 
يف الصغر كالنقش على احلجر.

يقول الس���يد: أن���ه كان وال���ده يصطحبه 
إىل درس احملق���ق اآلخوند رحه اهلل، وهو 

مل يبلغ احللم.
وعندما كانت والدته تطلب منه أن يوقظ 
وال���ده، يصعب عليه أن يناديه، فكان ميس���ح 
بوجه���ه وخ���ّده باطن قدم والده، فيس���تيقظ 
بعد دغدغة لطيفة وحينما يرى هذا املوقف 
املتواض���ع من ول���ده البار تدمع عين���اه رافعًا 

يديه إىل السماء، ويدعو لولده بالتوفيق.
وكان الس���يد املرعشي رحه اهلل يقول: 
إن���ا نل���ت ه���ذا املق���ام وزاد اهلل يف توفيقي 

بربكات دعاء والدّي عليهما الرحة.)1(

األحاسيس المرهفة
يق���ول فضيلة الس���يد ع���ادل العلوي عن 
أس���تاذه آي���ة اهلل العظم���ى الس���يد النجف���ي 

املرعشي رحه اهلل تعاىل:
كن���ت جالس���ًا يف غرفته جب���واره، فدخل 

علي���ه رجل طاعن يف الس���ّن من عوام الناس 
فقال بعد السام وال�حيب:

س���يدي أعّرفك بنفسي أنا غام الداّلك 
وأوّد أن أذكر لك قصة من حياتك.

كن���ُت داّلكًا يف ح���ام ع���ام، وكن���َت أي���ام 
ش���بابك تأت���ي مع أوالدك الصغ���ار إىل ذلك 
أطف���ااًل،  ورأيت���م  يوم���ًا  فدخلت���م  احلم���ام، 
فس���ألتين عنه���م، فأخربتك���م أنه���م أيت���ام، 
فقلَت ألوالدك ال تنادوني بكلمة )بابا( رعاية 
ملشاعر هؤالء األطفال اليتامى ثم أعطيتين 
نقودًا ألش�ي هلم لوازم قرطاسية ملدرستهم 

فاش�يت ذلك.
يقول السيد العلوي: حينما مسعت هذه 
القص���ة اهتّزت مش���اعري وقلت يف نفس���ي: 

اهلل أكرب ما هذه األحاسيس املرهفة.)2(
������������������������

)1( كت���اب قص���ص وخواطر للش���يخ البحراني: 
ص216، برقم 162.

)2( املصدر نفسه: ص217 �� 218، برقم 164.
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معارف عامة

كان���ت أه���م اإلس���هامات العلمي���ة لابر 
يف الكيمي���اء إدخ���ال البح���ث التجرييب إىل 
الكيمي���اء، وه���و خم����ع القلوي���ات املعروفة 
يف مصطلح���ات الكيمي���اء احلديث���ة بامسها 

العربي )Alkali(، وماء الفضة.
وه���و كذلك صاحب الفض���ل فيما عرفه 
األوربي���ون عن ملح النش���ادر، وم���اء الذهب، 
والبوتاس، وزيت الزاج ) حض الكربيتيك(. 
كما أنه تناول يف كتاباته الفلزات، وأكسيدها، 
وأماحها، وأح���اض الن�يك والكربيتيك، 

وعمليات التقطر، وال�شيح، والتصعيد.
ومن أهم إس���هاماته العلمي���ة كذلك، أنه 
أدخ���ل عنصَرْي التجربة واملعمل يف الكيمياء 
وأوصى بدقة البحث واالعتماد على التجربة 
والصرب على القيام بها، فجابر ُيَعدُّ من رواد 

العلوم التطبيقية.
وتتجل���ى إس���هاماته يف ه���ذا املي���دان يف 
تكري���ر املع���ادن، وحتض���ر الف���والذ، وصبغ 
األقمشة ودبغ اللود، وطاء القماش املانع 
لتسرب املاء، واستعمال ثاني أكسيد املنغنيز 

يف صنع الزجاج.
و اكتش���ف أن الشب يس���اعد على تثبيت 
األل���وان ، كم���ا أن���ه صن���ع ورق���ًا غ���ر قاب���ل 
لاح����اق ، وحضر أيض���ًا نوعًا من الطاء 
مين���ع احلديد من الصدأ. كم���ا أن جابرًا هو 
أول من استعمل املوازين احلساسة ، واألوزان 

املتناهية يف الدقة يف جتاربه العلمية.
واكتشف )الصودا الكاوية( أو القطرون، 
الذه���ب  م���اء  اس���تحضر  م���ن  أول  ه���و  و 

الكربي���ت  حبام���ض  خبلطهم���ا  والفض���ة 
وحام���ض الن�يك، و أول م���ن أدخل طريقة 
فص���ل الذه���ب ع���ن الفضة باحلّل بواس���طة 
األح���اض، وه���ي الطريق���ة الس���ائدة إىل 
يومنا هذا. وأول من اكتشف حض الن�يك 
و حض اهليدروكلوريك، و أدخل حتسينات 
عل���ى ط���رق التبخ���ر والتصفي���ة واإلنصهار 

والتبلور والتقطر.
فمحاول���ة معرف���ة م���دى صح���ة نظري���ة 
العناص���ر األربع���ة س���اعدت علم���اء الع���رب 
واملس���لمن يف الوقوف على ع���دد كبر جدًا 
من امل���واد الكيماوية ، وكذل���ك معرفة بعض 
علم���اء  إىل  ل���ذا  الكيماوي���ة،  التفاع���ات 
املس���لمن يرجع الفضل يف تطوير اكتش���اف 
بع���ض العملي���ات الكيميائية البس���يطة مثل: 

التقطر � التسامي � ال�شيح � التبلور. )1(
ث���م مارس جاب���ر الطب يف بداي���ة حياته 
حت���ت رعاي���ة الوزي���ر جعف���ر الربمك���ي أيام 

اخلليفة العباسي هارون الرشيد.
ولقد عَرف اب���ن حيان الكيمياء يف كتابه 
العل���م اإلهل���ي بأن���ه )الكيمياء ه���و الفرع من 
العل���وم الطبيعي���ة ال���ذي يبح���ث يف خ���واص 
املع���ادن وامل���واد النباتي���ة واحليواني���ة وُطرق 

تولدها وكيفية اكتسابها خواص جديدة(.
وق���د وضع جاب���ر نظرية رائ���دة لإلحتاد 
الكيميائ���ي يف كتابه )املعرفة بالصفة اإلهلية 
واحلكمة الفلسفية(، حيث قال: )يظن الناس 
خطًأ أنه عندما يتحد الزئبق والكربيت تتكون 
م���ادة جديدة يف ُكلِّيته���ا، واحلقيقة أن هاتن 
املادتن مل تفقدا ماهيتهما، وكل ما حدث هلما 
أتا إىل دقائق صغرة، وامتزجت  أنهم���ا جتزَّ
ه���ذه الدقائ���ق بعضه���ا ببع���ض، فأصبح���ت 
الع���ن اجملردة عاج���زة عن التميي���ز بينهما، 
وظهرت املادة الناجتة من االحتاد متجانس���ة 
ال�كيب، ولو كان يف مقدرتنا احلصول على 
وس���يلة نفرق بن دقائق النوعن، ألدركنا أن 
كًا منهما حمتفظ بهيئته الطبيعية الدائمة، 

ومل تتأثر مطلًقا(.
وهو أول من استحضر ماء الذهب - كما 

أسلفنا -.

وأول من إعتقد بالتولد الذاتي. وأضاف 
جوهرين إىل عناص���ر اليونان األربعة وهما 
)الكربيت والزئب���ق( وأضاف العرب جوهرا 
ثالث���ا وهو )امللح(. وأول من اكتش���ف حض 
الكربيتيك وقام بتسميته بزيت الزاج. وأدخل 
حتس���ينات عل���ى ط���رق التبخ���ر والتصفية 

واالنصهار والتبلور والتقطر.
واس���تطاع أيضا إع���داد الكثر من املواد 
الكيميائية كس���لفيد الزئبق وأكسيد االرسن 

.)arsenious oxide(
ون���ح يف وض���ع أول طريقة للتقطر يف 
الع���امل. فقد اخ�ع جهاز تقطر ويس���تخدم 
فيه جهاز زجاجي له قمع طويل ال يزال يعرف 
 )Alembic( حت���ى الي���وم يف الغرب باس���م
م���ن )األمبي���ق( باللغ���ة العربي���ة. وقد متكن 
جابر بن حيان من حتسن نوعية زجاج هذه 

األداة مبزجه بثاني أكسيد املنجنيز.

شهادات غربية
إن جابر بن حيان هو الذي وضع األسس 
العلمية للكيمياء احلديثة واملعاصرة ، وشهد 

بذلك كثر من علماء الغرب.
فقال عن���ه )Berthelot( برتيلو : )إن 

لابر يف الكيمياء ما ألرسطو يف املنطق(.
وقال عنه الفيلسوف اإلنكليزي )باكون(: 
)إن جاب���ر ب���ن حي���ان ه���و أول من عل���م علم 

الكيمياء للعامل، فهو أبو الكيمياء(.
ويق���ول ماك���س مايرهوف: ميك���ن إرجاع 
تط���ور الكيمي���اء يف أوربا إىل جابر بن حيان 
بص���ورة مباش���رة. وأك���رب دليل عل���ى ذلك أن 
كث���رًا م���ن املصطلح���ات ال���يت ابتكره���ا ما 

زالت مستعملة يف خمتلف اللغات األوربية.
ون���ود أن نذكر القارئ الكري���م بأن جابر 
ب���ن حي���ان هو أح���د تامذة اإلم���ام الصادق 
علي���ه الس���ام كم���ا أس���لفنا يف ترجت���ه يف 

العدد السابق.
-------

)1( منتدى مدرس���ة ص���ارم الدي���ن النجمي، منتدى 
العل���وم: نبذة عن أول ع���امل كيمياء يف التاريخ )جابر 

بن حيان(.




